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Habeş taarruzunun başladığı söyleniyor ''Ulus,, un dil yazı]arı 

balyada bozgun habercilerine karşı şiddetli tedbirler almıyor 
Uçakkorkusuhaheşlere gece hasknu ya)ltıı·tıyormuş 

G-UNES-DIL 
...!. 

~ . ~~"' 
~~"" ~- ~..,. 

Harrar'ın cenubunda habeş arman 

Başbeıke 

PARTi KONGRELERi 

Adisababa, 5 (A.A.) - Des
siedeki süel meclis konutmalarma · 
devam etmektedir. Söylendiğine 
göre imparator, şimal cephesinde
ki ordu teflerini ziyaret edecektir. ı 
.ltalyan uçak filoları her iki cephede 
büyük bir faaliyet göstermektedir. 

T embien ve Gheralta cephelerin
deki çetin çarpışmalar devam edi
yor. 

Takazze nehri yakınında bü
yülr !,;.;,. muharebenin vuku buldu
ğu söyleniyor. 

Cibuti, 5 (A.A.) - Royter a
jansı aylarından: Henüz doğru
lanmayan bir habere göre, habeş
ler, dün akşam, karanlıktan isti
fade ile, Makalle cenubunda ilk 
defa olarak ciddi bir taarruza geç
mitlerdir. Tafsilat yoktur. 

lwlyada bozgımr74 ş<ıyfofor mı 
doluşıyor? 

Roma, 5 (A.A.J - Bozgunculuk şa· 
yiaaı çıkaranlara karşı şiddetli tedbirler 
alınmııtır. Bu münasebetle Popolo d'l 
talya gazetesi aşağıdaki ihtarı neşret -
mektedir: 

"- Poliı, mücrimler kim olursa ol-

aun, merhametsizce hareket edecektir. 

'Bütün İtalyanlar zecri tedbirleri tatbik 
eden devletlere mensup tahrikatçı ajan-

(Sonu 2. inci sayfada) 

Teorisi üzerine notlar 
Türklerde Giiııcş Kiiltii ·yadio·arları ve . ~ 

l\lısırclaki ~ Ra,, Tan rısının Tiiı·k Kül .. 
tünden ~e]diğiııiıı Giineş -Dil 

TeorisİY le izalıı 
il. 

gösteriyor ki, bunlar ahiret &le
mine inanmıılardır. Galiba günet 
ali uliihiyet tle hayat menbcn aJ
dedilmiıtir. Mabutlar kuı ıurelin
de ve güneı haleıi içinde faavir 
edilmiıtir. Görülüyor iri bunların 
akideleri, fetitizmcien yükulmİf
tir." [1] 

Tarihi eserlerden öğrendiğimi
ze göre, "Günq Kültü" Türklerde 
pek eıkidir. Bu Kültün tarihi de-
virlere, tarihten önceki zamanlar
da köklepnif bir Kültün deY&1111 
olarak intikal ettiğinde tüphe yok· 
tur. 

Parti ç .. ııımalarının bü~ün yurd 
genitliğinde, heyecanlı bır hız al
dığı günler içindeyiz. Memlek~.t 
gazetelerinde; yeryer toplanan 1.r 
çok aemt, nahiye ve kaza partı 
kongrelerinin çalıttıklarını ve ka· 
rarlar aldıklarını görüyoruz. 

Barış için kombinezonlar 

Güneı - Dil teorisinin vazettiği 
esaslar, elimizde bulunan XW;ük 
bir broşür içine sığdmlmıf ol
makla beraber, tarih, filoozfi, fi
loloji ve lengüistik sahasında bu
güne kadar söylenen pek çok mev
zulara ve yapılan tetkiklere temas 
eden meseleleri ihtiva eder. Mese
la "güneıin ilk insanlar için her 
§eyden üstün bir obje olduğu, Ji. 
lin bundan çıktığı meselesi'', Türk 
dilindeki bütün eski ve yeni keli
melerin bu noktadan tetkikini 
icap ettirmekle kalmıyor; Türk u
lusunun eski vatanında bulunan 
asarı atikayı da bu bakımdan in
celemeyi günün meselesi yaparak 
önümüze koyuyor. Demek ki arke
oloğlarm elde ettiği eserler de bi
zi bu noktadan alakadar etmeli
dir. Bu sahada dilcilerimizin ta
rihçilerimizle sıkı elbirliği yapma· 
]arı lazımdır. 

Çin tarih kaynaklarında tespit 
edildiğine göre, Hönleı:in lmpera
loru la-Oıan Giyuy (Büyük Met• 
nin oğlu) Çin imperatoruna yaz . 
dığı mektupta "yer ve gökten tloi· 
mu§, Güneş ve Ay tarafından me
mur flflilrın. Hl ...... W,iilc M
lıanı •• /' diye yazıyordu [2]. 

Semt kongrelerine kendi çev-
resindeki partiye kayıtlı her yurd
dat ıiriyor. Ve hepsi de rey veri: 

10 
•• z söylüyor. Bunlar kendı 

yor, 1 d .. ·· d""k semtlerine göre top uca uıun u -

l . . b" dı"lek halinde bağlı ol-
ermı ır . . 
dukları nahiye kongresıne verık-

k de bulunaca yorlar ve o ongre . 
arkadaılarını seçiyorlar.

1
ekNa

1 
hı_y~ 

. d ti · di ennı kongreıı e ıeın .. ~~ın.. ... .. öre 
ve nahiyenin but'!nlu~ne 1 
yapılacak işleri ıncehyo~,. kaza 

. · r ve 1 .. ınden 
kongreaıne verıyo '! 
burada çalışacak kimseler• .arırı-

K kongreleri de vılayet 
yor. aza h. etleri 
kongrelerine kartı bu ızm 
kendi hacimlerine göre yapıyor-
lar. . 

G .. ··yoruz ki parti çerçevesı oru . l . 
· ··1 ··d yurd ıt en içinde ve genıt o çu e . 

• 1 • r ı"htiyaçlar elenıyor, mce enıyo , . 
yurddaşlar mesuliyet ve vazıf e ve-

.... d l k deme kademe recegı a am arı a . 
seçiyorlar. Bu ıeçif yalnız partı 
örgütünü kunnakla ~al~.ıyor .. 
Yurddaslar biliyorlar kı koyde, 

b led Y
;de umumi mecliste hiz-e ı , . . d 

met alacak ve bu kadrolar ıçın e 
maliallin itlerini görecek yurdda!9 

k b · "ın ayrı bır ları ayır'ltla ta u seçım 
önemi vardır. 

Kongrelerde yalnız yeni istek-
ler ileri sürülmüyor, geçen yıllar
da alınmıf kararların. ~a ? ... -: dere
ceye kadar yerine getınldıgı araf· 
tırıh)·or. Yapılamamıf itler varsa 
sebebleri aydınlatılıyor. 

Bütıin bu istekler ve kararlar 
halkın toplu ihtiyacını ifade etti
ğine göre ya devletle ve hususi i
dare ile, belediye ile yahud da 
köJ ile ilgilidir. Bu yönden part~ 
kongreleri halkın her manadakı 
devlet calıtmalarma arasız bir su
i'ette istirakidir. Ve bu i~tirak hal
kın d~vlete olan saygı ve sevgisi
ne, iş ve başarı kuvveti de kat
makt :ıdır. 

Yurdun her yanında bu değer-
de binlerce kongre çalışırken bü
tün memleketin Büyük Parti em· 
rinde ilerilik ve genlik yolunda 
ıittiğiue ne kadar içten inandığı
nı görebiliriz. 

Kemal ONAL 

Paris, 5 ( A.A.) - Gazeteler, 
petrol meselesi için seri ve barış
çıl bir hal sureti bulunabilip bu
lunamıyacağını ıormaktadır. Ga
zeteler, diğer taraftan, Akdeniz
den gemilerini çekmiı olan lngil-

l\1acar parlamen
tosund2 

Habsbıırgc11 ımylavfor Arfidiik 
Otto'nun /Uacaristan kıralı oldu 

ğunu il~ri siirdiiler. 
Budapeıte, 6 

(A.A.) - B_uııün 
parlamentoda kuv
vetli gürültüler ol
muıtur. Hal>ıburg· 
cu say lavlar, Ariİ· • 
dük Otto'nun Mr. • 
caristan Kıralı ol -
duiunu ileri ıüre • 
rek bağırmıılar • 

dır. Bunun üzerine 
parlamento batka • 

nı Macaristan için 
ancak Sentetien ta· 

cını giyenin Kıral 

olabileceğini bildir. 
mit ve bu diyev 
muhaliflerin tid -

detli protestolan 
ile karşılanmııtır. 

Başkan, anaya • 
sa ile bu kadar ay• 
kırı sözler karıısın 
da derhal müJaha
le etmenin kendisi 
için yalnız bir bak 
değil, fakat aynı 

zamanda bir de Arşidük Otto 
vazife olduğunu ıöylemiıtir. Bundan 
ıonra iç itleri bakanı aöz almıı ve ele • 
mittir ki: 

"- Kıralın tahta ııetirilmeıi eerek 
milletlerarası vaziyet, gerek ekonomik 
vaziyet dolayısiyle mümkün değildir. 

Bundan dolayı bu yolda hareket etmek, 
hem kamoyla eğlenmek hem de memle
ketin başına vahim ve ağır tehlike~ 

salmak demektir. Hükümet, lüzumu tak· 
dirinde böyle hareketlerin önüne geç • 
mek için gayet şiddetli tedbirler alacak
bl' ,, 

Parlamentonun büyijk ekseriyeti iç 
itleri bakarunın aö1levini allu~fbr'. 

terenin zihinleri teskin etmek yo
lundaki bu hareketini memnuni
yetle kaydetmektedirler. 

Pöti Parizyen gaz~tesi ciiyor 
ki: 

"Bir uzlatma yapılması ihti
malleri, geçen aylardaki jhtimal
lerden çok daha büyüktür. Petrol 
üzerine ambargo konulması pro
jesinin tatbikinden vazgeçilmesi 
için İtalyanların uzlaşmağa niyet
leri olduğunu ıarih surette göster
meleri icab eder, ancak İtalyanın 
ıulh yoluna gireceğini gösterecek 
olan bu hareket, hala beklenil
mektedir. 

Eko dö Pari gazetesi, İngiliz 
ve franıız uzmanları Sen-Kenten 
ile Petersonun bir tesviye ıureti 

( Sonu 2 inci saylada) 

B. Göbbels 

Türklerin eıki vatanı olan Or
ta Asya ve civarında (Altay, Ye
nisey, garbi Sibiryada) bulunan . ' 
ve günq kültü ile bağlı olduğu Ü

zerlerindeki güneı kurslarından 

anlaşılan putlar çoktanberi tarih 
ve arkeoloji ilimlerinin dikkati-
ni celbetmiıtir. 

Arkeoloi Florinılıi "Tomak 0-
niveraiteıi Müzeıi" adh eserinde 
fU satırları yazıyor: . 

"Bu kavmin dini ihtiyacatın1 
naııl tatmin ettiği, delin meraai
minde ve dini • kült eıerlerinJe 
görülüyor. Bu kavmin mezarları 

diyor ki: 

Ordumuzu şaka için kurmadık, lıerhangi 
l)ir millet bizi medenileştirmeğe kalkarsa 

ordumuz işeyarıyacaktır 
MuluJi/lerimize lıiiviyeı t•ererel; onların vaktiyle i~l{•dilderi bu

dalalığı biz de tel;mr edecek değiliz 

Sarbrük, 5 (A.A.) - Sar'da yeni ya· ı 
pılan radyo istasyonunun açılıt töreni 
münasebetiyle B. Göbbels, bir ıöylev ver· 
D\İs ve bilhassa şöyle demittir: 

8. Ciöbbels 

"-Bir ordumuz vardır, fakat bu or
duyu milletimiz aleyhine kullanacak de
ğiliz. lbtimal bu orduyu hiç kullanmı • 
yacağız. Fakat her hangi bir millet, bizı 
uçaklar ve bombalarla medenileıtirmeğe 
kalkııtığı zaman böyle bir orduya malilıı. 
olmakla bahtiyar olacaiız. Bizim ordu • 

muz, bize çok pahalıya mal oluyer. Çün
kü bu ordu, tak• olıun diye vücude ıe
tirilmit bir erdu değildir.,, 

Muhaliflere hücum eden B. GöbMlı, 
fU sözleri ilave etmiıtir: 

''- Muhalifler, iktidar rRevkiinde 
bulunduktan zaman bize fikrimizi or • 
taya atmak hürriyetinin verilmiı olduğu
nu muahaze makamında söyliyecek olur· 
larsa onlara bu suretle budalaca hare 
ket etmelerinin bizim de aynı veçhile ha
reket etmemizi istilzam etmiyeceği c :: • 
vabını veririz. 

Eğer işler fena gidecek olursa kelle
mizi koltuğumuza alarak bu ite giriımit 
olduğumuzdan llfaaantm bat111ıızla ötle-

( Sonu 4. cü sayılada) 

"Hönler betinci ayda toplamr
lar. Babalarına, semaya, yere Ye 

diğer ruhlara kurban sunarlar. 
Hakan, her sabah sarayından çı
karken tulu eden Günqe, ıecele
r,i de Aya ıecde eder" [3]. 

Hönlerin bir ıubeıi olan "Dun
hu" Türkleri de Günqc ve Aya 
taparlardı [ 4]. 

''Gaıı-Li'' ıülileıinin müeaaiıi 
olan Çicumin gençliiinde düt
mandan kaçarken bir ırmaia ıel· 
mit ve "ben Günq oğluyam ... 114-
ba iliheıinin torunuyum!" demiı, 
ırmaktaki balıklar ve kurbağalar 

-Sayfayı çevirinia-

[1] Sahile: 12. - 10 llkteşrin 
tarihli "Ulus" ta okuduğumuza 
göre Alacahüyük hafriyatında da 
"Güneş kurslan" m gösteren şey
ler elde edilmiştir. 

[2] lakinol (= Hiyaccnt). Sob
ranie S\'eden. 1. 28 ,· Deguin, tom 
1. partie: 2, page: 26. 

[3] lakinol, Sob. Sv. 1. 16. 
[ 4] Aynr eser, /. 154. 
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P:ırt i kaY.~ı:aları ha.._ Jadı - Bir .iandarma 
'-' , . 

sulla' ı c)f cliiriildü 
Atirıa, 5 ( A.A.) - Halk partiıinden 

llC timenni diyor ki: 
.. Gonatnı ba~ta ofmak üzere umumı 

tıft n ıstifade edenlerin karşı grupu tah· 
• edecek bir takım goıterilerrleo çc -
le.inmeleri laz.ımgelir. ~unu unutmama • 
lıdırlar ki iç anlaşmamazııkların bıtme
..i ne kadar gı.içıe yeniden ba!ilamaıarı o 
aılular kolaydır.,,. 

Hı.ık partisinden Proya ga:.ı:eteııi de 
•>·nı tflrzda mlita!aa yürütmektedir. 

Cumurcu Elefteron Vima iıı.e diyor 
•j: 

''Gonat~s kır4 tar11fından ba~lanılan 
--'aşma sıyasasını alkı,lıyan dunkü .fi 
:rni ile, ev\•elki cim hapiıten ç.klln u -
lllİuliat $a)'la\'ların İm7.a'adıkları hakika· 
,.,. yerinde o!mıyap leblığin doturduğu 
fena İntibaı azaltJWıtlır . ., 

•Venizelist Neotı Kozmas diyor ki . 

··· Dün Sofuliı'in kıraıla ıı;öruşmek 

üne •araya gıtmcsi liberalle1·in, kıralın 
.ulaşma 11ı)'tlı>aıını \C 20 seneden bc:rı 

i:ırrlnde lialışılan ı;ıillı birliği lesi~ ıçın 

uti•n partilerin uııtünde bulunmak .ı~ • 

.,.jni tanımaları demckı;r.,, 

At:na, 5 (A:A.) - Makedonya'd. 
iaatc. Sidrokastro'da. Venizelos taraftar· 
l.n ile ltomünjstJer bır lutvga pkannı~ -
lıudu. Bir Jandar11141 tcgnıeni oldürül • 

-'aJtür. 

turum kıralı loıu.:ularm IHı:3·

ramındo bulundu. 
Atina, 5 (A.A.) - Kıral ve Veliaht 

ılün topçuların hıuusi bayramlannın ku<· 
l.ma töreninde bulu•muılardır. Top~ .. 

ln,t.a!JU'ında yapılan bu ıôren bu yıl çok 
mükemmel olmuıtur. Başbakan ve sü 
.. kanı B. Demirci•, •Ü bakımlığı müste· 
pra General Pabu ve birS'>k yuk•ek r. 

ylar da törende hazır ı.ıu .u1111dkta idi. 

Kıra!, General Y alistraı; ın, subay ve 

ulu~rlerin '(ıralı ordı.a içinde görmek • 
t~n duydukları 5evincin ~e bu hadisenin 
mili uzlnıına \"e aynı zamanda milli or • 
.tunun kıymet ve terefinin. yukselmeıi 

ususunda doğurduğu uınitlerin terce • 
mruu o!an sôylevine cevap olarak demiş· 
tir ki: 

.. _ ileri sürülen temennilerin serçek· 
lqmesi bütün subaylarla beraber topçu 
•uba)•ların vatana karşı vazifelerini )'Rp· 

masa her zaman hazır bulunmak uzere 
bütün kuvvetleriyle çalışacaklarına ve 

bu suretle cedlerimize ti~İk evlatlar ola· 
(.altlarına eminim.,. 

Kırat ''e \•eliaht, geli~ ve gidİ§lerinde 
as.ke.rler ve halle ıarafmdan alkı~lan • 
mışbr. 

Atine, 5 ( A.A.) - Kıtal, bugün öğ
leden sonra basın detegelerini kabul e ~ 

decektir. 

Bashakaıun 
~ 

~övledikleı·i 
Atina, 5 (A.A.) - Başbakan 

8. Demircies ecnebi gazetecileri 
kabul ederek aşağıdaki beyanatta 
butunmuftur: 

··- Son Yunanistan hadisele
rini takip etmiş olan ecnebi mat
buat mümes$illerini kabul etmek
le bahtiyarım Benim gibi :siz de 
biliyorsunuz ki, Majeste Kıralın 
rejime kati bir şekil veren avde
tinden sonra artık dahili buhran 
yoktur. Ve kendilerinin kiyueti 
sayesinde memleket emin bir tarz
da şakin ve müreffeh bir istikbale 
doğru yürümektedir. Başkanlık 
etmekle müftehir olduğum hükü
met dahili ayrılıklar ve ihtilaçlar 
yüzünden büyük hasarlara uğra

mı§ bulunan memleketi tekrar leş.· 
kilatlan dırmakla iktifa edec.ektir. 
Sa.hayı temizledikten ve hasarla-
rı tamire teıehbüs ettikten sonra 
hiç bir mümaneatta ve kapah fi
kirde bulunmaksızın serbest inti
habata tevestül edeceğiz. Zira 
şimdiki hükümet bir parti hukü
meti değildir. Ne namzet koya· 
cak ve ne de herhangi bir namze
de müzaharet edecektir. O suretle 
ki, manevi bakımdan her türlü te
minatı tekeffül etmektedir. 

Dıt sıyasaya gelince, evelki be
yanatımı tekrar ile iktifa ederim. 

Şimdiye kadar takip edilen ve 
bir parti gıyasası olmayıp milli sı
yasa olarak beynelmilel teahhüt
lerimize '"e bilhassa Balkan paktı
na ve ananevi dostluklarımıza sa
dık kalmaktan ibaret olan dış sı
yasaya devam edeceğiz. Bütün 
devletlerin ve bilhassa karada ve 
denizde komşularımızın dostluğu· 

nu muhafaza etmek istiyoruz. 

U L L' S 6 İLKKANUN 1935 CUMA 

DIŞ HABERLER 
Habeş taarruzunun başladığı söyleniyor 

çali l{orkusu ha lleşlere geee hasl{nıı yaplırtıyoruıuş 
İtalJ7ada bozgun habercilerine karşı şiddetli tedl>irler <ılınıyor 

( Bafı 1. inci sayfada) 

la~ın ortaya attıkları haberlere inanma· 
malıdırlar.,, 

J fobe.~ l;ı taları gecelı·~·iu 

ilerliyorlurmı§ 
Makalle, 5 ( A.A.) - Stefani ajan • 

~ıından: ltalyan uçaklarının keşiflerin
den lrnçınmak maksadiyle habeşlerin an· 
cak geceleyin ilerlemekte oldukları ve 
A~iyangi gölünün yakınlarında Ras Ku· 
q kuvvet.lerinin önemli bir toplantıaı gö 
rulmüt olduğu ıon ııünlerde lsaber "e · 
ril.,itti 

Bugün öğn~nildiğine ıôr~ ~phede· 
ki habq kuvvetlerinin i~eri11inde impa • 
ratorun ve veliahdın da muntazam kıta

ları bulunmaktadır . 
Habeşler, İngiliz nıamül~tından mit

ralyözler, rnodern tüfekler ~ e rlağ top
lariyle mücehhezdirler. 

Jfolıt•ş u/..,,ıforı ital~ mılttrı 

lıi:wr t•ılİ)or. 

Tigre cephesi, 5 (A.A.) - İ
talyan ve habeş orduları'. arasında 
akşama sabaha bir çarpışma bek 
lenilmektedir. Şimdi, kuvvetli bir 
habeş ordusu St!mİende toplan
m 14tır; daha önemli bir ordu da 
Makalleye dniTru ilerlemektedir. 

Habeşlerin planı, Semiene hü
cum ediyor gibi görünerek, İtal
yan kuvvetlerini Makalle bölge
sinden uzakla~tınnak veyahud 
Makalleye hücum ediyor gibi gö
rünerek, Setit i•tikametinde bir 

çevırme hareketine teşebbüs et
mektir. 

İtalyan kuvvetleri ve hususiyle 
yerliler habe~lerin kurmakta ol
dukları puıulardan s.on derece bi
zardırlar. 

Almaıı f11tho1cu1arı dönüyorJar 
Londra, S (A.A.) - Alman fut

bolcuları dün aktam hareket etmiı
ler.tir. ttiç bir hadise olmamııtrr. 

Almon sı1orcultırum lwkllreı e
.J,m l 4 kiıi yalwlantlı. 

Londra, 5 (A.A.) - Dün akıam 
Viktorya İstasyonu yakınında İngil

tere - Almanya futbol maçında bu

lunmağa gelmiı olan Alman seyyah
larına hakaret etmit o1duklarından 

dolayı on dört kiıi tevkif edilmittir. 

Tredüyonlar ~enel sekreteri sir 
Walter Citrine, lngiliz futbol fede

resyonu tarafından Alman oyuncula
ra verilmiş olan bir ziyafette tredü
yonların almanlara karı• kaba sözler 
Miylemiş olduklarını söyleyen sir Çar
Jes Klegg'in bu ithamlarını protesto 
ctmiıtir. 

Londr~ S (A.A.) - lngili2 futbol 

federasyonu bqkanı düa gece Alman · 

misafirler f<Uefine büyük bir tölen 
vermit ve bu fÖlende Alman futb.1-

cuları, Alman ve lngiliz spor tetkila
tı ileri gelenferi ve apor alemine men -

aup bir çok deleğeler hazır bulunmuf"' 
tur. 

lngili2 apor federasyonu baıkans 

sir Çerle Klegg Alman oyuncularına 

hitabederek "Bize çok güz.el bir fut

bol gösterdiniz. Bu oyundan dolayı 

alman dostlarımızı tebrik ede~im.,, 

Dedikten sonra bir kaç gün evvel 

İngiliz sindikalarının çıkardığı hadise• 

ye e11ef etmiı ve bu hadisenin İngiliz 

futbolunda ilk ve son hadiae olacaihnı 

bildirmiştir. 
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Barıs icin ileri siiriilen kombinezonlaı· 
..:. ~ 

1- llahe~istana ital)'aıı Eritresindc hir liman; 2- Hudutta bazı 
taslıiJı 1 er; 3 - 0°-~uleniıı it~1) yaya terki 

(Başı 1. inci !fayfada) 
projesinuı cıua ha.tlaruu te!sbit et
miş olduklannı ve ltalya barışçı 
temayüller KOskrdiği takdirde bu 
projenin kcıtıyet kesbedece!ğini 
yazmaktadır. 

Şöyle bir kombinez~n yaµıla· 
bılir: 

]. - Habeşistana italy.ln E 
ritresinden bir liman verilmesi, 

2. - Aksum Habeşistana kal 
mak üzere hudutta hafif tashihler 
yapılması, 

3. - Sekizinci arzı şimalinın 
cenubundaki vilayetlerin yani 0-
gaden ve Coetera'nm halyclya ter-
ki, İngilizlere gore garpta İtalyan 
topı aklarrnııı hududu, kırkmcı tul 
şarkı ve fransızlara gôre de otuz 
sekizınci tulü şarki <lC!rece 'İ ola. 
(.aktır. ltalyanlarm büyük ~öller 
bölgesi ile irtibat peyda etmesi me
"elesi mevzuubahs edilınektedir . 

kalacak olurlarsa, milletler cemi
yeti de bundan memnun olacak
tır. 

ı~.,ransız parlamen
tosunda 

$aylurla sollar birilıfri11e 
ltii.cüm ettiler. 

c:::-=-=-~=====================::;:::::::::..::::==================================::;::;::::============== 

4. - Habeşistanın diğer kısım 
lan, müstakil kalacak ve bu ili· 
barla milletler arası bir rejim at
lına konulmıyacaktır. 

Pariı;, 5 (A.A.) - Saylavlar kurulu
nun öğleden sonraki toplantısı ıaatlcrce 
süren bir kar19ıklık göstermi9tir. 6 iU· 
bat 1934 hadiselerini tevlit etmiş olan il\· 
tiraslar tekrar canlanmış ve sai "e sol 
cenahlar t>iribirine 9iddetli hücumlar 1a 
bulunmuşlardır. Öyle anlar olmuştur ki, 
gürültü ve patırdı kulaklan sağır ede
cek dereceye gelmiştir. 6 tubat 1934 de 
haşbakan bulunan Daladicr ile iç ba -
kanlığı eden Frot birkaç defa)a., kürsü
ye çıkmıılana da vaziyeti aydınlata • 
!llamıılardır. Bu celse sağ ve sol cenah
lar arasındaki vaziyetin vehametini or • 
taya koymuş ve Fransa'nın iki muhasım 
kısma aynlmış bulunduğunu açıkça gös
tumiştir • 

cma köprü vazifesini gormüt-
ler [5). 

Türklerin ev ve çadır kapıları, 
ıenel olarak, ıarka kaqı olduğu 
da tarih ve etnoğrafya alimlerinin 
dikkatini celbetmiştir. 

Prof. W. Bartold "ıark kültii 
doğan güneş kültü'' nün Türk

lere mahsus olup çok eski zaman
dan beri Çinlilerin bunu kaydet 
tiklerini yazmıştır [6) .. 

Kidanlar devrinde (X.- Xll. a
aırlarda) Çinlilerin "'cenup kültü" 
Turklerin "doğan güneş kültü" niı 
tazyik etti. Mogol hakimiyeti za
manında ise bu Çin ve Mogol kül
tü Orta Asyada resmi kült oldu. 
Bununla beraber .. doğan güneş 
lıültü'' Türklerde devam etti. 
''Mihmannamei Buhari" (7] adla 
Lir yazma eserde "Kırgızların 
16. ncı asırda bile Güneı'e taptık 
lnrı" yazılmıştır. Hatta Mogollar
dan bir kısmının da bu eski Türk 
d:nini devam ettirmiş oldukları 
ıörülmüştür. lbnül-Esir "Mogol
lar tulU zamanında güneıe tapar
lar'' diyor. f 8] 

[5] Aynı eser. /1. 55-56. Meşhur 
t>tnoğrafya iilimlerinden Potanin, 
... gök oğlu'' itikadının çinlilerden 
alındığını iddia eden sinoloğları, 
haklı olarak, cerh ve reddetmiş
tir (Vostoc. Motivi. S. 375 - 376. 

[6] Türklerde delin ayinleri 
meselesi (ZlVO, XV, 71-72) 

[7) Bu eser .. Nuri Osmaniye'' 
.iiırüphanesindedir. 

[BJ Baron Tesenhausen "Altın 
Drduya ait materyallar mecmuasl'' 
S . . VP ha~kp1nn, 

Prot. Gordlevski Kaşım (Han
Kerman) ti.ırklerinin kültürlerin 
den bahseden C!::.erine "'bunlarda 
eski paganizm bakiyeleri vardır: 
yemin ederken gıineş vursun! der 
ler" diyor. [9] 

Altay Ti.irklerinin kozmogoni 
ve mitolojilerinde e~ki Türklerin 
"Güneş Kc.iltü" ananesi pek bariz 
olarak göze çarpar. 

Koznıogoniye gore Ulgen ve
ya Aakay denilen erkek tanrı ical 
ve )'araL,,a kuvvetini ·· Ağene" den 
almıştır. l 10] 

Altaylıların ''gimeş"e "ana''; 
"ay"a da .. ata" dedıklerine göre 
bu ., Agene" gi..ıneşten başka bıT 

şey değildir. 

.. Ciinef - Dil'' teorisinin bu sa
hada bize yeni ufuklar açacağı 
şüphesizdır. Me~ela eski Mısırlı
ların "Ra" !arını alalım. 

Eski Mısırlıların ·•Ra" ları 
"Güneş - Dil" teorisiyle en ilmi bir 
şekilde şöyle izah olunur: 

Ra - Ağ + ar + ağ = arağ = 
• j- rağ Ra . 

Türkçedeki .. arığ'', ''arı'' ':" 

(pak, temiz mukaddes), "ar" ke
limelerini de eski Mısırlıların 

''Ra·• kelimesiyle karşılaştıralım: 

[9] "Kasım Türklerinde kültiir 
unsurlarr' .. Rezan, 1927, S. 11. 

fJO) Verbitski, Altayski lno-
rodsı. S. 89. ·· 

• l 

Ra : ag t dr +ağ 
Arı : ağ -t ar+ ığ 
~rığ: dğ -t ar -t ığ 

Ar : ağ -+ ar+ 
Sumercedeki ( "Ra - yahut 

Ara" _ parlaklık) ke!limesinin dt! 
etimoloJik analizi aynı formül ile 
ifade olunur: 

Ara: ağ + ar + ağ 
·•Ar'' kelimesi yakutçada "en 

iyi şey, sayın, ehemmiyetli, mua7-
zam, pak, mukaddes, ilahi'' mana· 
larına gelir. (Ar loyon - semavi 
ilah>. 

Dikkate şayandır ki '"Ar (ku· 
sak) " kelimesi Başkurt lehçesin· 
de terazi yıldızı manasına ge· 
lir. [11) 

Türklerle komşu ye.şıyan Çuk 
çe dilinde bu terazi yıldızına 
( Rav) deniliyor ki Mısrrhların 
( Ra) )arının aynıdır. Samoid di· 
linde (ire = yeru) "Ay" demek· 
tir. [121 

Bu kelimelerTn etimolojik ana-
lizini de ( Ra) ile karşıfaştıra.lım: 

Ra : Ai + ar + ağ 
Rav: ağ + ar + av (=ağ) 
lre : iğ ı.. ir + eğ 
Bütün bu karşılaştırmalar bize 

gösteriyor ki bugüne kadar etimo· 
lojisi bilinmiyen ve ilim için mu
amma teşkil eden bazı kelimeler 
''Güne§ • Dil" teorisi ile kolayca 
halledilecektir. 

Abdülkadir iNAN 

[11] Potanin. OSZM. IV. s. 727 
[12] Potanin OSZM. IV. s. 821 

Necaşi, Cenevre ile bir yardım 
andl~ması yapıp yapmamakta 
serbest olacaktır." 

Övr gazetesi, yazıyor: 
"B. Laval, fransızlarla İngiliz

lerin milletler cemiyetinden almış 
oldukları vekalete istinaden ha-
21rlamıf oldukları son teklifleri İ
talyan elçisine bildirmiştir. B. La
va!, İtalyan elçisine son tekliflerin 
İtalya için faydalı olduğunu ve 
bunların kabul edilmemesi takdi
rinde petrol üzerine ambargo ko
nulınası ve saire gibi zecri tedbir
lerin tatbik edileceğini beyan ve 
bu hususta ısrar etmiştir. 

Maten gazetesinin Londra ay
ları, iyi malümat almakta olan 
mahfillerin, Sir Samuel Hor'un 
İsviçre seyahati sırasında ve noel 
yortularında B. Musoliniye mülaki 
olacağını beyan etmekte oldukla
rım, bildirmektedir. 

'l't•ldiflt•r ittılyarı bii,viil• ''h:i
.ı.;iru? N!rilmiş. 

Paris, 5 (A.A.) - Umumiyet
le zannolunduğuna göre, B. Lava), 
B. Sen Kanten ile Peterson tara
fından, habeş - İtalyan davasının 
barışçıl halli için, tasarlanan tek
lifleri, dün akşam İtalya büyük el
çisine sunmuştur. lngiliz ve Fran
sız eksperlerinin bu hususta tam 
bir uzlaşmaya varmadıkları sanı
lıyor. Üzerinde çahşdıkları esas 
fikir, ltalya ile Habeşistan arasın
da arazi mübadelesi fikri olmuş
tu~. Bu formül en kolay görülmek
te olup, şayet iki taraf bunun üze 
riJıcfe doğrudan doğruya, ~uta bık 

l(renıliıı ·ara)rın<la 

bir koııf crans 
Moskova, 5 ( A.A.) - Tacikistan ve 

Türkmenistan'ın en eyi kolkozcularının 
ve hükümet ve parti a~sının iıtirakiyle 
dün Kremlin sarayında bir konferans 
toplanmı§tır. Konferanı pdı hararetli ol· 
muştur. Kolko:.ı:cularm, halk komiserle
ri Çarnof, Liubijof ve lcomiıerler kuru
lu başkanı Molotof'un nutuklanndan 
sonra B. Stalin kısa bir kapanı, nutku 
söylemitşir . 

İngiliz donanması atlas 
okyanosunda manevra 

yapıyor 

Londra, S (A.A.) - Cebdüttarık

ta demirli bulunan inğiliz donanma
sının en mühim kısmı Atlas denizin· 
.de manevralar yapmak Üzere denize 
açılmıştır. Söylendiğine göre.. bu 
hareketin hiç bir sı~ asal ehemiyctj 
yoktur,. 
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l anllllar: 

Spora da.ir notlar 
ili. 

Sporcularımızın başka memle
ketler sporcularına karşı iyi neti· 
ceier almadıkları görüldükçe ge · 
nC.,liyen alaka, - spor işlerinin İ.ç 
yüzü bilinmediği ve sporda yerı 
mek kadar yenilmenin de tab;~ğ· 
olduğu nedense unutulduğu i
çin - önce dedikodu ve sonra po
lemik seklini alıyor. Ve, gazete· 
le1·de hemen idarecilerin bilgia1it. 
liği ve bu bilgisizliği giderecek tek 
çcıre olarak da ihtasas ve meslek ıa
hiblerinin iş başına getirilmeıi ile 
ri sürülüyor. . . . 

Teslim etmek gerektir kı bilgı· 
•izliği ortadan bilgi kaldırı~. ~r~
cah, idarecilerimiz, Jediklerı ~ıb~, 
bilgiıizmidirler ve onların bılgı
.tzliklerini ispat eden de ıporcıı
larımızın yabancı. ıpo~cı:-l:rı ~ık 
sık yenememelerı mıdır. Eger 
miiddea ile delilleri yalnız bunlar 
ise üzerinde uzun uzadıya konuş
m;k ve bu görüşün yanlışlığını a
'ftkca ortaya koymak kolaydır. . 

"Fakat bu yazılar, "spora ~~rr 
notlar" dan ibatet olduğu ıçın. 
.sn-ast gelince aynı noktaya gene 
dönmek üzere, şimdilik bu notfo· 
nn çerçevesinden dışarı çıkmayo-
rum. • 

Bir takım sesler işitiyoru:t.: 
"Şimdiki spor idarecileri git~in 
yerlerine ihtısas ve meslek sahrb-
1 ed gelsin!,, . 

Bu emri verenlere beden terbı-
ye11inde ihtısas sahibi olarak tanı
'l(Jn birkaç kişi de ben göstererim. 

J soeç jimnqstiğini kura~ Pı.erre 
Ling, lstokhol'? iini~.e~~ı.te~~'!~e 
lskandinav şiirı prolesorıı ıdı, ıla· 
hiyatçı §air, artist ' ve filozoftu. 
Manzu~ ünlü eserleri şunlardı: 
Gylle Tirfing, Asarme, Karleken 
Bundan başka birçok tiyatro pi
yesleri yazmış ve 0~~~t!11ıştı. 

Alman jimnaıtıgının babcı.sı 
J hn Bertin liselerinden birinde 

a , .d. 
din dersleri hocası ı ı. 

İngiliz. sporunun, yani en doğ-

ra su katılmamış, soyu bozulma-
' l '' / . l mış ıporun ruhu o an aır p ay . 

ıacık oyun'' un kurucusu, Rugby 
,,;ektebi direktörü T omas Arnold, 

papastı. ·- .. 
Fransız jimnastıgını ortaya çı-

haı·mış olan Georges. D~meny, 
So1·bonne'da ilkönce rıyaı:ıy~- .~e 

1. l ·· k u..: ve butun :ıonra ızyo oıı o um :r. • • h 
hayatında riyaziye ve fızyol~Jı o-
caiığı etmiş bir adamdı. Fızyolo
ji ile beden terbiyesinin yakınl~ 
ğı varsa denilebilir ki sporda me -
feb kurmuş olanlar arasında alay
lı sayılmıyacak tek adam Demeny 
idi. .. . 

Bugün çok ·revaçta olan tabr-
İğ usul" Ü kuran Georges Hebed 
deniz subayı idi. 

Genclere ahlakiğ bir ideal.u~r: 
mek gayesini güden ve pı·ensıf!mt 
§ere/ hissine dayayan ska~tızm 
- ki uördüğümüz toplu genclık te
şekküllerinin ilkidir - Boerler.e 
kaı·şı Makefing'i. müdafaa et":~:ı 

l 
- I B J _ Powel ın o an geneı·a a en 

eseridir. 
Türk sporunu hiç yoktan yaı:~ · 

k · ~ · - en bu""" tıp, her e sıgıne ragm ~ o • 

övünülecek bir varlık halıne getu
mis olanların bir listesi yapılaca.!: 
ol~rsa onların da ling;ler, f!e!"c· 
ny'ler, Baden - Powel fer gıbı, ı
stl meslek olarak spordan başka 
çalışma şubelerini seçmiş, . fakat 
sporun fayda ve lüzumuna ınanfl
rak onun bayraktarlığını etm(!k 
İçin ortaya atılmış insanlar olduk-
ları görülür. .. 

Gene avrupalı uzmanlara 1.o .. 
nüyorum: Fransada bir blil~ka .nm: 
nastik sistemi kararak ün aln••ş· 
ispanyalı Amoros'un mezar ta~ıtt· 
da. fU •Özler yazılıdır: 

"Fransa'da jimnastiğin kurucusu 
Amoros, önü~e çıkarılan engeller yü-
2ünden ona daha fazla hizmet ede
mediğine esef ederek ölmüştür." 

Hayatlarının büyük bir kısm!· 
rıı - türklüğe faydalı olduklart ka
naatiyle - türk sporuna vermiş o
lanlara Amoros'un bu ha:ıin söz
f et·ini sebebsiz yere hatırla"tma 
mak liir.ımdu-. 

N. BAYDAR 

ULUS SAYIFA 3 

• 
iÇ HABERLER l{aı11 u tavın .. 

l1ug~iiı1l{Ü 
JSTANBUL TELEFONLAR/: 

Anl{ara - İstaııbııl 

telefonu 
İstanbul, 5 - Ankara • lstanbul te· 

lefonunun bu ay sonunda beş, ilkbahaı
da sekiz devre ile çalışacağı haber veri· 

liyor. 

Gümrük idaresinde ki 
değişiklikler 

lstanbul, 5 - Gümrüklerdeki deği • 
~iklikler bugün gümrüklere tebliğ edil
di. lzmir gümrük başmüdürlüğüne tayin 
edilen lstanbul başmüdürü yeni vazife • 
sine başlamak üzere bugünlerde lzmir'e 
gidecektir. But·ada alınan haberlere göre 
Avrupa' da tetkik gezisinde bulunan he· 
yet döner dönmez lzmir gümrük işle -
rinin tanzimine başlanacak, sonra ls -
tanbul'da ıslahata devam edilecektir. 

Kadıköy su şirketinin 
hesapları 

lstanbul, 5 - Kadıköy su şirketinin 
hesablarmın tetkikinde bazı usulsizlik -
lere rasth.nmıştır. Belediye hesab mü -
fettişleri şirketin her yd belediyeye ver· 
mek mcburiytinde oldukları y~zde beşi 
vermediğini öğı·enmişlerdir. 

Doktora için A vrupaya 
gidecek doçentler 

lstanbul, 5 - Universite, doktora 
yapmak için Avrupa üniversitelerine gİ· 
decek doçentler için bir talimat hazırla
dı. Talimatnameye göre bu talebi yapa
cak doçentlerin üç senelik doçentlik im· 
tihanlarını bitirmek ve lisans yapmış ol
maları bir do rektörlüğe bir teahhüd
name vermeleri lazımdır. 

Atatürk köprüsü. 
İstanbul, 5 - Profesör Toruk Ata -

türk köprüsünün iki tarafına yapacağı 

heykeller için vali ile konuıımuş ve bir 
avanproje hazırlamağa başlamıştır. 

Gerze vapurunun 
kurtarılması 

lstanbul, 5 - Vapurculuk şirketi 

Boğaz methalinde kaa·aya oturan Gerze 
vapurunu kurtarma teşebbüsünde kur . 
tanna masrafının çokluğu ve geminin 
bu masrafa tekabül edecek değerde bu
lunmaması yüzünden vazgeçmiştir. Ge
mi olduğu yerde parçalanacaktır. 

Fransızların bloke 
alacakları 

lstanbul, 5 - Fransa ticaret banka
sı namına lstanbul'a gelen bir heyet bu . 
rada Fransa"nın bloke alacaklarını tas -
fiye ile uğraşıyor. Heyet aJnı -zamanda 
mensucat hammaddelerini tetkik etmek
te ve Türkofis'ten aldığı yün ve yapağı 
nümuneleı·i ÜJ:erinde İncelemeler yap . 
maktadır. 

Galatasaray - Güneş ku
lüpleri arasındaki 

hadise 
İstanbul, 5 - Galatasaray - Güneş 

maçında Galatasaraylıların bilhassa Ga· 
latasaraylı talebenin Güneş oyuncuları. 

ve kulüp aleyhine yaptıkları söylenen 
gösteri gazetelerde günün meselesidiı-. 

Güneşliler maçta oyunculara Galata.sa· 
raylı talebe tarafından ayva atıldığını. 

maçtan sonra kulüblerinin taşlandığını, 
işe talebenin karıştığını, Galatasarayhlaı· 
ise tamterııini iddia etmektedirler. Me -
sele zabıta ve kültür müfettişleri tara • 
fından tetkik edilmektedir. 

* Konservatuvarın hazırlanan yeni 
projesinde binanın üst katı radyo stüd
yosu olarak yapılacaktu· . 

~· Milletleraı·ası ticat·et odası Türkiye 
milli komitesi yarın Ticaret Odasında 

bir toplantı yapacaktır. 

* Alman elçisi bugün konsoloshane· 
de koloni ile tanıştı. Akşam Totonya'da 
elçi şerefine bir toplantı yapıldı. 

~: Üniversite dil mektebinde türkçe 
bilmiyen yabancı talebe için blı· türkçe 

kursu açılmııtır 

C.H.P. 
Genyönliurulu 

toplandı 
Dün toplanan C. H. I'. gen

yönkurulu eski türkocaklarının 
partiye devredilmiş hesaplarını 
inceliyerek şahıslarla şirketlerden 
zaten kolay~anmış olan alacak iş
lerinin tamam olarak ödenmesine 
karar vermiştir. 

Bundan başka parti ilyönku -
rullarmdan bazdarının durumu ü
zerinde inceleme yapılmışllr. 

Yurdun her köşesinden kış kon
feransları için vazife alacak arka
daşlarla çalışma bölgeleri tesbit 
edilmiştir. 

Başbakanımızın 

Zonguldak seyahati 
lstanbul, 5 (A.A.) - Başba

kan General İsmet İnönü, Karade
nizde şiddetlenen karayel fırtına
sı dolayısiyle, Zonguldağa kadar 
olan seyahatlerini tehir etmişler
dir. 

Dün Halkevinde fütürizrr ,. 
hakkında verilen kon 

ferans 
Halkevi ~üzel sanatlar komitası

nın bu yıl hazırladığı seri konfrans
lardan birincisi dün halkevi salonun
da Kültür bakanlığı müfettişlerinden 
Bay Burhan Toprak tarafından veril
miştir. Konferansın mevzuu resimde, 
heykelde ve edebiyatta "Fütürizm,, 

idi. Halkevinin büyük salonu baştan 
başa dolmuştu. Mevzuu çok esaslı, ve 
alakalı bir şekilde tertib etmiş olan 
kanferanscı fütürizmin doğuşunu, ya
yılışını, fütürizm üstatlarının eserle
rinden aldığı yazı ve resim örnekle
riyle dinleyicilerine izah ettiği gibi 
bir çok boyAlr rc:;imleri projeksiyon
da göstermiş ve fütürist şairlerin şiir 
orneklerini okumuştur. 

Konferanstan sonra on ikinci cumu
riyet bayramının Ankaradaki intiba· 
larına aid film de gösterilmiştir. 

Yarım günlük tedrisat 
kaldırılıyor 

tık okulların birinci devrele
rinde, yani 1, 2, 3 üncü sınıfların
da bu ders yılı başında yartm gün 
tedrisat yapılmak üzere tertibat 
alınmıştı. Vilayet ve kültür direk
törlüğü bunun mahzurlarını gör
düğünden yarım yerine çift tedri
sat usulü kabul edilmiştir. 

Bu suretle yarım gün tedrisa
tında günde 3 saat okuyan çocuk
lara günde beş saat okumak imka
nı verilmiştir. 

İzmirde yeni bir banka 
açılıyor 

lzmir, 5 (A.A.) - Şehrimizde 

C.H.P. esnaf ve işçi birlikleri bürosu 
tarafından 150 bin lira sermayeli bir 
birlik bankası açılması için hazırlık· 
larda bulunulmaktadır. Yapılacak ta· 
limat ve nizamnameler C.H. Partisi 
genyün kurulu tarafından incelendik
ten ve hükümetçe de onaylandıktan 
sonra hemen İşe başlanılacaktır. Ban
ka tamamiyle partinin himayesinde 
buJunacak esnafa uzun vadeli ve az 
faizli krediler açacağı gibi işçiye · ö
dünç vermek suretiyle yardım ede

cektir. 

Ankara turu atlı 

musabakası 
Atlıspor kulübü gelecek pazar 

günü saat 9 da başlamak üzere ku
lüp manejinde bir "Ankara turu'' 
atlı müsabakası tertib etmiştir. Ay
nı günün akşamı saat 21 <le Anka
rapalas salonlarında bir danslı ye.; 
mek verilecek ve bu atlı müsaba
kayı kazanan binicilere mükafat 

· dağıtılacaktır. 

Soıı lıaf taın n 
buğday f iatları 

f ürkofise gelen malumata gö
re, İstanbul piyasasında geçen 
haftalara göre buğday piyasasın
da bir gevşeklik görülmüştür. Yu
muşak cinslerin Hatları sertlerden 
yüzde 30-35 nisbetinde düşüktür. 
Piyasanın umumi temayülünde 
sertler istekli, yumuşaklar gevşek
tir. İstanbulda yumuşak beyaz buğ
daylar 7, sertler ise 6.75 kuruşa 
kadar satılmıştır. , 

Ege mmtakasında da son ~af
ta içinde evelki haftaya göre buğ
day piyasasında gevşeklik ve/fi
atlarda düşüklük kaydedilmi:itir. 
Uşak yumuşak buğdayı 8-8.25, 
yerli yumuşak buğday 7-7.9 kuruş
tur. 

Kars mıntakasında lstanbul 
piyasası için buğday satın alınma
sı piyasayı canlandırmış ve fiatla
rı da yükseltmiştir. Son fiat duru
mu şöyledir: Beyaz buğday: 6.50, 
kırmızı buğday: 5 kuruştur. 

936 Vilayet bütçesi 
Ankara valiliği dayrelerinde, 

toplanma devresi yaklaşan vila
yet umumi meclisine verilecek o
lan 1936 büdcesi hazırlıklarına 
başlanılmıştır. 

Artırma eksiltme kanu
nuna bir fıkra eklenmesi 

Bayındırlık bakanlığı, 2490 sa
yılı artırma, eksiltme ve ihale ka
nununun 46 ve 50 inci maddeleri
ne birer fıkra katılması için bir 
kanun projesi hazırlayarak baş
bakanlığa sunmuştur. llgili bakan
lıklarda incelenmekte olan bu pro
je ile; posta, telgraf ve telefona 
a~d nakil işlerinin de pazarlıkla 
yapılmasını ve bu idarenin 50 li
raya kadar olan müteferrik alım
ları ile küçük tamir ve nakil işle
rinin komisyondan karar alınmak
sızın yapı1abilmesi i&tenrnektedir. 

Mersinde kalkınma 
programı 

Mersin. 5 ( A.A.) - Köy kanununun 
tatbikini kolay]aşbrmak ve köylülerin 
işlerini düzenli ve sürekli bir surette 
kovalamak üzere valimiz tarafından 
24 maddelik bir öğrenek hazırlana

rak bütün kazalara gönderilmittir. 
Vilayet merkeziyle kasabalarda it 
için yükümlü memurlar tayin edilmiş· 
tir. Ayrıca bir örnek köyü yapılacak
tır. Bayındırlık kültür yol ve sağhk 
işlerinin senelere taksim edilmek su· 
retiyle neticelendirilmesi için de yeni
den programlar hazırlanması vilayet• 
çe ilğili direktörlüklere bildirilmiştir. 

toplantısı 
Kamutay buıün topİ•nacak•r,-. 

Ruznamede nıuhacia lere -..e mıab
taç çiftçilere ödünç tohumluk ve 
yemeklik dağntlmaıı hakkında)" 
kanunun birinci maddesinin do
ğİ§tirilmesine dair kanun proje&ile 
İt;lanbul üniversiteıi için 213.452. 
liralık ;ıtikraz yapılması veya he
sabı cari açtırılması hakkında b 
nun projesi vardır. 

Turist gemilerinden alınan n1uh· 
telif deniz resimlerinden bazda.rı
nm affına ve bazılarından tenzi
lat yapıhnasma dair kanun proje
si, gümrük ve inhisarlar bakanlı
ğı memurları kanun projesi, sözle 
ve yazı ile verilen emri yapmamı! 
ve memuriyetini izinsiz bırakmak 
suçundan üç sene kale bendlikle 
askerlikten çıkarılmaya mabkUm 
edilmiş ve sonradan af kanunun
dan f aydala.nmış olan bin batı Ali
nin tekaütlüğü hakkında bir ka
rar verilmesine dair hükümet tez
keresi görüşülecek işler arasında.
dır. 

Artırına o·üııüııde 
eı 

Zirmıt banka:mw )'İİz bin liratfon 
/azla para ~·<ttırıltlı. 

"Arsıulusal artırma günü., olan 
30 birinci teşrin gününde Ziraat 
bankaları gişelerine "3088° yurd
daş 110.624 lira yatırmııtır. 

Bunlar arasında yüz kişiye ve
rilecek ikramiye için 7 birinci ka
nun cumartesi günü kura çekile
cektir. Bu kurada arzu eden her 
yurddaş bulunabilecektir. 

Yeni tahviller de İzmirdc 
çok rağbet gördüler 
lzmir,5 (A.A.) - Erzurum tah

villeri satışma ıehrimizde halk büyük 
bir rağbet göstermi!tir. Tahviller aa .. 
tışında lzmir ilçeleri içinde Seferihi
l'ar ilçesi birinciliği kazanma• ve lı. 

baylıkça takdir edilmittir. 

Tahviller karsta kapışıldı 
Kars, 5 ( A.A.) - Karı, Iğdır .-. 

Ardahan için gönderilen Sıvaa • Erzu• 
rum İstikraz tahvillerinin hepıi ıa· 

tılmrş ve halkımız tahvilleri kapıtır• 
caıına almak suretiyle büyük bir ilji 
göstermiş tir. 

Hukuk ve Kültür 
talebe birliği 

Ankara hukuk fakültesi tale
be birliği idare heyeti üyeleri hep 
istifa ettiklerinden umumi heyet 

l önümüzdeki hafta içinde toplana. 
cak ve yeni başkan ve üyeleri se
çecektir. 

Yarın ak§am 
Ankara Palas 
salonlarında Ço
cuk esirgeme 
Kurumunun her 
sene verdiği mil .. 
li kıyafet balosu 
veritecektir. Bu 
balonun diğer se· 
nelerden daha 
güzel olması için 
çalışılmaktadır. 

Seçkin bir tertip 
heyeti balonun 

Yarınki balo 

kusursuz muvaffa. 
kıyeti için bugün 
son toplantısını 

yapacakbr. Res• 
mimiz balodaki 
bir çok numero• 
l~r arasında mil• 
li zeybek dansla• 
rını yapacak O• 

lan hakiki 
zeybeklerimiz· 
den bir g~ubu 
göstermektedir. 

"Milli kıyafet 
balosu,, Anka• 

ra iç.in unutul. 
mayacak hir gün 
yaıatacaktır. 
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Kitah1a aaylavı Bay Besiın Ata • ''cı-mişleı· ve ayrı bir bilgi haline koy • 
1-y bu adla bir eser bastırttı. Sayın mı.ıılardır. ''Türk büyükleri veya türk 
..-alifia ltu ••eri, bundan 12 yıl Ön· adları,, bu bakımdan da çok dikkati çe-
c:e l 12 n,.fahk bir kitab halinde çık· kici bir özaülüktedir. 

... b. a. ilk baanndaki adların sayı- Sayın müellife teıekkür etmke ve 
• ..ı.dut olup ancak altı yüz kadar eserini milli ad. tarih •e dil araştırma· 
hrilüi ve mitolojik türk adlarını ih- lariyle uğra~anlara tavsiye etmek bor-
ti•a ediyordu. Halbuki, büyücek bir cumuzdur. A. iNAN 

cild halini alan bu ikinci basımda 

bet bin kadar türkçe ad vudır. 

Hepimiz biliyoruz ki, bir milletin 
uyanıtında birinci rolü milli tarihi ve 

milli dili oynar. Türk milletinin de 
asri milli hareketi tarihinin ve dili • 
JÜn araıtırılmaaiyle başlamrştır. 

Bay Besim Atalay da bu milli ha· 

rekete hız verenlerin ön safında bu
lunmuş, tarihimize ve dilimize eser 
~e makaleleriyle hizmet etmittir. E· 
serleri içinde en Önemli bulunanı ya· 
aımızın konusu olan "Türk Büyükle

ri veya Türk adları,. dır ki, türk mil· 
letinin adı, aaniyle türkleıme ihtiya
cmı tatmin etmek üzere yazılan ilk 
eserdir. 

Bu eserin 12 yıl önceki birinci ba. 
anninın batlangıcında şu satırlar ya• 
:ı.ılıdır. : " ... Türkler arab tesiri altın 
.. kaldıkları &Ündenberi her ıün bi· 
raz daha kendilerini unutmuılar; bi
raz daha kendilerinden uzak olma· 
ia çalrımıılardır ... Fakat son zaman· 
a.rda geçirdikleri felaketler ve bin 
::ylldanberi aldıkları dersler türkler • 
ele l>iraz da kendilerini öğrenmek ve 
bellemek yolunda bir heves ve gayret 
uyandırmııtrr ... 

Arasıra Konyadan, Ankaradan, 
Maraıdan, lçelden, Uıaktan aldığım 
mektuplarda benden türk adları is • 
tiyorlardr ••• ,, lıte, Besim Atalayın 12 
yıl Önce yazdığı eseri gene o zaman· 

ki milli bir ihtiyacı tatmin etmek Ü· 

:ı.ere kaleme ahnmııtı. 

Adların türkçe olmasına eski türk· 

lerin pek büyük önem verdikleri tür • 
lloloji araftırmalarından anlatılmak· 
tadır. Manaı deataıunda (Radloff. 
Pro&>en, V n. 227) yabancı ad almak 

yabancı bir millete temeuül etmek 
ile bir sayılmaktadır. Çinde büyÜ • 
111Üf ve Çin terbiyesi almıt olan ka • 
yın biraderi hakkında Manasın anne -
.i ,öyle söylüyor: 

''Çinden gelen kardetlerin, sana 
"hiç bir zaman kardet olamazlar. 
.. Börbölyün atlıda hayır olur mu? 

• 'Dörbölyiin atlıda hayır olur mu? 
.. Agalday atlıda hayır olur mu? Ça
"galday atlıdan ne beklenir? Köska· 
"man diye bir ad olur mu? (Böyle 
"ad alan ve Çin'de terbiye gören) 
"lcardeılerin yok olsunlar ... ,, 

Bu bir türk annesinin sözleridir. 
De5tana göre, filvaki bu kardeıler 

az vatanlarına ihanet •diyorlar .. 

Büyiık türk devriminin hı;ı;lı yürü· 
yuıü her alanda olduğu gibi ''Türkadı,, 
meselesini de ferdlerin a11cak ''duyma 
ve sezme,, ile iptidai bir tanda çözmeğe 
çalı§maları çevresinden çıkarıp "kutsal 
ve ulusal bir devlet meselesi" yaptı. Bi· 
aim müellif de gençliğindenberi duydu. 
iu ve özlediği idealine ulaııldıkça de
rin hisler karıııında "Türk büyükleri ve 
türle adları,, nı 12 yıllık çalııma mahsu. 
tii olan materyalleriyle ikmal ederek 
yepyeni itir kitab halinde ortaya koydu. 

Kitabın bu basımındaki, batlı batına 
fııir eıer olan, bqlanııçla türk milletinin 
türlü boylarında mevcud ad verme a • 
tletleri de etrafiyle anlatılmııtır. 

Bu eserdeki adların hepsi tarihii ve• 
eiluılardan ve türk mitoİojilerinden top· 

larunııtır. ihtimal ki, bundan dolayı ba· 
:o §ah11lann zevkine, boıuna citmiyen 
•ıayilc adlar da bulunur. Gene bu eser 
~timal ki, birçok vatandaılar için pra • 
til& cihetten, beklenen sonucu veremez 
Fuat, türk adlannın toplanmasının yal· 
•nz ad alma için olmadığını da ıöz ö • 

nunde bulundurmak gerektir. Bir mille· 
lin phıs adları değil, oturduğu yerin 
cogarfi adları bile topla~mahdır. Milletin 
-.e milli dilin tarihini ve dağılıı sahası • 
a. araştırmak için türkçe adların önemi 
o kadar büyüktür ki, arkeoloji araıtır • 
malarda bulunan asan atilca bile bu 
adların yerini tutamaz. Bunun içindir 
lci ırarb milletleri bu konuya çok onem 

Çijtt_;iye ö~iitfor 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü ta· 

rafından yukardaki başlıkla tesiı edil. 
mit olan çiftçi neşriyatı serisi, çok fay. 
dalı ve lüzumlu kitablarla zenginleş • 
mekte devam ediyor. Bütün çalıfma sa
halarr ve usulleri bakir birer tetkik mev· 
:ı.uu olan ziraatimiz için, hakiki u:z.man. 
lar tarafından yazdmıJ ve içinde teknik 
huıuılarda pratik öğüdler bulunan ~er· 
lerin ehemiyeti meydandadır. Ziraat kü· 
tüphanemizi biran Önce yeni baştan kur· 
mak mecburiyetinde bulunduğumuz §U 

sırada Ziraat Enstitüsünün bu hayırlı 
faaliyetini takdirle karşılamamak mÜm· 
kün değildir. "Çiftçiye öğüdler,, serisin. 
den yeni iki eser elimizdedir, bunlardan 
birincisi: 

Ekm.eklih lıububut ım ve elmıek 

Ankara Ziraat Enstitülerinde ziraat 
sanatları enstitüsü direktörü Doktor Ot· 
to Gernıross tarafından .ziraat müdür· 
lerinin birinci kursunda verilmiJ bir kon. 
feranstır. 

Bir buğday memleketi olan Türkiye'• 
nin, bir yandan yıldan yıla buğday eki. 
li sahalarını arttırmaya çalışırken bir 
yandan da mahsulün yüksek kaliteden 
olmasına özen vermemiz pek t .. l..i idir. İş· 
tc, Profesör bu eserinde, iyi buğdayın, 

ıunun ve ekmeğin kalitelerini anlatmak
ta, bunları elde ebnenin çarelerini izah 
etmektedir. Türkiyede buğday ziraati 
hakkında ve mevzuun ehemiyetiyle ınÜ· 
tenasip genişlikte bir eserin vücude 
ıelmesini beklerken Bay Gerngross'un 
bu küçük kitabının ziraatle uğra§anla • 
rımıza, buğday ve 

0

ekrnek işlerinde ali. 
kah olanlarımıza çok kıymetli bir yar -
dımcı olacağını zikretmek "·e müellifine 
tetekkürde bulunmak isteriz. 

1'iirkiye iiziinılerinin 

kıymetlendirilmesi. 

Gene aynı müellifin .Uraat müdürle
ri konferanıında verdiii bir baıka kon· 
feranıı ihtiva etmektedir. 

Amerika'dan sonra en fula kuru Ü • 

ı.wm istihıaJ eden memleket olan Türki. 
ıe'de baicılığın, buiday ve tütün gibi, 
sok ehemiyet verilmesi lazım .elen ;U. 

raat ıubelerinden biri olduğu meydan • 
dadır. 

Hususiyle dünya buhranı dolayısiy
le, kuru üzümlerimiün dünya piyasala· 
randa süı·ümü azalmıt olmasına karşılık 
alınması lazım gelen tedbirler üzerinde 

düıünmek günün bir ihtiyacı haline ıel. 
mittir. Müellif bu menuu ele alarak, 
üzümlerimizin, kurutmaktan ba,ka iki 
endüstri sahası olan şarabçılık ve pek· 
mezcilik sahalarında değerlendirilmesini 
tetkik etmektedir. Geri teknik yüzünden 
Üyan olan veya müstehlik bulamıyan 

tarab, tira ve pekmeze, kalitelerini art· 
tırarak huıuıiyle tatlı ıira yapmak su· 
retiyle sürüm temin etmek yollarını gÖs· 
termektedir. 

Bağcılanmız bu eseri dikkatle oku • 
malıdırlar. 

Ulusal kıy af et balosu 
ANKARA PALASTA 

7 Birincikinun 935 cumartesi günü 
akşamı 

7 Birincikanun aumartesi ıünü ak
tamı Çocuk Esirgeme Kurumu fayda· 
sına Ankara Palas salonlarında veri· 
lecek olan ulusal kıyafet balosuna 
aid biletler, Ankara eczanesi, Ortanç, 
Rehber, Akba, Y <' •• ı; -,allar pazarı 

piyango giıesi ve Yenitehirde Erön 
tecimevi ve bütün banka gişelerinde 
satılmağa başlanmıştır. Ayrıca Çocuk 
Esirgeme kurumu genel merkezinde 

de biletler satılmaktadır. 
Biletlerin fiatı: 
2 Bayan bir Bay için 6 lira, 
1 Bayan ve bir Bay için 5 lira, 
Yalnız bir Bay için 3 liradır. 
Subaylar bayanile birlikte 3 liralık 

biletle baloya gelebilirler. 

J 
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Mısırdaki Vafd 
30 Son le~rin 1935 tarihli T aymilo· 

Jen: 

Mısır'daki durum, geniş ölçüde sa
kinletmittir. Cinayetler bitmiı, sokak· 
larda gÖ5teri yapan talebeler, dersle· 
rinin batına dönmÜflerdir. 

Ner.im paşanın kendi sıyasa51 hak· 
kında çıkardığı mantıki bildiriğ Üze· 
rine Vafdçılar, muvakkat bir müd
det İçin olsun, yatışmı~lar ve şimdi 
va..ıİ}·etten istifade edeceğinden kork· 
tukları Öteki partilere hücuma başla
mıtlardır. 

Oı§tan görünen bu sakin manza· 
raya rağmen birçok aydın mısırlılar 
hali kendi memleketlerinin geleceği· 
ne kar§r telatlı davranmakta ve in· 
gilteı·enin Mmr erkinliğine karşı ta· 
kındığını sandıkları tavurdan dolayı 
muztarib olmaktadırlar. 

Bu hoşnudsuzluk, Mısırd.ıki İngi· 

liz polisi hücuma uğradığı sırada a· 
tıları kurşunlardan iki talebenin öl
mesi üzerine uyanmı~tır, denilebilir. 

Kendilerine kırık şişeler ve demiı· 
sopalarla hücum edilmeaine müsaade 
edeceğini sandıkları polislerin öldür
dükleri bu iki .gene, şimdi mısırhlar
ca birer 4ehid sayılmaktadırlar. 

Mısırda.ki hoşnudsuzluğun baş se· 
bebi, Sir Samuel Hor tarafından Lon· 
drada uray dairesinde söylediği .sÖy· 
)evde Mısıra dair sarfettiği cümleler 
olmuştur. 

Bu ve5ile ile dış bakanı, İngiliz hü. 
kümetinin bugünkü araıulusal durum
dan kendi menfaatleri namına İstifa· 
de etmek dileğinde olmadığını da söy
lemiş ve Mısır • lngili:z. münasebetle· 
ri hakkında dostça ı.özler sarfettik· 
ten sonı-a Mısır hükümeti tarafından 
yapılan sorgu dolayısiyle 1930 anasal 
kanununun dünya kanunlarına aykı
rı olduğunu, 1923 kanununun ise pra· 
tik olmadığını anlatmıştır. 

Yedi yıl içinde üç defa tehir edi· 
len bir kanun hakkında bundan daha 
İyi tenkid yapılamazdı. Nesim pafa 
da it ba,ına geldiği zaman buna tid· 
detle muhalefet etmiıti. Her nedense 
M11ır Batbakanr, kendi sıyasasını mÜ· 
dafaa ederken bu noktayı anmamıt· 
tır. 

f ngiliz görüşunün Nesim paşaya 
ve onun vaııtasiyle Vafd partisine 
mayıs ayında bildirilmiş olduğundan 

haberi olmayan mutedil dÜ§Ünceli mı
&rrlılar, Vafd'•n son öfkeli aürperizi 
Üzerine galeyan ve teessüre dÜ§mÜt 
bulunuyorlar. Onlar, şarkta lngiltere· 
nin Mısıra kartı göatermiş olduğu 

sempatinin ve yaptığı elbirliğinin söz. 
le de teyid edileceğine inanmıtlardı. 
Onlar, İngiliz iyi dileklerinin fiil ıek. 
line tercüme edileceğini umuyorlardı. 

Bu umud çıkmamıştır. Bununla be
raber Muıra karşı bir tarizde bu4 
lunmak dıt bakanının zihninden en 
sonra geçecek bir şeydir. 

Vafdcrlar, adetleri olduğu veçhile, 
İngilizleri• 1923 anasal kanunu hak· 
kındakf resmiğ tenkidlerini kendi iç 
işlerine müdahale §eklinde tevil ede
rek tahrikata geçtiler. 

Onlar, bugünkü günde fngiliz • 
Mısır münuebetlerinin istikbali gibi 
daha önemli bir meseleden 2.iyade bu· 
nunla meşgul olmaktadırlar. Bunlar, 
kendilerini ölen Said Zağlul pa§anın 
aıyasa alanında biricik halefi saymak· 
ta dırlar. 

Bu hususta. bunlar, kendilerini Dr. 
Sun - Yal • sen'in meşru hale(i sayan 
Çin kuomintag partisine benzemek· 
tedirler. Bu benzeyiş, bu lt:adarla kal
mıyor. Mısırdaki Vafdcılar, çinliler 
gibi memlekette bir tek parti olması 
taraftarı değildirler. Fakat bunlar, 
bütün idare kollarını kendi kontrol· 
ları altına almak dileğinde oldukla
rını gizlememektedirler. 

Sıdkı paıanın anasal kanunu da 
buna kartı koruyucu bir tedbir olmak 
iizere yapılmı§tı. 

Hayrete değer bir ~ydir ki kıral 
Fuad da eski anasal kanunun iade
.sine taraftar olduğunu söylemiş. ve 
Valdcılar, muvakkat de olsa, kendi· 
)erine kıralın §8.haında bir müttefik 
bulmu4lardır. Fakat bu ittilalttan ne 

partisi- Mı~ırdaki l\aı·g,1ş::ıl1lr1ar 
dereceye kadar istifade edebilecekle· 
ri t;jpht'lidir. 

Aynı zamanda bunlar bir mücade
.leye giriımiılerdir ki bunda mutedil
leri ve müfritleri birle~miştir. Bunlar 
herhangi bir sıya!>al ittifakı reddedi
yorlar. 

Şimdi bunlar, birleşik bir cephe, 
yani milli bir hükümet kurmak •Ve 
l 930 da İngilizlerle yapılan anlaş· 

mayı tanıyıp, Nahas paşanın o 7R· 

man reddettiği Sudan meselesinın 

hallini sonraya bırakmak taraftarı o

lan ve Mahmud paşa Mahmudun li· 
derliği altında bulunan grupla haı·b 

halindedirler. 
Bu auretle Vafd'ın durumunda hiç 

bir değişiklik olmamıştır. O, hala ln
giliz • Mııır münasebetlerini batka 
hiç bir parti hükümetinin, hiç bir ko· 
alisyonun kurtarmasına taraftar bu
lunmamaktadır. 

Bu vaziyet, Vafd'ın tek parti hükü
metine kar§ı olan yöneli§ini göster
mektedir. 

Bu partinin Mısırda bir nevi dema· 
gok faşizm kuruncaya kadar herhan
gi bir lngiliz • Mısır müzakeresine ya
naşmıyacağı da ihtimal içindedir. 

Vafd'ın öteki partilerle olan mli· 
cadelesi de lngiliz Mısır anlaşmasınm 
gayrimuayyen olarak geciktirileceği 

kanaatine hak vermez. 
içlerinde Mısırın en aydrn ve en 

uyanık politika adamları bulunan 
Vafd muhalifleri de onlardan dahn 
az milliyetperver değillerdir, fakat 
lngiltere ile dostane bir anlaşmayı ar· 
zu ederler. 

Bugün Sudan'ın ir.tikbali, f ngilte· 
renin Hindistan, Avusturalya ve uzak. 
§ark ile Mısır Üzerinden yapacağı mu· 
va•alalar Üzerinde konuşmalara gi
rifeceği zaman değildir. 

Fakat İngiliz diplomaaisinin Mısı· 
rın bir takım me~ru dileklerini ger· 
çekleştirecek maddeler vermesi imka· 
nı "\rdır. Aydın ve uyanık mısırlıla
ra şunu anlatmak lazımdır ki Vafd'm 
uyasası ne olursa olsun, lngiltere, Mı· 
sırla iyi münasebetler kurmak aıya
sasından ayrılmak arzusunu besleme· 
mektedir. 

Hiç şüphesiz, Sir Samuel Hor'un 
sözleri Mısırda yanf ıt anlaırlmıthr. 
Fakat bu yanlış telaklciyi ortadan 
kaldırmak için tedbirler alınmama8ı 
için hiç bir sebeb yoktur • 

Mı sı rtliıld hflr"(t~alı ldnr 

27 son te§rin tarihli Morning Post 
ga;ı;etesinden: 

Son on beş gündenberi Vafd par· 
tisi, Mısırı .-eniden karıttırmağa baıı· 
ladı. Sir Samuel Hor'1.1n Londra ura-

yında söylemit olduğu dostça söylev· 
den böyle kargaşalıklara aebeb ve 

B. Göbbels 

bahuıe çıl..umal,ı d11. hu Vafd pare.t

sine hu 2ih,.iy4Plle•·.i .. 1 bıri ol.ıı.; s•· 
rektir. 

Dış bakanınm orada aZyl~·l • gİ aÔ>

lerde 1923 de yapılan de11u:.ltratık •· 
naaal kanunun pratik o)madı~ı, 1930 
da yapılan otokratik kanunun i:.e h~ 
bir tarafta benzeri bulunmadı ğı ile
ri sürülmü-ttür ki bunun ÜLcrine htç 
bir mesut adam münak.ıııtaya g;rite· 
mez. 

Mısrrda bir anasal kanunun yerle· 

~İp kökleşmesine İngiltere hükiime• 
değil, 1923 kanununun muvaffak ol· 
mamasına ~ebeb olan Vafdcılar enııtıl 
olmuılardır. 

Son hadi&elerde bu tecrübenin tel.• 

rar edilmesine nasıl imkiın bulunı:r.a. 
dığmı bir defa daha ispat etmek e· 
dir. 

Va fdcılar ara*ında devlet adamı 

bulunmadığl ve ltendilerinin olup bi· 
ten hadiselerden tecrübe ve der~ al
mak kapaıituinde olmadık}aJ'J 

göze tekrar çarpıyor. 
Öyle olmuaydr, tehlikenin kapıl•· 

rına kadar gelen yeni bir anı ingilten: 
aleyhinde tahrikat yapmak için UJ· 

gun bir 7aman ııayarak ayaklanırlar 
mıydı? 

Geçen ı<0n birlraç ay, lngiltere ile: 
Mısırın menfaatleri bakımından biri· 
birlerine ne kadar l\yrı1maz surette 
bağlı olduklannı göstenniştir. 

lngilterenin himayeAİ olmazsa Mı· 
sırın mukadderatının açmaza girece
ği muhakkaktır. lngiliz ilgisinin zıd. 
dı, erkinlik değil, bir ba~ka yabanr:ı 
devletin boyunduruğu ahına girmelt 
olacaktır. 

Tek batına kalan müdafaasız bi~ 

Mısır, bugün göze görünıniyen İngili.z 
askerlerinin orada bulunuşundan b\İ2· 
bütün farklı bir aluna uğ'rıyacak tır. 

Vafdcılann eüttülrleri politika b 
kadar basit hakikatler üzerinde dur
mamakta ve kendisini Mısır MiHeti. 
nin mümessili gibi göstermektedir. 
Halbuki aklı batında ve mutedil b;... 
çok Mısırlılar, durumdaki bu nazik 
noktayı ve meseledeki realiteyi gÖrr 

mektedir1er. 
Böyle düfiinenler ilci bölüğe ayrılı

yor: Birinci kısım, biraz tadil ed;t. 
bir himaye fe'kline taraft11.rdn

lar. ikinci lıtıstm iıı.e, ataiı yukarı, bhi 
dominyon vaziyeti iatemelıtedirler • 

Teferrüatta bıJ kadar farklı olan 
bu iki kısmın mü,terek oldukları bir 
nokta, lngilterenin bugünkü hafif ;t. 
gisi ıstırabı çekrlmiyecelr bir vaziyet. 
tir ve iki tarafın da menfaatine UJ· 
gundur. 

Böyle düşünenlt!r, Vafddan daha. 
az. milliyetçi değildirler, fakat akıl· 
ları başında olRrak dü§ünürler ve ne· 

nin imkanlı, nf'nin imlıanınz olduğ\•n\I 
bilirler, 

diyor ki: 
Ordumuzu şaka için kurnıadık~ lıerlıan~ 
hir millet bizi medeniJeştirmeğe kalkarsa 

ordumuz işc)1arıyaeaktır 
(Başı J. inci sayfada) 

yeceğiz. Çünku mesuliyetleri parlamen· 
toya yükletemcyiz. iktidar mcvkiinde 
kalmak istiyoruz ve kendimizi fikir kuv• 
veliyle müdafaa edeceğiz. Biz. süngüle
re değil, milletimizin sevgisine istinat 
ediyoruz.,, 

Almanyll ,ıu mii.ıctemlt'lı·,, istiyor. 
Berfin, 5 (A.A.J - Bavyera valisı 

General Deppreich dün Hamburg' d;\ ya· 

pılan büyük bir gö teri sıras.ında ~öyle 

demiştir: 

"- Almanya'nın müstemlekeler İs · 
temeğe hakkı olduğunda biıtün ıılman 

milleti müttefiktir. Yalnız mcsclı.:. b.ı 

müstemlekeleri nerede ve nnsıl h ulmnk-
lır.,, 

General sözlerine ~u suretle devanı 
etmiıtir : 
"-Diğer devletlerin etlerindeki müs

temlcl eleri alamayız. Onlar, bu toprak-

ların kendilerine ne gibi mmfaat temin 
etmekte olduğunu pekala müdrikt.irlu 
Şimal kutbundan cerıup kutbuna kadar 
her yer İ\gal edilmiştir. Fakat eski mütr 
l<..'mlekelerimiz üzerinde bir hakka maliı. 
olmakta denrr. ediyonız. Almanya, müı 
temfekelerini dine g~İrmelııle kuwete 
müstenit bir emperyalizm aıyasası tak1 • 

betmiş olmıyacaktır. Bizim işe ve ekmegt 
ihtiyacıma vardır. Bunlan müstemle 
kelerde bulmak istiyoruz.,, 

Meksikada yeni karışık
lıklar mı? 

Mcksiko, 5 (A.A.) - Henüz d o • 

rulanmayan haberlere göre Oaksali ~' 

da Sll'll11-1tl karı~ıklık)ı:ı.r dh:mıştrr. Yc:· 

di ölü, bir çok da yaralı vardır. 



Modern mezarlıkla Roma 
bendinin yapılınası 

ilerliyor 
----···--

VjJavetlerdeki hayın,Jırlıli lıarcketleri 
nin pıanlaştıı-ılması ,,e hızlandırılma ı 

için bir proje lıazırlandı -Anka· 
rada ııt ... Jeı· rapı lacak ? 

ULUS 
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SAYIFA 5 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

1 - evita~ 
2-. eı·im 
.1 - Sf?r,nıelı. 

4-SornNll& 
5-Sol"'4tlı 

x uncu Anket 

1) Y ukudaJsi kelimelerin ine ~ 
aıal kölderi nelerdir? 

il) Bu kelimeler nasıl te.~kul 
etmiı1erdir? 

Oln"rl"'rının y•p1lmlls1 ihale edİ· 
._ Ankarıt mod~rn mezariığmın y~· 
pılmA ;,; oldukça iJerlem.ittir. Bir ~·· 
'•fh•n Jııvıu·lar tAmftmlanırken. ole 
tanft.,, da me:ı.11.rlıia giden yoh~." 
~••hil ... uine • çahtılacaktır. On_u· 

pli'"ı türlü ikamet mıntakalarını bi
ribiri arasında uzun ve geni§ ye§İI ku· 
§aklada bağlamaktadır. Bu sahalar 
halkın sıhati ve sükuneti İ!jin planda 
temin edilen en faydalı damarlardır. 
Uray ve Tarım Bakanlığı ile birlik 
bir çalıtma ile tekmil yefil sahala· 
rın ağaçlandırılması ic;in hazırlıklar 
yapılmaktadır • 

oma bendinin bitmc ... ile hasıl olacak gölün kaplıyacağı saha budur. 

1 il) Bu kelimeleri tqkil ehnelııi 
için köke ilave olunan eklew 
nelerdir ve eklerin her bil'i
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmuş tur 1 

• "b oömme ıt· ..U:ulelai ) a:ıJan ılJ aren ° 

lamıyacağı gibi ~ehir etrafında hasıl 
olacak olan büyük dağılma ve intİ· 

zamsızlıkların ilerde pek büyük ida
ri, ekonomik, inzibati güçlükler do -

Gençlik parkıııııı 
tatbikat planı 

IV) Bu araştırma neticesinde: 
A - Türkdili kökleri ve. 
B - Türk dili ekleri, ve. 
C - Türk sözlerinin teşekkü

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür! 

l.ri y-! .-lesarlıl&ta olacaktır. . . 
• , ..ı 11• Roa1a hendinın R ... JdertoM no., ı 

.k B•Y•"cltrlak B .. llanlıiınca yap~"· 
••na ttf'ı"""' eodihnektedir. Bendler bıt~ 
ti\ıt- .-.r• wt.cla ARkar• ~h 

Şehrin fimali prki ve §İmal taraf· 1 
)arında fakir halkın otru ihtiyacı içe· 
risinde kendiliklerinden yapbrdılda-

ğuracağını ehemiyetle göz önüne a

lan direktörlük Ankara civarının ba- 1 
yındırhğı ve bu sayede tehir etrafı. 

nın idari, teknik ve estetik muvaze· 

Genelik parlunm tatbikat planı 

profesör Yanaen tarafından has1rlan· 
mıtbr. Bu plana söre senelik parkı 
fU sıra içinde Japılaca.khr~ 

Yult.arJaJti onuncu Jil anJı.. 
timize olrurlanmı;ıın 1.1ereceltlerf 
cevablar,, ıuetem~ y~ ifleri fit. 
relrtörliifüne wönJerme/erini rie.I 

} apı/makta olan_ ~or;:a bendinden 
bir gorunuş. 

ia:ruu- planında te•bit edilen büyüklük· 

tt 'bir göl olacaktır. 

l ··d·· ı·· ·u·· bir taraftan ha:ıır• mar mu ur ug A 

)1 k · ar planının 
J,..nnuş olan bet yr 1 ım . 

. . d tmektedır. Bu 
t&tbıklerıne evam e • . • 
,.lana göre kanalizasyon işlerının f •• 

w 3 5 de vere<e· nana Bakanhgınrn · sene 
• 1. ile yapılma• 

p;i bir buçuk mılyon ıra , • 
. b'" ~k ıhtı· 

ıı temin edilmİf ve tehrın uyu 
· · ı kanali:.ıuyon• 

)açlarından bırı o an 

1 
• ka· n altın• ahnmıttır. 

un r• pı maııı ım 
·ı · · b' ..-hrin kuru· Modem ,..e r mıg ır y-

• 1 yollarından Ju;unda nakıl vasıta an 
daha büyük bir ehemiyeti olan yaya 

. 1 il • son derece 
:yollarına - refl yo ara .. 

. . . B nlann en mu• 
• hemiyet verılmıttır. u 

b. · • Çankara cad· ,imlerinden ırı oıctn 

n kerpiç ev ve \,arakaların vaziyeti İn• 
celenmif ve bunların evaiz kalmama· 
1arı için bu yerlerden naklolunar .. 
ae aufftle iskan edileceklerine dair 
Bafbakanhim taavibinden geçen bir 
çalıpna tanı tHbit edilmit ve ill'ili 
daJl'eler faaliyete ıeçmittir. Fakir 
halk itçinin yurdlandm1ması içi• el
reriıli hazine rııraaları küçük par1el
ler• bölünerek bunların üzerine M• 
rakalarda oturanlar yerleıtirildikten 
eonra botaltılacak olan bu barakalar 
yıkılacak ve yerleri de düzenlen•relt 
çalııma devam ettirilecektir. 

Bir ıehrin kurulu§unda ve geliti• 
ıninde periferistik bir plan "'e pro• 
aram içinde kuruluıun büyük bir e• 
Jıemiyeti vardır. Dünyanın en iyi teı 
birleri sade içi değil, tamtersi çevre· 
ai güzel teıkil edilen §ehirler olmuş· 
tur. Ankaranın yalnız tehir kısmı i~ 
bir plan mevcud olup etrafını tan

zim, onları sevk ve idare ed«ek ve 
infalarmı kontrol edecek bir e ... ku· 
rulmamıftı. Şehrin etrafmı düzenleyi· 
ci eaular temin eclilmecliii takdirde 
,ehria etrafl ile mütnazin bir ,ekil· 
de ilerlemesini temin etmek kabil o-

. 
Mezarııga gıden yol Anlrsramn ajacı ~n bol bir kısmından ıeçmektediı 

neıini temin ve ıehir imar ıınırı ile uray 
....... aramadaki ..ı.-m imar pliaı
nı da tanzim için lizllnıelen tetkik 
ve temaalan 7apmıı Te buna laaam o· 
lan tahtiaatı da büdce•inde temin •t· 
mittir. 

J - Mccraaı ulah .,e clü;zcnlencn 
/ıtec.......,,. ,,.,..,.J. a45,J rMunlncl• 
iti araairtin l••llİyea. lnn.S~ iter 
ilti taral ltenar yolların• •ias diltif· 

me.i. 
2 - ÇocuJtfcarın oynamalarıno 

,,..,...._ meyJanlar111 te•İ•İ 11« bunlaı ı 
•)'ıren •raHrİ qaslaran Jiltilm••İ ve 
IHiyült ffl'Jaiın 31apalması. 

3 - Seriinin yoptlm .. , 11e bunun· 
la il~li ltGS1rl1Jtlar. 

4. - l•tN)'Oll CdJea .aemİnİnİn 

ı•nifletilmeai için topr.Jı tlolJurul

m.,., ( aonraclan) •u caJJenin Jtenor
yol,..• alas Jilrilme.i. 

5 - Ha11u;zun lta:ıılmcışı ve farlr 
taraçaıının imlaaa. 

6 - Tribünlerini11 imla•• ile bir· 

liltte caçılı-haoa tiyatroıunun İnfQ-., 

tiyatronun dıf4rdan görünmcme.i için 

imlanın meyli sayct o;z olmalıdır. 

. edem. Şinwliye ltadM alJıiamıa 
cevablMı 11rcuile lıoyJuiu,,.. 
~bi bundan böyle Je lıoyacqız. 

flanl,,,..,. • .,.,,ua• tft1111İİ ile t•IN t•~ 
itil etleeelıt aur•ff• yıjılmaa. 

1 -· lml• ediJe11 toprajın otur .. 
aiıamc•İni Müt ... ip ,,.,.,, ,.,.fWn• • 
façların Jiltilme.i ve au teaiaatınııt 

tatbilıti. 

9 - Ha1111aun laluıiye•İ 1.1e ka•J"ıa. 
lonn yapılmaal. 

10 - (Kah1Je aıe nuard kule•İ p 
bi) ba.rı mütelerri İnşaatın tatbik tıe 
• ıcrası. 

Yurdda hiiyiik ha • 
yındırJık harek :.t]e • 
ıi hızlandıı'ılıvoı' 

· Büyük ıehirlerimizin tehir• planı ;·ıe 
park, apor aahalan, kanalisaayon, .s• 
itleri ,..ın hallr •ısmetlerinia ea •• 
himleri "• yapılması zaruri olanlaa 
sistemli ve teknik tartlara uygun oJs
rak hazırlamak n tatbikatiyle cN 
uğraımak üzere lıurulan (be1ediyet .. 
r:i imar heyeti) nin çalıpaaaını hızlat

bracak "e daha senit it imlrutan 
verecek bir )tl'oje hasırlanmaktad-. 

Hazırlanan ö. • taaara aöre imar t.. 
yetlerinde teknik ve mali olmak ü:a .. 
re iki büro lrurulacaktll'. 

Mali büro. belediyelerin bü.tcea.. 
rini tetkik etiecek, haaırlanan 1tlanı.. 
rın tatbik telılie.te fiatlarmı te•it • 
decek ve imar he7etlerinin çahtm .. 
sının finans 1nan11na aid ifleriyl• ut
ratacaktır. 

ıılt"11iyle fidanlık arasındaki yetil y~ 
b. · f C.-h•r huı araclandırılma işi ıtmıf Jr. ~ 

Mezarlığın yapılmakta olan aıvarları oldukça ııerlemıştir. 

1 - Şarlr taraçcuının yapılmcuın· 

Ja lüaumundan /a;zla ltalan toprak 
y&janının parlı ıaha•ınan carb tara'•· 
na me•ela: kahvenin arlraaına a.ıc ço· 
cuklarm oynamalarına mahsuı mey· 

Teknik büronun itlerini sörecek .. 
lan imar müdürlüğü lladroauna mü. 
tehaasıslar ilaveai ve yeni tetkilat ya• 
pılması, projenin esasları araamd• 
dır. Proje belecliyelerin çalıpnaaın .. 
daha sıkı kontrolunu ,,. büyük hayıD
dırhk eserlerinin tam ihtiyaca uyg\1111 
ve süratle yapılmasını temin edec•k• 

tir. 

se 
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5 de çekilecek olan Türk Maarif Cemi ye ti eşya piyangosuna ait biletler bütün banka gişeleriyle İstanbul eczanesinde, 

Vürıi~. inekiş acentaların da ve Cemiyetin Anafart;- lar caddesindeki genel mPrkezinde satrlmaktadır. Tanesi 1 liradır. 

ULUS'un romanı: 
Tefrika: 55 

K rmızı Zan bak 
Yaı.ın· Anarol FRANS 
Türk.çere ı;evıren: Nasubı BA l'DAR 

Akc.:ıın yemeğinden sonra Mis Bel' s~
Jonda resim yopıyordu. Madam . Maı:?1e ~ın 
. 

1 
~. b"r \'astık için kanavıçe uzerme 

1~ ıyecegı ı J Alb . 
~:kallı Etrüsk'ler çiziyordu. P:ens ertı-

11. .. 1• farklarını anhyan bır kadın duy-
:rıe ı, r vll • v k' ld k 

l'" yünleri seçiyordu. a ıt o u ça 
~rusıu ı :- ken lokantada aşçı ile, adeti üzere, 
ııer emıs , · k" 
briskola oynadıktan sonra neşelı ve ~.a?. ı 
bir ilahın zekası ile dolu olarak Şule.~ gorun
dü. gidip kanapede .~~dam Marten ~n ~-anı
na oturup şefkatle yuzune baktı. Yeşıl gozle· 
llnde köpiıklü bir şehvet pırıldıyordu. M~
cl. mla I:onuşurken onu şairce ?vüyor, bır 
! ev da 'iarkısının taslağım ku~agına fısıl da
; or' kısa. ıstırablı \ e tuhaf cumlelerle ona 
'T:eşrettiği sevimi anlatıyordu. 

-r .. r<"? diisündü: 

- Bu da öyle! 
Ve sonra ona takıldı. Floransada. yan 

mahallelerde, beğenerek başvurduğu kadınw 
lardan birini bulup bulmamış olduğunu sor· 
du. Çünkü onun kimleri tercih ettiği bilin
miyen bir şey değildi. Bunu istediği kadar 
inkar edebilirdi: tarikatinin kordonunu ne 
çeşid bir kapıda bulduğunun kimse cahili 
değildi. Dostları ona Sen Mişel bulvarında 
bir takım kadınlarla birlikte rastlamışlardı. 
Bu gibi 2avallılara karşı gösterdiği alaka en 
güzel ~ıirlerinde bile görüntiyordu. 

- Oh! Mösyö Şulet, anladığıma göre, bu 
sizin gözdeleriniz pek kötü şeyler olacak. 

Şulet ciddi, cevab verdi: 
- Madam, Pol Vans'm dağıttığı iftira 

tohumlarım yakalayıp avuç avuç yüzüme 
f•rlatabilirsiniz. Kendimi bundan koruyaca'< 
değilim. Benim bakir olduğumu ve ruhumun 
ela tertemiz olduğunu bilmeniz zarureti yok
tur. Fak::ıt zavalhlar dedikleriniz hakkında 
helfiflikle hüküm yürütmeyiniz, onlar sizin 
gözünü1.de de kutsal olmahdırlar, çünkü 

bahtsızdırlar. Küçümsenilen. cemiyet için 
kaybolmuş kadın, ilahi çömlekcinin elinde 
itaatli balçık gibidir: O her kesin günahını 
üstüne alan kurban ve ateşgede'nin kendisi
Liir. Orospular allaha namuslu kadınlardan 
y3kmdırlar~ azametlerini kaybetmişler v..: 
f tlrurlanndan aynlmrşlar<lır. Allaha hoş gö
rünen güzel faziletlerin kubbe taşı olan te
vazua sahibtirler. Cennete ilk girmek için 
kısa bir pişmanlık yeter. çünkü habatıet!iiz 
''e .zevksiz günahları. gufran vesilesidir. Bi~ 
rer acı olan hataları ıstıraba bağlı liyakatle· 
ri paylaşırlar. Hayvanca aşkın esiri oldukla
rı için her türlü şehvetten kendilerini mah-
rum etmişlerdir ve bu suretle de. öteki dün
yada bahtiyar olmak gayesiyle kendilerini 
hadım ettiren erkeklere benzerler. Bizler gi
bi suçludurlar, fakat ayıb onların cinayetleri 
üzerinden iyileştirici bir merhem gibi akar, 
ıs~ :ab kor halindeki ateş gibi onları temiz
ler. Bunun içindir ki allah, kendisine tev-
cih edecekleri ilk esefi işitecektir. A11ahm 
tahtı vanında onlar için başka bir taht ha-

ıırdır. Allahın ~urdunda kıraliçe ve impal'8ıt 
toriçe onların dizi dibinde oturµıakla kcn6 
lerini mutlu sayacaklardır. Zira, sanmay1119 
k cennet evi yeryüzündekilerin planına gi
re y41pılm1ştır. f~ büsbütün başkadır, M• 
dam. 

Bununla beraber insanı selamete çıkar• 
birden fazla yol olduğunu tasdik etti. Aşkıa 
yolunu takib etmek imkanı da vardı. 

- İnsanların sevdasi bayağıdır, dedi, f• 
kat ıstırap verici hir vokus halinde yilkselir 
ve sonu da allaha varır. 

Prens kalkmıştı. Mis Be1'1n elini opcl't 
ken: 

- Cumartesiye, dedi. 
Vivyan da tekrarladı: 
- Evet, öbürgüne, cumartec;i e. 
Terez titredi. Cuınarte5i ! Cum.ı1 tc ilen, 

sükunetle ve sanki adi ve >akın oır ~ ... 1müg 
gibi bahsediyorlanh. O vakte k c\--r, cumar-
tesinin bu kadar cal ul· \ e bu kadar tahii go-
1ecc~ini en lİn'Tie { uile istememic:ti. 

~onu v, r) 
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Akdenizin in 
··utu~ •· iter fırsattan /l.tydalmt arak yurdun tiirlii köşelerini u

k.urların<ı ımııtmaya çalışnwl.:tad ır. Cumuriyetirı on ikinci yılı 
dola~uile vilayetlerimizden istediğimiz bayındırlık, kültür, tecim 
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:··-cisi • Antaıra 
1 <'~.'iiı; köşesinde )·arattığı bcıyrnd ıl'Lık eserlerini ol.:tl)"lfcal.·~Hnı~. 

>.' . Htmıı vilayetten birisi olan ::4.nt aly<"11t11 ileri bir şelıir olma~·"· 
- ~ fwıdaki hamleleri bize. geri k~ıl cm elli tlokuzmı da, durup din-

ve t<ırını scılwlarmda. sorı yılfor için'delt·i gelişimi ve ilerleyişi gij~·~ ren resim ve 
'"'uıları. lıer vila)·etimi~ i<.:irı bire er sayıfa halinde okurlarımır;a :yuıı.acağız. 

lenmek bilmi)·t u çulışmasının! ,.itaıiirk Türkiyesinin medeniyP-1 t'e baymdırhk 
yolundaki göz kamaştırıcı gidi::i ni RÖffleren 1'·rtv'vetli lıir eıcer 1wli nde yii/..·~elnrif 

bir örneği olaral-· alıyoruz: Ru~iin Akdeni=ıin bir İllcisi oları giizel Ant.al~·amızı ve Cımmri yetin yurdun bu 

ANTALYA: 
Antalya Akdeniz'in aüzel bir 

~Yt•mdadır. G.a.rbta Muila vili-

ye fidanlığı" vardır. 

YOLLAR VE SULAMA 
Aııtaly~ - Afyo~ ekonomik ~1-

Hususi idarenin park ve gazinosu 

reti ile sınırını ayıran Eşen çaym
ôan sarkta Silifke sınırına kadar 
O:zan~n 300 kilometrelik sahili 
'4-a.rdır. 

VERL\ILJ TOPRAK 
Güzel iklimiyle tanınmıştır. Ti

. c-&reti, ziraati çeşidli ve ileridir. 
Burdur merkez kazası ile Isparta 
nnerkezini ve Eğirdir kazasını te
crimel ve ekonomik temas ve ilgi-
1,erile hinterlandına bağlamıştır. 

Antalya - Afyon şimendifer hat
~·ı bu ilgileri daha geniş ölçüde ge· 
fı~ ti recektir. 

l'ÜRLÜ ÜRÜN 

V ılayetin çok geniş arazisin
den sekiz yüz bin dönümü her se
llJe ekilir son sene pirinç zir.aati 
40 bin dönüme çıkmıştır. Yalnız 
bt1 mahsulden 2 milyon liraya ya
lkm para girmektedir. Muz, porb
lk~l, mandalin, limon üretimi her 
•ene artmaktadır. 

gi ve harek.etlerlni geliıtiren An
talya - Burdur yolu mühim bir fO· 
sedir. 

sa•dan daha ileri ıartlarda .olan . Yeni caddeler açdmıttır. Bele-
Antalya ipekçiliğini inkitaf ettir- diye hal şeklinde bir halk pazarı 
mek için bir ipekçilik ve böcekçi- · · binası yaptırmıttır. ,· 
lik mektebi kurmuıtur. Bu mek· · 
t~be bağlı bir de i~k böceği kı§
lak binası inıa edilmittir. ipek ko
zalarını f enniğ ıekilde boğmak ve 
kurutmak için de hususi idarec(· 
bir makina getirilmİ§ ve kurul
muJtur. 

l\IUZ. KAHVE. KlNlN, ORMAN. 
Muz için de Evkaf idaresince 

bir bahçe kurulmuıtur. 

biabn !Jütün gelişim ıartlarıru ııtei ıi-11.j• 

toplıyan ıehirlerini bayındırlıC. doir.ıa 

•ötürmekteılirliV. Antalya'mn eıilı:i de -

Kahve ve kinin gibi sıcak ik
limler nebatlariyle muhtelif muz 
ve narenciye cinsleri Ziraatini tec
rübe için de Ziraat Bakanlığınca 
(Sıcak iklimler nebatat, tecrübe 
istasyonu) adh bir tecrübe sahası 
tesis edilmiştir. Devlet malı 391 
bin hektara yakın ormam vardır. 
Hususi ormanları da 13 bin hek
tar kadardır. 

L pehçiCik meRtebi r.ıe K.ıflalı binası 

Yabancı memleketlere kereı
te, odun ve kömür ıatar. Ameri· 
kan a.ınu nefasetinde un yapar ve - . 

Belediyenin Tophane parkı, hu
susi idarenin kendi mülkünde te

. siı ettiği Ata.!_iirk earkı ve korusu. 
-- ~-- · r - ...__ 

virlerindeki durumu ve tarihi değeri 

bize yurdumuzun bu köıeıinde her tarih 
devrinde milyonlarca insan barındırnnf 
ve daima bayındır kalmıı bir köte oldu· 
ğunu göstermektedir. 

Bugün, Alanya - Korkudili ve An • 

talya'nın aahil kısmına düıen yerlerin .. 

de bazan 5 kilometreye varan tat künk

ler, bir zamanlar buranın, dünyanm e11 

mühim bir zeytinyağı ihraç merkezi ol • 

duğunu göstermektedir. Sahil 11mı Ü • 

zerinde rastlanan binlerce ve bugün kı,.. 
men yabanileşmiş zeytin ağaçları bu id • 
dianın birer belgesidir. 

Bunların cinsini ıslah için husu
~ idarenin bir nümune "Narenci- Antalyada yen: açılan caddeler aılalt, yapılar tcuna mfle betondur. 

Antalyanın bir hususiyeti de ıtam biC" 

turist ,ehri olabilecek vasıflan taııma11· 

dır. Antalya'da tarih ile tabiat yanya -

nadır. Dünyanın en güzel tabii manza -

ralai'ına malik olan Antalya'dil bugün 

hala dinç kalmıt olarak rastlanan bin

ltn-ce ydhk taı·ih eserleri buraya güzel 

bir turist 9ebri omlak imkanını bol bol 

vermi•tir ve Antalya yakmda teıkilat • 
landmlacak olan türk turizminin c.n -
danl3J'larmdan biri o\acakt.Lr 

Sıcak I1cıin;u Antalyculahİırma ağacı ı 
yetiımelttedir 

Antalya, ıulama. bakımından 
çok ehemiyetli yeni kanallar aç· 
mııtır. Antalya'ya bağlı Alanya 
kazasının Dim çayı kanalı da mü· 
him bir eserdir. &yındırhk Ba· 
kanlığı bu kanalın açılması için 
yapılan mahalli fedakarlıkları 
yardımlariyle kuvvetlendirmittir. 

Antalya vilayetinin su itlerini 
tetkik için kurulmuş olan sular i
daresi geni§ ölçüde etüdler yap
maktadır. 

ELEKTR1K, HASTANE 

Antalya'nm 50 yataklı, "hari
ciye, Dahiliye, nisaiye" servisli 
bir hastanesi, iki buz, bet un, dört 
çeltik fabrikası vardır. 

Elektrik fabrikası bircok vila
yetlerin elektrik istihsal ~asrtala
rından daha çok mükemmel ve 
büyüktür. 

ANTALY ANIN BİR SERVETi: 
İPEKÇiLiK 

Tabiiğ iıtidadı itibariyle Bur· 

ihraç eder. Yunanistan ve İtalya 
adalarının et ihtiyacı Antalyadan 
satın alınır. 

ANNTALYADA KÜLTUR 
95 şi köylerde olmak üzere 113 

ilk okulu ve 226 muallimi vardır. 
Antalya merkezinde lise mevcut
tur. 

Lise tahsilini himaye ve teıvik 
için vilayet hususi idaresi ·orta 
mekteb ve lise pansiyonu tesit et
miştir. Yirmi talebeyi parasız o
kutmaktadır. 

YOLLAR 
Vilayetin kazaları biribirine §O

selerle bağlıdır. Yalnız çok sarp 
olan Akseki - Antalya yolu 935 
büdcesiyle açılmaktadtr. 

BAYINDIRLAŞAN ANTALYA 
Antalyada inşa faaliyeti çok 

geniştir. 
Çartı yeniden inşa edilmittir. 

Yapılar modern ve beton arme· 
dendir.· 

--

bu park içindeki modern gazino
su, asri çocuk bahçesi Antaly.a'nm 
yeni ıüze! eserlerindendir. 

ti ,, ,, 
Bütün bu hareketler, Antalya'nın 

hak kazandığı baymdırlığm daha tamam· 
lanmıyan bir cepheıi ve yalnız bir kra • 
mıdır, Bizim Akdeniz'in etsiz incisi o • 
lan Antalya'nın yakın yıllarda alacağı 

Heri ve örnek ıehrin daha batındayız. 
Tarım Bakanlığı, ııcak iklimli An· 

Yapılan tecrübelerin verdiği müıbet ne· 
tlceler Bakanlığa, daha genit çalııma im· 
kanları vermiştir. Antalya tamu aaha • 
talya'da muz, hurma, kinin ve bütün 
"sıcak iklimler ürünleri'' ni yeti,tirmek 
için esaslı bir progranı hazırlamııtır. 

sında bu hususiyeti kazandıktan s~nra, 
Afyon • Antalya battı ile oı-ta Anadolu, 
cenub ve tark Anadoluau ile Karadeniz 
kıydarma kadaı· uzanan demiryblları -
mızla birlqmek suretiyle hinteriandını 
ıeniıletecek ve bugünkü ile kıyaslanmı· 
yacak bir refaha kaı'lltacakbr. 

Antalyalılar kendilerini bekliyen bu 
mutlu günün yakınlığını hi11ederek ta-

.A.ntalyanın sabit çağlayanıarın.ı.,,· 
Fener çağlayanı 

Yeni A.ntalya'Jan türlü llorünüfler: Manavgat ça.)'t köprüsü, Atatürk parkında gÜrtÜn batrfı1 'Antalya spor sahası, Manavgat çayı lu;yıları. 
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it kumbaraSI 
sahiplerine 

senede 
20.oooura 
mükifat 

iki muhtelif tertip .. Yedi kura 
BtRIN(] TER11P ... 
Senede ili defada 

414 ldtiYe - hia 
.. iknnliye 

tKtNO TERTiP. 
~bet.,. 

•kıt~
... lira ili...-,. ........................... .............................. ... .,.. ................. ~ ...... .,... 

Maliye Vek81etinde ..... 
1936 
~n ;,;.. 

Eaki GUmüt mecidiye ve atcuımnm 1 ~ olerak 1N11anılamı. 
._en herhangi bil' kıymetle mtlbad: : ha'lı;kıftt!a da takıbat ya. 
Jacağı ve bunun hilafında tıueket e n nia dilıni ti 
••Jecağr 2257 No. Ju kanun muciblnceklıltlUteolmas~ mebni halkı· 

Müd~etin hitamını az biıe~-ut f1Ualatdl gtrek vergi borç-m elın~e me!cut bulunaıl n; olUJW' fiadar U.ıerinden teb. 
~ tedıye edılmek. ve gerektıe bneaat eımeleri tekrar iJm 
ti1 ettiriltlMk açia malundılr!atnta 111 l-54S? 
!'mıur. ( 3524) 

afıa Vekile • den : 
ı _..__ 1 ·1ta1e9i yapılmaınıt olan Buna • 
atekli çıJanadığm~ ~o ayı ı üze . deki 40.000 un ... ıf .. 

ltaraköy yolunda 57 Uıcı iı:toaıetre nn i ı ei*lıme · 
•Ui betonarme lrCSprU inşaatı kdaıpaNb f zarVfe~~tiy; !_ ve köprü~ 
ıe.u.t35 çupmba gün6 saat 16 a ıa .... --
Je:r Rew· • ~·ı &~onu ~:~nı~ıa ktır ıgı Caıtı ~~-~ .... ~ 200 1nıftW 

Ekittme 'DUJlll ınabil 
-lıabilinde fOK ve köpriler Relılitınden al ar. 

Jluvakbt teminat 3000 liradır. _, • .__"'A"' ihaleden en 
ı-61..m-..ı- oldultları itJere ut vesı--• 
n:-~u. y~paıış k N f Vekaletinden ehliyet vesıka5ı alın... 

az ~ giin eveJ gosterere a ıa 
-.aı lizmıdır. . t 15 şe kadar Ankar-ad• 

Teklif mektuplan 18-12.935 cunu saa ) l 5429 
lose ve KCSprüler RcisJifine verilmelidir. (!SJS -

fLA ARTLARI 
Beher Beher 

Sayıta Santimi Sayıfa Santimi 

2 .300 3 200 
4 uo 5 100 
6 80 7 10 
8 30 kuruştur. 

1 - Hayıı ıtlerine ve yenı 
çıkan 'kitaplara aid ilinlardan 
% 1$ tenzillt yapılır. 

a - Zayi l1lıl bedelleri mak. 
- J8.ı otua lnuuftur. 

3 - Tebrik. tqekkiir. "ı.., 
me. vefat ve katı alaka ntnl• 
nııdua maktwın beş Ura ıırmr:. 

Seneliği it IJn 90 Lfrt 
6 AylıiJ 9 ., 16 ., 
3 Aybp 5 ,. • ., 

Poıta 6cretl gönderilmiven 
l'llektuhlara r.e•11b.•t • 

ULUS 

I 
Ankara E kaf l\l:idüı·Jüğünden: ı 

M lıammen Bedeli Temınatı 
Lira Kuruş Cinsi Lira Kr. 

ıs 00 Otomobil demirlen ı 25 
Yullarda cinsi ve kıymeti yazı lan otomobil demir ve agaçlan 

s.ıtıl•rıtk üzere artırmağa konulmuştur. ihalesi birinci kinunun 
9 unc:u pa~artesi güniı saat on beşde yapılacağından. almak ve ma
baı:ın~e görmek istı~enlerin Ankara Ev•f 'Müdür1üğiine l[elme. 
leri (3470) 1-!323. ______ ..._ 

Edirne Jandarma Eı·at okulu ko
mutanlığından: 

Edirne Jandarma okulunun bir senelik ihtiy.acı olan ~ • 
280008 kilo unun kapalı zarf ebiltmesı 2490 sayılı kanunun sa un
cCl maddesine göre yapılacaktır. hteklilerin 1-0-12.935 salı günü 
taat t da Mal Müdürlliğü oduırıdıi, tofJliu:l.ıcü kdmisyonca yapıla
caktı.-. Zarflar saat 9 dan 10 a kadar alınu istekliler teminat mele. 
toplariyle veya Maliye Ma~buzlarmı beraberlnde getirmelidirler. 
Un Asker-i evsafı haiz Tra]rP. mahsulu!ldıcn istıhsal Plmıan Buğ-
day unu olacaktır ( 1411) · 
Tahmini Fiat ICilo Tııtat'I % 7',! -şekli Eksiıtme--pnü 

K\H'Uf LH-.a it.; M. Teminat 
Lira iL 

16- 290000 320008 oo 2400 eo Kapalı zarf 10.12-935 
eksi-JtmeSt slı 

1-537: 

Da 
1&ıınlay Ge!J!I M~iae .... balq ile bk dalrtile almacutır . 

UcMt ayıda 80 pnadır, · 
ı - Malrifte ite ymhfuk •e çabu\ yumak. 
ı - nr• ıii_anım iyi latlmek 

llilla-n vaııyettıc olaıtl~ ara•mda makine ile fransızca 
.,..awıea tercih olı.anacaltsr-. 

hulrliler 9 birincı kinun pqarteiı günü uat bq buçulita mii
•bt-kaları yapılmak üzere iıtidaları. llonsenilleri ve ceplaMeft 
abnmıt fotoğraflarile birlikte Yeni~ Hıwzbaşntda Kızılay 
Genel merkttinde sicil dlrektiT~n muracaatlan. 1-Mı.6 

IARAHU 
SOÖ dansöz • Emsalsiz saheser 

Ankara ilbay lığından: 
ı - ismet pap Kıs Eaatittısü ıç · n 9abD alınacaılı Jnımaşlarıa 

aşağıda isimleri biul&nnda miktarı -ve ••r metrffiniıı muham
aıea. fiatlan göstcrilmıttir. 

2 - Nümunekrini görmek istiyenler okula müracaat edebilirler 
3 - Açık eksiltme ve ihalesi 26.12.93'5 pcrıcmbe Pnü saat U 

de okullar sayııpnanlığmda yapılacaktır 
4 - Teminat (53) lira (2S) kuruştur. 
S - İlin bedeli ıa~terı.ye aıttir. 
Piatı 480 Kr. 150 geni,liginde Lkive 

SSO Bej InfDtoluk 

t tanhul Gedikpapda Jandarma 
abn alma komis onundan: 

SAYiFA.7 
E UZ:ZZ EL 

ı - Ataitda yudi eaa n •t Jm ... Niıtae 
..... Ntmlfma ............ ..,. -
lremhnupr 

A - 8k ki109Ulla otuz lira değer itiçıten )4i elif. Jtilo koqmme 
kininin ebilı-li 23-IZ-935 puartesi pnü ~ 5 ti Pftl!• ilk 
teminatı 337,!0 kuruştm. 

B - Topuna 5700 lira ~.,.met ,,isi~ tlbıbi ecu. 
nıa eksiltmesi. Z+.1%-935 aah ıtıml l9at ·~! .... ~apılacalrtrr. ilk te. 
minatı 42750 bnııtuı. . · ~ 

C - Sekil tanesine toptq' laSGo· li~ deF \>içilen ikisi büytik 
altı11 küçflk dl ebiltmemi~!-935 ~ gln6 uat ıs te ya .. 
pdacak ilk temiaatJ mso ·. ~ 

Z - Her ~ prtnMnt ol~· komiayond• aJF. 
nabiftr. 

a - Ebilıme,e clrmek iltiyealerin kainin " ~ yası. 
\ı belce ve ilk teminat ...W..IJ -.eya Banka me.bbbu tekliflerini ..
ceç etailtae valr:tmdan-bif saat evel kcımisyOQJryermi, olmaJan 

(3561) 5482 

"Aruulum art:tama ,wut" olan 30 Birincıteşrin gün ele 
Jerimlze 3088 kiti 110.624 Hra yatırmıftıE- Bunlar ara11nda 100 ltl• 
ŞtYE verilecek ikramiye için 7 Birincikiaun ~ıi günü ku. 
ra çdtilec;ektic. Bu kurada huır bulunmak isti.yenler o gün saat 14 
de .,uffP!~sa pıebilirler. 1-5495 

Maliy V ekiletinden: 



.5AYIFA (j 

İLAN 
1 - Kağızman garnizonundaki süvari alaylarının :.enelik ihti

yaçları olan 800,000 kilo arpasr yedi yüz bin kilo odunu ve altr yüz 
bin kilo kuru otu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Arpanın muhammen bedeli 32.000 lira, ilk teminatı 2400 li
radrr. Odunun muhammen bedeli 17 500 lira ilk tel!linatı 1312 lira 
50 kuruştur. Kuru otun muhammen bedeli 18150 lıra ilk teminatı 
1361 lira 25 kuruştur. 

3 - Şartnamelerini görmek btiyenler Karakosede tümen satın 
alma komisyonundan alıp görebilirler. 

4 - Eksiltme Kara.kösede tümen binasında satın alma komi3-
yorıunda yapılacaktır. 

S - Arpanın ihalesi 10.12.1935 sah günü saat onda odunun 10. 
!.1935 sah günü saat 15 de kuru otun ihalesi 11.12.1935 çarşamba 
cUnü saat ondadır. İsteklilerin belli gün ve saattan bir saat evetine 
kadar teklif mektuplarını komi:>yonumuza vermiş bulunacaklardır. 

(3448) 1-5295 

İLAN 

1 - Garnizon eratının senelik ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere 
35. bin kilo sabun kapah zarf usuliyle 17-12.935 sah günü saat on 
beşte eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - Eksiltmeye konulan sabunun mecmu tutarı 11200 Iıra olup 
teminatı muvakkatesi 84<) liradır. Şartnamesini görmek istiyenier 
her gün Ankara Levazım•amirliği satın alma komisyonunda göre
bilirler. 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin belli gün ve saatten en az 
bir saat evel teminatı muvakkate makbuz veya banka mektuplar: 
He fberaber teklif mektuplarrnı havi zarflarını kanuna uygun bir 
şekilde tanzim ederek komisyonumuza vermeleri. {3538) 1-5418 

1LAN 

Erzurum kıtaat ve mües.sesat eratmın ihtiyacı için 550 bin kilo 
una ~.12-935 pazartesi günü talie çıkmadığından yeniden kapalı 
zarf usulü ile münakasaya konmustur. İhalesi 23-12-935 pazartesi 
gdnü saat 15 dedir. İlk teminat 4689 liradrr. Taliplerin şartname ve 
evsafını görmek üzere her gün münakasaya iştirak edeceklerin 
muayyen günde ihale saatmdan bir saat evci teklif mektuplan ile 
kanunun 32, 33 ve 34. üncü maddeleri ahkamına göre Erzincanda 
askeri satın alma komisyonuna vermiş bulunmaları. (3578) 1-5490 

Devlet Demiry olları ve L manları Umum 
Müdürlüğü ilanlan 

İLAN 

Muhammen bedeli 27564 lira olan yük ve yolcu vagonları yedek 
aksamı 16 ikinci kanun 1936 perşembe günü saat 15,30 da Ankara 
da idare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2067,30 litalık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynr gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 135 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vez-
nelerinde satılmaktadır. (3485) 1-5431 

Tophanede: lstanbul Le,·azım Anıidiği Sa. Al. 
Komisyonu tlanları 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı kıtaat için 100 ton kuru fa. 
sulya 10.12.1935 sah günü saat 15 de kapalr zarfla alınacaktır. Tah
min bedeli 15000 liradır?İlk teminatı 1125 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. İstekHlerin kanuni vesikaları ile birlikte 
teminat mektup veya makbuzlarını ihale saatinden bir saat evel 
Tophanede satın alma komisyonuna vermeleri. (7298) 1-5293 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

Başıboş bulunup İsviçre hanına teslim edilen bir merkep ve bir 
öküzün 15 gün zarfında sahipleri çıkmadığı takdirde satılacaktır. 
İsteklilerin 18.12.1935 çarşamba günü saat sekizde mezbaha civarın· 
da hayvan satış yerindeki memura mUracaatları. (3557) 1-5447 

İLAN 

1 - Yenişehirde 1149 uncu 
adanın 5 sayılı parselinde 646 
M2 arsa açık artırmaya çıkarıl. 
mış ise de istekli çıkmadığından 
on gün müddetle uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1938) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (146) 

lira•lır. 
•1 - Şartname ve haritasını 

görmek istiyenler hergün muha.. 
sebeye gelebilirler. 

5 - İhale 10.12.1935 salc gü
nU saat on beşte artınna ve ek
siltme komisyonunda ya.pılacak. 
tı~. (3529) 1-5402. 

A icara İlllayhğmdan • • 
!)..12-935 pazartesi günü saat ıs de vilayet encümeni daimi oda

srnda kesin ihalesi yapılacak olan (1104) lira keşif bedeli Stadyum 
ve Hipodrom Transfönnator binası foşaatı açık eksiltmeğe konul. 
muştur. Muvakıkat teminatı (83) liradır. İstekliler teminat makbu. 
zu veya banka kefalet mektubu ile aynı günde encümeni daimiye 
gelme'leri. 

Buna ait şartnameyi görmek için her gün Nafıa Mülürlüğüne 
müracaat eylemeleri. (3462) 1-5327 

Anlcara Evl(.af müdürlüğünden: 

Mevkii No: sı 
Muhammen 
bedel 

Aslan hane l11 müfrez 1301 00 
Anbar sokak 112 

Muhammen bedel 
üzerinden alına· 

cak teminat 
98 00 

Yukarda cins ve mevkii muham~n bedeli ve muvakkat temina
tı yazılı dükkanın açık artırma usuliyle ve peşin para ile artırma
ya konulmuştur. 

İhalesı 16 kiinunuevel 935 pazartesi günü saat on beşde Ank~ 
ra evkaf müdürlüğünde yapılacaktır. İzahat almak istiyenlerin her 
"{Ün An' ara evkaf Müdürlüğüne müracaatları. (3527) 1-5411 

Cuınuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreterliğiııden: 

Ulus Basımevi arsası içinde bulunan Partiye ait büyük garajm 
udZl yerleri pazarlıkla tamir ettirilecektir. Pazarlık 9. 12. 035 P'- • 
zartesi günü saat on birde Parti muhasebesinde yapılaçaktır. Bu· 
ise istek gösterenler yapılacak işleri anlamak lizere ber~Un. Parti 
muh;ıc:ahesine başvurabilirler. 1-5465 

ULUS C iLKKAi'IUN 1 l.15 CUMJ4 

Doktor ~Nı 
Hilmi Koşar !· 

Cebeci Hastahanesi Cilt. Sac. ~ l 
Zührevi hastalıklar ~ 

l\1ütehassı ~ 

~~ Balıkpazarınd;:ı Polis nokta. ~ 
} sı karşısında, Çıknkçılaı vo ~ 

1 
kuşu alt ba~ındaki evinde ~ 

~. Hastalarını her ı?Ün öğleden ~ı 
~ sonra kabul eder. ~ 
• Telefon: 3506 ~ 
·~-~~ 

GöZ 
MÜTEHASSISI 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 
Anafartalar cadde:.i 

saat mağil2ası ilstü Nizamet· 
tin apartımanı No. 70 

1-5230 

Zdyis gôzlükleri perivı::ıt çer· 
çevelerinir. Ankara acente">i mu. 
tedil fiatla reçeteye uygun her 
gözlük yaprhr. Rıza Tevfik Ban· 
kalar caddesi. 1-5352 

l(iralık Daire 
Yenişehirde üç oda banyo ve 

ufak bir mutfaklı daire mobilya
lı olarak kiraya verilecektir. İs. 
tiyenlerin görmek ve görüşmek 
için 1888 No. ya telefon etme-
leri. 1-5457 

Dr. CEMS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasrrları bile pek 
kısa bir zamanda tama.men ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi' deposu: İngiliz Kan-
zuk eczanesi, b.er eczanede bu-
lunur. ciddi ve müessir bir na-
sır ilacıdır. 

Satmalma Komisyonu 
tıanlan 

ZAYl 

1 - Bir çiftine biçilen eder 
200 kuruş otan on beş bin çift 
yemeni kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 -- Şartnamesini 150 kuruşa 
almak ve örneğini görmek isti. 
yenler her gün M. M. V. satın 
alma Ko. na uğramaları. 

3 - Eksiltmeye girecekler 
2250 liralık ilk inanç parası mek
tup "eya maılııbuzlarile kanunun 
iki ve üçüncü maddelerindeki 
belgelerle birlikte teklif me~ 
tuplaruun ihale günü olan 18.12-
935 cwarşamba günü saat 11 den 
bir saat evel M. M. V. satın al
ma Ko. na vermeleri. (3516) 

1-5427 

ZAYi 
317 N. lu arabamın numara.• 

smı kaybettim. Yenisini alaca
ğundan hükmü yoktur. 

Hamam önünde Mahrukatçı 
1-5487 İsmail Hakkı 

r---- - --
lmııy<ıl s.,1lııbi ve Ea~mu· 

harriri falih Rrfkı ATAY. 

Umumi neşriyah idare eden 

Yazı itleri müdürü Nasuhi 
~BAYDA~ 

Çınkrrı• ciddtsl cı'va.rrnda 
1 

Utus ~ııtbauında basrfmrftır. 

........................................................... ~ ......... mııııı ...... .:~.~ .. IE'~ 

REKL~l\IA iNANl\IA YIN 
ALA1'1J~1\R~~ SORlH'~~ 

................... ..-............. ..-.ll:.llO ... 

EN KOLAY, EN PARLAK, EN SÜREKLİ YA NAN 
KÖMÜR TÜRK ANTRASİTİDİR 

~ElrL~ı\1'lL\ iNA l\1A YIN 

ALANLARA SOR UN 

EN ÇOK ISITAN, KOKU. DUMAN YAPMADAN YANAN 
ve YANARKEN PARÇALANMAYAN KÖMÜR 

Türk Antrasiti dir 
REl(LAl\1i~ iNANl\·JAYIN 

ALAl\~AR.r\ SOR UN 

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

Ti.rk Antrasiti dir 
Satış Yerleri : 

YE TiCAl\Iİ iSHAN MADEN lr Öl\lüRtJ İSLERİ 
! ~ 

T. A. S. GALA TA IS BANKASI SUBESt 
' ' ' 

Ankarada: Bomontide Türk antrasit deposu: Adapazarı T. 
Ticaret Bankası ve Memuılar Kooperatif Şirketi. 

.. .................................. ııımı ................... . 

Çanaltl{ale Jandarma Oh:.ulları satııı alına komisyon~ 
başliaıı lığından: 

Erzakm Kilo Tahmini Muvakkat İhale gün saati nucl obcağt 
Cinsi bedel temin.at günlemeci 

L. K. L. % 7,5 K. 
Ekmek 704700 88087 50 5654 38 20/12/935 cuma 15,30 Kıpalı z. 
Sığır eti 95000 23750 00 1781 25 .. .. " " 

,, 
Yulaf 207000 8280 00 612 0() .. .. .. ,, 
Un 3600 594 00 44 55 .. , . " Açık ckailt..-nc 
K. Soğan 33600 3360 00 252 00 ,, ,, • .. .. 
Zeytin yağc 9450 3307 50 248 07 ,, .. • .. tl 

K. Samu~ 930 465 50 34 8& " .. • .. ., 
Bulgur 31400 3140 00 235 50 ,, .. .. .. ,, 

1 - Çanakkale 1, 3, 9, 10 sayılı Jandarma Okulla riyle J. Hastanesinin 935 ve 936 seru!leri ihtiyaçları 
olan yukarda yazrlı 8 kalem er'at ve hayvan yiyeceklerinin hizalarında gösterilen giinlemeç gUn ve saat. 
lerde Çanakkale Belediye Dairesinde salahiyettar komisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teklif mektuplarile makbuzlar ihale günü saat 14,30 za kadar komisyona teslim edltmiş ola. 
caktır. 

l - Şartnameler Çanakkalede Jandarma Satmal ma komisyonunda parasız görülebilir. (7478) 1-5393 

HER SENE BiR ÇOK KlMSELE RE ZENGİN iKRAMİYELER DA CITAN 

Türk Maarif Cemiyetinir 

Büyük eşya piyangosu 
6. 12. 935 de çekiliyor 

ikramiye: 15.400 lira 
RfR BİLET BiR URADtR. BV'I tJN PiYANGO SATICILARINl•A BULllNTTR 

• SİNEMALAR 1 
[ YENi] 

BU GECE 
Ann Harding • John Boles 

1 
BUGÜN BU GF.CF 

l KULÜP) 
Eugene Sue'nin romanmdan iktıbaı edi1ea 

SEVEN l\ADIN PARiS ESRARI 
Fransızca aözlü hissi ve müessir Madeleme Ozeray - Conıtant Remy 

filminde Hanry RoUao 

DEFiNE ADASI - Türkçe ıözlü 


