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0 

- Roytcr: Somali 
• cephcııinde Donan'da yapılan mühim bir 

musadcme İltİ na edilirse yeni yıl Ha -
bcşistnndaki iki düşman ordunun vaı:İ · 

yetinde ehemiyetli bir değişiklik göster
mcıniıtir ve simdilik her iki tnrafca d 
genh bir taarruza girİ§İlebiJeceğine d · 
ir hiç biı erm re yoktur . 

Biı italy n tebliğinin i alini ildir-

ta tür 
T ı 1 ha • 1 t A J n•iJ t•

r İne hA._ <~kkiirii 
• 

Cımwr Ha~lwrılıiil. Genel 
.'iel..·reterliği1aden: 

Yeni yıl münaııebetiyle yurdun 
her tarafından kutlama yazıları 
gonderen kumandanlara, ilbay ve 

tarbaylara, Parti baıkanlarına ve 
diier bütün vatandaılara teıek
kürleri ile iyi dileklerini iletmeye, 
Atatürk, Anadolu ajansınt ödev
lem.iıtir. 
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F. R. ATAY 

Savyet dostlarımız geçen ıenc 
Ankara'da bir resim sergisi açtı· 
lar. Buna Türk ressamları, Mo,. 
kova' da 33 artistin 78 e~eri ile, 
cevab vermektedirler. 

Savyet dostlarımızın bütün 
dünya ile kültür temaslarına ne 
kadar ehemiyet verdiklerini bi
liyoruz. Bu sene kalabalık bir 
ilim heyeti ile muhtelif Savyet 
cumuriyetlerinin edip ve yazar• 
larını Pariıe yolladılar. Lenin .. 
ırad ve Moıkova' da enternaıyo. 
nal yeni kongreler açarak, yabancı 
ilinı ve sanat adamlarına memle
ketlerini tanıttılar. Milletlerin ha· 
1atmda yeni bir devir, yahut yeni 
bir devrim, kendi çağında ve tarih
te, ancak kültür hareketleri 
ile değer alabilir. Daha geçen 
yıllara kadar, dütman propagan· 
daıının, bütün dünyada sadece 
Bol,evik kelime~ine bile naad 

( korkunç bir manzara vermit ol• 
duğunu biliyoruz. Dostlarımız bu• 
na, kuru edebiyatla değil, labora
tuvarları ile, enstitüleri ile, sahne
leri ile, musikileri ile, stra
tosfer seferleri, ürbanizm ve "en
düstri intaları ile, kar§ı koydular. 
ilim ve sanat kitaplarını bütün 
dillere terceme ettirdiler; her ta
rafa resim ve bro§Ür yetiftirdiler; 
radyolarını rejimin her aaat, bü-
tün dünya ile, her dilde konu
fur ağzı haline koydular; kendi 
emekçilerine güç ekmek bulduk· 
.ları buhran yıllarında, memleket
lerine çağırdıkları yabancı sey
yahları beslemek, rahat ettirmek 
ve eserlerini dolattırmak için el
lerinden gelen f edakirlığı yaptı
lar. 

Kemalizm, Savyet edebiyatın
da karJq Jevrim diye anılır. Di
ğer bütün münasebetleri gibi, kül
tür temaslarında da esas, iki reji
min fikir ve ruh hareketlerini ~irbi
rine yakmdan takib ettir~k, asla 
sarsılmaz olan Moskova - Ankara 
dostluk ve dayanıtmaaına bu su· 
retle, devamlı tanıtma Ye bulut-

( Sona 2. inci eaylaJa 

'] idd ti lVAAOll.'-:lt~ 

Türk en eski millet ve Türk dili ana ditdiı-

. Türk urukundan ayrılmıe bir
çok uluslar ve Türk dilinden tÜ're
miş birçok diller bulunduğunu 
biliyoruz. bu ayrılık oldukça e ki 
zamanlarda özgü tipler ve karek
terler yaratacak kadar belirmi ve 
kesinlenmiş olmakla beraber An
tropoloji; le rihi gövdeler\ yokh
yarak .. Türklüğün ana vasıflarmı'' 
nasıl bulup alana çıkarıyorsa şim· 
di de Günet - Dil teorisi muhtelif 
dillerdeki Türklüğü aydınlatıp bir 
riyaziye kesinliği ile isapat eyle-
mektedir. · 

}'azan: HotJan R,şit TA KU 

kelimenin hangi nl mda kuU.e 
r 

nıldığını ve keJimenindb.:t 1h 
f l "k ki" . b"I 181 
o OJl e ını ı me. ...... 
Manalarrnı bilmediğim 
lerin çoğund bu imkan 
dığımız için y coğTB.fik 
ni incelemek yahut da an 

ltalyan aslrerleri, ifıol edilen yerlerJe lruruloıcalr Köy, kasaba, tehir, dağ, tepe, 
ıu gibi yer isimlerin durum ve ku 
rumlarma göre tetkik ederek na
sıl anlamlar gizlediklerini anla 
ınak artık kabil oldu. GüneJ - Dil 
teorisi biu bu imkanı vermittir. 
Etüdü kolay anlaııhr hale getir
mek için önceden söylemeliyim 

dilinin ölü ve ya ıyan muh 
lehçelerinde o ha isimlerin ne 
lamlarda kullanıldığını r yıp hu 
mak zorundayı'Z. Bu :1olrua. çabt1r 
ken, eıki dillerden Sümerceyi ...,. 
tün tutmak yerinde olur. Çuallil 
eski Türk lehçelerinin içinde JUi
SI en çok doğru olarak çözülm• 
ve dili gerçeğe en yakın olarak aa
la,ılabilmit olan, biricik dil Si-lraralırollara yeri eımeie widiYorlar. 

diii Donan tehri Gorahai'nin sarlMndfı- ' 
dı" v~ münakalat balwnınclan ço1' mü • 
him bir nokt. sayılmaktadw. Bu ıehiı 
J,irçok ıröiüı ıröiüse cereyan eden krı 11 1 • 

~•uer .Kızclhafırun bombardımanı rl 

layısile ltalyayı tenkid eden B. Blı 

çarpıımalar neticesinde ele geçirilmiş 
tir. ltalyanlara göre, habqler yüz ölit 
ve bu mikdardan fazla da yaralı venniı

lerdir. ltalyanlarm zayiatı ise niıbeteıt 
azdır. Şimal cephesinde İtalyanlar biı 

habeı taarruzu bekliyerek son derece 
uyanık davranıyorlar. 

Tembien'de Ras Mulugeta'nın kuv· -
vetlerinin Addi-al>bi cenubunda toplan

makta olduğu sanılmaktadn·. 

Asmara, 2 ( A.A.) - Tembien'dc• 

~www~ ""'VVV 

~ Buuiin 
İç sa-yfala~mızda 

2. İrlt·i Mly/ailtı: 

pcldetli muharebeler oldutu bildirilmek
tedir. Ha'beılerin ağır zayia~ uğradıkla· 
n ve İtalyanların ana vatan" ordusuna 

mensup 44 ölü ve 12 yaralı Te EritreJi.
lerden de eekiz ölü ve iki yaralı verdik· . 
leri ilave olunmaktadır 

(Sonu 3. üncü şaylaJa) 

1 ' ı ki bir kelimenin etimolojik teklini 
bulabilmek için her şeyden evvel 

mercedir. 
Yqıyan Türk leh'Çelerine ı 

ce onlarda ana yurdun yani 0.
Aıyamn dört çevresinde Y•t" + ,, 

ta olan mµhtelif Türle lehçelen6r. 
Verilen bu iazhlara göre ...., 

(Sonu 2. ind 1ayla4'e) 

Demir endüstri ini n~ ı1 kuracağ·ız? .. 
Karabiik fal n·ikusı i~in tenıel 
endii. ·tı-isi n1enıleketP dokuz 

sondajı vaınlı. 1or D mir 
nıil on lira kazaııdıı·acakhr 

Bet senelik endüstri programı mu· 
cibince kurulacak demir endüstrisj. 
nin merkezi Safranbo1u'da Karabük
dür. Fabrikanın ihzarı ameliyatına 

batlanmı,lır. Temel işleri için sondaj 
yapılmaktadır. 

8 - I O bi11 y11nltfo~11 i~ 
Karabük'de demir enduatricinin 

kurulması bu mıntakada ehemiyetli 

bir nüfus toplayacak ve bu geri ta
rım mıntakasını mühim bir endüstrj 
merkezi yapacaktır. Demir fabrika
sında, fabrikaya mülhak diğer ıube · 

leı·le beraber 2000 amele ve memur 
çalııacaktır. Amele mikdarının az ol
ması h~tkilatın otomatiklqtirilmiı ol • 
masındandır. Bunla• ın ailelerini, ku
rulacak diğer ekonomik ve sosyal te· 
~f"kki.illerde çalııacakları da hesaba 

BÜYÜK SU SİYASETİNE DOGRU 

Soıı iki yılki calısmalardan • • • 

alınan neticeler 
Memlekette cuınuriyetle beraber 

başlıyan ve büyük su siaysetine gİı'İş 
mahiyetinde olan bugünkü su faaliyeti, 
son iki yıl içinde ilk ınüsbet eserlerini 
vermiıtir. 

1932 yılında baılayan istiktaf ııle • 
rine kısmen devam edilmi kısmen top· 
lanan malumattan iıtifade edilebilecek 

bir tekle konulmasına ç.lrıılmııtır. Meın· 
le'ketimizde mıntakalara •yrılaralıt k.a· 

rulma11 kararlapn su teıiıab 7 yerde 
tatbik edilmi,tir. 

raklar kabili istifade bir hale sokulacak 
ve o havalide halkın hayatlan kurtarıl· 
mı' olacaktır . 

Bu nuntak.a dahilindeki Karacabey 

(Sonu 6. ancı •ayfadtı) 

katarsak Karabük demir e......ı 

rnerkezinin nüfusu 8-10 itini b.a•c.lre 
tır. Bu nüf..,un aıhat iflerini ..... 
den temin etmek için mallalliede 
tetkikleri y.a,......lra.dır. ~~·-....... ~.-.. 
membftları bulunmuştur. 

K.11rabii 1.·ır biiyii I.· l;iimiır 
::mlutr'atı 

Kömür g ibi ehemiyetli macWel• 
üzerinde de tetkikler yapılmaktad• 

Karabük civarında da buyük ltöm_. 

zuhuratı bulunmuttur. 
neler Üzerinde lazım gelet1 aratt.,.. 
lara da batianmııtn-. 

1934 de demir eıya olarak 27.561 
ton demir boru, iıkara, soba, 86 8M 

ton ham çelik, 127.800 ton traYerıı. 

inşaat demiri ithal olunmuttu B• 
vaziyete göre dahili ihtiyacı taba• 

etmek için demir fabrikasmın günd 
takriben 300 ton ham demır ihtiyea 
olacaktır. 

(Sonu 5. inci .aylaJa) 

Dütünijşler - iç haberler. Hirirıci t1'ıi.re ( Rur11«) 
:ı. iirrdi s"~·ftıd": 

Harb haberleri - Mısırda 

karışıklıklar · Dış haberler 

1. ii11di Stı')fmfo: 
Büyük bir şair: Puşkin . 
Yabancı gazetelerde oku
duklarımız. 

5. irrd. " .'fm/11: 
Türle Gagotuzlar- Gazi An· 
teb'ten haberler ve resimleı 

6. uu-ı #tJ)}tıda 
Oıı haberler. 

1933 • 34 eenesinde Simav çayının 

15.800 hektarlık kısmının İıtiktafnuı aid 

tersimatiyle Ulu ırmak havzasının 
157.400 hektarlık sahasının tersimah ık
mal edilmiıtir. 

1934 - 35 senesinin Uluabat göl aya

ğında bir rasat kulesi yapılmııtır 

1929 senesinde 270 bin liraya ihale 
edihnit olan Bursa ovası ıslahat ameli -
yatına son ıki sene içinde de devam edil
mittir. 

Bu ameliyat tamamen bitirilince lıffcok 
arazi r.arardan IAırtana.calc. mil.Cm ı.-

, •• na, 2 (A.A.) - Baıbakaa, S•" 

1:: ~e yaptığı beyanatta intihaN
~ :~e teshil edilen tarihcle 1uııi 

,,,...,,. ~14- ~ \ .. nide- yapılacaPnı bild ... 



Göç işleri 1 iç HABERLE 
Ciir Jenen oe sefun zaruri fGTl

oltuwla uaha w.len irtimai ha
-..mn ma:Atle ne kaJar acılalı 
..,,War ,...,,,.q olJıığuna ya
lıınılan bilenler, Trakya genel 
ı.,,.Jrferi Kam Dirik'in gazete
lllise oerJifi &eyanatı biç ıüphe
• 6iiyük bir NVİnçle olrumuılar-

yor. Trakya, bu planlı gÖf Are
ketinin ilk Wuin .ahaa olJa ve ba 
itibarla da bir göç laboratuvaTı ha
linJe örnek bir intiuımla çalııma
•ı davanın hızlandırılmaaına ve 
memleketin en kı•a zamanda mil
yonlarca nu/ua lıazanmaaına hiz
met eJecek6r. G. Kaz.ım Dirilı'in 
göç itinin hemen bütün çaltfma 
.ahalarını lravrıyan izahları, biz.e, 
bu laboratuvann, değerli ve uz.man 
ıefinin idareai altında, en verimli 
bir ıeküde çal1fma yolunda olJu
ğunu anlatıyor. Genel iapelıterin, 

hur.ıaiyle, ialtcin makanizmaanın, 
en kü.çülı telerruahna kadar önce
Jen haz.ırlan11Uf bir programa uy
gun olaralı İfleyeceği hakkında 
bize verdiği teminat, göçmenlerin 
iatilıballeri haklıınJa hatırımız.o 
gelebil«elı bütin enJifeleri yatlf· 
tıracalı -ahiyetteJir. 

T ralıya kalkınma planının 
gözlerir.:i:ule Jaha büyük bir e
hemiyet allfı, bu çallfmalann, 
yann bütün memleket ölçü.ünde 
haz.ırlanacalı daha genif ve Jaha 
hızlı bir göç planına eaaa ve örnelı 
olabilmen noktaaınJandır. 

Onun içinJir ki gözlerimizi, 
yapılan büyült t«rübeye emniyet 
ue inanla çevirmİf, Kmm Dirilr'in 
yorulmaz iJarai alhnJalıi lualro
lann göeter«ejİ mııvallalıiyeti, 

ubcrsulılJa belJiyoruz. Bu beya
natın bize ntiijJeleJifi büyült pro
jelerin gerçelJqmui, bu İfle uf
rGf'Ullann yurJseualilt ve iJealia
lilılerinin maluulü ve emelJe
rinin en buyülı mükôlatı olacaJı.-

h~ ' 
YAŞAR NABi 

"Ulus., un Dil Yazıları 
( BQfı 1. inci saylaJa.) 

Denimin Hozat kazumdaki Burada kökün anlam• (ses) tir: 
aidad) tepesinin ne demek oldu- 2) ad kök olarak sahip anla 

aıı..a..iQceliyelim: mına ıelen bir elamandır. Burada 
Ajdad tepesi büyük ve esaslı ana köke afika teklinde yapıp.rak 
at idim.illin içinde bulut ses anlamının bir aahipte tecelli ve 

tUplıı,uı bir bora Te fırtma mer- tayyününü ifade eder. 
...Wir. Batında sm sık yılclınm ''Ai aJ aiaJ aJ" bir 
....... " timtek çakar. Çene.in- aahipte tecelli eden sea demektir. 
.-m·· deria dereler ep sel yatalı- fTürk • · 1 d d 

Aicladm lzerinde heliren, k .. ~ ısım manasına o an a a ._ ... , liudur]. 
pprafı pbi pembe, narin her J) ai _ (. i) ektir. Mefhu 
~m içinde bile, bü- mu tayin ve ifade eder iaimlendi-

Te korkunç bir fırtınanın teY· • 
.;,fidir. Sümerliler de fırtına nr. 
·- ··-~ aJ -~ -:4.aJ-"'-....... &J81 adı venniflerdi. ... ... wa ... 

..... -5.. ••• anlatan J,ir imin'de adadın aJağ" ses mefhumunun bir sahip-,._li rollerinden t.hseclilir: te tecellisinin ifatleaidir. [Ailerde 
(Ualda ufkun üzerinde ka- IÖz sahibi olan babaya verilen ata, 
;a Wr balat kümelendi. atat isminin de böylece çıkmıt ol-
Ve adad ıillecli. muı tabiidir]. 
Naha,... Kral lraqılqmıılar- 4) aJ (. d) yapıcılık, yap· 
m. br1eıhk, yapdmıt olmaklak anlam-
IMrıal yelbne aanldı. . lan ile IÖZÜ tamambyan ektir. 
Ve fnurta köpürerek harbe Şu halde ai ad ai aJ 
,q,ittü. Wolley. Vor 5000 qaJajaJ - qaJaJ ve Sümerce 
J&hren) • tipi ile adad, sea sahibi olmaldığm 

Ba1lece (aclad) ı tufan ıünle- tam ve sabit ifadeai demek olur. 
de de gök gürültüsü bulut, fır-

Te seller içinde tanmuf olu- Milli hududlanmız içinde: 
..,.,... Mançulann clilmde de bir Aiclad = Erzincan Kigı de köy 

da) Tardır. (Alada) (yai- Aidad Mut ,, ,, ,, 
Tannaıclır) siyah deniz cana- Aiclad - Elaziz Mazairt ,, 
teklinde tuvir eclilir. Her iki Aiclad Elaziz Hazatt ,, ,, •ide ,dan tatar (ajam'bi) J&i· olmak üzere dört yerde Yardır. 
PlıYor elemektir [1]. Darc:lünün de clunam Ye kurumu 

•anlamlara bakarak (adacl) 
(aidad) m Günet ·Dil teorisi- aynıdır. 
_._ ..,.u.; ppıp manaamı ve Not: - Sümerceden nakledilen 
..-• Aclad !l- L. • .-A-L:~ T!!....1-,.-iwde Jinal tıldini llrenelim: ... .,........... ur&y--

(1) (2) (J) (4) JaflJ&D Aidad arasındaki fark ba-
ag ad + ağ ad kıtı çekecek kadar önemlidir. 
ağ ad + ağ + ad Çünkü birinde (i) vardır, dijerin-

de yoktur. Halbuki orijinal tekli 
(i) ile yapdmıt olanıdır. 

Ba misali •erdikten sonra; hu 

ISTANBUL TELEFONLARI 

Üniversite hakkında 
Yanlış haberler 

lstanbul, 2 - Bugünkü Zaman ıazetP.· 
sinde üniversitenin tamiri dolayısile yan· 
gın yerine döndüğü ve muntazam tedri
sat yapılamadığı hakkındaki yazı üzerine 
rektör, edebiyat fakültesinin tavanlan 
çöken 9 odasında zaruri tamir yapıldığı
nı, fakat tamian tedrisatı sekteye ut · 
ratmadığını, tamir edilen sınıf talebele
rinin başka dersanelercle denlerine de
vam ettiklerini tedrisatta hiç bir türlü 
iıtikrar11zlık olmadıinu söyledi. 

Patrik F otyo , 
Dün törenle gömüldü 

lstanbul, 2 - Patrik ikinci Fotyoe•un 
ceeaze merasimi yapddı Ye c:eMCli Balık
hcla patrik.in mezarhiına pmüldü. C. 
naze merasiminde .....,_,. 'Nlöli Ekrem, 
Fener nahiye müdürü, amerikan Mfİl'İy· 
le kon80loslar 'Ye korcliplomatikten M• 
zılan bulunmuıt.rdır. Sen Sinot mecliaı 
yann toplanacak n yeni patritin MÇİm 
pnMDÜ seçecektir. Namzedler arallD • 

da en kuvvetliıi Kadıkör metropolididir 

lühendis mektebi -
nin yapılacağı yer 
Bayındırlık Bakanlığı A.nkara'ya 

nakli kararlatbnlan mübeadia melde -
binin yeni binasımn İftf& ettirileceti ma· 
Wli teabit etmek üzeredir. Mekteb için 
Hart.iye, Poliı ve Jandarma melrt.We · 
rinin raptmldıiı sahada ,_ a)'rllmau 
ihtimali kuvvetlidir. 

ark demirvolları -
nın de Jete geçmesi 

Şark Demİr7ollan itletinesinin deY • 
lete iacleai hnu1Unda fiabtin aalib.iyet
li miimeüili ile ~ yipillnq \ii 
'-•m neticesine burada intizar edilmek 
tedir. Bayındırlık Bakanhtına bugün· 
lercle müıbet bir malumatın celecıeii u
malmaktadır . 

İstanbul belediye i 
Bir boru fabrikası açmak 

istiyor . 
lıtanbul, 2 - latanbul su tebe

keainin artan ihtiyacını karfıla
mak üzere belediye lstanbul'da 
bir boru fabriltuı açmak için ye
niden te•ebbüılere bqladı. 

İstanbulun seyrüsefer 
işleri 

lstanbul, 2 - lıtanbulda seyrü
sefer itlerinin tanzimi tetebbüsle
ri arumda tramvay ıebekelerinde 
defitiklikler yapılması bir de An
kara' da olduğu gibi Ruıyadan o
töbüa getirtillp itletilmeıi vardır. 

Ticaret odası toplantısı 
lıtanbul, 2 - Ticaret odası he

yeti bugün toplandı. Riyaset diva
nı ve oda heyeti seçimlerini yap
tıktan sonra fındık nizamnamesi
ni müzakereye devam etti. Kom
ıiyonculann bqkalannm malla
rını terhin ederek bankalardan a
n.na almalarmın doiru olup olama
dıiı hakkındaki müzakereaini gene 
neticelendiremedi. 

Bir ölü ve bir kayib 
lıtanbul, 2 - Bugün Oıkü

darda laf ocaklarında Halim a
dında ve 65 yqında bir adamın 
cesedi bulundu. Tahkikat yapı
lıyor. 

~Beykozda Affan adında bir 
genç iki aydan beri kayıptır. Poliı 
arqtmnalara devam etmektedir. 

Komünler Dersi 
isimlerin Sümerce pbi ölü; Yakut, 
Kqa telaritçe aibi yaflJ&D lürk 
cliDeriade etlsini hularak 80DI'& 

~ Günet ·bil teorisine ıa. 
~ talWI ederek ~ıza ~ .•. - ...... "·--~-...... 9'ıl ... 

Geıı} önkurul 
toplantı. ı 

Dian haftalık toplantıaını ya 
pan C.H.P. Cenyönkurulu AfAğr 

daki kararları vennittir: 
1 - Y cız cııuulındcı yapılıp .,,_ 

nuçlandırılcrn Purti teltiflerinin 
incelenmeaine deucım olunmUf, 
türlü Parti İfleri konufUlmUflur. 
~/VVVVV'v\/'V'., 

Bakanlar KurulH -
nuıı toplantı ı 

Bakanlar kurulu dün Batba
kan ismet lnönü'nün reisliği altın
da toplanarak muhtelif itler üzerin
de görüpnelerde bulunmut ve w it
lere ait kararlar vermiftir. 

Dış e Tannı Bakan
lan Ankaraya 

döndüler 
Milleti..- cemiyeti koueyi toplan

bunda hulumnak üzere Cenevreye ıi· 
elen Dıt itleri hakannnu: B. T evlik 
Rittü Araa ve ydhatı tadilini BurP· 
da geçiren Taron hakanımız B. Mub· 
li• Erkmen dün aabahki ekapreale 
tehrimize döamiiflerclir. iki bakanı
nllz İatuyoncla iç itleri bakam B. Şük
rü Kaya. .. ,.laYlar, Bakanlık bÜyiik 
memurları tarafmdan k&l'fılanmıflar 
dır. Bakanlvmuz öileclen eonnki 
bakanlar kurulu toplanbunda bulun
mU4Janlır. 

İstanbul telef onu 
teşkilatı 

Posta teJ,..af ve telefon ıenel 
direktörlüfünce hazırlanan İstan
bul telefonu itletme •e tetkilit 
kanun projeai Baymchrbk Bakan-
himca incelenmektedir. Proje 11-
tanbul telefon tirketi mümessil
leriyle yakında imal.nacak olan 
mukavelenin tutilrinden sonra Ka
mutay' a aeYk olunacaktır. 

Türk - İsveç kiliringi 
31 Birinci kinua' da müddeti 

biten Türk - laveç klirinıinin bir 
ay daha uzablacair haber veril
mektedir 

Buğdaylardan alınacak 

Muamele vergisi 
Buğdayı koruma verpile taa

mülen miifteriye ait olan nakli1e 
masrafı ve nakliye ai1orta11 ve 
hamaliye gibi masrafların muame
le verıiıi matrahına eklenmiyeceti 
Finanı Bakanbimca kararlatmış 
ve alakalılara bildirilmittir. 

Madeni paralar üzerine 
. yapılan mukaveleler

den nasıl harç 
alınacak? 

Altın ve diğer madeni paralar 
üzerine yapılan mukavelelerden 
noter ve mahkeme harçlarının ne 
suretle alınacap tetkik olunmut 
.ve bu hususta ayn bir kanun pro
jeai hazırlanması Finanı ve Tüze 
BakanJ.kları arasında kararlaştl
nlmıftır. 

-------···~·-------
Çağn 

lzmirde işçi evle 

bircilik ananesinin tee11u•une 
tiği ıüpheıizse de bu baş an çtan 
vet alan şehirlenmiz bazan bizi i 
de ettirecek muvaffakh elli eserler 
maktadırlar. lzmirin işçi evi ri te 
büıü bunl•dan biridir. lzmir bele 
si arsanın metresini yirmi beş lu.aru 
taşını da parasız vererek i çilenn 
forlu mesken sahibi olmalarraa hi 
etmektedir, 

Birinci sayıfada resmi.na g · duğ 

bu güzel evin içinde her turlu ııhi 
satı vardır. Ve 1380 liraya mal ol 
tadır. Bu taş ve sahi meskenler An 
mızın daglarmdaki kerpiç harabe 
hakiki bir tezad teşkil ediyor. Hiik" 
tin ..... Ye diğn rardanlan, ancak 
lcen intuma hizmet etmek vazifesi 
tüne Yerİlmq olan Emlik Bankas 
ehven faizli kredisi ile beslenecek 
sa her sene bu nlerden yüzlerce 
Ankara işçilerini yuvalandrracağmı 
rürüz. 

Kısa yurd haberleri 

IZMIR: 

* F.lmıekçiler bir kooperatif 
mutlar • ite beı•em.,a.ırdrr. Y 
kooperatifin idare heyeti ilk 
tıamı Parti hefkam B. Avni 
nm buzuriyle yapmlflardrr. 

* 935 meJi yılı ikinci üç a 
yüzde on gümrük payından 
belediyesine 36922 lira dü.-·· 
ERZUR : 

* inhisar idareai yeni bir . 
yaptırmak üzere 4000 Jiraya bir 
sa satın almqtır. 

* Liaecle talebe velileri ile 
aUimJer arumda bir toplanb 
1D1f, kw IHiz Te fakir tal4!1Delt! 

yapdeak yardım itleri sörüşül 
bir himaye komiteai kurulmuştur. 

D A: 

* iki tekerlekli mawla ual.l 
nm aym birinden itibaren telve ı 
meleri yasak edilmiftir. 

* Y dbatı dolaJllİYle 111a1111U:.1ıuı 
lerde dmr itleri yapdacapıden 
in' cezad. .Jdz, eliler mahkemel 
de on bq gün davalara balnlnuy 
c:alcbr. 

BAUKE IRı 

•Yeni yapılacak hükümet k 
naimm anası kazılmaktadır. Y 
landa temel atma töreni yap 
cak ve bina temmuz içinde b" 
olacaktır. 

•Şehre getirilecek dere çifti· 
SUJ'UDUD bulunduju yerde, ar 
üzerinde tetkikler yapılniaktad 
Yakında doktorlar ela euyuıı m 
baına giderek fenni tartlar i~in 
bakteri tahlilleri yapacaklardır. 

"'Belediye, tehrin bazı caddel 
rini yeniden aiaçlandırmak içi 
harekete geçmittir. 

Btıfbeıke -
K L TUR TEMA L RI 

(Btıfı 1. inci «1ylatla) 
malarm kuvvetini vermekti 
Bize ora ilim Ye eanatmm her 
feri nasd huauıl bir seTİnç ıeti 
rirse, Türkiye' den ıiden her mu 
vaff akivet haberi veya eseri 
da aynı tevk ile benimaenmek 
det olmyttur. 

Ressamlarımız, bir aergı f ıraa 
ile, Mo.kova' da sanat muhiti • 
ne kadar canlı ve ilai oldujUn 
görecek!Mdir. Doatlarımmn Lü 
tün sanat tubelerinde, zevk, il 
ve anlayıtı, ıenİf yıimlar Ölk:iiiaüJll-I 
de naul yayr..lf olduldanna dik 
kat edeceklerdir. Lenin:"- Yeni 
bir fikri halka ıötürmek için, 
lıca Twta •nat:br 1" diJOrdu. 
Halk 11imlarma gitmekle 'IUl&tm 
kaybeuiiini delil bilakis ehe.i
ye\ •• hismeti Udu deteri de~ 
.... ~ir • 

F. " l 



J SONKANUN 1936 CUMA 

Cephelerde ki son vaziyet 

ital~ anlar l)onan sehriııi aldılaı· - llalu·u· ' . 
ler )a\a ra\aS ilerli,orlarn1ı~ - İtal\al1 . . ' . 

hon1hard1111anları dt~vanı <~di)'OI' 
'(Ba§ı 1. inci sayfada) 

Yukarı Uebi Şebcli'de de kanlı nıu· 
harebeler olduğu haber verilmektediı-. 

r.f'1111 I' ı·~·p/ı(•simlı·l;i İta(\ mı 
luı::-.ı rlı 1.-ları. 

Adi~ababa, 2 (A.A.) - Cenup cep • 
hesinden bildirildiğine göre, İtalyanla,· 

Balo mıntakasını ele geçirmek için ha • 
zırlıklarına devam etmektedir. Son haf 

ta ve hele son iki gün içinde Raıı De • 
la'nın kuvvetleri düşman tayyarelerinin 
ııddetli hücumlarına ugramıştır. lta1 • 
ynalar münhasıran gu: ve yangın bom· 
balan kullanmaktadır. Birçok hava hü

cumlarına ragmen habe~ler müstahkem 
mevzilerinde tutunmaktadıı 

Şimal cephesinden alınan haberler 
ore, faaliyet aralıksız. olarak devam et 

•nektedir. Münferit çarpışmalara giriş • 

mekte olan habcş kuvvetleı-i yava ya · 
va~ ilerlemektediı . 

1 ngili7 seyyaı h::ıstancleri 16 kam · 

yonla birlikte Dcsı;ie'den şimal cephe • 
sinde Ras Seyuın'un mıntakasınıı hare • 

ket etmiştir. 
Biı hind mihracesi de habeş kızılhaçı 

için mühim bir parıı ile Adisıtbaba'ya gel

miştir. 

l/ubf·~lı•r lıiı· it11/.H111 toy_\fff(•.o;İ 

ti;;~;;,.,,,;;·~'('/'. 
Dessie, 2 (A.A.) - Neşredilen res· 

mi bir tebliğ, Makalle civurnda bir 
habeş nişancısının salı günü bir İtal
yan tayyaresini dü~ürdüğünü ve il<İ 

tayyarecinin öldüğünü bildirmekte
dir. TayyRrede bulunan mitralyözler
den biriıti, tayyareyi düsüren nişan~ı 
askere miikafat oll\rak verilmiştir. 

İsveç Kızıl haçının bombardımanı etrafında 

i~, e ·te hii) ük: ltir lıe)'C•·an var - 11a~tanf' -
' İ on iki la)'yar<~ hoı11ltardnnan elnıi; -

İta] anların tavzihi - B. Blunı 
italya}a çalı)or 

Stokholm, 2 (A.A.) - Yılbal}ında 
çıkmak adetleri olnıadıgı halde, ga -

:r.etelerin birçoğu, Habeşistandaki fs
veç kızılhaç hastahanesinin bombar
dımanına aid hususi tabılar neşret
mişlerdir. 

Hükümet partisinin organı olan 
Sosyal • Demokraten gazetesi, ço'k 
tiddetli bir baıyazıda, bir protesto 
ıosterisi tertib etmek için birçok ta· 
r flardan, isteklerle karşılaşıldığını 

Yazmaktadır. 

Bu gece, duvarlara bu hususta bir d: 
hcyanname yaptıftırılmıfbr. AnCl\k mu· 
lh~a:zakir bir gazete olan Svenska Daa 
blet, böyle bir göıterinin. is' eçlilerin 

duyduğu nefretin İtalyanlarca sırf soı • 
yaliıt bir mahiyet atfına ıebeb olacağı. 
nı yazıyoı , 

Stokholm, 2 (A.A ) - Alman iıtih
barat büroaundan : Habetistandaki 
f 1Veç luzılhaç hastanesinin bornbardı • 
manının ıazetelerdeki akiıleri devam e 

diyor. Gazeteler, dört iıveçlinin öldüğü
nu ve bet İsveçlinin de yaralandığını 
yazıyorlaı. Y aralananlaı· arasında baş 

doktor Hilandeı de vardır. Bütün gaze 
tcler İtalyanların bu hareketini nefret ve 

İnfial ile karşılamaktadır. Prens Şarl 
bat peskapoı Aydem ve diğer şahsiyet 
ler radyoda nutuklar vererek İtalyan • 
ların barbarca zulümlerini ve kanlı icra

atlarmı 1iddetle takbih etmişlerdır. 
Habeşistandan gelen son haberlere 

&ore, haııtanenin İsveçli azasından hic 

l>iri ölmemiş, yalnn: iki İsveçli yaralan 
tnıttır. 

Stokho•m, 2 ( A.A.) - Habeşistan 
daki lsveç seyyar hastanesinin İtalyan 
tayyareleri tara.fından bombardımanı Ü· 

ı:erine İsveç kızılhaç batkanı Prens Şarı 
cemiyetın divanını perşemik günü için 
toplantıya çağırmıştır. 

Bu fıraatla laveç kı:zılhaçına gerek 

dııardan gerek içerden bircok taziye 
telgrafları gelmektedir. 

Adisababa, 2 l A.A.) - Habef kı· 
zılhaçı, lsveç kızılhaçına ve lsveç kı 
zılhaç batkanı veliaht Prens Şarl'a bi
rer telgraf çekerek laveç seyyar has
fahaneıinin ital)'anlar tarafından 
bombardıman edilmeai Üzerine vaki 

Glan zayiattan dolayı teeaıür ve ta7.İ• 
)'etlerini bildirmittir. Aynı maalde bit 
telgraf da, bir proteatoname ile bir· 
likte, Cenevre beynelmilel Kı:zılhn\ 
'merkezine ~kilmiştir. 

llusıulumc.\ i I 2 '"-''.''"re bom
lHfrdmwrr ''lnıi.~. 

Adiıababa, 2 ( A.A.) - lsveç has· 
tahaneainin bombardımanına 12 itnl 

Ylllft tayyareıi i,tirak etmittir. Ra~ 
Deıta'dan bugün alınan bir telgraf 
ta, bu haıtahanede tedavi edilmekte 
olan yarahtardan 18 inin öldüğij bil 
dirilmektedir. Yaralanan hasta b:ııkı 
r•lann adedi 50 ye yükMlmektedi.r. 

Atıla.ıı birkaç yuz bombanın hepsi ô e 
büyük bombalardı. Tayyareler kezi\ 
bcyannameleı de atmışlardır. Ru 
beyannamelerde, lınbeşlerin l 929 mu· 
kavelesini saymıyaı·ak, esir aldıkları 

bir İtalyan tayyarecisiııe eyi muame 
le etmedikleri bildirilmektedir. ltnl
-vanlar buna mukabele olarak bom· 
bardımanı yaptıkları anlaşrlmakta<lıı. 

l:mıılmnlımmula Mı•11lı•r ut• 

'!'·(ırt1lmuırılctr 1.-m: itişi? 

Adisababa, 2 (A.A.) - lsveç Kı
zılhaç hastahanesinin son defa bom
bardıman edilmesi Üzerine iki i~veç · 

linin yaralandığı, 30 habetlinin oldü
ğü ve 50 kişinin yaralandığı resmen 
.. ildiriliyor. Bu haberleri Rcuter mu· 
habirine resmen vermiş olan zat, .u·sıul,ı 

sal kı:r.ılhaçın Adisababadaki mıınıe~:;ili 

Mister Brown'dur. 

Yaralanan İsveçlilerden biri, has· 
tahanenin §efİ olan Dr. Hiland~.r•diı'. 
Ölen habeşlilerin huta oldukları, ya
ralan nların da gene hastalardan Vf' 

hasta bakıcılardan olduğu sanılıyor. 

Mister Brovn'un tavzih::n söyledi 
ğine göre Dieka - Melkaa'da bulunan 
hastahanenin lıer tarafı kızılhaç bay· 
rakları ile örtülü idi. En yakın ordu· 
gahtan bir kilometre uzakta bulunu
yordu. Bombardıman ve mitralyöz a· 

teşi bird~nbire vuku buldu. Hastaha. 
nenin bütün erzakı, ilaçlar, çadırlar 

ve iki kamyon mahvolmuştur. Bom· 
bardıman üzerine hastahanede panik 

çıkmıştır. halyan tay,-are1eri. ence. 
taarruz etmeden hastahanenin Üze· 

rinden geçmit oldoklaı ı için, bom· 
bardıman hayretle karşılanmıştır. 

halyanların bu taarruz esnasında 
zehirli gazlar da kullandıkları aan•· 

lıyor. Hastahaneyi idare eden Dı·. 

Hilander sağ tarafından, hastalardan 
biri de yüzünden yaralanmıştır. 

İtalyanlar ne diyorlar? 
Roma 2 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: Son günlerde, İtalyan tayya

re kuvvetleri, Somalide düşman hatları 

üzerinde bir mukabele bilmiıil bombar

dımanı yapmııtır. Bunun aebebi esir e 

dilen italyan pilot mulizım Minniti Ti

to'nun batı kesilerek öldürüldüğünüıı 

haber alınmaııdn·. Bomba ile beraber ay 

nı zamanda atağıdaki beyanname de 

atılmıttır: "Siz esirleri mukaddes bilen 

ve onlara hürmet edilıneıini İstiyen bey

nelmilel ve İnsani bütün kanunların ter· 
sine, esir ettiğiniz tayyarecilerimizdeıı 

birini ba!ını kesmek suretiyle öldürdu • 
nüz. Buna mukabil, layıkınızı görecek 

siniz.,. 

Bu bombardıman ~•nasında bir bom 
ba da İsveç kızılhaçrnın kamp çadır • 

lanndan biriftin üıtüne 11Üf"1Üf ve IÖy 

lendiiine töre iki iaveçll yara1anmııt 

ULUS SAYlfAJ 

DIŞ HABERLER 
Sovyetler Birliğinde ASKERİ YARDIM HAKKINDA 
( ;,. l"(_'t•ldt•~ I ir İ ft•11 Jıl fi 11 l w 

Moskova, 2 (A.A.) - Alınan ilk 
haberlere gorc nğır . anayi, > ıllık 
planını yüzde 6 fozlasiylc ba~arını<· 
tır. 1934 yılına nisbetle muhtelif mad
delere aid istihsaller ınikdarı ve faı· 

lalıgı aşağıdadır: 

Font 12 milyon 480 bin ton, fazla 
lık yüzde 20, 

Çelik 12 milyon 320 bin ton, l ilzlalık 

)'Ü7de 30, 
Traktor 11 milyon 400 bin ton, 

fazlalık yüzde 18, 
Harman makinası 20 bin, fazlalrl' 

yü:.ı:de 131, 
Lokomotif I.5 10, fa . .r:lalık yü:.ı:d e 

210, 
Superfosfat 1 milyon 165 bin ton, 

fazlalık yüzde 16.5 
Kömür 106 milyon 660 bin ton, 

fazlalık yüzde 16.5. 
Moskova, 2 ( A.A.) - Kereste ıh 

rrı"at sendikası, yıllık planın yuzdt> 
104.5 ini başarmıştır. ihracat bir mil

yon 84 bin istandarda parç lır ki bu 
bir Sovyet rekoru te~kil etmektedir. 
Font ihracatı, 1934 yılındaki 115 bin 
tona karşı 330 bin tona yükselmiştir. 

·• K ru ... l'iİ11 •• lwray<ı 11/ 11 rm ti~. 
Oslo, 2 (A.A.) - Alman İstihbarat 

bürosundan: Finnmark bölrresindeki 
H<tmnterfest<leıı bıldiriliyor. Krassin 
Sovyet buzkır \nı Norveç kıyısındn !\İ · 

m"I burnuna :rakın Maassode karaya 
oturmuştur. Bu7.kıran Norveç kurtaı -
ma kumpanyasının yttrdım teklifini 
k .• bule lüzunı ccir'memi~tiı·. 

B. Köster'in cenaze alayı 
Paria, 2 ( A.A) - Almanyanm 

Paris büyük elçisi B. Roland Köstc
ı İn natı elçiliğe getirilmiştir. Bugün 
tıalkın ziyareti kabul olunacaktır. 
Cenaze törcnindt' Almanyayı tem -
sil ~lmek iızere Almanya dıt işleri 
hakanlıgı direktörlerinden B. Di · 
kof buray.t gele~ektiı. Bugün saat 
1 o da alman kilisesinde bir ayan ya
llllacak ve ondan sonra tabut şark 
İ~lasyonuna getirilecektir. Resmi tö
ren, fransız hükümeti azalarının ve 
elçiler hey~tinih lıııı.urunda burada 
vapılacaktn. 

paris, 2 (A.A.) - Almanya'
nın Paris büyük elçisi 8. Roland 
Köster'in geçiktirilen cenaze tö
reni, hükümet erkanı ve elçiler 
hey~ti huzurı ile şark istasyonun
da cumartesi gunu yapılacaktır. 
Daha önce Alman kil?sesinde d\ni 
bir ayin icra edilecektir. 

imiş. Bu bombardıman neticesinde ölen 

ve yaralananlar pek çoktur. 

l.t•mt Hlum. ltHl)"Y" c:.-ıııvor 

Paris, 2 (A.A) - Popüler gaze
tesinde B. Blum diyor ki: 

" - İsvcc kızılhaç hastanesinin 
bombardıman;, ltalyaya karşı, vak
tiyle Lusitanyanın torpillenmesi ü • 
zerine Almanyanın uğradığı aynı 
aksülamelleri doğuracaktır kanaa -
tindeyim. B. Muaolini ile dünya vic
danı arasında esasen pek derin olan 
uçurum, aşılmaz bir hale gelecektir. 

ihtimal, Amerika parlamentosu pet
rola ambargo konmasında tereddüt 
ediyordu. Şimdi öyle sanıyorum ki, 
vaziyet birdenbire değiımiıtir. Ve 
efkin umumiyenin dayanılmaz tu
yiki ka111smda, parlamento böyle 
bir karan vermek zorunda kalacak -
tır. On sekizler komitesinin davayı 
önceden kestirip attığını tahmin e • 
derim. Bence zecri petrol tedbiri ar
tık kaçınılmaz bir ittir.,, 
l11gilt~re tle t"1ıki"·m JUfJları.Hn·. 

Londra, 2 ( A.A.) - İngiliz bükü • 

meti, İsveç hükümetinin isteği üzerine, 

Sidney Barton'dan İsveç hastaneainin 
bombardımanı hakkında tam biı rapor 

iıtemi!tir. İsveç. Habeşistanda İngiliz 
orta elçisi tarafından temsil edilmekte

dir. 

Dış haberlerimizin sonu 
6. ıncı sayfadadır. 

11 raıı~ız - ineiliz .!!·orü ınelt~ri 
\. 4.... - • 

i11kisaf •ı.<Iİ) ornıus ' . ' 
Londra. 2 ( A.A) - Bazı gaıe • 

lelerin sandıgma göre askeri yardım 
hakkında yürütülen fransız - ıngiliz 
göriişmeleri ehemiyetli bir şekilde 
inkişaf etmiş bulunmaktadır. 

"Nevs Kronik! .. gazetesinin Pa
ris muhabiri bu hususta sunları ya
zıyor: 

" Muhtelif teklifleri arasında 
f ransa, fransız piyade ve tayyaı e 
kuvvetlerinin ccnub sınınnda top -
lanmaları ihtimali karşısında F ran • 
sanın şimal ve şarkında ingiliz • 

fransız havai İrtibat noktaları kurul
masını teklif etmiştir. Bunun için ilk 
once hava malzeme ve efradı hazır
lanacaktır. Bu suretle, Akdenizde 
bir harb çıktığı t<,kdirde. İngiliz ha • 
v., filoları Manşı hemen geçebilecel<
lerclir. Kara kuvvetlerine gelince, 
Fı nsa, bir İngiliz seferi kuvveti • 
11in Fransaya gönderilmesini teklif 
etmemektedir. Bununla beraber 
Fransa hükiimeti, kati bir ihtiyaç 
karşısında, hemen nakledilebilecek 

bir ihtiyat kuvvetine malik olup ol
madığını lngiltereden sormu tur.,, 

Deyli Meyi gazetesi diplomattk 
muhabirinin sandığına göre, her iki 
taraf, simdiki ihtiyaçları tamamiyle 
karşılayan bir anlaşmaya varmıştır. 

r,.mısmt111 l11ı:.:i/1,·ı·ı•dı•11 )ardım 

i~ıı•diği l1ttl111ri ~<1lmwt1f 

Londra. 2 (A.A.) - Royter aıan• 

bildiriyor: Fransız hükumetinın, ın 

giliz h\ikümetinden zecri tedbırlerı• 
tatbiki sebebile hadis olabilecek hal
lerden başka hallerde de askerı y r
dımı hakkında teminat istedigi habe
ri Londrada yalana çıkarılmaktadll' .. 
Fl·ansı:r. ve İngiliz makamları araaın

da şimdi cereyan etmekte olan mu

zakerelerin, yalnız ita1yan • hat.e, 
anlaşmazlıgına ve milletler cemıyeti 
kararlarının tatbiki dolayısiyle h dı• 

olabilec k hRllere aid oldugu bild' 

rilmektedir. 

Jurnal gazetesinin B. Eden hakkında bir yazısı 

Paris, 2 (A.A) - B. Eden'in 
dış bakanlığına getirilmesini Jurnal 
gazetesinde mevzuu bahseden mu • 
hnrrir Sen Bris diyor ki: 

" B. Eder.'i bundan onra çok 
muhabbetknr bir alaka ile iş başın -
da göreceğiz. Sir Samuel Hor'un 
mevkii, Pari11 uzlaşmasma karşı ko
yan bir şahsiyete verildi, diye oyu • 
nıın devam etmekte olduğunu ka • 
yılla iktifa etmek çok basit olur. Ne 
de olsa, iktidar mevkiini aramakla o 
mevkiin mesuliyeti arasında fark 
vardır. o~· tet adamlarının hakiki 

kıyın tleri bununla ölçulür. lngilte .. 
ıe ile Milletler Cemiyeti arasında ir
tibat ajanlığını yapmak milletlera • 
rası fikir birliğinden İngiltereye b. 
zı menfaatler sağlamak ve impara -
torluğun gemisini kullanmak birbi
rinden tamanıiyJe ayr1 şeylerdir. B. 
Eden, kendisini gözeten talih peri
sinden şikayetçi olmamak gerektir. 
Onun en büyük zaferi, B. Laval'in 
aylardanberi takih eylediği 11yua ı• 
reğince, F ransay1 her zamandan zi
yade bir nazım rolü oynamaia haz. 
bulmut olmasıdır ... 

Mısır hükümetinin sükun tavsiyeleri dinlenmiyor 

llir ingiliz - 11~1r anlaşması iciıı g·ör·· 
nıtı.l(~r hu a~ i~iııdP ha ,lıya<·akını 

-
Kahire, 2 (A.A.) - Arsıulusal cer

rahi kongresinin açılışı dolayısiyle ta
lebenin yaptığı nümayiş üzerine hü
kümet üniversite binasının önüne ehe 
miyet1i polis ve asker kuvvetleri yıg· 

mağa, Üniversitenin de ayın beıine 

kadar kapatılmasına karar vermiştir. 

Hükümet ayrıca bir beyanname 

\·ıkararak, bu gibi tezahürlerin Mısır 
için vahim neticeler doğurabileceğini 

bildirmekte ve talebeyi bu hareketle· 

m·ınden dolayı muaheze etmektediı·. 

Nahas Paşa ile B. Henderson ar~ 

~ında 1930 da hazırlanan anlaıma Ü· 

zerine Mısırla lngiltere arasında yenı 

bir andlaıma yapılması yolunda mii~ · 

terek cephenin isteğine lngiltereniu 

veı·diği cevab kafi görülmektedir. 
Vafd gazetelerinden başka bütün ga 

zeteler görüşmelere girişilmesini iste· 
mektedirler. 

B. Edenin cevabından bir Vafd 

gazetesinin ho11nud görünmemesi talehe 

aratıında yeniden taşkınlıklar uyan· 

dırnuştır. TAiebenin coğu bu hareketi, 

seçim kaygılarından mülhem tay

maktadır. Hükümetin talebeyi sükü· 

na çağırmak için yapbğı tehdidler 

bota gitmektedir. Tatkınhk büyük 

Azhar garp ünivresitesine de bulR~ · 

mıttır. 

Yeni kanşıkhklar 
Kahire, 2 (A.A.J - Elahzar ünivea·· 

aitesİilin bir kaç bin talebesi yeni nüma 

yiıler yapmıılardır. Biri ai•r olmak ü 

:r.ere birkaç yaralı vardır. 

Kahire, 2 (A.A.) - Abbasie mahal· 

lesinde kain hükümet resmi mektebinin 

talebeleri, mekteb binaaı ile mobilyeainı 
tahrib etmiıler ve Üzerlerine av fişeği ıl 

ateı eden poliı efradın• taılamııiardn . 

15 talebe ve müteaddit polis yaralı var-

dıt. 

l..ondra, 2 ( A.A.) - Deyli Heraltl 
gazetesi bir İngiliz - Mısır anlatma• 
yapılmak üzere dk01H•f1n•feırm bu ay 
içinde Kahirede baş1ıyarak Londra

da biteceğini bildirmektedir. 

Deyli Telgraf iae B. Edenin Mıar 
meselesini iyice inceleyip kanaatini 
arkadaılarına bildireceği için, fileıa 

harekete geçmek için zaman li.zım 
olduğunu yazmaktadır. 

Tayınis gazetecine göre de müıte
rek cephe delegeleri B. Edenin bw 

mektubunu gözden geçirmiıler, fakat 
bunun hakkında hiç bir dü,ünce be
yan etmemişlerdir. 

U uı r /ıiil,·ii m ı•Iİ ::";::; m":cl;4•11i 

~"'' u <1/ı;:ror. 
Kahire, 2 (A.A.) - Hükümet, ga:ır 

maskesi .atın alınmak için 25.000 Mı
sır lirası tahıisini kabul etmittir. Caa
lara kartı korunma meselesi hararet
le incelenmektedir. 

~iti - o/ - Ht1rtımı '"·"·wo~ı·n 
rıetle11 ıliiştii? 

Kahire, 2 ( A.A.) - Kazaya ut 
rayan Siti • of • Hartum deniz uçajı. 
nın pilotu bütün motörlerin birdea 

durduğunu ve tayyarenin burnu ÜSN

ne denize düttüiünü bildirmiftir. 4 
ceset bulunmuftur. Fakat te4hiaterine 
imkan yoktur. 

IRkenderiye, 2 (A.A.) - Siti - of. 

Hartum uçağının Üç motörü denizde11 

çıkarılmlfbr. 

., . 
unaıı se ınıı 

Atina, 2 (A.A.) - Batbakq, ... 

zetelere yaptığı beyanatta intihalNl 

tın evelce teshil edilen tarihcle 1em 

26 kaaunu .. nid~ yaprlacalmı bilclir
nai•tir. 
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Puşkin 
Rus dilinde en büyük inkılabı yapmı§ ve bugünkü rus edcbiya
tırım temelini atmıf olan büyük rus edibi Puşkin'in ölümünün 
yüz.üncü yıldönümünü, eserine layık bir ıekilde anmak ıçın, 
Sovyetlcr Birliğinde hazırlıklar baıladı. BaılarınJa Maksim 
Gorki'nin bulunduğu kırk ıekiz kiıilik bir komite, yapılacak 
ofon törenin programını hazırlamakla uğraımaktaJır. 

Alekaandr ~ , 
geviç Puıkin, 26 
mayıs 1 799 da 
Moıkovada dof• 

muıtur. Kentiiıi, 

baba tarafmdan 
eski ruı asılzade
lerinden Pu;kin• 
lere, ana tarafm· 
dan da Hanibal 
admdaki zenci• 

nin sülaleıine 

menıubtur. Ni
tekim büyük e· 

dib bu ciheti "A· 
rah Büyük Pd· 
ro" adındaki ro• 

manında da t•· 
barüz ettirmittir. 

Yabancı mÜ• 

r.bbiler elinde 
lııüyüyen Putkin, 
ilk Önce, ana di· 
Ji olan ru.çayı 

d.oğil, franııxca· 

yı öğrenmitti. 
Küçük çocuk, :nereye bakaa franaızça 
konutulduju1nı ifitiyordu. lli)'GJciyı, 
OJiae'yi ve hemen hemen on tekizin. 
ci aaır edebiJ'atıam tekmil eaerlerini 
franaızçalanndan okumuttu. Ruaça 
okuyup yazmayı ona bü)'iik anaH Öğ· 
retmitti. Dadıaı Arina Rodinovna ise, 

milli maaallar anlatarak ruı ruhunu 
telkin etmiıtf. Arma ona rua darbı· 

:meaelleri, milli .. !kiyeler, ma .. llar, 
turküler aöyliyordu. Büyük anaaiyle 
dadııma olan baflıhfldır lü, onun 
ltüabütün fraaaı•latınaama mani ol· 
muıtu. 

1811 de, 1ani on iki 1aıında iken 
Saralı:ouelo liaeWı devama baıladr. 
luraaı onun için, yeni bir hayatın bat· 
langıcı oltlu. LiMdeki tahıili edebiyat 
üzerinde toplanıJ'Ordu. 

Arkadatlariyle en tanınmı edib
lerin uerleri üz:erinde münakaıalar· 
da bulunuyordu. Edebiyat onun iliği· 
ne iılemiıti. Oyunlara bile edebi bir 
karakter veriyordu. Kendini edebiya• 

vermi olan küçük Puıkin, bir gün 
arkadaılarııu !batına lop ıyara I y • 
zıaiyle bir gazete çıkarmaia ve bu ga· 
aetede hem kendi hem de arkada§la
rmın edebi yazılarını neıretmeğe ka• 
rar vermiıti. Puıkin önlünü edebi· 
yata kaptırmııtı. Zaten, daha lir.eye 
gelmeden ıiir yazmak hev ain düş

müştü. 

Babasının, kutübhaneaim dolduran 
franıızça eserlerini kuyan Pu4kin, 
ilk 4iirlerini de franaızca )1az.mı4tı. Lİ· 
ıede, kendi yurdunun dilini Öğrenin
ce. fran ızcayı bir yana bırakarak 
ruaça tiirler yazmıı.ğa ba~ladı. Fakat 
bu ilk )i&zıları o devrin ileri gelen e· 
diblerinden olan Derjavin, Karamgin 
gibi ıahıiyetlerin tesiri altındıt ka1-

mııtı. 

1815 yılında idi ki, dıtha on altı 
yaıını doldurmamış olan büyuk edi
bin şiiri rini memleketin birçok gaze· 
te ve mecmuaları n şretmeğe başln· 

m14lardı; Pu.şkin'in imzası herkesin 
dikkatini çekiyordu. Lis de göze çar
pan karakteristik taraflarmdan biri 
de, çok zeki "'e İstidadlı olma&ına rağ · 

men, aon dcrec tembel olu4u idi. 
Mektebin çalaıkan talebesinden sayıl· 
miyordu. Nitekim hocalarından biri 
bir gün Puşkin'den bah ederken; çok 
kavrayıılı, kafaaı işlek, keskin :ı.ekalı 
bir çocuk, fakat tembel mi tembel 1 
demişti. 

1817 de lir.edek1 tahsilini bitirdi. 
Faknt büyuk bir muvaffakıyetle dip· 
lomasını almamı,.tı. 19 unculukla 
meh:tebten çıkmıştı. Bilgiııi ekaikti; 
hunu kendi dt- biliyordu, ve ondan 

L ı J Zllrna-or bu ekaigini ta-

[ 2] Bu kelime Sümef 

Putkirı 

Yaz günlerini, Piako eyaletinde 
Mihailov aarfiye&inde geçiriyordu. 
Kıt gelince Petreaburga dönen edib, 
yalnızdı. Ayleıinden kimse yanında 

yoktu. Petresburgda bulunduğu sıra· 
larda devrin en büyÜk edibleri, alim· 
leriyle tanıttı· Baıtan atağı bir duygu 
ve heyecan olan delikanlı, inkılabç1 

genelik ile de itte burada buluıtu. O 
da, onlar gibi düıünmeğe ba4ladı. Şi· 
irlerinde Sefihlere Tiranlara çattı. 

SuAy, gün geçtikçe geni§ bir töhret 
kazanan Puıkin'in, inkılabçılar ara
ıında dolatmaaınr hot gönn di ve onu 
1820 de, dört yıl kaldığı cenubi Rus· 
yaya, Ekaterinoalav ıehrine aürdü. 
Saray, onu Çarın bendelerinden gene· 
ral f nzfo'un kontTolu altına vermiıti. 

Zavallı Puıkin, bu sürgünde çol< 
acf alet çekti, zayıf düttü ve ağır bir 
haıt.alsğa tutuldu. Bu hastalığı sıra· 

sında idi ki, tali onun kar~ısına çocuk· 
luk arkadaıı general Raefski'nin kü
çük oğluna çıkardı Raefski aylesi 
Kafkaayaya gitmek Üzere Ekaterİ· 

noslav'dan geçiyordu. Puıkinin çekti
ği acıları gören arkadatı her tarafa 
baıvurdu; ·e nihayet kaplıcalardıt te· 
davi etmek bahanesiyle Puıkin'e, ge· 
neral'in aylesiyle birlikte Kafkcuya.· 

ya gitmek için izin "erildi. lıte böy
lelikle, hiç beklenmediği bir anda 
Puıkin Kafkaayaya gelmit oluyor. O 
burada, yepyeni bir ha) at ile karşı
laımı§lı. fakat burada da uzun mÜd· 
det kalamadı. Raefskj'lerle birlikte 
Kırım'a gitti. Bu aralık, general lzo
nof, Kişnef tehrin gönderildi. ister 
ir.temez, Puşkin de 1820 nin sonun

da onun arkasından Kiınef gitmek 
mecburi)•etinde kaldı. Besarabyada 
üç yıl kaldı. Tekrar karşılaştığı bu 

eni muhit, hayat v insanlar onun 
düıünce ve fantezisi Üzerind çok de
rin tesirler bırakmıştı; bunların akis
lerine bu tarihi rde azdığı serlerin

de rastlıyoruz. 

doublement kaidesile ~ 7...., bayata 
mı~ (at ...... at) dır. ( lf ~ \ ı:la it al
cektir). ~ \ ı ~,ı. m • 

[3] Etimolojik, ~-"!' ~ \ ;ıf'd' ,, ••"· 

Alek ndr Sergeviç Puşkin hala 
aarayın şerrinden yakasını ıyırama· 

mıftı. Cenubi Rusya'dan baıka bir )'C· 

re gidtımiyordu. Kendin muhit yap
masın diye Besarab) ada da uzun 
müddet tutulmadı ve 1823 d kaldırı· 
lıp, cenubi Rusya alisi olan ve Ode· 
sada bulunan kont Boronsof'in yanına 
sekreter olarak gönderildi. Kendine 
yapılan kötülükler, halka yapılan 
haksızlıklar Puşkini çileden çıkarmış
tı. Kontla geçinemiyordu. Çok geçme· 
den, ertesi yıl Petresburga gönderdi
·; uzun bir mektupla çarlık devi la· 
daml rının e dolayı iyle d vali kont 
Boronsof'un bir sürü rnünascbctaizlik .. 
lerini sayıp, döktü. Mektub &arayın 

elin geçti. S ray onun Od sa gibi bü· 
ytlk bir şehirde, sinirleri gergin bir 
muhitte yaıamaaını tehlikeli gördü; 
Odeaadan kaldırdı, çocuklugunu ge· 
çirdiği Mihailohki kôyÜ e ürdu. 

fonetik bP - ~d· •~ ~ . ~ 
• "'· ı 'To 
'~ ~-,( .. 

'*"~ t' .. ·~ ~ \\ .. 

DeneiJilir ki, bu, dort ıl ürünce• 

• 

Yabancı gazetelerde okuduklar z 

LENİNGRADDA ·rç SERGİ 
Bunlar Tarih, Cografya, Kültür ve san'at bakınıından Habeşis

~anı canlandrnnaktadır. 

Moskova'da İngilizce çıkan Mos
kov Deyli Niyuz gazetesinde okun
duğuna göre, Habeşistan hakkında· 
ki umumi alaka dolnyısile Lcningrad 
da üç tane Hab~istan scrciıi açıl· 

mı§tır. Bunlarda bu memleketin kül
türü, adetleri ve tabii kaynakları 

hakkında fikir '\erecek madde ve 
reaimler tcıhir edilecektir. 

Devlet kütüphanesi, bütün dillerde 
Habeıistan hakkında yazılmı§ olan 
eserleri bu sergide bulundurulacaktır. 

Bunların araıında on yedinci asırda 
bir seyyahın notlarından toplanmıı 

bir kitap bulunduğu gibi, habeılerin 
yerli dilile yazılmıı birçok dini ki
taplar da ,·ardır. 

Rusca > a:Lılmı~ eaerler içinde §8.rk 
iılerinde büyük bir uzman olan pro
fer.ör Turayev'in eaki Etyopi tarihi, 

edebiyatı ve felr.efesi hakkında de· 
ğerli bir kitabı bulunmaktadır. 

ikinci sergi So"ryet coğrafya cemi
yeti tarafından açılmııtır ve bunda 
1926 - 1927 yıllannda Habetistana 
gidip incelemeler yapmıf olan Sov
yet heyetinde bulunan akademi aza· 
r.ından Vavilov'un toplamıt olduğu 

maddeler teıhir edilmektedir. 
Bunların içinde memleketin büt\in 

nebati hayatini canlandıran kollek· 
siyonlar, yerli tiplerin, binaların ve 
manzaralann fotografları görülüyor. 

Fen akademisin ait olan antropo
loji ve etnografi müzesi baıkanların· 
dan profesör Olderogge tarafından 

hazırlanan üçüncü sergi de, gerçek· 

ten, entresandır. 

me ve yıpranma içinde geçmit olan 
hayat, türlü türlü İnsanlar, karakter
ler Ye hadiseler Puıkin'in üzerinde en 
çok tesir bırakmı§ ve davalarına, dü· 

ıüncelerine er.erlerinde renk "'ermi -
ti. Gene bu dört yıl içind Puşkin İn

gilizceyi öğrenmiı, zamanının en ile· 
ri gelen ediblerind n Bayron'un eser
lerini okumuı, onunla taruımıftı. 

1824 ağustor.unda aürüldüğü Mihe.· 
ilofr.ki köyüne geldi. iki yıl köyden dr· 
ıarı çıkmadı. lıte bu iki yıl da, öbür 
dört yıl gibi edibin hayatında derin 
izler bıraktı. ot köy ve köylüye ka
rıımııtı. Artık olgun bir adam olarak 

köy halatını, kö)lÜyÜ tetkik ediyor, 
şiirlerini, hikayelerini ve hemen he
men bütün yazılarmı onlara hasredi
yordu. Dört yıllık Ürgün devresinde 
Bayronu, bu iki yıl süren d vrede de 
Şekspiri tanıdı. 

Dadısı hala sağdı. En büyük zevk 
,,.e tesellisi, çocu'klugunda dinlediği 

masalları, hikayeleri türküleri ihti
yar Arina'nın ağzından t krar işit· 

mekti. 

Saray, 1826 da Puşkini bağııladı; 
tekrar Moskova "e Petreabur 'da ya
şıyabilecekti. Fakat Mosko'l>n, Pet· 

resburg'da v hatta Erzurumda g -

çirdiği günler, onun ruhunu ziyor, 
kendisini üzüyordu. Ne Moskovanın 
debdebesi, ve ne d Petresbu g'un za· 
deganı, aosyetelcri onu tatmin tmi
yordu. Zaten Puıkin eski arkadatl • 
rını da kayh tmiıti. Saraya girip çı· 

kan birçok tanıdıklarından uzakta 
kalmı~tr. Çünkü ne o kendilerinden 
ve n de kendi onlardan hoşlanıyor· 
du. Kafalar değiımiı, düıünceler ay• 

rılmııtr. Dört yıldan fazla, bazan Mos
kova'da, arat1ıra P tresburg'da kal· 
dı. Temelli hiç bir •ere )eri em di. 
Hayatı istikrar bulamamı§tı; sır. sı 

geliyordu ki, kalabalık sosyete haya· 
tından ho§lanıyordu; gün oluyordu ki 
yalnız knlmak için ba§ını alıp koye 
çekiliyordu; çok defa, çok şen ne· 
şeli olduğunun rtesi güniı, rram ve 
hüzne boğuluyor ölümü bile göze a· 
lıyordu. 

Bu melankolik ruh hali içind , 
nehiyle mücadelede iken, Puşlı.in Na· 
tali Nikolaefna Conç.arof •dmda 
Mo11ko alı ÜzPl blr ln:ı:& ilf•lr o 

Burada müzenin habe~ aannl ._.c 
kültürüne ait zengin kollcksiyonun
dnn bir kısmı tcıhir edilmektedir. 
Eserler, sergiye o tekilde koımlmu§
tur ki görenler bunları güzelce ha
tırlamakta ve anlnmaktadırlnr. 

Burada habe§ sanatının yirminci 
asır baımdaki başlangıcı çok güzel 
temsil edilmiıtir. Bu kısımda dini 
ayinlerde kullanılan musiki aletleri
nin, iılcmelerin, el işlerinin, el yazı
larının ve habeı resaamları ll\rafın· 

dan )'apılmıı resimlerin koli kr.iyo
nu bulunmaktadır. 

Bir kıamı on dokuzuncu tura k't· 
dar uzanan resimler, )erli sulu bo
yalarla yapılmı§tır. 

NegÜ& Menelik il, karıa•, "·eliahdı 

ve kilise memurlarını ve bir de 
"Etyopi lordu" nu temsil eden iki 
tablo, vardır ki bunlar eaki Bizana 
inkonografi'leri ve Mısır Fr~klerini 
hatırlatmaktadır. 

Bunlar dn natüralizme fazla ria· 
yet edilmit ve teferruat Üzerinde 
fazla itlenmiştir. 

Tablolar üzerinde yerli kültürü, 
kullanılan silahlan anlayıp çıkarmak 

mümkün olmaktadır. 
Habe§ hnyatmın muhtelif afhnla

rını gösteren bir takım entrer.an re· 
r.imler de aergiye konulmu§tur, Bun· 
lar içinde ikinci Menelik de,•rindeki 
dini ayinleri, Negüs'ün derebeylikle 
mücadelesini, habeılerin İstikli.l aa· 

ı 
vaılarını, 1896 da ltalyaya kartı ya .. 
pılan harbı tar.vir edenler vardır. 
Teşhir edilen resimler arasında 

1831 de sevgilisi ile e,. lendi; ve te
melli olarak kalmak Üzere Petrcsbur· 
ga gitti. Bahtsız Puıkin, bu evlenm · 
den hiç aadet duymadı. Tali onun 
knr§ısına, ne vgisine layık ve ne de 
düşüncesine uygun bir hayat arkndn· 
tı çıkal".mamıştı. 

Meırcbi hafif, güzelliğiyle mağ· 

rur, iltifata düşkün olan karısından 

beı yılda üç çocuğu oldu. Nataliyn, 
yüksek sosyetelerde, 7.İ.) fetlerde, ka· 
bul merasiminde kendini Östermck 
istiyen bir kadındı. Pu kin arzusu hi-

lafına olarak, karısına balolarda re· 
fakat ediyor ve tiksindiği, gözü gör· 
mek iııtemediği kimselerle kartılatı· 

yordu. Bu hayat ona manen bir azab 
maddeten ezici bir yük olmuştu. Ke· 
rısı har \'Urup harman aa"'uran bir ka· 
dındı. Bu, ateş gibi haris kadın kar· 
şısında, o, kar gibi eriyordu. 

Belki de, asude bir ayle ocagmda 
batını dinlendirnıck, uzun yıllar sü
ren sürgünlügünde aldığı ilhamları 

sükun tle tcabit edebilmek, rahat bir 
nefes almak, ve niha) t adete ka· 
vuımak için evlenmiş ol&n büyük c 

dib, karısına para yetiştirmekten b §• 

ka bir ıey dü4ünemiyordu. Matbaala 
rı, gazete ı.•e m cmua idarelerini ka· 

pı kapı dolaııyor, kendi istidadı et· 
rafında çalı§acak yerde, baıknlarının 
düıüncelerinc gore )azı yazmak, aÜ· 
tun doldurmak mecburi) tinde kalı· 
yordu. 

Her m mlekett~ olduğu gibi, ora· 
da da saray, inkılab ifade den her· 
hangi bir harekete katlanamadığı için 
Rusya'da bir dil ve dü~ünc inkılabı 

yapan Puıkin'i yok etmel i ndinc 
İt cdinmiıti. 

Liberal ru edebiyatı, Puıkin'in, 

bir kıskançlılc yüzünd n Hollanda el· 
çisi ihtiyar Gerken'c hakaret etmiş ol
duğunu, bunun Üzerine içinin oğlu 

ubay Dantes'in kendisini dü~lloyn 

çağırdığını ı.e 27 ikincikanun 1837 de 
yapılan bu düelloda aldığı ağır ya

radan sonra, 29 ikinci kanun 1831' 
de öldüğünü iddia di~oı . 

insan, sar. yların neler yapmak ka · 
biliyetinde olduğunu bildiği ıçm. 

halkçı Pu~kin'in ölümtinde, merdce 
bir düellodan ziyade, bir ıaray kah· 
bel;ği seziyor. - H. T. 

1894 senesinde Rusyn'd n Hnb şi 

tnna gıdip bir d h dönmemiş v 

kendi kendisini yeti~tiı miş olan res 
sam S<>nigorov'un sulu boya ile ya 
pılmıt eserleri kayde değer. 

Bu r"simlerde Hahcşistan'daki hal· 
kın tnbii hayatını Ü?cl r nklerle 
cnnlnndırmıştır 

Bu ergi büyük bir rnğbet ku:an• 
mıo ve her gün cörmcğc gelenlerin 
Ul) ısı binleri geçmiştir. 

İtalvan !!aZPlc'lc·ri 
l 

1 rıuiltf•n•yı• l:ur~ı -' u11tıl. lw ı Jıiı .. 
c11111fo,.ı yı•tıidnı (11 tırdıluı. 1:. 
um .. o/irıi. ltttlyurlu bir llolirud 

.nıplırtwul.-. 

28 ilkkunuu 1935 lal·ihli Deyli 
Te1egrllf'rt Roma'dan bildiriliyor : 
İtalyan basınında Inırilt•~rc aley. 

hindeki neşriyat yeniden hızhınmıt 
ve faşi11t g ... zetelcrincien Tribuna "·e 
Tevere, lngihcre'nin Milletler Cemi· 
yeti dıtın(la ltalya) n karşı vazıyet 

aldığmı aöyliyecek kadar ileri git• 
mitlerdir. 

Birinci gazete, mü11takil Mısır'da 

ve mam •• altmdaki Filistinde ıngıM 

lizlerin Milletler Cemiyetinin kara

rmdftn çok QnCe askeri lPdbirJer al• 

mnğa bnıladıklarmı \'C bundan do .. 

layı, bu tedbirlerin Milletler Cemi• 

yeti aleyhine olduğunu .söylemek• 
tedir. 

Aynı yolda deliller yürüt n Te~er• 

gazetesi de hayali bir İtalyan taar• 

ruzu taaa~·vur edilerek. Akdenızın 

güvenliği temin olunınıı.k içın bir ta• 

kım çarelere ba9 vurulduğundan 

bahsediyor. 

Bu gazele, daha r.onra diyor ki ı 

.: lngilteı·enin iııtediği şey, Akdenız· 

de Milletler Cemiyeti dışında t. kip 

edilecek bir aıyaaaya bu cemıyeti 
alet etmektir. 

Fakat bütün bu foaliyet •.\yri 

meaul bir hava içinde yapılmakta• 

dır. Milletler Cemiyeti, İngiliz. r.ıya· 

r.aaı ve basiretli iınperyalir.t ve mili· 

tariııt kun•etleri kartıaında. gugunkü 

kadar giiç bir dunıma girmemıştir.> 

ltıılyan gazeteleri altın evlilik yÜ· 

züklerinin toplanılmnııına d vam e

dildiğini de yazıyorlar. 

Tribuna gaz tesi, akşam sayısında 

küçük bir köy olan Tuakani'nin nu• 

fuııuna nisbetle bütün şimul İtalyan 

§Chirlerinden daha faz.la yüzük ver· 
mit olducunu bildirmektedir. 

finans bakanı, tütün inhisar ıdar • 
asinin sattırdığı cigar ve tütunlere 

yeni adlar konulmasını cmrelmi~tir. 
Bu paketlerden bütün yabancı dl r 

kaldırılmıştır. 

Şimdiye kadar London ismi vcra· 
len ciı;nralnr Florans ve bir bn i 
tütün de Fiyume adını almıştır. 

Er.ki Kcntuki cit;aral rına Habcşia
tan'da bir bölge olan Tigre, bir bn§• 
ka çeşide d" Mnkal!C' .dı verılmiştir. 

Bay Musolini, bugtin ltalya'da en 

büyük İnemıı şehrinin yapılması hu· 
sosunda h. zırlannn plnnİ tnııdik et• 

iştir. 

Romn eehrinin ııurları dışında kırk 

tane sinema stndyosu kurulacaktır. 
Bu işin kontrolu ba!lın ve prop • 

ganda bakanlığına veril cet ktir. 
150 dönüm kadar toprak Üz. rıne 

kurulacnk olan bu yapıların benzer• 
lerinden çok üstün olmasın. 1 ar r 

verilmiştir. 

B. Musolini, planlardıın p k 
menınun olmuş ve ııış ~nta he n 
başlanarak Roına'nın do ~du u • n 

aayılnn gelecek 21 nİ:Yln""n ba ç 

etoJ~onun açılahilm"'ı;"ni t'lr "• 
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Türk Gagauzlar PO-;ı 
Ga~1aıız lelıç·esinin lıususiyetleri 

LİKMAÇLARI 
Gagnuz turkçcsi, Türk dıli ara§lır

malarma büyük bir hız ve önem ve
rilmış olan §U ruralarda, dikkatimizi 
bilhaaH çekmcııi lazımgclen huııusi

yetlerle doludur. Bu lehçe, Rumeli 
türkçeaine bcn7.~mekl,. beraber ana 
dille irtibatı çok zaman önce kesilmİ§ 
olduğu için, ona nisbetle bugünkü di
limiz.den biraz daha fazla ayrılma§· 

tır. Buna ragmcn, Gagauz lehçesi, bir 
İstanbul Türku için, Anndolunun ba
zı taraflannda soylenen lehçelere na· 
zaran çok daha kolaylıkla anlaıılrr. 

Bunun s< bebi de, Gagauz lehçesinde 
degişiklikler.in kelimelerin telaffuz 
şekillerinden fa:ı:la cümle teıekküllc
rinde olu~udur. Gagauzcan'ın sentak-
11 butün türk lehçeleri içinde, garb dille· 
rinin cümle teıekküllerine en yakın 
olan ıekiller göstermektedir. Buna ae
beb olarak, Gaf{auzların, çok uzun 
zamnn yabancalar arasında yaıamıı 

ve yabancı dill~rin te&iri altmda kal· 
mı§ olmaları gösterilebilir. 

Bugünkü Cngauz. lehçesine bir or

nck olarak Mihal Çakır'ın, Rumen 
harfleriyle baaılmı§ olan "Gagauzla· 
rın lstoryası" adlı kitabının baımdan 

bir parçayı, aynen, aıağıya alayorum: 
"Nice Beaarabyada, ;yöle ela Dob 

racada var çolıt küy, çok erleıme, ne
rede yaııirler ıiide Gagau:1.lar. Ga•a· 
uzlar her yerde tutuirler hriıtiyan 

dinini, zere onlar orLodoka olup, ey· 
dinli, religiyalıklı, cleyanetü inıanlar· 
dır. Gagauzlar laledirler pak türçe, 
yöle nice lalederlermiı eski zaman· 
lorda cümle insanlar, türk soyundan. 
Gagauzların dili, lalı taa aslı türçe· 
dir, taa paktır Osmanlı Türklerindi
linden, zere Osmanlılar çoh laf, çok 
ıvz; almışlar larırizle.rde.n hem arab
lardan. 

Şindi edek Junya istoryası göster· 
miir, ne türlü insanlardır Gagauzlar, 
ne soy sensele.dir, kimdir Gagauzların 
8enselebaşı (ataları), nere.den onlar 
gelmifler Besarabyaya, hem Dobro· 
caya, nerede yaıamıılar, baştanbaşa. 
Gagau:darda yok ne literatura, ne 
yaz.ılı kihatlar. Şindi edek Gagau:ı:lar 
yazmamışlar Gagauzların istorya
sını". 

Bu örnek parçadan gorüldiığü gıbı 
fiiller bugünkü türkçemizde olduğu 

gibi ısona getirilmemekte, mefullerden 
ünce yer almaktadır. Yukardaki satır· 
ları fransızca olarak düıünün, cümle 
t şekküllerini hiç bozmadan, satır aa· 
tır bu dile geçirilebilcccğinı görürsü
nüz. Bugünkü dilimizde mevcud olan 
mesela: ''Yaşadıkları, olduğunu, o
lan, geldiğinden" gibi cümleye yumu
şaklık ve ifade)e kolaylık veren \'e 

türkçenin bir hususiyeti olan şcl iller 
Gng uz lehçesinde bilinmiyor. Bunun 
yerine : 
Yaşadıkları nerede yaşıyorlar. 

Gngnuzların ne türlü in. anlar oldu 
ğunu ne türlü insanlardır Gagau:ı:
IM". Yalnız gelmiş olan -= hani gelmiş 
yalnız. Bakmalıyız lazım bakalım. 

Alayım, almalıyım, alabilirim gibi 
iktidari ve iltizami sıygalar Gagauz.
larca tamamen meçhuldiir. Bunların 
yerine onlar lazım a1mağa, olur al· 
mağa gibi ifade kuvveti daha zayıf 
şekiller kullanmak mecburiyetinde 

dirler. Türkçenin bu sıygalarınan nİs· 
helen yeni olduğunu, çok önce ana 
dille irtibatını kaybetmit olan Gaga
uzların lehçesinde bu 31ygalara rast· 
lamayışımızdan ileri sürebiliriz. Ga
gauz lehçesindeki bütün aiygaların 

aayıaı bet altıyı geçmez. 
Profesör T. Kowalski Gagauz leh

çesi hakkında fU hükmü veriyor: "Oa· 
manlı dili gibi Gagauz dili tabiri dP 
hiç bir haklı sebebe istinad etmiyor. 
Çünkü ikincisi birincinin bir lehçesin
den baıka bir şey değildir.,, 

Besarabyada oturan Gagauzların 

lehçesi Bulgaristanda ve Dobrucada 
kalmış olanlarınkine bakarak Oaman· 
'•r adan daha fazla uzaklaşmış ve be· 

Bir Gagauz aylesi 

rikilerdc edebi liaanın teairi daha bu· 

yük olmuıtur. 
Besarabya Gagauz: lehçeainin ana 

dile nazaran karakteristik ayrılıkları
nı Moşkof ~öyle tesbit ediyor: 

1 - Ey hecesinin i veya. ii ye tıtev· 

rilıneııi: Seyret - ııiret, değişirim 

di§irim. 

2 - iğ hecesinin kaybolmaaı: Ba-
laga balna, aacağı aacaa. 

3 - e, o, ü, sa.dala harfluınden 

önce bir y ilavesi: Ekmek - yekmek, 

üzüm - )'Üzüm. 

Buna karıılık aynı sadalı harfler· 
den önce mevcud "y" .sadasız.mın kay· 
bolu~u: Yemek imek, yüzü ü2ü. 

4 - "c" harfinin tesiri altınd o 
ve u harflerinin Ü ve ô ye çe,Tilmesi: 
Çocuk - çöcük, cuma cüma. (Bu 
hal daha başka Türk lehçelerinde• de 
görülür). 

5 - Arabça kelımelerin &onunda 
ki "t" harfinin de tıpkı türkçelerdc 
ki kaidede olduğu gibi ''d" ye çevri· 
!erek kuvvetlendirilmesi: Kuvveti 
kuvedi, vakti vakdı. 

6 - Aksan toniğin ilk hecelere 
yüklenmesi ve bunların u.ıatılarak te 

liıffuzu. 

7 - ğ 'e y harflerinin ( v) ye çev 
rilmeai: boğa - bu va, yuğurmak 

yuvurrnak, doğmak 
köv. 

dovmak, koy 

8 - Son eklerde, ondan ,;ncelli 
hece naaal olurga olaun daima kalın 

şeklin ltullanılması: g ider kan (gider 

kana fekline de rastlanır), içindan. 

Ankara ayaktopu kurulundan: 

4 i l 936 Cumartesi 

1 - Çankaya - Altmordu 
genç takımları. Saat 14 de,. 

2 - Ankara Gücü - Gençler
Birliği ikinci takımları. Saat 15, 15 
de. 

5 1 936 pazar 

3 - K. Kale Gücü - G. Bir
liği birinci takımları. Saat 12,30 da 

4 - Çankaya - Altmordu bi
rinci takımları. Saat 14,15 de. 

9 - Buraya ve oraya yerine bura
yı ve orayr. 

10 - b ve d nin bazı p ve t ye çev
rilmesi: binmek = pinmek, dolu -. 
tolu. 

1 l - Hal aiygaaının taarifinde 
"yor" un er ve ür gibi muhtelif biri· 
birine yakın ıekillere giriti: Gidiyor 
- gidiir, gidier, gideer. Bakıyorum 

- bakiirim, bakierim. 
12 - Dahi manasına "da" edalı· 

nın (ve) yerine kullanııı ı çıkıyor ve 
diyor = çıkaier da deer. 

Mihal Çakır'ın kitabında bugünkU 
dilimizde mevcud olmayan bazı çok 
ıüzel öz Türkçe kelimelere raıtltyo· 
ruz. f ıte birkaç taneai: 

Y enaemek = mağhib etmek. 
Oatalmak """'Galib gelmek 
Batlanb = menıe, mebde 
Dolay """' civar 
Yerle§me = koloni 
Onuftan .... o yüzden 
Bağlantı = muahede 
Uzlaımak =- itilaf 
Uzluklu, barıfmakh - sulhperver 
Bitki = nihai 
Ayırma müntehap 
inandırmak kağıdı = bon t1ervis 
Öğredici - muallim. 

Buna karıılak, dillerinde bulama· 
dıklım kelimeleri • ki bunlar daha 
fazla kültürel aö2lerdir • beraber ya· 
şadıkları ulusların dillerinden almı,. 
lardır: fstorya tarih, tiparlamak .... 
tabetmek, apostol = aziz, • ı. k za 
biitün resmi sözlerin de türkçe olma· 
dığını, vali, devlet, mahkeme, mek 
teb, vergi gibi türkçe kelimeleri bil
mediklerini ııöylemiye hacet yoktur. 

f slam dininin, son derece ferdleş
tirici, lahsiyeti kaybettirici tesiri al· 
tında miislüman türkler eski ı:aman· 
lardn sahip oldukları soy adlarını 

büsbütün kRybcderek Ahmed, Meh· 
med ibi .monim adlarla kaldıkları 

hnlde Gagauz Türklerinden her biri· 
nin sülale&İni belli eden öz türkçe bir 
soy a<lı vardır. Gagauz cı dlarmdan 
ba:ı:ılarını buraya kaydediyorum: 

Karabacak, Kula, Kahyaoğlu, Kurk· 
çü, Kapsız., Kolcu, Bayraktar, Fazla, 
Kurdoğlu, Kaygı, ôksü:ı:, Karakulak. 
Kusursuz., Kaz.malı, Çatallı, Koyun 
cu, Balcı, Süpürgeci, Topuzlu, Kıra· 

bahan, Kısa, Uz.un, Kalın, Paşalı, Yu. 
farcı, Kıvrak. Zavrak, Bölek, Kı ır, 
Keser, Gevşek, Trrz.ekmek, Gözen, 
Kasını, 1-:ıendi, Gtlgır, Balcıban, Bu· 
dnk, Bıyıklr. Beyoğlu, Perçekli, Kıl· 
çık, Kapçıklı, Köse, kece., Ke.lef, Ken
dİfJi!len, Kaynak. 

Yaşar NABi 

25 ilkluinunda Ga~cıntebin llurtuluıunun on clördüncü ;yılının Rutfotıtiıfınr 
ve türk tarihinin ltahramanlılt H)'lala rından biri olan Ca~ianteb mııdalo~ 
sında ölen a%İ~ ,.hitlerdcııı ot&ı.ıu nun kemilılf!rinin, fchidfer amtınü Jiii
türülcrek gömüldüğünü ycı.zmııtık. Resimlerimiz, Gaaiontcb saylaııları 88. 
Nuri Conkcr, Ali Kılıç, Ômer A•ım Alı •oyun da bulanduğu ue butun Antebl' 

ycıkın llaz.aların iıtirak «ltiii bu törende tchidler anıtınu götürülen tabuttan 
ve Gazianteb müdalaaıuu yapan kahramanlardan bır grupu sosternıekteJır. 

Dil Hakkıııda: 
Etimolojik ve Morfolojik 

XII inci Anket 

I- l'ol 
2-Yön 
3 - l 'or 
4-Yok 
5- l'ü~ 
6- l'er 
7- l'ük 
8- Yel 
9 - l 'ar 

10 - l'a: 
11- l.,ay 

1) Yukardaki kelimelerin ilk Ve! 

a~ıı kökleri nelerdir? 
il) Bu kelimeler nagıl teşekkül 

etmişlerdir? 
111) Bu kelimeleri teşkil etmek 

için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı 
mmdan rollerı ne olmuştur? 

iV) Bu araştırma netice.sinde: 
A . Türk dili kökleri ve, 
B Türk dili ekleri, ve, 
C Türk sözlerinin teşekkü 

lü hakkında bir kaide çı· 
karmak mümkün müdür 

Yukarcl aki on ikinl'i dil anke· 
timize okurlarımızın oerecekleri 
cevablar. {!ar.efemiz yazı itleri di-

Oenıir ~ııdüstri~iiıi 
ııasıl kura ·a·ğız ·ı 

(Başı 1. inci sayfada) 

9 milyon Ura 
Dahili imalat biiyuk bir dövız taıaı-

rufu temin edecektir. imal edılecelc de • 
mir eıyanın )'alnız. cevherini harİ\'"tea 
getirme:kle yapdacak döviz ~aarrafu 1 
milyon lırayı bulmaktadır. CevheJ>ın da
hilden tedarikiyle bu tasarruf fupheslS 
daha fazla l "r yekun tutacaktır fakat 
tinıdilik demir ce\iheri dünya piyaııa110-
dan alınacakttr. 

Günt;;J, İ~ıihsul 
Şimdilik gunde 400 tonluk istihsal • 

de bulunacak bir yüksek oc..k ..................... - ... 
ıOffillmektedir. 

Devlet dt•mir~ ullaruım lw%.Unc:& 
Demir eııduatriginin Karabuk'lc: ku. 

rulmaıiyle, Devlet Demiryollarııun mu• 

naknlatı fe,·kalade artacaktır. Heaabla· 
ra göre demir ce11hcri, mamulatı, komür 

nakliyatı, 106 milyon tonu bu • 
hcnktır Bunun dıger bır hu uaıyetı de 
z.iraatçi mıntakalarda oldugu gibı mu • 
nakalat sezon hareketine tabı olmıya • 
caktır. Nakliye ıtleri aenenın her mevıi• 
mine aşağı yukarı muaavi olarak tevzi 
,..cfilmio; olacaktır 

rektörlüğüne göndermelerini rıca 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımı: 
cevabları sırasile koyduğumuz. gi.
bi bırndan böyle de koyaca~z. 

VI.l S'ım ronumı: Tefrika: 76 Yalnız, jak'ın gelecegi sabah Tereze teOr

kunç surette uzun göründü. Trenin gelı:. ·e
sinden çoı; önce istasyonda idi. Trenin geci
keceği bildiriliyordu. Bundan dolayı ~ok ü 
züldü. Tasavvurlannda iyigörülü olan Te· 
rez'in önceden tahmin edememiş olduğu bu 
gecikme ona bir ihanet gibi geldi. Üç çe\•
rek saat uzunluğunca, holım camlarından sü 
zülen hava, sanki onun, kaybolmuş sa::ıdet 
dakikalarım birer birer ölçen uçsuz bucaksız 
bir kum saatinden üzerine dökülen tanelerdi. 
Bıkkın bir halde beklerken, olduk~a alçal
mış olan güneşin ışığı arasından, sürat ka
tarının kocaman ve uysal lokomotifinin rıh
tıma yanastığım, arabalardan fırhyan yolcu 
kalabalığı arasından da, ince ve yüksek boy
lu Jak'ın kendisine doğru ilerlediğini gördü. 
Jak Terez'e, her zamanki icten ve şiddetli 
neşesi ile bakıyordu: 

yordum. Via Alfieri'dek1 köşke kaç kere git· 
tim. Odada, o bildiğin eski pastelin karşı
smda aşkımı ve hiddetimi bağırdım. 

]ak artık onu hiç dinlemıyor. hi ona bak· 
mıyor Onunla birlikte. hızlı hı?.h bir al· 
dırımı gect1 ve efor bir mt>rdiven len, i tas. 
yonun arka tarafı boyunca uzanan tenh bir 
sokağa vardı. Burada. kereste ma - azaları ve 
kömür depoları arasında. alt katrnda bir lo
kantasr, yaya kaldırımı üzerine sırat. nmış 
masaları da olan bir otel bulunuyordu. Ote• 
lin boyah levhası alttnda bevaz perdeli pen· 
cereler görünüvorou Dôsartr kücUk kap mn 
önünde durarak Terez'i karanlıkça korido
ra itti. 

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS 
Türkçeye çeviren: Nasuhı BAY /JA R 

Via Alfieri günlerinden kalan tatlı a
teşi içinde, Jak'ın öpüşlerini vücudun· 
da duyarak ve sevildiğinden dolayı kendi 
kendisini severek, tam bir hafta, tamamiyle 
deruni bir hayat sürdü. Yeni tuvaletler yap
tırmak için ince bir itina, dikkatli bir zevk 
harca lı. Kendi kedine hoş görünüyor, kendi
m begenmek istiyordu. Postada gelmiş mek
tubu olmadığı zamanlar deli gibi kaygılı, 

Ü.terinde dostunun geniş ve süslü yazısını ta
nıdıgı b"r mektubu kiictik gişenin önünden 
alırken elleri titrek ve neşeli olan Terez, ha
tıralarım. arzularını ve ümidlerini adeta yu
tU) ordu. İşte yırtık, buruşuk, yanık ~aa r 

=l•·le gelip geçtiler. 

- Nihayet buluştuk! dedi. Sizi tekrar 
göremeden öleceğimden korkuyordum. Bir 
hafta sizden uzak yaşamanın nasıl bir işken
ce olduğunu ~iz bilmezsiniz: ben de bilmi-

- Ya ben! seni çağırmamıs, seni isteme 
miş, sana doğru kollarımı uzatmamış oldu 
ğumu mu sanıyorsun? Mektuplarını, elmas 
larımı koyduğum çamaşır dolabına saklamış 
tım. Geceleri tekrar tekrar okuyordum: çok 
zevkli, fakat tedbirsizce bir şeydi hu. Mek
tubların sensin; lüzumundan fa ve gene 
yetmez derecede sensin. 

Sandıklar yüklü arabalann koşuştuğu 
avluyu geçtiler. Bir araba va binip binmi) e
ceklerini Terez Jak'tan sordu. 

Jak cevab vennedi. İsitmiyor gıbi idi . Te
rez sözüne devam etti: 

- Gidip evinizi gördüm. İcine girmeğe 
cesaret edemedim. Pannakhktan bakarak 
bir avlunun dip tarafında, bir çınarın ardın
da, güller arasında, böhneli pencereler gör
dfun. Ve kendi kendime: "İc;te burada!" de
ditn. Hiç bir \•akit ltendimi bu derece heve
canb hiıu~etmemiştim. 

T erez sordu : 
- Beni nereve götüril'ı~ orsunuz? S at 

kaç? Yedi bucukta eve dön mu b un
ma hvnn. Biz iki çılgınız. 

Ve kmn121 damalı bir cevı.z rvol vf 
ar lan resimli bir hah ile 1ö ts m"s b"r oda
da ilahi bir unutus daki cası tattılar. 

Tereı merdivenlf"rrlen inerk-Pn · 
- Jak. dostum. biz çok ba a-

yan ~alıyoruz, dedi. 
c .., 



SAYIFA 6 

BÜYÜK SU SİYASETİNE DOGRU 

Soıı iki yılki çalışmalardan 
alınan neticeler 

''Başı 1. inci sayfada) 

harası civarından geçen ve mahsulntı 
mahvederek birçok köylerin hayatını da 
tehdid eden Simav çayının 25 kilomctıc 

tulündeki kısmı temizlenmiş, gene harn 

merkezinde içme suyuna aıd bir kapo -
taj projeııi ve Simav çayı Üzerinde ctüd

lcr yapılmıştır. Nilüfer kanalının ımıte 

baki kısmiyle Deliçay ve bunun t-.lıilc

ri olan Gökdere ve Kaplıkaya, Balıklı . 

derelerinin ıslahı etüd ve projelerinin 

haz.ırlanuıaııına başlandığı gibi tullt.r ı 

50 kilometre tutmakta bulunan bu çay -
ların ıslah edilecek kısmının ct~u!lt'rı 

bıtirilmiştir. 

11.-iııci tlain• (l::mıir) 

Menderes, Kara Biga, Tu?.la çayla -
riyk Kösemckeı· Lapsel<i, Bayramiç ve 

Karanlıkdere ile Ece coli.ı Miyahi hıH'

z.alarının istik afları bitirildiği gibi 
239.950 hektarlık kısmının lersinrntı bi

tirilmiştiı . 

Bu mıntakadaki esaslı ctüd ve İnşa

at işleri şunlardır: 

1 - Küçük Menderes havzasındaki 

bataklıklarla Cellad gölünün kurutulma 
sı ve Menderesin taşkın ı;ularının 

cıvar köylerde yaptığı ıniihim tah
rıbatın onune geçilmesi için icab
eden aemliyat ve (nşaat 13 ıkinci tcşrın 
1933 de 3.095.360 liraya ilıalc t:dilmiş-

tır. 

Profesor Rehbork tarafından k~bit 

edılen ıslah ameliyatımı aid projeler hn· 
Lırlanmı~tır. Şimdiye kadaı· 694.800 
nıetrc mikabı hafriyat yapılmıştıı-

2 - Marmara gölünün tağdiyesi ve 

cıvar arazinin sulanması için yuptırılaıı 

ve gölün kanalı Ü;ı;erindeki ~eviyesini 60 
•antimetreye kadar çıkaran kanal Ü7.e · 

rındeki geçidlerden yedi tanesi tevsi e
dılerek köprü haline ifrağ ve ıtyrıca bİı 

betonarme köprü İnşa olunmuştuı K.a · 
nal ağzında bir kapak yaµtırılmış , ılul· 

muş olan kanal teınİJdenmiştir . 

3 - Horsunlu sulama kımalından 

edilen istifade gözönünc .getirilerek ka 

nalın 5 kilometre daha temdidi ıçin a.la
k .. d.-ı ahali çalıştırılarak .~.776 111etre 
mikablık hafriyat yapılmıştır. 

4 - Söke kaz.asının Sarıkcmcr köyü 

civarında Büyük Menderes 11c:lırinın ~,.,, 

tığı yarık kapatılmış, sedlerin ınuhafo

.-:ası için mahmuzlar yaptırılıııı~tıı". 

5 - Aydın bataklıklarınır. kurutul -

ma projesi, Saraykôyü ovasında p.unuk 

7.erİyatının ınkişafı ve 2,500 lıektarlık sn 

hanın Çürüksudan sulanması içın .. çıla

cak kanalın iik keşfi yapılmıştır. 

t \-ii tıcii ,1u;,.,. ( A "l<1/.Hı) 

Manavgat ırmağı istikşafı bitiı·ilmi ş 

Eğirdir havJ:ası nivelmanı ve tetkikatı 

Eğridir golii havzasının Lenubu ~rkı 

sindeki Yılanlar ovası bataklıklarile 

Yalvaç kasabası cenubunda bulunan 
Akşehir bataklığı ile Uluborlu ka~u -

baaını tehdid eden çayın tetkikatı ya
pılmı:ı>tır. 

Alanya ovaaı ile bahçelerini sula
mak Ü;cere 18,5 kilome-tre tulündek! 

Dim - Alanya kanalına halkın da 

yardımı ile başlanılmış ve 8 kilomel· 

relik kısmı bitirilmiştir. Kırkgözler · U

xunkuyu kanalı ikmal edilmİ§tİr. Gô

roa gölü suları bir kanalla Akauya a · 
lutılmı§tır. Akau kanalında 60,000 
metre hikabı hafriyat yapılmı§tır. 

ffe~iru·i ·d"irn (Arıklfm) 

Sakarya havzaıımın membaından 

ı~· yri bütün diğer havzalara aid İstik
şaflar bitmiştir. 

18,000 hektarlık Kayseri bataklıgı 

etüdü yapılmıştır. 
Bu d .. irecle esl\slı cti.ıd ve ınşaat ı ş· 

leri şunlardır: 
l Ankara ovasındaki b"nd ve 

k •• nallarının takviye ve tathiriyle tcş
ciı· ı.alıasının sularının ço••a ltılması ı

çin dı·enaj ameliyeleı·i ya.,ılmıştır. 

2 - Ankara ovasınırı ~ulanmaı;ı 

Vt: ~clırin suyunu temin için yaptırı
hın ve bitmiyen kısmı 651, 766 liraya 
tekrar ihale edileı. Çubuk barajı ın

şaatına devanı edilmiş, Lu ~ne ilk
bi,hardtı :.uyun tutulmagına bıtşl<tn

mıştır. 

Suyun akıtılması i.,in '12,H02 lıraya 
sipariş edilen vana, Loı-u ve ınotörl ı 

gelmiş yerlerine konulmuştur. l>if°!"r 
İş ve siparişler dt- bu sene hıtecektiı . 

} ı•diıwi dairt• ( lılww) 

166,000 lıektaı ul • .ıı Bredan lıav· 

:zaı.ının ıstikşafı 'e tcnıimalı ~ıtınış, 

Seyhan havza::ıının', 68 inın ı"tıkşafı, 
1Ju 53 ünün lersimatı ıkmal edilmiştıı 

Ccylıanın 1 , 53 unün ı ı.t ık ş.ıfı ya· 

ı>ılmış ve 361,200 tıl!ktadık kı~ıııının 

tersimatı bitmişti r. Bcrdıın ~ulama ka
rınlı ıle Berdan barajınır pı uıelerı ık

ııı .. I edilmiştir. 

Mcı sinde EfrcnJ .ı .. , csı :.cdde leı·ı , 

Adanada Seyhan ıı·mnı~ ı M 0 <.ldeleri t.ı

ıııır edilmıı:, Silifkede Coksü ıı-magııı 
de\ bir s u ölçeği ynpılmıştır. 

l .u·aus bat<1kl.klctı·ınd. 11uıhtclif ka 

11.ıll<tı .. çılmış, K.ırabu··ak ılt•uıı kanitlı 

tı.:ıııizlennıi~ ve kan.ıllar uıeı·ırıdc 4 vt 
6 nu:tre .ıçıklığınd.ı ıki 1,ctonctrrm: kÔp 
ru y.ıptırılmıştır. l'arsuı; ~ .. ı .. ma kana 

1111111 sıııai inıal~tının ıkmatlcri y.ıkın 

litızm"tır. Su ınıntclkc>d" ı,,,,,, .. u .uncli 
)'t:ft-rt yapıldığı gibi rarsu~ O• .. .,. ına aiti 

h,..11 .. ulama projeleri lı.tzırlanmı t11 

Y eşilıı 111.ık ~.ılı.ısııırlıı JO bin lıı.:kt ıı ı ·· 

lık .. , aı:inin ve muhtelif .ul.ırın tetk.kcı 

tt , Kızılırmak hav;r,ı ve deltasının 77 80ıJ 

lıektctrl.k kısmının ve ı:ene ıııuhtelif u
lann ıctkil< ve düdii y.ıpılmışlll". 

Hu ..ahalardl\!<ı tctkıl<at ııctices: •• 
gure, 1.466 000 lıcl<tarlık .ıı aıinin dos 
vaları ha:rırlanmış ~ · ı . 

Amasyıı uvasınd;ı p.ıncın tarll\l:wının 

.,u lıtnması ıçin 11nıkellef .uııde ile bir su 

lama kanalı y.ıpılmı~ H,ıfra 'e Amasy.• 

uhetlerindcki b.ıtaklıklaı-ııı kurutulma· 

:.ı ıçin 7UOO ve 10.000 metre lıark .ıçıl · 

ıııı ~ tır Terme ç.tyında tcrııidil. ~.ııu 

anası, Çarşambli l.d~cıbasınd.ı oyunll' 

ı·a maruz bulunan Y C§ılırınak s.:ıhılinin 

ıııüdatııası ıçin mahmuz im;aatı IH"ojcle

ri tıar.ırlanmı~tıı . ti0.000 lıclttarlık bıı

s.alld ıçinde 16 bin hektar ilrazi kurutu 

lııcaktn. 

( h1111u·u ,fo; ,.,, ( Mu/{((Hı) 

Rasad ve ıı.tikşaf işleri : 

Tühi çayı ha,•.ı:asında sekiz rasad 

ınerke7.i kurulnıuştuı· . Derme suyunun 

etudü, Derme kanalının nivelmanı )'a 

vılnııştıı 

Esaslı etüd ve İnşaat ışleri: 

O rme kanalı ıslahat pı-ojeleri , .e 

Malatya Jemiryolu istasyonuyla şehr6n 

suyunu temin edecek ve gÜl!ergahmdi< 

ki köylere de su verecek olan M laty.ı 

su projeleri hazırlanmıştır. 

Bütün bu itlerden başka ~ehia v 
kasabalardaki içme sularına aid 18 ıu·o 

je tetkik ~e tasdik edilmiştir. 

K~an batoklıklardan ikeai 

r'n i tı e" 
ru ve mu eber an'.k 

ULUS 

İtalya'da 
l:ir joln·il.-mla l>iiyii/,· lıir 

ıı<ıtl"""" oldu 

Mılano, 2 (A.A.) - Yeni .ene gc 

cesinde Podovada bulunan bir kimya 
..,.,._ ecz<ı deposunda mühim bir patla
ın<ı c,lmuştur. Deponun ust katında 

bcı:r.ı arkadaşları ıle yeni seneyi kuı
Jıımakta olan depo ~nhibi misafirleri 
ıle ı>atlam,"\ntn olduğu odaya gıtmiş 
\e kapıyı açınca, :.lev ve zehirleyici 
gcız dumanl (\rı ılc karşılaşmıştu- Mi
sa firlcrd.-n a ltı.ı.ı ı:a ı.dan ınütees11ır 

olmuş, clepo menıurlf\rından biri ol
ınuştür. 

l:ir miillfulı•lt• ı ı· diiııi::. m ;;,,ıı·.~ur· 
lıiiı lmruld11. 

Hom<ı, 2 (A.A.) Doğrudan doğ-

ı uyl'\ başbakanlığit l,r, g lı bir rnübadc· 
it· ve cfö"·iz ırııistcşarlığı kurulmu~. 

:uı·. 

Bu karaı , Jt•.;rİ tedbirlerin tatbi
kı'lden doğan t·konomik v .. finansal 
iı alılar ıle İtalyan ekonomisinin, va· 
lı,lncı ülkelerle ticari münasebctleı·in 

dut'rudan clogruya kontrol u l!"ycsinı 

"Uden inkişafını .11d başka tt•dbirler
le c.IRkl\lı f:orıİl\İyoı·. 

J:ir ı·a1111nfo t;ıl.-1111 ' ·")WI. 

Vencdik, 2 (A.A.) - Liman reısı, 
Kosı .. nceden gelmekle ol.ır1 Koron<1. 
l·ercn adlı sarnıç v. purunun l<tyf .. ı;ı 

h .. kkrnda, yolculuk cı;n,1sındn ııovttn· 

k.ır hareketlerd, l,11lundııklarındc1n 

<lnlayı tahkık<ıt .ıı; ılmasını cınrt•tmış· 

ıır. 

H.oınanyalı rus ve yunanlılanlan mu-

• cl'kcb bulunan t.1vf.ıl::11·, lrı·t ınayı b.1!11111" 

ccl•·ı·ek, va:r.ifel~ı ır>ı Y•\Pmcıktan kn-
1rııımı~lar ve ı.{emıyı, Vt•nedıgc kadnı, 

kaptanı , lMŞ çarkçı kendi lıctşlarma 

ı;et ırınef.e mecbuı ıolmuşlardıı. 

l':rt.ris, .! (A.A. 1 K .. dyo a1an:sı· 
nın oğrendi!!'int ı: ı;re, 1 ı-ablu~t,ı Na -
lut civarınJa hiı- ıtalyan lwciıı ım.ifrt .. 

.-esinde isyan t•lııtU !j ve bu ınüfrczeve 
ruensub bir kıta \..enuptnn runusn 
ı> ığınmışlır. Hu kıtıının ıulah1arı alın · 

ınıştll". ~lüfrezenııı kumandanı l••f: · 
men "Bion.-li" .,sıler taratındıuı oldü
ı lİlmüştür. 

İ lt1lymfo lm:.:iiıı .HtlH!tw"l.

t•H',.,, ... 1111 

Homa, 2 ( A.A.) - Musolinini11 3 
kanunu:ı;ani 1935 de oylediği ve ta
şist inkılabının sağlamlaşm. sına mÜ · 
him bir amil olan nutuk yarın bütiın 
·ltalyada kutlanucaktır. Bu ınunas 

betle bütün millet ve siyah c:oınlekli 
ler toplantılar yapacaklardır. 

İspanyol parlamentosu 

kapaı ıacakmı? 

l\ladrid, 2 (A.A) - Bakanlar 
l('lplantmndan çıka'rken, başbakan 

Porlale Valaderas cumm reisinin, 
kortesleri bu a ·ın sonuna kadar ta

til eden hir irade imzaladığmı ~ÖY -

lem iştir. 
Bilindiği Üzere, cumur reisinin lu'!r 

yılın ilk altı ayı içinde parlamento

yu bir ay kapamaya salahiyeti var -
dır. 

·"'·"'·"'" ,,,,,.,u,.,.;,, itinı:.lun. 

Mr.drid, 2 ( A.A) - lspanyol kı
ralcı grupu ve ananeciler grupu say-
lavlan, parlamento başkanına iki 
nota vermişlerdir. Bu iki notada, 
büdcenin kararname ile ilan eclilme- .. 
si ve parlamentonun ikincikinun so
nuna kadar tatilde bırakdmas1 key
fiyeti kanunuesaıiye aykırı sayıl 4 

makta ve bu sebebten parlamento • 
nun batbakanın ve bütün bakanla -
ım ili divan lm7.urunda muhakeme 
edilmelf'rİni mii .~.~aşa etmesi talep 
olunmaktadır. 

Madrid, 2 (A.A) Katolik · 
halk partisi lideri Gil Robler, 46 
saylavla birlikte, İspanyol hüküme -
tini itham eden vesikayı imzaladık
tan soma, vesika parlamento başka
nına veri1mi§tİr. Parlamento başkam 
lazım gelen tedbirleri alacaktır. Baş
bakan, hemen cumur başkanmın ya
nına gitmiştir. Parlamentonun da • 
ğılması hakkındaki kararnamenin 1 
neıri hatta bu gec~ için beklenmek
tedir. 

3 SONKANUN t:ı...,u 1.. ı '.! \ 

B. Hitlerin Alman milletine beyannamesi 

''" lln Yıl da na~vonal - ~o~valizn1İn Yt\ni 

azinı Vf' cahsn1a 'ılı ohu·akt1r .... 
, ' 

.. 
• ır 

Beı-lin, 2 (A.A.) - Yeni :;ene do· 
1. yısiyle B. Hitleı·,. Jınnn milletine hi. 

tabcn bir beyanname neşretmiştir. Bu 
beyannamede, rejimin muhaliflerinin 
bedbin kehanetleriı-e rC\ğmcn, alınan 
nasyonal 11osyalizmi ile yeni alman 
devletinin her sene daha kuvvetli Vf' 
daha s1hatli bir hale gelmekte oldu· 
::unu tebarüz ettirmekte ve geçen üç 
yılın bilançosunu yaparak hu ınüddeı 
zarfıncla Alnıanyanm, sıyaıml, kl.iltii · 

rcl ve ekonomik lııncfa lrnlkınma.sı 

yolunda müthiş ve muvaffakiyt•t li biı 

ı•scr vücuda ·~etiı-ilmiı1 olduğunu k"y 
deylemektec-liı·. 

R. Hitleı, l!•;rn vılı hakkıncl.. dcı 

~unları snylenwktedir· 

"Bu yıl da na von<tl :m Y••Iİ:l'.mın 

veni bir azim ve çalışmıt yılı olacak. 
lır. Almdn devlPtınin ne kndaı kuv. 

vı•ti nrtaı· ve hu lıal alman c•rdusunun 
< anlanma~md,. t>n büyük tf"eelli . İnı hu· 
lursa, bu ordunun varlıı:ı dola)•ısivl•· 

u~erimİ.1.t~ çokcn ınesulıyetler de o de
rece artmaktadır. Dunyanın obur La

sınılarınd. hlikum sürmekte olan ka

rııııldıklara bnktıkça, alman devlet& 

dııhilinde lıukum suren müstakar re
jırııin iyiliklel'İnı ve bunun bize temnı: 

ettiği sulhun ve sükunun kıymetıru 

daha iyi anlarız.,, 

B. Hitlcr, bundan sonra, procrıı 

mııı maddelerinden birisinin kornu
ni.1.ınle S<lVt•ı;- olduğunu tasrih etmek· 
te ve erıeı jilc:l'i yeniden uyandırarak 
alm,ın milletının yeni teşkiliı.tını vu .. 
curla getıren nasyonal sosyalizmin i
" iliklerini tebaı·ü.1. ettirmektedir. 

H. Hıtlcı·, bağlılık ve gayretlerin
dP.n dolayı partinin muhtelif teskil • -

tı mensuplarına teşekkür etmekte v 

beyannamNini şiiyle bitirmektedir: 
"1936 yılı bizi birleşmiş olarnk v 

işte alman milletinin müdafaa.snr.
d;, yeni ve mukaddes bir azimle do.
lu olarak görecektir.,, 

-·······~- ... 

İngiltere'de ._ 

J:ircol. 'ı•rleri :o;u ha:o;tı 
•~ondrn . 2 ( A .A) - Yağan Slİ -

u·kli yağmurlar clcılayısiyle İngiltere
niıı ~eniş mmtakaları sı1 altında kal
mıştır. Bir çol< yer!f'rdP m•hirler ahil
ı~rınden kilometrelercf' ıvaklara ka-

dar taşmışıır. Vindsordaki kıralın parkı 
lıır ı.:öl halinı • lrnışt11 vP Eton şehri
ni dt> sular basıoışlır Merkf"Zİ ve 
'enubi İngılter••tlt• hır çok lwyelan . 
l.ır olmuş vt B',.mingham'cla h;r dt-· 
ıııiryolu hozu!rnustur. f~arhi lngilte 
ıeyi bağlıy.u c lııtt 11Zf'1incl'" cif' 1,ir 
köprunlitı vıl( ıması İtZPı·me miimı -
•~alat <luın·uş?u ı 

l .o .w/..; ~iri. ı•Iİ .... foorlu /" imlı•ri11i 

ir11/itdi . 
l.ıındra, 2 (A A) Ak Vf" Kızıl 

deni:1e sevht'<.İİ!«"c«"k ~,r.rnm haıh 
lt•hlikesine '· '"tı :-1gort;. ''c'·~tlen b,. 
ht-r 100 in_r."Ji:, liı'<tsı içın beş şilin · 
dt-ıı üç :?İlin cfört penı;'" iıırlirilmiı;tir 

l .ondrn. 2 ( A.A) Loyds sı · 
·~orta sirketinııı Akdenizd~ Vf' Kınl 
deni:ıde yapılan ımkliy~ttan ~1dığı 
:-·igorta ıic:retini iııcHrmış olmasın -
elan bcıhı-t>derı ( n .. yli T ~lgrafl ga -
n•tesi, bunuıı h.ırh tt>hlikt•sinin a -
ı almış olduğunu göstt-rmesi clolayı
.. iyle :;İyasi ve ~knnomik hayall<t ivi 
l İr ıesir vapC'lc~<:· ı .. v.ı7ınaktıulır. 

/Jıitı.HI dol.-um11 ,,;, '''"·'""'" 'ıi : 

"'' 7.• ; '"''"" \"<lllltl ,.f;,,,f •. 
BaP,dad, 2 (A.A) - lncrili~ ti-

('.a ı"et atas~siniıı hiı rapoı un<" göre 
Japonya İngili:r mannılat ı nırarına 
olarak dünya dokum.• pıva ... asmm 
)Üzde 75 ini t>le almı::.lır. 
11 ıuHı ... i lmm .\ oıı ı ••• oloı11olıil ... o . 

fiiı·lı•r;,,;,, fl ... /.ı•rlij:i 

Londra. 2 ( A.A) -- İngiJi,. ,.,j 

bakanlığının verdiği hir haherf" göre, 
hususi otomobil ve kamyon şoförlt>
ri ile ba7ı esnaf orup1arı bir harh vu
kuunda miitemmim ihtivat smıfırı 
<la asken hi7.met yapacaklarrln. 

Avusturya - İtalya 
11.·i lıiil&ii,,wıiu or"forr mı flfıln11., 

Londra, 2 ( A.A.) - Ran gazete· 

ler Avustuı·ya - haly~ münasebetle 
ı·inde büyük bir ı:oğuklu1' f!"' iındü 

jiiinü kaydf"tmektedi.-. 
Dey)j Tehrat ::azete:linin Vivana 

dan aldığı bir httbere göre, bu • oğul. 
ıuf'un batlıca Üc ,;ebeLi "ardır: 

1. - Habeıt mnharebe~i 'l<tSlıyo\h 
danberi italyan)Ar Avuııturvactan yrıp 
tıklan ithalatr pt: in para ile değil. 

bono ile ödemektedirler. 

2. - Avusturya, 7ecri t~dbjrlere 

katrlmadığı için ingili7 ihracat ınÜe5· 
seaeleı·inin boykotuna uğramaktt1dır. 

. Üç ingili7 müessesesi İtalyan tarafta · 
rı bir memlt:ketle iş yapmak isteme· 
diklerini ileri siirerek kontratlarını 

hozınuşlaı·dır. 

3. - lngili-z alacaklıhu·ı, yeni tcn
:t.iHit yapmaya razı olmamışlal· ve 1-
talyaya karşı sempatisini RÇJkça gös
teren ve gazeteleri lng:.lterenin zecri 

tedbir politikaııınt kötü bir şekilde 

tenkid eden bir memlekete hiç biı· İm· 
tiyaz '\'ermek istemediklerini söyle· 
mi lerdir. 

Fransa'da 
u;;, iil.- lıir ıovr"'I.- 1.-ff) mtı .... , oMub 

Grenhol, 2 ( A.A.) - Rosans ve Ey • 
gi,.ans köylcrı al'asında çok geniş bıır 

toprak kay111ası olmuştur. 250.000 mu • 
rahba ınrtrelik bir 'laha üzerinde, clnrt 

milyon mik~p metreden fazla topmk kaJ 

ıııakfadır. Şose yolunun 500 metre uzu .. 
hıuundaki hir kısmı tılmnınıştrr. Bu ' ,r. 
ı:e nufus bakımından pek kalabalık ol "\ 
nl.lnıaklıı b<'raber, büyük kayıplar var -
dıı. Rir değirmen harab olmuş, bir kop. 

ı·İ ı yıkılmış, hir ırmağın yatağı yüz nıPt~ 

ı f! kadıır y~rini dcğiştirmi , birçok köylcıt: 
ıııu~ 11sa lası7 lrnlmıştıı. Yeni çökiintiil~ 
clt-n korkıılm .. ktadır. 

Pari . 2 (A.A .) - Versay ile Polı:ııt 

ııı-.asındaki yol üzerinde çöküntü olm.-ı 

"" iki kiıi ölmüştür. Versay ve Sen Jer
ıııen garnİ7onll\rı yolu tamire cah m k
tatlır. 

z,,,., i tıullıi ı·/1.1 1 · yii :ıii ıul(•ff 

lwpuwuı f Hbrilmlm 
Paıi". 2 (A.A.) - ltalya'ya kartr 

... , .. ~,., IPdhirlerin tatbiki üzerine Savıq 

d .. huJıınan Modan nııntakal'ındaki fıııb-. 

ı •ık .. fard!'n hirçoğıı i'çilerine yol ver • 
ıım.ll'l'clir Çünkiı bu fabrikalar artık ça

lı ıı>:""·'' olmuşlardır. Ote taraftAn bir
h,ııık;. d1t mortttoryom i tcıniştir Çünk 

lı-.lya'clan ıııülıiın ıtl<\cl\ğ• olduğu haldft 
hu pııı·<llıtrı ınhıı;il edememektedir. 

ı:. l.m·ttl birlwf 11iirt dinlNu·,·ek. 
Paris. 2 ( A.A.) - 1..ı.v;ırin bi.-k11y 

•1111 kıufar Pıırİ&'ten avı ılıtr~lı hiı knydct 
ıliıılt•ne<"t-ğİ hahl'ı·leri trPyyÜ<I etm~t-e. 

diı . 

Bir hokey nıaçında 
l , (•lı ,.,. 1 t'. 11 t '""."' ıul.-ı mlun 

"ru:or mla h [u I; tff • 
"·•h•viçe, 2 (A.A.) - ÇarıamhJt k 

<:<1mı t•olony.ı ve Viy.uıa tı.tkımları ıom 

ıı;ıncfa yaı>•lkn buz ureı·indr. hol<e) mü 
""bakasında hir hadise cık111ı~t1r. 

Ht-ı· ikı linafın da gı.tyet aeı-t oyn • 
ınası yıi.-iıııck!n iki O)'ltnCU V;tralanmıp 

''e hakt>m hirçok defalaı· <ıvunu durdur 

m.ık "C 'iç oyuncuyu da oyundan çtl"ır
nwk mt-chuı·İyetinde lmlmı&tıı . Mü ı;ı...._ 

kanın ıLOnıuıclrt, venildikleri 'IC.in mule • 

1:ı;siı nll'n •!\'analılar hakeme lıtıcunı et. 

.ııışleı \iC hunun "'"ı tne Polony;. oyun· 

r uları ''e lıl\ll. da ,.ahaya gİrPrek viye.
ııahları. taarru'Z etmişlerdir. Polis mu . 
ılahale etmiş ''e viyan.ılılı.rı muhııflU'JI 

<tltında otellel'ine notnrmüştür. Oyua 
'J • O polonyıılıların lrhine bitmiştir . 

l'olon~ıu/11 il.-i /nm~ı: ıUn•l.-ıi•rii.-
,,;;n )"f'tıl.-lm ı. 

V~•·şova, 2 (A.A.) - Polonya g 7.&-

telerine göre. ~ Zirardu\) adlı leh fabri -
l<;ıll\nnın fransız direktörleı-i bolunao 

Veı meı·ş ve Kaen'e adliye otoriteleri ta

rafından \'erilen muvakknt serbestlik. Ui 
ikinci kimundan sonra uzatıloııyıu:.'lktır 

Bu iki diı·ektör, hükümet hıwjnesinin &ii.·· 

ranna olarak mühim paı·,ı dolandtrıcılık
l:ırı yapmakla suçludur Suçlulaı müd • 

detin sonunda Polonya 'ya dönmek .. ıor

tiyle para kefaletiyle Fmnsnya et ·n ~ı &; 

iznini ı.lmışlardı. Bu meselı> tr.ını<ı , 

leh münruıebetl~rindc bir lıtlsı7l ıli u-.ıın

dırmıstrr. 

1 
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İzınir Rt·ledi} ~._,iı dt-11: ı · 
1cı or !ondaki ~rayın ehtr gazino u yccine ycnıdcn gazi. 

c hçt> ) apılacakt1r Bu i ~bedeli keşfi 40868 liradır •. Bu 
~uı ve malat mukabil. gazino, otel ~e bahçe o~ ene müd· 

rlet c m .ıteahhid icar edilecektir. Senelık ıcar bedeH muhammenı 
dl' • ıradır Bu ı e aid artname. kesifname porje ve sair evnk .B 
'e crett>rliktedir. Bunların takımı He örneği iki linı. mukabihnde 
B ledıve Ba Muhendi liginden satın alınır. 

İhale kapalı ıarflr müzayede neticesinde !0-1-936 cuma ~unu. sa. 
at onda vapılacaktır. T lipler şartname. ke tfname ve prOJC _da~re. 
ındeki ınşaat ve ımalat yapmağı kabul etmekle beraber senelık ıcar 

>edelim a tırmak uretiylc in,aat ve imalat ~çin uç bin altmış :Utı 
!ıra ve icar ıcinde dort lira ki ceman 3070 hra muvakkat temınat 
olmak ui!!eıe nakden belediye emrine yatırmak veya bu mikdarda 
banka teminat mektubunu teklifname ile birlikte 2490 sayılı kanu
nı.ın tari fatı daırcsinde ihale günii olan on ikinci kanun dokuz yUr: 
otuz altı cuma günü saat dokuza kadar belediyede milte ekkil rtrr· 
't'lli ve ek iltme l{omisvonu ba kanhğma vermt-leri lazımdır. 

(3736) 1--5752 

i nıar rniidii rliiğiiııdt~n: 
K~ 11de11 1stımıak Muhammen bedeli 

edıidıı::i •ile i Sokagı Ada No. 1 Par el No. Lir 
A li Seyit ll:uuniyc Ba~çe 184 30 150 
Yu: r~n aydı çıkarılan eve talip çıkmamış. olduğundaı\ 13.1.936 

tarih pa~artesi günü aat on be!de pazarlık ~uretiyle ihale edil~~k 
uı:ere bir ay müddetle temdid edil rr i., tir. Taliplerin İmar Mudur. 
1 iğiiı dekı komi ronn miıracaııthm. (3675) l-5654 

Devlet Demiryolları ve limanları umum 
miidürlüğü satınalma komisyonu ilanlan 

İLAN 
714 715 ııumııralı· BanJıyö trenlerinin 5. ı. 936 uı rihınden ıtıl>a. 

ren :Mamaga kadar d~vam ettirileceğ: ve bu müna~betle trenledn 
ıtinen:rlerinin a~a ıdaki gibi tadil edileceği ililn o1 ıınur. (3718 ı 

714 Katar "15 Kaı.tr 
Ankara dan 
Yenişehirde" 
Kurtulu tan 
Q:becidcn 
Demirlibahçedet1 
Saymaltadrmhın 

famag; 

7 ,Z5 Mamaktan 7 .SS 
7,2g Saymakadından 7.5 
7,33 Demirlibahçeden 8,01 
7.3~ Cebeciden !S.07 
1."ıl Kurtuluitan 8,11 
7,47 Yeıtlşehirdeıt ,Hi 
7.5! A nkar yıı 8.ZO 

1-lfi 

İLAN 

1 uhııııımcn bcddi 37 50 hra olan 15000 tane por elen telı:rat iza· 
lcı.töriı J l .Z.1936 salı cunü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka
ıada idare bina mda satın alınacaktır. Bu işe g1nne'c istiyenlerin 
281,25 liralık .muvakkat teminatı ve kanunun tayin ettiği ve ikalar 
ıle tcklifl~rini aynı gün saat 14,30 a kadar Kornısyon Rei li~ine 
vermeleri lazımdır. Bu i e ait şartnameler 

1 
t_ık,arada malzeme cl.ıire. 

in:le ve H aydarp da Tesellüm ve Sevk Miidürli.igünde prmı'.'>ti'. 
olarak ditgıttlmaktad1r. (37C>8) 1-19 

İLAN 

.ın;;J .men l>cdcli 5000 lira olan 6450 kilo muhtelif kaynak tc
lı ve elektrotlar 12 ubat 1936 çarşamba ğuniı saat l S,30 da kapalı 
:r.arf us..ı'ü ile Ankarada idare binasında satrnalınacaktrr. 

Bl: işe girmek i tiyenlerin 375 liralık muvakkat teminat ile ka
numın t,ıyin ettiği ve ikaları ve tekliflerini aynı gim aat 14,30 a 
kadar i(o isyon Rei liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireı.ınclen ve 
Haydarpa.llda T e clliim ve Sevk Miidürlüğiinden dağıtılmaktadır. 

(3769) 1-20 

P. ,.I'. 1 . Biıuı ve 1 tı.va zı nı I\Jii -
iirlüğüııaeu : 

İdclre telsizleri içirı Gümrük aııuarında teslim ~rtıle Be bin 
dortyiı lira muhammen kıymetli elı'at ve ev afı .. artuame ındc ya
zılı onlıir kalemde 12410 parça akkümlatör malzemesinin .a-t.936 
tarihine rasthyan pazarte i giinü saat 15 tc kapalr zarfla münak~. 
ası Aukarada P. T. T. U. Müdürlüğünde toplanacak miibayaa ko. 

misyonunda yapılacaktı •. 
İsteklilerin 405 liralık muvakkat tenıınatlarını ·İddre veznesine 

yatırıp alacakları makbuz veya kanunen muteber banka teminat 
mektubu ile 2490 c:ayıh kanunun ikinci ve Uçüncü maddelerinde 
yazıl. vesikaları ve teklif mektuplarını kanuni tarifat dane inde 
zarflıyarak ve mühtlrliyerek tayin olunan tarih ve günde saat on 
dörcle kadar A nkarada U. M udiirlük mübayaa komisyonuna ver-
meleri 1azımdır. 

Paıasız verilecek urtnameler Ankarada Levazım Miidürlugün. 
den. 1 tanbulda Levazım Ayniyat muavinliğinden alınabilir. 

(3617) 1- Sii 

( ;iiıın·iik Vt' inhisarlar 

V t~Jialct ind<·n: 
( Satılacak Eşya) 

1 - Vekalette mevcut luzumsuz ve müstamel 90 kalem eşya pa· 
z..ı I hla aıtırmaya konulmu ·tur. Bu e yanın atıs bedeli (145,33) li· 
rıt o 1 aıak tahmın edilmi tir. 

2. - P znrhk 9.1.1935 gününe rastlayan perşembe günü aat ıa da 
~ckalette itL rulan alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - hteklilcrin (11) liralık teminatlarını belli günden evel ve· 
kalet vcznes.ine yatır.ırak alacak ları makbuzlarla yazılı gün ve saatte 

vekalet alım atım komiı.yonuna ha vurmaları. (3) 1-24 

ııkara Böl~e . 'aııatOkıılu 
))i rtı.k t(irliiğiin<l~u: 

Okulumuz için aşagıcla cins ve mikdarı yazılı elektrik gereçte· 
ri pıız. rlılda alınacaktn. İsteklilerin her gün artname ini görmek 
iızere okul Direktörlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de Kültbr 
Bakanhgındakı Ol:ullar alım atım komi yonuna kanunun ıcabet
tırdigi ves::ıikle birlikte 9.l.1936 perşembe glinü aat 15 tc hulun-
1ları l:u:ırndır. (3728 

Cinsı 
k:lektrrk et çlcrı 

Mikdan Tahıninı tutarı uvakkat 
65 kalem 786.12 lira 59 lir~ 

% t.et\ıtntt4 
1-5737 

G.bcc;t Ha tahane i Gilt, Saç 
ZUbrevl ha talıktıı.r 

MUteha ı 

(,öz 
ha talıkları müteha. ~ı~ı 

ltaif G iiriiıı 
Sabık E kisdıw askeri ha • 

tanesi göz hekimi 
B<ı.hkpazarı Çıkırıkç ı lar yo- ~~ 

ku u alt ba ında eski jandar- ~ 
ma komutanlığı binasında 

No. 45 
Ö~leden sonra hastalarını 

kabul eder. 

Doktor 

1i larnf i 1nver 
DER1. FİHENG1 VE BELSO. 
GUKLUCU HASTALIKLARI 

MÜTEHA SSISI 
Tabakhane caddesi başında AL 

tınta sokak No. 17. Hastalarmı 
her~n 9 • 13 ve ıs _ 20 y e kadar 
kabul eder. Telefon: 12<!8 

ZAYİ 
K ütahya orta mektebinden al

dıgun ı.ehadetnamemle askerlik 
terhis ve.,. ıkcillıı kaybettim. Ye. 
nilerini alacagımddn eskilerinin 
hüküm üdtlgünü i!iin ederim. 

Kütahyalı Fehmi Selçuk 
1-25 

Kiralck Dükkan 
Çocuk sarayı cadde:;ınde dıs. 

panser altında 68 numaralı dük
kan 1. kanunusaniden ıtibaren 
kiralıktır. lsteklilcriıı Ana farta • 
laı caddesinde 'fiirk .Maarif Ce
miyeti .Merköz dırektörü Bav 
Uüı.nii l\.kkoyunluya ba"" vurma. 
ları. 1-10 

1ilft \1 iiclafa:t \ •·"~'tlt •li 

~:.tımıhua Ktuui ... ~ oou 
ltfmhu·ı 

SILIT 

ı - Diyarbekir g ırnızonu i
çın 240.000 kilo fabrika unu ka
palı zarfla eksiltmeve kon ulmu • 
tur. 

2 - İha l e i 10 ıkinci kanun 
1936 cuma günü saat onda D. 
Bekirde Kor. satın dlma Ko d,a 
~·apılacaktır. 

3 - Hep ine biçılen ederi 1.1 
bin 600 lira ve ılk inanç para ı 

2070 liradır. 

4 - Şaı tnamesı her gun D. 
Bekirde Kor. Sa. Al Ko. da go. 
rülür. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni ı. kilde hazırlıyacakları 

teklif mektuplarını ihaleden bit 
saat evel D. Bekirdc Kor. satın 
alma Ko. na vermeleri. (3733) 

1- 5138 

B1L1T 
1 - Ankaı ada hava ra ad mü. 

dürlük bina ında yapılacak ta· 
mirat müteahhidi nam ve hesa
bına olarak açık eksiltmeye ko
nmu tur. 

2 - Ke if edilen bedeli 2495 
lira 28 kuruştur !Ik inanç pa· 
rası 187 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 4-1.936 cumarte. 
i güniı saat lO <fadır. 

4 - Eksiltmeye giıeceklerin 
2490 sayılı kan unun 2. 3, üncU 
maddelerinde istenilen bilgeleri. 
le ihale günU 'M. M. V . satınal. 
mıı komisyonuna varmaları . 

(3679) 1--5656 

Unıu"ıi ne ı i)·ah idııı·t ~ fen 

Yaı:ı işlcı i n\lıduni Na uhi 
. BAYi>AR. 

Ç ntrn cırdde~ı çi~·ıarrnda 1 

U'fftı ~11!'1Jusmda ba;;rlmrir<t. J 
_,, 

T•~ni yıla oiı•erk(All 

Aylık geliriniızi sağlam ve rahat t~min etmek isterseniz 
sizde bir 

Ktı 1011lu vadeli mevdıı t 
f-lc ı çı:au. 

Höyle bir hesabınız oldukça paranızın gelirini her ay başı 

kollan: muntazaman ve zahmetsizce alarak, Bankamczın bütün 
arasında bedava havale yaptırabilecek, ve her hanği bir ihtiyaç 
karşısında da anaparanızı vadesinden evvel kesmen veya tema
men geri alabilirsiniz. 

Bütün bu kolaylıklar hakkında izahat almak if .. n , 
Adapa..:aı ı 

TUR.K TiCARET BANK 
Ankara 

Adapazarr . 
Bandımıa 

Bartın 

ZAYİ 

Ankara &elediyesinden aldı 
g ım tek atlı araba 6l No. plaka· 
.mı kaybettim. Y.cnisini alacağım.. 
elan eskİ!;İnin hükmü yoktur. 

hcmet .oğlu Ekrem 
1--21 

Kiralık 
Elektrik, su, banyo ve bahçesı 

bulunan müstakil 7 odalı ev. Ye
nişehir İzmir sokak No: 6 

Hariciye Vck leti Zat i lcrı 
kardeks <>ubesinde Rekir "'ıtkı -
va müncaat.. 1~5776 

4 
6 
8 

U ~i\ .• '\H11d IU ~ 
Beher Beheı ~~ 
ntimı Savıfa Santimi 

~ 
---~~ 
ıoo ,. 
IOC ~ 

300 3 
{50 5 
ao ; 40 
30 kuruı:tur. 

l - Hayrı ışlerine ve vem 
çıkan kıtaplara aid i15nfardan 
% 15 tenz:ilat yapılır. 

l - Zavi ilan bedelleri mak. 
tu vuı: otuz kuru~tur 

3 - Tebrik, te ellkür. evlen. • 
4 me. vefat ve katJ alaka ilanla· ~ 
~ nndan maktuan beş lira alınn 

BONF H11. llU 
Müddet Oahildc Hançtc 

~ ~ 

Seneli· i 17 Lira 30 Lira 

3 Ayhgı S ., 9 ., + 

1
6 A ylıgı 9 .• 16 "I ~· 

Posta ucreu göndcrilrrın r .4 
'1 t" t , 1ara revab veriltl't' • c 
~~. 

,,r. ( .EU 'in 

Nasır ilacı 

En e ki na ırlaı, oue pek 
kısa bir ~amanda tamamı:n ve 
kökünden çıkarır. 

' Umumı deposu : İngihz Kan
zuk ccı:anesi. her -ccunedc bu· 
lumır ciddı ve mi.ıe ir hır nP· 
Sif iUlctdH 

• 
Biga Düzce İzmit 
Bolu Eskişehir Kütahy 
Bozüyük Gemlik Zafranbolu 
Bursa İstanbul Tekirdağ 

tCollarma müracaat e•l inir. 

Gedikpaşa ı~tanlnıl Jundarına 
atıualıııa konıi. ounııda11: 

Jandarrıa birlikkrinın ıhtiyac için fan.dar~ dıkim C\>"lllde ııri-
lecek diki terde kullanılmak tizcre mevcut cv:safıııa uy un ~ 
fabrikalar işinden ( 50.0001 elli bir. metre bevaz ve (10.000) 

bin metre kurşuni bez kapalı ?.arf eksiltme.ıile at n almaca ve ek
siltme i (3/ 11936) Cumr güniı clat crnbe te Geclikpa~da Jandarma 
dikim evi binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. (50.000) tnct

re beyaz bezin ta arlanan bedeli (14,000) on dört bin ve ilk gUvea 
mesi (1050) bın elli liradrr. (10.000) on bin m'ttre kur uni be in ta· 
sarlanan bedeli (3200) Uç bin iki yüz lira ve ilk gUvenın (240) 
iki yiiz kırk liradır. Her iki bezin lıir istekliye ihalesi calı: oldu~ıe. 
gibi beyaz ve kur uni bezlerin ayrı ayrı i teklilett de lh le l UW. 
dir. Şart ve ev af kağr9ları lıergün komisyonumuzda görU Hr. 
1steklilerin istiyeceklcri beze aid ilk gUvenme mal dı ı kt 
zu veya muteber banka kefalet mektubu ve (2490) sayılı artmra 
ve eksiltme ihale kanununda ya~ılı sair belgeleri de havl tcklW 
mektupları eksiltme saatinden bir saat evetine ke.dar komiıyonl*N 
muza vermiş bulunmaları (7900) t-5637 

iş kumbarası 
sahiplerine 
senede // 

20,000 lira , 
mükafat · 

~} 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
KUtl Cf 1'Eft11P ... 
... m~e 4ki d foda 

414 ~İ) • on bin 
lira ikramiyt" 

fftt ~ 1 nl ... A •tı f U l rf•<ft k ll lll• 

...... .. hl..,.. ..... ada ('l'kllnı 1ı .... t.,.,,. 
~ w •r-• 207 kl\!f1e ~P hl• Ura 
W91I ~n-•tf'dlr. 
~ 1 m4ikAfatı l909 Ura 
... • ıso 
O. lıft'Ye ?innha ION 
nn.ı M .n;..c1.... lOM 
t'5 lrW. _.. 175G 

~ bftı tJ,.lılı \n,. 
t llt .. ı~ r lnd .. ttUl.,~-t.ıh 

tKli\C1 l'EfCll P .. 
n t-dt" t d .. f 

da ~ •}e on 
hin linl ıi.knunİ•e 

" 
\ ft'I ih<IOı• CMIUnı C.. ... ,,..,..,. ~ 

wn ..... "~' t.•mbar• -~ t ...... 

An•lye . .. ritnw-" ıeoli.-• .._ ... ...-

k t>eo Af'I• • 

~b•L "-,,.. r ........ ~ r. -
SfrittriU.a. 

nlıuwm ~ ~ ~....,.,.tir, 

Kuraıhu·a iştirak edcbilrrek için "'1.unbara sahiblCf'nin ri 
vinni beş Ura blriktinnı~ olmalan tbmıdır. 

f SİNEMALAR 
( YENi f 

BU GECE 

Danı Kıral içesi ve Kınıh 

Ginger R o e t·e - F r a id Astai~ 

KO NTINANT AL 

Filmin .. efiı rk rlar ve danılariyle 

h rikal..- yat"alm•ktadırlu 

BUGUN ~lJ Gt:.CE [KULÜP] 
Jak London'un (Vahşetin (,.a 1111,ı ı I 

romanından nakkdilen 

ALTIN HIRSI 
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f 
f 


