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1935 
Bugun yirminci asrın otuz be 

anci yılını bitiriyoruz. Eğer du_n· 
.a Türkiyeden ibaret olsaydı, bır
irimize yeni yılı kutlayıp geçe· 
ektik. 1935, cumuriyetin büti.m 
neleri gibi, bir İnfa yılı idi. 

fakat ne yazık ki, Avrupa i 
n, ekonomi ve politika bakımın· 
an, buhran yıllarının belki en çe
ni olarak geçti. Milletleri kor
utan harb, eger iki devlet ara11n

barı' bozulup kan dokulmek-
, bu harb nihayet olmuştur. 
tyopİ'nin yüksek yaylalarındaki 
eşin kızıllığı, bütün Akdenizi 
ruyup, kislerini Cenevreye ka
r saldı. Çünkü iki polltikadan 

ri galebe çalacaktı: Barıt veya 
rb ! Milletlerden bir kısmınm 
nını mübah sayan yeni bir din 
h •ım bılmediırmiz ıçin, Afri
harbına ba ka bir isim vereme 

Avrupa kıta ı ustunde, irili -
klı· birkac milletin bugünkü 
tuk~dan en a agı İtalyanlar ka
r memnun olmadıklarını da bi 
oruz. Dava, hoşnudsuzlukları 
ış yolu ile, yeni imkanlar bula
, ortadan kaldırmaktı. Harb, 
kazanırsa, yenileri ancak bi· 

fır sal meselesi ol caktır Teh
• Avrupanm her noktasına, Et
i kadar uzak d ·gildir. 
1935 senesinin hakiki tarihini 

ı bilir ne xaman öğreneceğiz? 
at h i d i s e' si ıneydandadır. 
hadisede Etyopi'nin lalli, Ce· 
renlıı t.alii · ı ,Jıi ıy 

Avrupada, uzun zamandanbe 
arb cephesinin barış cephesı
ar~ı nasıl yılmaz ve usanmaz 

taktikle harekete geçmit oldu-
u biliyoruz. Bir taraf, milletle
rbdan ne kadar sogulmaga 
tı ise obür taraf. kendi kuv
rini barı' fikrinden o kadar 
laştırmağa ugraştı. Gı.iv.ercin 
dlı mabud. gaz maskelı ma-

a harbsonrası gençliklerini 
j

1 

yanlarına çekmek için, bü-
~debiyatlarını kullandılar. Ne
i gorüyorsunu:ı. 
irine Asya harbı, bır ıkin~iıi
enup Amerikası harbı, bır u
üınine Afrika harbı adını ta-
k, ateş Avrupa saçağı_nd:"~ u
kaldıkça, kendi kendımız1 a 
amız hakikati değiştirmez. 
mayahm ki silahsızlanma 
ransmdan 0 kadar nikbinlik· 

hsettiğimiz z.aman\ardan çol\ 
ta değiliz: Sayın Mösyö He~· 
n ümidlerini kaybetmemış 
k 

1 

ı 935 senesinde ölmüttür. 
uki en çok kara, deniz ve ha-
ah; 1935 fabrikalarına 1 -

' •f k nmıştır. Hiç bir top, tu e ' 
re ve zırhlı tezgahı boş. d~
. Bunların büyük barış f ıkrı-
f · · cenlikleri için ha-er gunu ~ el 
mamakta olduklarına a 

yoktur. 
er bugiın Etyopi lıarbı bir 
a tehlikesi ayılmazsa: A~
ın da garbta, şarkta, şıma : 
nubta \'e ortada menfaatlerı 
iyle pek az uyuşan bir takım 
ere ayrıldığı unutulmamalı· 
zgecillik dünya ö1çüsün~e 
d·~· ·b' bencillik de bır e ıg1 gı 1, • •• .. . 
anın kendi nefsı olçusune 

daralabilir. 
· · giınesi ba-5 senesmın son · ' .. 
takta bırakarak so· 

f.R.ATAY 

Çağrı 
ut ıy D hiliye Encümeni cunur 

u sah h t nda toplan c k 

(lOe\' ·e~ ,.e bir ıırot 
ıota ı g·öı1derdi 

~to 

-
1aliallenin halu ·le r tarafından o İllik<·e , 
~ıkı hir surette ku ·allldığı hildirili,<Jr 

Harekat şiddetle devam ediyor İtalyanlar A -
maradan yardımcı kuvvet 0 etirttiler - Tayyareler 

Dagabur'u bomba rdın1an ettiler. . 

ltalyanlar Jeue kollarıle cephe)'~ ceplıane ue ) lyecelr la ı_vorlar 

la ıöndererek İtalyanların Şil'e ve Teıtı 
bien'den ıeri çekılirler1cen boyuH harh 
kaicl. ve hukuklarını 51ğnediklerinden 

dolayı protestoda bulunmu~tur ltalyan 

lar, çekilirken kiliteleri y•kmakt• ve si

vıl halk pek fena muamele etmelıı.te 

dir. l talyanlar ilk defa olarak 23 ilkka -

nun tarihinde Takaz.ze cephesinde :ı:e -
hil'Iİ gaz da kullanmı,lıu·dır. imparator, 
bu ıazların kullanılın sını d tiddet\ .. 

protetto etmiıtir. 
Oırenildigine &ore İtalyan tayyare· 

leri, habe~ kıtalarını, "Phosgene .• cazını 

havi bombalar atmak uretiyle bomb:tr· 

dıınan etmişlerdir Fakat, h.tbeıler, çok 

ağır zayiat vet-melcrinc ragmen, mC\'Zı • 

lerini muhafaza eylemişlcr.dir. H trTk 

hıı k ç gün Önceki aynı hızla devam t -
mektedir. ltalyanlar, •mara'dan nıu 

him miktarda y rdırncı ku\ vet gctiı· 

mektt-dirler. 

NF..GUS'UN HABEŞ MlLLETlNE 
BlR BEY ANNAMESl 

Adisababa, 30 (A.A.) - Yaklat· 
makta olan Kopt Noel bayramı dola

yısıye Negüs habq milletine hitaben 

aş gıdaki beyannameyi okumuıtur: 
"- Daha çok ıstıraplar çc"eceğiz, 

fakat allah bizımle beraberdir ve va-

t n t et" ı m ' rı • " v 11 n 
zavallı askerlerımıu koruyor. Duala. 
rınıaın, yıiit askerlerımı'Lın c. esaret. 
lerinı artırmalarını ve bi~ :ı.afere ıo· 

(Sonu 3. uncü sayfada) 

İspan. ol kahine-si 
i. tif a t·lli 

Mıııdrid, 30 (A. 
A ) · Baıbakan, 
cumur ba kanına 

kabinenin istıfa

sını vf"ı nıiştir. 

M. dı ıd, 30 (A. 
A . ) - Kabine, 

batbalıı.an ile bir
çok bakanlar a-

ra•ında çıkan n

latmu:l ıklar yu· 
:ıunden ıstifa el 

nııırtir. ı; f•. '/ aJl,ıc/,0 e 

Madrid, 30 (A.A.) - Cumuı baş. 

kanı, ıııtifa eden kabine ba kanı B 

Portela Vallardaraa'ı y.-nı kabineyi 
teşkıle memur etmi,tıı. B. Valladare~. 

aktama doğru yenı k bine lı tc inı 

verebileceğini sanmaktadır. 

Madrid, 30 (A.A. • B. ı~val 
dal"C kabineyi kurmu~tur. 

iki f ran. ız la y art ("İ.:İ öldü 
Paris, 30 ( A. 

A.) - Hava İıjle 
ri bakanlıgı, tay

yareci Farabo ile 
Klayn'ın Paris 
Madagaskar se 

ferini yapmak 
üzere Mısır Su· 
danmdaki Va • 
diihalfa'dan ha • 
reket edecekleri 
sırada bir kaza -

ya kurban ol -
muş oldukları • 
nı bildirmekte • 

dir. 

. . 

Bu kaza ne
ticesinde Fara -

olen Fransız. tay;> aı ~cıleıı Kl ayn ele Fara 

bo olmüı, Klayn yaralanmı tır. Mu-

maileyhin .baatclan kmlmıştır. 
' Kahire, 30 (A. 

Klayn, citmu tür. 
- Tayyare-cı 

.,:-""il 

ita ht: rleri ın iz ii• rı

eu a) fanuzd;.ulır. 

n u ni lan<la 
''-'' im ~m a ı luı imi ı. 

Atioa 30 (A.A) - Gazetelerin 

İyi haber alan bir ka> naktan ogrcn
dıgine eüre. parlamento eçımlerinin 

ceciktirilmcsini hukumct katiyen -
duşünmemcktedir. Seçim savatı batla 
mı ve Kondiiiı Selaniktc, T coto -
kts de Korf uda partilerinin pl'ogra -
mını anlatmışlardır. Digcr partıle -

rin başkanlan da seyahate haur -
lan maktadırlar. 

foan dı ltakanı 
'.!'-! 

Ne zaman gelecek? 
Afc<ın dı bakırnımn nlıı.ıara'ya .. ı 

me•ı bu muddd tuhhura uıranu,tır 

Protukol dıre4ctoı lugu .. yın mıaafırı" 

memlek lımı.zd kalaag• nıuddet ,.a.-fın 

d t.atb k e k pıo ranu hu:ırlanııf· 
tır 

'' Tlu,, ,, un 

T R 

11. 1 \t 
" lf 

h·rk 7. ı ıır w ri \f•tc·i t•·H 1 • i 
t.a .. ~.mlı:.:11111 m c t·h.it la 

""d~· .,-
8 . Andıe Tardt)O 

1anton, 30 ( A.A) -- Ukı basba 
kan 8. T ardıyo, mebuslar met.'hsc 
mn ml"rkez ~umurıyetçı rupuııd. 
ıshfa etmıştır. 

( on ı 3. cr11cu scufnı/ '» 

dil yazıları 

DILI 
il · 11do -Oropeeı1 \'e emitik 
Oilleı· ra~~ındaki Mii11a~ eh 

• 
erın ra~ tı rı I nıa .. ~ı 

tV. 
1CR 

f ranıızca •'denız'' manasına 

gelen ''Mer•· kelimeıinin orijini 
latince "Mô.rtt'' olarak gösterilir. 

Halbuki latince lug.atle [ t] bu ke
limenin hia-zsmda (mot Celtique) 
denmektedir. Bu kcltçe kelimenm. 

''Günef - Dil teorisine gore eltmo
lo ıik ekli ıudur: 

(/) (2) (J) (4) (S) 
(ag am ag ar cg). 

(3) ve (5) numaralı ( g) lı ek
let, latınce şeklinde ( a) ve ( e) u-

7.c:rındeki uzatma ı~ıtretleriylc gos· 
tt"rilmııttir. 

(1) A~: ana koktur. Burada 
( •u) anlamınadır. 

(2) Am: birincı derecede radi
kal koklerdendir. Burada, an kö
kun '1-u" mefhumunu, kendinde 
temsil eder. 

(3) Ag: (. g), ektir. "Su'' 
mefhumunu tamamlar ve ı imlen
dirir. 

( Ag arn • ag ağamağ): 
ana kok, radikal kôkun vokaliyle 
birle erek du,er, kelime ( mağ) 

l lj Quidwut Daver!UJ' et Clıcı
l •lain. Dıctionndİre l .. atırı l•'rnn 

F" . 

www 

< 11ueiin 
\ 

İç sayf alanınızda ~ 
okuyunuz: ~ 

2. irıci "·''"'la: 
lç haberler - B yram gi.in
lerind ki h • di ler 

ı
:J. iim11 lnfmfo: 

Oı habe !er 

1. iı 11eiı " f 11 la: 
Tu~ C ~au l.a - Y b ncı 

gaz tel rd okuduklarımız 

). inri :.n/mlrı: 
M mlek t ot ı. 

olUl'; (8) nin (y) ye teb&ddulu ile 
( mcıy) tekli de vardır. Her duı" 
"•u" demektir. (Bu kelimelere •1· 
m manada Arap dilinde da te 
diıf olunur). 

(4)Ar: (. r); kendıaındao 
evelki kelime mefhumunun oıuay
yen ve muıpel bir aahada kat•i o

larak varhgma i,aret ttder ektir 

( 5) Eg: Burada koktur ve • a• 
mtlik .. anlamınadır. Kendıodea 
evef kı (ar) ekmın, suyun tokarrur 
cttigine ııaret ettıgı aahanıo ··a-· 
niş" oldugunu ıf ade eder. 

(Mağar~y mure): .. genit -.a .. 
yanı "demz" demektir. 

:\1 fit\ 

Sanskrit dılinde ''deni& dem 
olan bu kelimenın ettmoloıık tek
li şudur: 

( l) (2) ( J) (4) (S) 
(ıg lffi ıg ır t g) 

(1) lg: Ana koktur. Burad 
Turkçe manası "au" dur. 

(2) im: Bırrncı deıecede radt. 
kal köklerdendır. Burada ana ko
kün " u" mdhumunu kendmde 
temsil eder. 

(3) iğ:(. •),ektir." u" mef. 
humunu tamamlar ve ı 1mlendınr 

( 4) fr: (. r), kendisınden _ 

velki mefhumun, muayyen ve muı
pet bir sah da k t'ı olarak arlı
cına işaret eder ektir. 

(5) Ag: Burada koktur ve· ıo 
nişlik'' ani manadır. Kcndınden 
evelki ( cu) ekinin, suyun tekarrik 
eltigine işaret etligi sahanın ''re
nıi oldugunu ifade eder. 

(/ğınıığırağ mırağ mıra): 

"geniş su,, yani "deniz" demektir, 
Not: 1. - Fıansızca (mer), la· 

lince ve keltce ( môre), san kritçe 
(mıra) 071 rinin O«"İjinlerinin 
turl ce o!<lu u or luyor. 

T urkcenin Y kut dialektind 

k l m nin 'Hiıriı ş kli, Y kutski 
m· t k mm Borogon ulu un 



SA lFA 2 .... 

am önlerinde nel r oldu? 
"'aıii,.Jt ' iirı Aııkmtı)tl llt /isi 

Atııtıirlt'ün Ankara'ya ayak bası
pnın 16 ıncı yıldönümüne rastlayan 
77 il/rrkanun gününü bütün Ankara 
ıok canlı ve içten bir saygı ile kut 
lannıtır. Bütün ıehir tamamen Jo 
aaınmışlı O gun, Valı B. Nev:z.ad Tan
doğan, 16 yıl once Mudafaai Hukuk 
ke)ctinde bulunan din iıleri rei i B. 
Rıfat Borekçi ve mebus B. Yahya Ga
l p ankaralıların aygı ve evgilcrini 
A taturke sunmuşlardır. Ataturk de 
Ankara halhına t ekkur ve selanıla-
ını yollamı lardır. 

Gece, Ankara elektrık ışıkları ıl 

donanmış, Mıltı Hukınıiyet mcydanın

ı!oki zafer abidesı ılc Yenı ehırdckı 

Atatürk heykehne birçok çelenkler 
onnıuşluı. Halhevinde bu mutlu gu

nu kutlamak uz.ere çok uz.el bir top

lantı yapılmıştır. 

E.w sılıl.·lı ;\urdun . uuliıu• 

J f!t ilnı cı•ı ablar 

Bu,.uk Britanya tarafından soru
fon Milletler cemiyeti paktı mucihın· 
c~ karşılıklı }ardım hakkındaki sor
ıruya Akdeniz. memleketlerinden ce-

l)ablar gelmiştir. Bu memleketlcı 

Fran a, Yugoslav}a, Türkiye, Yuna
ni tarıdır. Bunlaı· paktın 16 ıncı mad
b.sinin 3 uncu fıkra ına gore teah-

lıutlerini )apacaklarını bildirmişler

.lir. Bu hükümetlerin cevabları ilk
teşrin oyı içinde Ceneııre irtibat ko

mitesi tarafından kabul edilen karar 
.urdinin birer teyidi demektir. Sov 
yet Rusya ile Polonyanın da hava 

ltuvvdlerile Akdeni%deki İngifü. do
nanmasına yardım edeceklerini bil
JirJikleri söylenmektedir. 

W. f:tlf•nle lk, IJt1lm111f111z 

Armmula 
istifa eden lngıltere dıı bakanı B. 

Horun .)erıne gelen B. Edenle dıı ba
anımız B. Tevfik Rüştu Aras arasın· 

Ja pek .samimi telgraflar teati edil
miştir. 

il. /,(lf"ttl 1.-ubim•si 
28 ve 29 lkkiinun günlerinde top

'4.non Fransız. mebuslar meclisi uz.un 

miinaka alardan sonra B. Laval kabi

ne İne 261 e karşı 304 reyle itinıad 

kararı veı miştir. Bu itimad kararı, 

kabinenin uz.laşma, beynelmilel an
b.fnta ve barış işlerine devam etmesi 
i.çindir. B. Lavalin itimad kararı al
ması Ronıada sevinçle, Macaristancla, 
Avu turyada ve Lehistanda memnu

Yıİyetle karftlanmıshr. 

bulunan büyuk gölün adıdır [2]. 
M ar aynı lehçede, "yosunlu ba 

taklık, çalı1arla kapanmış rutubet
li yer" (3J; Mara, ••yosun şeklin
de göl kenarında bilen ot''; ( 4). 
(M-ora n), Uygurcada, "nehir'' 
demektir. Türkçede (Müre n) 
sözü de "nehir" demektir l 5 J. 
'"Yağmur, çamur, hamur" sözlerin 
eleki mur da .. su" demektir. 

Türkçede Miere Biere, [b 
m ], sözü, "su" demektir [6] . 

'"Biere banda (manda} ••: bir 
göl adıdır. ''M" nin, {b) degifimi 
ile ·· u" manasında başka türedi
lcri vardır: 

Baray: Yakut dilinde bir gol 
adıdır [7 J. 

Bere (Mere): Göle bitişik diğer 
Jcüçük bir göl (8). Aynı kelime 
Vilyuysk ulusunda göl adıdır [9]. 

(Bara lağan) : "tiddetli su a-
luntısı" demektir [10]. 

Borii lah): Adiç nehrinin sol 
lc:oltmun adı [11). 

Büör, Biar: "su" manasına-

dır [12). 
'"Büör kôlüye bir gölün adı''. 

Aynı kelime, hiribirine yakın ikı 
gölden küçiigünün adıdır. 

Kelimenin Biğir sözu "büôr" so 

f2), [JJ. r4J Pekarski: Yakut 
Dilı Lugari. 

l.S] Oguz De tam. 
f 6). [7], [8] Pekar ki: Y kut 

Dilı /,agaıi 

f 9t (10], [11 ). [12] Pekarski: 
\ • '11 Dili Lü~ati. 

41111<111 - Jovorı <mfo .. m<ı.rıa mı? 
Berlindcki japon çet:enleri, Japon

ya ile Almanya ara ında Sovyetlere 

karşı askeri bir anlaşma için görüş

meler yapıldığı hakkında Pariste çı
kan ( Umanite) gaz.ete inin neşrıya· 

tını yalanlamaktadırlor. 

H. lfoldı i11i11 bil<liriµi 
Yem yıl doloyısiye B Boldvin bir 

bıldirig çıkarnıııtır. Bu bildirigde ln

gıltcı e tıcaretinin emın urctte arttı-
ı, ı sizlerin sayısının az.aldıgı so)lcn 

nıekte, birkaç en onra /ngiltcrenin 
ekononıık :.aaftan busbutun kurtula
ca ı unııd cdılmektedır. 

J tt1l) "" - llu/Jf•s lıw bı 
Royter ajansı aylarının bildirdıgi

rıe gore habeşler bulun haz.ırlıklarım 

bitirmi lu, yalnız mudafaaya degil, 

taarru::.a da hazır bir 'a:ı.i:>ete gel
mişlerdir. 

22 ilkkanunda ıimal cephesinde 
baflayan büyuk ve kanlı bir harb uç 

gun ÜrmiİflÜr. Habeş telgraflarına 

göre bu harbın sonunda habefler Ab
bi - Addiyi almışlardır. Her iki tara
fın zayiatı mühimdir. Habefler Abbi -
Addiyi aldıklarına dair ı esnıi bir bil
dirig de neşretmişlerdir. Ha:..eşlerın 

Mahallenin şimalinde İtalyanlardan 

20 tank, 40-50 mitralyöz. ~ iki yüz. 
esır aldıkları söylenmektedir. Bu 
harblar ıimdiye lıadar olan harbların 

en kanlısı olmuştur. Habeş mem
balarından gelen haberlere bakıLr u 

harb yakında daha :ziyade ıiddetlcme
cektir. Son harbın en acıklı tarafı 

binlerce Jaralının harb meydonla ın
da tedaviden mahrum bir halde kal
maları ve ağır ağır ölüp gitmeleridir. 

AsmoraJan gelen haberler ise horb 
vaz.İyetinin İtalyanlar aleyhine olma
dıgı şeklindedir. 

\ 
llabı·~/,•ı . ullw mı!'ıl rn:ı 
Olucul.-111rm 1~? 

Royter ajarııının bildirdigine göre 

habeş imparatoru, habeş toprakları

nın İtalyanlardan tamamen bo altıl· 

ması, ltalyanın tazminat vermesi, Ha

bqistanın hukünıranlık hukukunun 

devletlerce tanınması, İtalyan sömür

geleri arasındaki hududun milletlera

rası bir komite tarafından tayini ve 

İtalyan olmamak ıartile (İnan al ve 

idari meselelerde yabancı müzaha

retlerinin kabulu mukabilinde .sulha 
ha:ı.ır olduğunu bildirmiıtir. 

zünden başka bir şey değildir. 
·'Pınar" demektir. Bu söze, Arap 
dilinde de tesadüf ediyoruz. 

(Bara n Baran) sözü de 
aynı orijindendir. "Yağmur'' de
mektir. Bu söze de Farsçada lesa· 
düf ediyoruz. 

Almanca ··deniz" anlamına ge
len bu sözün etimolojik şekli şu
dur: 

(1) (2) (3) 
(eg es eg) 

(1) eğ: "su" demektir. 
(2) es: "oldukça gcnit bir saha" 

ifade eder ve suyun o saha ile mü 
nasehetini gösterir. 

(3) eğ: Kelimeyi tamamlar, 
isimlendirir. 

(eğ es eğ egeseğ seğ 
see): "geniş su", yani "deniz· 

demektir. 
Türkç .. Sa, "nehir" dem k-

tir (13]. Sadece .. su" manasına 
kullandığımız Su, Suu, Sun özle· 
ri de aynı manada olmak üzere 
malumdur. 

Macarca "deniz" manasına ge
len bu kelimonin etimolojik şekli 
şudur: 

(1) (2) (3) (4) ( 5) 
(eg et en eg iı) 

(1) eğ: .. su" dur. 

(2) el: (. t), burada ektir. 

f 13) Radlo/f !., "Şor Jehcıtsı··. 

• 
iÇ HABERL 

IST AN BUL TELEFONLARI 

Rum patriki öldü 
lanbul, 30 - Rum patriki 

F otyos dün ölmüştür. Ölümunün 
ebebi bagırsak hastalığıdır. Per
şembe giınü merasimle kaldırıla
caktır. Patrik Balıklıda patrikler 
mezarlıgma gömulecektir. 

Kız la ın balosu 
Bu akşam veriliyor 

) di > ıldanberi Kızılayın b: ladı -
ı yı100şı balosu bu • kşam S r ievi Wl· 

lonl rınd v nim kt dır. Yenı ) ıln an · 
karnh1 nn nqelı, ze~ k1i v guzel bir g -
c il gırmesı içın hıç bir fedakarlıktan 
geri durmayan Kız.ıla) Scrgıevinin ust 
\ c alt knt snlonlarını balo ıçın hazırla -

mıştır. 

Altkntta uçbin kişilik buyük 'liestiyer, 

bir lokanta ~e lunapark eğlenceleri, iı~t 

katta buyuk hır lok. nta ve dans ıalon
ları haz.ırlanmışhr. 

Baloda yemek yemek, mas tutmak 

gıbi mecburiyetler yoktur. Ha7.ırlan n 
Karpıç'in ıdar sinde olan lokanta. is

tiyenler içindir ve ihtiyaridir. 

(3) liralık biltlcre bir b."tyanla bera -
her gitmek hakkı "en esi ve balo için 
yapılan hazırlıkların orijinalliği bu ak
şam Sergievinin büyük wonlanna s.eç
kin bir kalabalık toplavacaktır. Biletlerin 
&alrfı hararetle devam etmdctedir. 

Uşak halkevinin 
çalışmaları 

Utak~ 30 (A.A.) - Halkevi yo

netim kurulu aldığı bir kararla açıl
mış olan yedi çalıpna şubesinin işleri
ni İncelem ye batkanla yönetim kuru· 
!undan bir arkadaşı odevlemiş ve bu
gün b. zı ubeler arasında konu ma· 
lar yapılmıştır. Bu konu m. larcla vin 
iki yıllık çalışma zamamnda yaptığı 

işleri gôsterir bir broşür hazırlana· 

ralı: evin yıklönümünde bütun ülkeye 
dağıtılmuı kest:irilmistir. Diğer şube
) r komiteleriyle gorüşmelere devam 
olunacak ve evin cnel çalışması ya
kından kovalanacaktır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafla içind gümrük mu-

hafaza orgutü, 137 kaçakçı, 3856 ki-

r 

lo gumrük kaçagı, 409 kilo inhisar 
kaçağı, 4385 defter arı;ara kağıdı, İ 
ki tüfek ile 58 kaçakçı hayvanı ele 

geçirmiştir. 

"Yapıcılık1 yaphrıcılık ve yapıl
mış olmaklık" mefhumlarını ifade 
eder. Yaptğı iş, suyu bir kara par
çasının ittisalinde uzatmaktır. Ka
ra parçasını gösteren kelime un-
uru, (4) numaralı ( eg) dir. Buna 
yapışık olarak uzayan sahayı gös 
teren (3) numaralı (en) dir. (5)· 
inci ek olan (ir), suyun kara ittisa
linde tekarrürüne işaret eder. O 
halde: ( eğetenegir tengir ): 
"bir sahilden bakıldığı zaman u
za.,yıp gittiği görülen ''su" dur. 

Bugünkü Türkçemizde ufak bir 
farkla ketime aynıdır. 

TE (,iz 
( J)nıt!İz, Dnıiz) 

Bu kelimenin etimolojik şekli 
şudur: 

(1) (2) (J) (4) (5) 
(eg et en eg iz) 

Burada bütün unsurlar, Macar
ca kelimenin unsurlarnm aynıdır. 
Rolleri de birdir; yalnız (5) inci 
ekler farklıdır: (ir - iz.). (J:z;), bi 
lindiği gibi, ''oldukça geniş ve u
zun bir sahayı gösterir. O halde 
Deniz sözünün manası, "geniş sa
hilleri kaplayan su'' demektir. 

Not: 1. Bu son kelimeye kadar 
yukardan beri etimolojik analiz. 
lerini yaptıgımız kelimelerin hiç 
biri tam manasiyle ''deniz" mef 
humunu kavrayamamakta olduk· 
ları görülür. Asıl mefhumun "en 
geniş" manasını ifade eden, yal· 
naz Deniz. kelime idir. Farsçanın 

th por u lii }li 
Pazar günü bir arazi 

binişi yaptı 
Atlı spor kulübü pazar gunu 

bir arazi binişi yapmıştır. 
Sabah saat dokuzda kuli.ıbten 

hareket ile ve doğruca Başbakan 
ismet lnönu'nun köşkune gidilm"ş
tir. İnönü misafirlerim mnne ye
rinde bekliyordu. Saat tam onda 
köşkten yuruyüşe başlanmıştı 

Milli müdafaa'nm arkasmd. ki 
arazide cekilen bir İz uzerind ko 
san köpekler dört nalla takib edi
lerek takriben uç kilometrelık bir 
arazi biniş.i yapılmıştır. 

Mayst r Başbakan idi. Butun 
biniciler arazide kendisini takib 
etmi lerdir. Binişten onra ko .ke 
avdet edilmiştir. Başbakan mi 
firlerine likör ve badem ezmesi 
ikram etmiştir. İngiliz ve Norveç 
elçileri de bu atlılar arasında bu
lunmuşlardır. 

1'l uan1el .. ' ( rcri i -
Finans bakanlığınııı. bir 

tamimi 
Finanı, Bakanlığı muamele er ısı 

malrnhında bor r smi. simsarİ) eı lıom· 
aiyon namiyle tenzilat yapı1mamasr 

hakkında defterdarlılt~a bir tamım 

vapmıftır. Bakanlık bu tamiminde sına 
müeuescler mamulatı, fabrikalardan sa
lllıncaya kadar mamUlün satrtını temin 

ıçin miıeuese sahibleri tarafmdan öde

nen ve ticari temayüllere göre alıcıya de. 
ğil doğnıdan doğruya satmya nid b ·' 
nan bor r smi, simsariye delliliye ve 

komsiyon ücretleri gibi paraların malın 
wtı§ bedelinde mündemıç u unm..sı 

h sebiy le muame e •ergisi matrahına 

ilahi! edilmem si ), Lımgeleceğmı t url1 

etmiıttir. 

Dil Tarih Cograf ya 

fakültesi 
Dil, Tarih ve Cografya fakiılt ai onu 

müzd \11 hafta ıçinde törenle açıalcalıtır 

Memlekete girebilecek 
para 

Hükumet 25 liradan fazla tur\c pa· 

r11smın memlekete ithalini •asak etmi -
tir. 

Derya kelimesinin de orijin ma
nası, adeta "büyücek bir dere'' 
ifade eder. Bu iki kelimenin eti
molojik şekillerini altalta yaza
lım: 

( J) (2) (3) (4) (5) 
Dt;re : (eg ed er g • ) 
Derya: (eg ed er ey eg) 

(1) Eğ: Sudur. 
(2) Ed: Radikal köktür. Suyu 

temsil eder. 
(3) Er: Suyu toplar, 

( 4) Eğ, ey: Sahasında. 
Buraya kadar kelime Dere' dir. 

Derya kelimesinin sonundaki 
(5) Ağ: "Saha'' mefhumunun 

••buyükli.ığünü" ifade eder. 
Derya: ''büyük . ahada toplan

mıJ su ' olur. 

' K}) 
Kelimenin etimolojik eklı u

dur: 
(J) (2) 
(ok iy 

(1) Ok: Su. 

(3) (4) 
an os) 

(2) /y: Radikal köktur. "Hare
ket ve uzaklaşmak'' anlamınadır. 

(3) An: Evvela kendi muhiti-
ne ve sora 

( 4) Os: Yani daha geniş saha
lara. ''hareket ve uzakla~mayı ifa
de eder". 

Okiyna.os: "Kendi muhitinden 
daha uzaklara yürüyen, taşan, ya
)'llan um ımi anlamlı ''bu) uk de 
niz' dt:mektir'1

• 

İtal a 
asıl satı§ yapabileceğiz 
hn1)an · turk l •• ırını; 

"a lehine e\elce me\c d 
ı \:e ol r: k !'on d -'-a bt 

f 

tır. 

B ı~ın t7ı'ıul ılin I l t rlitiiıuıi111 

F otograf sergisine kabul 
Şartlan nelerdir.? 

Ankara· da. rgi e md , b sın 
nel direktörlugiı ar af mdan 25 

ubat 1936'dan 5 mart 1936tari
hine kadar devam etmek uzere 
açilacak "Türki}e tarih, gii2:ellik 

e i memleketi'' adan ta ıyacak 
o)an fotograf serğıs.ıne turkiyede 
aşa yan yerli e r. hancı prof es
onel ve amatör fot rafçılar d• 

ğıdaki şartlar altında i tirak e-
decdderdir:. 

1 - Gönderilecek fotografların 
10 §ubatta Ankara'da. basın genel 
direktörlüğünün eline varması Ji
zımdrr. Bu tarihten M>nra gelecek 
resimler rnusabaka' a ı tirak ede
mezler. 

2 - Her fotografcmın gönde-
receği resimlerin r!fı onu geçmi-
~ektir. 

3 ...-- Gönd rilen f 
r.• n -2 
dı 40 - 50 olacak 
karton)anmış olaraw 
t r. 

ografların. 
zami ba -

bu re imler 
ondenlec 

4 - Her resmm rkuına gön-
derenin adı dre ı 

aid oldugu z r 
nen tarafın bir kö, nde de sahi • 
hınin imzası buhmaca tJr. 

5 - Gönderilec r im)erin 
ınlıp bunışmamal rı İçin iki ka.· 

im karton arumda am lajç edil· 
mi olma)arı v t ahhutlü olarak 
gcmd.erilmeleri laumdır. Yolda 
. p anmış 'e)!a im varmamı 
r imlerden dola. ı m genel di
re törlüğiı hiç bir m uliyet kabul 
demez. 

5 - Sergi kapandıktan sonra 
bir ay içinde resimle" !ôhiplerin , 
masrafları kendilerin aid olmak 

zere iade olunacaktır. 
i - Resimlerin sergiye kabulU 

e a reddi bir juri he eti tarafın
dan kararJa.ştınlaca 

8 - Sergide en ( muvaffak
otan birinci, ikinci uçüncü fotog
r afa. bum genel direktörlüğü ta, .. 

rafından bir eref diploması v ri· 
lecektir. 

Memleketimizd ılk defa ya
pıimakta olan böyle bir aergiy 
T urkiy de ~aşa.yan butün profes
. onel ve amatör fotograf çılaran 
t. "rak edeceklerim, hum genel 
cfir ktörlüğ ümit eder. 

por. 

Ba rumd<l yapılan mnı.·for 
Adapazarı, 30 A.A.) - Üç· 

unden beri ha~ alann gun li git
m i ba)rram gunl rinde spor ha
re etlerine de imkan erdi. 

Dün Gençler biri' ği ıl Y eniay 
takımı arasında apılan maçı 1 - O 
G neler Birligi kazandı 

~dman Yurdu S )1 ma ı 2 • 
2 beraberlikle bitti. 

Muğla, 30 (A A - Dün bir 
maç yapmak uzer hrlmıze gele 
Çı11e por takımı il fugla Yayla 

mı karşılaştı. alabalık bir 
yirci önünde yapıI&n maçı Muğ .. 

la Yayla. takımına s fn rşı 2 ilet 
zandı. Mas heY.«i'J'IÜ ttld\L 
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.. eg,ü .... Cenevreye biı· protest~ 
notası gönderdi 

lakallt~nin lıaht~sJ(·r laraf uuhuı !Ôllİkt·e ' ~ ' ~ 

~ıkı hir sureltt~ ku~a tıldığı l.ilcliı·ili~'oı· 
(Baıı 1. inci sayfada) 

türn\elerİni dilerim.,, 
Adiaababada bu beyıtnn.amenin 

hletni oğrenilir öğrenilmez bu,ehrin 
kiliselerini dolduran halk toplu bir 
h.alde habef oı·dularının muvaffakiye · 
ti İçin dua etrnİftİr. 

Adisııbaba, 30 (A.A.) - Rôyter a -
~ıuı aytarının öjrendiğine göre cenup
tan ııelen Ras Mulurheta'nın ordusJ 
Makalle uzerine doğnı ilerleini,tir. 

Ras Seyum'un kıtaları ile Rıu Kıu • 
sa 'nın kıtalan İae Afııara'ya altmı' mil 
meufede olan Abbi-addi'de İtalyan cep
he.ine kartı bir taarı·uz yapmaktadırlar. 

Adis.baba, 30 (A.A.) _ H.avas 
aıuhabiri bildiriyor: 

Makalle Hab~ler tarafından git
tikçe daha sıkı bir ıurette abluk.a e· 
dilmektedir. Ras Mulugeta'nın ordusu 
cenubu garbiden ilerlemekte R.as 
Kassa ile Seyunı'un kuvvetleri 15e 

Afgaga' dan Abbiaddiye kadar yüz 
kilometrelik bir cephe Üzerinde ltal
yan ordu~unun cenahına hücum eyle
mektedir. Abbiaddi'yi aldıkları sÖy· 
lenen habe,ı oym•kları, ltalyanların 
Makalle ile olan münasebetlerini 
keıecek bir vaziyet almı,lardır. 

Atina, 30 ( A .A.) - 1 alyanlar tua

fından esir ed"miı olan habeş ordusu a:ı· 
keri doktorlarından 8 . Solvatiluva, Y ı.ı· 
ıoılavya'y.a kaçmı~ ve or.adan dün Yu • 
na"istan'a gelmiıtir. 

İtalyan harb tebliği 
.{oma, 30 (A.A.) - 83 ııumar.-lı res· 

mi harb tebliği : 

Bir Eritreli kolu, dün Tembien'de 
Uariö bölreıine varnut ve ıreçenlerde 

bbi.addi civarında munffakiyetler 
rôrtenne, ,..._ il.el ôhrirt.l..t ._an ••. 

miştir. Bu munasebet.le dutman olduk . 
Çil mühim zayiat vermiştir. ltalyan zayi
atı, ana vatan ordusundan 24 ölü 12 ya

ralı ve yerli kıtalardan 8 ölü 2 yara
lıdır. 

Somali cephesinde, İtalyanlara ba~ 

eğmiş olan Şaveli sultanının kuvvetleı ·i 

Uebi -Şebeli mıntakıuında bir keşif ha
reketi yapmış ve büyüle miktarda habeş 

lutalarını Babda civarında yenmiştir. 

Tayyarelerimiz, bu harekete gayet iyi 
bir ıurette İştirak etmitleı·dir . 

l ıa/ywılar111 .wıpııl.-/al'I .' ·o/Jur. 
Asnıara, 30 (A.A.) - Resmi istatis 

iklt!rc göre, Eritı e ve Tigre'de ıukeri 

areketleı-i ımiıııkün kılabilmek için ya. 
ılını olan yollı11· 500 kilometreden fa7.· 
.. dır. Şimdi lOO kilometrelik şo5a ;ıc 

50 kilometrelik patika yolu yapılıııak
adır. 

l>a;.:<11/1t r lm111 lmrd111ıtt11 <•dildi 

Adisababa, 30 ( A.A. I - Daggabur'· 
n hu sabah dört italy1111 tayyaresi tııı·a· 

ından bombardıman edilmesi, sİ\'İI halk 
rasından birçoğunun ölıııesine sebelı 

lınuştur. Uçaklar, bu bombardıman • 
an sonra cenuba doğru gitmişlerdir. 

Diger iki istikşaf tayyaresi Cibuti dc
ıİryolu Üzerinden uçmuşlardır. 

Harar bölgesinde ya'?murlar btt la · 
ıştır. Havanın bulutlu olma•• tayyare

rin seferlerini kolayla~tıı·rnakt<tdır. 

. Ogaden ceplıesinde yiyecek ve mü • 
~ınmat servisleri m«"nınuniyete değer 

ır surt! tte v • .. , ' ·n'> ktadır. Dah.t geçen • 

lerde muhim mikhırda hububat gelmiş
tir. 

Tiıre cephesinde İtalyan tayyarele
ri, bir kere daha Ashiangİ bölge•inde Ko
ram"i bombardıman ederek hıtbe,lenıı 

toplandıkları yerleri keşfetmeğe çalış • 

mı,tarsa da bu tetebbüsleri bo~a çıkmıı
trr. 

DESSIE KlLlSESt YENiDEN 
YAPILACAK 

Oeuie, 30 (A.A.) - lt.alyan tay
yarel-;ri t.arafından yapılan bombar
dımanlarda yıkılan Deaııie kilisesinin 
yeniden yapılması İçin İmparator Bul . 
gar mimarı Nadel'e emir vermittir. 

Hinl(ozidı•l.-i itulymı 1.-ııaforı 

,,,,~,,, ı unı ı:itlivor. . . 
Londra, 30 (A .A.) - Deyli Telgraf 

gazetesinin Portaaid aylarına göre, Bin. 

gaziden gelen İtalyan kıtaları Musavva. 
ya gitmek Üzere Süveyf kanalından geç
mi,lerdir. 

Bu habere gore, Libya'daki kıtalar
dan bir kuıııının çekilmiş olduğu anla
şılmakta İse de Deyli Telgraf gazete"i, 
bunun ne derecede mühim olduğun.ı 

kaydetmemektedir. 

11 olmula :ca il ı I.· lu•.n•ti 
4 el i:mlmluula 

Adisababa, 30 ( A.A.) - Fransız 

orta elçisi, Holanda sağlık heyeti ıe
refine bir öğlP. 7İyafeti vermiştir. He
yet resmen Fransa elçiliği tarafından 
korunulmaktadır. 

l ı"/.\ "'"" il 11bı·~İ:fla11tlmı i."ıı•tli h 
ini 111•/ı•rmi.~ ~ 

Roma, 30 (A.A.) - Azione Kolo· 
niale gazeteıi, yarı resmi bir gÖrÜşİİ· 
nü ifade etmediğini tasrih ederek 

--.ırettiii bir makaledc,Jtalyan • ha· 
bef anlafmazlığının halli esasları ne· 
ler olmak lazım geldiğini bildirmek
tedir. 

"ltalya, Eritre - Somali İrtibatın · 
dan va:.r.geeçmc:z. Ogaden meselesini 
daha Önce halledilmiş telakki eder, 
çünkü yerliler ltalya için Habe,ista
na karşı silaha sarılmışlardır. Keza 
Asmaı·a ve Goco bölgeleri için de bÖy· 
lt'dir. halya sekizinci coğrafi daiı·e· 

nin cenubundaki memleketlerin ayrıl
ması güç olduğu kanaatindedir. Af.· 
sabda •h beşistana karşı serbest bir 
liman vermeye hazırdır. Aksum me · 
selesi aşılması imkansız bir en"el dr.· 
ğildir.,, 

l '4: i l.TEH E· ın> 

Ctızı•tı•t·iln· l.iıulbı•r!fİll t.:ı•f m,·.~İı!t 

lwl,·li ~·orl '"" 
Londra, 30 (A.A) lrlandada 

kain Kork ve Kistovn şehirlerinde 

Lindberg ve ailesinin gelmesini 

bekliyen bir çok gazeteciler ve fo. 
toğraf muhabirleri birikmişlerdir. 

Gazeteciler ve fotoğrafçılar Lind -

berg ailesini karşılamak üzere İmpa

rator vapurunu karşılamaya çıkmış
lardır. 

Bununla beraber gemi kaptanı • 

nın yolcularını hiç kimsenin hekle • 

mediği bir iskeleye çıkarması ve bu 

iskelelerden birinin Belf ast olması 

ihtimali vardır. 

il llllllilllll ıuıı, 1~,.. ~ w llllJltlillWlllffllllffıttHttıllltlltNlllllllllllUlllllWl!fıl llffllllRHHlllHtıilffllMlltılllll•11111111U1MH~lllllH!tı 
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ilkkanun salı akpmı Ankara Sergievi salonlarında verilecektir -

Büfe ve lokanta Karpic'in ida resindedir. ;;;z 
= 

Bıletlt>ı banka gişelerind~ ve / stanbul, Sebat, Ankara ec:ı:ahande· 2 

r;, le tay.wıre piyangosu 
ttotları ~ ue 5 tiradı,., 

bileti satılan müesseselerde bulunur. Bilet ~ 

Masalarınızı 1888 - 2038 Numaralardan 

= 
= 
~ 

= telef onla şin1did en tutunuz. 
~ ~ 
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DIŞ HABERLER 
MOSKOVODA 

I iirl.· ,.,.,,.;,,, .~ı·r:.:i1'i ;'.';" bir 
/;omitı• l.-11r11/d11. 

Moskova, 30 ( A. A )-- Yakında 
burada açılacak olan modern türk 
resim sergisi dolayısiyle 88. Litvi • 
nof ve Tevik Ruttlı Arasın fahri 
batkanlıklarında bir sergi komitesi 
kurulmu,tur, Bu komitenin öteki a
zaları şunlardır: Sovyet Rusya kül
tiir halk komiseri B. Bubnov, B. 
Saffet Arıkan, 8. Karahan, 8. Ze • 
kai Apaydın, yabancı memleketlerle 
kültür münasebetleri başkanı 8. A
rosev. B. Salah Cimcoı yabancı 
memleketlerle kliltlir münasebetleri 
cemiyeti aıbatkanı B. Çarniavski 
B. İbrahim Çallı, ressamlar cemiye;i 
başkanı B. Slninski ve profesör 
Grabar. 

·''*''Yı•ı 1mr11."ı lıuld.:111d" 

·"'"' '' lf lw bt• rl ~ r 
Moskova, 30 (A.A) Tas ajansı 

bildiriyor: 

T orgsin teşkilatının lağvedilme
sı Sovyet Rusyada turizmin inkişa
fı ve Sovyet Rusyaya döviz ithali 
maksadiyle, üç fransız frangı muka
bilinde bir ruble olarak yabancı dö
vizleri değiştirmek hakkında devlet 
bankasına izin v .. rilmesi dolayısiy • 
le bazı yabancı gazetelerde Sovyet 
Rusyada pek yakında devalüasyon
cu bir para inkılabı yapılacağı ve ye
ni evrakı nakdiye çıkarılacağına da. 
İr ba7.ı haberler gözükmektedir. 

Tas ajansı bu haberlerin tama • 
men asılsız olduklarını bildirmeğe 
mezundur. 

Cı•n:ı• /;/'"'!liri forı ı>ltiulur 

Moskva, 30 (A.A) -· Sovyet 
Rusyanın senelik perakende tica • 
reli planı müddetten önce tama
miylc ~erçekleştirilmiştir. Bu ticaret 
71. 59 milyar rubledir. 

Moakova, 30 (A.A) -- Sovyet 
Rusyanın orman endüstrisi planı bu 
ayın 26 sında tamamiyle gerçekles
tirilmiştir. Bu endüstri 2.350 milya·r 
rublelik İstihsal yapmıştır. 

Öte taraftan ihracata ayrılan is • 
tihsal planı da ayın 12 sinde tamam
lanmıştır . 

Fransa ve İsviçrede 
zelzeleler 

Strasburg, 30 ( A.A) •• Halk 
dün gece birincisi saat 3 de. ikinci ~ 
si saat 3.41 de vukua gelen iki zel
zele ile uyanmıştır. İkinci zelzele 
yer altından gelen seslerle mütera • 
fik idi. 

Evler sarsılmış İse de hasar vu • 
kuu hakkında hiç bir haher yoktur. 

Dolaşan şayialara göre. Mozel 
mıntalcasmdaki bazı kömiir madeni 
kuyularında duvarlar yıkılmı~ ve bir 
takım çöküntüler olmuştur. 

Bern, 30 ( A.A) •• Saat 4.37 de 
oldukça şiddetli bir zelzele duyul • 
muştur. Bir çok kimseler. uykula
rından uyanmışlardır. Kapılar ve mo
bilyalar, yerlerinden oynamıştır. 

Hı.'frnfo ii11iı·ı·r~İlı• ı·ı• 1'11·/;tı•p/,.,. 

<u:ıldı. 

Kahire, 30 (A.A) - 14 ilkki • 
nundanberi kapalı olan üniversite ve 
mektepler bugiin açılmıştır. Talebe. 
ler, Nahas Paşanın sakin surette 
derslere devam hakkmdaki tavsiye
sine rağmen, mektepler dahilinde te
zahüratta bulunmaya başlamışlardır. 

llı,<eır i11µili:. l.·mııcolo~/11(i11 mısır 
lıiil.·iim11ıirıi ıırotı "flo l'llİ. 

Londra, 30 (A.A) -·Alman ha
beralma biirosundan: fogilterenin 
Mısırdaki fevkalade komiseri Mısır 
hükümctinc bir nota vererek iki İn
giliz kadınıyla İngiliz konsoloslu
ğunun kapıcısına yapılan taarruz. 
ları protesto etmiştir. 

Mısır başbakanı, polisin milliyet 

farkı olmaksızın bütün sakinlerin 

can ve m~llarmı korumak için elin
den gelenı yaptığını ve bu taarruz -
lamı bilhasaa İno-iliz tebaaaına kar -

b 

şı olmadığı cevahımı vermittir. 

B. Laval>n Nutku etrafında 

İngiliz Yt· alınan ~·azt~t«~leı·i 11(• di~'orlar? 
Londra, 30 (A.A.) - lngiliz ıa

zeteleri, B. Lava • dıt ıııyasa hakkın· 
daki bey.an.atını ihtiyatla telakki et
mektedirler. Gazeteler, B. Lavalin 
Fran~anın milletler cemiyeti ve ın
giltere ile it birliği edP.ce!i hakkın

daki sözlerini İyi bir surette kartıla
ma k ta İseler Je nutkun esas itibariy
le İç ııyıua İcaplarına &Öre ha:ıı:ırlan· 
mış olduğunu kaydediyorl.ar. 

Deyli Telgraf diyor ki: 

"B. Laval'in lngiltereve yardım 

tehahütlerinde bulunduğu dogrudur. 
Fakat İngiliz gemilerine kaqı ansı

zın yapılacak bir hlicum karfısında 

fransızların müdafaa tedbirlerine İş

tirak edip etmiyecekleri henüz bildi
rilmemİftİr. Laval, uzlaşma sıyasası 

yüı:ünden sallantıya düştüğü halde, 
gene iki .ata birden binmekte devam 
etmektedir.,. 

Deyli Herald ise, Lavalin sıyasıuı· 
nı deği,tirmeğe niyeti olmadığını l.e
lirtmektedir. 

Taymis, gAzetesi İ!!e fU dÜfÜncede 
bulunuyor: 

''Lavalin nutku, kollektif tedbiı·· 

lerle sullıu muhafaza için fransıı. • 
inı:ıliz •t birliğini ıaglamlattırmakta
dır. 

Bu gazete aynı zamanda Laval'in 
nutkundaki fransız • alman yaklaş

maaı bahsine de dokunarak diyor ki: 
"filhakika bir fransı:ı: • alınan 

yaklatması kurucu bir sulh için arsı
ulusal it birliginin en esaslı ıartla

rından bari olmakta berdevamdır. 

Milletler cemiyeti ne derecede kuv
vetlendirilir ve bu cemiyet ne dere· 

cede nafiı: kılınırsa, böyle bir inki

fafın ihtimalleri de o derecede fazla
laşır .• , 

Oeyli Meyl'in fikri ise fUdur : "B. 
Laval, bu nutku ile, ltalyaya kartı 
teklif olunan yeni :r.ec.ri tedbirleri vt". 

hele petrol ambargosunu öldiirra.&f. 
tür . ., 

/ ,111•11/in 1111tJ;11 Ut• t1/t11'4t1 

gll;:,ı•lt•/,.,.;. 

Beri in, 30 ( A.A.) - Ga:zetelerı.,. 
çogu, B l.avalin tlün fransı:r. aaylay. 
lar kurulundaki beyanatına uzun mti
talealar tahsis etmektedir. Alman :•· 
2etcleri, B. Lavalin bilhaua \tir fr•n
ııı:ı: • alman yakınlatmasının zarlll'i 
olduğuna dair olan" sözlerini e1.ı..-. 
yetlP. kaydetmektedirler. 

Berlin, 30 (A.A.) - Alman .. a. 
beralnuı huı·osundan: Korenıpondan• 

Oıplomatik Politik gazetesi, 8. La.va
lin nutkunda mevcud franııw. • alma• 

anlatması •••k"ında fU aatırları yaz
maktadır : 

''Alman sıyaıası, butün uluslarla 
barıt ve anlaım• ııyasasına dayanw 
ve bu amaç hiç bir suretle deiit11t•• 
miıtir. 

Alnıanya, naııl batka beynelmilel 
İyi münasebetlerin zararına olar.ak 

dostça bir durum batarılmasını red
pediyoraa, aynı feyin kendi lehine ya
pılmaıını da kimseden İıtemek .arzu
sunda deiildir. Buna binaen batka• 
için, bir kaygı sebebi olabilecek tarz. 

da bir franaız - alman yakınlafl"a
nın gerçekleımeaine enrel olan cuç
lüklerin menfeİ, fransı:r. nüfuzlu mata. 
fillerinin tahakkukuna çalıttddan 
kollektif emniyet siateminin Al1naa
yad1. tamamen haklı mülahazalara 
yol açmıı olmaııdw. 8, La~al bunda• 
bahıetmeyi unutmuıtur. B. La'V.aha 

Fransa • Sovyetler birliii paktı ha~
kında .aöylediği sö:r.ler bu paktın .ate.. 

tedilmesindeki tar:r.ın Almany.ada ha. 
sıl ettiii kaygıları daiıtmay• .asla 

elveritli deiildir. Eier b1Ana ~•ames 
ınecliı paktı taadilı ederse, yalclatnw 
i,i hiç bir suretle kota7laıt.r•t-lf calo 
nııyaoaktır.,. 

---... ..•.•.. .._ _ 

U \f;ı~ 1 K il \IUJU.En 

fr"l; /nı:ilıı•r·c.\·ı· lwrb ~··misi 
ısm'1rlıyor. 

Bağdad, 30 ( A.A) -- Hükü -
met İngiliz tezgahlarına 1936 sonla
rında teslim edilmek Üzere 4 torpi
do ısmarlamıştır. Yakında İngiliz 
bahriyesinde talim ve okumak için 
talebe de gönderilecektir. 

t:ir ~ mıtır tlu;J lwmlJm·,/ımmı 

Nli/t/i. 

Milo, 30 (A. A) •• (Havayi a. 

daları) Hanna yanar dağının ağzı • 

na lavlara karşı atılan 600 librelik 20 

bomba lavların Hibo şehrine bir bu. 

çuk mil daha yaklaşmasına engel o. 
lamamıştır. Şimdi lavlar şehrin su 

depolarından üç mil uzakta bulun • 

maktadır. Lavlara kaı·şı ikinci l>ir 

bombardıman daha hazırlanmakta • 
dır. 

ln;.:n•lu/,. tı•ıı /;if Nlilt·11/,.,. 

ı .. ;,,, '''"'';,. ?' 
Belgrad, 30 ( A.A) -- Zagrebde 

biri iiniversite profesörü olmak Ü7.e

re kırk entellektüelin tevkifi hakkın
da Avala ajansı neşrettiği bir teğliğ. 
de tevkif edilenlerin cntellektüel ol
mayıp gizli bir komünist teşkilatı 
iiyeleri olduğunu bildirmektedir. 

f..'tlmmı ,J;; llm:iltl'i11 ''''"":,''"';, 
Tel · Aviv, 30 ( A.A.) - Baıon 

Edmon dö Roçild'in cenazesi yakın · 
da Filistine taşınacak ve vasiyeti nıu

cibince, eşkiden kurmuş oldu ğu Zık 
ru,•akov kolonisinin yanında denize 

b.1kan bir te peye gömiil~cekt;r. 

I tuly11111n ,, .•• ,.; ·' ıl lıiitln•.<eİ 
Roma, 30 (A.A) •• Bakanlar 

kurulu, bugün l 936 büdces; proje

• ini kabul etmiştir. Yirmi milyar ka
dar bir gelir ve masraf gösteren bu 
büdce, 20 milyon gelir f azlasiyle ka
panmaktadır. Şal'k Afrikası seferi -
nin doğurduğu n1asraflaı· bu biıdct
nin içinde yoktur. 

B. 'l'ardiyö 
14·rlı·ır. t•ıuuuri~ t•l4,,;t ı•arti'Ji 

lıa~kırnlı;-:111t1a11 r•·kiMi 

( Bafı 1. İnci .sayfoJaJ 

Manlon, 30 (A.A.) - B Tardtl'O. 
İstifaıunı cumuriyet merke;,t crup• 
başkanı B. Reynuya g6nderdiiı bir 
mf"ktupla bilJirmiştir. Tardi}'o b• 
mektubunda lt"lyaya karfı :zecn ted
birler mesele İnde başkanla mutabık 
olmaciıgını ve bu tedbırlerın bucunki 
şeklıyle lıal.1117., tehlıkeli ve toeaıraıı: 
oldL.•gumı bildırme-ktedır. 

B.PolReno 
u,.,./,4•;: {'t111111ri.' f'l4 ·;/,.,. ı•m·rvd 

'"'·~ /, "11l1:J111 da il , .,. ı .. ild;. 

.... 

Paris, 30 ( A.A) -· Eski fmana 

bakanı Reno'nun Lavala cuma ::ü .. 
ni.i yaptığı hücum akissiz kalmıstw 
Lideri bulundugu merkez cum~ri: 
yetçıleri partıb>İ bu lıareketini tak -

bıh ettiğinden hem bc1şkanlıktan lheaa 
de partiden İstifa etmiştir. Parti ek
s~riyeti bunun b<>ylece basit bir .ıc -

kılde lıalledilmis olacaüını d" . . 
· ~ uşunme 

wekte ve mebuslar meclisin.l ~ k·, r oe par. 
ı grupunun beyanatta bulunar.&k R• 

n.o'nun parti namına değil kendi 

Si sahsen SUl SÖylemİf olduğunu bil.
0 

dirmck için talimat almıştır. 

\L\1 ' l \
0

U\ 

4 I mmı .' ·utlu ~-ı llm:jl 11u•raı1inci "'" 
,:.:;;,, .'fo11ru.wı lnrtı'J.-ıldı. 

Berlin, 30 (A.A) - B. Hitler,. 
yılba~ı gi.inü yapılması ~det o!an ım• 
rasinıi ikincikanunun onuna tallk 
etmiştir. Almanya de\·1et ve biikü .. 

met başkanı o g ün mutad m e ra sim. 

le elt;iler heyetini \'e ondan ıevel de 
Almanya nHidafaa km·vetlcri ekle .. 
gelerini kabul edecektir. 

I 



-
Türk agauzlar 

--
- 1 arihi dt~1iller. 

N., .)IGlult ltı loriA hiac C a•au" a
,., nda bir hallt kitleainJen hahsetmi-

• llugun Yunam•ton, Bulgarİ•tan, 
~omanyada (hatta At. Manof'un iJ
Jı-na gore lrufiilr bir milırdarı Ma
ıu~riatanJa) )GfO.}Cm Cagauz.lar hak· 
lıımJalıi bütun larihi malumatımız, 

j u hu.usla •tÜJler yapmış w bu 
:me11:au ıle alôJıadar olmuf fÔhretli 
hırihçı ı.ıe etno6ralların ••erlerine İ6· 
ı nad ediyor. 

Faltat en ltıymetli ilim adamlaıı· 
,...,., en ltuvu.tli deliller• Jayanaralır 

"rtaya /ıroyfiultları tc:aler, Cawau"la
ın Turlt soyundan oltlulılorını ve ~n 

••iti ,.amanlarJanberi •na dilleı i ola 

·c~au~qrın lorMin1 yoamıf olan pa· 
ptu u: FOIHlr Mlho.l ÇaJnr 

Giı t•rllçe J.onu tulılm.nı munaltaıa 
• Jilmu~ brr l.aJtılıat holinJe orlaya 
;#. ymuftur 

AfOiıya Mralıyec,..unı~, hep•İ ır• 

•unı~ )ahancı .,. Hıriatiy011 .l•n~ 

iu itıbarla da biu•n 1ana l«rallıir-
·1ı eltiklerını iddiaya mahal bulun 

" ayun otorıtelerin hadcderi halıi
i ati kafi derecede • .,,J6.nl~ • 
'14111 .. h•: 

l Ru &a ihçı Lt~ •IA<•ırol M~ 

lıol uzun zaman Gagau~arın ara ın· 
.da Jola+tıktan, onların dilini ôgrene
ek udetl rım telkih etlikten 6onra 
Bender sancagında Cagauz.laı·" ad· 

ı kitabında Gagauzların T urltlefmİf 
olduğu hakkındaki faraziyenin hİf 

f.rr kıymeti olmaJı,ını isbat ediy..• 
ı. e geriye iki f'k haldıgınr aöyta. 
'Y'lr : ( <>•::ı .alarm fC••wmlurdcm 

ı e)'a Tu. l.ı () u:r.larJan tt•IJ111i. Mof
ilıol: Gagauzların Komanlardan 
egıl, Turk Oguz.ların soyundan ol· 

dugunu s•ylıyerelı bunların Turh-
e ın kaynağı olan Orta Asyada Or
un taraflarından geldiklerini ve Rus
da oturdukları mi.ıddetçe kendıle· 

ıne Turk ve "Karakalpaklar" adının 
€rılmış oldugunu açıkça gosteriyor. 

2 Me hur Çek tarıhçisi. • Yire• 
l(f'k, Cagauz.ların :SO) adları ile dil· 
erınr Turk Koman diliyle karşılaştır. 
.dıktan sonra bırçok ben:r.eyişler bul
.duğu için onların Koman Türklerinin 
H>yundan olduklarını ıleri şürüyor, 

ae onların Rum, Bulgar, veya Rumen 
c ldukları hakkındaki iddiaları kati 
ıdelılere istinad ederek tamamiyle red 
<1dıyor 

3 Rus tarıhçı ve profesorü Go-
lubo ki)e gore, Oğuz. Türkleri, Ural 
:u-hrıni geçerek \lolga ve Don neltir
Veri ara ındaki ııahaya yerle~tikten 

nmra, Ruslar la ıllır tema~larını 985 
ı•nes nde )Opmıılardır. Rusların mut-
1efikı olarak Bulgarlarla çarpışmış 

ıı lan O uz. Turklerı sakin, İyi huylu, 
tarıfçı ın .. anlardı. Golubovski, bunla-
111 çok :r.orbalık ve oygunculuk yap-

Peç n k ve T ataı larla karıılaş· 
t:rmamaJ, lô:r.ım eldigini, çok daha 

edt.'ni ol n Oguzların onlara hıç 
enz.emedıklerını soyluyor. Bu muel-

ile gore Oğuz.tarın Rusya içlerinden 
.daha doguya goçmelerine sebeb Ku· 
anların bunların uz rıne ;yaptıkları 
algın/ar olmuştur. Koman orduları 

nde bozulan Oğuzlar onların fer· 
'nden kurtulmak içın 1084 senesin· 
t: Tuna)& geçerek Biz,an toprakla-
rnJ« ~erle mi.derdir. Oiu~laraal\ bİı' 

r · -:--;..1a • ı,,rak Hrrimy.n •l" 

muılar, fakat J 224 de iltinci bir Tatar 
salgını harıı&ında bunlar da Tunayı 
•eçerek Dobrucada, daha once göç
mÜf olan lırardeılerinin yanıncı ıiın· 

mıflar 11e bu •urctle hıristiyanlıiı do 
oraya KÖfÜrmÜflerdir. 

4 - Sofya i.ıniııeraiteai profesörle
rinden Mladeno11 Gagauz.lor hakltın
dcıki etütlünJe, huliuı olarak diyor 
iri: "Cagauz.lar dil bakımından As· 
paruh Bulgarları ltadar Komanlo
rın ve Oiu7.Iarın neslinden sayılabilir
ler ııe bunların asıl Gagau7.lar, Bul
•ar Gagau~an gibi i.imlerle a;yrıl

ma•ı beliti Jc bunların ayrı menfeler
dcn gelme.ine İ•tinaJ etmektedir. Ya· 
ni be/iri Bulgar Gagau7.ları e•ki As· 
paruh Bulwarlarından gelJiltleri için 
Bulgar tclôlrJti ediliyorlar, halbuki a
-.1 Ga.au7.lar Bulgarlara yakın olan 
Komanların soyundan olabilirler. 

5 - Varnalı müellif Jan Nikolou 
Varnaya dair ya:r..Jığı eserde Gagauz.
ların onuncu a•ra doiru Tunayı geçe· 
relr Doiu A vrupaaına gelmif 11e Ka
raclenizin batı kıyısında Varnaya ka
Jar Dobruca dolayında tebaa olarak 
Jeiil, hükümran olarak yerlefmİf f>ü. 
)itile Türle ırlundon bir kabile oldukla
rı liltrini ileri aarmÜftÜr. 

6 - Çek Gl'lıeoloiu Şpor/ıril kar
Jeılere göre Deli Ormana )erleıen 

P•çenelder ve diier Türk llabileleri, 
Hnraları Bul11ari•tanın muhtelif la
r•llarma ılağılmıılar, fakat oraJa, 
fimdiye lraJar, Gagau;ı; cıdı altında 

toplu bir Probulgar [ ] kitlesi kal
mıftır. Bugünkü Gacallar (Deli Or
mon Mü•lÜmanlarından bir kısmına 
IJeril•n ad) ve Gagauzlar Aaparuh 
Bulgar/arının .ayundandarlar. Şu 

f arltla iri birinciler /.ilim dinini, Ji. 
fnle.ri luri.tiyanlıiı lrabul etmifler· 
dir. 

7 - R•m•rt alıodemi • ôMlların· 
dan prole•Ör J. Ni.tor "B••arobyanın 
tarihi" adlı lıitalundo Cagou:aların, 

ilk once Dobrucada yaıarken sonra-

8ır Gagau;ı; gelini ve anneai 

dan Besarabyaya geçmiş Perenek • 
Koman • Türk şoyundan olduklarını, 
ve Hıristiyan dinini kabul etmeleri
ne rağmen ana dillerini Osmanlı di· 
linden daha temiz. muhaf a2a etmiş 
olduklarını yaz.ıyor. 

8 - Odesa üniversitesi proleaör· 
lerinden B. Grigoroııier daha 1870 
de yaz.dı11ı bir ya2ıda G agauz.ların 
Koma111 Turklerinden olduklarını ve 
Bulgaristana J 1 -12 inci a.ırlarda ge• 

çerek hıristiycınlığı kabul ettiklerini 
söylemİ§ti. 

9 - Eski Bulgar bakanlarından ve 
yaz.arlarından Petko R. SlaııeikoıJ Ga· 
gauz.ların Peçeneklerın ıJe Komanla· 
rın aoıundan geldiklerini şoylüyor. 

10 - Rumanyalı yaz.ar St. Geor
kesku 1931 de Gagau2lar hakkında 

yaz.dağı bir makalede birçok farazi· 
)' lcri göz.den geçirdikten sonra bu 
halk kitlesinın Komanların ve Oğuz.· 
ların aoyundan 11 ıal Turk oldukları 
fikrine iştırak dmi~tir. 

l J - Büyük Rus tarihçisi Raıllol 
da GaBauzların Orto A•ya Türklerin· 

[ ] Probulgarlarm la:abfıluız; Türk ı 
soyundan oldukları ve Türk diliyle ko
nuıtulduı ma1W..dur. 

ULUS 

ncı gazetelerde okuduklar 

J(o]oniza yon ve muhaceret 
Halk umumİ)etlc bu iki tabiri biri • 

biriyi~ karıştırıyor. Zaten bu, çok tabii 
bir ,eydir. Küçücük Avrupa'daki halk 

kolon olarak )'erleımek ve dünyayı av. 
rupalılathnnak için değl de ne için de • 
ni:ıaşın yeni topraklara gıder? 

ilk b:ıkımda iıler böyle olmuştur. Orı 

)t:dinci asırda bu ufak toprnk parça51n· 

da 20 milyon fransıı. • Fransa o zama.ı 
A~nıpamn en çok nufuslu memleketi 

idi • 6 milyon İngiliz., 6 milyon İspanyol, 
bugun 160 milyon olan ruslardan da 6 

milyon; bundan blki biraz eksik de al • 
man vardı, çünkü o uunanlar Almanya 
otuz ıene harbı ,·üzünden harab olmuş· 
tu; ayrıca 8 milyon da İtalyan vardı. Bu 
rakamlara Öteki uluslar için de 10 mil • 
'on ilave olunursa, yekun 60 mily 
atmaz. Bugünkü Avrupa'nın nufusu iu 

burakamın dört mislidir. 

uruJIU flı.~11ulu )'tı\'llnw 
Gene on yedinci asırda, Amerika'nın 

BuyÜk Okyanos tarafındaki kıyılarında 

bulunan birkaç iıpanyol hariç tutulursa, 
oteki kıtalarda bir tek "beyaz" yOkt.ı. 

Buıün Birletik Devletlerde 100 milyoo 
beyaz İnNnla 20 milyon zenci; Avuıtu· 

ralya'da en aati• 4 milyon; cenup Afı·: 
a&uandc. 4 milyon: timal Afrikası .. J.,, 
da l.200.000 beyu inıan vardır. Buna, 

ıurada burada bulunanluı dıı. ilave eder
Hk, Avnapa dı,ında yafayan 160 milyoıı 
Avrupalı bulunduğunu görürüz.: ''Be • 

yaz leke,, yeryüzünde genİ§liyor. 
Bize çok tabii geJen bu hale ahştılı 

bu tecrübenin başlangıcının çok yava§ 
olduğunu farketmiyon.ız. l 8 İnci 

asırda, bugün Birleşik Devletler dediği 

miz. yerde 3 milyondan fazla beyaz yok· 
tu. Kan .. da'da iıe 75.000 fransız va:-dı . 

Bundan ba§ka cenup Amerikasında bel· 
ki 200.000 halİI iıpanyol, 50.000 HQlan
dalı ve cenup Afrikıunnda da birkaç · 'ln 
aız hügöno'ıu ardı. Başkn yerlerde he 
men hemen hiç kimıe yoktu ve oralarda 
avnıpalılar ımcak kontuarlar kunnutlar 

dı • 

den olduklarını, T atarlcırın hücumla
rt11a Jayanamıyaralı Tunanın Jıar§ı 

yakasına geçtiklerini ve orada bulu· 
nan Peçenekleri bo:guna uğratarak 

yerlerine yerleıtiJılerini söylüyor 
J 2 - Carl Peez. "Christliche Tür

k~n oder Türkische Christen" adlı e
serinde Gagauzların lürk olduklarını 
tesbit etmiıtir. 

Jl - Pelonya akademisi Ô:r.alarm
dan Bulgaristandaki Türkleri tetkik 
etmif dlan T. Kowalaki "Şimali §arki 
Bulgaristanda Türkler ve Türk dili" 
adlı kitabında Gagauz.lar ve Gaccıl· 
lcır hakkında muhtelif naz.ariyelerı 

/aufcisa ettikten SOtırtl kendi muşa 
hedelerine istinaden fU neticeye ııa
rıyor: 

Tuna ıiırkçesinin hususi karakıe 

ri bura halkını, Balkanların Osman ı 

Lor taralından işgalinden sonra Ann· 
doludan selmi§ Türk kolonları addet
memiu müsaade etmiyor. Bu larc
z.İye, dinlerinden dolayı Gagauzlar 
hakkında ileri sürülemiyeceği gibi, 
Gasau%larla dil karabetleri olan Deli 
Orman Türkleri için de mıidafaa edi· 
leme:&. Bu vaz.iyette biz., Gagau:r.larla 
Deli Orman Türklerini ancak sıra ile 
üat üste yığılmış üç ayrı tabakanın 

mahsulu cıddedebiliriz.. En e•ki taba· 
kcı Jimalden gelmif bir Türk halkının 
kırıntılarından teşekkül etmiş, ikin
ci tabaka Oamanlıların geliıinden Ön· 

ceki bir devirde ıimalden İnmif kuv
ıHtli bır grup tarafından meydcına 

selmiı, nihayet üçüncü tabakada Os

manlı devrinde gelen Türk göçmen. 
lerle türklefmiş unsurlcırından haşıl 

olmuıtur. Birincisiyle karııarak heye
ti umumiyeye liaani karakterini ver
mİf olan ikinci tabakadır. Gagauzlar· 
lcı Delı Orman Türklerinin, dil karak
terlerini Osmanlı işgalinden sonra de
iiıtirmiı ıimali unsurlar oldukları 

duşiıncesi hakikate uygun değildir, 

çünkü bu takdirde, dillerinde muha· 
f a20 ~dilmif fi mali izler bugün ol· 
Jusundan çok daha kuııvetli olmak 
gereltirdi. 

aütün bu •aydıfımur.: çok JHymd• 

lı mut-l•olaro illi #İS Cqou.a: .tlimİ· 

e oldu? 
Olan şey çok basittir. Biz., bir yerin 

yalnız İnsanlarla sömürgeleştil'.ilmiyece· 

ğini unutuyoruz. Bu İnsanlara bir de iş. 
ietme sermayesi lazımdır. 

l ıpanyollar için işletme 1ennayc5i, o 
zamanlarda epi bahalı olan silah v 

ıÜ"'ari masrafları idi. para ıcnnayesini 
fethcttikleJ".i memleketlerin madenlerilt: 

nisbeten kesif olan >erli halkta buldu • 
lar; lapanyollar, esasen köle vaz.iyctinde 
olan oradaki halkı kolaylıkla köleleştir 

m k imkanını buldular: Çünkü bu halk 
bin yıldanberi, bugünkü rus kolhozları 

na epi benz.iyen bir nevi devlet so ya -
lizmi rejçimi altında ya,a.yordu. 

Şimal Amerikasının nnglo-P.kson mu· 

hacirlerine gelince, bunların orayn ser -
mayeııiz gittiklerini sanmak büyük bia· 
yanlış olur. Dini veya sıyasal taz) il.' r 

yüzünden memleketlerinden çıkan bu 

adamlar mallannı mülklerini 5c"ltınışlar, 

ellerinde ne varsa götürmüılerdi. Yorul
madan çalışmak suretiyle ellerindekı 

paraları arttırdıkları zaman, yoksul b · 
yazları da muhaceret ettirmeğe bail \'lll .. 

dular; Önce anglo-ıakaonlar, &onra lrlan 

dalılar, daha ıonra alınanlar, İtalyanlar 

iıkandinavyalılar, enneniler ve yahudi· 

ler buralarda yerlqdiler. Bunlardan ço· 

ğu zengin oldu. Umumi zenginlik art -

tıkça, yoksul muhacirlerin mikdan da 
artıyordu. Birleşik Devletluin ''nufus 

!anmasının,. tarihi aşağı yukarı budur. 
Avuıturalya v Cenup Afrikaııında da 

hal böyle olmuftur. Fakat burada, çoğu 
knpitalistJe .. in hiımetinde olmak üzere 

yeni bir muhacir ııeli çeken altın maden· 
lerini de hesaba katmak gerektir. Şehir· 

lerd para kazandıktan sonra toprak 
.atın alarak bu muhacirleri oralarda ça· 
lıttıran tacirleri de hatırdan çıkarma · 

mak gerektir , 

Cezair"in "nufu nnmasr,, ulrnrda 

anlattıklarımıza göre, sanıldığından da· 
ha az başkadır. Başlangıçta beeeriklı 

fransız knp · listleri buyuk topraklara 

nin düıünce ve kanaatlerıni de ılaue 
etmeli)İ%: 

12 - Varnalı profesör Atana.s 
l\1anof'un Gagau;ı;lar hakkındaki e· 
serleri ilim dünyasınca ta11ılmış ııesi· 
kalardandır. Kendisi de Gagauz. ol
duğu ıçin soyunu pek )!akından ve i
yi tetkik etmek fırsatını bulmuş ve 
bu meı.ız.ua dair yaz.ılmış olan bütün 
e erleri okumuş olan profcsor Mano· 
fun Gagauz.tarın Oğu: Türklerinden 
"'lduğunu, bütün delillerile gö tere
rek, ve aleyhteki yanlış kanaatleri 
çı'irütereh, meydancı koyan yaz.darı 

Bulgar tarih neşriyatı serisi arasında, 
IJ ·icar gazetelerinde ve lıntta Solya· 
da Fransızca çıkan La Bul -
garie, Atinada çıkan Le Me· 
aje Daten ı;autesinde neşredil -

miftİr. Profesör Manof'un eserleri bu· 
l{Ün bu meıJz.u üzerinde tetkikler yap· 
mak i6tiyenler için en ungin bir me· 
ha:ulıl". 

13 - Şimdi Kişinavda oturan bir 
Gagau.z keşiş cJe profesörü olan Mihal 
Çakır, incili ııe birçok dıni kitapları 
Rus ve Rumen harflerilc Gcıgauz. 

türkçuine çeııirmİf, beş sene mud 

Jetle toplamaktan geri kalmad•ğı 

materyellerle, biz.im de bu yazıları· 

mız.dcı çok faydalandığımız. ''Be.sa· 
rab;>alı Gagau;r.ların lstorycısı" adlı 

eserini 1931 tarihinde neşretmiştir. 

Gagauzların Türk o1duklarını, Turk 
kalmaları gerektigini yd'iı ve ozle 
bütün ha)atınca aymıf ,,/an #>u Türk 
profesörünün adını burada aygı ile 
anmayı bir ödev brlirim. Kişınaı.Ja ka· 
dar kendisini gormek için gıUiğiın 

profesör, bana Gagauz.ların ed~biya· 
tı, adetleri ı.ıe oyunlarına dair haz.ır
ladığı diğer eserlerden bahsetti cJe 

Atatürk hakkında bir eser yazmak 
en büyük ar:usu olduğunu söyledi. 

85 yaşına rağmen hala, doğru bil
digi, inandığı ıJe bağlandığı dacJ<ı yo· 
lunda çalışmaktan geri kalmayan bu 
ihtiycır Türkün kalbinde .}anan otef, 
;yukarda saydığımız. delillerin h~psi
ne bedel ıJe hatta üstün bir ayrı bü
yiilı V~1>ika değil midir? 

YAŞAR NABi 

Phib oldular: Sonradan tacirler ~e 

çiler beraberlerinde "bir §eyler., -
tirerek gddiler; daha sonra da. it~ 
den bazıları :z.enginle§en bil' ittll 

yollar muhacereti oldu. Bu ilk mua.ı' 
lerin kendileri çalıttılar. Bunlar, ıi~ 
rı omuzlarında olan bir nevi çiftçi • 
kerlerdi. Fakat bunlar çalıttıklan ,-
1 rde yerli işçiler de buldular. çtJI 
arab • berber halk iyiye, daha i) i 
içme, kıtlığın ve kabilelcr arasınll 
harbların ortadan kalkması ıal eJ. 
1850 d 2 mil) ondan, bugün atncı fi: 
karı 6 ıni 'yona yükaeldı. BO.) lec , 

k )lon., gittikçe daha fazla hir '' iş e 
~~. İ, . olınn ktadır. 

Uir •• KtU/roltır'' Jcolo11i::."ıs) or 
B.ı suı c le - ve daha fazla Afr:k11 

Çin Hind ıslnında • beyazlar kol 

yonu, •. z çok ıuhcndia, ziraatçi, mak 
teknia}eni, u ta başı olan az mikda 
avrupatı ar:a. bir "ka .. rolar kolonızat 

nu., olr.ıa •8. b..'lşlamaktadır. O za 
başlıca iş, ) erli'cr:in dedelerinc!en kal 
ma metodlnrını ilerletmek, onlara, k"' 
disini doyuran şeyleri ektirmeği ilıı11 
lmeı 'lckle beraber. verimli ve yeni çift 

çiliği Öğrtemck oluyor. Bu gayeve v• 
rılmı,tır. Koşinşin'de uzun zamand;ın 

beri pirinç diken çok zengin annaınl ~ 
vardır. Garb t-\ r.kaı;ıı.da. bİınnı;sa Gin' 

körfezi civarında mikdarlan gittik~ 

çoğalan yerliler birk, ç l lU.bin fran a ~• 

otomobillere sahibtirler Birçok köyler 
2.1ka bandolarivle gururlanmaktadır1at 
Bu bandoların bazılarının al tlen gu 
müıtlenmiştir. Bu koylerde, lustrin İt 

karpinlcr giy:mit yerlilerin fokstrot o'f 
nadıkları dnnsigler vardır. 

Bu hal Baulede görülür, ki 
daha otuz yıl Önce köyden köye zehirli 
oklar mübadel.., ediliyordu 

t:. iri Roma .rnmumı '"' 
Şqılacak şcydır ama, romalılnr d• 

8Ş4ığı yuk ... rı aynı şc}İ yapmışlardır. Es· 

kiden yerleşmiş kimseıerin bulund .41 

sömürgeler hariç olmak üzere. dünyanın 
o zaman bilinen } erlcrıni fethetmekle 
beı ab r nufusu da azalan ltalya, ,. 

• çirdigi yerleri muh. cırler v aıtasiy • 
lıoloniz etmemiş, buraları yalnız idar• 
etındcle iktifa eylemiştir. Fakat bunu c 
&.adar iyi yapmıştır ki, dili ve medenı· 
yeti Gol'e, lspanya'ya, Romanya'ya, şi· 

mal Afrıkasına her yere girmi~tır. ,... · 
kat o z m. n , işin aksi olmuştur. Yun ,. 

lılann, Mraırlıların, Guluvaların ve Af 
rika bcr~rlcrinin Romyı kolonize ettik· 
1 ri h n•en hemen aoylenebilir! en bu • 

yuk 1 tın komedi muharriri rinden bırı 
Tcrans'dı : Afrıkalı T rans di}e anı n 

bu adam, az.ad dılmiş bir kole id' ; im· 

parntor Septim • Sever, Scrtis-Mngna' • 
lı bir berberdi ; ımp rator Diyoklcsyen 
bir Dalmaçyalı idı; buyuk ';eni O c li 
latince yazan bir Kartacalı idi! Siduaıı 

Apollincr \C Portunatiı de ' ' ne a· 

:ı.an Guluvalılardı. Zaten bütun bu hu • 
kum .. ltına alınınış milletler, hatt:, '> 
z.at Sen Pol bile Roma vatanJaşı olır 

lardıl Bütün bunlar babası bir me1 

bn Duma Per'i ve aynı vaz.iyctte olRfl 

ı;: neral Dodds'i hntırlatryor. YA ~' • 
mız günl rdf'l de. harbta parlak bir rol 
O) anmış olan bu gibi ltimseler ıayılabilır. 

K iiı:ii k f vrır ım kolmıi;:u:;3 onu 
ti..olonizasyon ıçin sermaye laz.ıın ol· 

dugu o kadar ,üphe götürma2 bir şey • 

dir ki deniza,rn memleketlerdeki top • 
r klan ekip biçmek isteyen kimıcl J n 
çok defa 100.000 frnnkl ık lir sermay ye 

sahih olduklarını isbat etmclcı·i istcnil • 
mektedir. 

Bununla beraber. ana'> atan zengin ol· 
dugu znmanlarda, 'resmi,, k ..ıbn as) on 
apmağı, yan\ parası o1mayan '"ko' n,, 

lnrı yerleştirmeği de ıhın. 1 etmcmittir. 

Falrnt bazı sömürgclcrd bu kolonizas • 

yon aile başm<ı 150.000 frnnğa mal ol • 

muıtur. Çünku bu aileye bir ne k m, 

kendisini hiç olmaua iJk mahsul zama· 

mna kadar yatatacak kadar yıyecck ve 

it aletleri vermelı !azımgelmıştir . 
Bu, muhacirlerin kanaatkarlığına 

ve ihtiyaçlannın azlığına rağmen, hal · 
ya'nın hallebnek mecburiyetinde 
gu mali hir meseledir. PIYER MiL 
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(·~M~e~m~le~k~e~t ~P~o~st~a~sı~] 
hın de kutlanan bu mutlu gune avrı ı 
bır deger verdiler. 

Şehır, ba tan ba a bavr klar, am 

puller, yeşılıklerle suslenmış, donan. 
mı tJ Havanın bulutlu olmasına rag· 

lzn1iı· l.,ran1\ a \ e Elektrik Türk 
noniııı ... irketi ., 
Şır tımrz Hisse arl r He eti Um şu at 

f;.1zi utehin on dördiin•·Ü 
k u rtuJuş ha ram1 

Gazianteb şehitleriniq kemikleri otuz tabut için
ve otuz bin kişinin saygısı ile yeni yapılan anıta 

taşındı 

Cazianteb, 27 - Viliyetimizin 
.. urtuluşunun on dördüncü yıldönü· 
lt!lu diğer ı.enelere benzemiyec:ek bir 

~kilde yapıldı. Bu senelU törene kur 
tuJu~ savatında can veren şehid ke· 

milderin;n yeni yapılan anıta geti
rilmelesi Ye anıtın açılmaaına ayrı bir 
huauaiyet verdikleri gibi her iki to· 

ren için vilayetimize gelen mebuaları
mız BB. Nuri Conker, Ali Kılıç ve Şa-

C oaionteb'te A totürll hulııarı 

uz bır l':t'« takıp tder. Her ~ey lena gonınuJ. tn ".. tıuy u2ıanıı, 
uyku h b $e"den memnun olmaz Ht'r muvafl ~ı eı n ıl rdrrlenır ve !( ' J E l "' • 

d 1 1 bır vuC'ut "e dınlenmı, ınırlerdır. :.ger mı ı 1) nı1 brı ttl t'Om 

&romurat .acnotl· komprlmeteri 
siıt kurtam 

vr uy uyu ıem n ~der vt' h ç bir ıi4 a•a ~ '• ~ 1') 

11 A·G J.:ım)t\İ maddeler fabrikaları, ludwıj?~h fen 611ll1•r~ 

Y ı )başınızı 
"k dı"nleyerek neıı:.eyle geçirmdc Guzd bir müzı T 

istiyorsanız 

CiftJik Lokanta._ı 
~ 

EMRlNJZE AMADEDİR 

1e(•il) akull 

men sabahın çok erken vaktinde gok 
yÜz.Ünı! yukselen davul se leri butün 
gazianteblileri sokaga dökmıi~, C. H. 
P. binası onüne toplamııtı. 

T oren 9.5 da bati adı. En önde ••· 
lııerı bando, hudud taburu, jandar
ma, polis, süvari, topçu kahraman aı.
kerleri, lise ve ilk okul talebeleri •• 
aaygı çeken bir jntizam ve aeuizlik İ· 

çinde ilerliyorlar .. Bunları mebusları 
mız, vali, subaylar, dayre amirleri, 
memurlar, belediye ve parti orgutleri 
takib ediyor. Daha arkadan da e&naf 
cemiyetleri ve halk geliyor. Goz ka
rartacak kadar &ık kalabalıgın ara
sında yÜklK'k tehidlerimiz için tat1nan 
çelenkler bu hareket eden İnsan deni
zinin üzerinde on dort yıl onceki çe
tin aavaıın hatırasını bütün kuvvetile 
yafatıyor. 

Esenbek camii onünde iı.tiklil mar
tı çalındı. Saym tehidlerimizin ke· 
mikleri önünde nutuklar aoylendi. Hi
tabeler verildi. Meraiyeler okundu. 

Ve ... Otuz tabut ... Şanlı bayrakla· 
rsmıza -.rılmıt şehid kemikleri ile do • 
lu otuz tabut .. otuz bin kitinın aaygı 
elleri uzerinde yeni yapılan anıtın yo
lunu tuttu. 

Anıtın önünu büyük bir kalabalık 
aarmıfh. Eller Üzerinde tutulan ~
hid kemiklerini herkes batı açık, aay
gı ile aelimladı. latiklal martı çalın
dı. TabutJar aynı Mygı ile anıtm a.1-
bndaki mahzene yerlettirildi. Biı· 
manga asker havaya ateş auretile a· 
ziz tehidlere sargı vazifeaini yaptı. 

Anıtın etrafı çelenklerle doldu. 

Saylavlarımız BB. Nuri Conker, Ali 

Kılıç, Ömer Asım Aksoyun CO§kun 

50ylevleri ile meydanda toplanan O· 

tuz bin kiti bugumin heyecanının en 
yükseğine erdiler Gaziantep, on dor
düncü kurtuluı bayramını keadiaini 
kurtaranlara kar§ı vazıfesini yapmış 
olmaktan doğan bir sevinçle kutladı. 

Ayvalıkta ışık söndürme 
tecrübesi 

Ayvalık, 30 (A.A.) - Dün ge
ce Ayvalıkta tayyare hucumuna 
kartı ıtıkları söndürme denemesi 
yapılmıf ve tam bir sukünet içer
sinde muvaff akiyetle neticeten
mittir. -----·----

İstanbul Radyosu 
18-

19-

Hafif Musilci 
Musikisi 
Haberler 

ve Dans 

19. l 5 Maritza operetinden 
parçalar ve tuı-kçe söz)it 
plaklar. 

20 - Tayyare pıyangosu yıl 
hafı keşidesinin çekildiği 
yerden nakil 

20.30 Stüdyo caz tango ve or
kestra grupları 

21.35 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu A
jçanıınrn gazetelere mahsus ha
vadis servisi verilecektir. 

Kira]ık ~, 
Yenitehirde (Paıalar tepesi) De. 

mir tepede l.iralık miıstallil dort oda, 
banyo, elektrik ve suyu bulunan e.v 
Jurahktır. Hakimiyeti Milliye meyda. 
nmda kuyumcu Bay Şerele müraca-

t 1--5785 

936 da saat J 1 de Şirket n İzmırde. Bahr a ı ı lare 
mcrkczınde fevkalade olarak ıçtimaa da" et olunur. 

Ruznamei müzakerat 
fi - Dahili nızamnamede şu yolda tadilat ıcrası: 
l) 26 ıncı maddede ••bir ay,. kelimeleri yerin«: "iki haf

ta .. kelimelerinin korunası. 
2) 27 inci maddede "davetten itıbaren on giın .zarfında,, 

elimeleri yerine ••ictimadan bir hafta evvel,. ke1ıme1en 
nin konamsı. 

3) 36 ıncı maddenin şu şekilde tadili: 
a Bilcinçoda hasıl olacak müsait bakıye en her turlu 
• sarfiyat, mükellcf iyetler ve amortismanlar il«: her 
* tiırlü karşılıklara aynlabilecek tahsisat tenzil edil 
• dikten sonra kalan rnikdar Sirketin safi kazancını 
(C teşkil eder. 
« İşbu safi kazançtan, evvela: 
• a) Ticaret Kanununun tayin cttigi adi ihtiyat ak-
• çesi için en az yüzde beş; 
• b) Bedeli tamamen tediye edilmiş ve amortı olma 
• mış hisse senetlerine yüzde altı ve bedeli tamamen 
• tediye edilmemiş ve amorti olmamış hisse senetle 
« rine dahi yine yüzde altı esası üzerine ve fakat te 
« diye edilen bedelleri nisbetinde indirilecek bir tc -
• mettü tevzii için ıcabeden meblaglar aynldıktaıı 
• sonra kalandan yüzde beş de İdare Meclisi tarafın 
• dan kararlaştınlacak bir talimatnameye göre ara-
• lannda taksim edilmek üzere İdare Meclisine veri-
• lir ve mütebakisi amorti olmuş v:e olmamış bütun 
• hisse senetlerine aynı surette tevzi olunur. Şu ka 
fi dar ki Heyeti Umumiye, bu mütebakinin tamamım 
• veya bir kısmını başa baş olarak hisse senetlerinin 
ff tesviyesine tahsis ve yahut yeni sene hesabına na!. 
(f letmeyi kararlaştırabilir. " 

4) 37 nci maddenin şu şekilde tadili: 
• Kur'a ile amorti edilen hisse senetleri yüule altı ilk 
• temettu hakkından başka amorti olmıyan hisseo se
« netleriyle aynı haklan haiz olacaktır. " 

5) 38 nci maddenin birinci fıkrasındaki "36 ıncı madde
nin 2 nci fıkrası,, kelimeleri yenne •'36 ncı maddenın (a) 
fıkrası,, kelimelerinin korunası. 

B - İdare Meclisine mütemmim salahıyctler verilmesi. 
C - Bir murakıp tayini. 

Bu içtimada hazır bulunmak arzusunda olan hissedar
ların hamil olduk1an his~ senetlerini veya bu hi~e se -
netlerini bankaya yatırmış olduklarını mübeyyin bir kıt,a 
~lmühaberini işbu ilanın neşri tarihinden itibaren en gec; 
~n gün icinde Sirkef n irl re rncrk,.zinr tr\•di etmi~ buJp 
malan lizımdır. l-5772 

11/RJ /:. SIA/Z 
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Çanakkale Jandarma oktıllaı-ı 
Koıni ·*' nu ha kanhğından: 

"abu alma 

Cı ı 
EknKk 

ii lo 
35 

Ekmek 1 u 85000 

Tahmıni 
bede 
L K. 

47322 00 

Muvakka 
temı t 

L. K 
549 J 

15300 00 l147 o 

İhale 
mecı 

.. 

Gun 
pazartesı 

.. 
l - Çanak 9, 10 sayıh Jandarma oku ı Jandar a 

yuk rd 3azılı alem ::;ıyec-ejin hbalarında go t ril J} gunlemeç 

san 

K 

o 

d"y D .. iresın l hı} etta komisyonca ksıltme } prlacaktır. 
2 - Teklif m<:ktupları ı1e teminat makbu l r ihale aww ia2t 14 ,,o o kad 

mı olacaktır 

:ı - Şannamdcr Çanakkakde Jand .. ma satın lm llomisvonunda p 

lH'h gı 

go t rılebı •. (f,l 6) 
1 S779 

r. 
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1 Ankara LcvazHn Amirliği Satın 

Alma 1'emisyonu ilanları 

İLAN 
Altı aylık bir tay 6 1 936 pazartesi gunu ögleden evci satılaca

gmdan isteklilerin belli gün ve saatte sarı kışlada piayd~ alayı sa-
tun alma komısyonuna rruracatları. (3702). 1-5692 

İLAN 
1 - Tum garnizonu için 129 ton un kapalı zarfla satın alınacagı 

hakkında evelce ılin edihp yevmi ihale olan 26.1 l.1935 sah günu sa. 
at 14 de talibi çıkmadıgındaR yeniden ve evelce alınacak kılo mik· 
tarından tenzil edilerek kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Beher kilosuna 14 kuruş 50 santim fiat biçilmıstir. İhalesi 
3 2. kanun 1936 cuma gunü saat 14 de tumcn satın alma komisyonu 
bınaamda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartlar bir evelki ilanda bıldirilen şart ve evsafın 
aynıdu, 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. inci 
maddelerine gore ıstenılen vesaikla muvak-kat temınat tutarı olan 
1400 lira 63 kuruşun ihaleden bir saat evci t.omisyona verilmesi 
prttır (3696) 1-5682 

İLAN 
Kırılrıkale asken san~t mektepleri ihtiyacı olan 50 ton kok kb. 

muru 13 2. kanun 936 pazartesi giınü saat 14: 17 ye kadar açık 

ekailtme suretiyle satın alınacaktır. Taliplerin muhammen bedeli 
olan 1750 lıraya mukabil 131 lira 25 kuruş teminatı eveliycsini Kı
rrldrale askeri fa\lrikalar muhascbeciligine yatırarak vakti muay
yenındc mektep satın alma komisyonuna müracaatları. 

(3747) 1-5759 

İLAN 
Trabzon ktaatı için takriben 28 900 liralık 1 70 ton ekmeklik un 

ek4dtmeye konulmuştur. Şartnamesi resmı bedeli üzerinden komis
yondan aldırılabilir. Eksiltme 8 2. Jcanun 936 çarşamba gıinu saat 
13 de Trabzon kalede satın alma komisyonunda kapalı zarf usuli 
ile yapılacaktır. Muvakkat teminat 2168 liradır. istekliler kanunda 
yazdı vesikalarla eksiltme saatından bır saat evci teklif mektupla. 
rın komisvona vermeleri. (3710) 1-5705 

İLAN 
l - Tüm garnazonu için 137 ton un kapalı zarfla satın alınacağı 

hakıkında nelce ilan edilip ycvmı ihale olan 27.11.1935 çar11amba gü. 
nu saat 14 de talibi çrkmadıgından yeniden, cvelcc alınacak kilo 
mıktarından tenzil edilerek kırdırmaya konulmu,tur. 

2 - Beher kilosuna 14 kuruş 50 santim fiat biçilmiştir. İhalesi 
l 2 klnun 1936 cuma &ünü saat 14 de tumcn satın alma komisyonu 
bmaamda yapılacaktır. 
aynıdır. 

4 - Ekaıltmeye gıreceklerın 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. inci 
maddelerine göre istenilen vcsaikla muvakkat teminat tutarı olan 
1500 lıra 15 kuruşun ihaleden bir saat evet komisyonumuza vetil. 
rneıı (3697) 1-5681 

İLAN 
1 - 9 12.935 te kapah zarfla eksıltmeye konan İzmitin 160 ton 

ununa verilen fiat pahalı görüldügünden puarlıkla alınacaktır. 
2 - Pazarlıgı 9 2. kinun 936 perşembe gunu ıaat 16 dadır. 
3 - Tutarı 22400 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 1780 liradır. 
5 - İltekliler her gün şartnamesıni komisyonda görebilirler. 
6 - İstekliler belli gün ve saatında kanunun istedigi belgeler

le İzmntc rt_1qlen binasındaki satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(3667) 1-5632 

1LA!I' 
- Garnııon eratının mayıs 936 gaycsmc ~ .. J;:r vaki ihtiyaçla

rına aarfedılmek üzere 10000 kılo sade yagı 3 2. kanun 9.;o ~~::. .. 
gunu saat 15 de kapalı zarf usulu ılc munakasaya konulmustur. 

2 - Ekaıltrneye konulan sade yagının tutarı "11000'' lira olup 
temmatı muvakkatesi 825 liradır. 

3 - Şartnamesi komisyonumuzda her gun parasız görülur. 
4 - Munakaaaya gireceklerin ihale saatından bir saat evveline 

kadar teminatı muvakkate makbuz veya bank mektupları ile teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını Ankara levazım amirligi satın 
alma b>misyonuna vermeleri ve saat onbeşte komisyonda hazır bu-
lunmalar (3665) 1-5630 

İLAN 
l - Serom Aııı evinde bulunan scrom ve tecrubc hayvanlarının 

935 mali sene nihayetine kadar vaki ihtıyaçlarına sarfedilmck üı .. 
re gunde 15 ter kilo pancar, lahna, havuc; ve 3 kilo patates 2 2. ki
nun/936 perşembe giınu saat 11 de -açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksıltmeye konulan bu dort kalem sebzenin tutarı 356 lira 
9 kuru olup ılk teminatı 26 lira 7 kurustur. 

3 - Şartnamesi komisyonumuzda her gun parasız gorulür. 
4 - Eksiltmeye ıstirak edeceklerin me kur gun ve saatte temi

nat muvakkatc makbuzları ile birlikte ıhalenin yapılacagı Ankara 
levazım amırlıgi satın alma komisyonuna gelmeleri. (3666) 1-5631 

İLAN 
- Edremit garnizonu birhklerin ihtıyacı için kapalı zarf u. 

sulu ile 16.12.935 gunu alınacagı ilan edilen 130,000 kilo una istek
lı madıgından yıne kapalı zarf usu i ile 6 2. kanun 936 pazarte-
11 g nu saat 15 de satın alma bınasın< ıhalc yapılacaktır. 

2 - Malın ilk temmatı 1560 tahmin bedeli 20800 liradır. 
3 - fstekh olanların teminatlarını tumcn muhasebeciliginc tes

Jım eder k belli vakıtte komısyonda bulunmaları lazımdır. 
(3714) 1-5708 

İLAN 
1 - Gedıkli kuçlık zabit mektebinde yapılacak olan mutfak o· 

caklarının tamiri 2.1.936 tarıhıne müsadif perşembe glinu saat 
on beste pazarlık suretıle yaptırılacaktır. 

2 - Keşfi 350 lira olup temınatı muvakkatesi 26 lira 25 kun. _ 
tur Şartname ve keşıf ve planını gormek istiyenlcr pazarlıgın Y":\· 
pılacag Ankara levazım amirlıgi satın alma komisyonunda hergiin 
gorebıhrler 

3 - Pazarhga iştirak edcccklerın bu gıbi ışlcrle iştigal ettik. 
erme dair ehliyetname göstermeleri mecbur:adir. · 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatte teminatı muvakkate mak. 
bu ları le komasyonumuza müracaatları. (3659) 1-5619 

İLAN 
. 1 -:-- Kagızmandaki süvari alaylarının senelik ihtiyacı olaıı 605 

hın kılo kuru otun kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konularak iha. 
lesi ı;unü te-klif edilen fiat pahalı görülerek aynı evsaf ve prtlar 
dahıhnde olmak üzere pazarhğa çevrilmiştir. 

2 - Muhammen bedeli 18150 liradır ilk teminatı 1361 lira ZS 
kuruştur 

3 - Pazarlık Karakösedc tumcn binasında satın arma komisyo
nunda yapılacaktır. 12.12.1935 tarihinden itibaren bir ay içinde ola
ıhr. 

4 - Şartnameyi gormek istiycnlcr komısyonumuzdart ahp g.J
rcbılırler 

5 - lsteklılcrin teminatları ile birlikte komisyonumuza muraca· 
atları (3660 1-5620 

İLAN 
l - Bayramic garnizonu ihtiyacı için 220 ton un kapalı zarfla satın 

• aca ı hakkınla evclce ilan edilen ve yevmi ihale günü olan 2 12. 
193 ıh inde saat 14 de talip çıkmadıgından yeniden ve evelce 1 

ilo mikdarından tenzil edilerek kırdırmaya konulmuş· 
tur 

7 - Beher kilosuna 14 kuruş 50 santim fiat biçilmiıtir. İhalesi 

ULUS 

Un Fabrikası Kirası 
Antalva Valiliğinden: 

Madde 
l - Vilayet ldarei Hususıyesıne aid Antalya iı1kelcsinde rıh. 

tım bıtı,.iginde kain Un fabrikasının üç yılhk kirası 4.12-93S tari
hinden r, subat 936 tarıhine rastlıyan c;arsamb agunu saat 1.5 şç ka. 
dar kapalı artırmaya konulmuştur. 

Bu fabrika günde yirmi ila otuz ton bugday ı.igütur. Unu Ame
rikan unları nefasctindedir. Fabrikanın bir vıllık kirası (15,000) li. 
radır. 

(Fabrikanın baş değirmcncisi ile ıki dcgirmcncinin aylıkları 
İdarei Hususiycce verilecektir). 

P.1 ilddc 
2 - Kira artırma :tartnamesi İzmir İstanbul. Ankara, Adana 

vilayetlerine gönderilmistir. İstekliler bu vilayetlerden alıp okuya
bilirler. Vilavctimizc miiracaatları halinde de adreslerine parasız 
gönderilir. 

M l•Jc 
3 - Artırma 5 şubat 936 çarşamba gunü 'iaat 15 de Antalya Va. 

lilik odasında vilayet encümeni huzurunda olacaktır. 
M,jad~ 

4 - Artırmaya gireceklerin muharwmn üç yıllık bedelin yüzde 
yedi ~uçugu olan üç bin yU, yetmiş beş lira muvakkat teminat ver. 
mclcrı lazımdır. Teklif mektubunun ve teminatı muvakkatc makbu
zunun zarflanması 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanu
nunun "kapalı zarf usuliyle artırma ve eksiltme" ahkamına göre 
yapılmalıdır. Bu ahkama uymıyan teklifler kabul edilemez. 

Ma ld 
5 - Tcklifnamcler yukarda yazılı ihale gun ve uatına kadar 

Antalya Valiliğine gönderilmelidir. 
Mao. e 

6 - Muvakkat teminat olarak 2490 ıııayılı kanunda yazılı kıy-
metlerin herhangi biri kabul edilir. (3657) 1-5626 

l\f üzik öğretmen diı-ckt(irlü -
ğünden: 

Oukullarımız ıcın 120 takım elbise yaptırılacaktır. 
1. - Elbise yerli kumaştan safi yünden mamul ve hiç bir suretle 

karışık olmıyacaktır. 

2. - Kumas nümunesini okul idaresi tayin edecek ve verilen 
nümuneyc uygun olacaktır. 

3. - Münakasaya girebilmek icin bir takım erkek ve bir takım 
kız elbisesi dikilerek komisyona getırilcccktir. 

4. - Kumas. dikiş. ve masrafı taahhüt edene ait olacaktır. 
5. - Erkekler için lacivert ceket, gri renkte pantalon. Kızlar 

için l~ıvert ceket, gri eteklik olacaktır. 
6. - Fazla izahat almak istiyenlcrin Okul idarehanesine gel. 

meleri ilan olunur. 
7. - 6 1 936 gününde açık eksiltme ile. (3700) 1-5691 

nl ara h~l~diyesi su işleri direk
törlüiünden: 

Ankara Belediyesi Su İşlcrı için alınacak olan 3 takım voltman 
kombine su sayıcısı ve vana boruları eksiltmeye konmuştur. Bunla
rın oranlanmış değerleri tüm tutarı 786 Hu ıı:- ~.LJruş ve iğreti temi
natı 59 lira 79 kurustur. İstek!trer şartnamesıni Retedıye Su İşlen 
Direktörlilgil11,(le ,;~• eİJılirler. 

Ebiitme Ankara belediyesi Su işleri direktörlügu artırma ve 
.. İcsiltme ihale komisyonunda 3.12.1936 giınlemccinde saat 15 de ola. 
caktır. (3727) 1-5729 

Elhise mü nakasası 
Ankara hukuk fakültesi direktörlüğünden: 

Hukuk Fakultcsı leyli talebesi için 140.150 takım elbiııe yaptı
rılacaktır. Muhammen bedel 3750 liradır. Muvakkat teminat 282 
liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek uzcre her gıin ve münaka
saya gırmek için 3.1.936 cuma günü saat 12 ele Fakülteye baş vur. 
maları ilan olunur. (3650) 1-5613 

6 2. kanun 1936 saat 14 de tümen satın alma komisyonu binasın
da yapılacaktıı. 

3 - Ev af ve şartlar bir cvelki ilanda bılclirilen evsaf ve ışcra
itin aynıdır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. inci 
maddesine göre istenilen vesaik le teminat tutarı olan ı 143 lira 75 
kurusun ıhalerlen bir saat evci komisyona verilmesı şarttır. 

(2730) \-5732 
İLAN 

P naıh:ı;ar ıçın 35.000 lıralrk 392.000 kilo yulaf kapalı zarfla ek. 
sihmt 'e •<:nulmuştur. f lk peyi 6270 liradır ıhalesı 2 2. kanun 936 
perşembe günü saat 14 te yapılacaktır. İsteklilerin Vıze satın alma 
kcımi gelmeleri. (3614) 1-5640 

İLAN 
l - Bayramıc garnızonu için 8300 kilo sabun kapalı zarfla sa

tın alınacagı hakkında cvelce ilan edilen ve yevmi ıhale günü o. 
lan 10.12.1935 tarihinde talibi çıkmadıgmdan yeniden ve evelce a
lınacak kilo mikdarından tenzil edilerek kırdırmaya konulmuş. 
tur. 

2 - Beher kilosuna 29 kurus fiat biçilmistır. İhalesı 6 2. ka. 
nun 1936 pazartesi saat 14 de tümen satın alma komisyonu .bina
sında yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartlar bır cvelki ilanda bildirilen evsaf ve ,era· 
itin aynıdır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. inci 
maddesine göre istenilen vcsaikla teminat tutarı olan 141 lıra 37 
kurusun ihaleden bir saat evci komisyona vcrilmesı şarttır. 

(3731) 1-5733 
İLAN 

1 - Bayramiç garnizonu ihtiyacı ıçın 209 ton un kapalı zarfla 
satın alınacagı hakkında cvelcc ilan edilen ve yevmi ihale günü o. 
lan 28.11.1935 tarihinde saat 14 de talibi çıkmadığından yeniden ve 
evelce alınacak kilo mikdarından tenzil edilerek kırdırmaya ko
nulmuştur. 

2 - Beher kılosuna 14 kuruş 50 santim fiat biçilmiştır. İhalesi 
6 2. kanun 936 pazartesi saat 14 de tümen satın alma komısyonu 
binasında yaptlacaktrr. 

3 - Evsaf ve ,artlar bir evelki ilanda bildirilen evsaf ve şera
ıtın aynıdır. 

4 - Eksıtlmeyc gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2. 3. inci 
maddelerine göre istenilen vesaikle teminat tutarı olan 1500 lira 
7 5 kurusun ihaleden bir saat evet komisyona verilmesi şarttır. 

(3732) l-5734 
İLAN 

550 hın kılo una ikinci defa gıin ve münakasaya ıstırak ede -
olarak talip çıkmadıgrndan bir ay ceklerin 6600 lira teminatları ile 

müddetle pazarlıga konmuştur. 
Birinci pazarlıgı 17 2. klnun 9Jfl 
cuma güniı saat 11 dedir; Talip
leri şartnamey; ıormek iızere her 

birlikte muavyen gün ve saatte 1 
Erzurum askeri satın alma komis
yonuna mli'racaatları (37 50) 

l-5775 

3\ \LK 
:U· ILKKANUN 19~.> !)J.\L 

1 llMHlllllUllllll 1 ... 1111••11111•ıııt11U mıuuıımı•oı•mUllMMMMIM ... lllllMIMllttllUllrt ....... u11111111111 lllllU 

= Millı Müdafaa Vekaleti Satın Alma ali 
1-Ek i 

! 
; 

Komisyonu ilanları 
aıı.atları) 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen cd c ı 020 lııa olan ve muteahhit nam 

sabına 1.100.000 tane bu} iık ve ikı yüz bin tane kuçuk mat 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 11 ikınci kanun 1936 cumartesi giınu saat 11 de 
3 - İlk inanç parası 526 lira 50 kurustur. 
4 - Şartnamesi hergün M. M. V. satın alma Ko. dan para 

larak alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler ılk inanç parası mektup veya 
bu~ları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddesinde yazılı 
gelerle birlikte ihale güni.ı ve saatında M . M . V. satın alma J( 
bulunmaları. (3738) 1-5753 

BİLlT 
l - Beher kılosuna bıçilen eder yüz doksaıf 

olan 20 ıla 30 bin kilo ve ayrıca 18 bin kilo sarı 
palı zarfla c-ksiltmeye konulmustur. 

2 - 20 ila 30 bin kilonun ihalesi 10 ikinci kanun 936 cuma 
saat 15 de ve 18 bin kilonun ihalesi aynı gün saat 11 dedir. 

3 - Şartnameler ayrı ayrı 296 ve 187 kurusa M. M . V. satına 
Ko. dan alınır. 

4 - 20 :30 bin kilonun ilk ınanç parası 4216 lira 50 kuruş. 18 
kilonun 2616 lira 25 kurustur. 

5 - Eksiltmelere girecekler kanuni ilk inanç parası mektup 
ya makbuzları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncu maddelerinde 
zılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
evci M. M. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (3734) 1-5751 

BİLİT BİLİT 
YAPI: Akköpnade Sıhhıve 

deposu yanına yapılacak bina ile 
inbik mahalleri yapısı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmus. 
tur. Kcsıf bedeli (6611) lira 38 
kurııstur Kesif ve sartnamesi 
bedeline kar:.ı insaat subesinden 
verilecektir. İhalesi 6.1.936 pa. 
zartesi gıinü saat on birdcdır. İlk 
teminatı 49.5 lira 85 kuruştur. Ek
siltmeye girmek istiyenler 2490 
sayılı kanunun 2. 3 iincü madde
lerinde istenen belgeleri ile bir
likte teminat ve teklif mektup· 
!arını havi mumlanmıs zarflarını 
ihale saatinden en geç bir saat 
cveline kadar M. M. V. satın al. 
ma komısyonuna versinler. 

(3698) 1~5699 

BİLİT 
1 - Ankarada hava rasad miı. 

dürlük binasında yapılacak ta
mirat müteahhidi nam ve hesa
bına olarak açık eksiltmeye ko
nmuştur. 

2 - Keşif edilen bedeli 2495 
lira 28 kuruştur. İlk inanç pa
rası 187 lira 50 kurustur. 

3 - İhalesi 4-1.936 cumarte. 
si günü saat 10 dadır. 

4 - Kk~i1tmcve gireceklenn 
2490 sayılı kanunun 2, 3, üncıi 
maddelerinde istenılcn bilgeleri. ! 
le ihale günil M. M V. satına). 
ma komisyonuna varmaları. 

(3679) 1-5656 

l Diyarbekir g:unızon 
çin 240.000 kilo fabrika unu 
palı zarfla eksiltmeye koaulın 
tur. 

2 - İhalesi 10 ikınci kan 
1936 cuma gunu saat onda 
Bckirde Kor. satın alma Ko 
yapılacaktır. 

3 - Hepsine biçilen ederi 
l.ıın 600 lira ve ilk inanç par 
2070 liradır. 

4 - Şartnamesi her gi.Jn 
Bekirdc Kor. Sa. Al. Ko. da 
riılur. 

5 - Eksiltmeye girecek! 
kanuni tekilde hazırlıyacakl 
teklif mektuplarını ihaleden 
saat cvcl D. Bekırde Kor sa 
alma Ko. na vcrmelcrı. (3733) 

1-5138 

Bf LİT 

l - 10000 metre 
açık eksiltmeye konmustur. 

2 - Tahmin edilen bede 
3600. ve ilk inanç parası 270 li
radır. 

3 - ihalesi 3.1-036 cuma gil• 

nü saat 10 dadır. 
4 - Eksıltmeye girccekterill 

2490 sayılı kanunun Z, J ünc:i 
maddelerinde istenilen bilgeleri• 
le M. M. V. satın alma komi.aya. 
nuna varmaları (3219) 1-55!, 

Jandarma genel komutanlığı 
satın alma komi~vonundan: 

- A•,:ı gıda çeşit ve miktarı yazılı iki çeşit yıyccek ekiiltme. 
y,. !.onıılmustur. 

A - Bir kilosuna ( l 10) kuruş deger bıc;ilen (10150) liraltk sade 
yagının ilk teminatı (761) lira (25) kuruştur. Şartnamesı parasıt: 

olup ><,lrc>lı zarf eksiltmesi (3. 1. 936 cuma günü saat o~ beste~ . 
B -- B'ir kilosuna (22) kuruş deger biçilen (6000) hralık pırın

c :n ;ık •l'minatı (450) liradır. Şartnamesi parasız olup kapalı zarf 
eksiltmesi 3 ı. 1936 cuma günü saat onda). 

ı - Eksiltme Ankara Jandarma genel komutanhgı kuragında 
yap•1acak. sartnaınelcr buradan alınacaktır. 

!o - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminat makbuzu vcyı. 
Banka mektuplarını eksıltme saatından bir saat evveline kadar 
komisyona vermi olmaları. (3689) 1-5671 

. ·afıa \ ~kaletinden : 

Betonarma köprü inşaatı eksiltme ilanı 
Tekirdag vilayetinde Muratlı _ Büyük karıştıran yolu uzerınde 

(38500) lıra keşif bedelli Ergene köprüsü ınşaatının kapalı zarf 
usuliyle eksiltmesi 17-1.936 tarihli cuma gunü saat (16) da Nafıa 
Vekaleti sose ve Koprülcr Rcisligi eksiltme komısyonu odasında 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri diger evrak (190) kuru 
mukabilinde sose ve köprüler rcisliginden alınabılır. 

Muvakkat tcmınat (2887.5) liradır. 
İsteklilerin yapmış oldukları ıslerc ait vesikaları eksiltmed n 

en az sekiz gün evvel gostcrerek Nafıa Vckalctınden ehlıvet v sı

kası almaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 17-1-936 tarihli cuma gunu saat (15) e k•
dar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

(3715) 1-5726 

" 

Trabzon Elektrik Türk 
irketinden: 

• 
nonım 

Heyeti umumiyemizin 17. l. 935 tarihli içtimaında şirket serına· 
ycsinin 360.000 liradan 137 .500 liraya tcnkısinc karar venlerek ht 
sc scnetlcrımızin kıymeti 10 hradan 5 liraya indirılmış olduğundan 
Ticaret Kanununun 397 inci maddesi hükmüne tevfikan hıssedarl · 

rın cllcriııdeki hisse senetlerini üç ay içinde dcamgalatmak 
Trabzonda şirket merkezine tevdi etmeleri lüzumu evvclece ti 
edilmişti Bu müddet 31 mart 936 tarihine kadar u atılmış o 1 ı-
gundan mezkur tarihe kadar damgalattırrlmıyan his s n tl 
nin yukardaki müddeti "kanuniye mucibince iptal lı 
defa olarak ilin olunur. t-5773 

l Bu 
A) 'Ek 
'ti) Fc 
C) Pla 
D) Ke 
E) Ml 
htiye 

JA lh m 
3 -

~lctı M 
4-
s 

l 
baly 



31 ~LKKANUN 1935 SALI 

lali, 
Açık eksiltme ilan1 

' t~kaltı.ı ind .. ıı: 
• • . b" !ll , c rabıt t(-

J - EkEiltmt:} t: konan iş (Adliye \'ckaletı ınası 
11.1• .. tları) kesif bedeli 1807 lira 25 kuruştur. 

2 Bıı ise ait şartname Vf' evrak şunlardır. 
A) Eksıltme sannamesi 
IJ) Fcnnı şartname . 
C) Pl n 
D) Ke~if cetveli 
E) Mukavele projesi. kabilinde 
1 tiyenler bu ~artname ve evrakı 10 kuru bedel mu 

11hıllı emlak Mudurlügündcn alabilırler M 1 ve Ve· 
~ - l:ksiltme 20-1.936 paıartesi giınii saat onbcştc at 

~lctı Millı Emlak Miiduıliıgünde yapılacaktır. 
4 - l.ksıltmc cık ek iltme uc;uliyfe yap~lacaktı~: ıvakk::ıt 
5 - Ek<>ıltmeyc girebilmek icın isteklının 136 17 :\hlıyt't 

1tmın t var kası ._,e Nafı.ı Müdurlu~iınden verılmıs <"
0 

t rm lcr i l. ımdır. (. 73Cl) 1- 5754 

Bt~IPdi,t,. ~\ı isleri 
· {Ürt~l~törlüğiiıulen · 

dola) ısı<vle Hısar v 
Cı:becı klor t sıs tının e kt h ~lanma 1 

' k daı 
• k h .h. ı s "t l 3 den 1 7 ye a 
• c e ır kıc; mi rında 2. 1. 936 tarı ınc e •· ı-5784 
1 ların kesil c hı ilan olunur. 3770 -----

daı1a tohuın ı~lah i~tas) onu 
d irt•kt(;rliiğiiı ult~ıı : 

• 5 ılı mahsuliındt:n ·•791' 
l 1.ıh lstasyonu urı;tme c;ıftligının _93 Y Ki Jand pamugu 936 

l1<1lya birinci agız ve ""18 •• balya ikıncı a ız. ;;t 
14 30 da Adana 

tne ı ıkıncı kanunun altıncı paıartesı gunu s 'd s; tı cı-
J k B d ne ·eti huzurun a a.mu orsasında "e miıessese ı are Y • de P• mukhır 
hrılacaktır. Fiat uygun goruldiıgii takdırde aynı gunk r gun ve 

J • lerı ve mez 11 
ııatı acagından istekliler numuneyı gormc 

1
_

5
749 

r4 att Borsada bulunmaları. (3725) 

f\nkara B4)1:.!e . aııat ()knln 
" Direk ı •)rl ii~iiı ult•ıı: 

. azılı •lcktrik gercçk-
Okulumuz ıçin aşagıda cıns ve mıkdarı Y ~ · • gormek 

. · sartnamesını 11 ııazarhkl;;. alınacaktır. 1steklilerın her ~u? " ·klcrin de Kiiltiir 
fttere okul Direktörlüğüne ve eksiltme}:e gırecc kanunun icebet-

anhğındaki Okullar ahın satım komısyo~u~a saat 15 te bulun· 
"tirdiği vesaikle birlikte 9_1_1936 per ~mbc gunu 
:wıl:arı lazımdır. (3728) 
Cinsi Mikdarı 
'Eldıtrik gert:cleri 65 kalem 

Muvakkat 
Tahmini tutarı 59 )ıra 

786.12 )ıra 
% teminatı 

ı-5737 ------

I Tafıa Bal anh~ın (lan: 
. 10 da Nafıa Bakanlıgı mal -

10 kanunusani 930 cuma gunu saa~ı 7 rra 14 kuruş muhammen 
'"'rıne eksiltme komisvonu odasıı da 1 1 

k · açık eksiltmA 
1 .ı 8 M 2 yol eçesı ~ 

cd li olan 58 parçadan ibaret 6u0 .7 

'I:! uliı ile eksiltmeye konulmuşt 
1 

e miıdiirhigunılen 
Ş B kanlık ma :zem 

. artnam:: parnsız olarak a . 29 kuruştur 'Verılecektir. Muvakkat teminat 136 lıra vakkat teminatları ıle 
t k . . . ikası ve mu . d h ~ ste lılerın tıcarct odası ves . . t 10 da komısyon a azı. 

1>ırlikte 10 k::nunusani 936 cuma gunıı !:31! 1-5774 
l!.\llunmaları lazımdır. (3743) --- -·-----

.,.. ___ Yalnız 

HAS 
KJ .. LMiN 

HAS KALMİNDİR. 
B . a Grip Nevralji, nezleye "karşı 

aş, diş agrıları, Romatızm , • 
liAS KALMtN kullanınız. 

Çok TA KLI D edilmişti fakat AYNI y:ıpılamam ştır. 

. . . .. 
(,azi Eoitiın F...1n~tıtu~u 

e direkt()rliiğiiııdeıı : 
ı - G-. E ·t~ n Enstitiısü talebelerine (155 - 165) çıft ahyak· 

it " ı gı ... c 1 ktır Kumaşın mu am-
41 ı ıle (450) metre Lacivert kumaş a ınaca. (. 75) kurustur Ku· 

l.llt'n bedelı (2025) lira Ayakkobının (8!6) )ıra · 

nıaş2m teminatı (304) iskarpinin .0.23~ lır:ıı~~tiyenler Okul Dırek
- Şartname ve nıimunelerını gorrn 

1u1 - T l Augune miıracaat edebı ır. er •. al . 
9 1 936 perşembe giınii saat 

.:> - Açık eksiltme suretıyk ıh esı • - 57G2 
ı- de, mektepler muha~bccıligincle y~pılacaktır. (3724) ı-

Doktor 

llilıui Ko 

ULUS 

l 

EN KOLAY, EN PAFLAK, EN SÜREKLİ YA NAN 
KÖMÜR TÜRK ANT.RASİTİDIF 

1 '1 
L J. R~ 

/Jr. ( l'. l1~·;11 

Nasır ilacı EN COK ISITAN KOKlJ. DUMAN YAPI\1ADA _·ANA J 
~ . 

ve YANARKEN PARÇALANMAYAN KÖ.HLR 

Türk Antrasiti dir 
l~EKI"' - 1 i A ''A'I 

En eskı nasırı. rı bılc pek 
kısa bir zull'anda t maml:n 'l:e 
kokunden çıkarır. HER SOBADA ve MALTİZDA YANAN. FİRA \ER. ~EYEN. 

Umumı deposu: İn01liz Kan
zuk eczane~ı. her eczanede bu
lunur ciddı ve müec:sır bır ncı· 

sır il cıdır 

EN HAFİF ve EN UCUZ KÖMÜR 

\11kara Ht•lı-•ıliH• Hı•i .. lı,-ri 1 
.ı ...., 

llanlnrı 

İLAN 
Tartı, terazi, kantar, b .. skul vı.: 

sair ôlçiı sahiplerinin nazarı dik
katine. 

Tijrk Antras·ti 
Satış Yerleri: 

clir 

i 
] 

.t\!\ fi i. ~ H .\ ~ L\ 1 )~: ı ı r t{ r ı : ı ı:.ru 
' I ~LRf~ İ 

. 
Ölçiı ve tartıların 936 sene ı 

sendik muayeneleri yapılacağın· 
dan ellerinde ölçiı ve tartısı bulu
nan biitün esnaf ve tiıccarın kamı 
nu sani ayı içinde belediye arr 
memurlugundan müracaat k-.igı 

• \. ~ . G L~ \ --r \ i. ' il . . 

<lı almaları ve bu ay içinde mura
ca kağillı Tmıyanların cez ı 

göreceklen ilan olunur. · 3766'' 

Ankarada: Bomontide Ti"rk antrasit deposu: Adap::.ı~n T 
Ticaret Bankası ve Merrı11'1~r K f'\()nPr;:ıtif S\ ri{f"' .. · 

1-5783 

1,()RNACI ALINACAK 
t\skf•ri l~ahril alar 

l n1ıın1 nıiidiirliioiindeıı: 
Kırıkkale fabrikaları ıçin tornacı alınacaktır. Bunlardan 1stan. 

buld ı Lulunanl.ırın Zeytinburunu fabrıkasında, İzmirdekilerin 
Halkapınar t. mirhanesinde, Ankara ve civardakilerin de merkez 
fabrikalarında imtihanları yapılacaktır. Kendilerine gıivenenler 
harcirahları kendilerine ait olmak iızere hemen Kırıkkaleye gide • 
bilirler. 

f:.teklilerin istidaları ile dogruca yukarda adları ..,azılı Fahri· 
kalara müracaatları (3570) 1-5544 

Jzn1i r Bt· lr·di )'•~~i ndt·ıı: 
Bırincı kordondaki urayın şehir gazinosu yerine yeniden gazi. 

no; otel ve bahçe yapılacaktır. Bu işin bedeli keşfi 40868 liradır. Bu 
in aat ve ımalfita mukabil, gazino, otel ve bahçe onbeş sene mud
detle müteahhide icar edilecektir. Senelik icar bedeli muhammeni 
eJli liradır. Bu işe aid artname. keşifname porje ve sair evrak Baş 
Sekreterliktcdir. Bunların takımı ile örnegi iki lira mukabilinde 
Belediye Baş Miıhendisliginden satın alınır. 

İhale kapalı zarflı müzayede neticesinde 10-1-936 cuma günu sa. 
at onda yapılacaktır. Talipler şartname. keşifname ve proje daire
sindeki inşaat ve imalat yapmagı kabul etmekle beraber senelik icar 
bedelini artırmak uretiyle inşaat ve imalat için üç bin altmış altr 
lira ve icar içinde <lort lira ki ceman 3070 lira muvakkat teını91at 
olmak iizere nakden belediye ~mrine yatırmak veya bu mikdarda 
banka teminat mektubunu teklifname ile birlikte 2490 sayılı kamı
nun tarifatı dairesinde ihale günii olan on ikinci kanun dokuz yüz 
otuz altr cuma giinü saat dokuza kadar belediyede müteşekkil artır
ma ve eksiltme komisyonu haşkanlıgına vermeleri Hizımdır. 

(3736) 1--5752 

Kimtl<'n ı ·tiın1.:k Muhammen bedel 
.-fılcıigi Mahallesi Sokagı Ada No Parsel No. Lira 

Nazif Musa bey Meptep çıkmazı 253 10 15 
İbrahim ,, Çarşı yoku u l53 15 25 
Yukarda :taydı gösterilen evlere talıp zuhur ctmemı olduğun

dan 7. 2 inci kanun 936 perşembe giıniı s.1"t on be de pazarlık ile 
verilmek iızcre bir ay miıddetle temdid edilmıştir Taliplerin İmar 
Mudürliigiıncleki komisyona miiraC'a:ıtları. (3602) J-5538 

Yoz~al ill>eı)rlığıudaıı: 
Yozg ... t Memleket hastanesi için fazla mikdar açık cksıltme su

rctilc satın alınacak karyola, yatak, Battaniye, terlik Amelıyat
hane, Laboratuvar levazımı ve saire al.ıt ve mefruşat eşyasının iha
le giınü olan 2 kanunusani 936 günli goriilen lüzum iizerıne 15 ka. 
nunusani 936 tarihine uzatılmıştır. İhale mezkur tarihe rastlryan 
çarşamba gunü Yozgat Daimi Encümeninde yapılacagı ve alına
cak bu malzemenin şeraitini ögrcnmek İ!:tİyenlcrin Yozgat Anka
ra, İstanbul Saghk Direktörliiklerine baş vıırmıtiarı ılan olunur. 

3722) 1-5748 

i~LalİstiJ~ uent•I dit·Pk 1f)r)iii.ıırü ~k-
• 

:-.ilt nıP konıi~von 11 ha kaın )ıbn-.. . 
dan: 

ı - ı;oo . oo ahıft. Bt 
190 sal.ifelık Tarım ı t t 
mu tur. 

} - Bu serlcrın her ıonna ı ıçı t. 
radn. 

3 - Eksıltmc 3 tkıncı .. nun 93 cum 
4 - Şartnameler komı ton katıbli "n 
Elrsiltmesıne gir cekltr 1490 sayıl 

rcs.ındc muayyen gun ve t nd n b r 
muvakkat teminat vesı hlc: te lif me t 
liıkte toplanacak ol .. n _. 

Jandarn1a Geclikpaşa İstaııhul 
satıııaJnıa konıi onundan: 

Kapalı eksiltme ilanı: 
esİIJi:Ö\ ı:f olıun1 ı~lalı· i-.ta ont ' . 

.. ·atın alına koıni~' o ., r ı-nr...: 
6 sonkanun 936 t rih p artesı gunu 

muhasebec.ili ınde, eksıltme komi ) onu o r. 
bedelli Yeşilköy tohum ıslah ıstasvonu ~a I"'"!l 

zarf usuliyle ekslltme)e onulmu tur ~ 
işleri umufni, hususi ve fennı $(lrtnamel r 
buna miıteferri diğer vr k "mı" kuru 
f st syonu dairesinde ,. erilec ktır Mu• 
dır. İsteklilerin teklif m tupları ve en 
zer iş yaptığına dair idarelerinden almı old 
1st nbul Nafıa Miıdurlu ünd n azılmı 
,.esıkaldrı \e muv kkat teminat makbuza 
nu saat on üç buçuğa kadar J ~ nd .. a ı ge c 
,. rmeleri lazımdır. (i9t.ı::) 



Yarın Okuyacağınız ~~ avadisi 

( ıt r 

e 
• n1 ara ul .... mizi zı arel ediniz: Bankalar •·addesi o: 45 

535 
16 2000 metre 

her dalıa 

Oi 

45 
16 - 2000 metre 

her dalga 

' 

i ınine benzer 

16 - 2000 metre 
her dalga 

n1arl atardarı ~ak1nınız 

6 li.aıba 
akumülat<trlü 

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

TOPHANEDE IST ANBUL LEVAZIM AMIRLlCt 
SATINALMA KOMiSYONU lLANLARI 

-------=-
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ı Muva kal t•mınat 
L ra ku 
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1 § Ankara Palas idaresi yerler ı:>ek ma-5 

i hdud olduğW1dan peşin olarak adam~ 
kuruş -=: b be J' "l d = 3 _ Pa aşına şer ıra avans verı me en tu-~ 

n~~la ~apıl ·'1mak istenilen yerler hakkında hi~ 
4 - Şart n := 

r ti 1 aahhüd altına giremeyeceğini muh= 
f teklıterın E: 

n Ankara halkn1a saygılarla arz_ 
--

Ankara Palas 
c:: 

Türk Anonim Şirketi ~ 

··~- " lftltlttlMtHutll u lltt1Ulfflll1fft119" ..... ""'"' i 

iLAN 

lstanbul levjl un 
amı lı ıne ba h muessesat ıçın 

to sade yagı 17 ıkıncikanu 
93 gunu saat 15 de Tophanedr. 
s tın alma komısyO'hunda kap 1 
zarfla eksıltmesı yapılacakt r 
1'ahmın bedelı beher kilosu 10 
kuru tur. İlk temınatı 4727 ! 

l-5 81 

iLAN 
1 va ım 

a ı k at v mu 
va lan çın Ank raya kadar na 
lı ı al na aıd olmak u ere 
ton arpa v ya yulaf L 7 l 
c ma gunu aat l 5,30 da To 
hanede atın alma komısyonu 
kap 1ı arfla cksıltm ve kon 1 -

mu tur. Tahmın b d lı 2916 1ı 

r d r. ltk temınatı 2187 hr ır. 

sl tna muk b 

Kiralık 
Ei ktnk, u, banyo ve ba 

bulun.ın mu t kil 7 o lalı ev. Ye 
ni~ehır 1zmır sokak No: 6 

Harıcıye Vekaletı ıcı ı ı 

kardeks ube ınde Bekıı Sıt ı -
ya muu a t. 1-57 

\ T '\ Y. 

1 

[ 
{YEN 1 

Çifte Spiraili yani OSRAM "0'' lambalan 
elektrik ~ereyanından azami derecede 
istifade temin ederler. Çifte Spiralli 
olmaları sayesinde ucu2 lambalara naza
ran 40 dah:ıl ucu2durlar. OSRAM 
'D,, ampullerini tercıh etmeniz karmn~ 
icabıdır. Ambalajı üzerindeki "D., İşare
tine dikkat ediniz. 

• 
SINEMALA 

BUGÜN BU GECE BU GUN BU GECE 
a alemın n en şoh 1 ) ıtdızı 
C bo Herb rt M ı· el 

RENKL!PEÇE 
k, u llık \e bu 'n b r 

kadmhk fılmi 

t ı uzl d m fılm 

cu Z iNSAN CEC 

~ı t f in 

'd ful 
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