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Giindelil. 

DEVLET VE .\NlTLAR 

F. R. ATAY 

dir zamanlar: - Şu mekteblcr 
olmasa maarifi idare ederdiın, di
yen bi; osmanh nazırını hala . ~a· 
tırlarız. Fakat İstanbul ve dıger 
büyük küçük şehirlerde, eski yı -
kılarm, eski çeşme ve medresel~ -
rin, sur parçalarının bayındırlıga 
engel sanıldığı günlerden uzak 
değiliz. 

lstanbul'da Karacaahmed me· 
zarlığının hala niçin alçı hav~z .
lu, gül göbekli, çakıl mozaı~lı, 
Azizıye karakollarının ba.hçesın.e 
benzer bir parka çevrılmemış 
olduğuna kızan ~~ni. fikirlilea var
dır. Bunlar servıyt hıle fes ve k3: -
vuk cinsinden, bir kaytakhk ala
meti gibi görmektedirler .. 

Biz ölülerimiz için yem mezar
lıklar yapıyoruz. Karac~ahme~' e 
artık türk ölüsü gömülmıyecektır: 
Fakat, lstanhul peyzajından ser -
vileri ve taşları ile Karacaahmed 
silindiği zaman, De Amici~, Fl~u~ 
bert ve Theophile Gautter gıbı 
(Pierre Loti'den bahsetmiyor~~) 
nice sanatkarlar, iskeletlerı ıle 
mezarlarından kalkacaklardır. 

Pierre Loti'den bahsetmeyişi· 
min sebebi, onun bizi mazi zında
nı içinde yaşamağa mahkum et -
mek istemesindendir. Biz şimdi 
maziyi garblı kafasiyle düşünü -
yoruz. Biz modern caddelerimiz -
de, parklarımızda, villa veya ev -
}erimizde, tiyatrolarımızda yaşa · 
yacağız. Fakat şehirlerimizin hu -
susi güzelliğini ve silüetini vücu -
de getiren anıd ve peyzajları, eski 
zamanın pitoreskini garblılar ka
dar özenerek saklıyacağız. Çünkü 
biz bunların değeri bütün dünya -
da anlaşıldığı bir devirde ya§ryo
-ruz: Çocuklarımıızı, bugünkü fran
·SIZ çocukları gibi, znlüm ve tah · 
,iblere atılmaktan nasıl kurtar
mak lazım geldiğini biliyoru:i.. 
Karacaahmed'ten servi kesilmek 
değil, oraya servi ekilecek, ve me
zarlar, timdiki halleri. bozulmıya
cak şekilde, berkitilecektir. Bu · 
nun nasıl olacağını sanatkarlar 
dan kolayca öğrenebiliriz. 
- Karacaahmed son zamanlar -
da serviler hakkında gazetelerde 
bahsi geçmiş olduğu i~in, gelişi 
güzel bir misaldir: lstanbul'.~a 
beş yüze yakın anıd vardır. B~ -
tün Anadolu şehirleri böyledır. 
Biz peyzaj ve amdlanmızı, şehir
lerimızin modern kısmının yaı.ın
da sakladığımız zaman, hundan 
yalnız kendimiz haz daymakla· 
kalmıyacağız. Baştan başa mono
tonlaşaı1 dünya üzerinde, başka 
memleketler gibi, Türkiye'nin de 
turizm endüstrisini işletecek husu
siyetlerini öldürmemiş olac-rtğız. 
Çankaya caddesi yeryüzünün her . 
yerinde bulunabilir: Ankara kalesı 
nin önden ve arkadan silüeti yal
niz Ankara'da vardır. Ögüst ma -
bedinin levhaları yainız Ankara-

. da görülebilir. Bir şehrimizde sı..· 
ların yıkılmasından bahseden ~ir 
fransız bize yazdığı rnektubta dı. -
yor ki: "Turizm demek, güzel hır 
otelin yanında bir harabe demek
tir. Güzel otel her yerde vardır: 
Sizin şehirlerinize gelecek olanlar, 
başka yerlerde buiunmıyam gör-
"lek için geleceklerdir.,, [ "· 1 . . 

Yer altını kazıyarak, mazımı
zin eserlerini tırnaklarımızla arı
yoruz. Yer üstündeki hazır hazne

( Sonu 3. cü saytfatla) 

[-'r l Bu mektub14 üçüncü sayı
.. • • - '.., okuyunu~. 

H opeide karışıklıklar "Ulus,, un dil yazıtar~ 
..,., ............ 

Yunan kabinesi çekildi Oğle ----. -. _._,_. 

Balkan anlaşmasının italya'ya ce\Jabı "öğle, öğley, öğleyin,, sözleı'İ ile " lhk 
ve"' lıman,, tahirlerinin etimolojieı 111oı·fo .. 

loji, f oııetik. ])al{ımın{laıı aııalizi 

Ru haberleri iç sayıf ular11mzlla okuyacaksım~. 

Edirne ){urtulusunıı 
' 

lıeye•·an la l{utladı 
Edirne, 25 (A.A.) - Edirne, 

kurtulusunun 13 üncü yıldönümü
nü bugÜn sevinç ve heyecan içinde 
çalkanarak yaşadı ve kutladı. Da
ha sabahtan itibaren bütün halk 
sokakları doldurmuş bulunuyor
du. Urayhkta. genel enspektörlük
te, ilbaylıkta ve Halk partisinde 
yapılan törenlerden sonra cumu
riyet meydanında toplanan halka 
karsı Edirne saylavı Şeref Ay
kurt heyecanlı bir nutuk verirken 
top sesleri hatkm heyecanını gök
lere yükseltiyordu. 

~eref Aykurt bütün samimiye
tiyle duyarak ifade ettiği bu nut
kunda Büyük Önder Atatürke 
karsı crencliöin nasıl sarsılmaz bir ,. a , ::ıı 

iman\a ba'ğh olduğunu söyledik-
ten sonra () büyük dehanın bir pa
çavra gibi fırlatıp attığı mazi ile 

(Sonu J. cü $ayıfada) 

Yunan 

tedhirler icar -
sı~ıncla Fransa 
' 

Paris, 25 (A.A.) - B. Laval, 
dün öğleden sonra, İngiltere bü
yük elçisi Sir Corc Klark ile gö
rüşmüştür. 

Sir Corc Klark'm fransız dış 
bakanlığını ziyaretten maksadı, 
zecri tedbirlerin petrol, kömür ve 
demire teşmili hakkında karar 
vermek üzere, evelce 29 ikinci 
teşrin tarihinde toplanması karar
laşan 18 leı komitesinin bu toplan
tısının geriye bırakılması hakkın
da evelki gün B. Lavalin gösterdi
ği arzuya İngiliz hükümetinin mu
vafakat ettiğini bildirmekti. 

B. Laval, bu toplantıda bizzat 
hazır bulunmayı istemekte idi Fa
kat 29 ikinci tesrin tarihinde, par
lamento calıs~1alarının yeniden 
başlamas1 °yü;ünden Paris'i terke
dememek mecburiyetinde kalmış-
tır. (Sonu 2. ci sayrfada) 

kıralı 

öt; LE 
Kelimenin etimolojik şekli: 

(1) (2) ( 3) 
(öO- ...ı... ül eö) b ı ö 

(I) Öğ: Ana köktür. Burada şu 
manalarını göz önünde tuta hm: 

(A) - Güneşin kendisi 
(B) - Güneşin sıcaklığı 
(C) - Yükseklik 
(2) Ol: (. -+ 1), ektir. ''Uzak, 

engin" gibi mefhumlarla objeyi 
sıfatlandırır. O halde: 
Ôğ + ül = öğül: "Çok sıcak ve 

çok yüksek" manalarım ifade e
der. Burada bu sıfatın sahibi ''gü
neş" olduğu meydandadır. 

(3) Eğ: (. -+ ğ); (k, g, h, v ... 
gibi) objeyi tamamlar, tayin eder. 
Buradaki obje, güneşin bize naza
ran en yüksekte bulunduğu ve ha
raretnini en fazla olduğu noktayı 
gösterir. 
Ôğül -ı- eğ - Ôğüleğ 

öCLEY 

.L~tiııada tören le l{arşılandı 

Son ek olan "ğ'', ''y" dahi ola
bildiğinden kelime "öğüley'' şek
lini dahi alabilir. Her iki kelime
nin son fonetik şekillerini yaza
lım: 

ÖGLE, ÖGLEY. 
Atıina, 25 (A.A) - Samajeste 

ikinci Yoırgtyİ getiren Elli kruvazörü, 
saat 9,30 da Fater deniz uçak karar· 
.,.ahı önünde .demir atarak top ateşi 

Atinaya dönen yunan kıralı Jo, 

ile karayr .selamlamış ve karadan 

Likabet'deki bataryalar buna cevap 

vermişlerdir. Gerek bu toplar ge -
rek Atina kiliselerinin çalman çan .' 

ları atinaldat·• kırahn dönüşünden ha
berdat· etmiştir. 

Kıral, kruvazörden inerek kendi • 
sini karaya götüı·ecek olan özel mo· 

torbota binmişti•. İskelede, bütün 
bakanlar, milli asamble başkanı, es-

ki F aler şarbayı, kara, deniz, hava 
genel kurmayları başkanları, Atina 
merkez kumandanı, Atina fırkası ku
mandanı, saray kumandanı, emniyet 
direktörü ve diğer devlet büyük me
murları kıralı beklemekte idiler. 

Kııral, -tam saat onda karaya a.yak 

bcumJf ve h1'.ş!iı!.\kau general K<H'ldi • 

lis bütün bakanları kırala takdim et

miş eski F aler Jarbayı da halkın ta . 
zimatmı bildirmiştir. Bu esnada ikin

ci fırka muzikası da milli marşı çal
mışbr. 

Kıral, Singros mahallesinin niha· 

yetinde bulunan ve ba.ştan bata mil-

(Sonu 5. ci sayı/ada) 

"Ôğley,,, (zeval noktası) de
mektir. 

ÖGLEYlN 
Öğley + İndir. 
in: (. + n), ektir. Obje veya 

süjenin biti~ik sahasında bir mev
cudiyeti veya harek&ti işaret eder. 

Taze yolda, ağır trenle1·in o:dukça gecikerek Diyaı-bekire ı.•arması yüzün

den Feuz.ipaşa -· Diyarbekfr hattınınaçılma tö1·eni.ni Bayın lırlık Bakanı -
mu; akşam saat 20.5 de yapmıştır. Yukardaki resim, Bay Ali Çet'nhaycının, 

elektrik ışığında, kordelayı keserek hat(• cı~lığmr ue ilk tre n·n i stas yon<ı 

girdiğini göstermektedir. ( Açılmoı törenini göı;teı -rı diğer fotGğrnlfon . 
mu: sekizi·nci sayfomu;dat!U'.) 

Burada öğley noktası bitişıgin
deki sahada hareket eden, tabii, 
güneştir. Demek ki güneşin bu va
ziyetinin ifadesi öğleyin dir. Ha
reket ve saha mefhumlarında ta
biatiyle zaman mefhumu vardır. 
Onun içindir ki öğleyin sözünden 
"güneşin zeval noktası etrafında. 
bulunduğu zaman,, anlaşılır. 

Not: 1 - (Öğle) sözünün itaret 
ettiği anlam tam yerindedir. Ha
kikaten güneş öğley noktasına gel
diği zaman bize nazaran en yük
sekte bulunur; ve tepeden en faz~ 
la hararet saçar. 

Not: 2 - Kelimenin etimolojik 
şeklini yazarken Öğiil tipini al
mıştık. Bunun Ôğel tipi de vardır. 
Manası, "yüksek, çok uzak güneş'' 
yani "yıldız, burç,, tur. (..,.] 

''Büyüklük, çokluk, ziyadelik, 
fazlalaşma, kesret'' mefhumla.ran
da şu şekiller vardır. 

1 - Ökiliğ - Ôkli (mek) = 
Cesametlenmek, büyümek, teza
yüt etmek 

il - Ôkiliğ - Ökli (tmek) = 
Tezyit etmek 
111-Ôkülüğ ·Öklü (tmek); O .. 

kiliğ- Ükli (mek) = Nemalaodır·· 
mak 

lV - Oğdti - Oğlc (tmak) ~ 
Teksir etmek 

V- Ükiliğ- Ükil = Fazla 
Not: 3 - Malumdur ki günef, 

· öğleye (zeval noktasına) gelirken 
ve oradan ayrılırken çizdiği yol 
büküktür. işte bu "büküklük, eğri, 
eğilmek" mefhumları, günetin, 
bu hareketinden almmıthr. Bu 
manada şu kelimelere tesadüf e
deriz: 

1 - Eğ + il - Eğil (mek); E.y
+il - Eyi[ (mek) = Kullandığı
mız kelime 

2 - Ôk öl- Ököl (ün) =- Ö
ne eğilmiş olmak, eğilmek 

3 - Ôk + öğ + öl-Ôköll (ön) 
= "(Atın üzerinde oturan uzun 
boylu adam, hak) nasıl öne eğil
miş?" 

Bu kelimenin manası, ki ••öne 
eğilmiş'' demektir, bunu izah e
derken Türk bir süje tasavvur e
diyor; onu da nasıl tasavvur etti
ğini parantez iç inde :lÖSterdik. 
''At'', "uzun boylu adam'', "bak", 
bütün bunlar güneşi tasavvurdan 
hasıl olan mefhumlardır. 

4 - ök ~ öy - - ôköy, ôk F 
üy + - Okliy - Bükülmek, öne 
eğilmek, kamburlasmak 

Not: 4 - Pekar~ki'nin Yakut 
Dili Lugatinden aldığımız fU ke
limeler de, bahis konumuz olan 
kelime ile ilgilidir. 

1 - iğ ~ ıl ...ı. ay - llay -= Ay .. 
dınlanmak. 

"Kümmüt ta hsan ılayan erer 
-= Güneş sakin havada tatlı tath 
doğuyor " 

11-/ğ ıl ağ an -.: lla-
______ -_S_a_y:_ıf ayı çeviriniz • 

[~ ] İb!lü Mühenna Liıgati 
l. - U ygur indeksi: Divanii 

Lugat-i .-Tür.!r: ~ 
II. - U;,-5tır indeksi 



SAY!FA 2 

SOIV DAKI l<A 

iV aka ile bö geside ltarp 
llalle~ vclialıdinin öldi4,fü yalanlanıyor 

Adisababa, 25 (A.A.) - Tig
re cephesinde, Makalle mmtaka
ıında bir savaş olmuı ve Decaz
maı Udres' in askerleri Halake ya
nında üç düfman tabnıunu boz-

nıağa muvaffak olmuştur. İtalyan
lar, bir kumandan ve müteaddit 
asker telefatı Yermişlerdir. 

Veliahtın öldüğü hakkındaki 
ıayialar kati surette yalanlanmışbr. 

İtalyan ı·esnıi l>ildiriği 
Roma, 25 ( A.A.) - 54 numaralı 

harb tebıi ği: Mareşal dö Bono'nun biı· 

telgratınn göre, birinci kolordu ceplıe

ainde İtalyan ve eritrclilerdcn mürekkcb 
bir müfreze Şclikot ile Eykallet arasın

da bir keşif hareketi yapmıştır. 
ikinci kolordu cephesinde, ehemiyet· 

li me~zilerc garnizonlar ve 11yasal bü • 
rolar konulmuş ve bu suretle iıgal edi
len arazideki sücl ve idari teşkilat ta -

mamlandırılmııtır. Gavinana fırkası müf
rezeleri Adua'nın cenubu şarkisinde En· 
da Mikail Zongİ mrntakasını işgal et -
mitlerdir. Eritrcü askerler ve başı bozuk 
kıtalar, Şire eyaletinin cenubunda Ta
kazzc nehri kcnanndaki ehemiyetli mev
kileri tam surette ellcrien almışlardır. 

Tayyare kuvvetleri Tembien üz~İn· 
de ve Arnba Alagiye doğru keşi( hare • 
ketleri yapmışlardır. 

Aı rır ~-) a yeniden iki vapur dolusu 
asi{ er c~idi vor o .1 

Napoli, 25 (A.A) - Prinçipesa 

Ciyovanna vapuru, 34 aubay, 1500 
aaker, 3 bôlük kamyon n bir bölük 

aırhla otomobille, dün ••rki Afrika • 
ya hucket etmiştir. 

Bug ün de, Kolomba vapuru ile 124 

subay ve 2100 asker, Nazario Sauro 

vapuru ile de 1000 işçi hareket ede • 

cektir. 

Ras Seyurn'un kuvvetlerinin başarısı 
Adisababa, 25 (A.A.) - Ha

be§İstan hükümeti, Ras Seyum kı
talarmm dün Makallenin şimalin-

de üç İtalyan taburunu hezimete 
uğratmış olduklannı bildirmekte
dir. 

Dö Bono: Harb henüz başlamıştır, diyor 
Asmara, 25 (A.A.) -Mareşal 

de Bono, Ciano ile diğer zabitlere 
gümü~ madalyalar vermit ve bu 
münasebetle atağıdaki sözleri' 
aöylemiştir: 

" Hiçbir mukavemete tesadüf 
etmeksizin Aksum'u, Adua'yı ve 
Adigral'ı işgal ettik. Ve Taka;ı
ğeyi geçtik. Çünkü habeşler, bize 
kar§ı mukavemet etmek cesaretini 
gösteremediler. Fakat bu muvaf
fakiyetlerimize aldanarak uykuya 
dalmamalıyız. Harb, henüz şimdi 
ha .. amı~tır.,, 

llabeşfor Aıuıb'ı geri aldıltlr. 

Harrar, 25 (A.A.) - Hahet 
kuvvetleri, Sassabanet'in yirmi 
dört mil cenubunda Anab'ı geri 
aldılclarım bildiriyorlar. 

Ou bin işçi l wlya)"' diirıtm•k 
isti.yor. 

Asmara, 25 (A.A.) - ltalya
dan Eritreye gönderilen 30 b in iş
çiden on bini kadarı mukaveleleri 
bitince evlerine dönmek arzusun
dadırlar. 

Habeş taarruzu nerede yapılacak? 
Adisabnba, 25 (A.A) - Dün ha

bc~lcrin Corahaiyi geri aldıklan hak 

kında alınan gayri resmi haber ha -
bq hüküıneti tarafından ne teyid, ne 

de tekzib edilmİ§tİr. 

Hükümet, henüz bu haberi alma· 

dığrnı bildirmektedir. Bunwıla bera • 
Ler, Royler ajansı aytarmın gayri res 

mi bir surette öğrendiğine göre, Go • 

rahainin geri alanmıı olması muhte • 

mel değildir, zira imparator, RasNa· 

aJbuya verdiği emirde İtalyanların 

Gorahaiyi muhafaza ederek daha ti· 

maide zayıflıyacakları bir noktaya 

kadar ilerlemelerine imkan vermesi • 

ni bildirmiıtir. Mü§terek taarruz o 

zaman 7apı)acaktır. 

Habeşlerin mııkabil taarruzu 
Asmara, 25 (A.A.) -D. N. B. 

aylan bildiriyor: Pazartesi günü 
öğle üstü haber verildiğine göre, 
General Maravigna cephesinde 
ha;,,eş kıtaları ile yeni vuruşmalar 
olmuş ve habe§ler zayiat vererek 
geri çekilmi§lerdir. 

General Santini kıtalan Ma
.. ımlle ile Dolo arasındaki mevzile
rini tahkim etmişlerdir. Bundan 
da anlaş1ldığı üzere burada bir 
lı, • eş mukabil taarruzu beklen
m ., · •edir. Filhakika Amba • Alagi 
ile :L>esaie arasında mikdarı birkaç 
yüz bine yakın habeş askeri tah-

ğan Guneı sıcağı, kızgın 1tcak; 
(böyle bir zamanda hemen hemen 
bütün hareketler durur; kelime bu 
durgunluğu da ifade eder) sakin. 

"Ilık" mefhumu da bahsettiği
miz kelimeden çdmıı§tır: 

111 - iğ + ıl + ağ + an + ığ 
llağnı - Sıcak, ılık 

iV - iğ + ıl + ık -= llık 
KuJlandığımız kelime. 

Bu söz, havada ve suda hare
ketin mutedilliği esnasında, yani 
(mutedil) karşılığı olarak lstan
bulda kullanılmaktadır. 

V - Ilıman, ılmiın (liman): Bu 
söz hava hakkında "mutedil" an
lamına olarak Ankara, Sıvas, Kay
seri, Dörtyol, Kütahya, Orduda 
kullanılmaktadır. ~ ._.ts ....... ___ __ 

111,JV,V - Divanü Lfıgat-it-Türk 
2 3 - Pekarski. Yakut Dili 

l A +; 

şit edilmekte olduğu anlaşılmı§tır. 
Raa Kassa ile Raa Seyum'un ara
larında irtibat tesia ettikleri ve bir 
hat üzerinde çalıştıkları bildiril
mektedir. General Mariotti ku
mandasındaki Danakilli askerler 
fırkası, İtalyan cephesi sağ cena
hında Ras Kassa Sebahatın çeteci
lerini tenkil etmek üzere yeniden 
ileri harekete geçmitlerdir. Diğer 
taraftan Maravigna kuvvetlerinin 
de mevzilerinde ehemiyetsiz ba· 
zı değişiklikler yaptıklarına işaret 
edilmektedir. 

Ceıı1ıll itiılya---ındaki 
fe]aket 

Roma, 25 (A.A.) - Cenup 1-
talyasının maruz kaldığı korkunç 
fırtınadan ölenlerin sayısı gene 
çoğalmaktadır. Katanzara bölge
sinde §İmdiye kadar 42 ölü kay
dedilmiştir. 

B. Hitlerin luılya l.ırtılına taziyesi 

Berlin, 25 (A.A.) - Cenup i
talyasının geçirdiği musibet mü
nasebetiyle, B. Hitler İtalya kıra
lma bir teessür telgrafı ~ekmiştir. 

Bu Oct:e Nöb(;tçi ~eza Evi 
. Hamam Önünde 

HALK ·· 

Ecza Evidir 

lJ 'b us 26 SONTEŞRlN 1935 SALI 

DIŞ HABERLER 
Zecri tedbirler 

liarsısında Fransa 
' (Başı 1. ci sayı/ada) 

18 ler komitesi, 29 ikinci teşrin 
tarihinde Cenevrede toplanacak, 
fakat bir başka toplantı tarihi tes
bit etmekle iktifa edecektir. 

Bulırmı yeııi bir sa/lwytı girmiş. 

Londra, 25 (A.A.) - Deyli 
T elegraf diyor ki: 

"Sir Drummond'un Musolini 
nezdinde yaptığı teşebbüsten çı
karılan mana, İngiltere hükümeti
nin, buhranın yeni bir saf ha arzet
~iğini kaydetmiş olduğudur. Sir 
Drummond, sulhun süratla kurul
masına yardım için, zamanı gelir 
gelmez, kendisinin emre amade 
bulunacağını bildirmiştir. 

Deyli Telegraf, diğer taraftan, 
İngiliz donanmasının Akdenizden 
çekilmesi hakkındaki görüşmele
re devam edlmiyeceğini haber ver
mektedir. 

lwt~·tmlar t1ltmli1rmı lıiil.·iimt•fe 
ı·t~riyorl<ır. 

Roma, 25 (A.A.) - İtalyan 
dini teşkilatı, bugün ltalyada ha
raretle devam eden altın topla
ma propagandasına yardımda de
vam etmektedir. Birçok papa!lar, 
altın zincirlerile altın haçlarını fa
ıist otoritelerine vermişlerdir. 

Fransız gazetelerinin 
düşünceleri 

Paris, 25 ( A.A.) - Bu sabahki Pa
ris gazeteleri 18 ler komitesinin toplan · 
tısını geciktiren sebebleri incelemekte 
ve bir çokları bu gecikme k · r fiyctini 
yerinde bulmaktadır. 

Jurnal gazetesi meseleyi ıu yolda 
izah ediyor: 

" Bu işe önayak olaı:ı yalnız Fransa 
dır ve te§ebbüsünü usu) meselelerine 
basrctmi§tiı-. B. Laval, Fransa'nın, mü
zakerelere, mcsuliyctlerini tıunamiyle 

Üzerine alabilecek bir va:.t:İyette iştirak 

eylemesini gözetmektedir. Bu da. ancak 
ayın 28 inde franaız. parlamentosunda 
yapılacak müzakerelerden sonra müm
kündür. Onun için, Franaa'nm, komite 
toplantısını ayın 29 una atılmasını iste

mit olmaaı tabiidir. İngiliz büyük eJ~isi
no düşen , bu dileği kayd ile beraber, 
onun tamamiyle meşru olduğunu teslim 
etmektir. 

Pöti Pari4:i,yen'in fikrine göre, Mil • 
letler Cemiyetinin ne 'Vaziyet takınac:ak
lan hakkında henüz yetecek kadar ma· 
lumat yoktur. 

Bu caxete, eaaaen Amerika'mn pet
rola ambargo koymclı meselesi bak -
kında hiç bir karar alamıyacağı kanaa • 
tındadır. Diyor ki: ''Ayin 29 unda, on 
sekizler komiteainin, Kanadanın kararı 
hakkında, vakı(ane bir büküm verip ve
remiyec:eği ve bu toplantıyı daha çok 
bilgi edininceye kadar geciktirmenin 
daha uygun olup olmıyacağı dü~ünülc • 
cck bir mesdedir. Geciktirme karan, is 
tikbali korumak ve müzakerelere kapıyı 
açık bırakmak suretiyle memnuniyet ve
ricidir. 

Malen gazetesi eliyor ki: 

"Geciktirmenin aebcbleri hakkmda 
ne dÜ§Ünulürse dÜ§ÜnüJsün, berbaldC' bLı 
kamoy üz.erinde müsait bir te.ir bıra · 
kacaktır. Milletler, arsıulu&al vazifele • 
rini unutmamak~a beraber, tehlikeyı 
takdir edenlere n milletler cemiyetinin 
yüklediği uzlafma vazifesini unutmayan
lara minnettar kalacaktır . ., 

Sovyet Rusya ve petrol 
ambargosu 

Cenevre, 25 (A.A.) - B. Lit
vinof, eğer milletler cemiyetine ü
ye olan ve olmayan bütün devlet
ler aynı suretle hareket ederlerse 
Romanya aynı va2!İyeti alır almaz 
Sovyet Rusyanm petrol üzerine 
ambargo koymağa hazır olduğunu 
milletler cemiyetine bildirmittir. 

Şimali Çin' de ne oluyor? 
İstiklalini ilan eden Hopey merkezine 

Çin kuvvetleri gönderildi 
Tokyo, 25 (A.A.) - Rengo a

jansına göre, Pekin - Tientsin u
keri bölgesi kumandam general 
Sungçeyuan, şarki Hopey'in istik
lali ilan edilir edilmez, yeni hü
kümetin merkeiz olan T ungçau 'ya 
üç piyade bölüğü göndermiştir. 
Japon süel makamları bu tedbir
leri protesto etmişlerdir. Çünkü 
T angku mütarekesi Çin kıtaları
nın gayri askeri bölgeye girme
sine mani bulunmaktadır. 

lluıHJyde neler olu)·or '! 
Pekin, 25 (A.A.) - Hopey 

muvakkat hükümeti Tungçau·dan 
, şimali Çin'in beş vilayetine bir ta
mim yollamıştır. Tamim, bu vi
layetleri ayrılma hareketine ; şti
rake davet ve Nankin ile Koumin
tang' a karşı şiddetli hücumları ih
tiva etmektedir. Bu hareket mer
kezi Tientsin japon bölgesinde 
bulunan kurumlara dayanmakta
dır. Tungçau hükümet komitesi 
yalnız Yinyukeng memurları ile 
gayri askeri bölgenin hususi poli
sine mensub subaylardan mürek
keptir. Sungçeyuan ile yirmi do
kuzuncu ordunun durumları belli 
değildir. Hareketin akibeti ıse 
bunlara bağlı bulunmaktadır. 

A meril.ada endişe 
Vaşington, 25 (A.A.) - Şar

ki Hopeğ muhtariyetinin ilanı hak
kındaki haberler, dış bakanlığın
ca endi§e ile karşılanmıştır. 

Mütahidlere göre, silahdan 
lecrid edilmiş bölgede muhtariyet
çiler tarafından bir demiryolu
nun zaptedilmesi karışıklıklara se· 
beb olabilir. 

'l'iensLıtinde muhıairyct lclıinm• 

h"reketler 
Tokyo, 25 (A.A.) - Tientsin'

den Rengo ajansına bildiriliyor: 
"Gönüllüler birliği,, adındaki yarı 
süel teşkilatın kumandanı olan 
Uangming'in idaresi altında bin
lerce muhtariyet taraftan gösteri
de bulunmuşlardır. 

Bunlar, hiç bir mukavemetlt 
ka.rşılaşmakaızm uray konağın" 
jandarma dairesini ve Mukden -
Pekin demİryofu idaresini işgal ct
miılerdir. 

:}imuli. Çin lwdi!td«•ri Juporılcır 
lıeMıbımı esP/ uyandırıyur. 

Londra, 25 (A.A.) - Uzak 
şarkdaki vaziyeti tahlil eden Mor
ning post gazetesi, Hopey eyaleti
nin Çinden ayrılmas.ını T ehahar e
yaletinin ayrılması takibecedeği 
düşüncesinde bulunmaktadır. 

Bu gaezte, Japonyada süel 
partinin kuvvetli olduğunu ehe
miyetle kaydettikten sonra şöyle 
diyor: 

Şimdi vaziyette görülen inki
şaflar, Japonyanın hakiki dostları 
nezdinde esef uyandırmaktan baı
ka bir netice veremez. Şimali Çin 
vakalarından ne gibi 9eyler .yıka
cağı henüz belli değildir. Çok ka
nşık bir mesele olan Çin - japon 
münasebetleri meselesinin asker
lerden ziyade diplomatlar tara
fından görüşülüp halledilmesi İ
cab ettiği muhakkaktır. 

Hopey'in muthariyeti 
ilcın eclilcli 

Pekin, 25 ( A.A.) - Şarki Hopey'in 
muhtariyetinin ilanı töreni bu sabah 
Toungchaw'da askerlikten tecrid edil • 
miş mıntaka adminiatratörü Ying • you 
• kang tarafından J'apılmq ve mumai • 

leyb yeni idarenin başına gcçmi§tir. 
Ying • you - kang, gümrük rüsuma 

ile tuz resmi hariç olmak üzere diğ~ 

bütün nrgile.rin muhtar hükümct t.-u-a • 
fından tahsil edileceğini beyan etmi , tir. 

Yin - you - kang, ilaveten demi:1tir 
ki: 

" Muhtuyet, askerlikten tecrid edil· 
miı olan bütün mmtaka ile bu mıntaka. 
ya miicavir oJan dört kazaya pmildir. 

Yeni bükümetin teıeJı,külü bi~ bir w • 
retle Tengkou mütarelcesini ihlal etme. 
mektedir. ____ .,.. ____ _ 

Küçük Antant ve Balkan Anlaşmasının 
İtalyaya ver dikleri cevap 

Belgrad, 25 (A.A.) - Yugos
laYyanın İtalya nproteslo notasına 
Yerdiği cevab iki üç gün içinde 
Romaya Yaracaktır. Bu nota, kü
çük anlaşma ile Balkan antantına 
dahil diğer dört memleket tarafın
dan verilen cevabın aynıdır. No
tanın çok mutedil bir lisanla ya
zıldığı ve alakadar beş devletin, 
lt.alya hakkında hasmane hiç bir 
fikirden mülhem olmıyarak an
cak milletler cemiyeti üyesi sıfatı 
ile ve büyük ekonomi özverileri 

pahasına zecri tedbirlerin tatbiki. 
ne ittirak etmiş olduklannın kay. 
dedildiği sanılıyor. 

Leh hii.kümctiııin. lt.alyaya ceva6& 

Vartova, 25 (A.A.) - Leh hü
kümeti, İtalyan notasına "ferdiği 
cevabta, Lehistanın zecri tedbir
lere, paktı ve muteamzm tarifi 
hakkındaki mukaveleyi imza et
mİf olmak sıfatiyle iıtirak ettiği
ni gönül alıcı bir lisanla bildir
mektedir. 

A vıısturya lıüliümeti vt~ işçil•~ı~ 

Viyana, 25 (A.A.) - Başba
kan muavini Prens Ştarembcrg, 
Avusturya endüstrisinin mühim 
bir merkezi olan Stiryada Leolen 
şehrinde bir söylev vermiştir. Bu 
söylev, bütün i~çi sınıfını, müsta
kil Avusturya ve esnaf teşkilatı re
jimine bağlamak için kati bir gay
ret teşkil ebnektedir. 

Prens Ştaremberg hususiyle 
fUnları söylemiştir: 

"- Yeni Avusturya, İ§Çilerin 
bütün haklarından istifade edebi
leceği, ve dünyada işçi içm en 
müsaid bir memleket olmak niye
tindedir. Bwıu, hükümet ve baş
bakan 8. Şı.Jting adına vadediyo-
rum.,, 

Prensin bu söylevinde aym za
nıanda, itçileri kapitalist usulle
riyle iatiımar etmekten vaz geç-

miyen, patronlara kar'§ı tahdit 
ler vardır. Prens nutkunun bir 
yerinde, sosyal politika hakkında 
görüfmek üzere, patronların top
lantıya çağınlmasını İcab ettire
cek meseleler bulundwğunu ihsaı 
etmiştir. 

Diğer bir tehdid de, nasyonal • 
sosyalist Ler'e tevcih edilmİ§tİr. 

Prens deiniştir ki: 
''- 1935 yılı, kararsız İnsanla

rın faaliyetine, kesin surette son 
-verilecek bir yıldır. Bu husustaki 
vaizyetlerini daha tamamiylc tes
bit etmemi§ olanlara küçük bir 
mühlet veriyoruz: 

Bundan sonr.a, ya. açıkç~ Avı ,s

turya ile birlikte çalı:ıacaklar, ya
hut da, Almanyaya geçecek1Ardir. 
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Tiirkiye içiı1 el{ono -
mik l1ir l{ayııal{: 

Turizm 
Franaızca "Ankara,, mr.zın okur· 

larından bir fransı;:; dostumuzdan 

a!aiıhi mektubu aldık. Bize karşı 
samimi ilgisini yakından bildiği • 
miz bu okurumuzun dikkate layık 
gördüğümüz bu yazısını sayfaları· 

mıza geçiriyoruz;: 
«Turizm», işte, Avrupa'da ve hele 

Franaa'da binlerce kişi geçindiren bfr 
kaynak. Turizm demek, hareket halind~ 
para demektir. Turizm, konforlu bir 
otomobil, adi ve kıymetsiz, fakat pahalı 
kumaşlardan yapdmaı spor kostümleri 
giymiş kadınlı erkekli döı·t heş kişi, her 
itte k:ıallanılan, faka't en iyi cins deı·iden 
)'apdmıt bavullaı· demektir. Turist, ya • 
nandaki dolu cüzdam dolayısiyle, para 
kasa11 taııyan ıen ve neşeli bir adam • 
dır. Yola çıktığı gün, dünyanın bilin -
lllemit bir yerinde dinlenmeğe ve bora· 
dan ktmddanmamağa iyice karar ver • 
miştir. Yalnız, eğer güzel manzaralı yer· 
ler görürse, durmadan ;ez~ktir. Onun 
bu ''başıboş .. dolaşmasını yanbz yakit 
yeya para dua·durahiliı-. 

Turist, kendisinin saflığından isti • 
fade eden otelci, taksi şoforu, seyahat 
acentaları, kaı·t postal sahcıları gibi kim· 
ıelerin çok aradıldan bir adamclu·. "Menı· 
leket hatıraları,. nı yapan ve satanlan 
da unutmıyahm. B:..ı hatıralaı·, bazı za · 
mantar, turistin kendi memleketinden 
de getirilmiş olabilirse de bunun ne 
ehemiyeti vardır! 

Yabancı veya yedi, turist, ziyaret et· 
tiği memlekette, paranın alınıp veril • 
mesinde bir çeşid aşıdır; kı·edisi yok -
tı.11·, her şeyin değerini peşin olarak öder, 
dunnadan harcar, hiç bir zaman para 

kazanmaz. 
Böyle biı auamı memlekete çekmek 

için ne lazımd.U"? Az biı- şey. 
llkönce, harabeler ve güzel manzara· 

}at·, 

!ionra, k.,nforlu oteller, 

Mesele tuhaf görünür ama, harabe · 
}eı· otelden daha ehemiyetlidir. Franıa
da da hal böyledir: Bir ~ehirde iyi bir 
otel bulunabilir, fakat eski harabeleı 

buıunmayınca, turist de bulunmaz. 
O zaman ot~lin tabldotunda, ancak 

ticaret yolcuları gorulur. 
Harabeler, pitoı·esk yerler olmayın -

ca, otelcilik ölmı.iş demektir. O zaman 
oteJci1iğin kurtulması içeııt bir mııcizc 
geı-ekir. Seyahat acentalan bu 
mucizeyi de tahaklrnk ettirirle4·; ve zi · 

yaı·etciler hemen geimeğe ba~b.rlar. Mı.ı· 
cize, deniz canavarı, falan ıtba .feylenfo·. 

Fakat bıa şekil geçici oidugu gıi'-i. iyi 
lame edilmesi de pahalı}·a mal olur. 

Sözün kı:ıası, turist için pek az 1<?Y 

lazımdır, bununla ~rabeı·, onun cuzda · 
nrndan alınacak para inandmı} acak ka 

dıu· çoktur. Avrupa otekHeri bunu iyı 
bilirler. 

Türkiye, turistleri "endlne çekmek 

işine ehemiyet vermiyor mu? 

l~ten anlıyan kim:.eler: ··- Tamtenı 

diyorlaa·, mesele ehemiyetl.e etiid edil· 
mcktedir. takat, bazı ~ehirlerci.e olup bi
ten1et·i, biliyormusunuz? Harabeler yı • 
kılıyor, yıkıcıların kazmalarının burun
lar, asırlık taşlaı· uzerinde eğriliyor. A\
ı·upa'da bır oteici kendi kazanç va~ıtası 
olan ıtalo harabesinin yıkıld ğını gör • 
mek.ense dirı diri yanmağa razıdır. 

l'.le .. ela, Fı·ansa dakı J(arka.;on'dara 

daha pitoresk. kuçük 'e çok guzel bir 
şeh ir olan Ant.llya' da, sı.ırlar yıktırıl -
makLadır . Yıkıcılar, •·Adrıyen kapısını, 

keı.uriyorlar. Muhteşem bir mez. .. w, çak 

dikkatle yontulmuş taşlardan yapılın" 
bit· abide olan ''fener., kendi ba1ma, 
Kı.:k kıampanyasınm yaptığı grup ha • 
linde bir seyahatin hedefi olabilir. fa · 
kat, Fener tehdid altındadu-. Onun ayalt
la.ruıa bir hızar fabrikası kurulmuştu~· 

Memlekette taş bulunmadığı zaman 
laı·, yontma taş elde etmek için eskiyı 
yık nağa göz yumulabilir. Fakat Antal
ya için böyle bir ihtimal yoktur. Bazıla · 
rı ijiyeni. bazıları modernizmi ileri sü -
ı·üyorlar. Otdciler, boyacılar ve kart 

po.tal satıcı lan ise: "Ne bu ve ne de o, 
diyor. bilgisizlik ve y k:cılık arzusu ... ,, 

Modern bir şehir, yeni bir topuk 
üzerine kırulur. Türkiye Cumuriyeti te · 

mel o!ar"k böyle e~ki eseleı·i kaynım · 

da sakhyan şehirleri ele a.lmanuş, işe ı 
ııfrn1an ba11lamıştır. ·Atlltürlıı: - ba't!e-
1 · ' ... ., .. h kurulacak dem• ti. Önün-

-
iÇ HA ERLE 

iSTANBUL TELEFONLARI: .. ... 

İstanhulda buğday 
ucuzladı, ekmel{ 
esl{i f iabndadır 
İstanbul, 25 - Bugün İstan

bula yeniden 466 ton buğday, 16 
ton un geldi. Sert buğday 7.10 pa
radan, yumuşak 8-8.05 paradan 
muamele gördü. 155 ton yumuşak 
20 ton sert buğday satıldı. Bele
diye fiatlarda esaslı bir Fark gör
mediği için narh komisyonunu ya
kın artma zamanlarında yaptığı 
gibi toplayıp ekmek fiatmı indir
medi. 

İstanbuldaki İtalyan 

gemileri 
İstanbul, 25 - Zecri tedbirler 

hakkındaki mufassal izahname il
gililere tebliğ edildi. İstanbulda 
bulunan İtalyan vapurları, ftalya
dan hususi mütalea almadıkça hiç 
bir yük almamaktadrrlar. Ve fta1-
yadan şimdiye kadar yap.lan so
rulardan hiç birine müspet cevah 
()'elmemistir. "' , 

Gelen göçmenler 
lstanhul, 25 - Köstenc~den 

gelen 800 göçmen Geliboluya git
ti. Bu akşam Nazım vapuruyla 
1800 göçmen daha geldi. 

Bayburdlu ciridciler 
İstanbul, 25 - Bayburdlu ci

ridciler geri döndü. Dün Veliefen
dide çok muvaffak binişler yaptı
lar ve oyunlar gösterdiler. Halk 
bu oyunlara karşı çok büyük bir 
ilgi gösterdi. Ciridciler yakında 
Ankaraya geleceklerdir. 

Belediyenin aldığı bina 
İstanbul, 25 -- Belediye muh

telit mahkemeler umumi ajanın

dan satın aldığı mahkeme binası
nın en geç 1 birinci kanunda tes
limini istedi. Fakat fransız mah
keme başkanının ne vakit gelece
ği ve fransız mahkemesinin elin
deki on sekiz dava_yr ne zamana 
kadar bitireceği belli olmadlğl i
çin umumi ajanlık hükümetten 
ba,ka hir bina gösterilmesini '"
tedi. 

İstanbula turist 
gelmiyecek 

İstanbul, 25 - Birinci teşrinde 
Nevyorkta toplanan turizm kon
gresi Akdenizdeki gayri tabii va
ziyet dolar1siyle hu yıl Akdeniz 
memleketlerini ve hu meyanda 
Türk iyeye turizm seferleri yapma
maya karaı vermiştir. 

Haliçin tarifesi 
İstanhul, 25 - Haliçin seyı·ü

sef er tarifesi değiştiriliyor. Sosye
tenin eskiden yalnız 8 vapuru ca
hştığı halde şimdi 12 vapuru bir
den sefere konacak ve doğru pos
talar yapılacaktır. 

de bil' batakl.k an ba§ka biı- ~ey yoktu 
fakat onun yaratma aımi galip geldi 
geçmişi bir kayanın Üzeı·inde hH"aklı . •ı 

tice şu. oldu ki, bugün iki Ankara var . 
dır. Güzel sanatları seven bir kimse, 

meı·akını biribiı-inden ayı·ı iki sabada l. ,. 
mi n edebilir ve hiç biı· engele uğranma· 
dan yapılm1ş olan Yenişehir ise dünya
nın en modern başşehri.diı·. 

Türkiye medeniyetin beşiğidir, pito
resk manzaralaı· ve eski esedea· bakımın

dan dünyanın belki en zengin mem

leketidir. Bunu düşünmek gerektir. Eski 
eseı-leri, geçmişten kalma hatıralan yı • 

kanları duı·durmak lazımdır. Yok-;" k;{~ · 

ketli ve külotlu adam, parasını harca -
mak için ba:ıka yeı-lere gideı·. 

Tuı·istler Tüı·kiye'de gezerek, kıs • 

kanç biı- itina ile muhafaza edilmiş; bin· 
lerce yıllık harabelet·in yanında, yeni 
Türkiye'nin modeı·nizm yolundaki efSİ'l: 
gayretlerini de görebfunelidirler. ı 

c.c. 

Edirne ]{urtulusunu 
' 

heyecanla k~utladı 
(Başı l. ci sayıfada) 

bu gençliğin hiç bir ilgisi olmadı
ğını söylemiş, Atatürk'ün güttüğü 
davanın bütün bir milletin kalkın· 
ma davası olduğuna işaret etmiş 
ve bütün bu heyecanı milletin A
tatürke borçlu olduğunu söylemiş
tir. 

Diğer birkaç hatibin güzel ve 
canlı sözlerinden sonra bir buçuk 
saat süren bir geçit resmi yapılmış 
ve bundan sonra Atatürk heykeli
ne çelenkler konmuştur. 

Gece fener alayları yapılacak, 
müsamereler ve balolar verilecek
tir. 

Atatürk anıtı 
Hakimeti Milliye meydanındaki Ata

türk .rnıtının mermer kısmı havanın ha
rici tesirleri doalyısiyle karardığı içiıı 

urnym bir kaı·an Üzerine temizlenmesi 
ne kaı·ar verilmiştir. Bu temizleme işi 

bu hafta içinde bitecektir. 

Dil, tarih ve coğrafya 
fakültesi için 

Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fa • 
kültesinde !atin dersleri verec,..k olan 
Profesör Rudeı· de öteygün şehrimize 

gelmiştiı·. Bugün fakülteye gefo·;·~~~i

ne karar veı·ildiğini yazdığımız bütün 
profesörler Ankaı·a'da bubnr.ıaktadırbr 
Fakiiltenin açılma ~ününü ve açılması 

dolayısiyle yapılacak töreni tesbit et -
mek üzere Kültür Bak:mhğında hususi 

bir komisyonun bugünlerde k:.ırulması 

beklcniyoı·. 

İlk okulların yeni müf -
reda t programı 

Tesbit edilen yeni illi okullar müf -
redat programının tccı·übi mahiyette o -
lal'ak ba:zı okullarda tatbik edileceği söy
lenmekte idi. Bu mesele etrafında yaptı

ğımız incelemeye göı·c henüı; Kültür 
Bakanlığınca böyle bir karar verilme -
miştiı·. Esas itibaı·iylc yeni programın 

tatbiki ge!ecek yıla bırakılmıştır. 

Ege bölgesindeki 
tütünlerimiz 

Türkofisten gelen haberlere gö
re, bu yıl Ege bölgesinde elde edi
len tütün mahsulünün hemen he
men yüzde doksanı çok iyi bir f İ· 
atla şimdtden sahlmıştır. 

Gümrük baş direktör
lüğü binası 

İstanbul, 25 - Sirkecide güm
rük baş direktörlüğü binasının te· 
mellerinde çökmeler vardır. T e
meller takviye edilmektedir. • 

Talebe birliğinin yeni 
nizamnamesi 

İstanbul, 25 - Dün toplanan 
talebe birliği kongresi yeni nizam
nameyi; hukuk fakültesinden bir 
talebenin hazırladığı gençlik mar
şını kabul etti. Birliğin bir gazete 
crkarmasına bir bina edinmesi i
Çin para toplanması?a karar ver
di. yeni idare heyett ve çahşma 
büroları üyeleri hafta içinde tale
be taraf mdan tahriri reyle seçile-
ceklerdir. 

Radyoloji enstitüsü 
İstanbul, 25 - Üniversitenin 

ödüne alacağı 2,5 milyon liradan 
210 b~in lirasını aldı. Ve bu parayı 
radyoloji enstitüsünün bitirilmesi
ne ayırdı. 

:.;. Yerli maHar haftası icin ha-
zırlık yapılmaktadır. Paza; günü 
büyük bir geçid resmi yapılacak
lar. 

~ İstanhuldakl ilk okullMda 
3000 yoksul çocuğa kızılay a)· ha .. 
şmdan itibaren yemek vermeye 
başlıyaca~br. 

Parti l{ono-releıi 
~ 

C. H. Partisi nahiye kongrele
rinden birçoğu pazar günü yapıl
mıştır. Bugün de belediye salonun
da lmalatıharbiye ocağının kon
gresi vardır. Hyönkurul üyeleri 
bu kongrelerde bulunmuşlar ve 
görüşmelerde verilen kararları ya
kından takib etmişlerdir. 

Türk tif tikleri ne kadar 
satrlryor ? 

Yapılan istatistiklere göre Tür
kiye den İngiltereye, ikincikanun -
ağustos devresinde, (bs hesabile), 
1933 yılında 643 bin, 1934 de 
987 hin ve bu yd da 242 bin kilo 
tiftik gönderilmiştir. Bu yıl lürk 
tiftiklerinin İngiltereye olan ihra
catındaki azlık, Almanya tara
fından fazla taleb ve alıs ol
masından dolayı fiatlarm yÜksel
mesinden ileri gelmi~tir. 

Sağlık Bakanlığında 

atanmalar 
Açıkta Dr. B. Ali Naci Alucra 

hükümet doktorluğuna, Afyon u
rayı eski doktoru B. Hasib Hen
dek hükiimet doktorluğuna, Ünye 
urayı doktoru B. Fuad Manavgat 
hükümet doktorluğuna, Viranşe
hir hükümet doktoru B. Celal İs
tanbul zührevi hastalıklar hasta
hanesi asistanlığına, leyli tıb tale
be yurdundan 1935 yılında ~ıkan 
B. Zeki Cizre hükümel doktor
luğuna, Antalya sıtma mücadele
sinden B. Necmeddin Nusaybin 
hükümet doktorluğuna, gene aynı 
mücadele kurulundan B. Celal 
Mardin hiikümet doktorluğuna, 
Seyhan sıtma mücadelesinden B. 
Cafer Siird hükümet doktorluğu
na atanmışlardır. 

Ankaradaki Galatasaray

lrlarrn toplan tısr 
Ankarada bulunan galatasa

rayhlar bugün saat 18 de halke
vinde toplanacaklardır. Ankara
da 300-400 kadar Galatasaraylı 
bulunduğu sandmaktadır. Bunlar 
arasında yüksek ödevleri olan bir
çok tanınmış kimseler vardır. Ga
latasaraylılar aralarında bir cemi
yet kurmak istemektedirler. 

Yeni mezarlık yapılıyor 
Cebeci mezarlığı için yapılan au tesi

satı ihalesi bitmiştİI". Bahçe ve dıvarla -
rın yapılmasına devam ediliyoı·. Mezaı·· 
lık bütün tesisatı ile önümüzdeki yaz 

içinde bitmiş olacaktır. 

Tütün bölgelerinde ya -
prlan incelemeler 
Türkof is tarafından, tütün du

rumunu incelemek üzere Artvin, 
Tokad ve havalisine gönderilen o
fis tütün raportörü B. Sezai Mum
taz Kavalcıoğlu pazar günü şehri
mize dnnmi.is ve dün İncelemeleri 
hakkında b<\kanlığa i"Zahat ver
miştir. 

Denizyollannın 

vapurları 
Deniz yollan idaresi için }eni

den yaptırılacak vapurların proje
lerinin uzman hir kurul tarafın
dan Ankara.da incelendikten son
ra deniz yolları idaresine gönde
rildiğini bundan bir müddet önce 
yazmıştık. Deniz yollan idaresi, 
uzman kurulun düzeltmelerine gö
re, planlarını hazırladıktan sonra 
aşantiyelere tekliflerini yapmak 
üzere gönderecektir. 

Tiyatro mütehassrsr 
getiriliyor 

Memleketimizdeki tiyatro sanatının 

ileı-lemesi için Avı·up.l\'dan bia· mütehas
sıs gettı·Heceğfoi. yazmıştık. Öğrendiği -

mize göt·e bunun için Kari Ebet·t seçil

miı ve Kültür Bakanlığınca · verilen bu 

karat· mektubla kendisine bildiı·ilmi1tiı·. 

Di~ hakkında 
Etimolojik ve Morfolojik 

vıı inci Anket 

1-Ter 
2-J'ez 
:J -Tek 
4-Tcl 
5-Tiil 

I) Yukardaki kelimelerin ilk ve 
asıl kökleri nelerdir? 

II) Bu kelimeler nasıl teşekkül 
etmişlerdir? 

111) Bu kelimeleri teşkil etmek 
için köke ilave olunan ekler 
nelerdir ve eklerin her biri
nin mana ve farkları bala
mmdan rolleri ne olmuıtur? 

iV) Bu araştırma neticesinde: 
A - Türkdili kökleri ve, 
B • Türk dili fl'kleri, ve, 
C - Turk sözlerinin tetekkü

lü hakkında bir kaide çı
karmak mümkün müdür 7 

l:' ukardaki yedinci dil anketimi
ze okurlarımızın verecekleri ce
vablar, gazetemiz yazı itleri di·· 
rektörlüğüne göndermelerini rica 
ederiz. Şimdiye kadar aldığımız 
t·evabları sıtasiyle koyduğ.umu% 
gibi bundan böyle de koyacağız. 

Gündelik 

HEVLET VE ANJTLAR. 
(Ba§ı 1. inci Sayı/o.da) 

mizin mahvedilmesine na ıl raz• 
olabiliriz? Tarihimiz, Ano.dolu
nun bütün medeniyet eserlerini 
benimsemektedir. Bugün bunlar~ 
dan bir kısmını, guya başka bir ha· 
kimiyetin eserlerini ortadan kal
dırmak fikri ile, silmek istiyenler~ 
sade zevkten mahrum değillerdir;. 
tarih de bilmiyorlar demektir 

Sur yıkmak, peyzaj bozmak, 
amt mahvetmek bu memleket~e es· 
nayet olmalıdır. 

Fransa'da kültür bakan!ugmm 
adı milli terbiye ve güzel anat:..ır 
nazırhğı'drr. Bizde de güzel a -
natlar kültür bakanlığının emrio
dediı-. Fakat Kültür Bakanlığıma 
bu husustaki vazife ve salahiyet ... 
lerini genişletmek, kendisine milli: 
anıdlar üzerinde kayıdsız şartsız 
bir nüfuz vermek lazım gelir. Kül .. 
tür Bakanlığının ilk işi, milli anıd 
olarak tasnif olunan her eseri, her 
peyzajı, her evi, her tavam, her 
kapıyı onun izni olmaksızın tah ~ 
rib değil, tamiri bile meneden bir 
kanun çıkartmak olmalıdır. Bu 
kanunda milli anıdlar liıteıinin 
tanzimi Kültür Bakanhğma bıra
kılmalıdır. Kültür Bakanlığı, şehir 
şehir, taraf taraf milli amdları 
aratır ve buldurur. İlk kısa liste • 
ye, her sene yeni listeler il.:ve 
eder. Bu kanunda ağır ceza teh -
ditleri bulunmalıdır. 

Milli anıdlarımızı, zenginle, -
tikçe, büdce kudretimiz arttıkça, 
onaracağız. Fakat şimdiden her 
türlü tahribin önüne geçmeliyiz. 

F. R. ATAY 

Olgunluk imtihanlan 
bugün başlıyor 

Lisel.:rde bu yıl yapılmıl? olan olguR· 

1 .!. : mtihanlarında bir gruptan sınıfta 

k. ı.ıış olanların yeniden imtihan edile. 

c"'klcı·i hakkındaki Kültür Bnkanlığmm 

\'el'digi karar Üzerine tesbit edilen imti ~ 

han günleri okul direktörleri taraf1ndaq 

ilgili taelbelere bildirilmişti . İmtihanla

ra bugün ilk olarak başlanacd.ktır. Den 
gı·upları için ayrı ayrı günler ayrılmıştır. 

Bütün gı·upların imtihanları peı·şemb·! 

günü bitecektir. 

Düzeltme 
Ötey günkü sayımızın emniye 

umum direktörlüğündeki ta:rınleri 

bildirt:n fıkrasmda küçük bir yan lll· 
lık olmuştur. Erzuı·um ikinci sınıf 

emniyet memurluğuna tayin edihlt· 
ğini yazmış olduğumuz lstanbul um· 
formalı ~erkez memurhrında" lB 

1 
Nazım hakikatte Er~urum üç•n-. · ~· c. 

ıiıf emniyet müdüı·lüi:üne ta~., :ıı:cJı.r. · 
mi~tir. Düzeltiriz. . 
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Ulusun 
Ankarada mesken meselesini nasıl 

halledebiliriz ? 
:ı.Anlıaratla muken meaele.ini nasıl halledeceğiz?,, adlı anke

limize gelen cevablan nqre de&Jaın edeceğimiz için, anketin md
nini koymuyotu%. 

Bagiin de 8. Allan Samar • Kent'in cevabını nqrediyoruz: 

Her yurcldatı ziyadeaile ilgilendi· 
ren otnı ameseleainin aydmlanmaaı· 
DA ötedenberi önayak olan biricik de

ierli Ulua'umuz, bu aefer çtığı an• 
ketle, bu önemli işte bilgisi ve il isi 
olanların fikirlerinden herkesin fny
dalanmaama ve bu auretle mesken 
meselesinin en doğru tekilde hallin 
yardım etmekle, sayısız hizmetlerine 
bir tane daha eklemi§ bulunuyor. 

Gelen cevablardan, bu anketin u
yandırdığı derin ilgiyi görmekle haz 
duymamak kabil değildir. Bu ilgi, 
mesken meselesinin önemini anlat
mağa kafidir. Ulus'umuza n kadar 
teıekkür ebek azdır. Dileğimiz, bu 
qin bir an evel hallidir. 

Yurdun baymdırlanması, ulusun 
erkinliğini göz önünde tutan cumuri-
7et hükümeti, yurddaıları ev sahibi 
~apmayı önemli bir prensip aaymı§br. 
Erkinliğe ve sağlığa kaVU§mak ancak 

temiz, tirin ve konforlu evlerde otur
makla kabildir. Bu tartları bir aradn 
toplamak için de aylenin oturduğu 

evin aahibi olması gerektir. 

Devlet otrular yapmaz; yurdda§· 
lann yuvalandınlmasma bilvasıta 

yardım eder. Emlak bank.alan, bele
diyeler, inıaat §irketleri, yapı koope
ratifleri kanalıyla ikrazatta bulunur. 
Bunun için de hemen hemen her mem· 
lekette kanunlar çıkanlmı~tır. Hükü-

met maddi ve manevi müzaharette 
bulunmU§tur. Kanunun hah§ ttigi fa. 
ideler, evleri yapan te§ekküllerin ma
hiyeti, mülkiyet kolaylığı, ikrazat fo. 
izinin az oluıu, toptan alman malze
me ile arsanın ucuzluğu dolayıaiyle 
bu gibi teşekküller tarafından toplu 

olarak yaptırılan evler, eıha& tarafın• 
dan münferiden yapbrılanlarn n za
ran daha ucuza maledildiği iç.in "u
cuz meskenler" admı tafırlar. 

Yurdumuzda da ev meselesini ko
laylıkla hal için, daha rasyonel ve 
daha ucuz olan toplu ve planlı in
pat sistemine gitmek zarureti vardır. 

Bugün Ankaramız azçok dağınık
tır. Münferiden yapbnlaD evler tek
tük aerpilmİJ bir haldedir. Arsaların 

pahalılığı yüzünden çok kimaeler U• 

z.aklara gitmek mecburiyetinde kal
DPftD". Bir tuaftan toplu ve plinlı in-

taata gKlilirken diğer taraftan da 
bof aahalan doldurmak zarureti var
dır. Gerçi bükümet, ev yaptıranlar

dan ilk üç aene vergi almamak, em
lak kredisini bir yuva edinmek isti
yenlere hasretmek gibi birçok kolay
lıklar göstermiştir. Ancak bu tedbi~ 
ler kafi gelmemektedir. Yapılacak 

ba§lıca işler meyanmda ana &pekÜ· 
lasyonunun önüne g~ek üzere, Üç 
aene içinde ev yaptırmıyanlann arsa
larını belediyece istimlakini, emlak 
kredisinin çoğaltımını ve faizinin ma
kul bir hadde indirilmesini ve yur
dun toplu bir halde baymdınlmaııı i· 
çin en önemli vasıta olan yapı koope
ratiflerine maddi ve manevi müzaha
rette bulunulmaııının kanun yoluyla 
temini gelir. Fikrimce ev meselesinin 
keain bir tekilde halli bu gibi ted -
birlerin de almmasma bağladır. 

1 •• Devlet memur/an meskenleri 
A) Memur meskenleri bahçeli ev· 

ler halinde olmalıdır. Bilhassa topra
ğı bol olan Ankara gibi bütün 1Chir
lerimizde bu usul çok elverİ§lidir. Bu 
gibi evler aağhk kaynaiı olan bol gü
neş, bol hava, sük\inet ve serbesti 
temin eder. Bahçe İnsanı dinlendirir, 
eğlendirir. Kendi emeğiyle yetiştiri· 

len meyvalar, acbzeler, çiçekler, kü
mes hayvanlan insana zevk verir. 
Bahçeli evler, IChrİ doldurmak, ğaç

landırmak, güzelleştirmek ynni ba· 
ymdırln§brmak için de çok faydalı

dır. 

Aparbman tnrzmdaki mü terek 
meskenlerde oturanlar, bu zevkler
den mahrum oldukları gibi mülkiyet 
hissini de duymazlar, evlerine, yurd
larına o derece bağlanmazlar. 

Bu sebehledir ki Avrupanm çok 

nüfuslu ve dar ıehirlerinde bile birçok 
katlı yüksek meskenlerden vazgeçilmiş 
bahçeli evler vücuda getirilmiş ve her 
memlekette hükümet ve belediyelerin 
müzaharetiyle .. citCs-jardins0 cemi
yetleri kurulmU§tur. Bu cemiyetler, 
halkı bahçeli vler yapmağa t~vik 
için her türlü vasıtalarla geniş mik
yasta neşriyat ve propagandalar yap. 
maktadır. 

Meseleyi kôfi derecede aydınlat• 
ıruş olan bu tecrübeler göz önünde 
dururken, apnrtıman tarzında İR§AA· 
ta kalkı§mak herhalde çok mnh.wrlu 
olur. 

B) Bahçeli evler: Münfcrid. ilıiz 
ve blok y ni bir çatı altında biribiri
ne biti~ik beş altı ev ş.eklinde yapıla
bilir. Bunlardan blok evler, tesisattan 
ve bahçeden elde edilecek tat.an-uf 
dolnyısiyle her ne kadu daha ucuza 
mal edilebilirse de, münferid evler 
kadar cazip olamaz. 

Münferid ev, dört taraftan güne§ 
ve hava alan, gürültü ve her türHi ha
reketten ıuak, geoit bir bahçe ile .çev
rilmiş mü&taliil bir yuvadır. İdeal a· 
ile evi tipidir. 

Blok evlerin ise, bu gibi faydaları 
cami olmaması gibi mahzurları, yapı· 
nan daha ucuza çıkması gibi de fay· 
daları vardır. Maam fih iyi ehid e

dilmiş blok evlerde, sayılan m hzur
larm bir kısmı da kalkar. Bu şekil 
evler az m a§h mcmurlıır ve bilhna&a 
işçiler için elvcri§lidir. Kira evinde o
turm ktanaa, bir blok evin sahibi ol· 
mayı elbette i&tiyenlcr olduğu için, 
taraftan ol n ve ihm 1 götürmeyen 
bir tiptir. 

lkiz evlere gelince bunlar, daha 
fazla münferid evleri andırdığı için 
bloklara üatün tir. 

Her üç tipin de yurdumuzda tatbi· 
ki faydalı olur fikrinJeyim. 

C) Evler makama haarolurunayıp, 
memurlara temlik edilmelidir. Çünkü 
bu aayede )'W'ddat yuv.alandmlmı~, 

göçebe hayatını andıran kira evinden 
ve maaraflanndan kurtanlmq oha. 
Diğer taraftan maan kendi mahnı da· 
ha iyi koruyacağı İçin, evler bak1mh 
kalrr. Evlerin baknnı ve idaresi için 
hiikünıetçe vücvda getirilmesi lazım· 
gelen tetkifattan ve masrafından ta· 
&arrUf edilmit olun\D'. 

Ancak, evler memurlara temlik 
edilirken, daimi ve çocuklu ayleleriA, 
bekôr ve çocukwzlara üstünlüğü göz 
önünde tutubnahdır. 

Bekar ve mmrakkat memurlar i
ç.in, mobilyeli ucuz pansiyonlar vücu· 
da getirilmeltle iktifa olunabilir. 

2. - Yapı kooperatifleri 
A) Yapı kooperatifleri, bir §ehir

de daimi aurette yerlepnif ve koope
rntif terbi}~eıine alrınu9 her ferd için 
ve bilhassa bunlardan ev yaptırabile· 
cek kndnr toplu paraııı olmıyanlar İ· 

çin çok elveri9fidir. Topluluk aayea.inde 
evleri her müıı!erid te§ebbüsten dnba 
aağlam, daha uhhi, daha güzel ve 
çok daha ucuza maleden yapı koope
nıtiflcri; bir yuva edinmek istiyen &er· 
vet sahibi yurdd;ıılara dahi büyiik 
faydalar temin eder. 

Gene topluluk &ayesindedir ki 
yurd, dağtruk evlerden kurtulur, plan
lı mahall )ere, tehirlere kavuıur, e
aaıılı bir tekilde baymdrrlaşır. Aynı 

zamanda balkı teaanüdc, tasarrufa, 
feıagata ahttırdıiı için, yapı koopc
ratiCJerinin büyük aoyaal faydaları 

vardır. 

Sayıaı yüzleri a~an yapı koopera
tiflerinin Avrupanm hemen her mem
leketinde gördüğü rağbet, ba~rdığı 
i~ler, bizde de y~ıyac ğma şüphe 
bırakmıyor. Meshen buhranının en 
tiddetle hiswhmduğu yer olan Anlın
ramızda Türkiyenin ilk ynpı koope· 
ratifi kurulmu~ bulunuyor. Ş hrimi
zin tektük dnğmık evleri yerine, top
lu ve plnnlı güzel bir mahnlle kazan
dırmak sw-etile Ankarnmızm baym
drrılmaıma ve mesken mesclcsmin 
halline hizmet edecek olan "Ankara 
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Çin-Japon harek:eti yayılıyor 

Asya'nın §tulunda, oralarda ilgileri olan birçok de&Jletleri dü§ündürecck, Ra;ygu ve tasa i
çimle bırakacak öl~üde hareketler bCZ§ladığını gösteren telgraflar sıkltl§hkça aıklaıh. Aonıpa 
gazetelerindeki yazı &Je tahminler, çin - japon iılerinin bütün dünyanın .,yasal durumundaki 
atatükoyu altüst edecek bir istikamet alclığı merkezindedir. Bir ;yandan, söneceği ıöyle dur· 
sun, gün geçtikçe büyüyen ve artık habeı sınırlan dışını da lutufturacak kadar tehlikeli o/. 
maya ba layan Alrikadaki yangının, öbür yandan, belli bQflı büyük Je1.1letlerin relah desteği 
olan Asyaclaki menfaat kaynaklannı tıkama ameliyesinin dumanı ufukları kararttı. 

Agağıdaki makaleler, Japonyanın Çinde yaptığı ıon hareketlerin mahiyetini anlatmaktadır. 
17 birinci kanun 1933 de olen &OD 

Dalai Lama'dan sonra, yerine yeni bir 
Buda henuz keşfedilemedi. Bu İ§le 
ugrn§an Lamalar ileride yapılacak o
lan tören ıçın hazırlıklara başladd r. 
ilunlar, gecen eylulde, eski ananelere 
göre, auyu, yeni Dalai Lama'r.ın nasıl 
bulunacağı earanm kendilerıne $0YIİ· 
yecek olan mukaddes gölü dola~mış

lnrdı. Bu i lcnnde muvaffak oldukhı
rına dair blJf>Une kadar henüz bir §e) 
i§İtilmedi .. Uzun znmand. nberi iç Mo
golistanda böyle bir İ§arcti beklcyt>n 
Pançen Lama'nın artık fazla bekle
miyerek geri dönmesi için k ne.ti ine 
direktif verildiği hakkında eylul bn§
.angıcında rivayetler dofa§ıyordu. 

Hatta bu dü§ÜDÜ§Ünde ynnına bir Mo
gol subayının kumandasında asker: de 
verilmişti. Fakat Laınanm yanmda 
fevkalade elçi ve sıyasal akıl bocnsı 
olarak bulunan Çerijuao, ona, bu 
tehlikeli yolculufra ancak eylw so

nunda giri~ebileceğini söyledi. Bu &e· 

yahatc masraf olarak Lama 200,000 
dolar almı~tı; bu para onun seyahat 
masraflarına yetmedi. 

Herl.es bilir ki, 1903 - 04 sefer be
yetindenberi Tibetin asıl sahibi \ngi· 
lizlerdir. O zamanlar Dalai Lrunn, 
Britanya elçiliğinin kendisine kartı 

bütün diplomasi inceliklerini tatbik 
ettiği Pekine kııçmıştı. Sığınb olar k 
celmi§ olan Lama, Britanya elçiliği
nin kurnazca hareketi ııonucunda, bü· 
tün Tibetin dünya ve ahiret işlerı Ön· 
deı i ve tabıatiy)e ö.mrü yetinccye ka· 
dar in ilterenin dostu kalmak özere 
1910 da Lhasayıı geri döndü. 

Uzerinden on yıl geçtikten aonra, 
İngiliz! r, Tibetin ordu itlerini mo
dern\e§tİrmek, daha doğnJsu, kftn· 

dıferinc bir c.rdu kurmak için hare· 
1-ele geçtiler. Bu tetebbüsün netice
t- nde, Pnnçen Lama'nın arkasından 

yürüyerek dünya işlerine de karl§An 

Lamalar arasmda dehş.etli bir asabi· 
yet uyandırdL Birçok tesirsiz emriva· 
kiler yapını§ olan Pançen Lama, gn· 
nün birinde arbk Tibette clmamaz 
oldu ve gizlice Çine kaçmak zorunda 
kaldı. 

Dalai Lama ölünce, anayasa Ye •· 
aayasaya göre bütün hükümet :4Jeri
ni Pançen Lamanın eline alması lazım 
geliyordu. Nankin bükürneti, ona geri 
.gelmek yolunu açabilmek için, gene· 
ral Huvangnusung'u Lhaaaya gön 
derdi. Bu arada 'kendisini Britanya 
-elçisi Sir Aleksander Kadogan kabul 
ederek, bu Tibet dönütünün, sırf 
Nankin bükümetinin arzusu üzerine 

bahçeli evler yapa kooperatifi,, nin cu
muriyet hükümetinin ve mali mues· 
f;Cbelerimizin maddi ve manevi yar· 
dmılanna mazhar olacağına fÜphe 

etmiyoruz. 

B) Yap.ı. kooperatiflerinde iş~
rak sermayesi: yüzde 10-30 niabetin

de peşin olarak ortaklardan, 
Geri kalanının yüzde 50 si Emlak 

bankasından, 
Ve yüzde 20-40 ı m liyenin veya 

belediyenin kefaletiyle kezalik emlik 
bankasından, veya ikinci derecede İ· 
potek mukııbilinde diğer milli banka
lurdan, İn§aat şirketlerinden, sigorta 
tir.kellerinden veyahud emlak banka
smm garantisiyle çık:anlacak tahvil· 
lerinden ve nihayet ecnebi acrmaye
sinden tedarik olunabilir. 

Münferid eşhasa ikrazatta bulu
nan mink bankası, birkaç yüz mÜş· 
teri n mına tek başma har§ısına çı· 

an ve birtaraft n ortaklarının zin
cirleme kefaletini ve diğer tar ftan 
arsa ve evlerin birinci derecede İpo· 
tcğini inanca olar k rıöstercn yapı 

koopcratifıni tercih etmekte bittabi 
tereddüd edemez. Yapı kooperatifle
ri için en tabii kapital kaynağı olan 
Emlak bankamızın bu İ§te ön ayak oJ
.ma&nr can ve gcinülden dileriz. 

• 

Çinin kırk yıl içinde kaybettiği rerlerin haritası 

olduğu söylendi. O da, gelecek direk
t •feri beklemek üzere ve Nankin bü
lnimetinin isteklerini yerine getirmek 
içın iç Mogolistana hareket etti. 

Tibcte gelmiş ol n general Hu
var.gmu ung, halkın, çinlilerden çok 
ingilizlero kar§• dostluk duygulan 
beslediklerini ve Pançen Lamaya hiç 
bir suretle parlak bir 'kıır§ılamıı yap
mıy caklarmı anladı. Hükümet me
murlan da gayet soğuk bir tavır ta
kınmı§lnrdı. Milli Meclis, Çin haki· 
miyetinin sembolü olan mühürü onun 
elinden •lmak İstemedi. Meclisin ta· 

yin ttiği ve 25 ya~ında bir delikanlı 

olan Yehce~hutuktudan herkes mem· 
nundu. 

Nnnkinin Tibete karşı dut umu Sin· 
kinng'a olduğu gibi çok büyük bir 
zorluk içindedir. Nasıl ki Sinkiang'a 
Sovyet Rusya üzerinden geçilerek gi
diliyorsa, Tibete de bir parça rahat 
varmak için Hiodistandan geçmek 
mecburiyeti vardır. Hatta daha yakın 
zamanlara kadar, Nankin Tibet önün
de bulunan Çinin Seçuvan vilayeti 
ile pratik baknndan tamamile aynl
mıştı. 

lngilizler, bu vaziyeti, Tibet.teki 
nüfuz sahalarını yukan Y angtsıenin 
fİınal kıyıları boyunca Secuana doğ· 
ru genişletmek için kullandılar; fran· 
srztar ise Yuandan bati.yarak aynı 
nehrin cenup 1&:1ydarana kadar lfon
trollarmı yaymak te~bbüıüne g~çtİ· 

Fer. 
Tibet akerleri 1931 ile 193.J yıh 

arasında ~arkta Y alung nehrine ka· 
dar ilerlediler; gördükleri mahalli 

3. - işçi meskenleri 
}§çi meskenleri de İşçiler arasında 

kurulacak ve çalışbkları fabnkalar 
tarafındaıı finanse edilecek yapı ko
operatifleri tarafından vücuda geti
rilebilir. 

Zamanla ev, işçinin öz malı olur, 
ve işçi muhitine, çah~tısı fabrikaya ı· 
smır, bağlanır. Temiz ve sevimli hir 
ev i;çinin sıhhatini korur, randımanr
ru artınr. l§çİ tasarrufo alııır; eline 
kalan birkaç kuru unu içkiye ve ku· 
mara atacağına, evine sarfeder. 
Hem fabrikası, hem muhiti ve hem 
de yurdu için faydalı olur. 

Kooperatif ortaklığına yalnız da
imi ve evli i§çiler kabul olunml\hdır. 
Bekir ve muvakkat işçiler, fabrikalar 
tarafınclan yaptırılacak pansiyonlar
da cüzi bir ücret mukabilinde iskan 
edilir. Gerek muvakkat ve gel"ek da
imi İı;çilcr, gene kooperatif tar'Zlnda 
işletilen kantinlerden yemeklerini U· 

cuzca temin ederler. 
işçileri aıhlıi evlerde i ltan etmek, 

bunün anmıyİin belli bn lı siy setinden 
biri olmuştur. Sanayün kuruld•ı v u 
yerde büyük şehirler vücuda geidi;;.i 
görülmüştür. Bu suretle fahri mfnr, 
yurdun bayındınlınasında da amil 
olmutlarcLr. Allan Samar • Kent 

mukavemetlerden sonra İ§gal ettikleo 
ri sahalar iç.inde Koknor, Sikan.aı ,,. 
Secuvaıa'm bir kıımu bulunuyordu. 

Tibet hükiimeti, bu topraklar üze, 
rindeki haklarını, burularının vaktile 
Tibcte aid yerler olduğu e iki yiQ 
yıl önce Mançular tar fında.o iatila 
edildiği, onlar d~tükten sonra ba 
yel"lerin hukukan tekrar Tibete aid °" 
lacnğı iddin&ma dayanmahta idi. 

Bu Britanya • Tibet isteği, daha 
1914 de yapılml§ olan ve Nankin hü
kümctinin lıala tasdik etmediği for
mül bir anlapnanm temeli olnnaftU. 

Bu didinmeler arasında, İngiliz

ler, o zamanlar Seçuvanda idetA bir, 
diktatör gibi hükümet süren general 
Llu Hsiyang'ı ellerine almağa muvaf• 
fak olmuşlardı. Bunun Ü2CS'İne Şaııg. 
hayda 100,000 dolar kapitalle hemen• 
bir Britanya - Çin aoayetesi kuruldu. 
f ngiliz prospekterleri petrol aramak 
için ScçuYan'a akın ettiler. Fakat m. 
gilizleri en çok çeken Tibet am.oian 
boylarmda bahınduju tahmin edileıı 
altın madenleri idi. 

Orta Çinclen kopup gelen k.1211 İ9ıt 

tilasmıa Seçavana çökmesi, •eocral 
Liunan diktatörlüğünü IODa erdirdi. 

General diz çökerek Çankanekteıa yat 
dun dHenmek zonmda kaldı. Japoa 

nakliye gemileri, diktatörü, timaldeld 
Senzi ve Kanii vilayetlerini fimdi g\i. 
vensizliğe boğan kız.ıllan kıaa bir za• 
man içinde def ve oralarını Nankia 
hükümetinia kati hakimiyeti altına 
N>habilecek bir vaziyete getirdiler. 

Bu gidiş, lngiltereye garbi Çinde 
olduğu kadar1 Tibette de yepyeni bir 
durum meydana getirdi. Bugiin Nan• 
kin japonlardan gÖı'düğü yardım ile 
yalnız Tibet'in burnu dibine aolıul· 

muş olmakla kalmadı, aayıaı büyiik 
ve kumandası japon emperyalizm.inin 
görünmez bağlan ile bağh olan bir. 
ord~ da Hindistanı çok yak.cıda.Q 
tehdid eden yerlere kadar dayandı. 

4 * * 
Japon emperyalizminin kendini, Çaq 

kayşekin, hergün biraz daha derinle..
kök salan panaziatik iatikamellerde 
yürümek zaruretlerine uyduracagmat 
artık şüp e kalmamıştır. 

lngiltereWn. Tokyoya bağlanma.o 
dan, cenubi, orta ve gari Çin<leld 
_ • .:nfaatJerini ayakta tutmak teşeb
büsleri hiç fayda vennedi. Japonya: 
hiç tatmadan, japon mallarının Bri· 
tanya ülkderiae aokulmaama, japon 
göçuıcnlerinin Britanya sömürgeleri• 
ne ycrl~mclerine, ham madde kay• 
nal:lnrmd n istifade edilmesin ızin 

verilmedikçe, İngiliz sıyasnsına müs
P'=t yardımlarda bulunnmıyacağıru 

söylemektedir. 
Berlincr Tagblat'cJan 

Japonya ilerliyor 
Uzun yıllardanberidir ki, Şarki 

Asyanın manzarası, karga ılıWar, 
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ekeltcr, gerginlikler ve deği,.;ik

ler teıkil etmektedir. Pek seyrek ola· 
rok bazı aylar sessiz, sadaaız süku
netle geçiyor, tesirini yapmaktadır. 

Fakat, İ!flerin inkiıafını ileriye 
doğru sürükleyen harb boğazlatma· 
l.ırı ve diplomasi görüımeleri, hadi
aelerin silik gibi görünen izleri al • 
tmda, ne kadar kuvvetli bir cereyan 
buhmdufunu gün geçtikçe daha ba
riz bir aurette ortaya çıkanyor. 

Geçmithki tarihlerinin büyüklü
jüaden duyc!uldan gurur ve gittikçe 
büy'8nekte olan bir endüstri devleti· 
Din tecim ihtiyaçları japon ulusuna, 
hakimiyetlerini ıeniıletmek ve dola· 
yıaiyle bölünmek, Asya topraklarmın 
da bir kısmına konmuı olduğunu gör· 
nıek gayesini taııtmaktadır. 

Bundan üç yıl önce Mançurya ka· 
'' surette Çin devletinden ayrıldı. iki 
7d önce de Japonya, bu devlete bos
tan korkuluğu gibi bir imparator yer· 
leıtirdi. Böylelikle, eski bir baneda· 
nın perdesi arkasına gizlenerek, ge· 
-lerallerile kurduğu hakimiyetini da· 
ha sağlam bir vaziyete aoktu. Bu yı
Jın yazmda, Japonyanm, aüel oldu· 
iu kadar aıyaaal mümeasili olaa A ... 
ya topraklarındaki Krontung ordusu, 
0kargqalıkları aona erdirmek mak· 
sacliyle" Şimali Çindeki Çin orcluau
nu geri çekilmek zorunda bırakrı. 0-
zerinden çok geçmeden, Çin ordusu
nun çekilmit olduğu bu vilayetlerde, 
biriaci tepin ayı ortalarma dogru, 
büyük tehirlwi it1al eden, me1Durla· 
n itten çıkararak müatakil bir fima· 
li Çin devleti kurmak iatiyen bir köy
lü iayam koptu. 

Ba İaJ'an tarafını tutanları b•rkaç 
sün içinde ailip süpürmek itten bile 
değildi; fakat Çinin böyle bir han-
ket isteii karpama, Japonyanm, bu· 
ralarda Çin askerlerinin bulunma· 
mu azmi, daha doin11u emri, adeta bir 
azrail gibi dikilmitti. 

Üzerinden dört hafta geçtikten 
sonra, geçen gün bu köylü hareketi 
daiıldı. Japon;ra birdenbire ta vrmı 
deiiftirmite benziyordu. Japonyanm 
Pekin atqemiliteri, gün geçtikçe ko
münizm rengini alan bir isyanm ge· 
ıaifl......U.. daha fada btl•n··~a· 
catmı söyledi, ve Çin polUiDia ailü
ta müdahalede balunmaama izia ,,..._ 

di. Muntazam Çin lutalan ile lıarp· 
latbklan her yerde i.ailer dannıı da· 
ğın oluyorlardı. Çin memurl.n ken· 
di "hükümet merkezlerini., yeniden 
ellerine geçİrmİf oldular. 

Belki de japoalar da pek bakir o
larak. bu hareketin, kendi iilkii -we 
gayelerinin en büyük dütJDaD• di1e 
telakki ettikleri boltevizme doiru 
,ol almakta olduiu ka1ıuau uyandı. 

Ancak, japonlarm, kendilerine ı• 
IMasiiDe kadar birçok ~tleri do-
hlllllMlf olaa bir hareketten yalm• 

böyle bir kaygu dolayı&iyle ellerini 
çekeceklerine insanın inanacağı gel
miyor. Hakikat ıudur: Onlara arbk 
lüzum kalmadı, ve japonlar, bu hare· 
ketten vazge§iebilecek bir duruma 
ıirdiler. Bu arada batka ve daha ke
sinini balduldarı için, artık üzücü 
bir tekil almıt olan aleti ellerinden 

atblar. 
Şanalaa1da bir japon askerinin öl· 

düriilmui. Tobo hükümetinin :reni 
anaJarma .......n bir de.tek olda. 
Apı sinler içinde çialileria k...W. 
yolanm düaeltmeie kallopnalan ile, 
japoalan fena halde kutkulandır
dı; japon halkı ve hiikiimeti tatala· 
yıp kaldı; likin çinlilerin bu ite gi. 
ripneleri, onlara, timali Çinde luuu
ai miDa ve mahiyette olan bazı eko
nomik menfaatlerin mümeuili rolu 
ile ortaya ablmak hrsatmı verdi. 

Çin devletinin ekonomik kallam· 
maaı ve dolayıaiyle sıyaaal bir dirili· 
lik göatermeai için ilk tartlardan bi
ri, Çin kambiyo ve finansının sağlam 
bir tekle sokulmasıdır. 

Ellerinden Wr teY gelmediii için. 
bagiin istedikleri kadar uıl hikimi
yet .. yaaaamdan vazgeçmİf •örin· 
aün)er, bu, uyaaal hikimiyeti ,.em. 
den ele geçilmek meaeleai. Nankincle 
hülriimet aürealeria aon ve belli .._.,, 
gayeleridir. lıte bunan içindir ID, 
Tokyo, Çin finawm yabancı 1ar· 
dnnlarla düzelmeeine çalışılmumı 

hiç istememektedir. 
Japon iatili aıyaaaamın belbatla· 

dıtı teYlerde• biri de, ÇiDin d ......... 
ıız.lıiıdır. Memleketinin ilerideki .,. 
yasal hakimiyeti meaeleainde meaul 
olduğunu müdrik olan her japon hü
kümeti, kara topraklarındaki bu der
manuzhim muhafaza edilmesi çare
lerini bulmak zorundadır. Onun için, 
çinlilerin kambiyolarmı düzeltmeie 
kalkıpnalarma kartı japon protesto
sundaki ıiddet pek tabii görülmeli
dir; nacak japonlar böyle bir hare
kete geçmekle, daha ıimdiden T olr-
1onun, Çin üzerinde ne ölçüde ken· 
dini mandater aaydıiını apaçık ola
rak meydana ç.ıkarmqlardır. 

Çinin merkezi hükümeti kendi bü-

k ........... aabib miıtakil IW ••· 
... ...... .... .._w,. iti .... 
klik .... _ ............ aid bir .... 

...... Bö7le ...... laalde, yaban· 
cı bir devletia ....... ıe üzeriade --
mm reamm Wh·meuna ~· 
kalması, onun ne derece dermanaız. 
hk içinde çır1>11Mlıtım göstermekte
dir. 

Japonlan en çok ainirleadiren fC:J, 

tabiatiyle, daha fimctiden kaf alanaa 
içinde ikinci Wr Ma...-Ya olarak ,.. 
tatbldan Şimall Çindeki ..ıahat tıe
tebbüalericlir. . 

J7.JJ.J93S ,.,..,,,.,,., ,.,, . 

ULUS SAYIFAS 

Yunan kıralı Atinada törenle karşılandı İngiltere 
(Ba§ı 1. cı sayıiada) 

li bayraklarla aüalenmi§ olan Faler 
deniz uçak karargahından Singros 
bulvarında otomobillerin beklediii 
yere kadar taklar altmdan geçerek 
ıitmit ve iki tarafta dizili piyade in· 
talan tarafından aelamlaDDUfbr. 

bk otomobile jandarma kumanda 
aı ve polia clirektörii binmİf, onun ar
kaamdaki otıomohillerde de aray ma· 
retalı ve kıralm yaYerleri yer abmt
lardır. Kıral ve •eliahdm otomobili 
bunların arkasmdan gelmekte ve ge
neraller kıralm otomobiliniD etrafm
cla bulunmakta idiler. Balvarın etra· 
fında Y unaniatanın her tarafından 

gelen halk kıralı alkqlıyorclu. 

Singros bulvarının ortaaında ve e ... 
ki Kalliroe kaynağuun hizasında A
tina tehrinin amırmı göateren büyük 
bir sütün dikilmiş ve biraz ilerde Ad
rieu kap111 yanında mubtetem bir 
tak lwrulmuttu. Alay burada dur • 
mut ve kıral, Atina tarbayı ile lural• 
hjln dit• prt.Ylanma, cemi;retler 
delegelerinin ta~tını ltabal etmit
tir. Bu esnada, tak üzerinde kıra • 

im MJ'l'&iı çekiftnit. milli mart çalm
IDlft toplar ablmq ve prbay 8. Kod
ziu kırala ( aafa geldin.) aö,.hm ver
miıtir. Bu eanacla bütüa tehrin çan
lan yeniden çabnafa batl&llllfbr. 

Ala,. buradan ortalarmcla on met· 
re yükaei&Hiinde üç aütaa dilrilinif o

lan kıraliçe Amalia caclcte.ini ı~ -
mit ve halkla clol'u birinci Yorgi, 
Hermea ve Evangeliatrie yolları ile 
Atina büyük kiliaeaine varmq •e o • 
rada bir iyin yapılmqbr. Bundan 
sonra kıra) yanmda hükümet üyeleri 
olduğu halde, meçhul asker mezarı· 
na gİtmİ§ ve mezara bir çelenk koy
mUftur. Mezar bqmda bütün alay 
aancaklan aıralanmıt ve em muha • 
ripler ve yanllılu teıJ&ilitlan üyıele • 

ri yer almq bulunuyorlardı. Bunda 

bir dakika aükUt edilmit ve kıral o • 
tomobiline binerek luraliçe Sof7a ve 

Herodu Atiku yolu ile dofnıdan doi· 
...,. ...... ,. .... ım. 

Bütün AIİ9a ... bapaldula. 
girlandlarla ... çiçeltlerle aüeleaaüt 
im baWedbı. Gece ~ fıeaer ala11 
yapılacak " ..ratelif cemiyetler aa
raym önünclea geçeceklerdir. 

Re mi bildir.iğ 
çıkarıldı 

AaiDa. 21 fA.A.) - KaUa. .-p 
.... .... _... ................ lııil-
.... ........ cir: 

batta bensiz, refaha doğru gider gor • 
mek arzum, beni, bu uzun yıllar, gölge
de kalmaga icbar etti. Bu esnada mem
leketin aıyaaal, aoıyal ve ekonomik ba-

yabnı ihlil edebilecek her türlü tefeb • 
büaten kati surette çekindim. Fakat hiç 

bir dakika iyi Ye fena ~ dikkat 

Ye alaka ile takip etmekten hali kalma • 
dan. Yüluek Yazifeme y-.i-. dant 
edilmit oldujum buaün. bitia lmneti
mi, bütün tecrübemi Ye bitia ı..&,eti • 
mi milletimin, biç bir utiuyıeg bütün 
milletimin maddi ve manni Jiibeliıiae 
baarebneğe tamamen bazının. Mazi anu
tubnuftur. Azmim, herkes için mutlak 
bir müsavat ve adalet temin etmektir. 

Hükümetlerimin direktifleri ve himaye. 
ai altında bütün elenlerin manevi birli · 

iinin. tesanüdünün ev aammi it ittiraki· 

ain yeniden vücut bulması, Y unaniatana 
unutulmaz büyük babam ve tanlı baba • 

mm devirlerine benzer saadet ve fAJ1 ıün 
lerini yeniden setirecektir ... 

Kabine çekildi 
Atina, 25 (A.A.) - 8. Kondi

lia kın.la, hükümetin çekilimini 
vermiftir. Kıral istifayı kabul et
mi,ı;r. 

Başbakan olmak 
istiyenler 

......... 21 <A.A> - c • ...ı 
Koaclilia, A•ala ajansı a:rtarma ıu 
di,.evde bulwunuttur: 

"-Genel olarak clütinildüiüne 
göre, kıral, milleti ,eni delegelerini 
aeçmeğe davet edecektir. Ben, bal
la bükümetin istif aum •ereceiim ve 
kendisine yeni seçim yapılmaaını bv· 
aiye edeceğim.,. 

8. Çaldaria iıe tunlan aöylemiıtir: 
•• Kırala,.., kuvvetli partinin tefi.,. 

fatiyle yeni bükümeti benim teıkil et • 

FranMlnın tek ba,ına lt.alya U. 
anla,maaının önüne 116'ın#JY9 

çalıfıyor. 

Loadra, 25 (A.A.) - Lonch. 
DID bazı U)'Ual mahfilleri ı..a. 
tere laiikümetiain Pariae a1np_.. 
ler ıöncfennekle takih ela e .. • o&.. 
duiu bqbca pyenin B. La..a. 
ltaIJ ail9 tehl.ıma IHr anleı • 
ppmai içia miizüerelerde 11. 
hınmaıma mani olmalı oMı&iw ı 
aöylemektedir. 

İniglterede seçimin 
son rakamlan 

Londra, 25 (A.A.J - lakot,. .... 
veraitelileri t-.fmdan aeıileo ~ M7 • 
)aylak ...mndaki SODUCUD hi&nmai 1. 
zerine. yeni .... pa$meetoeu .... 
olarak fU §8ldİ SÖStermdtedir: 

Hükümet &araftarlan: 387 mulaafa • 
zakir olmak üzen 434 Y• ah t 'ı dıır. 

A7"1 partiei: 181 i iKi ._. izere 
194 reı almqlanbr. 

l l milyon 780 llİa aesici hikimet-. 
10 ~ 80 tıia seçici de •71'11 partisi. 
De OJ' ftl'mitlerdir. 

Defterlerde mukanet ~ 
JiiMe 74111 ai aeçimtere ..... elmiftiıl 

lalloçp iniveniteleri .. aeçilea 
a&71a..... ........ .....-... ilen •• 
,_-....._t.ir~a.p111 .. oı.. 

-wu.w.. SIDlltw • •• -'ta:ı.r. 
111•2 wliw .. _. .... isi- iW MalDo 

donaN'111 ..... --...... ı; he • 
aüa IDlllUm deiilcL- . 

mem ı--... •• taniye ..tecelia.. 
ClllDlll'Cll lderi B. Salv&. U. ,. et; • 

yeyde ...... nmDftar: 

.. Eter loral beni itti~ f~ 
iae gideceğim, ba hareketim, milli t.irli. 
iae sideceiim. bu hareketim, milli ltirU. 
ii temia için ...... filen ta.--ı olmak-
lıima demektir .. . 

~ .. 
IMdınen ve ndwn fOl'tPlllUnıı ve ...... 4WaJI aw VClilnte -il•• 
ııonaaıı; itlcritdıin iJi ıimaial wtl ._,. .. .-. ı l'-tm•t•• ali 
birb( ıccdlı u11ıusuıl..t liı.i bll Ule solıaWW. 

Kızılay Balosu 

•,Elıımhr,. 

n,.a..-w•tı&&---.••• • 
.... JCO•.. ...... ........ ,.. 
................... -·····"' t ., •• il...... .... ...... . 
Pıai.. ._.. ..._ti' ·- ö1ç:ae-

1Di7ecd c1u acı•••• u .. pa.., 9511'1-
lııinnmn ke4leriDi Y9 Y Dnaniataa ~ 

lro•••·~ 
Mmrlcri yatıtbrır, UJkUJD ıetirar, zarınız. inin ho1 n cınaıı~lli bh Mc 
olup siniderilıiıia sukinuau (Ole kısa bir z&lllMdı iade w bu ~ 1iıt 
7eniden dlnçle1'irttfk olan ııytııınuza temin telef. 

31.12.935 

Büyük ıdgan müzlğL Balet -~ --IQI kalbimde .... -
,,_. •Pıair• ...._ ......... ve ... . 

IO H 20 •o-oc-J• lı:avl li~ 
ltrlMtt-"'* ~ k Ultlff. 

Kn.oll A.·O., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwlgshal~n •/Rla~n. 

6-12-1935 de çekilecek olan Türk Maarif Cemiyeti eşya piyangosuna ait biletler bütün banka gİ§e)eriyle lstanbuı eczanesinde, 
Yüniş, lpekiş acentalann da ve Cemiyetin Anafart~ lar caddesindeki genel tnf.Tkezinde satılmaktadır. Tanesi 1 liradır. 

ULUS'an romanı: Tefrika: 45 

Kırmızı Zanbak 
Yazaaı Aaatol FRANS 
T8rkçeytt çevırtta: Nasulıı BAYDAR 

Araba hazırdı kararlaştınlmış olduğu gi· 
bi via del Moro'daki Albertinelli galerisini 
gÖnneğe gittiler. Prens onları bekliyordu ve 
Döşartr' da gelip orada bulacak_~· ~ol da, ara
ba şosenin geniş kaldırımları .. uzennde ~ ka: 
yarken Vivyan Bel ince ve yuksek degerlı 
neşesini dört yana saçıyordu. Penbe veya 
beyaz evler, sed sed ve heykeller, çeşmeler
le süslenmiş bahçeler arasında geçerlerken 
arkadaşına, bir köşk gösterdi. 

- Dekamcron'daki kadın ve erkekler, 
Floransa'yı kasıp kavurmuş olan vebadan 
kaçarak, mavimsi çamlar arasında saklı du-
ran bu köşkte toplanmışlar ve biribirine bir 
takım çapkınca, muzipçe veya trajik hikaye
ler anlatıp eğlenmişlerdi. 

Vivyan Bel, burulan sonra, bir gün önce 
a l:.tna gelen iyi bİI\ düşünceyi itiraf etti: 

- Siz, Darling, Mösyö ı>ötartt ile- Kar -
mine'ye gitmiş ve F"ıegoıi•cte Jladam llar -
me'yi bırakmııtınız. O, pek aevimli ibtilN!" 
bir kadın, mutedil ve terbiyeli ihtiyar bir 
kadındır. Paria'te oturan tanınmq kimseler 
hakkında birçok hikiyeler bilmektedir. \le 
bwılan anlatırken de tıpkı aşçmı Pampa -
lonie'nin sahanda yumurta pişirdiği zaman 
yaptığını yapmaktadır. Pampalonie JUDIUF• 
tayı tuzlamaz, tuzluğu sahana yanma ko
yar. Madam Mamıe'nin dili çm tatbdır· Tu 
ise yan tarafta, onun gözlerindedir. Tıpla 
Pampaloni'nin pişirdiği yemek gibi my loYe: 
herkes onu kCI\di tabiatına göre yer... O~ 1 
ben Madam Marme'yi pek severim.· Dün, sız 
gittikten sonra onu, salonun bir köşesinde, 
yalnız ve kederli buldum. Kocasını dii§ünü
yordu ve bu, bir yeis düşüncesi idi.~~: "~en 
de kocanızı düşüneyim mi? Onu sızınle bır
likte düşünürüm. Bana anlattıklarına göre 
kocanız bilgin bir adam ve Paristeki akade
mide üye imiş. Madam Marme bana ondan 
bahsediniz , dedim. Kadmcağız, Mösyö Mar
me'nin k~dini Etrüsldere vermiş ve bütün 
hayatını onları tetkikle geçirmiş olduğu ce· 
vabmı veJ'di. Oh, Dadiııg, EtrüskJ.er ~in vır. 

fal!llUt olan Mösyö Marme'nin hatıraamı he
men saygı ile andnn. Ve işte o .zaman, aklı
ma, iyi bir fikir geldi. Madam Manne'ye 
dedim ki: "Bizim Fiezole'dc, Pretorio sa -
rayında küçücük bir Etrüak müzemiz var -
dlr. Onu, gicU~ beraber görelim. olur mu?,, 
Bütiin İtalya' da en çok görmek istediği ye
rin orası oldltlğu cevabını verdi Birlikte Pre
torio sarayına gittik, bir dişi arslan ve tunç
tan yapüDU§, kabasaba, çok §işman veya çok 
zayıf birçok ada.mlar gördük. Etrüskler, pek 
neşeli bir milletmiş; tunçtan karikatürler 
yapmıılar. Fakat Madam Manne, bir takı
mı kocaman karınlanru taşnnaktan bıkmış, 
bir klSllll da bütün kemiklerini meydana vur
maktan şaşmış bu tuhaf heykelci~lere acık
lı bir hayranlıkla baktı. Bunları nasıl diye
yim? güzel bir kelime vardı, hani, evet bun
lan Mösyö Manne'nin birer anıtı, birer gani
meti imişçesine, seyretti. 

Madam Martcn gülümsedi. Fakat tasalı 
idi. Gökyüzünü küskün, sokaktan çirkin ve 
yolcuları yabancı buluvordu. 

- Oh Darling, Prens sizi sarayına kabul 
etmekle çok sevinecektir. 

-Sanmam. 

- Niçin, Dariing, aiçin? 
- Çünkü oaun hiç bopma ~ 
VivJan Bel, '81Dtaline, Praısin kendi. 

sini pek beğendiğini tanin etti. 
Araba Albertinelli sarayı önünde durdu. 

Kara yüzlü cephede, vaktiyle gece feDlikle
rinde, reçine mqalelcrin takıldığı bronz hal· 
katar vardı. Bu halkalar, Flonmsa'da, eıı 
önemli aylelerin evlerinde bulunur. Saray • 
da da, bundan dolayı, vahşi bir gurur g(hü. 
Jüyordu. Sarayın i~i boş, ablak ve sıkıntılı 
gibi idi. Prens koşup gelerek önlerine diiştil 
ve onlan mobilyasız salonlardan geçirip re-
s!m galerisine götürdü. Görünüşleri, şüph~ 
sız, gurur okşayıcı olmıyan levhalar göster
diğinden dolayı özür dileyerek galeri, Gui• 
de'lerin Karraş'larm, bugün kaybolmuş olan 
.zevkinin hüküm sürdüğü devirde Kardinal 
Guilio Albertinelli tarafından kurulmu tu 
~eddi, burad~ Bolonya okulunun eserlerinİ 
bır araya getınnekten zevk almı tı. Fa t 0 
Mad~m ~arten'~ MM5 Bel'in de bcğenmi~ 
oldugu hırka~ yagh boyayı ve bunlar arasın
da da bir Mantenya'yı gösterecekti. 



UL U .::ı 

Bakır roıu nası açıldı -

Soldan sağa doğru: 
1 - Maden boğazı tüneli, 2 - Maden boğazında 

hususi tren giderken, 3 - Adanada Atatürk hey
keli yanında, 4-Açılış söylevi dinlenirken, 5 -Ba
yındırlık Bakanımız B Ali Çetinkaya söylevini ve
riyor. 6 - Bir istasyonda B:ıyındrrlık Bakanına bu

ket veren mektepli kız, 7 - Adana istasyonunda 
karşıhyanlar arasında. 8 - Mamurede halk heyeti . 

· sPlilmlıvor. Q - Hı\c:::n~i treni h0~·~;,,e-n 1 ir ~~t;\-..yon-

daki halk kalabalığı, 10 - Adanalı yavruların se

vinçleri arasında 11 - Bütün hat boyunda oldu

ğu gibi Dörtyolda da h" yecanla gösteriler yaılan 

halk arasında. 12 - Bayraklar ve şeflerin fotoğ

raflarıle donanarak hayranı yapan Osmaniye is

tasyonu önünde halk yır- ınlarr. 13 - Şark yolnrıri ~ 
gün batarken 14- Bakır .yolunu açtıktan sonra 

Diyarbeki.rden dönüş 
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1 
Milli l\1 üdaf a 'ekrueti 
~atmulnın Komi yonu 

ilanları 

1 -Yangın sondurme eczası 
kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - Hepsimn biçilen ederi 
5000 lira. ilk inanç parası 375 li· 
radır. 

3 - İhalesi 12. 12. 935 p~ı -
şembe gün i.ısaat 11 dedir. . 

4 - Evsaf ve şartnan es. ı 

görmek istiyenlerin he~ gun sa
at 15 den 16 ya kad r k mi ı; ')o 

na müracaatları. 
5 - Eksiltmeye gırece ıderin 

2490 sayılı kanunun 2, 3 uncu 
maddelerinde istenilen belgele • 
riyle birlikte teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatmdan bir 
saat evel M.M.V. satın alma ko· 
misyoııuna vermeleri. 

(314~) 1- 4870 

BIL11 
35 kalem kimya aletleri açı:.. 

eksiltrr,e ile alınacaktır. Hepsi 
icin 1938 lira 30 kuru~ kestiril 
miştiı. Evsaf ve ~rtnamesı para
sız olarak komisyonumuzdan a. 
lınacaktrr. İhalesi 27-Xl 935 
carşamba günü saat onbiıdedir. 
f lk teminatı 145 lira 38 ku. uştuı 
Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2. 3 cü. ?1addel.e. 
rinde istenen belgelen ıle c~sılt 
me gün ve saatında M. M .v 
satın alma komisyonuna gelsın-
ler. (299_4) 1-4637 

BİLİT 
ı - 770 metre muhtelif ebad

da bakir boru pazarlıkla eksilt. 
meye konmustur. 

2 - Hepsinin biçilen ederi 
450 lira ilk inanr parası 33 lira 
75 kuruştur. 

3 - İhalesi 2.12-935 pazarte. 
si günü saat 11 dedir. . 

4 - Şartnamesini görmek ıs
tiyenlerin her gün saat 15 den 
16 ya kadar, eksiltmeye girecek
lerin de 2490 sayılı kanunun 2, 
3. üncü maddelerinde istenilen 
bilgelerile ihale günü M. M. V. 
satın alma komisyonuna varma. 
ları. (3375) 1-519Q 

81 Ll'I 
Şoper sistemi bir cer makına

sı açık eksiltme ile satın alına
caktır. Kestirilen bedeli 4700 li
radıı. Evsaf ve artnamesi para
sız olarak komisyondan alınacak. 
tır. İhalesi 28-XI-93~ rerşem~e 
günü saat on .1• dedır. lk temı
natı 352 liıa .ıU kuruştur. Eksilt. 
meye girecekler 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 cü maddelerinde iste
nen belgeleri ile eksiltme gün ve 
natında M. M. V. satınalma ko· 
misyonuna gelsinler. (2993) 

1-4636 
B 1 L,İ'l 

ı - llepsıne biçilen eder 150 
lıiıı lira olan 400ila 600 bin met
re çamasırlık bez kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 4 hi rinci kanun 
935 çarsamba günü saat 15 dedir. 

3 - İlk inanç parası 8750 li. 
radır. 

4 - Şartname 750 kuruş M. 
M. V. satın alma Ko. dan alınır. 

5 - Ek iltmeye girecekler 
ilk inanç parası mektup veya 
makbuzlarile kanunun iki ve 
3 üncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektupla. 
nnı ihale s;.atından bir saat ev
vel M. M. V. satın alma Ko. na 
vermeleri. (3376) 

0

1-5200 

BIL1T 
ı - Hepsıne biçilen eder 

100 bin liı ı olan 300 ila 400 bin 
metre çamaşırlık bez kapalı zarf
la cksiltmeH konulmuştur. 

ı - İhalesı 4 birinci kanun 
935 çarsam a gunu aat 14 .){' da
dır. 

3 - İlk ın nç parac;ı b250 li
radır. 

4 - Şartname beş liraya M. 
M. V. Sa. Al Ko. dan alınır. 

5 - Eksiltr. eye giıecekler 
ılk ınanc parası mektup veya 
makbuzl r le kanunun iki ve 3 
i ncü m d':.i lerınd~ yazılı elge. 
terle birliktt: t~klif mektuplarını 
ihale saatınlan bir saat evvel .M. 
M. V. satrn aırr.a Ko. na verme. 
!eri. (3:i77) 1-5201 

B1LIT 
Bır tane in ... bicilen eder otuz 
lira ol-ın 630 tane nöbetçı mu

"' mb ı aı lı zarfla ek i'tmeve 
tur. 
ı 1, ikinci k nıın 193fi 

rte · günu t 15 d dir. 
r n e !> a ız ol rak M. M . V. 

S . Al Ko. dan 1 r. fk ı'tme
y gırcC"ekler 15.3 l"ra i5 · u u · 
hık il tnc1 'C p a ı m k JP \ e 
n akhuıları ile k nunun ı ve 3 
üncii madde1erinr e y:ızılı 'lelge. 
)erle birlikte teklif mektu hırını 
ihale S"atrndan tir S3at evel :ı. 
lif. V. satın ·ılrpa K1J na verme. 
, ~: ,~ 72) 1~5317 

iş kumbaras• 
sahiplerine 
senede li" 

20,000 lira ~ı 
mükafat fi 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
IUIUNf.t TERTIP ... 
S.-rıedt• iki defada 

414 kişiye on bin 
lira ikramiye 

llrr ıw•n< 1 nl ... 11 •e 1 ılkteşrlnıle lı.um· 
l>tını Phih!rrf ara .. aıla ('elı.n- lı.ural.rd• 
•e btt drfa,..nda 207 ktşiye bet<-• hin Un 
ıf"nl edllmrlı.~lir. 

Blrlııcl •iiklfatı ıor..o Un 
lldııcl - zso 
On •ittr• ,.Om~ rooe 
Yirmi .. cll~d•n 1000 
175 kııiJc o .... rdH 1 iSO 

n,.,. tıln lirıotA '-ııre 

t il1'te•r!mfr ,.eı.11~1.tlr 

f Kf i\'(J TEHTlP. 
Sem·,f <> be,? <f<•fo. 
da ~~ kişİ)t' on 
hin tir~• ikramiye 
\mi ihrlP• eılilen bu lıuralann nr• 

Mnıufc- '"" knmhua qlıftıtn .. iki bin tlra 

lkraınlre \'erllmelo.ıedlr. Bu kuralar ~•t

df' ı.,., de( a ı 

Şwb.ı. Huıraa. Trnımnr. f:yliil "' 

Blrfnrll.inua 

... ı.nnm m. ,nnı .... ı .... ı.;ı ...... kıır. 

Kuralara iştirak edebılrr ek için ı-,.ımbara sahiblcr nin asgari 
yirmi beş lira biriktirmıs olmaları lazmıdrr. 

istanhul üniversitesirfıh laı9ilıi 

en~titiisiind(•n: 

Enstitümüz Tiirk Tıb tarihine aid muhim ıbir kutüphaı1e ve 
müze kurmaktadır. Buraya adreslerinı b;ıemediğimiz eski ve yeni 
hekimlerimizle ailelerinin evlerinde kalmış hatıra, resim. diploma, 
aletler ve eserleri ve muhtelif fotoğrafları teşhir olunacağınd.ı.n bu. 
nun gibı yadigarı olup da vermek istiyenlerin birer mektupld bunu 
bildirmelerini veyahut göndermelerini rica ederiz. (7424) J-5354 

Ank.ara Iİ•·arel ocla~ı intilıah lıe · 
yt•ti riva~t·tiııdeıı: . . 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası meclisi için yeniden otuz aza 
seçilecektir. Bunun için altmıs mütltehibi sani seçimi yapılacağın. 
dan Koyunpazarı ve belediye civarında asılı defterlerde isimleri 
yazılı olan tüccar ve sanatkarların 25 birinci kanun 1935 çarsam
ba günü saat 9 dan aksam saat 17 ye kadar Kınacı zadeler hanının 
birinci katında 1 l numarada Ticaret ve sanayi odasına gelerek 

reylerini istimal etmeleri il1in olunur. l-5348 

ı\d liyc \ 1 ekaletindcn: 
Uzunköprü noterliği açılmıstır. 
İmtihansız noter olabilmek sartlarını haiz taliplerin bir ay ı. 

çinde Adliye vekilliğine miiracaatları ilan olunur. (3440) 
1-5346 

er 
Avrupa ve Amerikanın Yüksek Fen mekteplerinden. iini· 

versitelerin kimya fa:-ültelerinclen, dört senelik yüksek men
sucat mekteplerinden ve Teknikum derecesindeki ihtisas 
mekteplerinden 1933, 1934. 1935 mezunlarının. Sümer Bank 
müesseselerı ve fabrikalarında istihdamları dü .iinüldüğün
dcn, bunların aş •ıdaki vesikalarile. Ankarada S ·mer Bank 
Um mı Mudurlugune, İstanbulda Sumer Bank İstanbul şu
esi Mudürlugi.ıne muracaatları iti l mu ilan olun-·r Mu.-acr
atların yukarısına. saır müracaatlardan tefrıki için CM. E.) 
ı areti konulm sı. (3~65) 

Hüviyet. 
Tercümei hal 
Diploma kopyası 
Askerlik hizınetı 
Bildiği t:cnebı dıller 
iki tane r sim t-'i345 

:ı: :ı: ;ı; :t:-gtf#J§fijf§'f"':ı:';ıg;Tdfjıf :-~s!Tl;:IT.:ı:.T..l.Tli\r1rıxı, 

Kiralık apartrman 
dairesi 

İtfaiye meydanında yeni ya. 
pılan Ahmet Soysal apartıma. 
nının 6 odah ve çok kullamsh 
bir dairesi kiralıktır. 

lh. (~f:llf "'ı'i11 

Nasır ilacı 

1-5331 

En eski nasırları bile pek 
kısa hir zamanda tamamen ve 
kökiinden çıkarır. 

Umumi deposu; İngiliz Kan
zuk ecıanesi. her eczanede bu
Junuı ciddi ve mües ir bır na
sır ilacıdır. 

Kiralık ev 
Konforlu dört oda. Havuzba 

şr İzmir caddesi sonu No. 12 
l-16ı:J9 

Kiralık apartıman 

Çankaya caddesinde Sarıköşk 
kar~ısrnda yeni yapılan altısar 
odalı apartımanın üç katı da l. 
kanun basından kiraltıktır. Saat 
15 den sonra Belediye karşısın. 
da Mermerci zade hanında dok· 
tor Bay Hikmete müracaat. 

GöZ 
MÜTEHASSISI 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 
Anafartalar caddesi 

saat mağ;uası üstü Nizamct
tin apartımanı No. 70 

1-5230 

Doktor 

Zayis gözlükl~ri peri vist çer
çevelerinin Ankara acentesi mu. 
tedil fiatla reçeteye uygun her 
gözlük yapılır. Rıza Tevfik Ban-
kalar caddesi. 1-5352 

-
lmtıyaz sahibi ve li1;.:n 

harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umıımi neşriı atı idare eden 
Yau İşleri Mild\lıll Nas hı 
BAYDAR 

-~ 
1 -

1 
[YE l 

·İ 

S..t·ri i ahrii..uıa• l 1111111. 1 

l\liicliirlii~ii !"iuluıatuuı ~, 

Komi .. ,onıı llfmhırı :' 

100 ton tasfıye edilmiş Avrupa 
pamu u 

Şartnamesinde degisıkli • ya. 
pdan ve tahmin edilen bedeli 
(45000) lira olan yukarda mik
darı ve cinsi yazılı malzeme ·ıs 
keri f~brikalar umum müdürlü
ğü satın alma komısyonunca 9. 
2. kanun 193.'i tarihinde perşem
be günü saat 15 de kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Şartname (iki) 
lirı l5 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliplerin mu. 
vakkat teminat olan (3375) lira. 
yı havi teklif mektuplarını mez 
kur gi.ınde saat 14 e kadar ko. 
misyona vermeleri ve kendileri· 
nin de 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gi.ın ve saatte komisyo 
na müracaatları . (3417'1 1-5330 
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BILİT 
İstanbul levazım amirlıgine 

baglı kıtaat için 200 ton un 16. 
12.193.:ı pazartesi gunü saat 16 
da Tophanede satın alma komıs. 
yonunda kapalı zarfla alınacak. 
tır. Tahmin bedeli 32000 lıradır . 
İlk teminatı 2400 liradır. Şartna
mesi 160 ıkuruş mukabilinde ve
rilir. !steklilerın kanuni vesıka
larile beraber teklif mektupları
nı ihale saatından bir saat evel 
komisyona vermeleri. (291) 

(7461) 
ıCı ıCı (: 

İstanbul levazım amirliğine 
baglı kıtaat için 110 ton pilavlık 
pirinç 16.12.1935 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede satmalma 
:Comi,.yonunda kapalı zarfla alı
nacaktır. Tahmin bedeli 26400 
liradır. lJk teminatı 1980 liradır. 
Şartnamesi 132 kuruş mukabi. 
!inde verilir. 1steklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklif mek. 
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evel komisyona vermeleri. (292) 

(7462) 1-5353 

ZAY1 

746 No. lu cüzdanla almakta 
olduğum cüzdanı kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Menek::.e manifatura magaza-
sında· Arif l-5355 

ZAYİ 

Ankara belediyesinden aldı. 

ğım 1092 No. lu araba karnemi 
zayi e.ttim, hükmü yoktur. 

Arabacı A rif oğlu Mustafa 
1-5344 

2 
4 
6 40 
8 kurustur. 

1 - Hayır işlenne ve yeRı 
cık;.n kitap'nra aid ilanl:ırdan 
% 15 tenzilat yapılır. ~ 

2 - Zayi ılıin bedelleri mak. 
tu vi.ız otuz kuruştur. 

3 - Tebrik. tesekkur. evlen. 
1 

me, vefat ve katı alaka ilanla· 
rından maktu:ın be~ lira alınır 

\HO\E ŞARTL<\RI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Sent'liği 17 Lira 30 Lira 
6 Aylığı 9 16 
3 Aylığı 5 .. 9 ,, 

Posta ücreti gönderilmiyen 
mektublara cevab verilmez. 

ANKARA BİRİNCİ SULH 
HUKUK MAHKEMESİNDlN: 

Samanpazarında Başkatip so
kagında numara 8 de Nazıf ve 
Üskudarda Şyeh camisinde ku
çiık yokuşta 24 numaralı evde 
Hulusiye; 

Ankarada Saman pazarında 
Ba katip sokagında numara b da 
Adile tarafından aleyhinize ıka
me edilen istihkak davasında. 

Gelip bir defide bulunmanıza 
miitedair çıkarın davetiyelerde
ki mübasirin meşruhatından ad
resinizin malum olmadığı anla. 
ııılmakla yeni yapılan tebliğatın 
usulün 141 inci maddesi muci. 
bince ilanen icrasına karar veril
miştir. Muhakeme 25.12.1935 sa
at 9,30 a muallaktır. O gün biz
zat gelmeniz veya bir vekil gön
dermeniz yoksa hakkınızda gı. 

yap kararı isdar edileceği ilanen 
bildirilir. 1-5350 

Fransızca ders 
Muktedir muallim en istifa_ 

deli ve pratik usul ile fransızca 
lisanı kolayca ve çobuk öğret. 

mektedir. Ucuz fiat • Eve gide· 
bilir. • Fransızca öğrenmek ve
ya ilerletmek istiyenler müraca. 
at etsinler. 

Posta caddesi, çe me sevinç 
sokak, No. 8 1-5351 

Kiralık dükkan 
Müdafaai hukuk (Çankırı) 

caddesinde polis dördüncü şube 
bitisiğinde dört yol üzerinde kö. 
şe başında beyar; boyalı. came
kanlı, yazibane ve her iş için el
verişli dükkan kiralıktır. 

İhtiyacı olanların üzerindeki 
eve müracaatları. l-S349 

Aııkara Evkaf nıiidürliiğündeu: 
Muhammen bedel üzerinden '\lı. 

nacak muvakkat teminat 
Lira Kr. Muhammen 

bedel No. sı 
86 20 1150 151 
22 50 300 150 
60 800 55 

107 50 1500 66 
75 1000 80 
60 800 sz 
37 50 500 98 
60 800 100 
38 50 700 lOl 
60 800 102 
60 800 104 
66 50 900 105 
66 50 900 106 
45 600 112 
37 50 500 12l 
45 600 125 54 

Mevkii 
Saraçlar 

Doğanbc} 
Boyacı Ali 

Cinai 
ıtükkin 

Hacı Ayvaz .. 
Hanefi Bayazıd kahvohane 
Koyunpazar düküan 

" ,, 
,, 

" .. 
" " 
" .. 
" " " 
" .. .. 

Aslanhane 
Koyun pazar .. 
" .. 

60 800 141 Un pazarı Ardiye 
66 50 900 142 dukkan 

Yukarda cins ve mevkılerile muhammen bedeli ve muvakkat tc 
minatları yazılı akaratın mülkiyeti açık artırma usulile ve pe n 
para ile artırmaya konu'muştur. İhalesi kanunu evvelin 6 mcı cu· 
ma günü saat on heşte Ankara Evkaf müdi.ırliıği.ınde y ınlacaktır. 
İzahat almak istivenlerin her gün Ankara Evkaf miıd irlı" ~f'"ıe 
müracaatları. (3431) 1-52~1 

~~diruc 'farıın direJ{t(irJiiğiiııden: 
Edirne Fidanlığından fidan dagılma zamanı yakla tığından fi. 
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56 4 MiiM?SW:t ·a;t4t'2ı#*W ! il 

ti JGUN B J GECE 
lJu ıy • :tdın artistleri arasınd bi
rinciliği kazanan P.aula Vesc;ely ve 
Villy !Fors\ tnrafmdan t"r1'3°I t d "lcn 

Meşhur macera ve ser • a 
zı BELA 1 ! '(':.O'i 1 ı--. rl\fmdan 

oynanı=tn : 

B1R AŞ(' BÖYLE Bl t fi 
Afrr:,..m.-"' ~·ih:ü h:.w::.:.il"•.ae 

b;-r "~h<>s ot" 
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