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ikiye bölünecek olan Tigre~ b.ir parçası İta~yaya_ veril\, 
diğer parçasını Milletler Cemıyctı memurları ıdarc edecek .. 

B. Musolini'nin toprak ahş verişini reddedeceği söyleniyor. 

B. Samuel Hor 
•• •• •• B. Laval ile gorustu 

B. Samııel Hor 

Paris, 7 (A.A.) - Sir Samuel. Hor 
saat 15.50 de buraya varını§ ve utas• 

d . ·ı· bu··..,.;;k elçisi ile B. Van yon a ıngı ız J - • 1 Cittard ve dı§ bakanhğı hususı ka em 
,. kt'' .. t rafından ııelamlannuştır. 
aıre oru a M. "k ı i 

Sir Hor saat 17.30 da, buyu e ç 

Klarl· . .,te'"'ar Van SiUarf, e}<s· 
·ı b' it.ide aış oa· per Peterson • e ır • .. 

'd k Laval ıle gokanlığına gı ere 
rütmüştür. 

I ngiliz - f rarısız göriiş b~~liği. • 
Paris, 7 (A.A.) - Bir tebhgde, ın 

ı "k" tleri arasında g-iliz ve fransız ıu ume La 
tam bir itilaf ınevcut olduğu. ve • 

1 ·ı s· Hor'un görilımelerıne ya· va ı e ır .• 1 kt 
ıran devam edecekleri bildırı me e-

dir. 

Ba§betke 

AT.INACAK DERSLER 
f.R. ATAY 

Londra, 7 (A.A.) - Burada umu
miyetle tahmin edildiğine göre, B. La· 
val ile Hoar'm görüşmeleri fransız · 
İngiliz eksperlerinin noktai nazarla· 
rını, tamamiyle telife yardım edecek
tir. Diğer taraftan, Musolininin duru
munun bu planların muvaffakiyetine 
engel olacağı zannediliyor. 

lngiliz ve fransız eltsperJerinrn 
noktai nazarları arasında hala mev
cut ihtilaflar Tigre bölgesiyle, İtal

yanlara i~tetilmek üzere cenubi Ha-

beşistanda terkolunacak toprakların 
idare tarzına dairdir. 

Fransa bütün Tigrenin ltalyaya 
terkini teklif eylediği halde, İngiliz
ler, İtalyanların yalnız Agama ile 
Adua'yı almalarına muvafakat etmek-
tedir. 

Yarı resmi çevenlerde, dün ak
şam, Sir Hor'un Pariste §Öyle bir uz· 
laşma formülü ileri süreceği söylenİ· 
yordu: 

(Sonu 2. inci sayfada) 

Kahirede gene karışıklık 

Kahlretle g6sterı yapan ..ulebe 

Londra, 7 (A.A.) - Sabah gaze• 
telerinin bildirdiklerine göre, İngiliz 
dıf itleri bakanı söylevindeki Mıswa 

aid parça, Kahirede fena kartrlan· 
mıttır. Bilhassa talebeler araamda ha· 
yal inkisarı ve memnuniyetsizlik mev· 

cuttur. Bine yakın talebe dün aktam 
Kahirenin büyiik sokaklarında dolat· 
mıılar ve İngiliz mallarına boykot e· 

dilmesini istemiıJerdir. Tezahürat ma· 
halline gelen polis, atılan titeler, tat· 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Şimali .Çin işinde 
Jaılonlar İ:ııgiltereni n lüzumsuz yere şüı>· 

heye düştüğünü söylüyorlar. 
Habeş harbı başladığından 

heri hemen herkeste şu ~er~~ 
var _ıı • Acaba tayyareler, denıAld~gı 

. c . ek . d' ., gır 
kadar tesir gösterec rn.1 1~ • . Tokyo, 7 (A.A.) - Bütün japon dütüncesini açık· 
masrafları ve tehlikelerı ?1~b;tm- ı:a:zeteleri B. Hor ile B. Hulün ıimali ça bildirmeli ve 
de netice alabilecekler nııdı~ · Çin hakkındaki diyevleri aleyhinde muhtariyet hare· 

Gerçi Habeşistan böyle bır tec- yazılar yazmakta genel olarak her İ· keline açıkça mü· 
rühe için en elverişsiz me~l~k~t ki bakanın Japonyadan lüzumsuz ye· zaharet etmeli- . 
idi: İleri ve ~al~baJ.'k şe~ır ~rı~ re şüpheye düştüklerini söylemekte· dir. Eğer bu me· · 
fabrikaları, koprulerı, demıry . dirler. seleye Çinin da· 
ları, elektrifikasyon merkezleiı Bu hususta Tokio Asabi Simbun hili bir İ§İ ismi 
yoktur. Ve eğer siya.si sebehler 0 

- gazetesinin yazısı çok dikkate değer· verilirse, o za· 
masaydı, İtalyanlar bir t~k hah.eş dir. Bu gazete diyor ki: man aynı zaman-
demiryo]unu çoktan tahrıb etmış- "Bu iki diyev, Şimali Çin mesele- da Nankin hükü-
ıerdi. _ sinde İngilizlerle amerikalıların mÜt· metine de müda-

Bütün bu aksi şartlara rag~e~ terek bir cephe aldıklarını göstermek hale etmek ve Çan-kay-çek 
tayyarelerin büyük ro1 o~.nadıgı soz tedir. Japon hükümeti, bu husustak• (Sonu 4. üncü sayfada) 
götürmeLTelgrafla~gorehab~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
liler gündüz hareketlerGiı:':i hem.~n 
hemen bırakmışlardır. oze go • 

·· ·· .. ne de rünür yerlerde ne yuru~uş 
toplanış yapabilmektedırler. ~alk, 
barb cephesinden çok uzak bolge
lerde bile, rahat değildir .. zo,OOO 
nufuslu Dessie bin bomba ıle tah
rib edilmiştir. imparatorun bulun
makta olduğu bu şehri mudaf~a 
eden tayyare topları hernen hıç 
bir netice almamışlardır. ~ . 

Fakat Habeşistan modern ~ır 
d - · · bu hu -organizma olma ıgı ıçı~, .. .. 

cum ve tahrilıler, mıllı mu -
dafaayı felce uğratamı~?rsa 
da harp zararlarını tahammul ~
fır; arttırmaktadır. Bir mütehassıs 
olmıyarak telgraf ve cephe mek· 
tublarınd;n anlayabildi~imiz bu 
kadardır. Meselenin, tabii olarak, 

(Sonu 5. inci ıaylada) 

Deniz konf eransr açrlıvor. 

Deniz konferansında japon delegeleri 

salonunda B. Baldvinin bir nutku ile 1 
aç.ılacaktrr. Sonra büro intihabı yapı· 

Londra, 7 (A.A.) --Deniz konfe- ı 
ransı 9 ilkkanun pazartesi günü aaat 
10 buçukta dq bakanhğmrn Lokamo ( Sonu 2 inci sayfada) 

Bursa C>'e lstanbuldaki fabrikaları • 
buluninak üzere şehrimizden ayrılmt§ o. 
larında iç işleri bakanı B. Şükrü Kaya ve ~ -
Aras olduğu halde dün sabcıhki elupreale Ani:~ lernel atma tiirenlerind'e 
sevgi ve saygı ile karşılanmışlardır. ·onı.c l6tnef lnönü yan. 

===================="'~'!· Tevfik Rüıtü 
-~ rJtt durakta 

''Ulus,, un dil yazıla.~ 

,G-UNEŞ-DiL 

Teorisine Göre Tiirkçede 
Şahıs G·österen Sözlerin 

Analizi 
"Ben" sözü ile "ego, ee:oni meıı oibi ke. 

'-' ' ,~ " 
limelerinin etimoloji, nıorf oloji, fon etik 

ve semantik hakımlarıııdan analizi 
Diller gramerleıtiği zaman ( fah11 zamirleri: Pronom• perllOn. 
n~l~J a1ı altında toplanan aözlerin kaynaklan, dillerin oriji
nı uzerıne araıtırmalar yapanların meraklarını üzerine çelı
miı bir konudur. 

Dilimiule ıahı•ları anlatmağa yarıyan "Ben, biz, .en •İz 0 
l '' .. -' ' • "G ·· D ·1 • ., ' ' ' on ar ıo.wercnın uneı - ı teorısı ' eaa.Zarına göre analiz-

lerini bu yazımızda göatermek iatedik: 

l. BEN 

KeHmenin etimolojik şekli fU
dur: 

Galatasaray 
hakkında 

Dün Galatasaray talebe.inden 
mektublar aldık. Orada bulu
nan çocuklarımız, lstanbul'da 
çıkan arkadaşlarımızdan birin
de mekteblerine edilen haha -
retten muztarib olduklarını bil
dirmektedirler. 

Bugün bu memleketin küçük ve 
büyük mevkilerinde vatan hiz
meti gören birçok kudret veli
yakat/erin leyzalmt§ olduğu, 

ve timdi birçok Türk vatan -
daşlarının çocuklarının oku -
makta olduğu Galatasaray öz
beöz, has bir türk mektebidir. 
Ortada Galatasarayı ne müte -
eHir, ne de alakadar ede. 
cek hi~ bfr meıele olma -
mak lazım gelir. Her hangi 
mektebte, kulüpte veya mü -
essesede uygunsuz bir hareket 
olursa, devletin kanunları o 

hareketi meneder, cezalandırır. 
Fakat böyle hareketler, ne mıi
esseselere, ne şehirlere, ne de 
zümrelere hakaret lırsatı te§ -
kil edemez. Bu gibi lüzumsuz; 
asabiyetlerin tekrarlanmıya -
cağını ürnid ederiz. 

(1) (2) (J) (4) 
(eğ + eb + en + eğ) [ 1] 

( 1) Eğ: Köktür. Aııl anlamı 
"güne~'· tir. ''Güneı" ten çıkan 
mefhumlar arasında "Allah, sa
hip, esas, efendi'' mefhumları, bu 
köke şu manasında en yaraıan an
lamlardır. 

Not: 1. - "Eğ,. kökünün "Al
lah, sahip, esas; efendi" anlamla

-Say/ayı çevirinüı--

[1] (Ben) kelimesinirı sonunda
ki (n), en eski aslmda genizden 
söylenen bir (n) dir ki (n) ve (ğ) 
seslerinden mürekkeptir. 

(Ben) deki (n) nin sağır kel de
nilen gunneli (n) olduğu (bana) 
şeklinden ve bunun bir çok lehçe
lerde (banğa) ve (manğa) diye 
okunuş/arından da bellidir. 

Genizden gelen bu Türk sesi 
bir "n" ile bir "ğ-'' nin birle§mesin
den kurulmuştur ki doğrudan doğ. 
ruya "g, k, h" gibi birine konson 
kategorisine bağlamr. 

Bu son ekin analize katılması
nın sebebi budur. 

H tBE5 ME"ıl,f ES!'HJE J E 
ZECRi TEIHllRJ l : \.4R
$1Sl-:\D4 ITAl,l ı''\J' 1)11. 

Rl Ul l\ ı· A :\ 1. 41 ı :"t 
SÖl 1 EJ I 

2 iı1<'i sayf a11ıızda 
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rina geldig-ini gösteren JU sözleri ı d 
nıldığt malum ur. 

)• zal m: 
l. Ege _ Tanrı, Allah 

11
, BEN 

"Ey Egem !:ı "Ey Allahıın ·. 
il. Ege Sahip, mallk, efendı 

JII. Ogan Sahip, nazır, Allah 
·'Ben" analizine devam ~~)im: 
(J) En: (. n) ektir. ~~J~-~e

ya süjeye en ya.kın, o~un bı~ışıgm· 
de olan sahayı gösterır. (Eg -.- eb 

"Ni .,EKLENEN SÖYLEVİNİ VERDİ 
B.MUSQLI 

B
. k ydhasaralar. anı aşmalar ne kadar 
ıze . arşı 1 h d f. • • d d.. . ..... 

[Ovgan sekli de vardır ] . 
iv. V~an Allah, ilahf, kadır, 

•ahibi kudret. • b eb) kökiyle anlatılan 
ege f d") f ~ ,, 

Bunlarda görülen ''eg, og, ug 
ıı. · kl · ·' _,,ana kökünün aynıdır. 
~o erı eg t.h 

(2) Eb: Ana kökteki meı -~mu 

(Allah, sahip, esas, e en ı me -
htımlarına yeryüzünde en ya~ın .~: 
larak ilkel insanın ~ü~üne~1ld1g1 
varlık, kendisinden ıharet\ır. 

ok ohr a o sun, e e ımız en onmıyecegız·, 
Ç ....... ) - Saylavlar mec-

kendinde teceı:osüm ve temess~l e~-
t
. ··Je veva objeyi gösterır hır 
ıren su . k .. k 

ao1. unsuruc\ur. Kelime ele ana - o 
düştügü zaman doğrudan dogru-
ya onun yerine geçer. [2] n h 
(Eğ eb eğeb): ''A a ' 
h" esas. efendi" mefhumları-

aa ıp, l .. d'" 
nın kendisini an atan soz ur. 

Not: 2. - (E~ eb - Eğeb_. 

1 - ta- R .. oği nutukta B. Musolini ( 4 ) eğ: (. ğ), h~ var ıgı om~ 
mamlıyan, tayin ve ıfade eden, lisinıl .ı: 

d
. kt' dr halya kendi hedeflerine erme-

isimlen ıren e ır. 

(
E _ eb en eğ eğebe- ve kendine karşr çevrilen hareket· 

g k•·)c ·t4? onur . fere karşı en şiddetli bir surette mu· 
neğ) sözünden ana 0 ı kabele etmeye katiyen azmetmiştir. 
dl.kal köke bağlıya'Il vokal V,Çe 

f Bize karşı ittifakların, muhasaralarm 
ek.ın vokali Clüşm\il, son ..< ini 1 adedi ne kadar çok olursa olsun bizi 
( n) ile kaynaşmış, böy ,. hedefimizden döndüremez. Son saat-

b) sözünün ve bunun ses deg~ş-
ıe ''K kip meleriyle aynı olan ep, . ' 
• 

" • 0··z\erinin Türk lehçelerın-

son morfol<?jik ve hah, sahip, !erde durumda belki hafif bir selah 
almıştır: BEN. 4nılan yüksek olmu,tur. Bununla beraber yerinde 

em ., d 1 .. 
deki anlamları "kalıp, mo. e ' 0~.-
mune, misal, ölçü, benezrlık! za~ -
br. Bu anlamlar (V. . b) nm gır
.ı:: - • efhuınu tecessüm ve temes-

Ben: yeryv1n olarak düşü- olmayan bir nikbinliğe kaprlmak za-

esas efeıvllsanın kendisinden manı değildir, Eksperler arasmdaki 
mefhu,.. varlığın adıdır. görüşmeler sıyasal müzakereler of-

nük' madığr gibi sıyasal müzakereler baş• 
uıgı m k . . .. t 
aul ettirme rolünü pe ıyı gos er-

:· Ec:o ~ lasa bile müsbet bir neticeye varacağı 

Not: 4. - Grek dilinde "ben" 
anlamına gelen "ego'' kelimesinin 
ba~mdaki ''eg" de "eğ·' Türk ana 
kökünden başka bir şey değildir. 
"Ego'' sözünün eski Atika lehçe
sindeki şekli "egoni" dir. 

meçhuldür. ftalyayı en az isteklerini 
bildirmeye çağırdılar. Bu talep IÜ· 
zum$uzdur. Zira İtalya, bu asgari İs· 

ıntktedir. 

1. Geb 
il. Kep 
ili. Kip 

katıp 
kalıp. ölçü. ır 
kalıp, miv 
nürnur 

IV.Ktm,Kem'"' 
gib" in bu an-

~muştur. Bunun es
. bigi'' şekli de var

.. Gii de etimolojik .şekille
b.tıta yazalım: 

(J) (2) (3) (4) 
Gibi: ig + lb ;- iğ t 
Bigi: iğ ib • ıg iğ 

Görülüyor ki arada yalnız son
da.ki "iğ''in bir veya iki olmasm
dan baıka bir fark yoktur. 

Bu ıözün ilk iki unsuru (iğ ib 
igib gib) dir ki yukarda ge-

çen ''geb''in aynıdır. ''Geb" kalıp 
ve zat anlamlarına gelince, buna 
onu isimlendiren ve tamamhyan 
.. iğ" eki getirilerek o zatın llpkı
eı, benzeri anlatılmış olur ki 
.. gibi" nin manası da bundan iba
rettir. 

''Gibi'' nin şu şekilleri de var
tlır. 

1. Kimi (Radlof. 11. ''Aez.ri 
lehçesi" ) 

"O" su uzun okunan bu kelime
de ''ben'' kelimesindeki son iki ek 
te görünmektedir. Etimolojik şe
killerini alta ita yazalım: 

(1) (2) (3) (4) 
Ben : eğ -1- eb 1 en + eğ 
Egoni: cg + oğ t on iğ 
Ego : eg oğ ı.. . + . 

Görülüyor ki "ben', mefhumunu 
anlatan en basit unsur doğrudan 
doğruya "eğ" ana kökünden iba
rettir. Grekçede buna yalnız tespit 
ve ifadeye yarıyan bir ''oğ'' getir
mekle mefhumu anlatan "eğ oğ 
- egoğ - ego" şekli ana köke en 
çok yaklaşan sözdür. Onun yakın 
sahasını göstererek yeniden ta
mamlayıcı bir "iğ" de getiren 
"egoni'' şekli Türkçe ''ben" s(1ziy
le kuruluşta tamamen bir görün
mektedir. 

:\IEN - E:\E 

teklerini birinci teşrin ayı içinde bil
dirmiştir. Bu tebliğlere cevab olarak 
ikinci teşrinde mütearrıza karşı zec
ri tedbirlere başlandı. Ki, bu tedbir· 
ler, hakikatte mezkur mutaarrızdan 

medeniyetin ilk nimetlerini alan habe§ 

halin tarafmdan sl\brrsızlrkla bekle· 
nilmekte idi. Bundan sonra ltalya.yı 
zecri tedbirler savaşına karşı müda· 
faa tedbirleri almakla itham ettiler. 
ftalya bu savaşa karşı kendisini meş· 
ru bir ~kilde müdafae etmektedir. 
Bütün dünya, mesela Fransrz ve Bel
çika eski savaşçılar• ucri tedbirlerin 
tatbikini protesto etmişlerdir, ltalya 
bu protestoya iştirak edenleri daima 
muhabbetle hatırlayacaktır. 

B. Musolini, hundan sonra hafif 
bir İstihza ile, B. Hor'Ufı avam kama
rasında. yaptığı beyanattan bahset• 
mİ§ ve İngiliz dış bakanlığının şimdi

ki faşist hükümetinde olduğu gibi 
kuvvetli bir hükümetle idare edilen 
kuvvetli bir ltalya görmek istediği ar
zusundan memnuniyetle not aldığını 
biJd(rerek demiştir ki: 

" - ltalyada 14 sendenberi dünya . 

daki ve Avrupadaki mevkii için çetin bir 
mücadele içindedir. Bununla beraber ltal 
ya Afrika şömürgeleri için emniyet me
aelesi halledilmedikçe ne Sir Hor'un ve 
ne de kendisinin istediği ' kadar kuvvetli 

olamaz. ltalyan ulusu Sir Hor'un söz . 
lerini takdir eder ve fakat eset·e göre ı. : i

küm verir. 12 lcanunuevelde ilan edile -
cek olan petrol ambargosu meşum ne 
ticeler doğurabilecek ve durumu pek 

ziyade kötüleştirebilecek bir hadisedl\·. 
Zecri tedbirler f talya'yı bihaslsa manevi 
bakımdan müteessir eder. Milletler Ce· 
miyeti ceza kanunu şimdiye kadar en . r 

ve en kötü hallerde de tatbik edilmemiş
tir, Bu tatbikatın atiıi de olmıyacaktıı·. 
Mezkür ceza ltanunu ılk defa ve yega • 
ne olarak Italya'ya t-.ltbik edilmektedit·. 
O lt1aya ki, biricik hatası köleleri aer-

best bırakmaktlr, o ltalya ki, Doğu Af · 
rikasınıo genit bölgelerindekı mutlak 

rüçhan hakkı elli aenedenberı tanınmı~ 
tır. O italy• ki, hammaddelerden m:.h

rumdur. Bununla beraber ftalya'nm bu 
.ıafın& iıtiamar ~den ı.engin uluıı

lar yanılmışlardrr. Once yeni ltal· 

ya'nın entellektüel klytnetlerini h..:sab<l 
katmayı unutmuşlardır. Yeni ltalya mad· 
deyi bir mukavemet ateti haline koyacak 
kabiliyettedir . ., 

8. Musolini İtalyan • habeş anla:ı 

mulrğınrn Cenevrede gördüğü mua . 
meleyi şu auretle tavsif etmiştir: 

" - Summun Jis Summa lnjuria'' ya
ni - adaletin ifrat halinde tatbiki gay . 

reti adaletaizliğe müncer olur.,. mevzuu 
bahaolan ihtilaf, -diğer devletlerin harb· 

tan \le hatta milletler cemiyetinin lcs" 

sinden sonra kuvvet istimali suretiyle 

halletmiş oldukları tamamen ıömürgeye 
ait bir anlaşmazlıkur. 

Kesin olarak ıoylerim ki, ltalya'nın 
hak ve menfaatleri muhafaza edilmek -
sizin bu anlaşmazlığın halli imkansızdır. 
Bunu bekliyerek, ltalyada ve şark Afri· 

kasında, İtalyan kuYVetleriyle faşist si .. 
yah gömleklileri yurda nihai ve kati za
feri temin edinceye kadar, icraat devam 
edecektir.,. 

Roma, 7 (A.A.) - Musotini bu sa• 
bah İngiliz ve franınz büyük elçilerini 

kabul etmittir. Bu konuşmalara bii· 

büyük bir ehemiyet verilmektedir. Ko

nuşmalar, vuiyettelıi gerginliğin biraz 
hafiflemit olduğunun belgesi olarak gÖ· 

rülmekteclir. 

Roma, 7 (A.A.) - B. Musolini 
fransız büyük elçisi Kont de Chaoı· 
brun'u kabul etmiştir. 

Almanya ve hava 
kuvvetlerinin 

tahdidi 
Parla, 7 (A.A) - Havu ajansı. 

nm diplomatik muhabirinin bildirdi
ğine göre, Sir Hor, hava kuvetle
rinin tahdidi ve hava silahlannm 
terki hakkında bir anJqma akdi 
maksadiyle lngiltere tarafından Ber· 
linde yapılacak teşebbüslerden 8. 
Laval'i haberdar edecektir. Buna 
karıdık. B. Laval da Fransanın Ber
fin el~i B. F ranauva Ponse ile B. 
Hitler arasında geçecek görüşmele.
re dair, B. Hor'a mufassal malumat 
verecektir. 

Aynı muhabir, habeş meselesi • 
nin ve petrol ambargosunun halli 
hakkındaki tekliflerin, B. Hor ile 
B. Laval arasındaki görüşmelere e • 
sas olacağını, zira Ahnanyanm, 
habeş • İtalyan davası halledilme • 
dikçe müteenni davranmak arzusu
nu izhar eylediğini yazıyor. 

il. Kibik (Radlof. il. ''Tobul 
lehçesi" ) 

ili. Kibi (Radlof. il. "Koman 
lehçesi") 

Not: 5. - ''Ben" an "men'' ve 
''mın" şekilleri de Türkçede var
dır [ 4]. Zaten '"b = m'' olduğu 
maliundur. [SJ BARIŞ lÇIN YENİ BİR FORMÜL 

EB 
Not: 3. - (Eğ + eb eğeb) 

§eklinde ana kök tamamiyle kay
Jaatmca kalan söz ''Eb" olur. A
:rapça sanılan bu kelime "baba'' 
demektir. Türk lehçelerinde bu
Jııun "aba" [3] şekli çoktur. Din-

/. Radlof. 1. "Karakırgız leh-
çesi" "' 

Il. Radlof. 1. ''Çağatay. Ta-
rancı, Sart lehceleri" 

JJI. Radlof. 1. ''Çağatay lehçesi'' 
JV. Bang. Uygur Endeksi 

[2) ( B) harfi birinci derece ra
dikal kök yaratabilen konsonlar
dan olduğu için, (eğ) yerine doğ
rudan doğruya ( eb) de alınabilir 
ve yine aynı anlamı verir. 

(B) doğrudan doğruya (ben = 
ego) anlamını da ifade ettiğinden, 
analize esas kök mefhumu bu yol
da da alınabilir. Bu halde ( eğeb 
= eb) benliğin kendisini, insanın 
ta içini anlatır ve (en) ekiyle bu 
mefhuma en yakın olan ifade an
Jatılmı!j olur. 

1. Elidrak Lilisan-il-Etrak 
11. Radlof. II. "Teleüt, Altay, 

Lebed, Şor lehçeleri"; Tuh
le-tüz-zekiye 

lll. Divanü LU.gat-it-Türk; EI
idrak Lilisan - il - Etrak; 
Türk Dili LCıgari,· Bursa
daki Kuran tercümesi; Ka
musu Türki. 

JV. Pekarr;ki, Yakut Dili Lfıgati 

(3] Divanü Lizgat-it-Türk; Ça
i._tay Liıgari; Radi ol. 1. "Şor, Te
-' S ay lehçeleri" 

Farsçada bu anlama kullanılan 
"men'' sözü doğrudan doğruya 
Türkçenin ''b'' yerine ''m'' kulla
nan şivesinden alınmıştır. 

Arapçada ''ben" anlamına ge
len "Ene'' sözü de yine ''ben'' in 
''b'' yerine "ğ'' bulunan aslından 
gelmiştir. 

"Ben'', "men'' sözlerinin sonla
rında ki (n) nin (ng) olduğunu 
düşünerek, bunlarla, "ene'' ve 
- Atika rumcasındaki _ ''egono'' 
sözlerinin etimolojik şekillerini 
birbiri altına yazalım: 

(J) (2) (3) (4) 
Ben : eğ eb + en ı eğ 
Men : eğ em en + eğ 
Ene : eğ eğ en eğ 
Egoni: eg oğ on iğ 

Görülüyor ki ilk iki kelime bir
birinin aynıdır ve ikisi de mefhu
mu tam olarak anlatabilmektedir. 
Üçüncü kelimede ana ve radikal 
kök - ki birbirinin aynı olarak bir
birini temsil ediyor _ kaynaşarak 
düşmüş, kelimenin son morfolojik 
şekli "eneğ" kalmıştır. Son keli
mede ana kökü temessül ve teces
süm ettiren radikal unsur "oğ'' dur. 
Bunun "ğ'' si düşerek, kelime (ego
ni ''ğ'') olmuştur. [6] 

[ 4] Radlol. iV. "Orhon, Uygur, 
Çağatay, Tarancı, Altay, Teleüt, 
Lebed, Şor, Küerik, Karayım, 
Sart, Türkmen, Kırım, Kırgız, 
Koybal, Sagay, Kazan lehçeleri" 

[5) Etimoloji, morfoloji ve fo
netik bakımından Türk Dili ana
liz yolları, s. 6 ve 10-11 

f 6] "Biz, sen, siz, o, onlar" sôz
letinin analizi gelecek sayılarımız
da çrkacC1ktır. 

ikiye hölüııecek olan Tigrenin bir parçası l~alyaya verilecek 
tliğer parçasını l\Iilletler Cemiyeti memurları idare eclecek .. 

(Başı 1. inci sayfada) 

1 
İkiye bölünecek olan Tigre'nin bir 

parçası ltalyaya verilecek, öteki ise 
üç sene içerisinde, Habeşistana mı 

dönmek, yoksa arsıulusal bir idare 
altında mı kalmak istediğini reyiam 
usulü ile bildirecektir. Bu üç senelik 
müddet zarfında bu kısım, arsıulusal 
sayılacak ve milletler cemiyetince 
tayin edilecek memurlar tarafından 

idare edilecektir. 
Habeşistanın bazı cihetlerinde t. 

talyanın ekonomik imtiyazlar elde et
mesi bahsma gelince, iyi haber alan 
çevenler, Sir Hor'un, ltalyaya, şimal· 
de yedinci arz dairesiyle mahdud ve 
garpta Radolfh gölüne kadar uzana
bilecek olan bir nüfuz bölgesi teklif 
etmek ihtimali bulunduğunu söylüyor
lar. 

Bu arazi, habef imparatorunun is
men hakimiyeti albnda kalmakla be
raber, İtalyan polis kuvvetlerinin hi
mayesi altında gene İtalyan sosyete· 
Jeri tarafından işletilecektir. 

Habetistana deniz üzerinde verj .. 
lecek mahrecin de Asab olmayıp Ze
illa olması mümkündür. Zira Musoli· 
ni Asabın verilmesine tiddetle muha
lif tir. 

ltalya toprak mübadele ve alış 
ver4ine yan~mıyacakmı§ 

Londra, 7 (A.A.) - Daily Herald'· 
ın yazdığma göre, B. Musolini, Habe
şistana herhangi bir toprak parçası· 

l 
nın terkine muhalif olduğunu ve ha· 
'beşler herhangi bir mübadele veya 
abşveri§ yapmayı reddettiıtini Fransa 
.. iıkiımetine bildirmiştir. . 

Aynı zamanda, ltalya, petrol am· 
bargosuna ittirak edecek devletlerle 
de her türlü diplomatik münasebatı 
kesınek tehdidini savurmaktadır. 

B. ıUwolininin vereceği nutuk 
Roma, 7 (A.A.) - B. Musolini, Sir 

Erik Drummond'u bugün kabul ede· 
cektir. Söylendiğine göre, bu görüş· 
melerin, Musollni tarafından bugün İ· 
talyan parlamentosunda irad edile· 
cek nutkun mahiyeti üzerinde tesir 
yapması muhtemeldir. 

Resmi mehafil, Musolininin, bu 
münasebetle, avam kamarasında Sir 
Hoar tarafmdan geçenlerde irad e
dilmit olan nutka cevab vererek, ital· 
yan noktai nazannı, temerrüt etmek
sizin müdafaa edeceğini tahmin edi· 
yorlar. 

Londra, 7 (A.A.) - ·Romadan, iyı 
bir kaynaktan gelen haberlere göre, 

B. Musolininin, Pariste, İngiliz ve fran• 

sız eksperleri tarafından tasarlanan 
barı§ tekliflerini nazarı dikkate ala· 
cağı çok şüpheli görülmektedir. 

Zecri tedbir varken barı~ imkanı 
olmıyacak mı? 

Roma, 7 ( A.A.) - Yarı resmi çe· 
venler, halihazırdaki barış hazırlık

larmm, zecri tedbirler tehdidi al tanda 
yapılmış olduklarından, akamete mali• 
kum bulunduğunu söylemektedirler. 

Araya girenler her §eyden önce, 
petrol ambargosuna tealliık eden ko
nuşmaları ve arsıuluaal havayı zehir· 
liyebilecek daha batka tedbirleri de 
durdurmabdırlar. 

Deniz konferansı açılıyor. 
(BO§I J. inci sayfada) 

lacak ve sırasiyle Amerika, Avuslu· 
raJya, Kanada, Fransa, ltalya, lrlan· 
da, Japonya, Yeni Zelanda ve cenup 
Afrikası heyet tefleri aöz alacaklar· 
dır. 

Asıl mesai sah sabahı baılıyacak· 
br. 

l.ondra, 7 (A.A.) - Deniz konfe
ransına İ§tİrak edecek İtalyan dele· 
gasyonu dün ak§am buraya vasıl ol-
mu§tur. 
, I.ondra, 7 (A.A.) - D~niz konfe· 

r.ansrnda japon deJegasyonu 'başkaf\ı 

1 

amiral Nagano Nagai, dün aabah Sir 
Samuel Hor ile göritmüftür. 

Hazırlcıma komuyonu i§ini 
' bitirdi. 

Cenevre, 7 (A.A.) - Dünya tona· 
jımn yüzde eeluenini temail eden 16 

devletin İ§tirakile hazırlanan deniz 
mesai konferan&1 bugün işini bitir· 

mittir. İt müddeti ve tayfa adedi hak
kında hiç bir anlaşma basıl olmamış· 

tır. lngiliz armatörleri, ücret meselesi 
halledilmeden ~nce herhangi bir an
laşmayı 'kabul etmemişlerdir • 
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Spor gazetecileri, gazeteci 
ve sporıı 1ı k(~11disi 

spo. I 
Geçen pazar günü İstanbul'da 

Taksim stadyomunda, Galatasa -
ray ve Güneş kulüplerinin futbol 
takımları bir maç yaptılar. Maç 
bitti, davası gazetelerde devam 
ediyor: 

" 1 - Yüzlerce kişilik bir grup, 
1.12.1935 akşamı meş'alelu yakarak 
Sıraservideki Güneş kulübünün önü
ne gelmişler ve orada tamir edilmek· 
te olcın kaldırımın ta§larile - rakip
leri olan ve hatta o gün yendikleri i
çin spor hırs ve heyecanı noktasından 
endisine karşı tatmin edilmemiş bir 

hisleri kalmamış olması lazım gelen -
bir gençlik müeşsese:;ini taılamışlar
dır. Vaha bu noktada tamamen biı
z;abıta ve asayif vahasıdır. Polis ha
diseye el koymuştur, tahkikat yap
maktadır. Tahkikatın .sonunu bekli
yoruz ve bu bakımdan vahayı bir ef
kan umumiye meselesi olarak ehemi-

yetle takip edeceğir.. 
2 - Hadisenin ikinci ve daha mü-

him ve elim bir safhası da mekteple
r in ve mekteplilerin maalesef artık 
bir kulüp rekabeti şeklinden çıkıp so• 
kak vahası haline gelen bu çirkin te
c avü:r.e karıştırılmış olmalarıdır. Ger
çi mekteplilerin kuluplere girmeleri 
menedilmiştir amma, ba:r.ı kulüplerin 
mekteplere mektep idareleri yoluyla 
hulul etmiş olmaları yü:z;ünden bu ha· 
disenin hemen hemen bütün unsurları 
mektepte günlerce hazırlanmış oldu
ğu ısrarla söylenmekte ve m ektep du

varlarına: "Maça gel, bir kilo ayva 
al,, §eklinde afişler yapıştırıldığı bu 

meyanda ileri sürülmektedir. 
Eğer hakikat böyle ise . . ,, (Tan) 

Kulüp ileri gelenlerinden biri 
Son Posta,ya anlatıyor: 

.. .•• Sonra, bu maç için öyle yaı:ılar 
Jlazıldı ki Güne~in, Galataıarayı ka-, k • 
/tir bir surette yenmeıi beklenme •-
cap ediyordu. Kaı:iyye berakis olup 
da bu ağır tefavvuku GalGtasaray 

ı:österince heyecana gelen bar.ı genç
ler, bu he;ecanlarını, belki haf görü.l· 
mİ.)lecek ıekilde, fakat nihayet tahr.ık 
neticesi sahaya ayva atmak suretıle 
gösterdiler ııe. bağırıştılar · 

Sonra maç bitti. Kulüplere gitmek 
icin en kısa yol Sıraservilerden geçer. 
Bu yol üstünde de Günej kuliibü var· 
dır. Talebe kafilesi ve bunları toplu 
gifrünce aralarına karışan birçok kim-

~eler ...• ,, 

Bundan sonra ayva hikayesi .. 

"Geçen par.ar günü, Galatasara
ym pek defierli hocası, edip dostum 
l smail Habibin konferansını dinlemek 
ıçin Güneş kulübüne gitmiştim. Hatip 

söu başlamadan yarım saac ka~~r 
e vuel Galatasaray lisesi talebesının . . . 
pef:ne takılan bir halk z;ı.imresının 
kulü bü taşladıklarını .. ,, 

(Peyami'nin "Galatasaray f e
odalizmi,, başlıklı yazısından) 

"Galatasaı"a)' lisesi edebiyat hoca
:. ı lsmail Habib de, talebenin değil, 
hıç kimsenin kulübe hücum etmediği
n i, cam kırmadığını, kimseyi yarala· 
mndığını ve kendişinin tam bir şükii
net içinde konferansını uerdiğini söy
lemekte, bu ne§riyattan hayret ve te

e sür duymaktadır.,, 
(Cumhuriyet) 

Güne.ş kulübünden biri Akşa -
ın'a anlatıyor: 

"- Galata:;aray umumi katibinin 
" Güne1liler stadyuma sahip olmak is
tediler, oyuncularırııızı ayartıyorlar, 
birinci kümeye geçmemeleri lazımdı,, 
feklindeki mukaddimesi bile aleyhi
mi::de besledikleri kini göstermeğe 
k a fidir. Bir kulübı.in bir sahaya sahip 
olmalı istemesi, meşru bir arzu değil 
nıidır? Galatasaray nasıl antren
manları ve varidat için elinde bir 
$fadyum bulundurmak istiyor.sa, baş
kalarının Ja bu arzusunu, kin r esilesi 

:Yapmamak /ii:r.ım gelir. 
Sonra Galatasaray umumi katibi-

nrn beyanatında çirkin bir şey var: 
Bir takım vaidlerle Galatasaraydan 
oyuncu ayarttığımı:r. idd ia ediliyor. E-

Cumhuriyet :?unları ya:tıyor: 

" ... Bu nıe:.ele hakkındu Gulatasa· 
ray lisesi erkanından bırisi de tunlan 
söylemiştir: 

"-Hadiseye mektebimiz talebesi
nin de karıştıkları iddıalurı ur.erine 
zabıtaya baş uurarak yapılan lahki
katta ismi geçen ue yahud hakkırıda 
şikayet edilen talebemiz uursa İ:;imle
rinin bildirilmesirıi rica ettik. Zabıta 
şimdiye kadar yapılan talıhikatla ta: 
lebenıizden hiçbirinin ismi geçmedi· 
ği gibi kendisinden şikayet edilen ta
lebe de mer.Jcud bulunmadığım bıldir

miştir.,, 

Gene Cumhuriyet ' 'manevi ve 
ahlaki bakımdan spor,, başlıklı 
başbetkesinde şu fikirler i ile ri sü-
rüyor : 

" ... Hulasa, memlekette spor yok, 
mütefessih bir spor politikacılığı uar
dır. Çünkü spor teşkilatımızda mcsu· 
liyet ve devamlı bir disiplin yoktuı . 

Rejimin i~tediği gibi manevi mesuli
yetini müdrik karakteri yüksek, fera· 
gat .sahibi, merd sporcu yeti~tirmek i
çin, bütün sistemi değiştirmek laz;ım

dır. 

Ya:r.dıklarımız acıdır; fakat, bu iş
lerle yakından uğ,.aşmış olan her in
saf sahibinin kabul ve teslim edeceği 
hakikatlerdir. Bu yazılar, istiyerek is
temiyerek spor politikasına karışmak 
suretile bunun memleket için teşkil 
ettiği tehlikeyi yakından görmÜf ve 
acı duymuş bj.r adamın samimi tees
sürlerini ifade etmektedir ve onun i
çin bu kadar şiddetlidir. 

Spor sahalarında, bilhassa futbol 
meydanlarında arasıra görülen nahoş 
lıadiseleı·, :;poı · hayatımızdaki vahim 
hastalıkların ancak meydana vuran 
arazıdır. Bu ha.stalıkların en fenası 
ve en tehlikelisi, sporun gençlik ara· 
sında uyandırdığı münaferettir. Bu
nun en yeni ue huuvetli misali de Ga
latasaray - Güneş mücadelesidir. ,, 

Bütün bunları okuduktan son
ra akla gelen şu düşüncedir: 

" iki futbol takımı bir oyun 
meydanında karşılaşmışlar, bir ta
raf yenmi~, öte taraf yenilmiş, hic 
bir hadise cıkmamışken sporc~ 
olmıyanların daha çok bulunduk
ları sokakta - kimine göre olınus 
olan ve kimine göre de olmamı§ 
olan - bir "ayva atma ve cam kır
ma hadisesi,. nden bahsediliyor. 
Ve, bütün İstanbul gazeteleri bir 
mektebte sınıf imtiyazı vehmet _ 
mek ve spor teşkilatına kusur bul
mak, kirli çama-.ırları ortaya cı • 
karmak, diyevler, söylevler v;r • 
dirmek, mitingler yaptırmak, da • 
valar açtırmakta biribirleriyle ya
rış ediyorlar. Bu gürültü icinde 
doğruyu söyleyen ses hangi~idir? 

Bu, gazeteciler sporu mudur 
spor gazeteciliği midir? Ve zaval~ 
lı sporun kendisi nerede kalmış-
tır· ,, 

Geçen çarşamba günü Londra -
da, sporcu olmıyanlarm politika 
işi h~ ı: ne getirmek istedikleri ln
gihere - Almanya milli takımları 
futbol maçı yapıldı . 3 - O İngiliz 
tak1mınm kazandıgı bu mac ha k -
kında ingiliz ve alman gaz.eteleri 
kısaca şunları yazıyorlar: 

Zabıta herhangi bir hadisenin vu. 
ku bulmaması için birçok tedbirf eı· 

almııtı. Fakat bu tedbirlere hiç de 1 
ihtiyaç olmadığı çarçabuk anlaııldı. 

Oyuna başından sonuna kadar sonr 

Ut us -

İstanbul, 7 -- Bu 
sömestir\nde edebiyat 
bağlı pedagoji enstitüsü 
başlıyor. 

yılın ikinci 
fakültesine 
çalrşmağa 

Mezarlıklar için bir 
proje hazırlanıyor 
!staı_ıbul , 7 -· Belediye tarihi kıy

rnetı haız mezarlıkları iyi bir şekilde 
muhaf~z~ ve. bunları tamir ve ağaç
lamak ıçm bır proje hazırlayor. 

Sümerbank'ın Almanya
ycr gönderdiği talebeler· 

İstanbul . 7 -- Sümer Bankm Bur
~ Merinos fabrikasında çalışmak 
uzere Almanyaya tahsile gönder -
meye karar verdiği on dört kişi dün 
akşam gittiler. 

İtalyan vapurunun 
tayfaları 

İstanbul, 7 -- 600 tonluk Jarreno 
adındaki bir İtalyan vapurunun tay
f~sı .kaptan~ itimadlan olmadığım 
soyhyerek ışlerini bırakmışlardır. 

Onbeş günde ihraç 
edilen fındık 

Alman haberlere gore ikinci 
teşnnin ilk on beş günü içinde Ka
radeniz limanlarından muhtelif 
Avrupa memleketlerine 697 b " 
l. d w • d m 
ıra es:em~ e 1 .389.880 kilo iç 

ve 65 bın lıra değerinde 289 b" 
~ilo kabuklu fındık ihraç edilmiı; 
tır. 

Ege mın takasında 
pamuk fia tlan 

Ege mmtakasında son hafta 
İç~nde pamuk piyasası hararetlen
mış ve oldukca kuvvetli muame _ 
leler olfT'ustur. Fiatlar 46 _ 4 7 ku
ruşa kadar çıkmıştır. 

Fitre ve Zekatınızı 

TÜRK HAVA KURUMUNA 
. . 

verınız 

Bunlar, Türk Hava, Kızıl
ay ve Çocuk Esirgeme ku _ 
rumları arasında kardeşce 
paylaşıhr. • 

ruhu hakimdi ve iki taraf, çok iyi oy
nadılar. 

Almanlar, bütün gayretlerine rağ
men bir şey yapamadılar. Fakat so
nuna kadar çok iyi oynadılar. 

Oyun bittiği zaman iki takım biri· 
birinin ellerini samimiyetle sıkmı§lar; 
hakem almanları çok gür.el oynadık· 
tarından dolayı tebrik etmiştir. 

Ga~ete tirajı , taraftarlık, kulüp 
düşmanlığı, stadyoma müşteri cel
bi gibi türlü ıürliı kaygulara bir 
de vehim ve bilgisizlik karıştın _ 
Iarak haberler ve makaleler yazıl
dıkça, biribiı·in1n eHer ini sıkarak 
ayrılan başka memleketler spor • 
culanna, anlaşılan, imrenmekle 
kalacağız· 

Bence mesele sportif olmaktan 
ziyade jurnal istik' dir. 

N.8. 

İ~taulnıl liıııanınııı 
lstanbul, 7 ( A.A.) - lstanbul li

manının tek elden idaresi meselesi et· 
rafında son şekli tesbit et· 

m~k ~ç~n, Ekonomi bakanlığı bat 
m~şavırı Fon der Perten ile liman İf· 
~rı genel direktörü B. Raufi Manya· 
sı arasındaki temaslar dünden iti
baren batlamııtn·. 
. Ekonomi Bakanının verdiği direk· 

t~f dahilinde incelenen noktalar, ida
rı, teknik ve finansal bakımlardan 

limanın müstakbel ff!kline aid bulun· 

SAYIFA 5 

--

leli elden idare'"'İ 
ı~aktadır. Bugün liman hududu ;.·~hi-
lınde, limana aid bulunan tesisat in
c~lenecek ve ihtiyaçlar ayrı ayrı tea• 
bıt olunacaktır. 

1.sta~bul limanı için hazırlanan 
proJenın ruhu, limana aid umum· . . . ı aer-
vısın bır tek teıkilatla ve bir tek el· 
den. idareıi olacaktır. Bu hizmete aid 
vazıfeleri §İmdi takeim etmİ§ bulunan 
mu~telif teıekkülJer hep birden lıiğ
vedılecekleı· ve yeni idarenin h "" . • • uvıye-

tınd bırleteceklerdir. 

\ .... l ' 

12 ikinci kanunda başlıyacak 1 
lan bitmiş gibidir. Umum; merkez.b ~-t" art~ır;m. haftasının har.ırlıh. 
yıllara göre daha parlak geç • • ~ u7 } u e erıne, haftanın geçen 
ve kµltür bakanlığı da b .. ,.. mkesıllıçın azımgelen dit-ekti Fi eri vcrm. 

" Ul u un o ıı anmızı selerb t • • 
usal arttırma kurumu b. k er c mışhr 

bütün yurda dağıtmı•tıı· Re' .'f'f.O h propaganda afişleri bascırak 
, b 

~ • smımız er malın y r . ld 
tn- atan u a'i§lerden ~iı·iıiJir. er ısı o ugumr /10 • 



- l anların .Plfını 
l ta Y l H ·[il1esista11(la 

sAYlFA 4 -

ın 
. ··1 ıürme { ve ' ' 

aratoru o < <lıl<l ~ cıliarmalimış 
c ahili \{arışıl . aı ., ---~ 

,Adisabnba, 7 

A.A.) _ Sü.el 
t( Dessıe• 
se'Venler, 

bombardıma· )')Jft ı 
~ üzerine, ası 

}ıarbın yakında 
ba§lıyacağı kana• 

,..tındadll"lar. Ri· 
:s;ayet edildiğine 

.. e Cicika da gol' ' ~ 

bombardınıan c• 

' ilıni§tİı:'. ,Aynı 
ital• sevenler, 

l ·ımpa• 1an arı~ 
ıratoru öldürmek 

böylece Habe• 
~e ,. 
J,~istanda dahib 
hal'ı§ıklıklar çı• 

karmak gayeleri• 
,,_i gütınekde o\. 
·ııuklarını ~nı• 

vorlar. 
... (fi. 

CeneVTe, 7 • 

italyan tankları 

tatbik tarihini yakınla§tıl'a• 

~.) - R?~ter ay .. ~ll bombardıman edildi 
tuı bildınyo~: 

Burada d•·A) D . . 
~. - essıe re gelecek hafta sonunda ımpara -

,Je'nin l!f bir hombardı- tor !imal cephesine gidecektir. O es-
kalmı§tır. Kap- d b'' "k b' habe t rruzu 1.. ..... d d"rt it l na a uyu ır ş aa ~ 

.ı : k°. ~yan lıyacağı sanılmaktadır. Şimdiye ka-
aaabir .. •; deız akuçll~- dar olan himayeler yalnız ön kuv-

14°U §e uzenn uçar e ı· 

tazla bomba atmıtlardır. Salahi- vetlerin müşademelerinden ibaret· 
~ttar mahfillerde bildirildiğine gö - tir. 

Dessiedeki ameri l<alı dolıJorlar 

İtalyan uçaklarının bombardımanı hakkında bütün 
hükümetlere protesto tebliği imzalamışlar 

Adisa.baba, '1 (A.A.) - Amerika 
luzılhaç te§kilatmm Demedeki has
tahanesinde çalqan dokuz doktorun 
yerdikleri mÜ§terek tebliğdir: 

"Amerika kızılhaç teşkilatı Dessie 
hastahanesi 9 doktoru, dünya efkirı 
wnumiyesine bildirirler ki İtalyanlar 

üç bombardıman tayyare filosu ile 
Deasie §ebri üzerinde uçmll§lar, takri· 
ben bir saat zarfmda ve yalnız pat· 

layıcı bombalar değil, fakat aynı za• 
manda yangın çıkarıcı bombalar ve 
hava torpilleri de abnışlardır. llk pat• 
)ayıcı ve yangın çıkarıcı bombalar, 
münhasıran, arsıulusal işaretleri çok 

uzaktan görülebilir kızılhaç hasta
l anelerine atılmıştır. içinde hastalar 

'e yaralılar bulunan Taffarimakon

r.en hastahanesine de doğrudan doğ
nJ)•a 5 bomba ablmr§br. Cerabi alet· 
lerin bulunduğu salonla iki basta ko· 
i;utu tamamen yanmıştır. Baş hem§İre 
Bayıı.n Havig ağır surette yaralıdır. 

2 numaralı sahra seyyar • hastahane· 
ı.iyle ha$tahaneden 200 metre ileride 
bulunan doktor Dassius'un ameliyat 
çadırı dahi tamamen yanmış ve ha· 
rap olmuştur. Bu tebliği imza eden 

doktorlar tekrar ederler ki gerek sa· 
bit ve gerek seyyar hastahaneler §e• 
hir haricinde bulunmakta idiler ve 
bunların muhtelif yerlerinde gayet 

iyi gorülür bir tarzda konulmuş lü
::ı.umu kadar kızrlhaç i~areti mevcut

tu. Doktorlar, bu hadiseyi dünya ef· 
karı umumiyesi karşısında pı·otesto 

ederler. Ve bütün hükümetlere bildi· 
rirler ki İtalyanlar amerikan ve diğer 
hastahaneler Üzerine 40 tane patla· 
yxı ve yangın çıkarıcı bomba atını§• 
laı-dır. Bu feci tezahür neticesinde ö
lenler ve yar alanların mikdarı 1 O dan 
fa:ıJadır. Doktorlar, hak namına, bu 
hadiselere şehadet ederler.,, 

Bu tebliğ, Dessiede bulunan avru· 
palı ve amerikan doktorların İmzala
rını taşımaktadır. 

1Vevyor1t Taynıi.~ l:f"zere. inin 
~'~lSl 

Nevyork, 7 (A.A.) - "Nevyork 
Taymis" gazetesi, Dessie §ehri ile o· 
ndalti amerikan hastahanesinin topa 
tut lrnagmın, Amerikanın her tara-

fında, bilhassa insanlık bakımından 

ve çünkü bu esnada kadm ve çocuk· 
lar da dahil bulunduğu halde bir ta• 
kım gayri muhariplerin telef olmala· 
nnı intaç eylediğinden şiddetli ten· 
kidlere sebebiyet verdiğini yazıyor. 

Bu gazete, Amerikanın protesto e· 
dip etmiyeceğini bildirmezden önce, 
gelecek resmi mahimatı beklemek ve 
meseleyi hukuki ve diplomatik ba
kımdan incelemek lazmı geldiği fik
rindedir. 

Dessie'deki amerikah muharipler, 
diinkü bombardıman yüzünden 5 ki
f inin öldüğün~ ve 210 ki~inin de ya
ralandığını bil diriyorlar. 

Dessie bonıbardımmu ı·e 
Amerika 

Vaşington, 7 (A.A) -· B. Hul, 
Dessiedeki amerikan hastanesinin 
bombardıman edildiğine dair Adisa
babadaki amerikan elçiliğinden he
nüz malfunat ge~emiş olduğunu 
bildinniştir. 

ltal)'a, hastanenin bombar'dınırm 
edilmediğini .-ıöyliiyor. 

Roma, 7 (A.A) -- Burada Des
sie şehrinin bombardımanı hakkın
daki haberlerin ve bilhassa ameri -
kan hastanesi hakkındaki haberin 
doğru olmadığı bildirilmektedir. Bu
gün resmi tebliğde bildirilen bom -
bardıman münhasrran civarında ku· 
rulmuş olan habeş çadırları kampı
m isithdaf etmektedir ki, bu kamp 
bombardımandan ehemmiyetli su • 
rette müteessir olmuştur. iki İtalyan 
uçağının düşürüldüğü hakkındaki 
haber de yanhşbr. Habeş hava top
larının şiddetli ateşlerine rağmen 
bombardımana iştirak etmiş olan 16 
uçağın hepsi merbut olduklan lima
na dönmüşlerdir. 80 kişinin öldüğü 
ve 200 kişinin yaralandığı bildiril -
mektedir. 

Süveyşten geçenler 
Portsait, 7 ( A.A.) - 30 ikinci leş 

rinden 5 birinci kanuna kadar Süven im· 
nalından 4179 İtalyan askeri, 17424 ton 
harb gereçi, 2093 ton kömür, 1181 ame 

le ve 10500 metr~ milc:abr kereste geç · 
miştir. 
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-u 1. us • -
• \ 111 ~·e~ 111 tt~ll\iği\ 

\ 
Ila 't · . . 

• A ) _ 65 ıncı \-
Roma, 1 (A. · \ B"doglio 

n teb\i ği; mare~a. 
tal ya .. derınışllr: · 

Soı Za 
· :no·Ht 'rc~de nıeuınn 
~ 

I~arsı laıu: ı 
' 

erı 

• ~tle 

\ ~fı gon h . .l 
"-U te gro. d cep esın~ 
'f • kol or usu . 

Erıtre bien merkeZ.\la 
k tımız tem _J'. . 
ıta~ Addi yi işgal etııa.:ıa uç 
Abbı -\\ n bir can1 cenu-' f ko arını • 
şı ışına ,...ntıkasında 
düşman çarp b' d .. 

k tır ı\J ır uşman 

ölü bıraGmhış .tlasmış ve 81 e-
d a ,. . 

bun a. . ıyecek ve harp le-
eritreh)Çirmi~tir. 
111üfriı bes ölü ve bir cok ya-. ' , . 
s~mistir. Dessie civarında 

Paris, 7 ( A A.) - Bu sıtbahki Pa· 
ris gazeteleri dı.in padamentoda vu
kua gelen şaşılacak hadiseyi, sansas
yonel başlıklar altında tefsir etmek · 
tedirler. 

Önmeli gazeteler, meclisin göster· 
miş olduğu barış ve milli anlaşma 

manzarasından heyecanla bahsedi-
yorlar. 

Mutediller, bu hususta bir huküm 
vermezden önce beklemeyi tercih c· 

ruşturmaktadırlar. Bunların m~ taleıı.

larına göre, diinkiı barışın kati olup 
olmadığını anlamak için biraz daha 
beklemek lazımdır, zira "ateş haçlar" 
teşkilatı diınk Li temayule uymcı.ğı ve 
alelade bir sıvcısal parti olmayı k.-ıbul 
etmiyeceklerdir. 

l : · ·ı·hı b" k d diyor ve yeni durumdan bir netice çı· are erımız sı a ı on ın a ar 

Londra, 7 ( A.A.) - lnr,iliz dele
geleri B. Lavalin saylavlar kurulun· 
daki muvaffakiyetini selamlamakta• 
dır. 

ır habeşJi kampı görmüş ve düş- kartınakta bugün için zahmet çeki 
manın müdafa gayretlerine rağ- yor gibi gorüniiyorlar. 

Taymis gazetesi, !'unları yazmak
tadır: 

b Sol cenah gazeteleri yeni durumu men muvaffakiyelle kampı om- "Fransız sıyaı<al partileri ve bir
likleri, Fransanın birliğini kendi Özel 
menfaatlerinin fevkinde tutmuşlar· 

dır. Bu 5uretle saylavlar kurulunun 
dünkü toplantısı fransız sıyasasında 

hir dönüm noktası te:oıkil eden bir ha· 
disedir. 

hardıman etmiştir . 
Somalı cephesinde, Ügaden, 

F eruges ve Korrahai deki kabile 
reisleri teslim olmuşlar ve adam 
lariyle birlikte hızmetimize gır

mişlerdir. 

B . .;;J.-i impamtur ijfmnni.~ 
Roma, 7 (A.A.) - Popolo di 

Roma gazetesinin Cibuti'den aldı
ğı bir habere göre, eski imparator 
Lijyassu hala yaşamaktadır. Neca
tinin, iç sıyasa sebebleri dolayisi
Je kendisinin öldüğünü ilan ettiği 
rivayet olunuyor- Eski im para tor' 
un Harar civarında bir kaleye 
hapsedildiği söyleniyor. # 

llabe:j uuırruzlan 
Aıımara, 7 ( A.A.} - Habe§lerin 

kütle halinde, İtalyan hatlarına doğ
ru ilerlemeleri ve Makalle cephesinde 
ileri karakollar Üzerinde ve Debre 
ile Takaze geçidi civarında vuku bu
lan çarpışmalar bunların habeşler ta· 
rafından daha geniş ölçüde hareket· 
lere girişmek istediklerini göstermek· 
tedir. 

Taka:ıe geçidi, Tana ve Semien 
b<i,geleri arasındaki yegane geçittir. 

Biitiiıı cephelerde bombardı
mmı v<tr. 

Adisababa, 7 ( A.A.) - Buraya 
gelen haberlere göre, bütün cephe• 
}erde hav·a bombardımanları vuku 
bulmakta ve yakında jtalyanların bü
yük bir taarruza geçecekleri zanne· 
dilmektedir. 

HabP.~lere yar<lım eden l.·ö)·liiletf' 
lmrşı şfrldetli cezalar 

Roma, 7 (A.A.) - Tribüna gaze· 
tesinin haber aldığına göre, Amba 
Anger yakınında, Tebagada İtalyan· 
lara karşı baskın yapmağa muvaffak 
olup da neticede püskürtülmüş olan 
Şoalı muhariplere yardım gösteren 
köylüler hakkında İtalyanlar ibret 
olarak cezalar tatbik edeceklerdir. 

Lavoro gazetesi bu adamların mun· 

tazam habe§ askerleri olmayıp, şef
lerini, Takaze ile Gevzinin ötesine 
çekilirken takip etıniyerek, münferid 
gruplar halinde İtalyanlara karşı koy· 
mayı tercih eden, Ras Seyumun eski 
silahşörlerinden olduklarını yazıyor. 

CAN - KAY - CEK _,. .... 

Çin sıyasasını 
eline mi alacal{? 
Nankin, 7 (A.A.) - Kommintang 

merkezi icra komitesi üyeleri, Çan· 
kay·çek'e imparatorluk İcra ofisi baş· 
kanlığını vermişlerdir. General, Çan· 
kay-çek'in bunu kabul edeceği pek 
muhtemeldir. Bu nıakam, aşağı yu
karı başbakanlık makamıdır. 

Bu suretle General Çan-kay-çek, 
askeri kuvvetlerin başkumandanlığm
dan ve parti ikinci başkanlığından 

başka Çin sıyasasının idaresini de eli
ne almış olacaktır. 

Kopeey valisi dış işleri bakam, 
Şangsu valisi de iç illeri bakanı ola· 
caktrr. 

Prenses Viktorya 
gömüldü 

Londra, 7 ( A.A.) - Kıralın luz ka,·. 
desi Prenses Vif<toria'nın cenaze töreni 
bu sabah Vindsor şatosunda yapılmış 
br. Törende aile efradı ile kor diploma· 
tik müme~silleri bulunmuştuı·. 

baştan aşağı istismar etıneğe cabalı
yorlar. 

Bazı gazeteler, yabancıların, fran
sızların aralarındaki ihtilaflaı-ı hiç 
bir zaman istiıımar edememeleri lazım 
geldiğini ve şimdiden sonı-a, gelecek 
diplomatik müzakereleri idare için 
daha çok nüfuz sahibi olacağını kay· 
detmektedirler. 

Müfrit sol cenah gazeteleri dün
kü günün "tarihi bir gün" mü yoksa 
bir "enayi)er günü" mü olduğunu so· 

ZECRi 

Bu mesut inl<işaf, B. Lava! için 
şahsi ve bariz hak edilmiş bir muvaf
fakiyettir. Bu hadise aynı zamanda B. 
Lavalin biribirlerine muhalif partile.-
arasında yaptığı uzlaşma 

nin de bir mükafatıdır. 
gayretleri· 

Bütün İtalya'da noel ağacı satışı yasak edildi. 
dükkan ve lokantalar erken kapanacak 
Roma, 7 (A-A.) - Faşist par 

tisi sekretelliği, noel ağaçlarının 
satılmasını bütün ltalya' da yasak 
etmiştir. 

Roma, 7 (A.A.) - Zecri led 
birler dolayisile bütün İtalya' da 
ziya, elektirik, teshin bahislerin
de büyük tasarruf yapmak mec· 
buriyeti hasıl olmuştur. Pazartesi 
gününden it.ibaren bütün mağaza 
ve lokantalar daha erken kapaya
çaklardır. Mağazaların genel ka· 

J(ahirede o·ene o 
,k:arışıl{W{ 

(Başı 1. inci say/ada) 
far ve sopalarla kaı·şılaşmıştır. Gös
teri yapanlar fenerleri kırmışlar ve 
mağazalarla otobüslerin camlarını 

indirmi§lerdir. 7 polis yaralanmıştır. 

Kahire, 7 (A.A.) - Sir• Samuel 
Hoar'ın Londrada -.ıerdiği son beya-

nat, Mısırın bütün sıyasal mahafilin
de derin bir hoşnudsuzluk uyandır
mıştır. 

Dün akşam, İngiliz komiseı·liğinin 
önünde, protesto maksadiyle topla-

nan 1000 kadar ahali, hasmane le'Za· 
hüratta bulunmuştur. 

Kalabalık semtlerde halk ile zabı· 

ta arasında çarpışmalar olmuş, altı 

polis yaralanmıştır. lngiltereye karş• 
olan bu hareketin gelecek hafta içe· 
risinde daha da genişlemesi bekleni· 
yor. 

Kahire, 7 (A.A.) -- 4 bin kadar 

talebe, üniversitenin kain bulunduğu 

Çize'den, şimdi Kahireye doğru yü
rümektedirler. Çize ilbayırun talebe

nin Kahireye yürümesini men için, 
Abbas Sait asma köprüsünün açılma
sını emrettiği söylenmektedir. 

Kahire, 7 (A.A.) - Şehrin dışın

da kain üniversite binasının yanında 

bir nümayiş başlamıştır. Nümayişçile· 

rin çoğu talebedir. Yeniden karışık

lıklal" çıkmasından korkan zabita, 
Kahireye giden bütün yolları tutmuş
tur. 

Nümayişçiler, ulusal dava kurban
larının namına üniversite bahçesinde 
bir anrt dikmek tasavvruundadırlar. 

Kızılay 

panış saati 19 olarak tesbit edil 
miştir. Yiyecek salan mağazalaJ 
yarım saat daha geç kapayacak. 
lardrr. 

Sinamalar, tiyatrolar, kahveler 
ve lokantalar ise, 23.30' da tema• 
men kapatılmış olacaktır. 

Roma, 7 (A.A.) -Mareşal De 
Bono dün buraya gelmiştir. Ken· 
disini, İstasyonda B. Musolini ile 
heraher hir çok tahsiyetler kap. 
ıılamışlard ır. 

Şimali Çin işi 
(Ba§ı 1. ci sayı/ada) 

muhtariyet hareketini tenkil eylemek 
için bahane verilmi~ olacaktır. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Japon erkanı 
hrabiyesi Çin şubesi ~fi Albay Kita• 
Dairen'e gitmek Üzere Kobe'den ha· 
reket etmiştir. Albay, Şimali Çin'dekl 
japon garnizonlarını kuracağı gibi 
aynı zamanda timali Çin askeri ma· 
kamları ile Tokyodaki harbiye bakan• 
lığı arasında irtibat subayı vazifesini 
görecektir. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Nichinichi ga
zetesinin yazdığına göre, Nikuşi İs· 

minde bir japon mühendisi> elektro
maknetik dalgalarla enerjıyi nakle· 
den bir keşifte bulunmuştur. Bu dal· 
galar vasıtasile çolr az bir zamanda 
demir madenleri izabe edilebilmek
tedir. 

Bir anlaşma el{le 
edıl<li 

Peiping, 7 ( A.A.) - Çin ve japon 

delegeleri bugün muvakkat bir an1aı; • 

ına elde etmişlerdir. Bu anlaşma saye -

sinde tehli&teli anlaşmazlığın bertaraf 

"dileceği sanılmaktadır. Nankin hükü • 

meti Peiping de Hopei ve Çahar ey·· l

leri için bir sıyaS<ıl komite teşkilini le • 

ahhüt etmektedir. General Sungçey-uan 

komiteye başkan olacaktır. Komite'İn 

azası ilci eyaletin büyük memurlarile Ja
ponya'n·- · imadını haiz kimseler 'en 

ve bu arada 1918 ve 1919 da japon ta ,f 
tan planın akim k iması s ra!'lında a:ıL!! 

dilmi~ olan generallerden ı; c·• '*İr. 

Balosu < 
i 

31. 12. 935 ' • 

BHyiik si::mu müziği. Butcı 're yıl başı t>ğlenct:'f,-ri > 
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J)ünli.Ü ınaçlar 
Aınkara gii<'ii kiiçiikleri Alln~or

chı) u Dt•mir por ikinc!len 
(,.pn<•ler birliğini ) endıler. 

Dun. Ankara Gücü alanında 
taat 13 de Ankara Gücü - Albn
ıordu genç takımları lik maçlardını 

G .. ·· emılt an aptılar. Ankar ucu P d M ç 
olan bir golle oyunu kazan 1

• a 
çok giızel oldu. Bu maçtan . 5?;ra 
Demirspor - Gençler Birliğı ıDın-

. yapıldı. e-
.r:ı takımlarının oyunu b 1 

b . l tarak fut 0 a-mir spor, ır go a . . . ka 
anında ilk muvaffakiyetını H 
7.nndı. Oyun çok durgundu. de 
ıki kuliıbün ikinci takı~la~rn arı 
dah . . b" oyun beklenırdı · a ıyı ır 

Bu(Jüııkü maçlar o .. . 
'"'.. kkalc> gucu ~;ın t ucı,por · .n.:ırı 

Ankara giicii - Çanka~ a 
kar;..ı]a .. ı} orJar. 

. ':\. ! t kımlar araıın-
B ·· bırmcı a ugun 'lk u saat 

da lik maçlarının ı oyun K k-
G.. çspor - ırı ]2 30 dadır. uven k 

'ı c·· .. arasında yapılaca o -a e ucu _ 
lan bu maç, bundan so~ra oy~a -
nanacak olan ve şampıyonan::;a 
. d müessir bulunan A 

un e k ı masının G .. ü - Çankaya arşı aş 
::ında biraz sönük kalacaktır· 

} kat iki kulübün sonuncu kalma:ak için yapacakları k~deıçe 
.. dele de merak ve alaka u -

muca .. h. d" 
d ak kadar mu ım ır. yan ırac 

Gençler Birliği - Çankaya ma-
1.k çlarının en 

... ından sonra ı ma d b' -
T k ı alarm an 1 
enteresan arşı aşm Gücü -
ıti de hiç şüphesiz ~::::ı:r. Saat 
Çankaya arasnda o bu ına -
]4.15 de başlıyacak.ol~n etireceği 
~m alana epiyce seyırcı g 

umulur. 

Trikolor Istanbul sporu 

2 _o yendi . . 
Şehrun•Z· 

htanbul, 7 (Telefonla) - "lk 
Trikolor takımı ı 

c bulunan romen 
1 

'la yap· 
k . 'd lstanbu sPor 

maçını 1 a sım e 'd" Romenler ilk da· 
tı Saha çok tenha 1 ı. dan 

• h yadırgama 
kika.ardan itib.-.rcn sa ayı ğa 

ı:nck ,ık 'e çabuk bir oyund doY~g-dan 
. • d kika a a -

baı,ladılar. Y edıncı a b. •utla go· 
ı . . . . orta akıncısı ır " 
uır ınıtı rornen l hare• 
le çevirdi. Bu golle htanbu s~or hA • 

1 vazıyete a 
laetc geldi, fakat ro~ er 34 uncu 

. . k cı"kmedıler ve iuın cı.na ta ge s· 'n· 
· · tılar ın 

r, l.iakda ikinci gollennı ?'a~ ·ede ro-
o dene böylece bitti. İkina de~. "krk 

da degı91 1 
menler oyuncu•ar arasın k . ol 

d biraz zev sız 
yaptıkları iç.in bu evre 

1 
· e rağ· 

b .. ·· 8 yret erın 
du. İki taraf da utun g un 

2 
• 0 ro· 

men gol çıkaramadılar , .e oy • • rnaç 
• • • J b"tti lkmcı menlerin galıbıyetıy e ı . 

1 alacaktır. 
y rın Galata5arav a yap 

C. H. P. Musabey 

Dumlupınar nahiyesinin Mu -
ıbey ocağı yıllık kongresi 5 

· Jkkanun tarihinde İnönü ilk oku
lunda B. Enver'in bir söyleviyle 
açılmıştır. 

Başkanlğa B · Talat, başkan 

muavinliğine B. Suphi, sekreter -
liklere de BB. Asım, Fehmi; dilek 
encümenine BB. Fehim, Yusuf ve 
Raşid; hesab encümenine BB. 
Hakkı Yaşar, Salahaddin seçil -
dikten' sonra beı dakikalık bir din
lenme yapılmıt ve yeniden açılan 

Dil hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

XI inci Anket 

1-Gö:ı 

2-Gör 
.~-Kör 

4-Kor 
5-Gür 

1) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

Jl) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmitlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmelc 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri· 
nin mana ve farkları bakı· 
mından rolleri ne olmuştur? 

lV) Bu arattırma neticesinde: 
A - Türkdili kökleri ve, 
B - Türk dili ekleri, ve, 
C - Türk sözlerinin teşekkü· 

lü hakkında bir kaide çı· 
karmak mümkün müdür? 

Yukardalıi on birinci dil anke
timize okurlarımızın verecekleri 
cevablar, gazetemiz ~azı işleri di
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımı:ı 
cevablan ıırmile koyduğumuz 
gibi bıJndan böyle de koyacağtz. 

ULUS 

Ocağının kongresi 

kongre büdceyi gözden geçirerek 
kabul etmiştir. 

Dilekler raporu da gözden ge
çirilmiş ve kabul edilmiştir. 

Yeni idare heyetine BB. En -
ver, Naim, Raşid, Suphi ve Bayan 
Mehveş; 

Yedek üyeliklere BB. Muam -
mer, Süleyman, Yusuf, Mehmet 
ve Bayan Adviye; 

Nahiye kongresi üyeliklerine 
de B. Enver ve Bayan Mehveı se
çildikten sonra kongre dağıJmıt
hr· 

Köstence ihracat yolu 
Türkofise gelen malômata 

göre, bu ayın dördünde İatanbul
dan Köıtenceye kalkan vapurlar, 
mühim miktarda hamule almııtır. 
Drestene tütün; cenubi Almanya
ya ceviz, fındık, yumurta; Lehia
tana fındık gönderilmektedir. İh
racat mallarımızın Köstence üze
rinden sevki için yapılan anlaıma
dan sonra bu yol çok eyi işleme
ğe baılamııtır. Bu yolun tevrübe 
ile sabit olacak faydalarım teci
merlerimiz daha yakından gör
dükçe nakliyatın artacağı umul
maktadır. 

Deniz nakliyatı direktö
rü İstanbul'a gitti 

Ekonomi Bakanlığı deniz nak
liyatı umum direktörü B.Ayet Al
tuğ Bakanın çağırması üzerine 
dünkü trenle lstanbul'a gitmi,tir . _, .... _.... __ 
Sadakai ~""'ıtır 

Diyanet İşleri 
Reisliğinden. 

Kuruı para Çeıidi 

11 20 Buğday 

18 10 Un 
ıs 20 Arpa 

133 10 Razakı üzüm 
83 10 Çekirdeksiz üzüm 
50 00 Siyah üzüm 

J(iıJtiil' Cenıi' t~tiııin 

Kültür cemiyetince tcrtıb cdılmış 

olan ve evelki gün çekilen eşya pİ· 

yangosundan kazanan numaraların ge
ri kalanlarını da bugün yazıyoruz: 

50 lira lwzmıtm ıwnwrafor: 

59250 15756 49033 37361 34852 
37743 44161 30150 41247 35276 
32050 53938 

25 lira kazıman m11ııar11lar: 

8669 10406 16807 42649 32019 
52502 55969 59846 21232 56805 
17686 47984 39030 55281 14039 
27837 18807 11948 52929 35221 
55351 9499 9199 50987 25616 
30581 40116 16013 59673 36872 
40730 22519 15703 46810 3776 
46713 11180 13240 22663 43456 

10 lira lmzmıwı ırnmaralar: 

42037 59414 37912 33316 26821 
2948 21789 57826 34360 50006 

40329 58347 49286 7318 50929 
26265 35157 43447 49336 32301 
3230 3044 39550 27345 52828 

29699 13512 36515 14233 24074 
38479 45528 22594 23017 27624 
40157 3629 16449 40113 54630 
43585 29839 30645 11346 46678 
22098 8297 15248 50627 58628 
24834 42912 42653 48948 8078 
24583 45504 20234 9056 10763 
21521 34660 2509 15046 35547 
42576 52893 42301 12566 48301 
12566 4152 1639 1674 18959 
23918 54021 28320 47188 43712 

529 29373 11752 16011 32763 
22046 59272 22448 2069 39346 
29784 54776 26371 13012 589 
19016 42248 43969 16152 16568 
49983 14256 15435 

5 lira lrozaruın numamlar: 

48958 26348 15960 41514 7706 
35596 26871 55934 14166 7756 
47673 40719 39148 14430 52082 

32588 20889 3477 49671 31584 
47617 45355 28999 53682 53598 
49627 55363 43610 30703 16771 
39986 15629 47530 33865 8285 
34059 3870 31463 30391 48177 
48009 27090 49838 51063 28468 
30330 52916 34952 51653 16772 
59006 37640 37675 51142 53223 
27961 59384 41415 46059 21017 
45307 30252 43211 24535 37085 
39326 32101 10848 6478 29985 
27899 40990 50522 33660 8835 
59035 18594 30215 30104 47242 
3613 21360 42421 759 40030 

733 30025 28582 45861 19788 
8073 31846 15715 32521 27338 

36820 21576 51427 17877 42023 
40501 39159 44060 56117 42801 
14770 18587 47775 22842 43540 
39927 38388 57350 1358 29250 
26834 10128 8050 1417 36701 
40742 21779 23964 41546 17264 

SAYIFA 5 

8Gfbethe 

ALINACAK DERSLER 

(Başı 1. inci aaylaıla) 

bizim gözümüzden kaçan huıuıy ı 
yellerini ve daha derin tahlillerini 
askerlere bırakmamız lizımgelir. 

Vilyam Stecl: "Eier harb tay .. 
yareciliği bu hızla ilerliyecek olu.
sa, Avrupa harbleri birer ıece ıü. 
recektir !,, diyordu. Gerçi Ha.beti• 
tan tecrübesi, bu korkunç devirdeıa 
henüz uzakta olduğumuzu göe • 
teriyor. Fakat ıu nokta üzerinde 
ısrar edbiliriz: Eğer bir memleket 
modern cihazlarla donanmıtaa. 
eger bir memleket raylarını dö
şemiş, bacalamn kurmuı, tehirle
rini büyültmüf, nakil yollarını yape 
mış, ve milli müdafaaıın1, vatanm 
bütün vasıtalan ölçüıünde, k Ü 1 • 
1 e ş t i r e b i 1 m i t ı e , kendini 
koruyabilmek için lllwadan •el• • 
cek hücum/an laavaJan lıarpla • 
mak zoru altındadır. Köprülerini. 
fabrikalarını, gündüz hareketle • 
rini, şehirlerini, toplaııtdannı mil
li kanadın gölgesi altında tutunu
yanlar pek çetin bir imtihan ııu ... 
aında kalacaklardır. Tayyarecilik, 
ağır bombalarla uzun meeafelent 
gidip gelmeği, emniyet akma al • 
mııtır. Sürat, hemen her gün ut • 
maktadır. 

Hava müdafaau tutlara, hv 
memleketin yulrarda •uıflan• 
gösterdiğimiz orpniamumm a.. 
ıuıi fartlarına pre, daha pat.h 
veya daha ucuz, daha liic YeJa 
daha kolay o\alailir. • tutlar 8&. 
yük Britanya ad•len ile ı..,..,.. 
Almanya ile ldiÇük Asya arum • 
da bir değildir •e henüz o kaduı 
kesifleımiyen, ltüyük mftesleii 
biribiri ile om• apiipniyen mem
leketlerin lehiMclir. 

Her ne de oha, 1&JID Bat ... 
kanın geçen ••eki çatrw .... 
gönülden kulalE verelim. Ta;naıe. 
!erimizin sayı• ek•ilip artaWlirı 
Ancak binlerce genç, u um..,. 
da, kanadlanmajı ve havada iı • 
tediği gibi oynamalı öjnnmeli • 
dir. 

P.R. T 

ı404ı s4 ı& 41821 3M4I ısooa 
28128 34259 47885 33824 30083 
22566 26790 13104 44648 5084I 
59963 54785 28001 11481 15380 
44025 13213 12171 34I05 31158 
27041 36453 48410 30379 4l2IO 
1040 45545 M921 1885 173G.1 

17272 58462 llMl 31872 28137 
29776 4686 21089 39618 11170 
52772 42660 ...... 41840 10713 
33081 56756 48434 37072 29973 
21943 57325 24323 39393 11111 
10126 53918 3990 21711 23870 
14192 7480 •tM 7760 241 
58185 16347 27915 1007 22091 

Dün verdiğimiz n........ıara ili" 
olarak 55836 n-.ranm de 200 lira 
kazandığı bildirilmektedir. 

Tefrika: 56 - Ben Fransuva Rable'yi çok okudum, 
my love. fransızcayı da Rahle ile Vi;Yyon'u 
okuyarak öğrendim. Fakat darling, sız Pan
tagrüel'i bilir misiniz? Oh! Pantagrüel, süp
rüntücüler geçmeden, pırıl pırıl yanan şafak
ta, saraylarla dolu güzel ve asil bir şehirdir. 
Oh 1 hayır darling, süprüntücüler süprüntü
leri kaldırmamışlar ve hizmetçi kızlar da 
mermer dehlizleri henüz silmemişlerdir. 
Fransız kadınlarının Pantagrüel'i okuma
dıklarını görüyorum. Siz de mi onu bil~iy?r
sunuz? Hayır mı? Oh! bu lüzumlu de.gıldır. 

menfaatleri de, kombinezonları da aşka ka
rıştırmaksızın neyapmanız lazımsa onu ya
pınız. Mis Bel bunları anlamak için bir an 
duraladı. Sonra kızardı ve kalktı. İncinmişti. 

Öyle sakin bir merdivenden çıktılar ki 
ayak seslerini unutmuş gibi 4di, jak bir ka
pıyı iterek Terez'i içeri aldı. Terez, hiç bir 
şey görmeksizin, mezarlığa bakan açık pen
cereye doğru ilerledi. Duvarın üzerinden. 
yasın neşeyi bozmaksınn biribirine kanştti1, 
yaşamadaki tatlılığın ilüler üzerinde top. 
raklara kadar sirayet ettiği bu memlekette 
mevtai olrnıyan servilerin tepeleri yükseli
yordu. Jak, Terez'in elinden tutarak bir ka
napeye kadar götürdü.. Kendisini yabancı ve 
münasebetsiz bir serüv•e atılmış gibi hisset 
memesi için hazırlamq olduğu odaya Terez. 
ayakta durarak, baktı. Komedya simalariyld 
süslü birkaç eski örti duvarlara, geçmif 
zevklerin sevimli hüznUnii veriyordu. Anti.
kacida birlikte gönnit oldukları silik bm 
pastel duvara asılmıştı. Bir büyWı anne kol
tuğu, bir kaç beyaz iskemle, masanın llzerine 
de boyalı fincanlar ve Venedik bardaktan dl. 
zilmişti. Her köşeye, renkli kiğıdlardan ya
pılmış ve Üzerlerine Ploransanm, Bolonya
nın ve Venedik'in hakikiğ ruhunu üade eden 
maskeler, palyaçolar ve mandıralar resme. 
dilmiş paravanalar konmuştu. Tercz, Jak'ıa 
yatağı, böyle neşeli resimlerle bezenmiş ka. 
nadb paravanlardan birinin arkasına sakla
mağa itina etmiş olduğuna dikkat etti. Bun. 
lardan başka bir ayn~ yerde seccadeler var4 
dı, ve hepsi bu kadardt. Jak, kurnaz ıatıcılae 
nn müşteriyi adım adan takib ettikleri W. 

ın.ı .'1
1111 rommıı: 

Kırmızı Zanbak 
Y azan: Anatol FRANS BAYDAR 

n . Nasuhı Türkç"ye çe,•ıre · 
. rılmışlardı. Terez, 

Yar.m saat once ~y d düşüniırken, o
~... . .m \ e bıkkın, yatadg!n aduydu. Kapı ya-
d alan ıgını a kapısının tınn .. .. k başı kapı per-

v. n'ın kuçu 1 •• 
11 açıidı 'e ıvra _ lan arasından go-
esınin büyük Iımon agaç 

:rundü. . muyum, darling? 
- Sizi rahatsız eunıyor 

Uykunuz yok mu? gwa niyeti yoktu. 
1. ··n uyuma w 

Hayır, dar ıng ı lkt Vivyan yatagın 
Dirscgine dayan.~rak kafft~· ki yatağı çnkur
lızerine oturdu: oy le ha 1 

]astırmadı. . . k akıllı olduğunuzu 
- Darling, sızın ço . . Mösyö $adler 

hihrim. Oh! b~nda? emın:~ısünuz. İstedi
nasıl kemancı ıse sız de m S. de tastamam 
ğı vakit biraz falso yapar. ız lar' maksadı-

d · ~ · zaman ' 
muhakeme etme ıgını·~· .. tadı zevki ver-
nı.z kendinize bir. musı. 1 u;k akıllı, çok dü
nıektir. Oh! darlıng, sız ç · ·n sizden bir 

1. . . B de bunun ıcı ' şunce ısınız. en ' . 
nasihat istemeue geldım. hake 

• b ı nan Terez mu -
Şaşırıp bıraz k~yg? a na kar I kendini 

rnc sahibi oldugu ıddıası .ş ,. ·a· Fa 
B nda samımı ı ı. -rnüdafaaya kalkıştı. u . 

l>at Vivyan onu dinlemedı 

Pantagrüelde Panürjden evlenmesi lazın:ı: ~-elip 
gelmediğini soruyor, ve böylece ço~ gulunç 
oluyor, may love. Diyeceğim şu kı ben d~ 
onun kadar gülüncüm, çünkü size aynı sualı 
soruyorum. . 

Terez, saklamadığı bir can srkısı ıle ce-
vab verdi: 

- Oh! bu hususta bana hiç bir şey sor
mayın. Size fikrimi daha önce söyledim. . 

- Fakat, darling, siz yalnız erkeklenn 
evlenmekle hata ettiklerini söyledinizdi. 
Bu nasihati tabiiğ kendim için kabul ede
mezdim. 

Madam M3.11en, Mis Bel'in, aşıkane ha
yatı tuhaf bir şekilde ifade eden küçük ba
şına baktı. Onu yanaklarından öperek: 

- Yavrum, sizin için dünyada kafi dere
cede ince ve zevkli bir erkek yoktur. 

Sonra şefkatli bir ciddiyetle: 
- Çocuk değilsin'z: seviyor ve seviliyor

~anız, hislerle hiç bir münasebeti olmıyan 

XVIII 
Cumartesi günü Terez, vadetmiş olduğu 

gibi, saat dörtte İngiliz mezarlığının kapı
sında bulundu. Döşartr pannakhğm önünde 
idi. Ciddiğ ve heyecanlı idi: ancak konuşu
yordu. Neşesini belli etmediğinden dolayı 
Terez memnun oldu. Bahçelerin tenha du
varları boyunca Terez'i tanımadığı dar bir 
sokağa kadar götürdü. Bir levha üstünde 
Via Allieri sözleri okunuyordu. Bu sokak
ta elli adım kadar yürüdükten sonra karan
lıkça ve yanları ağaçlı bir yolun önünde dur
dular. 

- Burası, dedi. 
Tere.z Jak'a sonsuz bir hüzünle baktı. 
- İçeri girmemi mi istiyorsunuz? 
}akın kararını vermiş bir adam halile sustu

ğunu görerek yolun nemli gölgesi içinde, ar
dısıra yürüdü. Jak, kaldırımlan arasında ot
lar görünen bir avludan geçti. Dip taraf ta, 
keçiler ve nenfolarla süslü bir çatısı ve di
rekleri olan üç pencereli bir kıöşk vardı. ]ak
ın, yosunlu sahanlıkta durarak kilide soktu
ğu anahtar gıcırdayıp mukavemet etti. J ak 
mırıldandı: 

- Küflenmş, 
Terez, düşüncesız ve ruhsuz cevab verll1: 
- Bu memlekette bütün kilitler küflü-

dür 
şehirde dah;ı iletisine gldememifti. 

(laaQ. 



.·, 

Susuz lzmit Cumuriyet devrinde 
T ürkiye'nin en iyi sularından biri 

olan Çene suyuna kavuştu. 

KUL TUR: 
Kocaeli kültür bakımından ileri ge· 

len tehirlerimiz arasında yer alabilir. 
Cumuriyetin kurulutundan beri her yıl 
programlı olarak yapılmasına devam 
edilen mektepler bir taraftan kiğirle~

tirilmiş bir taraftan yenileri yapılmıştır. 
1933 yılında Geyve ile Mudarlı köy

lerinde iki kargir, Şemseddin, Nuruos· 
maniye, lnebeğli, Feyziye ve Akçat köy
lerinde beş yarım kargir, Balçık ve Süm
bülei Mahmudiye köylerinde iki kerpiç 
olmak Üzere dokuz; 

1934 yılmda, Akviranda biri kirgir 
olmak üzere on iki yıldiNlimizin içinde 
94 tane mektep yapılmış ve bugün 204 

Ü bulan bu mektepler muntazam bir hal~ 
konulmuştur. lzmitte sosyal hayatta çok 
inkişaf kazanmıştır. Halkevinde temsil
ler ve toplantıların sayısı bu hareketi 
llnlatacak kadar kuvetlidir. 

HASTANELER VE ~IHAT 
iŞLERİ: 

Evvelce 25 yataklı olan hastaneye 
P24 yılında ayrıca 25 yataklı bir pavyon 
daha eklenmittir. 926 yılında bir rontkeı 
laburatuvan 930 yılında da oldukça eyi 
bir ameliyathanesi olan cerrahi bir pav
jon yapılmıt ve rontken kısmı fennin 
son techizatiyle daha mükemmel bir ıek
le sokulmutlur. 

Ayrıca Adapazarında da 930 ydınd~ 
15 yataklı bir hastane açılmıt ve Gey -
ve, Hendek, Kandıra. Gebze ve Kara· 
mürsel ilcelerinde beter yatakla birer 
dispanser, vilayet merkezinde 931 yılın
da bir kimya laburatuvarı kurulmuı ve 
hükümet do'ktorluğu içinde yeniden iki 
katlı ve dört odalı kargir bir bina yap
tırılmıştır. 

ilimizde sıtma: Cumuriyeten once 
sıtma temamen ihmal edilmiş olan bir 
afetti. Sıtma mücadele teşkilatı doğru
dan doğruya cumuriyetin çok önemli bir 
varlığı olmuştur. Bu tetkilat tarafından 
ildeki bütün sıtmalılar tedavi altına alın· 
mış ve sıtmahların mikdarı günden gü
ne azalmıştır. Bir taraftan da eskiden 
beri mevcud olan bataklıklar kurutula· 
rak sıtma membalarının yok eclilmf'SİH' 
devam edilmektedir. 

llimiz sıtma mücadele teşkilatı: 931 
yılında sıtmalılara karşı 485 kilo 258 
gram, 932 yılında 584 kilo 595 gram, 
933 yılında 467 kilo 226 gram, 934 yı
lında da 523 kilo 321 gram kinin dağıt· 
mış ve bu yıllar içinde de ilin muhtelif 
bölgelerinde ~822 hektıtr bataklık ku
rutulmuş 112 kilo metre ve 755 metı·e 

uzunlukta dere yatağı temizlenmiş ve 
bataklıkları !kurutmak için de 42 kilo 
metre ve 756 metre uzunlukta kanal ye
niden açılmıştır. Bu yandan ilin bütün 
bataklıklarının k!.!rutına projeleri hazır· 
lanmı,tır. 

ULLS 

• KOCAELi 
Yardan en bayındır bir köşesi 

ol•ağa doğra ilerliyor 
Kuccwli ( lzmiı) vila~·eıi; ver· imli ıovrnk. bol ağm:. iyi su. tiir lii. iirün bakınundmı yurdumu

zırn en ıleğedi bir J,i;şesidir. Ge nİli bir i)/("iide bir tarını sı~·usmnn ın tatbil.·ine çok elveri.~li olan bu 
scılwda bugiinkii bayındı.rlık m erlw:ulerı lauz(l/ar<ı doğru yayılnı alaadır. Kocaeli bize yarınki 

ba)·ındır lıiil,iyetiyle görünme~ e buşlanıı.~llr. 
Kliiıd fabrikası ile devlet en dii."trisinin etı verimli bir kolunu bllgrma <:e/..:erı bu talili yurcl 

ki)şesinin son )·ıl İ('indeki (,'alı~ mmn bizi ... twindirf•cel.· kadar ver imlidir: 

935 yılında vilayet hususi bütçesin· 
den 26 tonluk bir ekiskavatör makinesi 
alınmış ve bu günlerde çalıştınlmağa 

başlanılmışbr. Bu makine sayesinde ili.~ 
bataklıkları çok tkısa bir zamanda tama
men kurutulmuş olacaktır. 

YOLLAR: 
Cumuriyetin onuncu yılından sonra 

geçen iki yıl içinde, lzmitten Adapazarı 
ve Hendeğe, Oradan bolu sınırına kadar 
olan yolun 15 kilometresi 6 körü 7 men· 
fezlc ayrıca tamir edilmiştir. 

lzmit Kandıra Kefken yolu üzerinde 

deki yeni yapılar bu yeni plana uygun 
bir surette ilerlemektedir. Ayni zamandcl 
şehir yolları eski kaldınm yapılarından 
şoso, parke ve asfalta tahvil edilmekte, 
genişletilmektedir. Evlerdeki kafesler 
kaldırılmış son yapılarda umumiyetle 

pencereler çoğaltılmış ve genişletilmi~ 
bu suretle hava ve .1.iyadan istifade vazi
yetleri artmışt .... 

Ayrıca da lzmitin çok eski biı· derdi 

olan evs:.ızluğa karşı da eskiden künk 

borulaı·iyle şehre getirilmiş olan. fakat 
bakımsızlık ve zamanın tesiriyle mecra· 

ve lskender devrine, lraniler zamanına 
ve sonra sırasiyle bizim eski tarihleri -
mize ait olan eserler vardır. 

lzmit kalesi, Gebze'de eski hisar ka
lesi, Gebze ile Muallim köyü arasında 

Anibalin olduğu söylenen mezar, Kandı· 
rada Baba tepesinde l zmit fatihi Akça -

kocanın mezarı ve birçok tepeciklerde 
'eski devirlerden kalma mezarlar; Mimar 

Sinan'ın eserleri olan lzmitte Yeni Cu-
ma, Gebze'de Mustafapaşa camileri; iz. 
Mit'te Sultan Aziz'e ait bir saray, birk11ç 
yüzyıllık birkaç ev; Tavşancıl civarında 

Sapanca gölü ile laımit körfezi araaınclaki bataklıkları kurutmak için açılan büyük kanal. 

21 kilometrelik kısım yeniden yapılmış 
dört menfezde tamir edilmitfo-. 

Adapazarı • Karasu arasındaki yolun 
bir kilometrelik kımı yeniden yapılmış 
ve 2 kilometrelik kısmımn tesviyeyi tü
rabiyesi ikmal edilmiş l)e• tane köprüsü 
yeniden yapılmıştır. 

Ormanköy - Akyazı Bolu yolunun 
sekiz kilometrelik kısmının tamiratı e -
aaıiyeıi yapılmış 4 kilometrelik :k11mının 
tesvieyi türab~esi bitirilmiştir. 

Derbent • Kalaycı ·Geyve • Taraklı 
ve lzmit - Karamürsel yollarının yapıl
masına devam edilmiştir. 

Buna göre cumuriyet devri içinde! 
vilayete 291 kilometre 500 metre yol 
yeniden yapılmış 148 kilometre yolu11 
tamiratı esasiyesi, 178 kilometre yolun 
tesviyei türabiyesi bitirilmiş \'e 23 köprü 
ile 31 menfez yeniden yapılmış ve 123 
menfezde tamir edilmiştn·. 

ŞEHiRCiLiK: 
İzmite şehircilik cumuriyet devrinde 

girmiştir. Vilayet merkezi 934 yılında 

şehircilik mütehassısı profesör Y ansene 

tetkik ettirilmiş ve şehrin yeni bir İmal· 

planı yaptırılrnaia baılandmıştır. şea.: ... 

ları bozulmut bulunan pafa suyu demir 
borularla tehre indirilmittir. 

Nikomed devrinden beri bu susuzlu
ğu ile tarihemal olan lzmit, cumuriyet 
devrinde suya kavuşunca paıa suyunun 
adr cumuriyet suY'una çevrilmiştir. Bu 
suyun kireç miktarının fazla olması do
layisile ayrıca, mikyasıma derecesi ya
rnn olan viliyetin ve türkiyenin en ün
lü sularından biri bulunan Çene suyu da 
müntazam galvenizli ve sıhhi borularla 
şehre indirilmiş ve çok ucuz bir fiyatla 
halkın içmesi \emin edilmiştir. 
Vilayetimizin hemen hemen her yeri elek 
triğe cumuriyet devrinde kavuıtmuştur. 

lzmitte 924 yılında bir de kafi büyük -
lükte sebze ve meyva hali yapılmıştır. 

Şehirde çok güzel iki park vardır. 

F AHRİKALAR: 
Vilayet merkezinde 925 yılında ku

rulan ve yılda 2880 ton un yapacak ka
biliyette olan bir ıun fabrikası, 923 yı • 
lında kurulan bir un fabrikası, 927 de 
kurulan 130 kilovat kudretinde bir elek
trik fabrikası, Adapazarı, Gebze. Kara -
mürsel, Geyve kazalarında da ihtiyaca 
yetecek kudrette birer elektrik fabrika. 
sı 925 yılanda kurulan ve senevi 7500 ki
lo rakı çıkaran bir rakı fabrikası. 

927 ve 929 yıllarında kurulan ve se 
neJe 5000 metre mikabı kereste işle • 
yen, bir tanesi Derbentde olmak üzere 
iki tane kereste fabrikası 931 yılında ku· 
rulan ve yılda 360 ton buz yapan bir 
buz fabrikası, 929 yılanda kurulan bir 
mürekeb, zamk ve kola fabrikası, 933 tc 
kuırulan bir çeltik fabrikası, gazoz, fani
le, ve çorap fabrikaları vardır. Bir tane 
de Derincede traverat fabrikası vardır. 

Ayrıca Sümerbank tarafından vili
yet merkezinde yapılmakta olan kagıd 
fabrikası da bitmiştir. 

İzmit ve Adapazarında cumuriyet 
devrinde kurulan dikiş ve nakış , demir 
dökme, ve marangozluk işleri yapan mü
teadtlil atölyeler vardır. 

ESKi ESERLER: 

istiklal harbı kahramanlarından Yahya 
Kaptanın mezan bulunmakla beraber 
viliyetin her tarafında ve bilhassa kör
fez kıyısında eski devirlerden kalma taıt
lara, mermerlere, küplere, kemer köp· 
rü, su kanalı gibi ~serlere rastlanır. 

ATATÜRK Al\'.ITI: 
Cumuriyetin onuncu yıldönümünde 

lzmitte Atatürk'ün bir heykeli dikilmiş . 

tir. 
Heykel Saray parkının cumuriyel 

meydanıyla birleştiği noktadadır. Bu 
anıtın clrkasmd.-ki mail satıh vimlendi · 
rilmiı ve kenarları köknar ve güllerle 
bezenmiştir. 

Anıtın kaidesi mermerdir. Yanına 

mermer ve geniş merdivenleri~ çık1; 

EKONOMiK DURU.\I: 
lzmit uzun harbyıllarından sonra vazİ · 

yeti kökünden sarsılmış, ve yıpranmıı 

ltir halde cumuriyete intikal etmitti. On 
yıldanberi yeni ekonomik devrim başla· 

mış bulunmaktadır. 

Yukarda da anlaşıldığı gibi yeniden 
birçok fabrikalar, atölyeler açılını,, sa 
nayi odaları faaliyete geçmİf, Adapa -
zarı Tü.rk Ticaret ve Kocaeli Halk ban· 

ı 

,.(ocaelincle sivri sineğe cJe batak
lığa karşı açtığımız NVQ.fla burayc 
bir sağlk örneği haline getiriyoru~ 

katarı, kooperatifler ve ı.irlikler kurul • 
muştur. 

TARE\'I l~LERI: 
Cumuriyet Kocaeli"yi, saltanat ida-

resinden, uzun harb yıllarında ziraat ele. 
manları cephelere sürülmü,, düzeni · · •· 
zulmuş, tohumları bakımsızlıktan deje • 
nere olmuş , bağcılığı floksera ve bakım· 
sızlık yüzünden kötürümleımiş. on bete 
yakın olan filatür fabrikaları tamamen 
yanmış ve çok kıymetli bir servet olan 
dutlnklar sökülmüş bir vaziyete, İpek 

böcekç.iliği, sönmük, zeytinlikler bakım
sız bir halde devir olmuıtur. 

Vilayetin aldığı bu büyük yarayı az 
zamanda kapamak için 926 yılından 928 
yılına kadar zaman zaman yeni ve eyi 
cins tohumluklar getirilerek köylüye 
dağıtılmış, tohumlukların temizlenmesi 
için vilayetin merkezi yerlerine on aiti 
tane kalbur makinesi konularak çahf • 
tırılmağa başlanmıf, ayrıca vilayetin h ... 
suai büdcesinden ayrılan 300.000 lira ile 
vilayetin topraklarına uyan ziraat alet .. 
lerniden satın alınarak bir senede öde • 
mek gibi büyük bir kolaylıkla çiftçiye 
dağıtdmıt ve fenni ziraat aletleri vili.F• 
tin her tarafına yayılmıtbr. 

ÇiFTÇİYE DAGITILAN 
ALETLER: 

Bu aletler içinde muhtelif pulluklar, 
traktörler, polverizatörlw, lıudlNr, ~ 
yık ekremuz makineleri, fenni an ko .. 
vanlan, brmık, orak, çapa makineleri 
vardi!'. 

Bu itin çiftçiye çok mühim faydall 
olmuı ve ziraat ifleme usulleri de fen • 
ni aletlere geçerek vilayetin ziraat al .: .. 
minde önemli bir devrim olmuıtur. Be 
taraf tan da viliyetin pek kıyın etli aer • 
vetlerini tetkil eden meyvacılık, bağcılık 
ve böcekçiliğini yeniden ve kısa zaman
da canlandırmak çarelerine batvurulmııı 
ve 926 da tahsisatla yirmi bet dönüm • 
lük bir aıma fidanlığı yapılmıt. ve 928 
yılında husus büdçeye konulan tbasisat... 
la bu fidanlığa 44 dönüm daha eklene • 
rek verimi artbnlmıt ve 934 yıl ın!I~ bu 
fidanlığın vüsatı 120 dönüme çıkarılmıt
ve vilayetin ihtiyacım tamamhyacak bir 
hale konulmuştur. 

YU,[) .\ :~95.000 FiDAN: 

Bu fidanlıktan 930 yılından beri se
nede 200.000 dut, 150.000 köklü amerİ· 
kan üzüm fidanı, ve J0.000 iyi ve sağ • 
lam anaçlardan alınan aşdarla atılı ve 
köklü üzüm fidanı ve 15.000 de muhte .. 
lif ve iyi yetittirilmiş aşılı meyva fida
nı çikarılmakta, ve aşısız bağ ficlanlan 

yirmi para, aşılılan iki kuruş, aşılı iki ve 

üç senelik meyva fidanları da on beş kıı
ruş gibi çok ucuz bir fiatla çiftçiye ve • 
rilmetkedir. 

Deniz eğlenceleri, lzmi t'in hususiyetlerinden biridir. 

Vilayetin hemen hemen her tarafın .. 
da eski devirlere aid türlü eserlere rast· 
lanmaktadır. Bunlar arasında Nikomed lzmit kağıd labrilıası .,-ıak•nelerinden biri. 





SA YIFA ~ 

Milli ~Hiılaf aa \ ekileti 
S11.1ımılma Komisyonu 

Uôuları 

BİLİT 
l - Bir metreııine biçılen e. 

dıec 70 kuruş olan 40 bin metre 
tlmıok tor'balık bez kapah zarf. 
ta tlr:ailtmeye konulmuştur. 

ı - lhRleai 25 ilkkanun 1935 
e-rtanıba gilnli saat 15 dedir. 

3 - Şartnamesi 140 kuruşa 
lıf. M. V. satrn alma Ko. dan alı. 
au. 

4 - Ekslitmeyc girecekler 
1100 liralık ilk inanç parası mek. 
tıub veya makbuzlarile 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 üncü maddele. 
rinde yazrlı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatm
dan bir saat evel M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri (3265) 

1-5054 

BİLİT 
Elaziz garnizonu için 300.000 

kilo arpa kapalr zarfla eksiltme
ye konulmutşur. 

İhalesi 28 birinci kanun 935 
cumartesi günü saat 10 da Ela. 
.r:izde tümen satın alma Ko. da 
yapıla:::ıktır. İlk teminat 1237 
lira 50 kuruştur. 

Şartname M. M. V. satın al. 
ma Ko · dan alınabilir. 

Ek;iltmeye girecekler teklif 
mektuolarını ihaleden bir saat 
evel Elaziz Sa. AL Ko. na ver· 
meled. f3517) 1-5428 

B!LİT 
ı - Bir kilosuna biçilen eder 

iki yüz kuruş olan on bir bin ki. 
to kalın ve on bir bin kilo ince 
ki ceman yirmi iki bin kilo sarı 
sabunlu kö ;f':e kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

ı - İhalesi 20 birinci kanun 
1935 cuma günü saat 15 de M. M. 
V. satın alma Ko. da yapılacak. 
br. 

3 - Şartname 240 kuruşa M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

4 - tık inanç parası 3520 li
radır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makıbuzlarile kanunun iki vı: ü
çüncü maddelerinde yazrlr bel
geh·rle birlikte teklif mektupla· 
rırr ihale saatinden bir saat evel 
M. M. V. satın alma Ko. na ver-
meleri. (S" ;9) 1-SU4 

BİLİT 
Keremit aktarması; Sarı kışla 

civarında beyaz kışladaki süvari 
ahın ile subay ve mutbak bina. 
sının kiremit aktarma.st ve çatı 
takviyesi işi açık e~siltme i~e 
yaptırılacaktır. Ketıf be~elı: 
1846 lira 20 kuruştur. Keştf ve 
tartnamesi bedeline karşı inşa. 
et şubesinden alınacaktır. İhale
si 19.12.935 perıembe günli sa
at on birdedir. lk teminat 138 
lira 47 kuruştur. Eksiltmeye gi. 
rece-kler 2490 sayılı kanununa 
!, 3. cü maddelerinde istenen bel-
geleri ile birlikte ihale glin ve 
vaktmda M. M. V. satın alma ko
misyonuna gelsinler. (3563) 

1-5460 

BİLİT 
lstanbulda Tophanede ordu 

Dikim evi için bir Ustaba§ı a
ranıyor. Taliplerin hazır elbise 
imal eden bir fabrikada usta ba. 
şı olarak çalışmak iktidarını ha. 
iz: tahsil ve talim görmüş olması 
lazımdır. Taliplerin tahsil dere· 
cesini ve kabiliyetlerini gösterir 
vesikalarını hamilen birinci ka. 
nun 1935 nihayetine kadar İstan
bulda Tophanede iki numaralı 
levazım dikim evi müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ve mezkur ve. 
&ikaların birer suretlerini istida
larına rapten oraya bırakmaları. 

(3577) 1-5515 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen eder 

14.750 lira olan ikibin beş yüzer 
tane hayvan çulu, keçe belleme, 
yem torbası, kıl kolan. gebre, 
zincir yular sapı, saplı ip yular 
başlığı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız al. 
mak ve örneklerini görmek isti· 
yenler her gün 1komisyona uğra.. 
yabilirler. 

3 - Eksiltmeye girecekler 
1106 lira 25 kuruşluk ilk inanç 
parası mektup veya makbuzlariy
le kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı belgt?lerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale günU 
olan 23.12-935 pazartesi günü 
Gaat 11 den en az bir saat evvel 
M . M. V. satın alma komisyonu· 
na vermek:ıi. (3599) 1-5521 

Z AY 1 

Doktor , 
Hilmi Koşar 1 

Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, ~~ 
ZUhrevl hastalıklar ~ 

Mütehassı ~'4 
~ Balıkpazarmda Polis nokta. ~ 
~ sı karşısında, Çıknkçtlar yo· ~ 

1 
kuşu alt başındaki evinde, ~~ 

·l' Hastalarını her gün öğleden ~ 
l sonra kabul eder. ~ 
~ Telefon: 3506 ~ 
~~~~ 

GöZ 
MÜTEHASSISI 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 
Anafartalar caddesi 

saat mağazasr üstü Nizamet
tin apartımanı No. 70 

1-5230 

Kiralıli Daire 
Yenişehirde üç oda banyo ve 

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

İş arıyor 
Fransızca bilen bir bayan tek 

kişi yanında güvernante,vı:yahut 
çocuk okutmak için. 

Abdullah Ef. otelinde E. K. 
rumzuna yazm;ılarr. 1-5506 

Daima sabit daima 

......, 

İngiliz kanzuk eczanesi lab0-
ratuvarlarmda hazırlanan Juvan.. 
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ~ 
siyah olarak iki tabii renk lize
rinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak te
min edilen renk yıkanmak ve ter· 
temek hatta denize girmek sure. 
tiyle de çıkmaz. En ciddi ve em
niyetli markadır. Eczanelerde ve 
ıtriyat mağazalarından arayınız. 

2 300 3 200 
4 159 5 100 
6 80 7 40 
8 30 kuruştur. 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çrkan kitaplara aid ilS.nlardan 
% ıs tenzilat yapıtxr. 

2 - Zayi ilan bedelleri mak. 
~ tu yUz otuz kuruştur. ,. 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen.~~ 
me, vefat ve katı alaka ilanla· ~~ 
rından maktuan beş lira alınır. • 

ABONE ŞARTLARI ~ 
Müddet Dahilde Hariçte • 

------~( 
Seneliği 17 Lira 30 Lira ~ 
6 Aylığı 9 " 16 ., ~~ 
3 Aylığı 5 ,. 9 ,, ~~ 

Ankara belediyesinden aldı
ğım 245 No: Araba pilakamı 
kaybettim. Yenisini alacağrmdan 
ukisinin hükmü yoktur, 

Ankara Abdullah oğullarından 

Posta ücreti gönderHmiven 
mcktulılara cevah verilmez. ... 

1-5528 Yusuf -tlll Ali 

• 

ULUS 

TÜRKİYEDE 

'' HERMES BEBI ,, 
Portatif yazı makineleri temsil hakkı 

Merkezi İsviçrede "İVERDON" şehrinde bulunan E . 
Paillard ve Şsı. A. Ştı. mamulatından olan "HERMES" mar
kalı yazı makinalarmın 15 i!kinciteşrin 1935 tarihinden İtiba
ren Türkiyede satış hakkı ile mümessilliği münhasıran tica. 
rethanemize tahsis edildiğini muhterem halka haber vermek
le kesbi şeref eyleriz. 

Bu fabrikanın yazı makinaları, yani "HERMES Standart'' 
modeli portatif "HERMES 2000" modeli ve ezcümle yazı ma. 
kina:;ı san'atmda zarafet ve metanetile şöhret bulan 

8 ILKKANUN '935 ~AZAR 

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

Belediyeye tanzifat ve tenvirat vergi ve resmınden olan borcu. 
nu odemediginden tahtı hacze alınan bir adet komple Elektro mo· 
tör ve ak::.amı 10-12-935 sah günü saat l 1 de İstasyon anbarı civa.. 
tında Kanlıgöl mevkiinde un fabrikasında açık artırma ile satıla· 
caıktrr. İstekli olanların mahallinde bulunacak icra memuruna mU. 
racaatları. (3605) 1-5531 ------J. Genel l{onıııtanlığı Aııliara 

sabn alma k.omis yoııuııdaıı: .. 
1 - Mevcut evsaf ve şekil örneğine uygun (60) tane tevhit Se. 

lneri açık eksiltme u•mlü ile 24-12-935 salı günü saat (lO) da satın 
alınacaktır. 

'' HERMES BEBI,, 
2 - Bir Tevhit Semerine (25) lira değt>r biçilmiş ve ilk temi· 

ı. natt (11,250) kuruştan ibaret hulunmuştur. 

modeli, münhasıran ticarethanemiz tarafından satılmaktadrr. 
"HERMES BEBİ" isminden bilistifade, Hermes fabri· 

kası mümessili sıfatile piyasada • icrası mümkün olmıyan -
siparişler toplanmağa teşebbüs edenlerden ve ticarethanem~z 
ve bilahare isimLeri ilan edilecek esnaf vasıtalarından gayrı. 
herhangi bir taraftan "HERMES BEBf" yazı makinaları 
satrşı hakkında yapılacak tekliflerden ictinap etmesi muhte. 
rem halktan rica olunur. Jozef V. Ojalvo 

Anli.ara ilbaylığındaıı • • 
1 - İkinci Orta Okulda sartnamc ve planlarına göre ma a. do

lap, kütüphane, ve saire yapt~rılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1300 liradır. 
3 - Şartname ve planlarını görmek istiyenler okul Direktörlü· 

ne müracaat edebilirler. 
4 - Teminat 195 liradır. 
S - Açık eksiltme suretiyle ihalesi 9.12-935 paıartesi günü sa. 

at 1 'l 30 da mektc:-pler muh"\.,tbeci Jiğin ie yapılncaktıt. (3464) 1 -532 'i 

J. Geııel komutanlığı Aııl<.ara 
satın alma l<.omis yoııundan: 

1 - Jandarma süvarileri ihtiyacı için 600.650 takım eğer 30.12. 
g35 pazartesi günü saat 15 dr Ankara Komisyonunca kapalı zarf 
eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Evsafına uygun komple bir eğer takımına 63 lira kıymet 
biçilmiş ilk teminat 307125 kuruş şart~_ame bed~l~ 205 ku~_uşt':r: 

3 - Şartname Komisyondan her gun alınabılır. Ve orne~ı de 
gösterilir. 

4 - Ek::>ittmeyc girmek istiyenleriıı kanuıı ve şartnamede yazılı 
teminat ve belge içinde bulunacak teklif mekt.ubunu eksiltme vak
tmdan en ::.on bir saat evvel komisyona vennış olmaları. (3588) 

1-5520 

Aıık.ara 

törlüğünden: . 
ı - Su tsleri Direktörlüğü için 6 ton külÇe kurşun ve 1700 ki-

lo salmastra ~açık Eksiltme ile alınacaktır. . . .. . •.. 
2 - İsteklilerin bu işe ait şartnameyi Su 1~ıen Dırektorlügun. 

de görebilirler. 
3 - Bunların oranlanmış tüm tutan 2162 liradır. Muvakkat t.e

minatı 162 liradır. 
4 - Eksiltme 23.12-935 pazartesi günü Belediye Su İ~leri Direk-

törlüğünde olacaktır. (3584) 1-5518 
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1 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1 
1 Satın Alma Komisyonu ilanları 1 
& 

13 KALEM MUHTELİF 
MALZEMELER 

Şartnamesinde değişiklik ya
pılmış olan ve tahmin edilen be
deli (2700) lira olan yukarda 
miktarı ve cinsi yazılı malzeme 
Askeri Fabrikalar Umum Mil· 
dürlüğü satınalma komisyonun. 
ca 22/Z. kanun/ 936 tarihinde çar
şamba günü saat 14 te açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şart· 
name parasız: olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (202) lira (50) ku
rus ve 2490 numaralı kanunun 
2. ;,e 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkO.r gün ve saatte komisyo
na müracaatları. (3585) 1-5492 

MÜTEAHHİT NAM VE 
HESABINA 

30 TON DEMİR CEVHERİ 
15 ,, MANGAN 

250 METRE MlKABI CEVİZ 
TOMRUOU 

Tahmin edilen bedeli (13750) 

lira olan yukarda miktarı ve cin.. 
si yazılı malzeme askeri fabri • 
kalar Umum Müdürlüğü satm
alma komisyonunca 18/1. Kanun 
935 tarihinde çarşamba günü sa
at 15 te kapalı zarf ile ihale edi· 
lecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1031) n. 
ra (25) kuruşu havi teklif mek
tuplarını mezkur gUnde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinde 2490 numaralı ka
nunun 2. ve 3. maddelerindeki 
vesaikle mezktlr glin ve saatte 
komisyona müracaatları. (3532) 

1-5422 

Z AY 1 

713 nwnaralı arabanm pilaka. 
smı Zayettim. Yenisini alaca· 
ğundan eskisinin kıymeti yok. 
tur. 

Ankarada Şıyime kadında 
Mucurlu Mustafa oğlu 

1--5526 Hüsevi" 

3 - Eksiltme Ankara Jandarma genel komutanlığı kurağında.. 
ki komisyonca yapılacak ve şartname parasız komısyondan alına. 
caktu. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenler vaktinden ~vvel vesika ve 
teminat mektuplarını komısvona vermi!} olmaları. (35i2) 1-5513 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
BeJ(~diyeler -n1aı· HeJetintl~n: 

l - Eksiltmeye konan ı~ 
Muhammen bedeli 429,061 ıs Lı ra ol.m Adana 

., Mersın ..-e ke"if bedeli 2.'i.'i,364 35 
ve mul;ammen herleli 208,259 18 .. .. Tar u 
Yekun 893,184 81 
Şehirlerine getirilecek içme sularının evrakı kcşfiyr ve fenniye· 

Jeri dairesinde her şehrin il.Vrt ayrı veya !wr üç -şehrin lıirClen ti' i
satlarmın yapılmasıdır. 

2 - Bu işlere aid şartnameler ve t:vrak şunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umurniyesi 
D - Fenni ~artname 
E - Silsilei fiat cedveli 
F - Keşif hulasası 
İstiyenler lıu şartnameleri ve evrakı Adana için 10 lira 72 kuruş 

Mersin 6 .. 40 ,. 
Tarsus .. S .. 20 ,, 

bedel mukabilinde iç Bakanlığı Belediyeler İmar heyetinden ala· 
bilirler. 

3 - Eksiltme 9.12-935 tarihinde pazarte::.i günü saat 15 de An
kara İç Bakanlığı binasında belediyeler İmar Heveti Salonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usultyle yapılacaktır. 
· S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ADANA için 20.91Z. 
45 lira MERSİN için 14,043.21 lira ve TARSUS için de 11,662.9> 
lira muvakkat teminat vermeleri, bundan başka aşağıdaki vesika
ları haiz olup göstermeleri lazımdır. 

A - Ticaret odasına kayıtlı !bulunduğuna dair vesika 
B - Nafıa müteahhidi olabileceğine dair Nafıa Meclisince ve. 

rilmiş müteahhitlik ehliyetnamesi veya bunun kitibi adillikdeıı 
musaddak sureti. 

C - İsteklilerin şimdiye kadar başka şehirlerde içme suyu tc· 
sisatı ve boru gebekesi yapmış olduklarına ve bu işlerde teahhüdle
rini hüsnU suretle ifa ettiklerine dair mahalli valiliklerden veril. 
miş vesikalar. (Şimdiye kadar bJşka şehirlerde içme suyu tesisatı 
yapmamış olan talipler Nafıa müteahhidi olabileceklerine dair 
Nafıa Meclisince verilmiş ehliyetnameden maada i~ kendilerine 
ihale edildiği tarihten itibaren alakalan kesilinciye kadar şehir 
içme suyu tesisatında çok tecrübeli mütehassıs bir tilrk veya ecne
bi mühendis istihdam edeceklerini teahhiit edeceklerdir.) 

6 - Teklif mektuplan yukarda UçUncU maddede yazılı aaattan 
bir saat evveline kadar Belediyeler İmar heyetinde Eksiltme Ko
misyonu reisliğine makbuı: mukabilinde vereceklerdir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet UçUncU maddede yazılı saata 
kadar gelmiş olması ve dış nrfın milhUr mumu ile iyice kapatıl
mış olması lbımdır. 

7 _;_ Keşifnameler Fond borular üzerinden yapılmış olup talip. 
1er çelik borular üzerine de teklifte bulunabilirler. Eksiltme neti· 
cesinde ihale komisyonu Fond ve yahut çeJik boruları intihap et. 
mekte serbesttir. 

8 - İhalede milnakasa tenzil nisbeti esas olmakla beraber talip 
Jcr tarafından vaki olacak tekliflerde tediyenin tak'JitJere bağlan
masını kabul edenler tercih cdileıbilir. 

9 - Yapılacak işler hakkında daha fazla malfımat almak \-.ti
yenler İÇ BAKANLIGinda belediyeler İmar heyetine müracaat 
etmelidirler. (3116) 1-4849 

DtKKAT 
HAS KALMİN 
Hazım cihazını yormaz 

Has Kaimin 
Grip, kırgınlık, uykusuzluk, 
baş. diş. romatizma v& bütün 

ağrıları dindirir. 
Pivasava dörtlükleri gelmistir. 

Kiralık apartıman 

dairesi 
İtfaiye meydanında hukuk 

mektebi yanında A. Soysal apar· 
tımanının 6 odalı dairesi kira
lıktır. İstiyenlerin içindeki sa. 
hibine müracaat etmeleri. 

1-5527 

ANKARA ASLiYE ·BlRIN<.:I 
HUKUK MAHKEMESiNDEN:. 

Ankaranın 1 met paşa mahal· 
lesinde 10 numaralı evde Ka.s.ıp 
Osman kızı Sıddı.kaya: 
Kocanız Ankaranın Kavakh 

köyünden Varah oğullarından 

Osman oğlu Mehmet tarafmdJn 
Aleyhinize açılan boşanma dava. 
sı sonunda boşanmanıza ve siıiıı 
bir sene müddetle evlenm menı. 
ze mahkemece 29-11.935 güniın
de karar verilmiş olduğundan on 
beş gün zarfında temyiz etmelr. 
hakkınız olduğu ve itam sur ti 
mahkeme divanhanesine talik kı
lındığı ilanen tebliğ olunur. 

1-5532 

Bayan 
Aile nezdinde veya hususi 

fransızça ve piyano dersi ver. 
me.ktedir. Adres: S. L. Postıt 
kutusu No 2tJ. Ankara 1-'i~·ı 

Tahmin edilen bedeli (2700) 
lira olan yukarda miktarı ve ci.ı. 
si yazılı malzeme Askeri Fabri· 
kalar Umum Müdürlüğü satm 
alma Komisyonunca 23/ 1. kanun 
/ 935 tarihinde pazartesi günü 
saat 14 te açık eksiltme iJe ihale 
edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
(212) lira (50) kuruş ve 2490 nu. 
maralı kanunun 2. ve 3. madde· 
?erindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracatlan. 

(3586) 1-5519 

r i 
•• SİNEMALAR 

r--
ımtı>" ' ve Başmu · 

haı rıri fal ıh Rıfkı AT ı\ Y. 

Umumi tıe~ rİ> a t1 idan ı:den 

Yazı i~leri tnüdürü Nasuhi 
,. BAYDAR. 

ÇanA.:rrr r,addesJ dvı.rrnda \ 
Urııs matbusındı basrlrnritrr. 

( YENJ 
BUGÜN BU GECE 

Ann Harding - John Boles 

SEVEN I(ADIN 
Franıızca sözlü hissi ve müessir 

filminde 

KULÜP .._ _____ -
n1e:ı. 

itıbaren 

.... n 

Define 
Adası 


