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Pftrole Ambargo konmadan 
İtalya ile Hahes arasıııda uzlasma yolu ' .. 

hulnıağa çalışılıyoı· 
' 

B. Laval bu maksatla 
yakında İngiltere dış 
bakanr ile gö rüşecek 

fla1'be.ı ke ---
KÜ\' l<;tN K ~NU.NI.AR 

Ankaradan ayrılmakla bera
ber, memleketiroi'Z işle1·ini _takih 
etmekten geri katmayan hır ya
bancı dostumuz bize yazdığı mek
tupta: ''Bilhassa köylerde n~ler 
yapıldığını fransızca Ankara da 
ııeşrediniz ! ,, diyordu. 

1840 tarihlerinde halka zulme
den bir valinin azlini bildiren bir 
hatta deniyor ki: "Yalnız bir vali 
değiştirilmekle Anadoludan zu
lüm kalkmaz. Anadolu ahalisinin 
hali pek yamandır. Onlar bu hal
de iken devlet beladan kurtula
maz. Halk refah bulmadıkça her 
bir işimiz sarpa saracaktır . ., 

Köy, Anadolu medeniyet 
davasının temeli ve dayancıdır. 
Fakat köylüyü vatandaş edinmek, 
onu şuurlandırmak ve kalkındır
mak fikri yalnız Atatürk devrinde 
doğmuştur ve ancak halkçı cumu
riyet tarafmda.n gudülmektedir. 

Sade milli mi.ıdafaa kuvvetle
rimizin değ1', yaychğtrrıız raylarm 
ve kurduğumu·z baca1arrn kökleri 
köydedir. Koy iyi ürdimde bulun
madıkça, ko;•llunı..ııı almteri kıy
metlenmedikçıe. köy ihtiyaçlamp 
iyi bir pazaT mu~terisi olmadıkça, 
verdiğimiz emekler verimsizliğe 
mahkum olur. 

Köylüler için e:;ash iki kanun
dl\n biri geçen!e1·dıe iKamutaydan 
çıktı; birisi de Ke.:muta.ya ve.-iLrı~ 
üzere tetkik h~Hndedi.r. Bu ka· 
nunlardan biri Tü rkiyede toprak
sız köylü bıret.krnıyacakt\r. Öteki 
kanun da kmm kı::sım blitün türk 
köylerini k<)Operatifl-eştire~e~t~~· 
Kooperatifler kredi meselesmt, u
rünlerin değerlendiritmesi mesele
sini ürün kalitelerini düzeltmek 
me;elesini ko rü tefeciler elinden 
kurtarmak m~selejini kökünden 
halledecektir. 'Tıerbi)'e ve sıhat un
surları ilerde birlc-?tirildiği za
man, bu meselelerin ha.tlolunması 
demek, köy dava:.mm kotarılması 
demektir. 

16 küsur milyon türkten ne ka-
darının sehirlerde oturduklarını 
btlivoruz.' Kasabalarrrnızdan bir 
çoiunun da bütün şartları ile, köy
den baska bir sey olmadığı düşü
nülece!; olrusa.- köy davasınm bü
yüklüğü kendiliğinden anlaşılır. 
Türkiyeyi garb medeniyetinin bi
rinci sınıf devletleri sırasına ~ok-

. mak için, köylüyü rakam halinden 
iktısadi nufus haline çıkarmaktan 
başka ne çare olabilir? Her .köy~e 
işler bir dükkan. bh·çok şehırlerın 
endüstri bacaları ile donanmış ol

ması demektir. 
Garb ile şarkı, ileriliği ve !e

rilig-i zenginlig-İ ve yoksullugu, , d -·1 
parlak şehir paravanalar• egı • 
köyün medeniyet, bayrndırlck ve 
genlik seviyesi ayırır. Büdce~er, 
ancak, bu umumi say ve sevıye 
kaynağına dayanınca, yüz milyon-
lara varır. 

Cumuriyet hükumeti şi~ıdiye 
kadar köy için elinden gelent yap· 
tı: fakat toprak ve kooperatif ka
nunları, türk koyü ve köylüsü ta
rihinde batlıca dönüm n1>ktıuı o
larak k-.laca.lkıt:nır. 

. f. R. ATAY 

Petrol ambargosundan evel ltalya - habeş arasında anla§mcı yolu mayan 
Fransız başbakanı B. Laval ile lngilte re dış işleri bakanı ve İtalyanın Afri • 

kaya yolladığı petrol varillerinden biı· görünüş 

Londra, 1 ( A.A.) - Sıyasal çeven· 
ler başlayan haftanın haheş işinde ihti_ 
mal bir dönemeç teşkil edeceği mütalaa
smdadırlar .Zira Fransa'nm tevdi et · 
miş olduğu sulh programına B .Muso· 
lininin bugünlerde cevab veı·mesi bek -

lenilmektedir 
Dı~ işleri bakanlığı ekspeı·lerinden 

B. Peterson'un ltalya'mn mukabil t"k 

Bugiin Halk.evinde 
Ct•l<tl Slllıir Eı·oztm i('in bir 

101,fontı yarnfoc<rk 

Celal Sahir Erozanın ressamımız B. 
Saip taraFından çizilmiş portresi 

Bu akşam saat 18 de, iki hafta 
evel ölen Zonguldak saylavı şair 
Celal Sahir Erozan için halkevin
de bir anış toplantısı yapılacaktır. 

İhtifali dil-tarih ve edebiyat 
şubesi reisi B. Hıfzı Oğuz Bekata 

(Sonu J. CÜ sayıfada) 

liflerini beklemek ve onları fransız - in. 
giliz programı ile mukayese etmek üze. 
ı·e Paris'de kalmak emrini almış olduğ•ı 
haber verilmektedir. 

B. Baldvin Sir Samuel Hor'un bu 
ayın on ikisinde Cenevre'de müzakeı·e 

mev:.cuu teşkil edecek olan petrol Üzeı·İ· 
ne ambargo konulması meselesi ile 1 tat. 
ya 'nrn asgaa·i sulh şartları meselesin lı 
müşterek bir hattı haı·eket tesbit ı:-tmd; 

üzere yi!kmda guı ü~ec ·kkn mnid cdil

mektediı·. 

Bazı çevenler Cenevre'deki :ı:ecri ted· 
birler komitesinin • hatta petrol üzeı·ine 
amhaı·go konulmasının kabul edilmesi 
takdirinde dl'lhİ · diplomatik müzakere · 
!erin seyrini takib edebilmesi için bu anı· 
bargonun tl'ltbikini tehir edebileceği fik· 
ı·indedir. (Sonu 2 inci sl'lyfada) 

H. f\ılusoliııiniıı 
hir söylevi 

Roma, 1 (A.A.) - B. Musoll
ni, Venedik saraymda büyük harb 
ölülerinin dul karılarını ve anne
lerini kabul etmiş ve bu kabul sı
rasında bit söylev vermiştir. Du
çe, bu söylevinde zecri tedbirlerin 
ltalyayı müteessir etmediğini çün
kü ltalyanın sanıldığından çok da
ha fazla kaynaklara malik bulun· 
duğunu söylemiştir. 

8. Musolini, şöyle demiştirk: 
"- Zecri tedbirlerin İtalyayı 

müteessir eden tarafı, manevi ci
hetidir. 

Duçe, Cenevreyi İtalyanın ü-
7erinde merhametsizce diri diı·i 
teşrih ameliyesi yapılmakta olan 
bir anatomi salonuna benzetmiş
~ir. 

OtjNKü SPOR HAREl~ETLERi 

AltınorJıııı - !tfulıafu; G~t:,i.f 1J(,·inci tolwntııırc Ji.inlra maçtcın euel bir arada 

(Spor yazclarımtz 6. cı ırıyf«Jatlcr.) 

1 ---···---·-·····-................. --. ......... _____________ ._. ___ ............ -

"Olusıı, un d ıiJ yaztlar~ 
. ... . ........... .... 

Türk Dilinin 
Orijinalitesini Gösteren 

BİR ANALİZ ______ ,_ 
Güneş - J)il rfeorisiııe göre -'-Gün .. ~•indüz, 

düz, ögu..,,··ıı \me) Üıı. ön, yÖıı Höu . ' ,, 
ı~eli ıneleriyle "Şark. ,, sözü uuıı analizi 

GÜ~ 

. (Akşam) sözünün etimolojik 
ızahı münasebetiyle olan yazılar· 
da (Not: 4) demiştik ki "Türk 
( sabahley) den çıkan güneşe ba
karak ve ( sabahley) i esas tutarak 
cihetler-ini tayin etmiştir". [11 

Bunu izah edelim: 
Bu izahın kolayhkla anla~ıla 

bilmesi için, bir an, Türkün ilk 
ana yurdu olan Büyük Altay 
yaylalarmda bulunduğumuzu ka
bul edelim. Oradan güneşin çık
masını bekliyerek gözlerimizi (Sa
bah/ey )e dikelim. ilk göreceği -
miz şey nedir? GÜN ... 

Bu ı;özüu Güneş - Dil teorisine 
göre etimolojik şeklini yazalım ve 
bu şeklin allına - ::.on fonetik şekil
lerini hattrlatmaksızm - daha ba
zı kelimelerin etimolojik şekille
nnı ilave edelim: 

(1) (2) 
1 - (ög -f ün) 

JI - (öğ t ün) 
Hl - (öğ t- ün) 
ıv - (öğ t- on) 
V- (öy + ön) 

VI - (öh + ön) 
(1) Ôg, öğ, öh,öy: Köktür. Gü

neşin tam kendisini ifade eder. 
(2) Ün, ön:(.-+ n), ektir. Gü

neşin yapışığındaki, yakınındaki 
sahada bir varlığm ifadesidir. O 
varlık "p:u·lakhk" tır; "beyazlık''
h ... 

Şimdi (1) nci kelimeyi okuya
lım: Öğün: Kelimeyi, baştaki vo
kal düştükten sonra aldığı ıon fo
netik ~eklinde yazalım: GÜN 

Gün: güneşin parlaklığı, aydın
lığı demek olur. (Gün doğdu) de
diğimiz "Zaman "güneş1n aydınlı
ğı göründü" demek isteriz. (Gün 
batlı) tabirinden de "Güneşin ay
dınlığının kaybolduğu'' nu anla-
rız. 

GÜNDUZ 
(Gün) sözünün, "güneşin par

laklığı, aydınlığı" anlamına oldu
ğunu gördük. 

(1) (2) 
(Gün i.id t üz) 

Sözünün orijin manası, (gün) 
sözüne gelen eklerin ilave ettiği 
anlamlarla izah olunabilit·. 

(1) Od: Bildiğimiz gibi ''yapı
cılık, yaptırıcılık1 yapılmış olmak
lık'' anlamında bir faildir. 

(2) Üz: 4 'Genişlik'' bild:rir. De
rnek ki güneşin parlaklığı ( d) fa 'i
li tarafından (üz) geniş sahasına 
yayıldıktan sonra görülen ve dü
şliniilen manzaranm adı ( fÜndüz) 
oluyor. 

DOZ 
Sadece (düz) :;Özünün etimolo

jik şekli şudur: 
(1) (2) (3) 
(Üğ üd üz). 

(1) Üğ: Burada ''genişlik, me
safe, imtidat" anlammdadır. Bu 
anlam; 

(2) Üd: faili tarafından; 
(3) Üz: sahasına intikal ettiril-

[ l] Ulur~;. No. 5JS4. - JO Sonte:ş-
rirı 1935 r,;ayısı, sahife= 1, sütun: S. 

diği zama1.' düşünülen ''geniş U· 

ha" ya: (Uğüclüz. üclü:: diu:J 
denir. 

öf~C f 

Şimdi, yukarda "gün" keiime
si altına etimolojik şe-killeırini yaı.: .. 
dığımız sözlerden il. numaralnmc 
okuyalım: 

Ôğün, 'güneşin parlakhğı" drr. 
İnsan kendini öyle goıtermek sev
dasına düşerse bu parlaklrğ' 
( . + r) ekinin delıiletiyge kendi
sinde tekarrür ettirmek 1ıter ,, .. ... .. . . . , , 
ogunur . 

ÜN 
(lif) ncü kelimeyi okuyalımt 

Öğün. 
Kelimede kök, ekin vokali ile 

kaynaşarak (ün) şeklini alll'. Cti
neşin parlaklık anlamııınıa ba~lı o-. 
tarak "nam, önret" demektir. 

()N 
(iV) ncü kdim-ey'd okuyaltmı 

Öğon 
Kök, ekin vokaıt ile kaynap.. 

rak, (ön) şeklini ahmştıır Güne
ıin çıkmasını, günün doğmaauk 
beklerken baktığımız tarafı ifa
de eder. (Cephe) demektir. 

Bakanın (ön + üi =önü) de-· 
mektir. 

\ÖN 
(V) nci kelimeyi okuyalımr 

Ôyön. 
Kökün vokali düıecek (yon) 

şeklini almıştır. Yine günün doğ
masına bakarken o bak«! yohınu 
ifade eder. •'Yol, istikamet., de
mektir. 

HÜ . 
(Vl) ncı kelimeyi okuyalım: 

Öhön. 
Kökün vokali düşerek kelime 

( Hön) olmuştur. Gün doğusuna 
yakın tarafta oturmuf olan Türk 
Uluslarına verilmiş isimdir. 

Bu isimde parlaklığı, büyüklü
ğü, kuvvel ve kudreti işaret eden 
anlamlar da mevcuttuı·. Çünkü keli 
menin kökünde bu anlamlar var
dır. 

ŞARK 
Türk günesin tamamen görün· 

düğü yere ( ş~rk) dedi. 
- Saytfayt çeviriniz -

BUGÜN 
İÇ SAYFALARIMIZDA 

:!. inci .ı,;ayfada: 
İtalyan - habeş harhı; son ha
berler. 

.'l. föıcü say/cıda: 
Tarih bahisleri: Tarihi eser
leri koruyalım. 

1. lincii sa:ı /tulu: 
Yabancı gazetelerde okuauk
larımız. 

:;, lnl:İ S<l'Jf<ıdlt: 
M:e~leket postası: Aydın: 
Bıblıyografya: Türklerle av

., rupahlann menşeleri 
6. mcı sa)"/<lifo: 

Kahire mektupları, spor ha
berleri . 



SAYIFA 2 

SON DAKiKA 
• 
Italya'nın taarruzu 

l{anıazaıı a. ı yüziindt~n geri. nıi kahnış? 
Adisababa, 1 (A.A.) - "Ha

vas muhabirinden" Bir takım res
mi haberlere rağmen, müşahitler, 
aon günlerde habeşlerin hiç bir sü
el harekette bulunmadıklarını ve 
italyanları mevzilerini terketme
ie mecbur edecek kati taarruzlar 
TI&ku bulmadığını kaydediyorlar. 
ltalyanların mevzuubahs edilen 
ıeri çekilmeleri ya ha va duru
mundan ve yahud ki iaşe icabın
dan ileri gelmiştir zannediliyor. 

Habeşlerin Ualual'ı zabtettik
lerine dair, elan Harrar' da şayia
lar dolaımaktadır. Harrar ahalisi, 
italyan cenup ordusunun hali ha
aırdaki vaizyetini tamamı tama
Jnına bilememekten dolayı asabi
yet ~indedirler. 

Ogaden halkı, İtalyanların. 
Harrarın cenubuna doğru uzan
-...k fikrinden, belki de vazgeçe. 
,ek, batı istikametinde, Sidano ve 
Bali bölgelerine doğru ilerliyecek
lerini sanıyorlar. 

Gene zannedildiğine göre, İtal
yanlar, harekatı ramazandan ötü
rü tatil etmiılerdir. Zira İtalyan 
askerlerile dubaların çoğu müs
lümandır. 

Henüz teyid edilmiyen bir şa
yiaya göre imparator Dessieye 
varmış bulunmaktadır. 

llir luıbe.ş lıaberirıi11 
. wıl11111'ınması 

Roma, 1 (A.A.) - Bir İtalyan 
kolunun Aussa bölgesinde hücuma 
uğrayıp 183 telefat verdiği hak
kmdaki habeş haberi yalanlan
maktadır. Bu münasebetle, resmi 
mahafil, Aussaya en yakın bulu
nan İtalyan kollarının, sahile 100 
kilometre uzakta Mu.saali dağı e

teklerindP. bulunduğunu halbuki 
Aussa bölgesinin sahilden yüzler
ce kilometre ötede olduğunu kay
detmektedirler. 

Valışi kahile) (ı.r hiilgt),~intl(~ 

Adisababa, 1 (A.A.) - ltal
J'•nların .Musaali mevziini terket
tiklerine dair son çıkan rivayetleri 
J.iıkümet teyid etmemektedir. E
pey zamandır Aussa cephesinden 
bahsedilmediği kaydediliyor. 

Habeı mahafili, İtalyanların, 
·.-ahşi, çorak, kızgın ve hemen he
men gayri meskun olan bu bölg~ 
J6 girmekten 9imdilik vaz geçtik
~rini zannediyorlardı. Aussa böl-

gesinde yalnız geçenlerde Ras Ge
taşo tarafından doğu cephesi baş 
kumandanlığına tayin edilen Sul-
tar. Yayo'nun vahşi kabileleri o
turmaktadır. 

Bu kabileler şeyhlerinden gay
ri bir şefe itaat etmiyeceklerinden, 
kendilerini habeş ordusunda tav
zif etmek gayri mümkün görül
mektedir. 

Vunanistan,'da · durum 
-.-

Yeııi kabiııcııin lıi.ç l•i r sıya ·al parti ile 
il~i.:i yok- Kıra]. a){ında Giridt~gidc·eek 
Atina, 1 (A.A.) - Girid bü

yüklerinin bir davetine cevap ve
ren kıral, yakında Girid adasını 
ziyaret edeceğini bildirmiştir. 

Müter•ldid tecim ve endüstri 
profesyonel teşkilatları milli bir
lik ve uzlaşma lehinde kararlar al
mı~lar ve güç işinde kendisine yar-

Kelimenin etimolojik şekli şu
dur: 

(!) (2) (3) (4) 
(ağ l- aş + ar + ak) 

(1) Ağ: Güneşin kendisi 
(2) Aş: Güneşin bize nazaran 

oldukça uzak bir mesafede bulun
duğunu işaret eder. 

(3) Ar: Güneşin bu uzak me
safede belli, kat'i bir noktada te
karrür ve temerküz ederek bulu
nuşunu göslermeğe yarar. Bu mef
humu tamamlayıp ifade eden ek: 

(4) Ak: tır. 
(Ağ t aş -+ ar t ah ağaşa-

rak) sözünde kök kendinden son
ra gelen vokalle kaynaşarak düş
tükten sonra, hasıl olan fonetik 
!Ckil (§CITk) tır. Manası güneşin, 
onun doğmasını bekliycne naza
ran oldukça uzakta göründüğü 
yerdir. 

Not: 1 - Araplar (fark) keli
mesini Türkçeden alm19lardır. Bu 
•elime ile hem güneıi, hem onun 
aydmlığım, hem onun doğduğu 
yeri murat ederler. "Yarmak, tak, 
kapı yarığından giren ııık, aydm
lık" ... ve böyle bir takım ıeylere 
de Arap ~ark der. Çünkü ıark ke. 
limesini gayet tabii bir görüşün 
anlamında olarak bulan ve kulla
nan Türkün bu kelimeyi nasıl, ni
~in vazettiğini düşünmemiştir ve 
•ilmez. [2) 

f 21 ''yarb'" kelimesi ''ak am'' 
•na/izinde anlatılmı~tır. ''Şark" 
kelimesi de böylece analiz edil
dikten som;. ~imdi ıra "Cenup'' 
kelimesine gelmiştir. Bu da yarm
J-i ·"• ';lıda analiz edila.cektir. 

dım etme}< üzere kıralın etrafında 
kayıtsız şartsız toplu bulundukla
rını bildirmif lerdir. 

Eski muharipler birliği ve a 
kar sahipleri birliği, bütün sıyasal 
partiler şeflerine hitaben bir be. 
yanname çıkarmışlar ve bu beyan
namede sıyasal şeflerden, parti 
menfaatlerini bir tarafa bırakarak 
memleket ve millet menf aaleri i
çin kırala yardım etmelerini iste
mitlerdir. 

B. Kondilis, gazetecilere ver
diği bir diyevde, kıratın kabine 
buhranı için bulduğu hal suretin
den çok memnun olduğunu bildir
miştir. 

Yeni kabinenin hiç bir sıyasal 
parti ile ilgisi yoktur. Yakında mü· 
essesan meclisi karşısına çıkacak 
ve programını izah edecektir. 

Gazetelerin özel nüshalarında 
yazdıklarına göre, müessesan mec
lisi, hükümete itimat vermediği 
takdirde, tlerhal dağılacaktır. 

Genel af kararnamesi pek ya
kında ne§rolunacaktır. Kabine Ü· 

yelerİ, yemin töreni yapılır yapıl
maz derhal konsey halinde içtima 
etmişlerdir 

J,·rtı lwmile~i lıiirosu toı>fontıya 
Çtığırıltlı. 

Moskova, 1 (A.A.) - Merkezi 
icra komitesi bürosu, Sovyetler 
birliğinde federal konseyler kon
gresi yanında en mühim kurul o
lan hu komiteyi 10 kanunusanide 
toplanmağa davete karar vermit
tir. Ruznamede, ekonomik planın 
münakafası, 1936 büdcesi müza
kereleri olduğu gibi aynı zaman
da 1934 büdçesi hakkındaki rapor 
ile gıdai endüstri istihsalatı hak
kındaki rapor konuşulac.ak ve ge-

. çen komite içtimamdan heri net
redilen kararnameler tasdik edile

t cektir. . 
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IDIŞ HABERLER 
Petrole Ambargo konmadan 

İtalya ile Hal>eş arasında uzlaşnıa yoluJnılnıağa çalışı1ıyor 
' ( Ba§ı ı. ci :>ayı/ada) 

Fransa hükümeti, fransız ve İngiliz 
eksperleri arasında cereyan eden mü 
zakerderin, kabul edilir mahiyette tek -
liflerin tanzimini kolaylaştınnak için, te· 
sri edilmesini istemektedir . 

Tam bir anlaşma haaıl olur olmaz B. 
Peteraon Londra"ya dönecektir. 

Haber verildiğine söre, t!kıperler. ge
çen tetrini evvelde haz11"lanıp, fakat ltal. 
ya, Habqistan ve Milletler Cemiyetin\ 
tatmin edemiyecek görüldüğü için vu
gcçilen tekliflerin hemen tıpkısını hazır. 
lamıtbr. 

Bu teklifler arasında, ltalyaya ba:.u 

toprakların " ezcümle Ogaden'in terl&e
dilmeaine k~dık Habqistan'a deniz ü
zerinde bir mahreç verilmesinin düıü -
nülmüt olması muhtemeldir. 

Orta Habeşistanla. kenar bölgeler a. 
ırasında her hangi bir farkın gQZetil • 
mesi. serck habeş imparatorluğunun ve 
gerek, milletler cemiyetinin muhalefetiy 
le kar,ılaşacaktır. Tigre'nin ltalya'ya 
terki de aynı muhalefete uğrıyacaktır. 

J'<1f,/ 1ım·tİ.'Iİ11itı ynıi 11roptıf.(wufo 

ı·ı• mii.nulP.lt>.-ci 
Kahire, 1 (A.A.) - Dün ak

~am, Vafd partisi önderi Nahas 
Paşa, talebeye hitaben demiştir 

ki: 
''- Mıaır partilerinin birleş

melerini istihdaf eden bütün gay
retler, Mısırda dahili bir heyecan
lı durum tesis ve idame ettirmek
ten menfaattar bulunan Lon dranm 
ilham ettiği fesadın mahslflüdür. 
Bugünkü günde milli emelleri 
temsil eden tek bir parti varsa, o 
da Vafd'dır.,. 

Nahas Paşanın bu söylevi, bü
tün partiler arasında müşterek bir 
program üzerinde bir itilaf husu
lü için sarfedilen emeklerin suya 
düştüğünü göstermektedir. 

Nahas Paşa tarafından tertib o
lunan mitı~ge iştirak eden 1000 
cfon fazla talebe, hatibi şiddetle 
alkışlamışlar ve Mısırın istiklalini 
elde etmek için mücahedeye hazır 
bulunduklarını söylemişlerdir. 

Kahire, 1 (A.A.) - Vafd par
tisi, l 923 temel yasasının tekrar 
kur.ılma.tı için yeni bir propagan
da ve mücadele yapmağa karar 
vermiştir. Bu mücadelenin masa
rifi umumi bir iane ile lemin edile
cektir. 

Bazı çevenler, nasyonalist par
tinin Mısırın Yaziyetini Cenevre 
müessesesinde arz ve izah etmek 
için bir delegasyon teşkiline karar 
vermişlerdir. 

'' asingtonda 
bir lıadi!';c 

I rwı ı•l<;isini tf>t·kif f>tmi.~lı•r 

Vaşington, l (A.A.) - lran 
elçisi B. Gaffar Celal, dıt işleri 
bakanlığına müracaat ederek ken
disini otomobilini süratli sevkedi
yur diye tevkif etmit ve bu tevki
fi protesto eylediği sırada ellerine 
k~lepçe vurmuf olan Elkton İs· 

li.ıinde bir polis memurunun ceza
landırılmasını iıtemittir. 

B. Hull, bu hadiseden dolayı 
'!I~ İye birlqik Amerikanın teessüf· 
lerini beyan etmit ve etraflı tah
kikat yapılacağı vadinde bulun
muştur. 

B. Celal, dış i,leri bakanlığın
dan B. Hull'ün vermiı olduğu iza
h~t ve beyan etmi' olduğu tees
sürlerden mutmain olduğu halde 
a:yrılmıttır. 

Tasarlanan planda, milletJer cemi
yetinin kontrolu altında bir yardım mu. 
kavelesinin akdi de dahildir. 

Bunun içindir ki, B. Laval İngiliz • 
fransız uz.laşma teşebbüslerini tesri et • 
mdı ve Sir Hor ile bir an evel bulutmak 
arzusundadır. 

ı•uris gu:.etelerinin. y<ı:.dıkları 
Paria, 1 ( A.A.) - Bu sabahki Paris 

gazeteleri, petrol üzerine konulacak am
bargonun vahim eonuçlarını ehemiyet· 
le kaydetmekte ve böyle bir karar alma. 
dan evvel uzla,tınna gayretlerini arttır· 

mak lazım geldiğinden bahseylemekte -
dirler. 

Pöti Pariziyen, ya.z.ıyor:· ltaJya'nın 

Cenevre'deki t~ebbüsü haNnane bir 
hareketten bah.ebnemektedir. Böyle bir 
şey. bilhaıaa tehdidkir ihtimallere yol 
açacak idi. Ancak petrol üzerine ambar
go konulması projesi, ciddi uygular 'U• 

yandırmaktan hali kalmamaktadır. Zec:· 
ri tedbirleri tatbik eden devletler payi. 
tahtları, 12 kanunu evvelde bir tünele 

dalınılacairaı ve bu tünelin çılaıtının sö.. 
rülemiyeceğini anl~tadırlar. Binaen .. 
aleyh on beı günlük mühleti tekrar tulh 
müzakerelerine giritmek isin llul .. 
lanmak İstemek suretindeki temayül, ar.. 
tar gibi görünmeldedir • 

Pöti Jurnal yazıyor: 

'' Dünkü gün muhitte son gunterın 
bedbinliğine nazaran büyük bir aalah gö . 
rülmü,tür. Franıız • İngiliz müteha1111-
lanrun aarfetmekte olduklan mesainin 
sonuçlan hakkında hüküm sünnelııte O· 

lan kararıızbğa raimen lngiltere dıt i..,. 
leri bakanbğı habq aenialeri ~ B. Pe
terıon'un Franaa'dalıi oturma11nra uz ... · 
tılmaaı doatane INr ıurette teeviyesine • 
müteallik hiç olmazsa teknik bir P"ie · 
vücude getirmek huwsundaki mütterelı. 

arzulan göstermektedir. 

Roma'da sükun ve toğuk l&an1·' • h~ 

küm sürmekte devam ediyor. Şu hale na. 
zaran çok vahim hidiaeler çıkmadan ev· 
vel bir hal aureti bulunacajı ümid eö.le
bilir. 

W .. illet.er cemiyeti ve Çin 
~--·-----------

l.1ondı·adaki Çiııliler llirliği başkanı 

ingiltcrc}i itham ediyor 
Roma, 1 - Çin-japon anlaş

mazlığı esnasmda İngiltere tara
fından Cenevrede tutulan yoldan 
bahseden gazeteler, bu hususta 
sansasyonel gızaçlar yapılabilece
ğini bildirmektedirler. Londrada
lri çinliler birliği başkanı C. C. 
Vang tarafından 30 ilkteşrinde 
Taymis gazetesine gönderilen 
mektuptaki imalar, sözleri cerhe
dilemez kaynaklar tarafından te
yit olunmaktadır. 

Hatırlardadır ki, B. Vang, Tay
mis gazetesine gönderdiği bu 
mektupta, B. Eden'in 30 ilkteşrin
de Avam kamarasında 1932 ve 
1933 de milletler cemiyeti taraf m
dan kollektif bir hareket yapılma
sı için lazım gelen şartların mev
cud bulunmadığı hakkında verdi
ği diyevin cihan genoyunda hasıl 
ettiği sürpriz tebarüz ettirilmekte 
idi. B. Eden, diyevinde bilhassa 
demiştir ki: 

"-Japonya mütecaviz olarak 
telakki edilmemişti; çin - japon 
münakaşaları hiç bir zaman iki 
memleket arasında bir harb hali
ne gelecek derecede terakki ebne
mişti. Çin hiç bir zaman milletler 
cemiyeti paktının 16 mcı madde
sini ileri sürmemişti ve o zaman 
amerikan ve Sovyet Rusya cemi
yet üyesi değildi. B. Vang, Çin me
selesi müvacehesinde İngilterenin 
hattı hareketini haklı göstermek 
istiyen bu delillere şu sualleri so
rarak cevap vermi~ti: Eğer Japon
)a mütecaviz değil idi İse nihaye
tinde Japonyanm milletler cemi
yetinden çekilmesini intaç eden 
2 şubat 1933 tarihli kararı niçin 
alınmıştır.? Mançuri ve Şanghay
da "harb:ı müracaat'' dan batka 
bir teY yapılmış mıdır? Bu kerre 
ltalya dahi harbı ilan etmediği i
çin, o zaman Japonyanın Mançu
ridek i vaizyeti ile bugün ltalyanın 
Habe9iata.ndaki vaziyeti arasında 
ne fark vardır? Bittabi bütün bu 
suallere İngiliz hükümeti tarafın-
dan cevap verilmemittir. Fakat bu 
arada en mühim sansasyonu tev
lid eden ,ey, B. Vang'ın Taymisc 
yazdığı mektubun, Çin tarafın

dan 16 ıncı maddenin ileri sürül
memeainde İngiliz hükümetine dü
şen meauliyet hakkındaki kısmı
dır. Bu mesele üzerinde çok emin 
knynaklardan alınan haberlere gö
re, hadise ıöyle cereyan etmiıtir: 
1 - lngiliz dış itleri bakanlığı, 

Cenevredeki Çin delegeleri
nin asambleye müracaat hu-

susundaki tqebbüsünün önü
ne geçmif, kendilerine böyle 
bir müracaatın lüzumsuzlu
ğunu söatennit ve bunun Çin 
için fena neticeler tevlit ede
bileceğini ileri sünnüttü. 

2 - 1932-1933 kıtı esnasında in- ' 
giliz dıt itleri bakanhğının ' 
salahiyettar recülü, Çin dele
gesine paktın 16 ıncı madde
sinin ileri sürülmemesi ıçın 
ısrarla tavsiyelerde bulunmuı 
ve yapılsa dahi, böyle bir D'Ü

racaatın gayri mevcut adde
dilebileceğini bildirmiıtir. 

3 - Daha çok yakında İngiliz yük
sek memuru Çin hükümeti 
nezdinde Mançukuo'nun ta
nınması için sıkı bir surette 
ısrar f"tmiı, aynı zamanda İn
giliz dıt itleri bakanlığı Çin 
tubesi ıefi de Londrada buna 
benzer tetebbüslerde bulun
mustur. Bu son teıcbbüslerde 
inr'Hz bakanlığının Çin tu
besi tefi, uzak prkta bant• 
korumak için yegane çarenin 
Çin tarafından Mançukuo' -
nun tanınması olduğu ileri 
sürülmüştür. 

YUf;OSl~A VY All1\ 
Genel af ilan edildi 

Belgrad, 1 (A.A.) - Hükü~ 
metin teklifi üzerine niyabet kon
seyi, .hi~ genel af kararnamesi neı
retnuştır. 1250 sıyasa) mücrim bu 
kararnameden istifade edecektir. 
Basın kanunu ve orman kanunu 
mucibince cezaya çarpılmıt olan 
mücrimler de genel olarak affedil
mektedir. Bundan istifade edecek
lerin sayısı pek büyüktür. 

Genel aftan fU kimseler istifa
de edemiyt"Ceklerdir: 

1. - Yabancı memleketlerde 
bulunan ve memleketin mahkeme
leri huzuruna çıkmamıt olanlar, 

2. - Devlet aleyhine ağır auç 
işlemiş bulunanlar, 

3. - Casualuk suçuyla mah
kum bulunanlar ve aynca irtita 
suçu ile mahkum bulunan dört ki
şı. 

Genel af kararnamesi bütün 
Yugoslavyada gayet iyi karşılan
mıttır. Bu kararname, Stoyadino
viç hükümetinin proaramı muci
bince, memleket sıyaaal hayatmm 
sağlamlaştınhnaaı yolunda ileri 
doğru atılmıt büyük bir adım gibi 
telakki olunmalıtadır • 
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1'.urilı bulıi.-;/eri: 

1\u·ilıi cser1eı· i koruyalını ! 
Yazan: Enver Behnan ŞAPOLYO 

T.arihi anıtlardan başka, bir de 
kiğıd üzeı ine yazılı vesikalar var
dır. Bir milletin tarihini yazmak i
çin, arkeoloji ilminin yardımı ile 
toprak tabakalarından çıkarılan · 
eserler ne kadar ehemiyetli ise, 
kiğıd üzerine yazılmış bütün ve
sikalarm da ehemiyeti o kadar bü
yüktür. 

Türk milleti, dünyanın en me
deni ve en eski bir kavmidir. Yani 
yer yüzünün ilk ataları türklerdir. 
Tarihten ;>nceki devirlerden baş
hyarak tarihi devirlerin hepsinde 
r•ıamış, büyük devletler kurmuş
tur. Türk tarihi vesikaları, kağı
dm icadından önce, ta,lar ve tuğ
lalar, daha sonra da parşömen, 
yani derller üzerine yazılmıştır. 
Kıiğıd icad edildikten sonra ise 
günün geçen vakaları kağıdlar ü
zerine yazılmıştır. Kağıdın icad o
lunduğu devirde türkler Anadolu
da aelçukiler ve sonra ( 621) yıl 
yapyan bir osmanlı devleti kur
muılardı. Bu zamanda kağıd üze
rine (kitap) ve (kuyudat) mey
dana getirmişlerdir. O halde ka
ğıd üzerine yazılmış vesikalar iki-
dir: 

l - Yazma kitablar 

2 - Kayıdlar 

1 - El yazma kitaplar ve kü
tüphanelerin kuruluşu ayrı bir kı
aımdır. Bundan daha sonra bahse-
deceğim. 

2 - Kayıdlar, buna a vrupalı-
lar (Arşiv) ve (Röjistr) adını ver
miılerdir. 

Röjist ile arşiv arasında ufak 
bir fark vardır. 

Kayıdlar, devlet memurlarının 
hergün dayrelerde yazmakta ol
dukları yazılardır. Yani devlete 
aid, ne geçerse bunlar ağızdan ko
nuımalar halinde değildir. Muhak
kak ıurette yazılıdır. Kağıd üzeri
ne yazılır ve sonra da büyük def
terlere hulasaları kaydolunmakta
dır. Halkın istidaları, tecimel ka
ğıdlar, emirnameler, müzakereler, 
muahedenameler, talimatnameler, 
kanunlar, tamimlerin hepsi devlet 
kayıdlarıdır. Günün tarihi devlet 
memurları tarafından, mütemadi
yen yazılmaktadır. Bunların ehe
miyeti bir millet için faydalıdır. 

Dünyada türk milleti kadar, 
Clevlet kayıdlarmı düzgün, anla
yıslı temiz ve kronoloji sırasile 
dİdİi defterlerde tutan bir millet 
daha yoktur. Buna şahid (eski şe
:riye) kayıdları ve eski defteri ha
kam ve kadı askerliklere aid def
terlerle, ordumuza aid tutulan 
muntazam defterlerdir. Bunlar 
(mahzeni evrak) denilen taştan 
mahzenler icinde bugüne kadar 
saklanmtshr: Kağıd olarak ne ka
dar yazılı vesika varsa, hepsi de 
scm<live-ki\d3r muntazam torbalar 
içind~ gene saklanmıştır. işte ka
yıdlar yakın tarihte ve hergün tu
tulan devlet muamelatına aid ya
zılı vesikalardır. 

Tarihçiler eserleri üç kısma a-
Yirmaktadırlar: 

1 - Ananeler, 

2 - Anıtlar, 

3 - Yazılı vesikalardır. 
Ananelerle anıtlar ayrı bir kı

sımdır. O,..üncüsü olan (yazılı ve
~ikalar), mevzuumuzun içincledir: 
Gene tarihciler yazılı vesika.lan 
aynca (8) ·kısma ayırmağı doğru 
_'bulmuşlardır: 

A - Yakanın karşısında yazılan 
(jurnallar, zabıt varakaları, 
nizamnameler, raporlar, e
mirnameler, talimatnameler, 
tamimler, muahedenameler, 
kammlar, istidalar, kararna
meler, layihalar ve sai1·edir.) 

B - Vakanüvislerin hergün yaz
dıkları vakayi defterleri 

C - Yevmi -gazeteler, risaleler, 
me.cmualar, afişler, bülten-
ler, 

D - Bazı adamların yazdıkları 
h""hrat defterleri 

E - Zamanına aid vakaları 
zan tarih kitaplan 

ya-

F - Zamanından evelki asırları 
yazan tarih kitapları, 

L - Yakalardan pek çok sonra 
rivayetlere göre yazılan ta
rih kitapları, 

G - Eski vesikalara göre, geçmiş 
vakaları toplayıp hikaye e 
den tarih kitaplarıdır. 

Yukarda saydığım yazılı vesi
kaların 8 kısmından yalnız birinci 
bahis (kayıdlar) mevzuu içine gir
mektedir. 

Devlet kayıdları, hiç bir zaman 
tarih ilmine yardım için tutulmaz, 
günün vakaları, devlet işlerinin i
yi ve doğru gitmesini esas tutarak, 
vakayı aynen tutar, bu sebebledir 

ki devlet kayıdlarmın ehemiyeti 
tarihçiler için çok önemlidir. Bu
nun için devletin yapmış olduğu 

muahedelerin asılları saklanmalı
du. Bununla beraber emirname
ler, kararnameler, her türlü eşha
sa aid arzuhaller, istidalar, ta
mimler, ve bütün kararnameler 
muntazam dolaplar içinde yarın 

{arşiv )e geçecek bir şekilde sak
lanmalı ve muntazam bir şekilde 
ve yırtılmadan, sepetlere atılma
dan dosyalarında iyi saklanmalı
dır. Çünkü bu eserler, bugün ka
ğıd, fakat yarın (tarihi vesika) o

tacaktır. Tarihi amtlarımızı koru
mak bize ne kadar borçsa, her 
devlet memuru ve direktörleri, ba
kanları ve enspektörleri de bu işle 
alakadar olmalıdır. Hiç bir suret

ie devlete aid olan evrak kaybe
dilmemelidir. Türk milletinin tari

hini yazacaklara bu kağıdlar çok 

yardım edecektir. Devlet memur
ları tarafından vakalar karşısında 
doğru bir surette aynen tutulan 
bu vesikalar, tarihi şehadetlerin en 
çoğu ve erı doğru malumat veren

leridir. 
Tarihi anıtlarımız deyince, mü

zelerdeki taş, tunç, cam vesikalar 
akla gelmektedir. Bununla bera
ber kağıdlar üzerine yazılı olan 
kitablar ve devlet kayıdları da ak
lımıza gelmelidir. 

Bir tarihi anıt cansız ve kuru 
bir vesikadır. Fakat devlet kayıd
ları, en doğru ve en .canlı bir vesi
kadır. Bu vesikalar dayrelerde de
mir dolaplarda muhafaza edilme
lidir. Yangından ve farelerin ke
mirmelerinden korunması lazım

dır. 
Atatürkün, tarih alanmda aç

tığı bir çığır da tarihi anıtlarımızı 
korumaktlr. Çünkü türk milletinin 
yüksek ve soysal tarihi daha ya
zılmamıştır. Atatürk bu yolda bi
ze önder olmuştur. Türkün engin 
ve yüksek tarihi, yeniden canlan
maktadır. Bunun için tarihi anıt
ları korumak bize bir borçtur. Ta
rihi anıtlar da yalnız müzelik o
lan güzel sanatlara aid eşyalar de
ğil, alelade kağıdlara yazılmış ve
sikalar da, bir tarihçi için altm 
hazinelerinden daha değerlidir. 

Her geçen gün bir tarih olmak
tadır. Bir devrim içindeyiz, bugü
ne aid bütün vesikaları kıskanç
lıkla saklamak türk olana borçtur. 
Her memur, bütün bu vesikaları 
muntazam dosyalar halinde yarı
nın tarihçilerine saklamalıdır. Bu 
devlet kayıdları, bundan sonra (ar
siv) dayrelerinde saklanacak, ar
;ive giren her kiğıd da tarihi bir 
~esika olacaktır. 

(( l\1lJT Y 
KOMİSYONLAR CAGRISI 
Maarif Encümen( 3.xu.i935 

salı günü il.·iıle toplanacaktır. 
Dalıiliı.e ve !tf.ali)•e Encumen

lerinden mürekkeb rnahtelil err.ıcu 
men 2 · x1e - 935 pa=arte i gc:ınii 
sııbııh tet::ıt W Ja ioo1oır:ıaıc'3l!kit ır. 

ULUS l 

.. 
iÇ HABERLER 

iST AN BUL TELEFONLAR/: 

Hastanelerde uzman dok
torlar her gün çalışacak 

lstanbul, 1 (Telefonla) - Sim
diye kadar hastahanelerin poÜkli
niklerinde uzman doktorlar hafta
da bir hasta kabul ediyorlar ve di
ğer giinleıde asistanlar çalışıyor
lardı. Sağlık ve sosyal yardım ba
kanlığı bı,ından böyle uzmanlarm 
polikliniklerde hergün çalışmaları 
hakkında bir tamim göndermistir. 
Bakanlığın bu emri İstanbul da· bü
yük bir alaka ve memnuniyetle 
karşılandı. 

İzmit Halkevinde 
z,./, i rli !.:ll::ı<lwı Jwn11mw İ("İ 11 

1.·011/~nm.". 

İzmit, 1 (A.A.) - Zehirli gaz
dan korunma komisyonu tarafın

dan hazırlanan program mucibin
ce halkevinde zehirli gaz ve ko
runma çareleri hakkında konf e
ranslar verilmeğe başlamıştır. 

llk konferans dün halkevinde 
öğretmen Kamıran ve Dr. Fevzi 
tarafından verilmiştir. 

GÜmüşanede bayın -
dır lık i~leri 

Gümüşane, 1 (Hususi) - 178 kilo

metresi vilayetimiz sınırları içinde bulu_ 

nan Trabzon ve İran transit yolunda üç 

sene süren çalışmalar geçenlerde doğu 

illerinde bir inceleme gezisi yapan Bı:ı · 

yındırlık Bakanı Ali Çetinkaya'nın gö -

:zünden kaçmamıştır. Bu işte degerli ve 

anlayışlı hizmetlerde bulunan vilayet 

nafıa direktörü Bay Kremer'e takdirna

me gönderilmiştir. Genç mühendisleri -

mizden Fevzi Ataç da Bayburtta mu _ 

hasebei hususiye 'tarafından yaptıı·ılan 

okul kurağının yapı i~lerinde görülen 

çalışmalarından doll\yı da ayrıca takdir 

olunmuştur. 

Transit yolunun çok mükemmel bir 

hale konulması için gereken para gele. 

cek yılda verilecektiı·. Geri kalan işler 

için keşifler yapılarak bayındırlık ba _ 

kanlığına gönderilmiştir. ilk baharda işe 

başlanacaktır. Yapılan yolun sürel ko -

runması için 178 kilometrede (9) yol iı

çileri kulübeleri yapılmış ve kulübelere · 

ayrı fen memuru, çavuş ve karyolalı a. 

mele odaları ve ambarı da olmak 5uı·e -

tiyle ayrı asri bir planla yaptırılmı~tı. 

Sürel onarma işçileri Ye ça\•uşlannın di. 

ğer amelelerden ayrılma:;ı için elbise ve 

şapka bir renkte ve bir biçimde yaptınl

mıştıı. Bu işçller her gün bölgelerinde

ki yolu gezerek gördükleri en küçük bir 

boz:.ıkluğu hemen düzelttiklerinden yol 

sanki bugün bitmili gibi temiz, purüzsü.r. 

ve asfalt şoseler halini göstermektedh·. 

Köy yollarımızın bir çokları bitmiş_ 

tir. Geriye kalan kısımlarda ille bahar· 

da tamamen bitecektir . 

Ulusal kıyafet balosu 
ANK RAPALAS'TA 

7 Birincikanun 935 cumartesi günü 
akşamı 

7 Birinc.ikanun cumartesi günü ak_ 

şamı Çocuk Esirgeme Kurumu fay _ 

dasına Ankara Palas salonlarmda ve · 

rilecek olan ulusal kıyafet balosuna 

ait biletler, Ankara Ec7.ane&İ, Ortanç. 

Rehber, Akba, Yerli Mallar Pu.arı 

piyango giseı;ı ve Yenişehirde Erön te 

cimevi ve bütün banka gişelenndc :;atıl
mağa başlanmıştıı . Aynca Çocuk Esir 
geme Kurumu genel merkezinde de bi
letler satılmaktadıı·. 

Biletlel'in fiatı : 

2 Bayan bir Bay için 6 lira, 

l Bayan ' e btr Bay için 5 füa, 
Yalnız bi~· Bay için 3 Hı dır. 

Subaylar b } aniyle b" rt\kte 3 liralık 

bilette b.~loy" ei-ehiliı-lec-

Hazin ltir (ilünı 
Büyük türk lugati müellifi es

ki nazırlardan merhum Hüseyin 
Kazımın kızı ve devlet demiryol
ları yol ve mebani dayresi müdü
rü mühendis B. Fuad Zincirkıra
nın eşi Bayan Nazan'm evelki ge
ce malarya trapika hastalığından 
öldüğünü içtem bir teessürle ha
ber ald1k. 

Rahmetli, ancak 26 yaşında i-
di. Bu vakitsiz ölüm kendisini ta
nıyan herkesi büyük bir matem i
çinde bırakmıştır. 

Cenazesi, dün akşamki trenle 
ayle mezarlığına gömülmek üzere 
İstanbula gönderilmiştir. 

Aylesine yürekten gelen baş
sağımızı bildirerek yaslarını pay
laşırız. 

C.H.P. Etlik ocağının 
kongresi 

C. H. P. Etlik nahiyesi ocağı dün 
yıllık kongreısini yapmıştır. 

Kon°rcde, Etliğin elektrik ve 0 -

tobüse kavuşturulması suretiyle belli 

başlı dileklerin yerine getirilme in • 

den dolayı halkın hoşnudluğu bildi .• 

rilmiştir. Ayvalıya kadar yol ve 0 • 

tobü:s temini, Ayvalıya elektrik v.e 

Etliğe su getirilmesi düşünülmüş. na· 

hiy ocağı başka!u Veli Ulam'ın him • 

metiyle çatı:ı.ı alınmış ve yalnız 1 .. 

vası kalmış olan binanın bitirıRm~:ıa 

İçin Parti arka.datlarının izhar ettifı>~ 

le~i yardım arzusu takdirle kıırtıll · 

narak yeni heyet seçildikten 

toplantıya son verilmiıtir. 

lt•ııcut semi ocuğı kongre i 
C. H. P. Sakarya Kamunu seım'ı 

ocağı kamun batkanı Bay Rauf illa,·~ 

kanın batkanlığında bugün y.ılhlk 

konı:resini yapmııtır-

Yönkurulun geçen bir yıl içerisin• 

de başardığı çok önemli itleri Bay 
Resul Ünsal anlatmıt ve tagvip edil .. 

miştir. 

Büyük Önderimiz Atatürk, ve Par· 

timizin yüksek baıları aaygı ile anıl· 

mış, yurd için yararlı dileklerde bu -. 

lunulmu~, sabahtan akşama kadar 
devam eden bu kongrede bir çok fay

dalı kararlar verilmiıtir. 

Yeni yıl için Bay Resul Ünsal, B. 
Ahmet Culha B. lbrahim Köklü, B. 
E~ref B. Kazım ve Bayan Azize, Ba· 
yan Fatma Alan yönkurula seçilmiş 

ve yönkurnla bir çok ödevler verile

rek kongreye son verilmiştir. 

Edirne İçtimai Yardım 
kurumunun yardımları. 

Edirne, l (Hususi) - Havalar 
yağmurlu devam etmektedir. Kış 
ve soğuklar artık geldi. Bu vazi
yet karşısında şehrimizin içtimai 
yardım kurulu çalışma ve yar
dımlarına daha geniş bir ölçü ver
meğe başladı. Kurum başkanı Dr. 
B. Fuad, yakında ilk okullara de
vam eden fakir çocuklara sıcak 
öğle yemeği vermeğe başhyacağı
nı müjdeledi. Kuruma birçok ha
yırseverler para yardımı yapmak
tadırlar. Yılbaşı gecesi kurum ta
rafından verilecek balonun da iyi 
netice vermesi için çalışılmakta ve 
bu suretle elde edilecek para ile 
kurumun fakir halka ve çocuklara 
yapacağı yardımın genişletilmesi 
umulmaktadır. 

Ceyhanda Parti 
kongreleri 

Ceyhan, l (Hususi) - Kazamız -
da yıllıkParti kong releri başladı. Par

ti başkanı kasaba ve köylerin kon • 

grelcrini bi:zzat idare ve nezaret et .. 

mektedir. Partinin yeni nizamname-
ve pror;ramı okunmakta ,,.c anlattı • 

rılınaıktad r. Sütun p artililer her kon

grede Part'yi kur ;_\n A.tatürk'ün ad

larmı h t•-.?t e m{unetfe anıyorlar. 

Bugiiu llalk:evinde 
C"l<tl ."ia/ıir lfro:::-tm it·in bü 

I o J>lttrı l ı yaı,ı.fo.cal.·. 
(Ba~jl 1. ci sayı/ada) 

aç:lcaktır. Sonra Burdur sa.yıavıı 
B. İbrahim Necmi Dilmen Celal 
Sahirin devrime bağlılığım ve dil
ciliğini anlatacak, Konya sayle.yı 
B. Naim Hazım Onat şair için yaz
dığı şiirini okuyacak, Ordu $aylan 
Serveti fiinuncu B. Ahmed Ihsan 
Tokgöz Celal Sahirin çocukluğun
dan beri geçen yazı hayatmı ve 
h~susiy~llerini söyliyecek, ~air E
nıs Behıç Karyürek Erozanm ıiir
lerini ve hataralarını anlatacak 
B. Enver Behnan Şapolyo tercü~ 
ınei halini söyliyecek, B. Samet A
ğaoğlu ve B. Kamuran Kadri en 
güzel şiirlerini okuyacaklardır. 

İhtifale Celal Sahir Erozanm 
,,rkada~ları, halkevi üyeleri ve bü
tün onu sevenler çağrahdırla..-. 

Ceyhanda ur ayın 

çalışmaları 
Ceyhan, 1 (Hususi) - Çuk~v•· 

nın en işlek ve hareketli bir ma-kezı 

otaın Ceyh~nda beledıye işleri ıiııımd•
ye !kadar layıkiyle düzgün citıniyor -
du. Bu yıl iş başına getirilen ark.adat· 
lar mı.:nta'Zam bir programla ç hım.
ya ba~I dılar. Ka abanın ~u ve elek

tri :proje!eri yaptırıldı Ve bunlardan 
eleJttrtk projesi tasdik edilerek eld•. 
35 bin lıra ile )'apılmail mümkün 0 • 

lan lbu ,İ üz.erinde çabıılmakt dır. 

lBW"ldan baska .k tdmm ve ıoaa Y•P .. 

bnlımaııu işi üz.erinde incelemeler ya
pılıyor- Ümit ederiz ki bir iki yıl için· 

de Ceyhan layık olduğ'u b .. ymdrrlı a 
kavu acaktır. 

E 1-.·i ~eltfr irme :fU)' fUl<t k«t'UtUJar 
E ~işehir, 1 - E kitehiı-lileriR 

uzun zamandanberi özlediği ve 
beklediği Kaplanlı suyuna ait çafıt
malar, ~ayretle devam ediyor, ha~ 
va1ar bıraz daha müsait giderıHt 
suyun bir aya kadar getirilme6i 
çok muhtemeldir. Şehrin yUkarı
smdaki tepede 1200 metre mikabı 
su atan büyük havuzun betonları 
dökülmüş ve boru serme ameliya.t.ı 
da çok ilerlemiştir. 

Şarbaylık bu suları muhtelif j. 
simler altında muhtelif müea.ese
lere tahlil ettirmit ve rayet mü
kemmel, piyasada mevcud aular
dan daha eyi olduğu tahakkuk et
miştir. Bakteryoloji noktasından 
yapılan tahliller dahi gayet eyi ne
tice vermiş ve suyun bu noktadan 
da mükemmel olduğu anla.~ılmıt
tır. 

Dil hakkında 

Etimolojik ve Morfolojik 

ıx uncu Anket 

l - l ğ (:m mana ına) 
2 - Öl ( nııttb(•f ) " 
.1 -Ölmelt 
I -O/nwl.-

1) Yukardaki kelimelerin ilk,,.. 
asıl kökleri nelerdir? 

il) Bu kelimeler na.sıl tesekkül 
etmişlerdir? · 

111) Bu kelimeleri t~kil etmdt: 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmuftur? 

iV) Bu araştırma neticesinde: 
A - Türkdili kökleri ve 
B - Türk dili ekleri v; 
C - Türk sözlerinin' teş~

lü hakkında bir kaide Çf

karmak mümkün müdüır 7 
Yukardaki dokur.uncu dil onke-

timize ohurlanmızın verecekler~ 

ceva?l~=~ .?aı:.etemiz yazıı itlen d •. 
rektorlugune gönd ermelevi.ni uica. 
ederiz. Şimdiye ka.d.aır alda ru't'tl!L 
cevabları sıraıile ko..,ciu.n.. ., 'b" b ~· ı:>-m :ı: _ 
gı t undan böyle de koyıae---ı ,.ııc 
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Kiwblar: 

r •• r { lcr e avru )al ]arı meıışe llirliği 
H miz ilk cildi elimizde ol n biı· 

yuk ve chcmiyctli bir eser ( ). Şu 
itibnrla chcmiyetil ki, butün türklü • 
iü pek yakından alakadar etmesine 
ır ğm n henüz bi2d hiç işlenmemi§ 
denil bilecek kndar bakir bir me~·· 
:ıuu, ileride aynı matcryeli işliyecek· 
ler için bir ham madde ha1inde değil, 
fakat uzun bir çalı§ma, geniş bir 
kavrayış, ve bütün alakalı edebiyatı 
inceden inceye tetkikten doğan ek· 
ısikai2 bir mükemmeliyetle trete eden 
v nasıl bir ilim otoritesi olacağını 
timdidcn bize hiasetiren kuvvette bir 
kitab. B. lsmail Hami Dani§mend'in, 
yorulmaz çalışmalarının mahsulü O· 

lan bu eser, kolaylıkla başarılabile· 
celi bir i§ değildi. Çünkü, ikinci dere· 

cede birçok ilim adnmlarmın yaptı~
lan gibi, ilmin popülarizasyon edebı· 
yatında bir mütearife haline gelmiş 
iddiaları, töhretleri yaygın ve a&la· 

. . .. ·· ·· • 'mlerin hıyetlerı şuphe goturmez ısı 

gölgesine aığınaralt kopye etmek de· 
· ı ak •iındiiil, bunun tamtersıne o ar • ..... 

ye kadar, hatta bahiste en salahı:e.t· 
1• 1 b" k garb alimlerının 
ı aanı an ırço 

· · k··w de baltalıya· yanlı§ tezlerını o n n . 
rak bir ınirü moloz altında gıılen· 
miş' hakikati, üzerindeki sahte ilim 
- .. ~ı . • klıv~rak meydana aupruntu eranı ayı .,, .. 
çıkarmak mevzubahııti. 

Türklüğün, gerek dil ve gerekse 

antrepoloji ve etnoloji bakımı~~a~, 
timdiye kadar, daha fazla eskı ıstı· 
lalar devrinden kalmış efsanelere 
dayanan Mrı ırka mensub olduğu 
iddiaıum kökünden çürüterek. onun, 
Hint • Avrupa adı altında tasnif edi· 
len beyaz ırka mensubluğunu. şi"phe 
ve tereddüd götürmez bir hakikat 
halinde meydana koymak ve asırlar• 
ca sürmüş büyük bir ilim haksı:ılıgı· 
nı gidermek, işte lıımail Hami'nin ~
eerine esas olan tez budur. Gcrçı, 
ıimdiye kadar bu tezi müdafaa eden 
bazı türk fılimlcri de bu1unmu~tur, 
fakat bunların çok defa ders vcyn 

makale çerçevesine sığ19ın19 olan mü

tale lnrı, daha ziyade, doğruluğu 
sathi bir mii~ahededen bile göze çar

pan hnbikati bildirmekten ibaret ~al
mış, bunun etrafmda lazımgelen ık: 
na edicı delilleri toplıynrak derlı 
toplu bir eser meydana koymak i"in 

girişilmemiş ti. 
İlk önce, türklerin sarı srka m~n

ııubluğunu iJeri sürmü~ olanların ıd· 
diala.nnı ele almak, bunların ne ka· 

dar çürük esaslara dayandıkları~~ 
• b. ·· .. mahsuru 

göııter rck; aathı ır goruş 

olduklarını iııpnt etmek ve $0nra da, 
antitez'in ispatına ya.rıyacak antre· 
polojik ve lengüiatik vesikaları top· 
lamak için bir hayli eser karıştırmak, 
bir hayJi ter dokmek lazımdı. Bunun 

· D · d· "An· (*) Jsmail Hamı anı§men ' 
•• . •• t•L .... 6;kalarına trepolo1ı ve lenguıs '"' .. . 

" _ H. t AVTupalıların 
BOre turklerle ın • 

b . l. ~ . ., B. . cı· cı'ld DerJlet 
men~e ır ıgı • ınn • 

L: 8 .. ··L L tada 374 sayıla. 
matvuası. uyu"' "'' 

nasıl güç ve yorucu bir iş oldugunu 
anlatmak için, B. İsmail Hami'nin ki
tabının wnuna koyduğu bibliyograf· 
ya'da 187 eaer saydığımızı aöylcmck 
kafidir. Tezini ispat etmek için Zin· 
dcveatn, Kur'an ve Tevrat gibi dini 
caerlerle beraber, arab, acem, osman• 
lı şark kaynaklariyle garb kaynakla· 

rından gen iv ölçüde f aydalanmıt o· 
lan müellif, O$manh devrinin ilmi 

şark veya garbtan kopye etmek ille· 
tine müptela türk tarihçilerinin bazı 

eserlerini de cerhetmek mevkiinde 

kalmıştır. 

ilim muhitimizin turancılık ccrf! • 

yaniyle beraber biraz daha fazla ka.· 

pılmış olduğu türk • moğol ırk birliği 

teorisi türkün sarı ırka mensubluğu • 

nu kabul ctmf'k demekti. Çünkü mo

ğoltarın beyaz ırka ve Hint ·Avrupa 

koluna mcnsub olduklarını iddia t:ıt· 

miye tabiidir ki imkan yoktu. Men

ııub oldukları ırkı nufus itibariyle bir· 

az daha genişletmek gayretiyle, ilk 

zamanlarda birçok türklerin kabule 

temayül etmi' olduktan bu tiirk 

moğol birliği (Turan) nazariyesi, iki 

etnik grupun arasandaki dağ gibi sed· 

leri görmemek için gözleri yummak 

gerektiğinden, ayakta duracak bir 

tez değildi. Ancak on iki ve on Ü· 

süncü asırlarda, meçhul göçebe bir 

kabiyle olmaktan çıkarak kendileri

ni tarih ııayıfalarında gösterebil'mit 

olan moğollann, çinliler ve japonlar 

gibi .san n-ka men$ub olmalanna rag· 

men, yakını. rında ya§adıkları türk· 

terin üs.tün kültürlerinden müteessir 

oldukları ve dillerinde bu tesirin ba

rizlcştıgi hak katini ortaya koymak, ve 

çok uzun aurmu§ bir hurafeyi b. ki

kig mcvkiine indirmek şerefi B. ls

mail Hamiye aid olmuştur. 

Birinci cildi türklüğün Hint • Av· 

rupa koluna nıensubluğunu antrepo

loji ve etaoloji bakımından ispata 

hasredilrnit olan bu eserin ikinci cil

di de ayru tezin lengüistik bakımm· 

dnn bir kat daha sağlamlaştırılması 

olacaktır. 

Yalnız bu birinci cildin koynunda 

topladığı deliller ve vesıkalar, tezm 

lehine olarak o kadar ağır basmakta· 

dır ki, artık iapat edilmiş olduğunda 

hiç ıüphe olmayan hakikat hesabına, 

ikinci cildin, en septikleri bile ikna 

euniye yarıyacak bir tamamlayıcı o· 

lacağına ıuphe yoktur. 

Tam bir ilim adamı ciddiyet ve 

otoritesiyle, me\ zuunu, layık olduğu 

ehcmiyetle tetkik ederek bu kadar 

kıymetli bir et..eri türk kütüphanesine 

ve ilim dünya&ma hediye etmiı olan 
müellife türklük ancak minnet ve 

ııiıkran duyabilir. 

ULUS 

Hibli) ogruj ya 

\arlık <;ıktı 

Edcbıyat ve fikir mecmuası Varlık
ın 1 ikinci kanun tarihli 58 inci si\yısı 
şu yıızılarla çıkmı§lır: Yaşar Nabi 
(Dil özleımcsi için), Haaan Ali ile 
mülakat, Cevdet Kudret (Kadın), 

Füruzan Selçuk (Var§ova portreleri), 
Abdülhak Şinasi (Havuzlu Oda), 
Hıfzırrahman Raıit (Bizde tanınma· 

mış bir pedagok), Andre Mauroiı'nın 

Stendhal hakkında bir ltonferanaı, 

Nahid Sırn (Tunadan Bahya için), 
Sait Faik (Şehri unutan adam· hika· 
ye), Sabahattin Ali (Karanlık • yeni 
rus hikayesi), Vedat Nedim: (Hay· 
van Fikri yedi). Şiirler: Cahit Sıtkı, 
Vasfi Mahir ve Reşat Cemal. 

• 
MERiÇ 

M. Uluğ Turanlıoğlu im:ı.asını ta· 
şıyan \iç formalık küçük bir şiir lı:ita.· 
bı. Bunu 11üriiyle ben7.erlerinden ayı
ran bir (arlc içindeki şiirlerde sez 
diğimiz yapmacık değil samimi ve a· 
te§li bir ınilliyetçilik aşkıdır. Bu kısa 
~iirlerde tl\2e bir istidadın fışkırmak 
istiyen hamlesi seziliyor. 

Edirnede basılmı§ olan bu kitah 
25 kuruş fiatla satılmaktadır. 

ÇJ<:ilR 

Oç yıJdır Ankarada nqredilen Çı· 

ğır mecmuaamın 32 inci ııayıaı da ~k

tı. 

Yeni çıkan ıaym (Atatürk ve 

türlt ıençliği) adlı, bir b&Jya • 

zı ile başlıyor. Bundan sonra Dr. Av

ni Refik,in ( Filozofinin mahiyeti), 

Dr. Halil Fikretin (ev terbiyesi), Rıd· 

van Nafiz'in (Çevirmeler), Miraç'ın 

(Eaki ve yeni), M. Şakir'in (Folklor, 
Etnografi ve Etnoloji), Ferid Celal

in (Ss. im. umdelerile T. C. umdeleri), 

Hüseyin Namık'm (Eski türklerde pa
ra), Mahmud Ragıb'm (Ulusal mü
zik Üzerinde gÖrü§lcr), H. Gökmen· 
İn (Os. im. umdclerile T. C. umdclcri), 

riyel Danonçiyo'nun en cü~el eserle

rinden (Cökonda), Muni$ Faik, Oz. 
ben, Ki.mıran Kadri, M. Müeyyed, 
Hamdi Akalın, R. Polad'ın şiirleri, 

tenkidlcr ve ayın resimleri var. 
Tam bir kültür mecmuası olan Çı· 

ğırı bütün okurlarımıza önemle sağ• 
lık veririz. 

Bir dilek • 
Dün matbaamıza kadar gelen bir oku 

yucumu:ı şunlan anlatmıttrr: 
.. Her yıl buraya lzmir'den ve diger 

buı viliyetlerden develere yükJetilereh 
mal ıetirilir. Fakat Ankaramızda bu 
hayvanların aığınabilecelderi bir han 
yoktur. Bu yüıı:den her sene birkaç 
donmak suretiyle teJef olmalıtadır. Bit 
deve; aahibi için oldukça mühim bir 1er 

mayedir. Biı.im iıteğimiz bu. hayvanla • 
rın ıığınablleccllleri bir yerin yapdmaaa. 
nı alakadarlara aöylemektir. Nereye b .. ş. 
vuracagımızı bilmiyoruz. Bu zavallı hay· 
vanların açıkta kalarak donmamalannı 
temin için bir yer yapılamaz mı?,. 

SAYIFA 5 

[ _!Wemleket Postası 
Aydın köy]ü]eri evine sevine Hava Ku .. 

rum1ına üye yazılmağa geliyor 
Aydın, 27 (Husuıi muhabirimiz • 

den) - Hava Kurwnu baıkanı B. 
Ahmet Emin Arkayın ile vilayet jan· 
darma kumandanı binbaıı B. lamail 
Hakkı Dalama, kö§k, Yenipınar, ka· 
munlarile Umurlu köyiinde bava ku
rumuna yardım İ§lerini incelem4:k Ü· 

zere bir geziye çıkmı§lardır. 

Bu gezide halk, kuruma kartı )'&• 

kından ilgi göstermİ§ yeniden birçok 
hava tehlikesini bilen ve yardunc:.ı 
Üyeler yazılmııtır. Bu kamun ve köy 
okullan talebeleri de Aydm okulla· 
rı gibi tetkilat yaparak yardımcı Ü· 
ye yazılmıtlardır. 

Hava Kurumuna yardım iılerinde 
çok önemli çalıımaları olan bir JWd· 
da§ tan bahsedeceğim: Dalamada te· 
cimer lsmail. Bu yurddat Hava Ku
rumu ve kamun yönetim kurulunda 
Üye,•ir. Kuruma olan yararhğı kadar 
it yapt.ir her yolda91 memnun edea 
ve henüz aoy adı almıyan bu arkada
şa YARAR aoy adı konuldu. 

Bu gezide kurumu çok müteaba .. 

aia eden bir yurddat da Alanla köJ'iin· 

den Mehmet'tir. Bu yurddat keadili· 

iinclen gelerelıı: tehlike hilen iiye ya• 

zıldı ''e yükenini hemen verdi. 

A:yclın' da yul ifleri 

Valimiz Ozdemir Günaydın'rn hütün 

vilayet yollarını dola§mau devam edi

yor. Dün de Aydın • Denizli, ve Na· 

zilli • Alaşehir yollarını incelemek 

üzere Denizli ve Ala§ehire kadar git· 

mi§tİr. Vilayetimizin her yerinde bü

tün yollar Üzerinde ameleler çalıı· 

maktadır. 

Finans ~lerinin tcJ ıi§i 
Finana ispekteri B. Hakin ile )'ar 

ispekter B. Ihsan Aydma gelerek fi. 

nans işlerini tefti§ etmitlerdir. lspek· 

törler gördükleri düz.günlükten def • 

terdar Tunçere teşekkür ebniılerdir. 

Mülkiye müfettiııi B. Hikmet de vila· 

yetimize gelmiştir. 

l' enipwuırlıl.arm dilekleri 

Yenipazar kamunumwıun apor a· 

lanı ile iki harman yeri ve ujır top

Jama alanı •i•ç yetittinnek Ü.ere ba
zı iuarlar ve çiftçilere daiıtılmlfbr. 

Spor alanının veribnelİ kamanumaa

da faydah bir varlık olan s~lilr: 

kurumunun dağıtılmasma sebeb ola

cağı gibi harman yerlerinin dafıtıl

maaı da çiftçilerimizin harmanlarmı 

kovdurmalanna büyük engel olarak 

ve eaplarını ilerilere çektinnek için 
lüzumsuz masraflar yapma1uına Be• 

beb olacaktır. 

Valimizin ıençliğin spor alanı "'9 

kamunun çok suekli harman Jerı.. 
rini yine uraya geri vttdirecefi .. 
fÜphemiz yoktur. 

Yeni ilk olcullor 

Bu yıl vilayetimi>de yeniden ilô illi 
okul açılrnqtır. Bunlardan biriai. ~ 
lı kamununa bağlı Çakırbeyli 4lijeri cı.) 
Nazilli ilçeaine baib Yuu kö1ı.i •• 
dir. 

Aydm ballıeYi aa.yal yardım~ 
ıesen yıllarda oldaaila aibi a. JJl ile • 
ta okuldaki kimıeeia •• yoll1U) 90 m"~ 

ra kitap alauıtv .. Şube bu 1.W.. le-. 
ren bu kitaplan demirt..ta .......... • 
dir. v.ı aonnda - kitaplu t~' ~ 
ıelecek yıl dijer talebelere ftrilu• .. 
suretle yardım alanı dah11 ziyade ı-.J 
letilddir. 

J'ilayeı 1'e köy tele/onlara 

Huauti ,öMtim bütçalne lııx ... 

taı.ü .. da Wi1etimisdeld ..We ' • 
yelli haftan di:ııalenmeaine '-19-t • 
br ... .-.- ...... yenilealecell, .... 
t.Womlan dibeltilecek Ye ,..w.. ... 
kileeelıa doir.u utları. lxmir. Muila ... 

Denizli •İli.7eta.rile ..W091a ı..,..,. • 
lacalıtw. 

Bunun için 6dder hıwrlanmellta ft 

araçlar l8ID&J'lamnaktadır. vali .., ... 
itini önemle ele ahmı ko~. 

Kwlayın piyangoau 

Aydm Kızılay kurumu her ;ral ol • 
duğu gibi bu yıl da ramazanda bil 

eıya piyangosu yapmSfbr. Pi7ADICI 
geçen yıllardan daha zengin ve tfüa.. 
gündür. 

Kurumwı bafma geçeli loaa lıılılı 
zaman olchtia lıaaJde pliriai artw • 
mak, yardım alanmı l'eniıletmek " 
kurumu ıiatemli bir aurette 7'iriit • 
mek balummdan baıkan doktar N..,. 
fiz Yazganm Terimli batanları w. 
kı •e Kızılay)ilan aevindirmelı.tedir. 

Karaccuuda dokumacılar 
kooperatifi 

Valimiz B. Oademir CüaclaJ • • 
vellü sün Karaeaau kaauma .W. • 
rek yollan n yeni ~aptlacak okwl 
yeri üzerinde inceleme yapmlf ve Gi
re eski eMrlerim c•zmittir. 

Vali, Kancualu doku-.alart. 
yapbiı koa...-alarda 'bir llıoopesa • 
tif kunn&lanm fakat bu koopen~ 
bütüa ~ girerek aaağbt • 
nn1 korumalanaı •e aanatlannı a'-
letmelerini öğütlemittir. 

Karacasu dokumacılan koopera • 
tif lnınnak Üzere harekete g~ 

dir. 

6
_ 1

2
_ 1

935 
de çekilecek olan Türk Maarif Cemiyeti eşya piyangosuna ait biletler bütün banka gişeleriyle İstanbul eczanesinde, 

V
.. . 

1
· kis acentalarnı da ve Cemiyetin Anafart-... lar caddesindeki genel morkezinde satılmaktadır. Tanesi l liradır. 

unış, ne ~ 

ULUS'ıın romanı: 
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Kırmızı Zanbak 
Yazan Aııatoı J"~ANS 

l BAYDAR 
. Türkı,;eye revtren. Nasu JI •• 

el · d esen ruz-Palcvı:o' dan çıkınca n ıır en . · 
. .b k . 'dan kaçmak ıçın, gardan, o eksı Lı c ·çıo w • • de 

Mis Bel dostlarını, havanı~ sa~lıg~ .. .:1~1~fk~ 
üç zayıf ağaciyle bir tepenın go~c ugu 1 ' 

. . k t şlı evlerın sıra an-
bırdenbırc açılan, ara a y·· .. 1 rken Mis 
dıgwı, eski soka!dara soktu. urukr e bez 

· d ırmızı -Bel de arkadaşına. uzerlenn e h 1 d 
lerin asılmış olduau nıanasız cep e er e 
mermerden bir tak;;.ı t ynetler.b~ir 8Me~y~, bir zanbak yapraklar arasında ır eıkı kl -

' · h · bu so a a-
terin v,österiyordu. Eskı şe rı~ . karar-
rından geçerek, Döşartr'ın ~~k ı:m~~~isesine 
laşurılmış olan Or s:m ~~ e. . ınce bir 
kadar gittiler. Tercz sımdı, ılgılı ve M d 
dikkatle Döşartr'ı düşünüyordu. aKam 
Marme bir peçe aramağı düşünüyor v__e .. o~-

'd . t a· w. gı'bı· bı·r tane bulunacagı unu-so a ıs e ıgı M.. ·· 
di kendisine veriliyoı du. Bu iş ona, 0d8.Y1? 

. k.. ··d men ı ı-
Lagranj'ın, ders verırken, rursu e, . 
ı J • rım k-ta oldu~um;ı sanarak. ~ebınden 

san benekli bir peçe çıkarıp alnını silmiş ol
duğunu hatırlattı. Hayrette kalan dinleyici
ler fısıldaşıyorlardı. Bu, bir gün önce, tiyat
roya götürmüş olduğu yeğeni Madmazel 
Jan Mişo'nun kendisine tevdi etmiş olduğu 
bir peçe idi. Ve, Lagranj'ın bunu pardösü
siınün cebinde bul.duktan sonra yeğenine ge
ri venneği düşünerek nasıl yanına aldığını 
ve sonra nasıl yanlışlıkla çıkanp gülümsi
yen dinleyiciler önünde açtığını Madam 
Manne anlatıyordu. 

Lagranj adım işiten Tcrez bilginin ha
ber vermiş olduğu alevli kuyruklu yıldızı 
hatırhyarak gelip kendisini bu işten kurtar
mak için dünyayı yok etmesinin tam zama
nı olduğunu istihzalı bir kederle aklına ge
tirdi. Fakat eski kilisenin kıymetli duvarla
n üzerinde, denizden gelen rüzgarla kuru
muş olan gök yfü~ünün, açık ve zalim bir ma
vilikle parlamakta olduğunu gördü. Mis Bel 
ona, oymalı delikleri içinde kilisenin duva
rını süsliyen tunç heykellerden birini gös
terdi. 

- Bakınız Darling, şu Sen J orj ne. kadar 
gene ve gururlu. Sen J orj vaktiyle gene kız
ların t<ıhayyül ettikleri şövalye idi. Ve bilir
sıniz ki Jülyet, Romeo'yu görünce "hakika-

ten, bu güzel bir Sen jorj!,, diye bağırmış
tır. 

Fakat darling onda dürüst, sıkıcı ve inad
cı bir hal buluyordu. Bu sırada, cebinde kal
mış olan mektubu hatırladı. 

Madam Marme: 
- Sanınm ki Mösyö Döşartr geliyor, 

dedi. 
Döşartr, onlan kilisenin içinde aramıştL 

Donatello'nun Sen J orj'unun Mis Bel üzerin
deki dayanılmaz çekiciliğini düşünmesi la
zımgelirdi. Kendisi de bu ünlü yüze hayran
dı. Fakat üstünden, eski hallaçlar evine da
yanarak bir kemerin uzandığı dar sokağa 
doğru, solda, kendi deliğinde görebilecek
leri samimi ve saf yüzlü Sen Mark'a karşı 
daha hususi bir dostluğu vardı. 

Göstermekte olduğu heykele yakla ır
ken, Tercz, heykele bakan dar sokağın du
varına yapıştınlmış bir posta kutusu gördü. 
Bu sırada Döşartr, Sen Mark'ı görebilmeğe 
elverişli bir yerde dunnuş, hakkında geniş 
bir dostlukla bahsediyordu. 

- Floransaya gelir gelmez ilk ziyareti
mi ona yapanın. Bundan bir kerecik mah
rum oldum. O tam insan olduğu için bunu 
bana affeder. Halk kendisini sevmez ve o da 

dikkati kendine çekmez. Bana gelinceı GDUQt 

la konuşmaktan pek ho§lanmm. Canhdır. 
Ona ruh verdikten sonra Donatello: .. Mark, 
niçin konuşmuyorsun ?99 diye bildirdi. 

Sen Mark'a karşı hayranlık göstermeli~ 
ten bıkmış ve yüzün~ de libekçio riiızgAnnın 
yanıklarını hissetmeğe başlamış olan Ma..ı 
dam Marmc, peçe aramak ic;in Mis B~ri Kat. 
zaioli caddesine doğru sürükledi. 

Döşartr'la darling'i hayranlıklariyle ba" 
başa bırakarak uzaklaştılar. Moda mataza. 
sında tekrar buluşacaklardı. 

Döşartr devam ediyordu: 
- Bu Sen Mark'ı seviyorum, çunıını oun. 

da, bütün ömrünce iyi ve yoksul bir işçi ol, 
muş olan Donatello'nun elini ve ruhunu hisoı 
sed~yorum. B.ugün her vakitkinden daha çok 
sevıyorum, zıra saygıya layık ve müc sir 
saflığı ile bana, bu ~abah kendi ivle tatlı 
tatlı konuştuğunuz Santa r~'lria O\efüı' la 
ki ihtiyar kunduracıyı hatırlatıyoı 

Terez: 
- Ha, dedi. adını simdi unuttum. MosyCS 

Şulet'le ona, Kantcn Maçiç diyoruz. Seh bi 
de bu resimrmin tablolanncbki · 1ıtıvar1 ra 
benzemesidir. 

( , 
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KAHİRE MEKTUPLARI 

Gazele leı·m.ıı ve avuk:atlarııı grevi - 11alelJ>e 

derneğin ·ın liaraı·l<n·ı - ölenlerin ceııa7.ıe 
töreni - Paı·tilerin ell>irliği Kahiııenin 

duı·unıu - fı ır l{adııılarının 

1111Ücadeled e)\:İ rolleri 

Gösteriter sessiz(e sürüp gidiyor 
Kahirc'dcn 22 sonteşrin tarihiyle ı:a· 

zetemize yazıhyor: 

Daha gevşek, daha az hızlı olmakla 
beraber gösteri günleri sürüp gitmek -
tedir. Ne vakit bitecek, ortalık ne vakit 
durulacak? Belli değil. Dünkü gösteri 
let·de iki taraflı haylıca kimseler yara • 
landı; Birçok hava gazı, elektrik feneı · 
leri kırıldı. Yollarda, henüz dikilmit 
ağaç fidanları söküldü; onları kor"uyan 
demir parmaklıklar, çiçeklikleri çevreli
yen kısa demir çerçeveler yerlerinden çı-

f(cıhire polis kumandam Rusel Paşa 

inzibat tertibleri hakkında direktif 
verirken 

karıldı. Bazı caddelerde tramvaylar, 
otobüsler, kapanmakta geciken dükkan· 
lar taı yağmuruna tutuldu. Tu:zla buı: 
edilen tramvaylarm, otobüslerin yolcu 
larmdan epiycesi yaralandı. Polis, gös

tericileri nisbeten daha kolayca dağıta 
bildi. Bir haylisini de yakaladı. Gösteri 
yapan erkek ve kız talebe azdı. Gösteri
cilerin çoğu ahalidendi. 

Taşralarda, bilhassa Mansure, lsken
deriye, Po.-tsaid, Fiyum, Minya, Zıka -
7.ık tehirlerinde daha az hızlı, daha az zi-. 
yanlı gösteriler yapıldı. 

Ga~etclcr: 
Hükümet son karışıklıkları behane 

tutarak çıkardığı ve memleketin esas ka
nunun:ı aykırı sayılan· keyfi bir kanun. 
la gazetelerin serbest yazma haklarmı 

kıstı. Bu kanuna karşı proteato yerine 
geçmek, yurd uğruna ölenlerin yasını 

ortaklaşmak anlamına gelmek üzere ga
zeteler bir günlük grev yaptılar. Bu se-

ebten perşembe günü yerli gazetelerin 
hiç birisi çıkmadı. 

A vu 1.-aılur: 
Aynı maksatla ve İngiliz karışması. 

na itiraz anlamına, avukatlar da grev 
ilan ettiler. Bu yüzden (cinayet davaları 

müstesna) mahkemelerdeki bütün dava
ların duruşmaları başka günlere bırakıl

dı. 

J'alt•bı• deı·m·~i: 

Talebe derneği, dünkü toplantısında 
aşağıdaki kararları vermiştir: 

l - Uluslar derneginden Mmr ve 
Sudan'ın haklarını istemek, 1ngiltereni:ı 
Mısır'a karşı aldığı son durumu prot-~ 
to etınek üzere bir heyetin seçilip gön • 
derilm~si, heyetin yol harçlığı ve başka
ca olacak masraflarının İane yoluyla 

toplanması. 

2 - Son hadiselerde ölenlerin ailele

rine d ... iane toplıyarak yardım edilmesi. 

3 - lngilizlerin. lskenderiye liman 
ve açıklarında yapacakları deniz manev. 
rasını seyretmek Üı:ere çağrılanlardan 

gitmemelerinin istenmesi. manevranın 

protesto edilmesi. 
4 - lngilteı·e eınperyaliı:mine karşı 

mısırlılalnn tek cephe halinde birleıme
leri için yapılan ittihad teşebbüslerinin 
tasvibi ve kolaylaştırılması. 

S - Göstericilere karşı kurşun atan

ların meydan!' çıkarılıp mahkemeye ve
rilınelerinin İstenmesi. 

Cı•ıwzt• 111t'r<l ... imi: 

Polis, ölenlerden yalnız Mehmet Ab. 
dülhakem el Cerahi'nin nümayişsiz, ı;e:.· 
siz. aadasız olmak şartiyle törenle gö
mülmesine müsaade ederek talebenin ıs

rarlı aı·:wsunu yeı·ine getirmiştir. Bu dil. 
siz cenue törenine bütün partiler iştİrRk 
etmişler; parti başkanları ilk safta yan· 
yana yürümüşleı·; bu suretle ittihadları
nı göstermek istemişlerdir. Cenazede yÜ· 
rüyenlerin sa:,·ısı yüzbini geçmiştir. 

Sessiz, sadasız yapılan tören, çok da. 
ha manalı, çok daha tesirli olmuştur. 

Partiler, özel birer' toplantı yaparak 

program ve özel akideleı·ine göre dü • 

şüncelerini, kararlarını gazetelere ba!' 

tn·mışlardır. lngilterenin, Muıı"ın iç İş· 

lerine karı§ıp, isti\<laline dokı.ınduğun • 

da, 1 ngiltere ile artık işbirliği edilrr 

mesinde, kabinenin hemen çekilmesi lü 

zumundc bütün partiler bir gibidir. Par· 

tilerin, yurdun yüksek menfaatini her 

şeyin üstünde tutarak elele vermeleri, 

bir maksad. bir emel etrafında birleşme. 

leri bekleniyor, İsteniyor 

K Hb;,ıt': 

Hiç bir partiye mensup olmıyan Ne 

sim Pa:ta kabinesi, Vafd Partisi yardımı 

nı kesince, destekı;iı:, yapyalnız kalmı§ 

tır. İngilizler efkarı yatıştırıcı, kalblere 

ümid, emniyet verici bazı müııaadatta 

bulunarak yardım etm~zlerse kabinenin 

tutunabilmesine umumiyetle imkansı~ 

göziyle bakılmaktadır. 

Hı. 11· 1.-ml 11ıları: 

Mısır kadınlar birliği başkanı Ba 
yan Hüda Saravi, bütün Mı ıı· kadınları 

adına hukumetin bu hareketleri de~·.ını 

ederse kadınlara da mücadele sırası ge

lecek; onlar da sokağa inerek kurşun 

yemeğe hazır bulunacaklardu-. Oiyoı·. 

Cemiyetin sekı·eteri ve gazeteci Se:ıabin
ravi, diger bir cemiyetin başkanı edib 
ve gazeteci Fatma Nimet Rl\şit, gençler 
ba§kanı Havva ldris ve sair kadınların 
hiç birisi bu yolda geri kalmıyacaklardır. 
Mısırın en belli kadınlarından Şerife Ri 
yaz da Avrupa büyük gazetelerine pro • 

testo göndermiştir. 

Son karışcktıktanloı Kahire sokaklarcnıla alınan süet tedbirlerden 
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Spor Hareketleri 
CENCLER BIRLICI, DEMlRSPORU; MU HAFIZ GÜCÜ. 

• .4LTINORDUYU YENDi 
GALATASARAY, GÜNEŞİ; BEŞiKTAŞ, BEYKOZU; 

FENER, ANADOLUYU YENDi . 

Giit·es saını>i yoııası l•İtti 
' ' . 

Dün lik maçlarının üçüncü hafta

sı iyi bir hava ile geçti. Fakat, stada 

başka gidecek yeri olmayan, şpor se

venlerden başkası gelmemişti. Yal • 
nız, sporcu Bakanımız B. SaraçoğJu 

her zaman olduğu gibi, maçları he • 

yecanla takip edenlerin arasında idi

ler. Alan hafif çamurlu idi. 

Saat 13 de hakem Altınord.,tu 

Servet ortaya çıktı ve düdüğünü çal

dı. Biraz sonra Gençlerbirliği takımı 

göründü. Kalelerden biri önünde ken 

di aralarında topa vurmağa baıladı • 

lar. Bu arada Demİrsporlulıtr da bi
rer birer alana çıkıyorlardı. Çıkanla

rın sayısı yedi kadar oldu. Fakat ar
sıulusal futbol nizamnamesine g(jre 

yedi kişi bir takım .. ayılamıyol'du. 

Futbol kurulunun tesbit ettiği maç 

saatı da epeyce geçmişti. Bunun Üze

rine hakem, Oemirsporu maça cel • 

mcmiş saydı ve Gençlerbirliği, usul

den olduğu gibi, boş kaleye seremoni 

yaptı. Seremoniden sonra ceçen za· 

manda Demirspor takımı tamamlan· 

dı ve iki takım anla~ara'k Hakem Re

CebSefanın idaresinde bit· ekzer.siz 

yaptılar. Sonradan Demir:.pordan 

yetkili bir zatın anl~ttıgına gore, 

Oemirspor, maç saati :hakkında ya -

pılan bir yanlışlıktan dolayı maça 
yetişememİ§tİr. 

Demirspor - GenclerbirliJi ara • 
sındaki ekzeniz rn.a~ımıı birinci dev

reai 30, ikınci d~!i"r.elİ 20 da'kika oy· 

nandı. Bu elli da i ·a içinde Genç -

lerbirliği 4 gol yaptı ,,.e oyunu 4-0 

kazandı. Bugün Gi!nçlerbirliği takı · 

mı geçen maçıan. g;,re o1duk•;a de

ğİ§İk idi. Kaled~ birinci takımın ye· 

dek kalecisi Rahim vardı. Rahim, 

Konya bölge.sinin ltanınmıf kalecile -

rinden idi. Türkiy~ birinciliklerinde 

iyi oyunların« görmıiftük. Ankarada 

da kendisini tanıtac21ğını Umdrız. 

Bundan başka Ankara lOO metre 

şampiyonu Hakkı da sağ açıkta oynu 

yordu. Eğer atletizmi bıraktı ise, 

Gençlerbirliği takımını iyi bir sağ a

çık k~zandığı için kutlarız. Yok, ge -

ne mev~iminde atletizme çalıtacaksa, 

futbol oynamak meı·akını bir tarafa 

bırakmasını istemek, atletir.m -">poru 

adına vazifemizdir: 
Umumiyetle Gençlerbirliği ' takımı 

fena oynamadı. Demirspor için 50 da 

kikada tam bir şey öğrenemedik. 

Yalnız yenilmelerine rağmen oyuna 

başladıkları gibi devam etmek arzu

sunun, futbolda iyi bir meı:iyet ol -

duğunu kaydetmek isteriz. Bu takım 

eğer, içinden yetİ§eceklerlc ve za -
mania kuvvetlendirilmek İsteniyorsa, 

bunun çok zor olduğunu da hatırla

tın.ı:. Çünkü arka~;ı arkasına yenil • 

meler genç sporcular arasında bir 

bezginlik uyandırır. Genç takımı el -

de bulundurmak, bir arada çalıştır

mak bir kulübü sene\erce yaşatıı·. Fa

kat bu takımı yalnız kendi ayarında 
ve kuvvetinde bulunanlarla karşılaş

tırmalıdır. Ankara bölgesinde ikinci 

küme olmaması bu arzunun yerine 

getirilmesine imkan vermiyecektir. 

Bir müddet like girmemeyi de çok 

tabii olarak tavsiye edemeyiz. Şu • 

halde kuvvetli ve bilgili elemanlar 

bulmak gerekliği kendiliğinden ortaya 

çıkaı·. Bunun nasıl ve negibi şartlar 

içinde tahakkuk ettirilebileceğini, her

halde, kulübün çalıştıklarını gördüğ~-
müz idarecileri yakından' bilmekte -

dirler. 

MUHAFIZ GUCO - ALTINORDU 

Günün mühim maçı Altmordu -

l\hıhafız c;;o::Ü arasında olduğun • 

dan alana gelenler Gençlerbirliği ve 

Demirsporlular alandan çıkınca yeni 

takımlaı·ı sabırsızlıkla beklemcğe baş 
!adılar. Eskişehirli Cevadın düdügü 

meraklıların beklediği Altmoa·du -

Muhafız Gücü takm1larını meydana 

ıc:ıkardc. 

iki tarafın kazanmak azmiyle :a· 

landa yer alan takımları şöyle idi: 

Altınordu: 

Mahmud, Mehmed, Ziya, Jerfi, 

Sedat, Murat, Resai, Mustafa, Mu • 

zaffer, Reşid, Sadi. 

Muhafız Gücü; 

Mahir, Bekir, Saffet, Şevki, lb • 

rahim, Gazi, Fahri, Naim, Ahmed, 

Sedat, Salahattin. 

Altınordu, iki Üç kişi müstesna, 

genç ve bir kaç yıllık oyuncular idi. 

Buna rağmen zaman zaman iyi mü • 

dafaa ve hücum kombinezonları tat

bik ettiklerini gördük. Bek Mehmed, 

orta h~f Sedat ve hücum hattında 

Resai ile Reşid iyi oynadılar. Hele 

Rcsainin ikinci devredeki güzel golü

ne diyecek yoktu. Mahmud da ol • 
gun bir kaleci gibi çalıştı. Bence her 

üç gol de müdafilerden biı·inin gözle 

görünür hatasından olmuştur. 

iki yan haflar yerlerini hiç mu -

hafa-ı:a edemedirler. Mu7.affer de bu

gün nedense durgundu. SoJ açık ile 

sağ iç biı:ce henür. biı·inci takımda 

oynıyacak hale gelmemişlerdir. 

Muhafız Gücünün sağ açıktan 

maada oyuncuları tanınmış sporcu • 
lardı. Oynadıkları yere alışmış, bir 

cok maçl&tr görmüş futbolcular olduk 

!arından, bunünkü maçı kazanmak 

için ustaca hareket ettiler. Kendileri

ni fazla yormadan ve daha ziyade, 

karşı tarafın hatalarından istifade e

derek maçı 3 - 1 kazandılar. Fakat 

itiraf etmek la7.ımdır ki bu maçta biz 

Muhafız Gücünden beklediğimiz o

yunu •.:Öremedik. Kaleci havadan ge· 

len toplara karşı çok zayıf.. Ekzer • 

sizlerde bunu göz önünde tutmak 
faydalı olur. Ankaranın en İyi müda

fileri Bekir ve Saffetin bir tek hata· 

ları aynı hat Üzerinde oynamaları • 

dır. Topun gelişine göre manevra ya

parak, ileri geri oynamamaları, ken· 

dilerine bir gole mal olmu§tur. Haf 

hattı güzeldi. Yalnız sol taraf for -

veti beslemiyor, daha ziyade müda • 

faaya yardım ediyordu Forvet hat -

tında soldan başlıyarak sağa doğru 

gittikçe azalan teknik noksanı vardı. 

Bütün bunlardan başka Muhafız 

Gücü takımında hafif bir yorgunluk 

r,eLİIİyordu. Eğer karşı taraf daha sı· 

kı bir oyun çıkarsaydı durumun de • 

ğişec~ği muhakkaktı. 

Daha lik maçlarının başındayız. 

Kulübler takımlarını tecrübe ile meş

guldürler. Önümüzdeki haftalarda 

herhalde i5tikrar bulmuş takımlar a

rasında daha İyi maçlar ({Öreceğiz. 

İstanbul maçlan 
htanbul, l (A.A.) - htanbul şaın -

piyonası futbol maçlarına bugün de de. 
vam edilmiştir. Biı· müddetten ben de
vam .!Jen yağışlı hava açılmış ve aaha -
lar öğleden sonra tamamen mlısaid bil· 
hale gelmişti. 

Galatasaray - Güne§ 

Taksim stadında : 

Günün en mühim karşılaşması Tak . 
sim stadında yapılan Galataı.aray • Gü. 
neş maçı idi. Güneş takımının bugün sa 
haya çıkan kadrosiyle, şampiyonaya naııı 
zed kuvvetli bir rakib olmamasına rağ • 
men bu müsabakanın etrafında toplanan 
alaka, münhasıran iki teşekkül arasınd:ı

ki rekabetten ileri geliyordu. Bunun :. ı 
stadyum heyecl\nh günlerinden biı·ini 
yaııyordu. 

İlk maçı Haliç • Anadolu hisarı yap
tılar. Haliç, bu maçı 3 - O gibi e.hemiyetli 
bir farkla kazandı. Birinci kümeden Ve-

fa ile Si.ileymaniyeyi karşılaştıran ikin
ci müaabaka cidden güzel oldu. Hakiıı 

bir oyun oynıyan Vefalılar, Süleymani . 

yenin zaman zaman yükselen eoerjile • 
~·inin karşısında tahmin edilen iy; neti

ceyi a.lıımadılar ~·e iki takım üç üçe be 
rabm~ kaldı. 

Sonuncu maçta Giane1'le Ca.ta.tasar•> 
kartılaitıyorciu. G\ı:ınhlll~. ntıami müd 

deti doldurmadıkları için asıl L:iidrol:ı •· 
dan mahrum bir halde ve fU ıclrilde ıs.e 

haya çıktılar: 

Sata · Alaettin, Hasan_ Münür, R~ 
şad, lsmail - Tevhid. Mehmet, Melih, 
Hıristo, Kemal. Şefik. 

Galatasaray da Necdetten mahrumdu. 
Avni • Osman, Lütfi • Kadri, Nih:ıd, 

Fahir, Kemal. Salahaddin, Gündü-z, Fa
zıl, Danyal. 

Hakem Nuri Bosut. 

Oyuna Galatasaraylılar batl.ıtdd.ııc, 

İlk hücum ~buk keaildi ve gunqlile .. 

rin sağdan bir İnişle Galatasaray defaıT •. 
sını :zorlamaya çalıştıktan örüldu 

İlk dakikalar çok sinirli İr hava içcı.
de, fakat hadisesiz bir oyunla gefiyu~· 

Fakat kenardan yapılan ta:!lkm tezah:".1ı::-

lel'le oyun birdenbire çok seri ve ert 

bir cereyana doğru sürüklenmeğe b;ı; • 
ladı. Hakemin idaresi, bu heyecanı y _ 

mek için kafi gelecek kadar uvvetti ;:. 
ğildi. 

Birinci devreyi Galatasaray 3 • O kıa.. 
Landı. 

ikinci devrede Güneşin vniyeti kur. 
taracağı ümid edilmiyordu. Buna rai -
men, genç futbolcular oyuna büyük bir 
enerji ile başladılar. Fakat, çok geçme. 
den oyunun gene çığınndan çıktığı ve 
kasti favullerin biribirlerini kovalachğw 

görüldü. Bir Güneş'li futbolcu yediği bir 
tekme yüzünden baygın bir halde saha. 
dan çıkanldı. Hakem sert oyuna mani 
olabilmek için kafi derecede müessir ol
mıyan tedbirlere müracaat etmekten bt
kar gibi olmuştu. Son çeyrek aut için. 
de biraz geç kalmıt olmakla beraber ci .. 
di çarelere başvurmaya baılamrtlL 81.1 • 
nun neticesi olar.ak Galataıaraydan iki. 
Güneş'ten bir futbolcuyu dııan çıkardL 

Maamafi Galatasaraylılar ikinci de~· 
rede 3 gol çıkardılar. Buna mukabil Gi. 
neşliler iki gol yapmışlar ve neticeyi 6-1 
Galatasaray kazanmııtrr. 

Ft•1t(•rbalı{.'(' suulınclcı: 

Kadıköyünde F enerbahçe atadınd. 

oynanan maçlann sonuçları tunlard~-' 
Kasımpa!<' - Beylerbeyi: 2 • O Be1 .. 

lerbeyi galib~ Fenerbahçe. Aaadohı: 1 ,, 
O fenerbahçe galib, latanbulıspor - E,..,.. 
3 • 3 be~a~re. 

Şeref at.adındaki maçlar•n ısonuç~u 
rı tunlardır: 

Altınordu. Karagümriiğe 1 - O sıWı.. 
Beşiktaı - Beykoz'a 6 . O galib, Topb.. 
pı • Hilal'e 3 • O galib. 

Gii r·ı·~ ~<ım ııiyomısm m 011uc!' 

İstanbul, l ( A.A.) - lstanbul g 

reş şampiyonasına bugün de devam ı. 

miş ve iki haftadır süren bu .musaba.b_ 
lar bugün sona ermiştir. 

935 senesi güreş birinciliklerine Gü
neş ten l 7, Haliç' ten 4, BC§iktaıtan 5 
Kaı>ımpaşa'dan 5, Topkapıdan 2, gure,Wi 
ki, ceman 33 güreşçi iştirak etmittir 
Müsabakalar tam bir intizam içinde ce-

ı·eyan etmiş ve bilhassa g~nç hakemlıt • 
rin bjtaraflığı takdirle görülmüştür. 

Sonu~lar: 

56 kiloda - Birinci: Fevzi "Cunq' 
ikinci: Emanuef ''Güneş", üçüncü: Ek • 
rem ' 'T opkapı''. 

61 kiloda - Birinci: Ömer "Güoct,''• 
ikinci: Onıer ''Haliç". üçüncü: Zekt 
' 'Güneş''., 

66 kiloda - Birinci: Yaşar "Güneı" 
ikinci: Vefik ''Güneş'' üçüncii Yorct 
"Güneş". 

72 kiluda - Birinci: Saim "Güncı .. 
ikinci: Ali ''Güneş" üçüncü: PanayGJ: 
"Beşiktaş''. 

79 kiloda - Birinci: Rızık "Giif1C1• 
ikinci: Hasib "Haliç". üçüncü: Mcht11e~ 
Ali "Güneş''. 

87 kiloda - Birinci Mustafa ··c~

neş''. ikinci: Zühtü "Güneş". 
Ağırda - Birinci: Miço "Günei., 

ikinci. Kemal "Güne/'. 
Pu,,.an hesa!Jiyle: 3i puvanla Cim-!: 

bütün sikletlerde birinci, döı·t p· .,4 ... 

Haliç ikinci, 3 pııvanla Kas1mp=-.t"- t.ı • 

çüncü oldular. Be~iktaş 't Topkapı b4 
rer ouYan !mı~t.u·d1T. 
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Otvrdvrf vn yerde, 
Ht!!r a!/1.n tJiri1?de 

Par41,,ın Tıiı"zi11i al../ 

· iıu rsada afıa Vekalt~ti Biı·ıııci 
l)airc .. u işleri ~lii<lürJüğündcıı: 

• . . ~ martesi günü s;.tat 11 de Bursada Nafıa 
H Bırıncıkanun 935 cu. 1 . b·nasında eksiltme komisyonu ta. 

w b' · · d ·re su ış en ı Bakanhgı ırıncı .aı .f bedelli "Nilüfer çayı feye.zanına karşı 
rafından 15931.~6 hr~ keşı k 1ı zarf usuliyle eksiltmesi ya
muvakkat tedbırlcr ınşaatının apa 

pılacaktır. . ~ ı ke fi e arasız olarak su işleri daire. 
Şartname, proje, huliisa~k ş Y. it 1194 lira 86 kuruştur. lstek-

inden verilecektir. Muva at temın . · bin liralık işi muvaffa
lilerin teklif mektupları .ve en1:ş~ğı Y':tr vesikalarını 14 birinci. 
kıyetle yaptığına v~ e~!ı~et 0 ~f1:aa kadar birinci daire su i teri 
kanun 935 cumartesı gunu saat ı--5373 
müdiirliiğüne vermeleri lazımdır. <7482) 

ı\ı1liara def terdarlı~ıııdaıı: 
"lıki eytam cramilinin bankadan temlik uretilc ma-

Askcrı ve mu ' 
aşlarını alacaklar. 

2 , 3/12 935 giinlerindc, 
Askeri: 
· l - 500 kadar 4/ 12/ 935 çarşamba 

... soı - 1000 ., 5/12/935 perşembe 
JOOl _ 1500 ,. 6/12/935 cuma . 

1501 
_ 2200 ,. 7 /12 935 cumartcsı 

)iülkiye: . 
1 - 500 kadar 9/ 12/ 935 pazartesı 

501 _ 1000 ,. 10/12 935 salı ba 

JOOl - >:~a~ 11~12/935 ç~~~ ite eytam ve cramilinin kii. 
~ütekaıdını askenye ve mr y almak üzere yukarda gösteri

nunuevel /935 şubat /936 maaş .. ~rın~el!ikelerile muhasebei vilayete 
len günlerde resmi senet ve nu us t-5420 
tnüra-caatlari. (3545) ------

~NKARA ASLİYE BiRiNCi HUKUK MAHKEMESi NDEN: 
h tte terzihan sokağında boyacı hanında 

Istanbulda Sultan a me . k Münevver. 
b H.. . anında :Emın ızı 
oyacı useyın Y • mahallesinde 522 sayılı evde otu. 

Koc?-nız Ank.ar~nın altındag afından aleyhinize açılan boşanma 
ran çankırılı Alı oglu Recep tar t 14 Ankara asliye birinci hukuk 
davasının 27-11-935 çar amba saa • ·n Ankarada çıkan Ulus ga.ze. 
mahketnesinde bazı~ bulun~_anı~·~ş ve yapılan tcbliğata rağmen 
tesiyle ilanen davet.ıy_e .teblıg de 1~ ı hakkınızda gıyap kararı tebli. 
mahkemeye gelmedı!:'ı~ızden k 0

1
l 12_935 pazartesi saat 14 talikine 

ğine ve mahkeme gun~ olara ··n ve saatte Ankara A liye bi
karar verilmiştir. Tayı? kılınan ~uluıunanız ve yahut musaddak 
rinci hukuk mahke~esınd~ haz~: d yabınızda muhakemeye de. 
bir vekil göndermenız aks_ı takh~r ~~d kan.ununun 401 inci mad.. 
vam olunacağı hukuk usulil ma k e ına kaim olmak üzere keyfiyet 
desine tevfikan gıyap kararı ma am 1--5423 
ilanen tebliğ olunur. (3535) 

NafJa Vekaletiııden : 
"halesi yapılmamış olan Bursa • 

İstekli çıkmadıgından ~olayı 1 
.. zerindeki 40.000 lira keşif be

Karaköy yolunda 57 in~i kıtome~re ~ zarf usuliyle eksiltmesi 
<klli betonarme köpr.~ ~şaatı 

16 
~~a ~afın Vekaleti şose ve köprü. 

18-12-935 çar aınba gunu ~at dasında yapılacaktır. 
Jer Reisliği eksiltme komısyonu 0 

.• f ıri digw er evrak 200 kuruş 
. . ve buna mutc e .. 

Eksıltme şartnamc~ı .. Reislig·inden ahnabılır. 
mukabilinde şose ve kopruler 

Muvakkat teminat 3000 tiradı~. lere ait vesikaları ihaleden en 
İsteklilerin yapmış old~k~arı ~~kfiletinden ehliyet vesikası alın.. 

az. üç gün evel göstererek a ıa 
ması lazımdır. . ... saat l5 e kadar Ankarada 

Teklif mektupları _ıs~~~-93!erfı;~lidir. (3518) 1-5429 
Şose ve Köprüler Reıslıgıne 

Jandarma genel komutanlığı 
satınalına I{omisyon1ındaıı: 

. M"ktan ya.zıh il~ çeşit giyecek ve yiyecek 
ı -:- Aşağıda Çcşıt ve 1 

( siltmcye konulmuştur. değer biçilen (25,000) kunduranın 
A - Bir çiftine (~60) kuruş bedeli ( 575) kuruş ve kapalı 

ilk teminatı (7,000) lrra, Şartna~e ü saat (15). 
zarf eksiltmesi 18.12. 935 çar~ 2 ~ilen (21,199) çorabın ilk te· 

B - Çiftine (25) kuruş eger mesi parasız ve k..-ıpalı zarf ek. 
ıninau {397) lira (49) kuruş. ~~n~t (15) te. 

iltmesi 19-12.935 perşembe :unu değer verilen (2,000) liralık ma
C - Bir kilosuna (30) .uruş rtnamesı parasızdır. Açık cksilt-

karnanın ilk teminatı (1.50) hra, şa d 
.• .. s:u!t (10) ;ı. 

mesi (20.12.935) cuma gunu d genel komuntanhğı kurağmda 
2 - Eksiltme Ankarn J an arma -'· 

1 buradan alınaccu.tır. 
yapılacak, şartname er~ k . t" nlerin vaktinde ve şartnamede 

3 E k ·ıt ye gırıne ıs ıye kt' d - " sı mc k t kl"f mektuplarını va ın e ver-
yazrh belgeler içinde bulunaca e ı ı-5430 
m·ş olmaları. (3521) 

ULUS 

· ~taı hul (; ~diJ{paşada Jan< arn a 

~' 11 a nıa koıı'1İs) oı undan: 
Jandarma kıtaatı ihtıyacı ıçin mevcut evsafnamesine uyg un ol

mak şartile yerli fabrikalnr mamulatı beş bin 5000 kilim kapalı zarf 
eksiltmesi ile satın alınacak ve eksiltmesi 13-12-935 cuma günü sa. 
at onbcşte Gedikpaşada Jandarma Dikim evi binasındaki komisyo. 
numuzda yapılacaktır. Beş bin kilimin tasarlanan bedeli on beş bin 
ycdiyiiz elli lira olup ilk giivcnmcsi bin yü7. seksen biı lira yirmi 
beş kuruştur. Şart ve evsaf kagıtlar-ı her giin komisyonda görüle· 
bilir. İsteklilerin ilk giivenme mal sandığı makbuzu veya muteber 
banka kefalet mektubu ve iki bin dört yiiz rloksan sayılı artırm;ı 
ve eksiltme ve ihale kanununda ve sart kagıclında yazılı sair bel. 
geleri de havi teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat cv
vcJinc kadar komisyonumuza vermiş bulunmaları. (7480) 1-5371 

Caııak:lia1t• ht:.lt~divt~ riya~t~tiııdt~ıı: 
.> J • 

Belediyemizin Elektrik ve su fabrikalarını ~alıştıracak ve aynı 
zamanda bu müesseselerin idare amirliğinde istihdam edilmek üze • 
re diplomalı bir elektrik mühendisi arıycruz. 

Şerait ve adreslerinin Çanakkale B.:11'.'diye Riyasetine bildirme-
leri il:ın olunur. (3547) 1-5426 --------------

Ankara l Jrayı Sn isleri . " 
tlirektörliiğiiıu1t~ıı : 

1 - Su idaresi için 12.12.1935 saat 15 de açı.le eksiltme ile 5000 
kilo ~nzin alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1742 linı muvakkat teminatı 131 liradır. 
3 - Fenni şartname levazım memurluğunda görillebilir. 

(3511) 1-5387 -----------------------------
Aııkara 1,it•art~t ve Sana}· Odası 

. haşkaııJığıııdau: 
26. 9. 935 tarihinclc Vunanistanda bloke kalmış bulunan ticari 

alacaklar hak sahiplerinin isimleri, her birinin alacak miktariyle 
hangi tarihtenberi bloke kaldığı ve buna dair sair matnmat odamız 
tarafımlan tesbit edilmekte olduğundan alakalıların derhal oda. 
mıım mUracaatlarr ilan olunur. 1--5394 

Ankara f iistal{il Jandarma rf ahu
ru kt1n1aııda111ığındaıı: 

ı - Jandarma müstakil taburu eratının bir yıllık ihtiyacı için 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan birinci çeşit ekmeğin ve 
tabur hayvanlannm bir yıllrk arpa ve kuru otun miktarı ve tah
min bedeli ikinci maddede yazılıdır. İsteklilerin eksiltme gUnilndc 
yazılı saatten bir saat evvel teklif mektuplarım komisyona vermiş 
bulunacaklardır. Eksiltme şartnamesi parasız olarak tabur karargfi. 
hından alınacaktır. 

2 - Satın alınacak birinci çeşit ekmeğin mikdarı azami 125000 
asgari 120000 kilodur. İlk teminatı 1172 liradır. Kuru otun mik
tarı azami 120000 asgari 100000 kilodur; illr teminatı 540 liradır. 
Arpanın azami miktarı 170000 asgari 150000 kilodur ilk teminat 
765 liradır. 

g - fşbu erzakların ayrı ayrı eksiltmesi yapılacaktır. ( 3351) 
1-5195 

Ankara Evi af liidiirliiğünden : 
Muhammen Bedeli Teminatı 

Lira Kuruş Cinsi T ... ira Kr. 
ıs 00 Otomobil demirleri ı 25 

Yukarda cinsi ve kıymeti yazı lan otomobil demir ve ağaçları 
satılmak üzere artınnağa konulmuştur. İhalesi birinci kanunun 
9 uncu pazartesi günü saat on beşde yapılacağmllan almak ve ma
hallinde görmek istiyenlcrin Ankara Evkaf Müdürlüğüne gelme. 
leri. (3470) 1-5323 

Edirne Jandarına Erat ok.ıılu 1 o
m1ıtaıı]ımndaiı: 

Edirne Jandarma okulunun bir senelik ihtiyacı olan 150000 • 
200000 kilo unun kapalı zarf eksiltmesi 2490 sayılı kanunun 53 ün
cü maddesine göre yapılacaktır. İsteklilerin 10-12.935 salı gi.inU 
saat 9 da al Müdürlilğü odasında toplanacak komisyonca yapıla
caktır. Zarflar saat 9 dan 10 a kadar alınır. istekliler teminat mck.. 
tuplariyle veya Maliye Makbuzlarını beraberinde getinn lidirler. 
Un Askeri evsafı haiz Trakya mabsulü'lden istihsal olunan Buğ
day unu olacaktır. (7481) 
Tahmini Fiat Kilo Tutarı 

Kuru Lira K. 
% 7,5 şekli 
M. Teminat 

Lira K. 

Eksiltme günü 

16 200000 320000 00 2400 00 Kapalı zarf J0.12-935 
eksiltmesi salı 

1-5372 

Antalya ill)ay lığ-ından: 
Ulus gazct~sinin 23-8.9:5 .ve 5055_ sayıl~ !1üshasın~a. kapalı zarf 

usuliyle satılığa çıkanldıgı ılan edılen vılayet emlakınden 6000 
lira muhammen bedelli Ziraat makinaları tamirhanesine talip çık
madığından 6-12..935 cuma günü saat ıs şe kadar pazarlığa konul
muştur. İstiyenlcrin Vilayet Daimi encümenine müracaatları bil-
dırılır. (3352) ı-sıss ------
Jaııdarma geııel Komutaı1lığı An· 

l{ara ---atın alma Komisyonundan: .. 
l - Mevcut nümune ve örneğine uygun (54788) çift pamuk ip. 

liği çorap kapalı zarf usulü ile Ankara J andarma Genel kurağın. 
daki komisyonca eksiltmeye konulmuştur. 

2 - B ir ç ift çoraba yirmi kuruş fiat biçılmiş ve ilk teminatı ' 
(821) lir (82) kuru tan ib ret bulunmuştur. Şartname parasız o. 
larak komisyondan alınabilir. 

3 - Eksiltme 3.12.1935 salı günü saat (l.>) de yapılacağından 
isteklilerin teklif mektuplarını en az bir saat evel komi yona ver. 
miş olmaları. (3380) 1-5238 

1\ııl{ara Evkaf i\liidüı·lüğündeıı : 
İkinci vakıf apartımanın ikinci kapısı 2 numoralı dairesi kıraya 

verilmek Uzere 22 ikinci teşrin 935 den itibaren on gün müddetle 
açrk artırmaya konmuştur. Birinci kanunun 4 üncU çar§amba gunü 
t:• t on beşde kat'i ihalesi yaptlacruttu. 

Kiralamak Jve görmek istiyenlerin Ankara Evkaf Müdürliiğüne 
müracaatları. r347.1) . 1-S324 

SAYlfA7 

11111111111 tlll l ılll l il l l il I ili 111111il111111111111111111111111111111111111111111111111 UUlhu = 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 

Ban mer --
l)iJ~] törJiioii n clPn: 

ı - Nazilli basmn fabrikası esas binaları in .ıatı '<.ıhıdı -
fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu islerin t. hmin edııcn = 
bedeli 1.711.992 lira 35 kuruştur. 

2. - Bu işe ait evrak şunlardır: _ 
a) Eksiltme şartnamesi -
b) Mukavele projesi 
c) :Fenni şartname 
d) Hususı şartname ------
e) Metraj ve kesif hulasa cetveli 
f) Projeler 

-
- 1stiyenler bu evrakı 50 lira muk bilinc1e ~iimer 'Rank An 

kara Şubesinden alabilirler. _ 
3. - Eksiltme 25 birinci kanun 1935 çarşamba ı:iinu t = 

15,30 da Ankarada Ziraat Bankası hinasmda Siimer H.ınk = 
merkezindeki komisyonda yapılacaktır. -

4. - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. = 
5. _ a) Eksiltmeye girebilmek için istcklilcım 62. lOQ lı. = 

ra 77 kuruş muvakkat teminat vernıcsi, 
b) Ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmesi. 
c) 2490 numnrah kanun mucibince teminat mc 1ttııbu 1.cı- -

meye salahiyetli bir .~nka t<ırafınd~n verilmiş 1.?J ı_.g~ı ::C: 
lira 35 lkunışluk bir ışı halen yapabılecek m.."llı bır ıktı- -
darda olduğunu miibcyyin hir şehadetname ibra1. etm -

])eniz l.ı("Vazıın ~atıııalnıa l'"oı 

yonuııdaıı: 

• 
H~-

Tahmin bedeli 58480 lira 25 kunıs ol n 40%67 kılo e mel< 13 
birinci kanun 935 tarihine rasthyan cuma günii sadt 14 de K ım
paşada Deniz Matbaası karşısındaki' komisyon binasında kap:1lı 
zarf usuliyle eksiltmeye konacaktrr. Ekmegin tnhm"ni fiatı 14 ku
ruş 31 santimdir. İstekliler hergün ){omisyonchı şartnameyi gö e
bilirler ve 292 kuruş vererek alabilirler. Mmakkat t min .. t 4174 lir. 
1 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerin teklif mcktupl.nile kanunı bel
gelerini muayyen saattan bir saat evel kom"svon r isliı.,inc vr>rrıe-
leri. (7471) 1-5356 

1\nkara tİ•·ar :. t O(lası İulİııal lı "
}' ~tiri. 73 •. :. ı indeıı: 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası meclişi için yeniden otuz u. 
seçilecektir. Bunun için altmış müntehibı sani seçimi y p ılac<ıgın
dan Koyunpazarı ve belediye civarında asılı defterlerde isimleri 
yazılı olan tüccar ve sanatkarların 25 birinci kanun 1935 çarşanıb::ı 
günü saat 9 dan akşam saat 17 ye kadar Kınacı zadeler hanının 
birinci katında 11 numarada Ticaret ve sanayi odasına ~elcrek 
reylerini istimal etmeleri ilan olunur. 1-5348 __ ;_ __ _ 

Jaııclarnıa o· '.\ ııt~l ı un1aııdan lığ1 

Aııl{ara Sat1ııalnıaK01nisyonııudaı 
1 - Mevcut evsafına uygun (2942) liralık kok kömürü açık ek 

iltme ile J. Genel Kumandanlığı Satmalma Komisvonunc. 
9.12-935 pazartesi saat 10 da satın alınacaktır. 

2 - Bir tonuna (32) lira biçilmi ve ilk temin. tı (220) lira 
(65) kuruştan ibarettir. 

3 - İstekliler parasız şartnamesini komisyondan alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerln teminat makbuzu eya 

banka mektuplarını eksiltme saatından bir saat evveline kad;ıı O• 

misvona vermis olmalıdır. (3463) 1-5328 

Deııiz Levazını 

yoııunclaıı: 
atınaJnıa konıi ·-

Tahmin bedeli 26268 lira 97 kuruş olan 67933 kilo uğır, 5000 
kilo koyun, 12171 kilo kuzu eti 9 birinci knnun 1935 tarihine ra t• 
Jayan pazartesi gilnU saat 14 de Kasımpa ada deniz matbaası kar
şısındaki komisyon binasında kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko. 
nacaktır. Koyun etinin tahmin edilen fiatı 34, sı~ır etinin 29. 
Jcuzu etinin 40 kuruştur. İstekliler hergün komisyonda §artnameyl 
görebilirler ve 131 kuruş vererek alabilirler. Muvakkat teminat 
1970 lira 17 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplariy .. 
le kanuni belgelerini muayyen aaattan bir saat evci komi yon rei 
liğine vermeleri. ( 7260) 1-5292 

Anl{ara Sanat Ol ulıı 
Dir törl~öiindeı • • 

Okulumuz ihtiy cı için aşagıda cin ve mikdarı ve fiatı yazıb 
olan giyim ve döşeme gereçleri ayn ayn açık eksiltmeye konu}. 
muştur. İstekli olanların nümuncleri görme ve fazla mallımat aı. 
mak için hergün okul direktörlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin 5 
1. kanun 1935 pazartesi günü t 14 te Ankara K Ultür B anlığın. 
da okullar sağışmanhğındaki alım satrm komisyonuna baş vumıa. 
ları. (3390) 

EKSiLTMEYE KONULAN GEREÇLI~R: 
Cinsi Mikdarı İlk tahmini Tutarı Muvakk t 

fiatı teminatı 
2. - Linelyom ve .00 Li. 2160.00 162.00 
döşeme kartonu 590 m tre 32 1. - Haricı elbise 120 takım 18 

.s 400 2243.00 169.00 

1-5236 




