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MlttET MECLiSiNDE 
Hariciye V k·ı· · · · ı· .... 1 lınd B e ı ımızın reıs ıgı a • 

l'a' a d·~lgrada giden heyet Anka
ı. Ya

1
. • 0 ndü ve dün Büyük Millet 

, .. ,ec ısın· "Ik 1' f ın ı celsesinde Doktor tib:1 •k ~üştü Bey, Belgrat'taki İn· 
Jc• l 8~1 ıle, Mars il ya f aciasınm a-

11 Hı ~a~kında izahat verdi. 
1 arıcıye Vekilimizle arkadat· 
arının v t•· k d ·ı d e ur or usunu temsı e-
le~~ rnuhaf ız bölüğünün, dost mil
d k~ Paytahtında kartılaşmıf ol· 
le u arı sıcak ve samimi kabul hal-
ımız gib ·ı m ı· . . . d .. kt 

l'tı •. t h ec ısımızı e yure en 
hı~ e ass11 etmiştir. Reislik Diva· 
ltı • r, Yugoslavya ve Fransa parla-
,r:r;~ola.?na teessür ve taziyet tel
••·ıı gondenneğe memur eden 
..... et M ı· . 1 T f ik R. .. ~ ısı azıı an, Doktor ev· 
d . uııtu Beyin Naipler Meclisin-

en ıtibare ı. •. .• 1 h' h · I . . n 1:1utun sa a ıyet sa-
ıp erının B·· .. k K 1 • d uyu ıra ın eserme 

nı:va~ etmek hususundaki sarsıl
h. J ır.adesinden bahseden sözlerİ· 
ı: d~rın bir dikkatle takip etmİf· 
fe~-i;· ~illi bir felaketi, ancak bu 
Cek etın kötü neticelerini önliye
lir °{.an milli ittihat telafi edebi-
11 • • k ugoslavya Manilya faciası-
.. ın endisi için acı manası ne oldu 
&unu hild'w• k d b tik ıgı a ar, u faciayı tah-
baı I edenlerin meşum emellerine 
'Yu 1 •et çekeceğini de biliyor. 
la) goı~avya için hayat ve istik
bı ' ~a dettedir. Büyük Yugoslav 
la e: a~tı, Ortaavrupa ile balkan 
d r akı sulh ve emniyet nizammm 
)~kaınındadır. Yugoslavya, en bü
'lrıu h zorluklara kartı koymak için 
'trJ.~ ~rebe ıneydanlannda dövül
ra ui ıradelere, ve müstesna bub
i 11 ar arasında terbiye görmüş o
~eka ve tecrübelere maliktir. 
bı &\rJ'upa ve balkanlarda, bu 
d '~takaların saadeti için çalı$&n 

ev etlerden herbirinin ancak Yu 
loalavy , k ' bı a nın uvvetli kalmasında 

enfaa.ti Vftrdır. 
t'lkıral Aleksandr bir diktatör de
ı~11• Yugoılavya'nın hayat ve iıtik
.. :f ınesel.esi olan milli vahdet et
bı' ındakı büyük ve bükülmez az
• .ın bir ifadesi. bir timsali idi. 
1Y1ar ·ı 'trJ. k 11 Y~. kurtunları bu azmi sari-
h a degıl, bilakiı onu büsbütün 
aB~~.ve uvanık hale koymuftur. 

l\ı)h utun balkan memleketlerinde, . 
•u ve emniyetin müdafaası hu
'1a•undaki azim de aynı suretle 
tekt~ı ve uyanık bulunmak ge
teheır · Çünkü Marailya faciasına 
Ça) P olanlar, YuRoslavya'nm par 
1_ anrnaaı demek balkanların 
ltU~ ti ' ' kat e 1 bir mesnetten mahrum 
lik a~ak, tnkrar anarşi ve harp teh 

esıne d.. • d k ld .., bu· 1 usnıesı eme o ugunu 
~e 1h er· Balkan milletleri anarşi 
'büti.i:rb~n ıztırabını yeryiizünde 
ltıi I ~ılletlerden daha fazla çek 
~e ! erdır. Mıntakalarının sükUn 
den)ernniyeti davasına suikast e
bıa ... lel'e meydanı asla bot bıraka· 

'·ar. 

l'in:u ayın sonunda Ankara şeh
tilaf e ~oplan~cak olan Balkan 1-
Jıin b .onsevı, balkan milletleri
d'J ~ u ıradeleri ne kadar kat'i ol
ti... nu bir defa daha srn~e1'PC,.k· 

FALiH RIFKI 

Fırka Grupu 
toplanbsı 

Cru Ciirnlauriyet Halk Fırkan 
..ı pq idare Heveti Reı'al' .. • ven : " ıgın-

11 ecliaı·n t t 'IJ J .. • rn" a ı en onmeaı 

ti~:aaeb~tiyle Fırka Grupu iç
illt itİtrnıı ve takip edilecek 
P"JQ ~ hakhında BQfvekil 
'111fftr. 8aa ~~r müzakere aç-
BiiYiik lıl~ıcıye Vekili Beyin 
l'~ t::i!,. Mecliainde be-

~fiir. rnası münasip) 

• • 
BAKIMI 

ffer~ün sabahlan Ankarada çıkar 

25 
Birinci teşrin 

1934 
PERSEMBE 

Her yerde 5 kuruş 

Blylk Millet Meclisi diin toplandı ve Mar-
. . -
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sllya cinayetine 

Türkiye Büyük Millet Meclisi dün 
aaat 15 buçukta Reiı Kazım Paıa Haz
retlerinin reiıliği altında toplandı. Sov· 
yet Ruıya, Yugoslavya, Afganiıtan el
çileri ile diğer elçilikler erkim elçiler lo
caıında görünüyordu. Dinleyiciler ve ga· 
zeteciler localan da dolu idi. Ziller ça
hp mebuılamnız yerlerini aldıktan IOD• 

ra reiı: "eıkıeriyet vardır, Mecliı inikat 
ebniıtir,, sözleriyle celseyi açtı. Ve de
vam etti: 

- Arkadaılar tatil esnasında son 
günlerde ıiyaıi vaziyet harici ıiyaıet 

ehemmiyet keıbettiğinden dolayı hüku
metle beraber çalıımak imkanını vermek 
için Büyük Millet Mecliıini içtimaa da
vet ettim. Mecliıi ali bugün toplanmıı 
bulunuyor. Şimdi Hariciye Vekili Tev
fik Rüıtü Beyefendiyi dinliyeceğiz. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey 
(İzmir) - Arkadaılanm, buaiin huzu
runuza hazin bir bidiaeden bahıetmek 
için çıkıyorum. Hepiniz elemle duyd"" 
nuz ki müttefikimiz Yugoılavya'nm Bü
yiik Kıralı ve bizim Büyük Şefimizin aa
mimi dostu birinci Alekaandr Hazret
lerini merkezi ve cenubu tarki Anupa' 
da ıulhun takviye ve idame.ini konuı
mak için Pariı'e giderken Manilya'da 
öldürdüler. Franaa'nm kıymetli Harici
ye Nazm ve bizim de kı)'IDetli doıtumuz 

1 .. 

Dünlck milzakerelerl din/emeğe gel<. 
Sovyet Büyilk El~isi Karahan Cenaı 

/arı meclis binasına Kirerken. 

M. Bartu dahi bu menfur cinayete 

kurban ıitti. 
Yabya Galip Bey (Ankara) - Çok 

yazık, çok yazık. 
Tevfik Rüttü Bey (devamla) - Da

ima Büyük Mec:liıin taıvibine uypa 
olan ıiyaaet yolunda dikkatle yÜrÜyen 
hükumetiniz bu fecaat karf11mda derhal 
kendiıine terettüp eden vazifesinde aı
la kusur etmedi. Hariciye Vekilinizi aı
keri ve ıivil bir beyetia bapnda Beoc • 
rada gönderdi. Orada diğer ~an ~üt
tefiklerimizle birleıilerek vazıyet muta
lea edildi. Tam bir mutabakat içinde ka
naatlerimizi, ıörütleriınizİ :bidiaenin bü· 
yük ehemmiyeti ne mütenaıip bir itidal 

•• ciddiyetle alenen ifadeye fitahan ol
dak.Elemzede olan do.t memJeketl-ia ke 

.. • L~L .-..:z.:-:.: ... derleriae tam-mu• lf~ _..__ 

Dan, Hariciye Vekilimizin Marsilya 
faciası etrafında verdiği izahatı dinli· 
yen Millet Meclisimiz toplantı halinde; 
BIJyük. Millet Meclisi Reisi Kizım 
Pafl Hazretleri reislik yerinde, Hari
ciye Vekilimiz Dr. Tevfik RIJşta Bey 
inbat verirken; Başvelcilimiz ismet 
Pı. Hz. meclis binasına girerken. 

dirdik. Balkan miaakuım &'İttikçe artan 
bir kuclretle naıd aarıılmaz bir kuVYet 
olduğunu ıöaterdik. 

Teabhütlerimize candan ıadakatimizi 
bu münaıebetle bir defa daha teyit ve 
ilan etb"K. (Bravo ıeıleri). Tethiı uıul

lerinden n cinayetlerinden nefretimizi 
izah ederek canilerin ve meaullerin mey
dana çıkanlmuı ve bu gibi kötülüklerin 
bir daha tekerrür etmesine imkia blrak
auyacak •urette iainia al111PM•• içia 
Mitin medeni milletı..in hep birlikte 

ç.alıımalan lüzumunu ortaya koyduk. B.a 
huıuıta neırolunan tebliğ üzerine bü • 
yük medeni memleketlerin merkezlerin
den ıelen ıesler mustarip insanlara 
ümit verecek mahiyettedir • 

Bu kederli vakanın istilzam ettiği va
kar ve ıükun ve birlik için, takdir ve 
tükranla kaydederim ki aıil Yuıoılavya 
milleti ve onun muktedir ve tecrübeli 
dnlet recülleri en eyi örnek olmuıtur. 
(Bravo aeıleri) 

Ehemmiyeti derkir olan bu keyfiyeti 
Büyük Meclisin reııni ittılaına arzeder
ken Türkiye Büyük Millet Mecliıinin 
derin teeuürlerine tercüman olduiumu 
da zannediyorum (fiddetli aUuılar ). 

Reiı - Vefat edenlere hürmeten bir 
dakika ıüküt edilmesini teklif ediyorum. 
(Bir dakika ıükut edildi). 

Müzakereye devam ediyo~. Bir tak· 
rir Yar, okunacakhr. 

Yükıek Reisliğe 
Hükumetin" harekatını tasvip ediyo

ruz. Alçak cinayete kartı Büyük Millet 

Mecliıi bütün nefretini beyan eder. Mil
li kahraman ve büyük hükümdar KıraJ 
Birinci Alekaandr'ın ziyaından dolayı 
Yuıoılavya milletine derin acılarnnızm 

bildirilmeıin• ve büyük evladı Reiı Bar
tu'nun ölümünden dolayı franıız millet· 
~ine t .... ür ve tazi1etlerimizin ıönc! ·· ı . 

Dabiliye Vekilimi% şakra Kaya Bey 
Millet Jleclisinin dünkil toplantısına 

gelirken. 

mesiae Riyaıet Divanının memur edil
mesini teklif erleniz. 

Bolu Mardin T ekirdat 
Falih Rlflu irfan Ferit Cemil 

Rize 
A. Fuat 

Şebin Karabiaar 
Vaafi Rafit 

lzmir 
Oıman zade Hamdi 

(Muvafık sesleri) 
Rei. - Takriri reye arzediyorum. 

KMul edenler •• Etm.iyenler •• ittifak· 
la kabul edilmiıtir. 

Ruznamemizde haıka bir ,ey yoktur. 
MeclU pnn aut onda taplaaacaldlr. 

Celaeyi kapayorum. 

Öz türkçe 
Güzel arı türkçe ile nutuk IÖy• 

lenebileceğini göıtermek için fU 
örneği Qfağıya koyuyoruz. Alyon 
lmrtuluf, Antalya demiryolunun 
bQflanıf gününde Afyon MebuRt 
hzet Ulvi Bey yurllQflara böyle 
seslenmiıtir. · . 

Sevgili ilcleıler f 
Hey, türk ordusunun demir yürek· 

li, demir elli, gözü yılmaz, korku bil-
~cz aılanlan! 

Uzftk ve yakın yerlerden, komıu el
lerden erinip ütenmeden burayadek ı• 
len deierli konuklar! 

Hey, adı sanı bütün acuna ya,.ı... 
ünlü (Karahiıar) m öz çoc:uldan, özlü 
oğullan!. 

Analar, bacılar, yaıWar, rençl• bo 
munuza.. burada IMılananlarm kama ... 
na ulu kurtuluı bayramı kutlu olıun; 
kutlu olıun! Kara ,ünlerde ıizlerin söa 
yaılarmıza göz yaılarnnm, andılerinl
ze emeklerimizi, hınçlarmrza hmcmuzı 
katmağa çalqmıştık. 

Bu ıevinç gününde de hea •• ..., 
gili arkadaılarım kıvancınıza kıvan~ 
zı katmağa geldik .. Bu içten tel• cot
kunluklan öz dille, öz tiİl'lr diliyle yGJı.. 
ıelr kılınıza ılllllnak bizler için • mut
luluktur. . .. . . 

Yabana aıraklann, lcan döldldi, ... 
na ıuaayıcı yaiılann bu kutlu toprakla
n çiğnediği çağlarda; ne acılar duyma.. 
dılc .. içimizden ne ajular sızmadı. va. 
reklerimizi ne sönmez otı... yalap ka

vurmadı. 
Şu yaradılıım; yiğitlik ve ağlamldi 

angacı olan.. batı göklere yiikaelea d. 
mir yüzlü, demir göğüılü iri (Germen}~ 
ulu (ur) (kale) dediğinıiz )'Öce var1ıl& 
neler neler tanımaz? Bu binlerce JJI. 
danberi yaııyan ve ıonunadek yqıya
cak olan ölmek bilmez (tamk) ael• 
cöronedi, neler bilmez? 

Niçin, ne ucundan baımuza ydcbnmo 
lar yağmııtı?.. Niçin geçmİt çağlana 
batakhklanna ıaplanıp ilerliyemez OS. 
muıtuk? Bu, büyÜk günde onlan da an
mak çok gerekli ve yerinde olur. 

(Tolga) lan batlarma geçmit (ha.o 
kan) lar, türk (budun) unun batma g• 
çerek onu iyi evirip çeviremiyenler bili
yorsunuz ki işlerimizi bozmuftu. Onla· 
ra yaraşan nesne ancak binbir ilençtir. 
Onlara yakışan bugün ancak binbir tik· 

ılnmedir! Onlar Cfİtli. biz kaldık. 
Kardeıler ! Bu gök kümbetinin al

tmda türk başıız ve yurtsuz kalmaz. ka· 
lamazdı. Uluğ (CRzi) bap geçince acu• 
na uzun çağlar ıtık aaçmıı olan (Türk)' 
u gfinde kendini toparladı; ayala bl
kl!tr!'k "ben varım!., dedi. 

Uzun didiımelerden sonra bir aiia, 
26 afustoıta yağmm, yurdu Pine,.... 
~erin üıtüne her yönden yüklendi. <>a
lan yet"lere geçirdi. Kalanlarmı deaDıe 
döktü. 

lıt• (Afyon) umuz ha His atdqta 
kurtulan ünlü bir y•dir· Kaıtuhıt (ye
nilenme) l.inin. ( cümhuri,.t) la himl 
(temeli) Dumlupmar'da ahldL 

o gün bugündür: bu sevgili tllrk 
Ulkesi bütün yönler bakımından yük• 
seliyor, yükseliyor. 

tı gün bize imreniyor. Sannnızla 
gökler dolu. Ayaklarımızın altında ye~
ler titriyor. Bizim için güçlük nedır, 
engel nedir kalmadı. B ütün iıtedikle• 
rimizi, yiikselmelerimizi yapıyoruz. 
!nanla bekleyiniz kamudan Ustiln yara
tılan (TUrk) "kamudan yüksek oldu• 

tunu göste.recektir 1 
Kardeşlerim 1 yiikselme lnmıldanıt

(Soau J. iJnca sayılada) 
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DIŞARDAN. GELEN SON HABERLE . 
1NG1LTEU.E'VE. 

Deniz görüşmeleri 
uzun ve yorucu 

olacak 
Londra, 24 (A.A.) - ilk gündeı. dfım-.... Pe i1eaiz ciııi:pfte:leri azarı 

ve yorucu olacaktır. 

Tamamen bahri mahiyette olan ıe

bepler dolayııiyle, kabine, bahriye nazır
lığmın salahiyettar adamları milli müda 
na~ .... aııiir saylS&lli der
hal çoğaltmağı istilzam ettirdiğini bildir· 
dikleri bir sırada amerikan tezlerini res
men tasvipte tereddüt etmektedir. Bun
dan ötürü İngiliz • japon yakınlığı dava
•ı taraftarlarını muhalaza etmektedir. 
Bununla beraber, iki temayülden birinin 
"diğerini yenmesi ve ne Japonya'ya karşı 
bir İngiliz • amerikan, ne da Amerika'ya 
kartı bir ingiliz • japon birliği vücude 
gelmemesi çok muhtemeldir. Londra ka
kabinesinin prensipi Vaşington emsalle
rini muhafaza etmek olacaktır, fakat ka· 
binenin yeni bir anlaşmanın hazırlanma
ımı kolaylaştırmak için japon talepleri· 
ne karşı bazı tavizlerde bulunması im
kansız değildir. Londra'da, japonların 

da bu uzlaşmaya teşebbüsünün muvaf • 
fak olması lehinde çalışacakları umul
maktadır. Vaşington muahedesi iptal 
edildiği takdirde, bunu derhal silahlan
ma yanşt takip edecektir ki bu da İngil
tere bütçesine büyük bir yük teşkil ede· 
celc ve İngiliz harici siyasetine dahili ne· 

ticeleri hesap edilemiyecek kadar çok 

olacak bir muvaffakiyetsizlik sebebi ola

caktır. Bugün japonlarla amerikaJılar 

arasında ilk toplantı olacak ve cuma gü

nü de İngiliz • japon görüımeleri tekrar 

bqlıyacaktır. lngiliz - amerikan görüş • 

bıeleri gelecek hafta ba,mdan önce bat
lıumyacaktır. Böylece vaziyetin tama -

men tespiti için günler geçecek demek-

tir. 

Para istikrarı lehinde 
bir nutuk 

Londra, 24 (A.A.)" - Amerika'nın 

Londra büyük elçisi, Edimburg'da söy

lediği bir nutukta, isterling ile doların 

lstikran, iki memleketin menfaatleri iktı

zasmdan olduğu ve bu anlaşmaya öbür 

milletlerin iştiraki faydalı olacağım söy
Uyerek demi~tir ki: 

''Paralan altın esasına bağlı olan ve 

olmıyan memleketler, menfatlerinin bü

tnn dünyanın istifade edeceği bir istik· 

rar uzlaşmasında olduğunu anlıyacak -
lardır,, 

l1ondra ile Paris arasında 
aktarmasız tren 

Nevkutl • on • tayn, 24 (AA.J -
Celecek yıl yazında Londra ile Paris ak
tarmasız trenlerle bailanacaktw. Bu it 
için üçüncü feribot da denize indirİlmİ§• 

tir. Bu feribot hem &ansız hem de inai

liz demiryollarmda işlemek üzere sure

ti mahsusada yapılan 12 yolcu vagonu 

alacaktır. Aynı zamanda, denizdeki met 

'derec:esi ne olarsa olsun, yükselmenin 

mümkün olabilmesi için düT1kerk ve 

duvr arasındaki inşaat da devam etmek-

~edir. 

Askeri manevralar bitti. 
Bükreş, 24 (A.A.) - Albajulya as

keri manevraları dün bir resmi geçitle 
bitmiş ve Kırat Sinaya'ya dönmilştUr 

Serbest dış ticarete 
dönüş isteği 

Brüksel, 24 (A.A.) - Hariciye nazı

n M. Jaspar, altın blokuna mensup 

memleketler arasındaki an1aşmalann dar 

bir çevreden başlayarak ve adım adım 

Uerliyerek mübadelelerin serbestliğini 

tekrar kurmak için mütevazi bir te§eb • 

büs olduğunu söy1iyerek: "Brüksel pro

tokol unun Avrupa iktısat tarihinde bir 

ca-ını ümit ederim" demiıtir. 

LEHf.STAN'DA 

Leh · Çel{_ yakınlaş
masına imkan 

yokmuş 
Katoviçe, 24 (A.A.) - Leh • çekos· 

Joy,ak cemiyeti, fiımdiki hal ııre tartJar 
içinae iki memleket arasınaa yalcınbk te
ıisi için çalıtmanın imkansızlığı karşı

sında kendi kendisini feshetmiştir. Nor
mal tartlar döner dönmez, cemiyet, tek· 
rar mesaisine baıJıyacaktır. 

Varşova, 24 (A.A.) - 1935/ 36 büt
eçsi 145 milyon zeloti açık göstermek. 
tedir. Varidatta 1934/35 senesi bütçe. 
sine nisbetle 153 milyon noksanlık oldu
ğu halde masrafta ancak 52 milyon ta
sarruf vardır. 
Yarı resmi gazete bu açığın hazine ih

tiyatları ve normal mali muameUit ile 
kapatılacağını yazmaktadır. 

Varşova, 24 (A.A.) - Danzig mat· 
buatı, Danzig'in altın blokuna dahil 
memleketler arasında ve resmi bankanın 
paranın istikrarını muhafaza etmiş oldu
ğunu kaydetmektedir. 

Leh - Macar iktısadi 
anlaşması 

Varşova, 24 (A.A.) - Krakovi'de 
çıkan İllustrowany Kuryer mecmuası, 
M. Gömböş'ün merkezi Avrupa'nm bil
hassa aralarında ihtilaf olmıyan memle
ketler münasebetleri arasında bağlılık 

tesisi suretiyle kalkınması hakkındaki 

beyanatını ne§retmektedir. M. Gömböş, 
birçok meselelerin, iktısat ve hars mese
lelerine de münhasır kalsa da böyle bir 
işbirliği ile halledilebileceğini bildiriyor. 

Macar başvekili Varşova ziyareti es
nasında leh • macar ticaret milnasebet • 
lerine ait bazı teferruatı müzakere etmiş 
tir kı bu milzakere bir takas anlaşması 

yapılmasını mümkün kılacak mahiyette
dir. 

FRANSA'DA. 

Islahat işinde radikal
lerin vaziyeti 

Paris, 24 ( A.A.) - Sol cenah de
mokrat bürosunun, teşkilatı esasiye ısla
hatı projesini görüşmek için, Nant kon
gresinden sonra fırkanın ayan azasını 

toplanmıya çağırması muhtemeldir. Ra
dikal ayan azası, ayanm muvafakati ol
aından meclisin dağıblmasma muhalif 
olmakla beraber, devlette meclisin dağıl. 
olmakla beraber, devlette başvekil M. 
Dumerg tarafmdan teklif edilen tarzda 
ıslahat yapılmaımı kabule amade görün
mektedirler 

Staviski komisyonwıun 

çalışmaları 
Paris, 24 (A.A.)' - Staviski tahkikat 

komisyonu, bir muhalif ve bir müstenkife 
karşı ittifakla, Giyom raporuna cevap 
olan muhtıra ile şimendifer mütehassıs· 
lannm ve doktorların Prens'in ölümüne 
dair olan raporunu da neşretmeğe karar 
vermiştir. Komisyon bu sabah bazı ~a • 
bitleri dinliyecek ve öğleden sonra siyasi 
ve idari mesuliyetleri tetkik edecektir. 

Fransız dış ticaretinin 
vaziyeti 

Paris, 24 (A.A.)- 1934 yılının ilk 
dokuz ayı zarfında Fransa'nrn harici ti
caerti: 

İthalat: 17 milyar 653 milyon frank, 
İhracat: 13 milyar 59 milyon frank. 

1933 senesinin aynı devresine naza
ran ithalatta 3 milyar 961 milyon eksik
lik, ihracatta ise 412 milyon eksiklik var
dır. 

M usul petrollan 
Hayfa'ya geldi 

Paris, 24 (A.A.) - Musul petrolleri
nin borularla nakli için yapılan tesisatın 
1935 kanunusanisinde yapılacak açılış 

şenliğinde fransız heyetine M. Eriyo ri
yaset edecek ve heyet ayan hariciye ko
misyonu reisi M. Hanri Beranje ile pet
rol komisyonu reisi M. Hanri Roy ve 
mebusan meclisi hariciye komisyonu rei
s M. Pot Bastid'den mürekkep olacaktır. 

l"!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!~~~~~~IANYA'DA. 

Ankara ve Kahil 
arasında 

Tebrik ve teşekkür tel
grafları alınıp verildi. 

Afgan Kıralı Hazretlerinin cfoğamla
rının yıldönümü münasebetile Reisi • 
cümhur Hazretleriyle Zahir Han arasın
da a§ağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Afganistan Kıralı Haımet)i Muham
met Zahir Han Hazretlerine: 

Ka bi 1 

Zatı Hatmetanelerinin doğumlarının 
yıldönümü münasebetiyle en har tebrik
lerimle birlikte tahsi saadetleri ve kar -
det Afgan milletinin refah ve saadeti 
hakkındaki dileklerimi beyana müsaraat 
eylerim. 

Gazi M. Kemal 

Türkiye Reisicümhuru Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerine: 

Ankara 

Doğumumun yıldönümü münasebeti
le lütfen yapılan temennilerden fevkala
de mütehassis olarak Zatı Devletlerini -
zin şahsi saadeti ve türk milletinin itila· 
sı hususlarındaki en samimi dileklerimi 
arzederim. 

Afgan Kıralı Zahir 

Puankarenin 
ölümünden ötürü 

Fransız Cümhur Reisinin 
Gazi Hazretlerine 
karşılık telyazısı 

Fransa•nın eski Reiaicümhuru M. 
Raymon Puankare'nin ölümü münase
betiyle Reisicümhur Hazretleriyle Baş
vekil İsmet Paşa Hazretlerinin çekmiş 
oldukları taziye telgraflanna Fransa 
Reisicümhuru M. Löbrön ve Başvekil M. 
Dumerg tarafından aşağıdaki cevaplar 
gelmiştir: 

Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine: 

Ankara 

Fransız milletini müteellim eden reis 
Puankare'nin vefatı dolayısiyle duçar 
olduğumuz büyük matem içinde zab dev 
letlerinin dostane telgraflarmdan fevka
lade mütehassis olduğum halde pek ha
raretli teşekkürlerimi kabul buyurmanı-
zı ric:a •derim. 

Alber Löbrön 

Frarisız Başvekili M. Du
merg'in Başvekilimiz 
İsmet Paşaya gönder
diği karşılık telyazısı 

Baıvekil ismet Pata Hazretlerine: 
Ankara 

Bugün Fransatnın en namdar evlat
lanndan ve en eyi hadimlerinden biri 
olarak ölümüne ağlamakta olduğu reis 
Raymond Puankare'nin vefatı haberini 
alır almaz göndermek lütfünde bulun • 
mut olduğunuz taziyet telgrafından do
layı gerek Zatı Devletlerine ve geTek 
Türkiye cümhuriyeti hükumetine fevka
lade hararetle le§ekkür ederim. 

Caston Dwnerg 

Londra - Melbum 
yarışını kazananlar 
Paris, 24 (A.A.) - Londra • Mel· 

bum müsabakasını pek büyük bir mU • 

kemmeliyetle kazanan Skot 31 yaşında 

ve meşhur bir orkestra şefinin oğludur. 

Pilotluk imtihanını 19 yaşında vermiş 

ve dört sene ingiliz hava idarerinde hiz

met ederek iki defa İngiltere süratreko

runu elde etmiştir. 

Arkadaşı Kampbel gark Afrlkası tay 

yare hizmetinde senelerce hizmet etmiş 

ve üç defa en mühim pilot zaferi elde et

miıtir. 

Almanyanın Yugoslav
ya'ya tekliflerde bulW1-
duğu tekzip ediliyor 

Berlin, 24 (A.A.) - Alman istihba
rat bürosu bildiriyor: Bir farnsız gazete 
sin.in Belgrat'dan alarak neşrettiği bir 
haberde, Prusya 'Başvekili C1:nera1 Gö
ring'in Belgrat'da Yugoslavya Hariciye 
Nazırı ile olan görüşmesi sırasında Yu
goslavya alman tasavvurlarına müzahe
ret ettiği takdirde, Yugoslavya'ya bir 
kısım A vustury.a arazisinin ikrlcedı1me -
sini ve 1talya'ya karşt Yugoslavya'ya 
müzaheret etmeği ve başkaca ikttsadi 
menfaatler bulmayı teklif ettiği bildiril
mişti. Bir alınan salahiyettar membaı, 

daha önce başka vesilelerle de ortaya 
atılmış ve kötü maksatları belli olan bu 
haberlerin tekzibine bile lilzum olmadı· 
ğını bildirmiştir. 

Diğer taraftan, Yugoslavya Harici· 
ye Nazırı ,\i. Yevtiç'in de bu tekzibi ta· 
mamen teyit ettiği öğrenilmiştir. 

lTALYA'DA. 

Milletlerarası ziraat ens -
ti tüsü umumi heyetinin 

görüşmeleri 

Roma, 24 (A.A.) - Milletler arası 

ziraat enstitüsü umumi heyeti bugiln 

Amerika Ziraat Nazırını dinliyecektir. 

Buhrana sebep olan cihan vaziyetinin 

istihalelerini anlatacak olan mumaileyh 

şimdiki sistemi takbih etmekte ve çiln

kü bu sistemin teşebbüslerde ahenk te

sis temediğini bildirmektedir. Mumailey 

he nazaran, ferdiyetçilik dünyayı öldür· 

mek üzere idi. Fakat korumacı milJetse

verlik de serbest mübadele gibi bir hal 
tarzı değildir. Esasen serbest mübadele 

hiçbir zaman bilsbütün serbest olmamış

tır. Her millet kendi ticari bilançosunu 

denkleştirmelidir, yani mübadeleler 
denk olmalıdır. 

Amerikalı nazırın nutku faydalı mü
zakereye yol açacağı zannedilmektedir. 

Saatte 709 kilometrelik 
yeni hava sürat rekoru 

Roma, 24 (A.A.) - Deniz tayyare
leri için mevcut dünya sürat rekoru mU
laziın Ajello tarafından kırılmıştır 

Mülazim Ajello dün gilzel bir havada 
Garde gölü üzerinde saat 14,50 de ha • 
vatanmış ve 6 dakika sonra Manerba ile 
Maniga arasındaki yeri dört defa geç
miş bulunuyordu. Bu suretle tayyareci 
150 metre irtifada uçarak saatte 709 ki
lometrelik bir sürat elde etmiştir. Bun
dan evelki rekoru da gene kendisi 
10 nisan l 933 de tesis etmiıtL 

Macaristan Yugoslavya
nm bildirdiği tethişçyi 

yakaladı. 
Budapeşte, 24 (A.A.) - Polis, Yu

goslavya elçisi tarafından bildirilen hır· 
vat tethişçisini tevkif etmiştir. Tahkika
tı işk~l etmemek için mevkufun ismi 
ne§redilmernektedir. 

Balon nasıl indi 

Kadiks - Ohyo'da - 24 (A.A.") -
Profesör Pikar'ın stratosfer balonu bu· 
raya tahminen altı kilometre mesafede
ki bir çiflikte bir ağaç üzerine inmiştir. 
Balon profesörün söylediğine göre 15 
bin metre yükselmiş ve 322 kilometre yol 
almıştır. İçindekiler sağdırlar. Balon 
hasara uğramış, fakat iletler sağlamdır. 

Kadiks, 2 4(A.A.) - Çiflikten 100 
kadar kimse stratosfer balonunun sürat· 

le indiğini görünce sepete asılı halatı 

yakalamak için koşmuşlarsa da balonu 
bir ağaca takılmaktan kurtaramamışlar-

dır. Balondan ilkönce akümlatör atıl· 

mış ve sonra safra atılmak istenmişse 

de hadiselere sebep olmamak için bun
dan vaz geçitmiştir. Yapılan tetkik ne
tiesinde yalnız balonun kabı örselendi· 
fi görülmtlştür. 

l'l lRLÜ IJ ı\UElfLhit. 

Romanya dış ticareti 
Bükreş. 24 (A.A.) - Rador ajat111 

bildiriyor: Ticaret nazırhğı. yeni dı~ dl 
caret sistemi üzerine mevcut mukavelO' 
!.erden ricat edeceği hakkındaki iddiala
rı tekzip ve daha ziyade bu mukavelel
rin anlaşarak yeni sisteme uyduruıınad 
na çalışrlacağım beyan etmiştir 

Götenburg belediye 
seçiminin neticeleri 
1stokholm, 24 (A.A.) - Bütün ınall 

buat Götenburg belediye seçimi neticfl 
Jeri hakkında yazılar neşretmekted~ 
Şimdiye kadar muhafazakarlarla sosyal 
demokratların ekseriyete malik oldu!o 
Jarr bu mıntakada komünistler birço~ 
azahk kazanmışlar ve naziler de ilk dt' 

Ja olarak iki azalık elde etmişlerdir. Esa
sen bu şehir İsveç'te nazi faaliyetinld 
merkez! bulunacaktır. 

~~~=--"'""'"'='~~~=-=='=""~ 

Bul:ı;ar hükumeti 
ve 

tethi~ hareketleri 
Bükreşte çıkan Dimineata gazeteSll 

yazdığı bir makalede bugünkü bulgd 

hilkOmetinin şimdiye kadar hiç bir hiM 
kumetin teşebbüs etmediği işlere teşe~· 
hüs ederek Yugoslavya ile olan mürı 
sebatı iyileştirmek niyetiyle Makedo 

ya ihtilal hareketini yok eylemeğe çal~ 
tığını kaydeyledikten sonra Dobriçe ıtl 
hacirJerinden müteşekkil komitele • 
Romanya arazisinde sık sık iniş har ~J 
ketleri yapmakta olduğunu kaydetme» 
te ve demektedir ki : 

"Giln geçmiyor ki bu havaliden ya 
pılan yangınlara, soygunlara, köylerd~ 
ve yollarda yapılan tecavüzlere dair ha.111 

herler gelmesin. Bu vaziyet karşısında 
acaba Buigaristan iki siyaset mi taki~ 
ediyor diye düşünmek mecburiyetind1 
kalıyoruz. Bir taratfan Makedonya ihj 
tilal komitesini şiddetle takip ede~ 
ken diğer taraftan Dobriçe'de Y 
ptlanlara göz yumması gizli bir hes~~ 
neticesi midir? Halbuki Dobriçe'deJP 
hareketlerin durdurulması Makedon~ 
ihtilal komitesinin lağvından daha ço 

kolay bir iştir." WE!2 fl""' 

Halk evi 
reisliğindeıı 

Evimiz netriyat ve kütüphane~o 
tesinde açık olan bir azalık içil) 

yapılacaktır. Bu tubeye kayıtlı 

31. 10. 934 çar§amba günü saat 18 

Halkevine gehneleri ric:a olunur. 

••• 
Halk dershaneleri ve kurtlar koıni"'9 

ta;afınd~ her ıene verilen fransı:ıı~ 
almanca ve İngilizce lisan kursları e'1 
usulü defteri kursu bu ıene 1 ikinci t.-ıııı 
rin 934 de Halkevi yakınında Bahl'l7"" 

caddesindeki Huıuıi Bizim MekteP'M 

verilecektir. 

1 - Smıflar azami 25 kiıiJiktir. 

2 - Her kurt iki derecelidir. 

3 - Dersler haftada iki defadır. J4 
4 - Dereler akf81Dlan aaat 18 dell 

ye kadardır. 

6 - KuTslara mektep tatebeıi oJlll't 
yan zevat alınacaktır. , ~ 

6 - Müracaatlar Halkevi katibine~ 
geç 25 birinci teırin 934 alqamına k• 

yapılmalıdır. ~ 
7 - HaJkevi müracaat 11ra nu 

ıile beher smıf için 25 talebe ala~ d 
ğer müracaatları namzet olarak ka1' 
decektir. 

*** ~ 
Evimiz halk dershaneıert ve go:ıı~el • 

natlar komiteleri tarafından Ma0 

Kitare, keman dereleri verilecektir· 

)er 1 ikinci teırin 934 te ~'~~~· 
Kayıt için her gün Halkevı katlP 

müracaat edilebilir. 



~ 1. TEşRIN 1934 PERŞEMBE. 

· Öz tiirkçe ve 

Hakimiyet 
ayı naurıa 1 . 

lllft ·ık rırn, stanbul' da yenı yazı· 
ıinı 1 savaı denemeleri başlamıştı. Bi
bekı gazete, sağdan soldan bir direktif 

erneden ke d. .. . . . .. . de L• ' n ı guçyetımının otesın· 
uır v • • 

llia ~rım ıçin didindi. Bütün gazete-
l'tn cnı Yazı ile çıkacağı gece, provala
AaJca tında ıabahladık. Fırka gazetesi, 
ltıl ra gazetesi, yurt ile budunun kur • 

Ufu ıaa 
baık vşına bayrak olmuf gazete, 
olur; ne Ya~ıa idi yanlış olurdu, ayıp 
hlii du. Hakımiyet'in geçenki yıldönü-

n ede ·· 1 • • 
8 .;a__ ıoy emııtik: bu gazetenın 
-atları d •. b·ı· d •• nıe egııe ı ır ama, yasaıı egıf-

'tne~ ~u Yasa da, Önderin peşisıra git -
"tedır. 
Yeni d"l ını 1 ıavaıının geçenlerde bayra-
ıelrni•t" a·· .. k d·ı •. ~rla z 1• utun gazeteler en ı ennı 

lar dılar; ortaya, iyi bir verimle çıktı· 
Pıbn Ama ertesi gün, sanki bayram ya -
l aınış, sanki dil davası Önderden biz
er~tnanet edilmemiş gibi idi. 
ti~. zetelerimiz, tıpkı mecmualarımız 
•oı, dil . . . 1 . 

9'e 
1 

1tının yalnız yaygısmı üzer erı· 
a tnarnıılardrr. 
Yeni d"l" · l" ak · d"I 

11
• ı ı sevım ı yapac , yem ı e 

ri:;nları 11ındrracak olanlar da kendile
lci, ~: Hele muharrirler iyi bilmelidirler 
bir . d gibi, zevk ölçüsü çok ince olan 
•tr~fte, Yan çizmenin iki türlü zaran 

rr. 
Bir kere d"l • • • d eaz· M t.f , ı ışının başın a ı us· 

ı·-~ keınaı bulunduğuna ve dilin kendi-
1tlnden y . .. • • , enı soz, yenı gramer ve yenı 
entaks isted" - . .. d.l • . .. .. 

c..ı- , ıgıne gore, ı ışı, yuruye -
qhr Bun ·· .. d • ·ı kk. ·ı illi : un onune egı te ışı er ce· 

lı l~etın kendisi bile geçemez. ihtiyaç 
a ıne l . 

ı,. ge mış davalar, otomatik olarak, 
uJ;rılıı Yollarını da beraberlerinde ge
'-holer: Demek oluyor ki, hiç bir itteki 

. taı, dildeki kadar manasız ve neti
teaız kalamaz. 

lkincisı' d d.l. . .. ··d····· .. rii e, ı ışı yuru ugune ve yu-
b Ye~eiine göre, kendini ona vermemek, :k angi ~ir muharrir için, geride kal-
8 ' kendıni tasfiye ettirmek demektir. 
b.llnun birçok örnekleri de vardır Ede-

t
.•Yab cedideciler, 0 zamanki dil hareke-
•ne ka k 1- rşı oymadılar mı? Haklı olduk· 
iti~~;; &ade bu kadar değil ..• O zaman
kol: hareketinin saçma olduğuna göre 
... Y ve çabuk tavsıyacağını sanarak 
·-rek t• du? e ın dışında kalmadılar mı? Ne ol-
bu ~u oldu ki, bugün, anlaşılmaları için 
traeltu~k muharrirlerin türkçeye çevril· 

tri gerektir. 
Bu ·· ·· IİJ( runun muharriri için de aynı teh-

0 .:.:dır. Durduğu yerde, bir iki yılda 
d..r k r ~s~iyebilir ki, hık deyinceye ka· 
\a endısıni müzenin bir köşesinde bu-

r, 

er ~undan batka, dil demek muharririn 
içi -~!İ demektir. Dilin içinde yaıar, 
Öa:" e düşünür, içinde kazamr. Kendi 
t~~~s~nde yeni bir hareket bugünkü a-•' ii tle birçok ıeyi sarsıp birçok 
·~rı tef · 
•d lca •rır de, muharrir, buna kartı na· 
~ Y•hız kalrr? Yeni dilin hem zevkle 
)~d~~ ç_a~k gelişmesi, konuşmadili ile 
a.ıtı 1 •nın ıleriye doğru fakat biribirini 
d .. ~~ Yiİrümeai için, muharririn, ol
~d llbı bu işin ortaamda yeralması li-

11'. 

Li.-!11?11 Yapmıyan muharrir, yeni dil 
fte..di tiyaç ~lduğu için memleketine; 
Jcını di~~taı.• yüzünden dil İ!ine bir ta
..... ~oredıleri yahut dil acemileri ka
)Ürij dan bizzat kendi mesleğine; 

Yerı davanın arkasında kalacağı mu· 

'eblr 
Diş tabipleri ikinci 

kongresi 
lstanbul, 24 (Telefon) - Dit 

Tabipleri ikinci Kongresi bugün 
Üniversite Konferans Salonunda 
Belediye Reisi namına muavin 
Hamit Bey tarafından açıldı. Kon
gre Nurettin Ali ve Kazım Esa~ 
Beyleri dinledikten sonra Gazı 
Hazretleri, Büyük Millet Meclisi 
Reisi Kazım, Başvekil ismet Pa
şalarla Sıhhiye Vekili Refik Beye 
tazim telgrafları çekilmesine ka-

\Kazım Paşa Hazret
lerinin çektikleri 
taziyet telgrafları 

rar verdi. . 
Kongreye 300 diş tabibi iştirak 

etmiştir. Kongre komşu memleket
lerdeki mesleki teşekküllerden mu 
vaff akiyet temenni eden telgraf· 
lar aldı. 

l\larmara'fl:ıki fırtma'dan ~onra. 

İstanbul, 24 (Telefon)-lstan
buldan Mudanyaya giden ve ken· 
dilerinden haber alınamıyan üç 
yelkenli hakkında liman dairesi şu 
malumatı vermektedir, Bu üç yel· 
kenliden Zafer devrilmiş ve için
deki üç tavfa boğulmustur. Ihsan 
Hücla ve Ümit İsmindeki diğer iki 
kayıktan haber yoktur. 

Bir ka,lm 24 ~eneye mahkfım 
olein, hiri <le hf:raet elli. 

lstanbul, 24 (Telefon) - Ço
cuğunu denizP. ata.r"'k ölılüren İne-
bolulu Ane Ağır C"'zada bugün 
24 ~"''le hansP mahkilrn oldu. 

Haliçte bir çocw•<hı denize a
tan Lütfiye'nin de akli muvazene· 
si bozuk olduğu icin ademi mesu
liv~t•n .. knar verildi. 

hakkak ve mukadder olduğundan da 
bizzat kendi kendisine karşı günah işle· 
miş olacaktır. .. ., .. 

Bizim gazeteye bugiin uğravınca, 

yazı odalarının dıvarlannda şu sözleri 
aıulr gördüm: 

l. Hakimiyeti Milliye va'letesinde 
bundan sonra hiç bir arap ve 
acem terkibi kullanılmıyac21ktır. 

Kılişeler şimdilik müstesnadır. 

/.. Sarih surette tü~kçe karşılığı 
olan arap ve acem kelimeler, me
tinlerde deği,tir:lec-ktir: İstamal 
yerine kullanmak gibi. 

Hakimiyet'in dava namına konuşan 

dıvarları, sabiden bu yazının kaynağı ol
muttur. Yalnız. Hakimiyet'i bilenler 
inanırlar ki, hiç bir gazete inktlap nefer
liğini bizimki kadar gönülden yapma -
mı,tır. Gönülden gelen arzunun ne oldu
ğunu baıaran bilir. Gazetelerimizle ga
zeteci arkada~l"rrmızı aynı itin batına 
çağırıyoruz. Dil bayra.nında yıkanmıt 

sayıfalarla ortaya çıkmak kolaydır. Ama 
bayramın manası, bu değildir. Bayramın 
manası bir yıllık didinmenin balını bir 
günde yemektir. Çabtır gözükmekle 
çalıımak arasındaki farkı bilmez görün. 
mi yelim. 

BURHAN ASAF 

Büyük Millet Meclisinin dünkü kara
n üzerine Meclis Reisi Kazım Paşa Haz
retleri Yugoslavya ayan ve mebuaan re
islerine ayrı ayn aşağıdaki baısağlama 
telyazmnı göndermiıtir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu -
günkü hususi içtimaında Hariciye Veki
linin Büyük Kıra} Haşmetli Alekaandr 
Hazretlerinin vahşiyane bir surette ka 
tillerine ait beyanatını dinlemiştir. Bu 
menfur cinayet karşısında müttefik bir 
infial duyan Büyük Millet Meclisi, ri -
yaset divanını dost yugoslav milletine 
çok derin teessürlerinin ifadesini ve mu
fahham hükümdarının ıahsında uğramış 
olduğu büyük ziyadan dolayı teeuürlü 
taziyetlerini iblağ eylemeğe memur et
miıtir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi Alp Kazım. 

Kazım Paşa Hazretleri Fransa ayan 
ve mebusan reislerine de ayrı ayrı şu 
telyazunnı çekmistir: 

Türkiye BüyÜk Millet Meclisi, bu· 
günkü hususi içtimaında Hariciye Veki
linin Büyük Kıra1 Hasmetli Aleksandr 
Hazretlerinin ve BüyÜk Fransız Reisi 
Bartu'nun vahşiyane bir surette katille
rine ait beyanatını dinlemiıtir. Bu men
fur cinayet kars111nda müttefik bir infial 
,:uyan Büyük Millet Meclisi, riyaset di
vanını fransız milletine çok derin teessür 
lerinin ifadesini ve reis Bartu'nun şah
sında uğramış olduğu büyük ziyadan 
dolavı teessürlii tazivetlerini iblağ eyle
meğe memur etmiştir. 

Türkive Büyük Millet Meclisi 
Reisi Alp Kazım. 

Af)on fabrikası Ankara'da 
kurulacak. 

İstanbul, 24 (Telefon) - Uyut
turucu Maddeler inhisarı Müdürü 
Ali Sami Bey afyon fabrikasının 
Ankarada kurulmasına ait hazır· 
lıkların ilerlediğini söyledi. 

l~tanhul dimhuriyet bayramı 
hazırlıkları. 

lstanbul, 24 (Telefon)-Cüm
huriyet Bayramı programı hazır· 

lanmış ve alakadarlara tebliğ edil
miştir. Programda bilhassa tem
siller, konferanslar mühim bir yer 
tutmaktadır. 

Kastamonuda belediye 
meclisi toplantıları 
Kastamonu, 24 ( A.A.) - Merkez ve 

kazalarda yeni belediye mecl~slcri fevka 
fü:!e toplanb yaparak reis ve encümen 

azal:klan seçmitlerdir. Kastamonu bele
azalannı seçmiılerdir. Kastamonu bele
pan Hilmi Bey tekrar seçilmiştir. 

Irak tayyareleri 
~ehrimizde 

f 

Cümhuriyetin on birinci yıldönümü 

merasimine iıtirak etmek üzere kardet 
Irak hükUmeti tarafından gönderilen 
dört Irak askeri tayyaresi bugün saat 
12,30 da şehrimize gelmiştir. Irak tayya 
releri şehrimize gelirken hava kuvvetle
rimize mensup iki tayyaremiz ve tayya
re meydanında da milli müdafaa hava 
müsteşarı Salim Cevat Pata ile Irak orta 
elçisi Naci Şevket, bava yolları müdürü 
Ayni Beylerle Irak elçiliği erkanı ve ha
va kuvvetlerimize mensup zabitler tara
fından karşdanmııtır. 

Gelen heyet Irak hava kuvvetlerine 
mensup binbaşı Mehmet Ali, yüzbatı 
Ekrem Müştak, mülazim Naaıf ve Aziz 
Beylerle üç makinistten mürekkeptir. 

Orduevine misafir edilen kardet mil
let tayyarecilerine mihmandar olarak bin 
batı Mazlum Bey tefrik edilmiştir. 

Cümhuriyet bayramına iştirali 
edecek Irak tayyareleri. 

Adana, 24 - Ankarada yapı· 
lacak cümhuriyetimizin 11 inci yıl 
dönümü bayramında bulunmak Ü· 
zere 4 tayyareden mürekkep bir 
Irak filosu dün saat 13.45 te ıehri-

mize gelerek tayyare meydanına 
İnmittir. Filo binbaşı Mehmet A
li Beyin kumandasında olup 29, 30 
32, 33 numaraları tatıyor. Filo 
dün sabah saat 8 de Bağdattan ha 
reket etmiş, 11.30 da Derzor'a İ· 
nerek benzin almış ve tekrar ha
valanarak ıehrimize gelmiıtir. Yol 
culukları gayet iyi ve anzasız geç. 
mit ve Bağdat-Adana mesafesini 
5 saat 45 dakikada almıtlardır. 

Filo mürettebatı bir binl:>a
şı bir yüzbaşı ve iki mülazim 
ve üç makinistten ibarettir. Misa
fir tayyareciler belediye ve tayya· 
re cemiyeti tarafından karıdan • 
mıt ve belediyenin konuğu olara1' 
otele götürülmütlerdir. Hava mü
sait olduğu takdirde tayyareler bu 
gün Konya yolu ile Ankara'ya doğ 
ru uçacaklardır. 

Bayrama iştirak için beş 
İran tayyaresi de gelecek 

Haber alclığnnıza göre bet tayyare • 
den mürekkep bir İran hava kuYYetİ 
29 birinci teırinde kutlulanacak olan 
cümhuriyetin on birinci yıldönümü me
rasimine ittirak etmek üzere 28 birinci 
te,rin günü tehrimize gelecektir. 

Ayakkabıcılann aralan 
düzelecek mi? 

lıtanbul, 24 (Telefon) -Lu
tik ve deri ayakkapları ihtil(afmı 
tetkik eden komisyon itini bugün 
bitirdi. Hazırladığı raporunu ya
rın Oda idare Heyetine verecektir. 
en güze] mode11erine göre 

(Başı 1. inci saytfada) 

tarından bugün işte birini daha taşkın 
sevinçle yaşıyacağız. İşte bayram için
de bayram yapıyoruz. Af yon - Antalya 
demiryolunun başladığını göre.:eğiz. 

işte yakın komşu eller Antalya, 
Burdur, Isparta, Afyon'la birlik~ bir 
tek gövde, bir tek yürek gibi çarpıyor. 
Akdeniz'e doğru bir demirden panca 
daha bu gün uzanacak. .. Kardeşler, çif· 
te bayram kutlu olsun 1 

Yurttaşlar 1 bugün acındığmıız tek 
n esne var, onu da söyliyeceğim: (Ah 
ne olurdu! kurtuluş savaşında kanları
nı bize veren kardeşler de bugünleri 
göreydi, ne olurdu?) 

Seziyorum, biliyorum. Sizlerin de 
bu ölmiyen ölüler için yüreğinizi bir 
kor yakıyor .. Hayır, hayır! bu yeri uç· 
mak olanların (tin) leri, (özüt) teri 
bizlerde yaşıyor .. Evet, onlar itte te
pemizde uçuşuyorlar. Bu sevinçlerimi· 
zi ortaklaşıyorlar .• Onlarm angıları ö
nünde yanık yürek, yaşlı g8zlerle eğfA 

telimi 
Bir yumuşu yerine getirecek aözll· 

mil bitireceğim: 
Ülkeyi kurtaran. koruyaa yt.'cetik· 

ten yüceliğe götüren sevgili Önderi• 
mizin, Uluğ Başkanımızm, BOyUk (Ga 
zi) mizin kıtında özden saygılarla eği
lirim, yükilnürüm r... Alpler, baturlar. 
yiğitlikler kaynağı olan titrk ordusı 
ile onu göğsünden çıkaran bOyUk TUr• 
budununa en derin saygılanmı tun• 
rıml 

SÖZLER: 

Arı - Saf, temls 

Sözel - Nutuk 
tıde§ - Hemşerl 
El, il - Memleket 
• • deli - Kadar 
Konuk - Misafir 
Acun - Dünya 
Unlil - Şanlı 
Kamu - Cümle 
Hınç-Ktn 

Kıvanç - Şataret 

Kıt, kat - Huzur, nesci 
Mutlu - Bahtiyar 
Yagı - Dil'"1aıt 
Kutlu - MübarelC 
Çağ - Sıra, zaman 
Ot - Ateş 
Angaç - Hatıra. lblde 
Germen, ur - Kale, sOr 
Kale - Kal'a- kalmaktan 2eleblllr 

Tanık - Şahit 
U c _ Sebep, mllnteba 
Tolga, tulga - Miğfer, taç verıne. 

Budun - Millet 
İlenç - İnkisar etme 
Him, im - Temel, uaı 

Ulke - Vatan 
tlgUn - Alem, halk 
San - Şan, şeref 
Kor - Yanmıf kömUr 
Uçmak - Cennet 
Tin, özüt - Ruh, caa 
Angı - Hatıra 

Yumuş - Vazife 
Önder - Rehber" 
Başkan - Reiı ' e 
Uluğ - Büytik 
Yükünmek - Tazimle elllınek 
Alp, batur - Şeci, kahraman 
Yukardaki sözler (Tarama Dertl• 

si) nde vardır. 

Maarif V k ·1· F 'd heyer. e ı ımız Abidı. ıJ •• Aydın'd& vali ve C.H . . ı are 
1 

• maarif d · d ) a amlarıle beraber (ya? sı rnemleket postasın a 

Cümhuriyet bayramımızda dost ve komşu milleti tem
sil edecek 1 rak tayyarecileri, tayyarecile rimizle bir arada. 

Iraktan hava yolu ile gelerek Ankara meydanına 
inen Irak tayyareleri 

JJ nkara Birası; Umduğumuzdan Üstün Çıkmışbr. 
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Garpta fikirtıa.reketıeri 1 [ Memleket Postası J AVUSTURALYA BUNDAN Y tJz SENE EVEL NASIL TEŞEK
KVL ETI'I? - JAPON TICAR ET VE SANA Yit NASIL 

MUVAFFAK OLUYOR? 

"'Ut Temi"" gazetesi, Avusturalya
flı Viktorya devletini.D yüzüncü yıl· 

•önümü Jenliileri münasebetile ba 
ılDUılZ.zan.J htanın siyasi teşkilatının 

ıöyle bir tarihçesini yapryor: 

Birinci tepin nihayetinde Avustu
:ratyada Viktorya eyaletile Melburn 
tehrinin yüzfincil yıldönilmleri şenlik
leri başhyacak ve bu şenliklerde İn
giltere Kıralmın üçüncil oğlu hazır 

bulunacaktır. 

Sidney 'ehriyle Nev. Sut - Vals 
eyaletinin ötedenberi Melburn şehrini 
ve Viktorya eyaletini kıskanmakta ol
duğu söylenir. Filhakika Sidney şehri 
daha eski ve merkezi olduğu eyalet 
nüfuss;a daha kalabalık olduğu halde 
Melbum, bu son yüz seneyi saadet ve be 
reket is;inde geçirmiştir. 

Avusturalya kıtasının keşfi hakkın
daki malumat hem pek eski, hem de pek 
karanlıktır. On beşinci asır Portekizle· 
ri bu kıtaya "Büyük Cava" adını ver
mi§lerdi. Wytfliet'te 1598 de "Austra
Jis Terra" tesmiye ettiği bu adadan bah· 
.ederken onun, .. arzın beşinci kıtası ol· 
mak ihtimali var" diyordu. 1606 da, Pe
ru'dan gelmiş olan ispanyalı Torres şim 
~i adını taşıyan boğazı keşfetti. 1606 ile 
1627 arasında oralarda seyahat eden fe
Jemenkli Hartoz ve Peter Nuyts, Arn
hem Land ile Carpentarie körfezine ha
la taşımakta oldukları isimleri vermiş
ler ve bütün cenup sahilini gezmişler· 

dir' Tasman, 1642 de bugUn Tasmania 
adını taşıyan büyük adayı keşfetmiş ve 
ona başlangıçta Batavya Valisi Van Die 
men'in ismini vermişti. İngiltere Kıra
Jr Üçüncü William zamanında, yani 17 
inci asır nihayetlerinde o nırihlerde "ye 
ni Felemenk'' adiyle anılan bu kıta bir
çok seyyahlar tarafından gezilmiştir. 

Dampier, Vlaminigl ve daha başkaları 
gibi birçok cesur gemiciler Avustural
yanın yeni yeni kısımlarını keşfettiler. 
Fakat dünyanın bu kısmındaki büyük 
keşifler asıl on sekizinci asırda yapıldı 
ve bu hususta en çok faaliyet gösteren 
meşhur gemici James Cook oldu. On· 
4!an evelki gemiciler en ziyade garp ve 
timali garbi sahillerini dolaşmışlardı. 

Halbuki Cook, 1770 ile 1777 arasında A· 
vusturalva'nın bUtün cenubu şarki sahil 
)erini ve bundan başka Tasmanya ve 
Yeni-Zelanda adalarını gezdi. O hava
llde mutedil iklimlere, mümbit araziye, 
güzel dağlara ve geniş nehirlere tesa
düf etti. 1770 te demir attnış olduğu 
Botani görfezinde evveli Port-Jackson 
kasabası inşa edildi. On sekiz sene son· 
ra vali Ph1ip, İngiltere Dahiliye Nazırı 
Lord Sydney'in ismini verdiği şehri 

~urdu. On dokuzuncu asırda ise ingi
Uzler, bir taraftan "Mavi dağlar" arka
ıındaki, yani Sydney'in garbından iti· 
baren uzanan esrarengiz hinterlandı 

keşfetmek ve diğer taraftan "vahşi" yer 
lileri içeriye doğru sürerek müstemleke 

yeye nüfus yerle§tirmek hususunda çok 
gayret gösterdiler. Yeni müstemleke, 
.baılangıcında, mahkfunlar için bir men
fa olmak felaketine uğradı. Fakat Avus. 
turalyalılar bu bahiste daima hatırlatır· 
Jar ki, yfü. sene evelki İngilterede sür
günü istilzam eden 400 kadar cürüm var 

~ı. Meseli, 5 ıilinğ kadar bir para çal
mak, bir amele sindikasma mensup ol
mak ve yahut hususi arazide avlanmak 
gibi cürilmler, silrgilnle cezalandırılır 

•e mahkumlar, Botany körfezine ncfye. 
.'dilirlerdi. Binaenaleyh bu gibi mahldlm
Jarın ahfadından olmak ıvusturalyahlar 
ta hicap verici bir keyfiyet değildir. Fa 
bt avusturalyılrlar bu bahiste müfrit 
ltlr hassasiyet gCS.tennekte devam edi
yorlar ve memleketlerine bir asır evel 
.Urillmilş olan bu lekeden dolayı bili 
Jdn besliyorlar. 

Avusturalya devletlerinin herbirinin 
kendine mahsus bir tarihi var. Victoria 
eyaleti 1835 te teessüs etmiş ve fakat 
New-South-Wales eyaletinden 1851 de 
ayrılmıştu. Victaria eyaletinin teessü
süne sebep üç kişi olmuştur ki bunlar 
Tasmania adasından gelmiş üç beyaz
~ır. Henty, Batm:ın ve Fawkner isim
lerini tapyan bu Uç adam, bilahare Mel
bnnı körfezi admr alan Port-Phlip'e 
geldiler. Bunlar ortak bile değil battA 
rakiptiler. Biri yerlilere bıçak, ayn::t 
iSrtü gibi eşya, vererek 200,000 hr1rtarhk 

arazi satın aldL Diğeri kurmak istedik
leri köyün planlarını hazırladı. Bu köye 
bi11hare o tarihte İngiltere Başvekili o
lan Lord Melboume'un ismi verildi. 
Ba§vekile karşı büyük bir itimat besli
yen Krraliçe Victoia'nrn ismi de yeni e
yalete verildi. Bu eyalet 1851 de ayrı 
bir müstemleke, 1901 de yeni Avuıtu

ralya Dominyonunun bir devleti oldu. 
Avusturalya'nın iklim itibariyle en mu
tedil kısmı olan bu havali Melbume'un 
şimalinde ve şarkında altın madenleri 
keşfi sayesinde ve bilhassa 1850 • 1860 

arasında çok inkişaf etti. Bu tarihlerde 
vaki "altına hücum" o havaliye birçok 
sermaye ve ahali celbetti. Madam H.H. 
Richardson, Richard Mahony'nin Ser
veti isimli şaheserinde bu altına hücum 
devrinin harikulade muvaffak bir tari
hini çizmiştir. 

İster Hanry ve Batman gibi cesur ve 
cüretklir köylülerin, ister altın avına çı
kan maceraperestlerin ve yahut da ingi
liz mahkeme1cri tarafından mahkum e
dilmiş bedbehtların ahfadı olsunlar. bu
günkü avusturalyahlar, ana vatandaki 
köklerini aramak ve bulmak hususunda 
diğer dominyonlar ve hatta birleşik rlev 
Jetler halkından daha az hahislidirler. 
Tab'an pek demokrat olup asalet unvan 
larını ve içtimai farkları istihfafla te· 
laki ederler. Bundan başka "müstem
lekcli" adiyle anılmakdan da hoslanmaz 
tar. İrsi bir hissin sevkiyle İngiltereye 
merbut bulunmakla beraber her şeyden 
ziyade avusturalyalı olmaktan iftihar e
derler. .. .. " 

Yokohama Ticaret Odasr Reisi Ali· 
doyers imzası ile Paris'te çıkan "Le 
]ournal du Commerce"de ne~redilcn bir 
makale, .Taponva'mn ticaret .'>ahasrnda 
niçin muvaffak olduğunu şöyle izah e
diyor : 

Bundan kırk sene evel Japonya'ya 
geldiğim vakit, bir işçiye günde elli 
santim, işci kadınlara da 25 santim Uc
ret verilirdi. Bir hizmetçi aylığı S yen
di. 

Bugünkü ücretlerin vasati nispeti er
kek işçi için 1,60 yen ve kadın işçi isin 
0,80 yendir. Yani 40 sene evelki ücret
ten 16 misli fazladır. 

Avrupada ücret nispetinin artma 
seyri nasıl olursa olsun, 1894 te bir men 
sucat fabrikasında 1.15 frank gündelik 
alan bir işçi krzın bu11;ün 18,40 frank, 
yani eski ücretin 16 mislini aldığını 

zannetmiyorum. 

Binaenaleyh diyebilirim ki. Fransa
dakilerden daha mutediJ olan Japonya 
ücretlerinin artma seyri daha rasyonel 
bir tarzda devam etmiştir. f şçilere sene 
nihayetinde bir aylık ikramiye verildi
ğini de ilave etmeJivim. 

Bundan başka içtimai sigorta usulU 
Japonya'da henüz icat edilmemiştir. 

Japonya'nın yüz milyarlarca harp 
borcu da yoktur. 

Mesai saati meselesi de aliikayı celp 
edecek mahiyettedir. Japonya sanaviin· 

de haftalık mesai saatleri yekunu 50 ile 
60 arasında değişir. Pazar tatiline dai
ma riayet edilmemekte ise de bayram 
günleri pek çok olduğu gibi muhtelif 
sanayi mensuplarının senede iki defa 
olmak Uzere altı ita onar günlük dinlen 
me devreleri vardır. 

Vaziyet böyle iken Japonya nasıl 

oluyor da 14 yene, vani 65 fransız fran
ğına bir bisiklet, 180 franğa bir kilo '\a· 
at, 2 franga bir çift tenis kundrası sata-

biliyor? Bunun yegane sebebi yen kam· 
biyo rayicinin düşmesidir. 931 kambiyo 
rayicine göre, gene on dört yene satılan 
bisiklet 65 fransız frangı değil, 180 frank 
edecekti. Keza bir kilo saat 180 frank 
yerine ~00 frank edecek idi. 

Yen'in yüzde 60 nispetinde düşmesi 
Fransa'daki gibi bayat pahahlığının 

aynı nispette artmasını intaç etmedi, a
mele ücreti değişnı.edi. Pirinç fiatr art 
mak şöyle dursun, bilakis düşmüştür. 

İşte Japonyanrn muazzam ve korkunç 
rekabetinin sırrı budur. Vaziyet olduğu 
gibi bilinmediği için dampingten bahs 
ve şikayet ediliyor ve Japon ipeğiyle ya 
pılmıt bir çift çorabın lı:endi fiatı 8 
frank iken gümrük, kambiyo farla res
mi ve ithalat resmi naıniyle bu 8 franga 
16 frank daha ilave etmek lazım geldiği 

Aydın haberleri. 

- Hususi muhabirimizden -
Aydın; on birinci cümhuriyet bay

ramının çok canlı, renkli ve sesli bir 
surette kutlulanmasr için vilayetimizin 
her yerinde çalışmalar başlamıştır. Vi· 
]ayet merkeziyle kaza ve nahiyelerde 
kutlulama komiteleri kurulmuştur. Vi
layet kutlulama komitesi Vali Beyin 
başlığı altında sık sık toplanmaktadır. 

Halkevinin bütün komitelerinin iştira
kiyle iki gün evet umumi bir toplantı 
yapılarak bayram programı frzerinde 
konuşulmuş ve dünkü ikinci toplantıda 
program yapılarak kutJulama komite
sine verilmi§tir. 

Bayram günü Halkevi temsil heyeti 
Himmetin oğlu piyesini temsil edecek· 
tir. Sanatlar mektebi talebeleri de 
HaJkevi salonunda bir temsil yapacak
lardır. Bayramın ikinci günü orta mek 
tep talebeleri mektep salonunda bir 
temsil ve müsamere vereceklerdir. 

Nısap dolmadığından birer hafta u
zatılan Germencik, Karapınar ve Yeni
pazar nahiyeleri belediye intihapları 

da bitmiş her üçünde de fırkamrz nam
zetleri ittifakla seçilmişlerdir. 

Aydın ve diğer belediye meclisleri 
bugUnlerde toplanarak yeni reis ve en· 
cUmen azalarını seçeceklerdir. Dahili· 
ye Vekılletinin hu hususta vilayete yol-

• ladığı emir, vilayetten belediyesi olan 
kaza ve nahiyelere biJdirilmiştir. 

Vilayetimize son günlerde hafif yağ· 

mur çilemeleri olmuşsa da pamuk mah· 

sulüne bir zarar yapmamıştır. Kır tar

laların koza toplama işleri bitirilmiş, 

su hasarların da birinci ve bazı yerler
de ikinci kat koza toplama işi başarıl· 

mıştır. Pamuk mahsulü bu sene hava· 
ların kurak gitmesine rağmen verim 
itibariyle de !;Ok eyidir. Bu sebepten. 
ekiş geçen seneden az olmasına rağ

men, rekolte geçen seneden yüksek o
lacaktır. 

Yuğoslavya Kıralı büyük dost Alek· 
sandr Hazretlerinin cenaze merasımı 

dolayısiyle, dün Aydm'da resmi, husu
si bütün binalarda bayraklar yarıya çe
kilmiş, sinemalar tatil edilmiş, hiç bir 
yerde hatta evlerde bile çalgı çalın

mamıştır. Dün yapılan bir düğün için 
İzmir'den husust saz takımı getirtil· 
diği halde çalmamış ve hiç bir merasim 
yapılmamıştır. 

Aydın'dan Nazilli'ye giden Maarif 
Vekili Mebusumuz Abidin Beyefendi, 
oradan Denizli'ye geçmişler ve evelki 
gün tekrar buraya gelerek Söke yolu 
ile İzmire gitmişlerdir. 

Vekil Bey, istasiyonda, Valimiz 
Fevzi, Mebusumuz Fuat Şahin, Fırka 
ve Halkevi Reis ve idare heyetleri, dai
re müdürleri, mektep müdür ve mual
limleri ve talebeler tarafından selam-
lanmışlardır. O. H. 

Yayaktry• yoJa kavuştu 

lki sene evetine kadar Manisa'nın 

olan Yayaköy, son teşkilatta Akhisar'a 

verilmişti. Köylerimiz içinde çabuk yilk
aelmekte ilerilik gösteren bu köy, yol

suzh'. k yüzünden sıkıntıda idi. Buna kö

yün az sapa vaziyeti de sebep oluyordu. 

Yayaköy zeytinci bir nahiyedir. Bu 

güzel nahiyeyi Akhisar'a bağlıyan harap 

yolun yapılmasını Akhisar kaymakamı 

bulduğu güzel bir düzenle kolaylaştırdı. 

Yayaköy belediyesi, yolu nahiyenin ıı

nmna kadar yaptı. Smırdan kazaya ka

dar olan uzun parça için de yola yakın 

olan köyler yardım ettiler ve bu uğurda 
canfa başla çalıştılar. Şimdi Yayaköyle 
beraber birçok köyler de büyük ve güzel 
bir yola kavuşmuş bulunuyor. Yolun 
ufok tefek cks=klikleri bu luıa bitirile • 
cek ve üstün değerdeki Yayaköy ileri 
~itmek iilküsüne daha kolay kavu~acak
tır. 

--------------------·-·--------------------
V flbnnrı pmtta~ı. 

Ceneral Göring Almanlarla İngilizlerin 
yaklaşmasından bahsediyor. 

Kıra/ Aleksandr'ın cenaze merasi
minde bulunmak üzeu Belgrad'a giden 
Alman Hava Nazrrr Ceneral Göring 
Deyli Meyi gazetesinin meşhur muha
biri M. Vard Prays'a şu yolda beya· 
natta bulunmuştur: 

- Bana inanınız. Almanya'da ne Ji. 
derimiz, ne ben, ne de alman hüklıme
tine dahil herhangi bir şahıs, İngilte
re'ye düşman nazariyle bakmayız. Si
zin hava kuvvetleriniz artınca ben se
vinç duyarım. Çünkü İngiltere'nin a
sırlardanberi takip etmiş olduğu kuv· 
vetlerde muvazene siyasetine taraftar 
bulunuyorum. 

Son zamanlarda hava kuvvetlerini· 
zin iki misline çıkarılacağı haterini 
duyunca birçok ingitizlerden daha zi
yade sevindim. 

Biz alınanlar ingilizlerin bize asla 
hücum etmiyeceklerini biliriz. Günün 
birinde bir hücuma maruz kalacak isek 
bu başka taraftan gelecektir. Bundan 
dolayıdır ki Almanya'nm bir müdafaa 
hava filosuna şiddetle muhtaç olduğu 
iddiasını ileri sürmekteyiz. 

Henüz temin edemedik ise de Al
manya'nm havadan kendisini milda faa
ya kudretli bir hale gelmesi zaruridir. 

Ben, daima İngiltere ile hava filosu 
in§aatrnın mütekabilen tahdidi proje
sini müzakereye hazırım. 

Bu takdirde Almanya az bir hava 
müdafaa filosiyle iktifa edebilecek ve 
diğer devletler kabul ettikleri takdir
de onlarla muvazi ve müsavi olmak şar· 
tiyle muharebe tayyareleri de azaltıla
bilir. 

İngiliz milleti Almanya'nın vaziye· 

unutuluyor. Halbuki bize sattığı çorap 
tan 8 frank olan japon fabrikatörü his· 
sedarlarına yüzde 20 dağıtıyor. Büyük 
şirketler yüzde 20 ila 30 temettü hissesi 
vermekte olduktan gibi yüzde 8 ila 12 
raddesinde temettü hisseleri dağıtılması 
her zaman aörülen bir keyfiyettir 

tinden telaşa düşecek kadar akılsız mı

dır? 

M. Raldvin, sizin müdafaa sınırını

zın, Ren nehri üzerinde olduğunu söy
lemişti. Böyle sözlerin söylendiği bir 
sırada biz öz yurdumuzu korumak için 
silaha sarılmak istersek buna hayret 
eder misiniz? 

Manş denizinin beri tarafında sizin 
hava kuvvetlerinizin birkaç misli tay
yaresi bulunan hir devlet durup durur
ke nsi 7in gautelerinizin biteviye al· 
man hava kuvvetlerinden gelecek mu
hayyel bir tehlikeyi rlillerine dolama· 
tarı acayip değil midir? 

Si?.i temin eclttrim ki Almanya. Av· 
rupa'da bir fesat kaynağı değildir. Bil· 
akis. ben zamanla alman ve ingiliz mil· 
letlcrinin biribirine yaklaşacağına ve 
bizi birleştiren kan bağı ile biribirimi
ze bağlanacağımıza inanıyorum .. , 

Mareşal Peten ve Ceneral 
Göring nasıl konuştular 

Deyli Meyi gazetesinin meşhur mu
habiri M. Vard Prays 19 tarihli gaze
tesine Belgrad'tan yazıyor: 

"Kıral Aleksandr, dünyanın en gü
zel kilisesinde yatıyor. 

Müteveffa kırahn yeryUzUndeki 
hükümdarlar arasında en zenginlerden 

biri olduğunu öğrendim. Kendisinin 
Yugoslavya'nm birçok taraflarındaki 

emlaki, idaresi altında Yugoslavya'nın 

ticaret ve iktisat sahasında ilerlemesi 
üzerine kıymetini artırmıştır ... 

Bundan sonra muhteşem cenaze ala 
yrnrn tafsilatını veren muhabir, Fran
sa Harbiye Nazrrr Mareşal Peten ile 
Almanya Hava Nazırı Ceneral Göring· 
in kaqrla§maları ve konuşmaları hak 
kında şunları yazmaktadır.: 

"Bir aralık beklenmiyen bir sahne 
oldu. Cenaze alayına iştirak eden oto
mobiller birer birer gelerek mermer 
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Lehistan ile Macarstafl 
arasındaki münasebetlet. 

Budapeşto, 19 birinci teşrin. 
Resmi bir tebliğe göre, Macar BaŞ: 

vekili M. Gömböş'ün Varşova seyahati 
Macaristan'Ja J.ehistan arasındaki iktJ" 
sat ve kültür münasebetlerine daha de• 
rin bir mahiyet verilmesini istihdaf et• 
mektedir Prag'da çrkan gazeteler ist 
bu seyahate yeni bir ittifak sisteminin 
temel taşı atılma gayesini atfediyorlat• 

Macar efkarı umumiyesi de, bu it' 
yahatin, bugüne kadar ölü bir sennare 
gibi siyasette tesirini göstermiyeı:s 

Leh • Macar dostluğunun hakikatleşti• 
rilmesi için ilk adım olduğu kanaatio• 
dedir. 

Bütün macar gazeteleri günlerdeO

beri Başvekil M. Gömböş'ün seyahati 

ve Macar - Leh dostluğu ile meşgul ol• 
maktadırlar. Gazeteler, Macar ve Leb 

milletlerinin aynı huyda olduklarıP1 

kaydettikten sonra Macar • Leh dostlu• 
ğunu Macaristan'm bin senelik tarihi 
içinde aydınlatmaktadırlar. İlk Leh• 
Macar dostluğu rnacarların Arpad hane 
danı ile Piyast'lar arasmda örülmüş· 

tür. Macar kıralı büyük Lui zamanı~ 

daki Macaristan, hudutları Baltık de

nizinden Karadeniz ve Adriyatik deni• 

zi sahillerine kadar varan bir birlikti. 

Macar prensi Stefan Batori 1675 de 

Leh tahtına oturtuldu. Macar ve Leli 

askerleri osmanlılara karşı birçok de• 

falar omuz omuza harp ettiler. Bu mu• 

harebelerin bir hatırası olmak üzere 

de, geçen sene Gran şehrinde Lobiye~ 

ki abidesinin açılma merasimi yapıldı 

ve Budape§tc'de bir sokağın adı LO' 

biyeski diye çevrildi. Rakoçi isyanı ba

sıldıktan sonra, hemen bütün macar 

hürriyet kahramanları Lebistana iltica 

etmişlerdi. 1831 deki leh isyanında11 

sonra Macaristan'ı leh mültecileri kaP 

lamıştı. Bir tek asil macar ailesi k~l· 

mamıştr ki evine bir leh mültecisi af• 

mamış olsun. Macarların 1848-IM9 i9" 
tiklat mücadelesinde yalnız leh asker• 
leri deği11 ceneral Qembinski, Bem gi· 
bi birçok kumandanlar da macar ba)'• 
rağı altına koştular. 

1848 de Zibenbürgen'i ruslarda11 

temizliyen ceneral Bem için de geçerı 
sene Budapeştede bir abide dikildi. 

Macarlar lehlere karşı olan sempati
lerini 1919 ve 1920 senelerinde lehlere 
gönderilen hatırı sayılır bir miktar' 
varan cephanelerin geçmesine müsal' 
de ettiği zamanlar gösterdiler. 

HattS Fredrik hükumeti, Lehistan'' 

ruslara karşı takviye için iki fırka as
ker bile göndermeğe hazırdı. Anca1c 

Çekoslovaya hükfımeti macar askerle

rini çekoslovak topraklarından geçrrıe

sine müsaade etmemişti. O tarihtenbC" 

ridir ki gerek macarlar gerekse JehJet 
tarafından müşterek bir Macar • ı,eb 
hududu temenni edilmektedir. 

Fö/kişcr fJeobahter'defl 

Ziya Gökalo günü bugilıl 
Bu akşam saat 5,30 da Ankara Ha19'

evinde ölümünün onuncu yıldönüıııilıt
den ötil•ü Ziya Gökilp is;in güzel bir 
müsamere yapılacaktır. 

Ankara Halkevinin dil, tarih ve edl" 
biyat komitesi tarafından merasim prD' 
gramı büyük bir itina ile hazırlanııııt 
tır. 

Merasime davetsiz olarak herket ~ 
le bilecektir. 

kilisenin yanı bapnda birikmişlerdi
·ıet• Burada on dakika kadar bekleştı 

En önde Fransa Reisicümhuru M. ~ 
rön ile Yugoslavya miralayı ünif ordl' 
ınnı giymiş olan Romanya Kıralı .,,r
dr. 

Onların arkasındaki safta gUr bı)';;. 
1r Mareşal Peten ile geniş omuzlu 1-
neral Göring tesadüfen yanyana ge ıı 
miş bulunuyorlardr. Yüzlerce insal'l~l• 
gözleri bu manidar karştlaşmıya dilci 

mişti. 

Mareşal sert yüztinde hafif bit ı:. 
lümseme He cenerale döndil ve .,..,.,. 

sesle bir şeyler fısıldadı. Alman_ ~~ 
Nazın, bu sözleri duyabilmek içırı tcl 
az eğildi ve biras sonra mukabele 1' 
o da gülümsedi ft her iki na%1t 

müddet konuşmalaı ına devam etd. 
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W es ekte ve m.odern 
hayatta kadın 

Doktor Mahmut Şemsi Beyi okurlarımız tanırlar. Mah
··•ı.ıt Şemsi Bey, geçen yıl ga zetemiz.e yazdığı yazılarda fert ha
~ahnın nesil sağlığına yarıyan şekillerini anlatmıştı. Bu sefer de 
adını ırkımızın sağlığı bakımından tetkik etmektedir. 

Serbest t b. . ıey. a ıatı tetkik edersek her 
cde~\~er~kki ve tekemmülü istihdaf 
lıu ır 1 n k i ş a f tesbit edebiliriz. 

canı~a:.cyc vasıl olmak için tabiat, her 
lrli ır nıahtnka ebedi ve doymak bil-

Yen bir t h .. . . 
lehasau e ·a s s u r vermıştır. Bu 
ltrind r, vücudun en küçük hüceyre
?ak e dahi, esrarengiz bir saik ola-
1~c~cvcut_ olup onları yaşamağa, bü
istikage, çogalmağa ve vücudun, aynı 
rı· .

1 
mette faal olan dig-er hüceyrele-

ı e b" • büyUk ırleşerek onlarla birlikte, daha 
!ba~ ve daha kıymetli şekiller yarat
rede a icbar etmektedir. Her bir hücey
~c mevcut olan bu tehassür, büyük 

ınu-ı · def dg ak hır uzviyette, milyonlarcıı 
a aba bil .. bir yumUş olup, en kuvvetli 

ı.1 cereyan halinde, bütUn vücudu do· 
ır. Ve h hayat • erw .'eyi yenerek, yaşamağı. 

lt:cınrnı aevmegı, daha iyi ve daha mü
da· el olmağı azmetmek ve bilhassa 

una m"k hulu u emmel bir halde tenasülde 
nmak §eklinde zahir olur 

Binaen l h . heps· a ey efal ve harekatımızın 
ınde en b" .. k . dUr lI uyu saık bu tehassür· 

trıek cpimiz, blitUn mevcudiyetmizde 
kad nuz olan bu tehassürU bir dereceye 
did~r. ~eskin etmiş olmak için çalışır, 

nırız. 

1Iayvan k !aird .. ı oıturan, insanı çalıştıran. 
Yara e şıırlcr, musikişinasta nağmeler 

tan d" 1 şılı:ı ' e ıp ere facialar yHdıran, t-
arın kalb" d dit d ın e en yUksek ve en he· 

rın k~ib~lar doğuran, ve hatta anala
•c h b ınde, çocuklarına karşı şefkat 

a aların u -· hep Y rcgıne muhabbet koyan 
~ t. tabiatin, hayat sahiplerine verdi· 
61

• eskin· kab lı a .. 1 il olmryan bu ebedt t e • 
s su r'dür. 

*** lnsan 1" • b i 
8 

t . nes ının inkişafında dahi ta. 
dır. Tı n istihdaf ettiği bir gaye var-

. ek u . ler bü . em 11 Bır taraftan millet-
Yilrler v k • lled'l· e uvvetlenırler ve zaıı-

ı ır ki . "k :Yele . ı.stı halleri ve en yüksek ga-
rar ~ı ternın edilmiştir. Halbuki, tek
diğcr ar~nhklar içine düşerler. Fakat 
bayr wbır mi11et, yere düşmü' olan bu 
inJı:· agı yakalar ve onu zaferle dolu 

ışaf " k . 'w r·· e te emmiile dogru yükseltir 
~unku k . • 
lar uvvetlıler zayıflara galebe ça-

• cesur] k lrıtsrzl ar orkaklardan, akıllılar, 8 • 
ardan k Çeti.. azanır. Hayat kavgasıntn 

•• Ve l'kt lctcı " çe 1 en yapılm11 olan bu vı· 
e a • 

ıstıfa) mansız prensipf, (yani seçim 
ırk • · d lıları ıçın e kuvvetlilerin, akıl-

n, kıYtnetl'J · t... d ı erın yetişmelerini in-
~ e er B" 1 tirnat . · oy ece ıstıfa, milletlerin iç· 

• ıktısad" ·1 • rltı.daJc• . 1• ı mı ve siyasi hayatla-
lt ı ınkişaf k ııvvetli b" ~e te enunUlleri için en 

A ır lmıl olmaktadır. 
ncak insa 1 • • llıül uw n ann ınkışaf ve tekem-

lıŞınaı grunda sarf ettikleri bütün bu ça· 
fcrdt ar, bütün bu sonsuz didinmeler 

ve m'll , 
tin ka 1 r çalışmalarımızda, tabia-
,_. rıurı/arınr l . 11:ık etm • esas ı bır surette tet-
bare al ez ve ehemmiyetle nazarı iti· 

rnauak k 1letice] . • no san kalır ve zararla 
enır. 

<:ok ş .. k 
Yatın k• u Ur ki, son zamanlarda, ha-
hayat il:~nlarını tetkik eden bir ilim, 
likatı b" ı .<Biologie), Avrupa ve Ame-

. Uyük 11' 1 • l!lıyen ım erın yorulmak bil· 
de Yaratıcı çalışın 1 • • lttod a arı netıcesın-
i cm bir t k nsanlığın • e emmnı kazanmıı ve 
?tt]i lnillet;nıdadına yetişmiş ve basi
ti bu r . erin fertleri ve bükfunetle-
f eyız ver· • T ay<l.ılannıağ ıcı ı ımden ziyadesiyle 

a başlamışlardır. 

y •*• 
• Ukarda '--d ınki§af el.iÇ i bir tebassürün bizi 
i,.• ve tekemrn··ı 
~ın çalı u ıçın, yüksebıek 

tık. Şmağa aevkettiğini söyle .• 

lrısanı 
ltrı d ar larfettikleri büt" 1 . aha un ça IJma· 
ıçın te•k"J nıeyvalt bir §ekle koymak 
t ll' ı at v" 
eplcr açrnr ı ucuda getirmişler, 'D"k· 

lete urn ş ardır. Bu suretle de mil-
f Ullli b" b" • 'rtlerin ır ılgı verdikten sonra 
kabiliycu~aradrlışlarmdaki istidat v~ 
~e.alekter ~c ve büyüklüklere göre 
~ılı, husus· u.sute gelmiş ve meslek tah
ınııanıarrn ıhıstidat ve kabiliyet sahibi 
chern . ayatta • k" itle lllıyctJi • • ın ışafları için en 
!tl-•lelderdc ::~ı olmuş ve bu yüzden 

;tc bulunın ışaf ve tekemmül et-
C'Tıiyetc uştur. 

Yararlı 1 0 mak sevkitabiisi 

kadında dahi mevcut olduğundan hiç 
şüphesiz kadınların dahi bu veçhede 
tahsil ve terbiye edilerek yetiştirilme
leri düşünülmüş ve umumi bir tahsil
den sonra, onlarda dahi, kıymetli bazı 
hususi kabiliyetlerin belirdiği göriil
düğündcn, kadınların dahi, meslek tah· 
silleri mevzubahs olmuş ve birçok mem 
leketlede ve memleketimizde dahi ken 
dilerine meslek tahsili için mekteplere, 
Darülfünun ve yüksek mektepler açrk 

bulundurulmuştur. 

Ancak bu hadise ırkın sa!Ylığı ba\n. 
mından ziyadesiyle tetkik edilmeğe de· 

eer: 
Nesil sağlığı ilmi, bir ırk içinde be-

yin ve vücutça vasatın üstünde bir kıy
mete malik olan erkek ve kadınların 
çoğalmalarını diler. Bu ilim, bir mille
tin ic;inde iri kıyımlı. kuvvetli. mevzıın 
ve ahenktar yapılr, beyni iktidarlı, ze
ki ve hususi kabiliyetlere malik, yük
sek seciyeli ve cesur erkeklerle: cazi
beli, diizgün yapılı, zeki ve ince duy· 
gulu ve sıhhati yerinde olan kadınlara 
ayrıca hususi bir kıymet verir ve nes
Jin çoğalmasında, bilhassa böyle evsaf
taki erkek ve kadınların en mühim a
mil olmalarım istihdaf eder. Ve surasr 
da muhakkaktır ki neslin idamesi, an· 
cak, vasati olarak beher aileye Uç ço
cuk isabet etmesiyle mümkün olmakta· 
dır. Bir millet içinde nüfusun artabil
mesi icin ise ailelerde, vasati olarak 
Uçten fazla çocuk yetiştirilmesi lazım
dır. 

Badehu !ecrü~ler gösteriyor ki, di
mağt mesaiyi ivcap ettiren mesleklerde 
ve mesela muallim mektenlerinden ve 
umumiyetle Darülfünun şubelerinden 

ve yüksek mekteplerden mezun olupta 
mesleklerinde çalışan kadınlar çok ke
re evlenmemektc ve yahut şayet evle
necek olurlarsa, neslin idamesi için Ul
um gelen adetlerden çok aşağı çocuk 
yapmaktadırlar. 

Halbuki böyle bir m es 1 ek sa. 
h i b i o J an kadınlar gerek beyin ve 
gerek vücutça, kendi ırktaşlarının va
sati kıymetlerinin üstünde bir krymet
te maliktirler. Bu kadınların pek çoğu 
milletin orta sınıfına mensupturlar ld 
haddi ntinde bir nevi ıstıfa teşkil eder 
ler. ÇünkU: ahvali hazıra birinci dere
cede kendi kendini idare etmek husu
sundaki azim ve irade. cemiyette değe
ri olmak ve cemiyete faydalı olmak gi
bi evsafa malik olanları. her şeyi evel
'11'n hesap edip ihtiyatlı ve tedbirli bu
lunanlan ve iktidnrlrları bir mc!:.'ek sa
hibi olmağa sevkediyor. Badehu mü
teaddit imtihanlar, verem ve sair has
talıklarla malul olanların tıbbi mua
yeneler neticesinde tahsile devamdan 
menedilmeleri, fakrliddem, ~sabi ve 
hysterique olanların ~er.11,...,•ııote :ı1m 

mamaları burada tez:: x: 'llÜspet isti. 
kamette, yani ırkın nefine yarıyan ıs
tıfa! bir tesir yapmaktadır. 

fakat muallim hanımların kısmı a
zamı ve diğer memur hanımlar hemen 
hemen hiç çocuk yapmak istemezler. 

Haddi zatinde bir meslek sahibi ol
mak. kızların evlenmeğe olan meyille
ri üzerine de fena bir tesir yapmakta
dır. ÇünkU meslek sahibi olup çalışan 
kadınlar, iktısadi ihtiyaçlarım, diğer 
hemşireleri gibi, evlenmek suretiyle 

değil zati kazançlariyle temin ettikle
rinden, mesleklerini evlenmeğe değişe
bilmek için, kendisine talip bulunan 
erkeğin şahsen veya iktısaden çok bU
yUk meziyetlere malik olmasını ister
ler ve bu taleplerinde hiç şüphesiz ki 
haklıdırlar. Ancak böyle evsafta erkek
ler tse esasen çok az mevcut olduğun
dan, onlar ancak mahdut birkaç hanı-

ma nasip oluyor. 
Zaten dünyanın her tarafında kadın· 

ları harekete getiren en esaslı sebep, 
kendilerini evlenmek zaruretinden kur 
tarmak için yeni yeni kadın meslekle
ri ihdasına çalışmak değil midir? 
Halbuki yUksek maaşlı bir mevkiin bir 
kadın tarafından işgal edilmesi, ekseri 
ahvalde, münevver bir erkeğin aile 
kurmasına ve bu suretle diğer bir ka· 
dının evlenmesine mani olmaktadır. 
Fakat kadınlara, akli, fikri mesleklerin 

Türkofis günlük servisi 

ROMANYA KONTENJAN VE DO
VIZ USULÜNÜ DEC1ŞTIRIYOR. 

Romanya Nazırlar heyeti 16 birinci 
teşrinde akdettiği bir toplantıda ithalat 
ve ihracat işlerinin şimdiye kadar tabi 
tut.ul.duğu kontenjan kaide ve prensip
l~rını tamamen terketmiye karar vermiş
tır. Bundan sonra harici memleketlerle 
o~an ticari mübadeleler yalnız döviz te· 
dıye muvazenesine göre yapılacaktır. 
Bundan maada yeni ihdas olunacak hu
susi bir makam istatistik cetvellerine 
nazaran i~halat ve ihracatı tanzim eyli
yec~k ve ıthalat firmaları ithal müsaa
dcsı ve döviz almak için bu makama mü 
ra~a.at edeceklerdir. Ancak Romanya 
~ıllı bankasrnın döviz islerindeki sala
hıyetleri kamilen ipka edilmiştir. 

FRANSA'DA KONTENJAN HiSSE
MiZ ARTTIRILDI. 

:aris şubemizden aldrğımız en son 
malumata göre Fransa'nm 1934 · d" d" .. scnesı 

or uncu 3aylık kontenjan miktarın. 

dan yumurta hissemiz 740, bakla 52.000 
ve nohut 21.9 kenetala iblağ edilmiştir. 

ALMANYA KOYUN YETIŞTIRIL. 
MESINE EHEMMiYET VERiYOR 

Almanya hükumeti gelecek sene zar

fında koyun mikdarrnı bir milyon radde

sinde arttırmağa karar vermiştir. HükQ
met bu hususu teşvik için köylülere 
~a.~raflannın üçte ikisi nispetinde 
odunç para verecektir. 

?O sene evet Almanya'da koyun mev

cudu 3o milyon iken bugün 6 milyondur. 

Memleket yün ihtiyacının % 8 ini dahil

den tedarik edebilmekte ve her sene 80 
milyon ingiliz lirası kıymetinde haricten 
ithalat yapmaktadır. 

KALtFORNlY A BADEM 
REKOLTESi. 

Bu sene Kaliforniya Badem rekolte
si 10.300 ton olarak tahmin edilmektedir 
Geçen sene rekoltesi 12.900 ton idi. 

BULGAR YAŞ ÜZÜM iHRACATI. 

Bulgaristan 18 birinci teşrin tarihine 
kadar 3.253 vagon yaş üzüm ihraç et
mi§tir. MezkUr ihracat el'an devamet • 
mcktedir. Bu sene Bulgaristan'm ceman 
3,500 vagon yaş üzüm ihraç edeceği tah 
min olunmaktadır. 

Süvari zabi tlerimizin 
manej ve mani 
müsabakaları 

Bugün ve yarın saat dokuz buçukta, 
Ankara Atlıspor kulübü manej yeri ile 
mani parkında süvari zabitlerimiz tara
fından manej ve mani müsabakaları ya
pılacaktll". Bu 111Ü~Mkalara pekçok kim
seler süvari müfetti,t~ği tarafından da • 
vetlidir. 

açılması - mahiyeti itibariyle iktısadi 
olmıyan • "kadın meselesi., ni hallet
mi§ değil bilakis daha şiddetlendirmi§
tir. Kadınların, kadın meselesinin hal
li hususunda bilhassa Avrupa ve Ame
• •:Cı 'dt lci hareketleri içtimai değil şah· 
sı~ı i:-. 

Zamanımızda iktısadi vaziyetin, bir· 
çok kızları bir meslek sahibi olmağa ic-

bar ettiği takdir edilir. Fakat bu iktısa
di zaruret, iktısadi inki.Uın bozuklu.. 
ğundan değil, belki hükUmet ve cemi· 

yetin, ailenin himayesi ~in ciddi hi~bir 

tedbir almamı, olmasındandır. Burada 

kabahat netice itibariyle gene içtimat 

ahlakın aykırı bir yola sapmış olmasın· 

da ve içtimai vicdanlarda benli% ırkm 

ve neslin sağlığına yanyan bir mefkQ. 

renin yer bulmu§ olmasmdadır. Vaktaki 

içtimai vicdanda neslin sağlığı mefkQre

sl gökleşecek o zaman kadım dimağ! 

mesleklere intisaba sevkeden ikhsadi 
zaruret dahi kendiliğinden zail olacak
tır. 

Bugünkü ahval içinde, bir meslek sa· 

hibi olmak istiyen kızlanmızı tenkit et

mek, benden çok uzaktır. Bilakis böyle 
kızlanmız, diğer hemşirelerine nisbetle 

umumi vasatın üstünde bir kıymete ma
liktirler. Evlenmeğe ve ana olmağa ya
ramadıklanndan dolayı bir meslek sa
hibi olmağa çalrıan kızlar bilnisbe pek 
azdır. 

(Devamı vann) 

l:)A Y .l:it'A 5 

Ateş Güııeş yarın ilk maçıııı 
Gençlerhirliği ile yapacalt: 

!ki maç yapmak üzere şehrimize ge· 
lec~~ı~i haber verdiğimiz Ateş-Güneş 
kulubu futbolcuları bugünkü ekspresle 
şehrimize gelecek, istasyonda Muhafız 

Gücü muzikasr ve bütün sporcular tara
fından karşılanacaktır. 

Aralarında Ulvi, Rebii, Latif, Necdet, 
Kemal Şefik ve Eşref Şefik gibi miJli 
takım oyuncuları bulunan bu kıymetli 
takım ilk maçını yarın Ankara GücU ala
nında Gençler Birliği birinci futbol takı
mı ile yapacak ve saat birde de Ankara 
Gücü ile Demir Spor kulüpleri lik maçı· 
nı oynıyacaktır. 

Ankara Giicii ~·c Geneler Bir-
IİAİ kuliiplf•rinden : .. 

Bugünkü ekspresle şehrimize gelecek 
olan Ateş-Güneş futbolcularınr karşıla

mak üzere kulüpltrimize bağlı bütün a

zaların istasyonda bulunmaları rica o
lunur. 

Futbol Heyetinden 
1.- 26. 10. 934 cuma günü İstanbul 

takımlarından Ateş Güneş kulübü ile 
Gençler Birliği arasında Ankara Gücü 
sahasında bir maç yapılacağından o gün 
fikstür mucibince yapılması lazım ge
len maçlardan Gençler Birliği - İtti· 
fak Spor, Muhafız Gücü - Altın Ordu 
birinci ve ikinci takımları arasındaki 

maçlar tehir edilmiştir. 
2.- Mıntaka şampiyonu Çankaya ku· 

lübü Türkiye birincilik maçlarında oldu 
ğundan 2. 11. 934 tarihinde oynanacak 
olan Çankaya-1ttifak Spor maçı da 
tehir edilmiştir. 

Bu hafta Ateş Güneş - Gençler Bir-

liği maçından cvel saat 13 te Ankara 

Gücil - Demir Spor arasında, Ankara 
Gücü sahasında tik maçı yawlacaktır, 
Hakem Ekrem Beydir. 

Borsada 
Futbol birincilik maçlan. 

Bursa - Türkiye futbol birincillli 
finalinin Bursada yapılması bUtUn 
Bursayı sevindirmiştir. Bu akşam şeh• 
rimizde bulunan sporculara belediye..' 

miz bir ziyafet verecektir. 

BugUn yapılan maçlardan birincisi 

fzmirin Altay'ı ile Isparta arasında OJ 
nandı. İzmirliler ilk dakikadan batlı. 

yarak oyunun sonuna kadar hliklm OY' 
nadrlar. tık devrede Altay sekiz gol 
yaptı ve ikinci devrede gol uy111111 

ona çıkardı. 

İkinci maçı Çankaya ile Beşiktat 
oynadL Oyun Beşiktaşın tazyiki ile batı 

ladı. Fakat yirmi beşinci dakikada 
Çankayadan Osman bir gol yaptı.36 m 
cı dakikada Beşiktaştan Hasan bu g04 
le bir golle cevap verdi. 40 mcı dakfıı 
kada Beşiktaş penaltıdan bir gol daha 
yaptı ve birinci devre 2 - 1 Bctiktaf 
lehine bitti. 

İkinci devr~de, 30 uncu dakikada 
Orhan Çankayaya ikinci golünU kazan 
dırdı. 33 Uncu dakikada Beşiktaştaıı 
Şeref üçüncü golü, ve son dakikada da 
Nazım dördüncü golü yaptılar. Ve o
yun bu suretle 4 - 2 Beşiktaşın k• 
zanmasite bitmi§ oldu. 

-----------------
Y .. . rınki at yarj.şları 

Yarın sonbahar at yarışlarının dör
düncüsü yapılacaktır. Yarış programı 

yeni ve mühim koşuları ihtiva etmek· 

tedir. Memleketimizde doğmuş iki ya
şındaki halis kan lngiliz tayları da ya 

rın Ankarada ilk koşularını yapacaklar
dır. Bundan mlda 3 ve daha yukan yq 
taki yarımkan igilU at ve luaraklarına 

Yarınki at ya11şları.Dda koşacak 

mahsuı koşu, İngiliz at ve kısraklarına 

mahsus handikap ve arap atlarım: trab · 

suı 3500 metrelik büyük koşu programı 

büsbütün güzeUeıtirmektedir. 

Cümhuriyet Bayramı münasebetiyle 

§Chrimb:e hariçten gelenler dolayısiylc 

yarış yerinin her zamankine nispetle 

çok fazla seyirei toplıyacağmr ranne

diyorus. Bu kalabalık en ziyade bah

si müıterck meraklılarını memnun ede

cektir. Çünkü seyirci fazlalığı bahsi 

müşterekin de dolgun para vermesini in 

taç etmektedir. 

Koşuları ve kazanması ihtimali olan 

at ve kısrakları aırasiyle yuryoruz: 

Birinci koşu: Dört ve daha yukarı 

yaşta ve hiç koşu kazanmamı§ yerli, ya

rım ıkan ve halis kan arap at ve kısrak

lara mahsustur. Mesafesi 2200 metredir. 

Bu koıuya bet at kaydedilmiıtir. 

Ve umumiyetle milaavi kuVftttedirler. 

Esasen kuvvetli atlar kazandıktan k~ 
§Ular doJayısiylc bu ko§uya ciremi)'OI'• 

lar. Beı at arasında Mösyö Feketenla 

GUçlü'ıU ile Talat Beyin Kartalı'nı ble 

ru tansb buluyoruz. Fakat hangisinlıl 

ka.zanabilcceğini ancak yarıı göıtereccli 

tir. 
lklnc:i kOf'l: 3 ve daha yukarı yatta. 

ki yarım kan ingiliz at ve lnsrakları 

güzel atJardu biri 

mahsustur. Mesafesi 2400 metredtr. ı:su 

koşuda üç yaştakiler 50, dört yaştakiler 
60, beş ve daha yukarı yaştakiler 62 kilo 

siklet taşıyacaklardır. 
KO§unun en kuvvetli au Ahmet ve 

Fikret Beylerin Yıldırım'ıdır ve 62 kilo 

ile kogacaktır. En hafif sikleti taşıyaA 

da Ahmet Efendinin Ceylan ismindeki 

kısrak tayıdır. Ceylan•ta Yıldırım ara• 

sında 15•5 kilO fark vardır. Yıldırım ay• 

nı farkla İstanbul yarışlarında, 1600 met 

re üzerinde Ceylan'ı geçmişti. Ceylan 

da dört yarışlı rakiplerini geçerek ikin· 

ci gelmişti. Fakat yarınki koşunun me· 

safes.i 2400 metre olduğu için bu güzel 

tayın uzun mesafede aynı kuvveti gös• 

tercbileceii Jüplielidir. Koşuda Yıldın• 
mın birinci, Nonanın ikinci geleceğini 
zannediyorwı. Mamafih bahsi müştcreli 
te Ceylana da plise oynanabilir. 

UçüncU. dördUncil ve beşinci koşu~ 

larla sUte li.W. hakkındaki tahminleri• 

aıizl yarınki nüshada vazacal!rz. 
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Büyuk bir tü rkoloğun ölümü 

L Wilhelm Bang Kaup 

1869 - 1934 

1 

Siyah çerçeveli bir yas kartı Türk 

dil bilgisi acununun büyük üstatların

dan Bertin Üniversitesi Profesörü W. 

Bang Kaup'un Birinci Teşrinin seki· 

zinde öldüğü haberini getirdi. Ciğerle

rini üşüterek ağır bir hastalık geçiren 

profesörün uzun bir nekabetten sonra 

iyileşerek Turfan metinlerini çıkarma

ğa başlamasına sevinmiştik. Uğursuz 

bir körbağırsak ameliyatından sonra 

ansızın göçüşü, onun insanlığını ve yük 

sek bilim gücünü tanıyanları müteessir 

etti. 
Profesör Bang Kaup Türk dilinin 

tarihi ve mukayesevi gramatikasi alanın 

da en çok hizmet eden yüksek bir bilgin 

di. Alber von Le Coq ve F.W.K, Müller 

öldükten sonra Almanların beş büyük 

heyeti seferiye ile Turfan'da topla

dıkları Uygur devri metinlerinin neşri 

vazifesi de kendisine yükletilmişti . 

Türklüğün yüksek medeniyetine tanık· 

lık eden eşsiz dil hazinelerini büyük 

salahiyetle neşre koyulmuştu. Bir ta· 

raftan içlerinde Türklerde bulunan ta

lebelerini özenerek yetiştiriyor ve on

larla müşterek imza altında eser neşri 

suretiyle tavazu da gösteriyordu. Bı

raktığı boşluğu doldurmak her bakım

dan pek güç olacaktır. Gittikçe olgun

laşan büyük üstat son zamanlarda türkc:;e 

nin tek heceliliğe temayülünü gösteren 

yeni bir tezin ispatiyle meşguldü. Bu

nunla şüphesiz türkoloji araştırmaları 

için yeni ve geniş bir ufuk hazırlıyor-

du. O, Sumer dilinin de bir tilrkolog 

göziyle araştırılmaması lüzumuna ka· 

nidi. Ömrll yetişseydi, sağlam meto· 

diyle pek '!3ki Türk dilinin kaynakları 

ile bugünkü dilimiz arasındaki bağl~rı 

da belki bulup gösterecekti. Uzun ça

cağı sırada söndü. Türk lehçelerinin 

lışmasmın olgun meyvalarmı toplıya

mukayeseli liıgatini hazırlama işinde 

de kılavuzluğundan en çok faydalana

cağımız bilgin gene Profesör Bang 

Kaup'tu. Radlof'un dört ciltlik muka

yeseli lı'.igatinde geçen eski türkçe söz· 

lerin okunuşuna ait birçok hataları u

mumi kaideler halinde düzeltmekle 

kalmamış, hr ı sözü yeniden işlemişti. 

Elinde gördüğümüz birçok düzeltme

lerle dolu liıgatin eşsiz değeri vardır. 

Profesör eski metinleri çözümleme 

(tahlil) yoliyle okutmakla kalmıyor. 

Aynı zamanda bugünkü Türk leh'rele

rine ait metinlere de ehemmiyet veri

yordu. Haftanın birkaç saatinde simi· 

naryorm saatlerini bu işgal ediyordu. 

Kendi ifadesine ~ört:, lehçeler eskı türk 

çenin değerli söz l..ö::lerini saktan.ıştır. 

Türk dili bir bütün olarak mütalea edil

melidir. 

Pek fena basılan Codcx Cumanicusün 

yeni neşri işine de başlamıştı. İtalyan 

kütüphanesinden bu değerli eserin f o
tograflarını aldırmış bulunuyordu. Pro

fesör Türk dil yenileşme-sinin de pek 

candan taraftarı idi. Türk dilinin en

ginliği ve dil üretmeğe olan elverişli
liğini çok iyi sezdiği i~in öz türkçeden 

yüksek ilim ve edebiyat dili yaratma 

imkanına inanıyordu. Mongolist olarak 

işe başlıyan, fakat türkolojide karar kı
lan profesörün zengin bir kütüphane 

HAKIMIYETI MİLLİYE 

teıkil eden yazılarını burada tanılmağa 

imktn olmadığı için bazılarının adları

nı aralamakla kalacaiız. Bu yazılar 

Junlardır : 

1. Yom KöktiJrkischen zum Osmani

schen. 

(Köktürkçeden Osmanhcaya) 

Berlin. 

2. Das negative Verbum der TUrk

sprachen. 

S. B. A. W = [Sitzungsberichte der 

Preussischen Akademie der Wissen

schaften] 1923 XVII. 

J. Zur Geschichte der Gııttura/e im 
Osttiirkischen. 

S. B. A. W. 1915 XV. 

4. Monographien zur türkischen 
Sprachgeschichte. 

Heidelberg 1918. 

S. Türkologische Epikrisen. 

Heidelberg 1910. 

6. Türkisches Lehngut im Mandschıı

rischen. 

7. Zur Kritik und Erkliirung der 

Berliner Uigurischen Tıırfanlragmen

te. 
s. B. A. w. 1915 xxxıx 

8. Vber die Ratsel des Codex Cu· 

manious 
S. B. A. W. 1912 XXI 

9. Türkische Bruchstücke einer Nes· 

torianischen Georgspassion. 

Louvain 1926. 

10. Manichiiische Erzahler. 

Louvain 1931 

11. Türkische Turfantexte. 

Cildi 1921-1931 talebesi Dr. A. von Ga

bain ile beraber 1934 de başılan cildi 

Dr. A. von Gabain ve Dr. Rahmeti il~ 

beraber. Bertin. 

12. Die Legende von Oghuz Qaghan. 

talebesi Dr.Rahmeti ile beraber Berlin. 

13. Tilrkologische Briele. 

adlı yazıları Berlindeki ''Ungariıche 

Jahrbücher" de çıkmııtır Bertin 

14. Zu den Köktürkischen Inschrif

ten. 
''Toung Pao" mecmuasının IX. ciltinde 

çikmiştir 

IS. Vergleichende Grammatik der 

Türksprachen. 

S. B. A. W. 1916 

16. Uralaltaische Forschungen. 

Leipzig 1890 

17. Aus dem Leben der Türkspra· 
chen. 

Aus der Festschrift für Fr. Hirth 

Ostasiat. Zeitshrift VIII. 

18. Etudes Ouralo altaiqııes. 

Museon adli mecmuada 1891 de çtkmış

tır. 

19. Les langues ouralo altaiques et 
l'importance de leur etude pour celle 
des Jangues indo-germaniques. 

Ac. Bruxelles 1893 
20. Osttürkische Dialektstudien. 

T. Ac. Göttingen 1914. 

21. Zu den Türkischen Zeitbcstim
mungen. 

Turan mecmuasında 1918 

22. Das türkische Genitiv-alfiıc. 

Wiener Zeitschrift IX. 
23. Über die türkischen Namen eini

ger Grosskatzen. 
Revue Orientale XVIII 

24. Beitrii.ge zur türkischen Wortlor
schung. 

Turan 1918 
25. Das aııslantende "n" im Altal

scben. 
(Poung-Pao. 1895) 

26. Aus türkischen Dialekten. 
(Revue Orientale XVIll). 

27. Turcica Leipzig 1917. 
(M. V. G. 1917.) 

28. Zu den Köktürkischen Inschril
ten der Mongolei. 

(Toung-Pao VII) • 
• 
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29. Über die Köktürkischen Ins 
ten auf der südseite des Kul
Denkmals. 

Leipzig 1896. 
30. Über einen Komanischen 

munions hymnus. 
(Bulletin de I'Academie royale # 
Belgique, classe de Lettres 1910)• 
'1. Comanische Texte. Bruxelleı 1 

(Revue de Louvain) 
32. Beitriige zur Kritik des C 

Cumanious. 
Bruxelles 1911 (Revue de Louvalıl). 

JJ. La syntax Kirguise de P. 
Melioranski. 

commcntc par W. Bang. 
Louvain 192Z. 

ması en acil vazifelerimizden bi 
Ülktimüz türkolojinin bugUnkU sevi 

sinin daha ilerisine varmak olduğun 
başlangıçta yapılmış işleri gözden .. -. .,_,.., .• 

çirmek zaruridir. 

Türkçenin enginliğini ve TUrk ""' 

deniyetinin yüksekliğini meydana kOr' 
mak için hayatını vakfeden Prof 

Bang Kaup'u TUrk bilgi acunu her f/11' 
man minnetle anacaktır. Avrupa 't 
be Müfettişi Cevat Beyin bUyük altıt 
nün mezar tümseği üstüne koydu 
çelenk gönUl bahçemizden dert 
tir. 

Alaka kesilmesi 

~ 

mr:ı:x1x1x1x1x1ı ilan i:ı: T T T :r1ı:• 

Ankara Palas paviyyonunda Teşrin Evvelin 27 
inci Cumartesi günden itibaren APERİTİF-CON
CERT ve DINER-DANSANT başlıyacaktır. Or
kestra muhterem Ankara halkının pek eyi tanıdığı 
Maestro Mazarik'in tahtı idaresindedir. 

M .. h. 
·~ u ım ilan 
~~ Donanma tecrübesi 
~ 

~~ Cümhuriyet bayramı için devairi resmiye, müesse-

!Hlıııınııııııııııııııı Kar ııııııııııııııııııııım 
~ HAKtlil ZEYTiN YAGLARI 
§ BÜTÜN EŞLERİNE ÜSTÜNLÜGÜNÜ BİR 

8- 4826 

Divanı Muhasebat Riyasetinden: 
Çapakçur Malmüdürlüğünün 928 senesi idare hesabı

nın Divanı Muhasebatça tetkik ve muhakemesi neticesin
de 42 kuruşun masraf tahakkuk memuru sıfatiyle ve Mu
hasiple müştereken kendisinden tahsiline hükmolunan 
'Çekirge mücadele memuru Ahmet Beyin ikametgahının 
malllm olmaması hasebiyle ilam kendisine tebliğ edileme· 
aiğinden Hukuk usul muhakemeleri kanununun 141 inci 
maddesine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

(İşbu ilan 21-10-934 tarihinde Divanı Muhasebat met-
halindeki levhaya talik edilmiştir.) (3135) 8-4813 

Jandarma lTmum Kumandanlığı 
Ank:---..a Sntın Alma 

J( ol'n;~vonnnd~n: 

İlan edilen münakasasına istekli cıkmamasından 
(1250) adet altlı üstlü demir karyola şart~amesi değisti
rilerek yeniden kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Ve 
münakasası 4. 11. 934 pazar günü saat (15) te yapılacaktır. 
Nümune ve şartnamesi t stanbul Tandarma muayene he· 
yetinde de vardır. Nümune ve şartnamesi komisyonu 
muzda ve İstanbulda her vakit görülebilir. Alıcıların mü
nakasa ~ününde ilk teminat makbuz veya han1·a mektubu 
ile komic;;vnnı1nı11za g-elnı .. 1Pri. (2Q49) 8-4722 

Anl~ara A~kerlik Şuhesinden: 
1 - 328 ve 329 doğumlu ve bunlarla muamele gören ve 

daha evelki doğumlulardan şimdiye kadar kalmış olan kı
sa hizmete tabi yüksek ehliyetnamcli tabip baytar kimya-
ger eczacı ve disçi sınıfına mensup olanlar ile mayıs 1934 
tarihinde kanuni bir sebeple sevkedilmemiş olan diğer sı-
nıflara mensup yüksek ehliyetnameliler ve 2. Teşrin 934 
tarihinde tatbikat mektebi ve ihtiyat zabit mektebinde bu-

ı\at ve hususi evlerde yaptırılacak biltlmum donanma 
tesisatının 28 ilk teşrin pazar günü akşamı saat 18.30 ~ 
dan 19 a kadar berayi tecrübe tamamen tenvir edilme- l' 
. . . d . ~ 

sını rıca e erız. 

Elektrik şirketi ~ 

Anh~ara Valiliğinden: 
Ankara Mıntaka Sanat Mektebi Atölyeleri için kapalı 

zarfla alınması takarrur eden malzemeye talip çıkmadığın
dan 22. 11. 934 parşembe gününe kadar bir ay içinde çıka
cak taliplerine pazarlıkla verileceğinden istiyenlerin her 
pazartesi ve perşembe günleri Encümeni Vilayete müraca-
atları. (3146) 8 - 4825 

Satılık ampul 
Muhtelif renkte küçük ve büyük seri 

ampulleri satılıktır. Taliplerin Tayyare 
Cemiyeti Umumi Merkezi muhasebesine 
müracaatları. 8 - 4819 

480fi O kilo yaş sebze 
Üssü Bahri Kumandan lığı Satın Alma 

Komisyonu Reisliğinden: 
Deniz efradı ihtiyacı için 48,000kilo yaş sebze kapalı 

zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 11. _TEŞ. 934 13 üncü 
salı günü saat 14 de ihalesi icra kılınacağından taliplerin 
şartnamesini almak üzere İstanbulda Kasımpaşada deniz 
satın alma komisyonuna ve İzmitte _!!ssü Bahri K. satın 

1ılma komisyonuna müracaatları. ( 3151) 

Maarif Vekiletinden 
Asarı Atika ve Müzeler 

l\lüdürlüğünden 
lunmak üzere celp ve sevkedilecektir. 

1 

2 - Birinci maddede yazılı evsafı haiz olanların niha
yet 29. l. teşrin 934 tarihine kadar şubeye müracaatla mu
amelelerini yaptırmaları ve gelmiyecek olanlar hakkında 
ahkamı kanuniye tatbik olunar.a~ı ilan olunur. (3142) 

Jöviyen sütununun yeniden dikilmesi, 23. 10. 934 tarihin
den itibaren bir hafta müddetle ve pazarlıkla münakasaya 
konulmuştur. İhale 30. 10. 934 salı günü saat 15 te Maarif 
Vekaleti İnşaat Komisyonunda yapılacaktır. 

Talipler şartname ve teferüatıru Vekalet İnşaat Daire-
8-4817 sinde görebilirler. (3149) 8- 4823 

§ DENEMEKLE ANLARSINIZ 
2 Yeni SERGİNİN 48 numaralı pavyonunda satıla= caktır. 
::: Merkez: Edremit Karagöz oğlu Ali Rıza 
~ Fahri kalan 
2 Şube: İstanbul Yağ iskelesi No. 33 
=: Ankara şubesi Anafartalar caddesi Hamamcızade 
5 apartıman altında sergiden :;onra açılacaktır. 
5 8-4816 

ii11m1111111111111111111111111111111111111m11111111nn11mm111111111111n111111n 

lnkara Valiliğinden 
Ruhsatsız çıkarıldığından dolayı müsadere edilen 

Torba San Boya Toprağı pazarlıkla satılığa çıkarılın 
Taliplerin her pazartesi ve perşembe günleri saat 10 
çukta Muhasebei Hususiyetle müteşekkil Komisyona 
meleri ilan olunur. (3145) 8 - 4824 

Kumbara bütün bir i~tikhaJdir. 



EC±EE! - ES2M 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

,.!trgarna ve civarı kıtaatı için aşağıda cins ve miktarı 
ilanı ~e.rn kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Şart· 
aaa:ını gönnek istiyenlerin her gün taliplerin de belli 
Satnıa n eveı teminat ve teklif mektuplarım Bergama Alay 
~ 1~a komisyonuna vermeleri. (2967) 
p~nlerj İhale T. Saat Ton Cinsi 
~~ bbe 8-11-934 10 383 Kuru ot 

e 8-11-934 11 430 Saman 
8 - 4553 

l . İLAN 
lrıik:ıt'teki kıtaat için aşağıda cins ve eb'a.dı ve metre 
ai g\in!.Yazıh üç kalem kereste 10 teşrinisani 934 cum.arte
liıer· u saat 14 te acık eksiltme ile satın alınacaktır. 1stek
korn.r eksiltme gü~ü saatinde tzmit'teki Fırka satınalma 

11.?t_onuna müracatlan. (3042) 
i,34;e Mk. Eb'adı Cinsi 
ı,a34 4X 0,22X0,()1 Çam tahtas. 
ı OOo 4X0,05X0,24 Kalas 
' 4X0,22 X 0,25 Döşeme tahtası 

lttr İLAN 
~aJ ~-ş ton yerli kok 
l!atııiyt '!lunakasai aleniye 
"tl g34e •halesi 27 tesrinie-
't on d~.llrrıartesi günü sa
~ or!'te yapılacaktır. 
L Clfllesın· .. k .. 
~t ~: ı gorme uzere 

b~n fll" ~kasa .ur~caatlarr ve mü 
~de t:a .1Ştırak için de vak 
~kar rı.1natlariyle beraber 
'atına~ evazn:n Amirliği 'tl illa komısyonuna mü 

arı. (2837) 8-4388 

İLAN 

flt~n bin ~ilo pirinç ka 
l? '.l',... •• usulıyle ihalesi 

'
. ~rınısa · 9 ı eiirı.. nı 34 cumarte-

tı'nıes'tn~aa! 14 dedir. Şart
~n J\nk gonnck üzere her 
lığiııe ~ra Levazım Amir
bakaaa nıu~a:aatları ve mü
ttllde t~ ~Ştirak icin de vak 
~Pları tnınat ve teklif mek 
4tll.de ;r makbuz mukabi
bıirliği nkara Levazım A-'u R~atmalma komisyo-

(ı.vasetine vermeleri. 
3096) 8-4806 

) İLAN 
t 08.sao k·ı 
t tart u ~ o l>ulgur kapa-
ıl .. 934 suJıyle ihaleSi 20-
"tlçukt:a11 günü saat on üç 
~ • rapılacağmdan 
~~lerinehsını görmek isti
... IQ er gu- kti il a:y:Yen.. n ve va 
ı:.t ve t ~~en evcide temi
..... ıİltte B lıf mektuplariyle 
_~ttrıaı ayraıniç'te Fırka 
~aatı~ komisyonuna mü 
~ ( 4002) 8 4807 

~ İLAN 
Ilı a)da 
th~~ct ~aşa Hastahanesi 
_--.q-bı Jt .. Çt~ .~ ton Lava-
~atnb':1~!11nün 14-11-934 
~~h günü saat 14 te 
~l>tlac:h!r Usulivle ihalesi 
hi 11! g\ind · İsteklilerin 
ı.;tlıJtte tc~ . tcminatlariyle 
tıı·Seuflliy ,~f mektuplariy-
18>7orıun e :. satınalma ko 

,31~;1)uracaatlan 
8--4805 

l~. İLAN 
b ıt g . 
°l' ~Çc anıızonuna 460 
~ g~onuna 110 
~ s~arnizonuna 60 ki: 
lı Ottıiitn 6 ton krible maden 
~Üı:ıii ~eşrinisani 934 sa
~ a lll" t 15 te kapalı 
t t1r. "ra~~ı yapıla
l~ C\le} t P!erın belli saat
l!ııbirlikteerıf !l!ektuplariy
~ aıflla ko zı;ııt te fırka sa-

eieri. (30~ı)syonuna ver-

-~---....;8;: 4 718 

c·· İLAN 
ilan llınhuriyet ba ~ 
1_ trıa tes· Yraını do 
"'" . ısatrn 

J lsııe ın kesreti d • 
tı . evlere o ~ 

iti ı~ıcrinin bu elektrik rap. ~ 
ncı &Un.. ayın yirmi i • ~ 

Son undcn •• ., 
"- una lı:aa ıtıbarcn ay 
"'il ar y 
~ olunu 1Prlaınryaca. r. 

Elekt "k rı şirketi 

8-4671 

Devlet Oemiryollan U · 
mum l\f füliirliiğii satın 

alma komisyonu ilanlan 

İLAN 

Münakasası feshedilen 
takriben dört yüz otuz bir 
ton demir tekrar müna • 
kasaya konmuştur. Münaka
sa 21. 11. 934 çarşamba gÜ· 
nü saat 15 te Ankarada ida
re binasında yapılacaktır. 
Fazla tafsilat Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde 
beşer liraya satılan şartna · 
melerde vardır. (3091) 

8-4740 

tLA N 

469,831 M3 çam kereste
nin münakasasr f eshedil
miştir. İşbu kereste pazar
lıkla alınacaktır. Pazarlık 
l-Xl-934 persembe gunu 
saat 16 da idare binasında 
yapılacaktrr. Fazla tafsilat 
için Ankara'da malzeme da
iresine ve İstanbul'da Hay
darpaşa mağazasına müra
caat edilmesi. (3062) 

8-4728 

1LAN 

Civata, somon, vidalar, 
J[opilya ve rondelaların ka
palı .zarfla .münakasası 24-
11-934 cumartesi günü saat 
15 te Ankara'da idare bina
sında yapılacaktır. Tafsilat 
Haydarpaşa ve Ankara vez
nelerinde ikişer liraya satı
lan şartnamelerde yazılıdır. 

(3141) 8--4810 

Satılık çiftlik yeri 
AnKarada Keçiören Et • 

likpalas arkasında Ovacık 
çiftliği denilen tapulu 7000 
dönüm aran satılıktır. Ga • 
zetenin ilan memunına mü -
racaat. 8--4759 

ANKARA ASLiYE BIRıNCl 
HUKUK MAHKEMESINDENc 

Anlcara'nm İmaret mahallesin
den dülger oğullarından Abdul
lah oğlu Şebabettin B. tarafından 
ikame olunan gaiplik davaunm 
cereyan edeıı tahkikatında· 

Seefrbedikte askere IC'Vkedilip 
kaybolan biraderi dotger oğlu 
307 doğumlu 1brahimin hayat ve 
me.matından malCtmatı otanlann 
tarihi ilandan itibaren bir «ne 
zarfında mahkemeyi haberdar et
~cri ilan olunur. ( 4006) 

8-4811 

ZAYl 
Hüviyet cüzdanımı zayi eıum 

yenisini alacağımdan eskisinin 
tıiikmü yoktur. 

Ankara Hatuniye mahallesi 
Yenişar caddesi No: 7 

evde Kampo Saindon 
1-4820 

HAKlMlYETt MİLLİYE 
_ azs_ 

Ankara Müddei Umumiliğinden: 
Anliara C. Müddei U. liği hizmet otomobili için (3000) 

litre benzin açık münakasa ile satın alınacaktır. İstekti
ıerin şartnameyi görmek Uzere Müddei Umumiliğe ve iha
le tarihi otan 3 teşrinisani 1934 cumartesi günü saat 15 de 
\'İlayet idare heyetine müracaatları. (2995) 8-4597 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

700 KİLO KİBRİT ANTUMAN ) 28-1. Teş-934 
500 KİLO KLORAT DE POT AS ) 
10 KALEM SARAÇ MALZEMESİ 30-1. Teş-934 

480 KİLO KALAY 30-1. Teş-934 
50 TON MESE KÖMÜRÜ 30-1. Teş-934 

650 KİLO ALEMİNYUM 30-1. Teş-934 
800 KİLO SAF KURŞUN 30-1. Teş-934 
BACA İNŞAATI 30-1. Teş-934 
4 ADET MAIZA MUKAVİM DEKABAJ 
TEKNESİ 30-1. Teş-934 

TAPA FABRİKASI NOKSAN TRANS-
MİSYONLARININ İKMALİ 30-1. Teş-934 

Yuakrda_ki m_alzemeler ayrı ayrı pazarlık suretiyle hiza
zalanndakı tarıhlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminatı ile müracaatları. (3131) 8-4809 

SAYIFA 7 
!L!!2!!2 !2!!§ 

PARİS UN1VERS1TESİNDEN MEZUN 

Diş tabibi 

Ekrem Avni 
Seyahatinden ndctle dit fenninin son n çok mühim biT te 

rakkiıi olan (Dipiz •fulara Profesör Kantoroviç 11sn1ü diş 
~ 
~yapma) levazım ve tesisatını ~tirmiştir. 
~ Bu usulde yapılan t!itlcr alt veya il~t en düz ve ıilik çeneler· 
~~ de bile, ısırmak ve koparmak ta dahil, bütün çiğneme ve saiı 
~~ağız hareketlerinde hiç bir suretle yerinden oynamaz. 

Damakta lhtik pul billndmu. OJçU .alçı ile CleğiJ, hususi 

~~hoş ve rahat bir madde ile alınır. ~ 
~~ Himayci Etfal apartmıaoı TcH: 3910 
~ 
~ 8-47Jt: ~ 
~ 

~~~iA."Si~lla~srAl!!"81~z.'1~~~~~~~~~~Di9 ~ ~ 

Ankara Müddei Umumiliiin•len! 
Ankara hapishanesine açık müna'lrnsa ile 1934 mocleıt 

bir kamyon mühayaa edilecektir. lsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere Müddei umumiliğe ve ihale tarihi olan 3 teş• 
rinisani 1934 cumartesi günü saat 15 de Vıilayet 'dare he .. 
yetine müracaattan (2923) '8-4S3t MUHTELİF ATEŞ 

TUGLALARI 
Tevhit edildiği ilan edi

len 310,308 ve 34,238 adet 
ateş tuğ-lalan taliplerine 
tevzi edilen liste ve şartna
melerindeki miktara göre 
498,646 adet olarak tashih 
ve pazarlık 27-10-934 günü
ne talik edildiğ i ilan olu-

Milli Miidafaa Vekaleti 1 
satın alma komi"yonu 

ilan lan. 

Çanlurı Valiliğinden: 
28600 lira 22 kuruş bcdeJi keşini Çankıın meı1kez Gazi 

ve Kurtuluş mektebi bahçesinde yeniden inşa e~fü~k 
ilk mektep binası kapalı zarf usuliyle 9. lD. 934 ı.a:ıhı_n .. 
den iytibaren bir ay müddetle münakasaya vazedı~mı_~ .. 
tir. Taliplerin ihale günü olan 10. 11. 934 cnmartesı gu• 
nü saat 14 te yüzde 7,'5 teminat mektubu ve ehtiyeti fen
niye vesiykasiyle birlikte Encümeni vilayet ve şart~~ 
ve keşifnamesini görmek istiyenlerin de her gün Maarıf 
dairesine müracaatları ilan olunur. (3090) 8 -4739 

nur. (4011) 8-4791 

SİLAH FABRİKASI 
PASAJI 

Yukardaki inşaat pazar
lık suretiyle 27/ 1. Teş/934 
tarihinde saat 14 te ihalesi 
icra edilecektir. T aliplerin 
teminat ile müracaatları. 

(3130) 8-4795 

41 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

5.12.1934 tarihind müna
kasa ile almacağr ilan edi -
len 17 kalem elektrik mal -
zemesi 17 kalem olmayıp 
taliplerine verilen şartna -
meler ve listelerinde yazılı 
olduğu üzere 41 kalem oldu
ğu ilan olunur. (3073) 

8-4710 

~ GAZİ TERBİYE 
ENSTİTÜSÜ HEKİMİ 

İLAN 

.Merzifondaki krtat tçin 
215 bin kilo ekmeklik un ka
palı zarfla münakasaya ko -
nulmustur. İhalesi l ikinci 
teş. 1934 perşembe günü sa· 
at 15 de Merzifon Sa. Al. 
Ko. da icra edilecektir. Şart
nameler İstanbul. Ankara, 
Merzifon Sa. Al. Ko. lannda 
görülebilir. İsteklilerin 1540 
liradan ibaret olan teminat 
ve teklifnamelerile birlikte 
muayyen gün ve saatte mü
racaatları. (2928) 8-4522 

İLAN 

10.000 adet sahra ve 5,000 
adet Anot Pili kapalı zarf 
usuliyle satm alınacaktır. 
ihalesi 11-Xl-934 pazar gü
nü saat 11 dedir. Taliplerin 
evsaf ve sartnameleri gör
mek üzere her gün öğleden 
sonra M. M. V. Satınalma 
komisyonuna müracaatlarL 
ve münakasaya iştirak ede
ceklerin de teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saa
tinden evel mezkftr komis
yon reisliğine vermeleri. 

{3039) 8-4699 

İLAN 
Muayenehane: Adliye 

sarayı yanında Gençağa ~ 
apartmıanmda Hususi ~ 

daire telefon: 2661 her 
gün öğleden sonra saba· 
ha kadar gece müracaat
lan kabul olunur. 8-4396 

Yansı peşin yansı bono 
ile ödenmek üzere 20,000 ki-

• lo pamuk ipliği alınacaktır. 
1hatesi 10/2. Teş./934 cu

~ martesi günü saat 10,5 da 
-,_~~~~~~~-.sı kapalı zarfla icra edilecek-

ANKARA BlRtNct SULH tfr. Şartname ve nümunesi-
HUKUK MAHKEMESİNDEN: ni görmek üzere her gün ve 

Müddei: Ankarada Hariciye 
Vekaleti memurlarından LUtfi 
Kadri bey refikasr Meliha H. 

Müddeialeyh: Boğaziçinde 
Anadoluhisarmda Sadrk Paşa 

köşkünde merhum Hayri bey lte 
rimesi Güzide Hanım. 

Müddei Meliha Hanımın aley 
binizc açmıg olduğu icraea vaki 
muanzarun menini ve bonoların 
iptali davasrnm birinci sulh hu
kuk mahkemesinc!e cereyanı aıra
ıında 15.9.934 tarihinde namınıza 
çıkardan davetiyeye icabet etme-ı 
diğinis ve mezkQr davetiyede 
de ikametgihmızm meçhul oldu
ğu mübqir mqnıhatmdan anl• 
~ılmıştır. Müddei tarafından 

mahkemenin gıyaben cereyan et
mesini istemesi üzerine H. U. M. 
K. nun 141 inci maddesine tev
fıkan 20 gün müddetle ilanen 
tebliğat yapılmasına karar veril· 
miş olduğundan bermucibi ka· 
ıar mahkemenin muallak bulun· 
duğu 18. 11. 934 tarih saat 9,30 
Dirinci Sulh Hukuk Mahkeme· 
sinde bizzat veya bilvekale ha
zır bulunmanız, hazrr bulunmadı· 
ğmız takdirde mahkemenin grya
ben cereyan edeceği ilanen teblii 

olunur. 8- 4822 

mü.nakasaya iştirak edecek
Jerın de o gün komisyona 
müracaatlan. (3038 8-4668 

CAG 

(104) kalem muhabere 
malzemesi pazarbk1a satın 
alınacaktır. Üzerine bırakıl
ması 1-XI-934 perşembe gü 
nü saat on birdedir. 1stekli
lerin bağlağıru görmek icin 
her gün ve pazarlığına gi
receklerin de vaktinde pey 
akçeleriyle M. M. V. satm
alma komisyonuna b~ vur-
malarL (3138) 8--\M8 

CAG 

YAPI: Cebeci hastaha
nesinin değişikti yapısının 
kapalı bürümüne istekli çık 
madığmdan pazarlığa dö
külmüştür. Ü zerine bırakd
ması 4-11-934 pazar günü sa 
at 11 dedir. İsteklilerin ke
§İf ve bağhklan ile projele
rini görmek üzere her gün 
ve pazarlığına gireceklerin 
de vaktinde pey akçeleriyle 
M. M. V. satmalma komis
yonuna baş vurmaları. 

(3125 8--4804 

Vilayet Sıhhat ve içtimai 
• 

Muavenet Müdürlüğünden: 
328 senesi dişçi mektebi merunJa~tlan diş tabibi Sezal 

Zühtü Bey diplomasını kaybetmi~tir. Yenisi verilecektir,. 
Eskisinin hükmü yoktur. (2947) 8-4530 

Divanı ~1uhasebat Riyasetinden: 
Erzurum Merkez Malmüdürlüğünün 930 6ellesi i~arıt 

hesabının Divanı Muhasebatça tetkik ve muhakemesı ne· 
ticesinde 2 lira 88 kuruşun masraf tab~uk memur?. SI• 

fatiyle ve muhasiple müştereken kendısınden ta?sılınc 
hükmolunan Erzurum Doğıımevi tabibl Saffet 'B:y!n lka
metgahmm malum olmaması basemylc ;ıa.m ke:ıdısme teb 
liğ edilemediğinden hukuk usul muha1cetnelen lı::a~unu
nun i41 inci maddesine tevfikan tebliğ makamına kaım ol~ 
mak üzere keyfiyet ilan olunur.: 

(İsbu ilan 21-10-934 tarihinde Divanı Muhasebat met, 
halindeki levhaya talik edilmiştir. (31.q7) .8-4814-

i~~ii~EE~~!.:I 
8000 adet granit ~arke taşı 

Galata İthalat gümrüğü müdürlüğünden 
Kaldırım inşaatında müsumel taşl•c +W-934 ta~ihi?· 

den itibaren açık artırma suretiyle satılıktır. 1steklı~erın 
25-10-934 per~emhe günü saat ı 7 ye ka~ .satış komı.syo• 
yonuna müracaat etmeleri. .(6363) 8 -48U 

Divanı Mııhasebat Ri~asetinden: 
Derik Malmüdürlüğiinün .931 senesi ii~ tı:sat:mın di· 

vam muhasebatça tetkik ve muhakemesı netıccsınd~ 60 
liranın masraf tahakkuk memanı sıfatiyle ve muhasıple 
müştereken kendisinden tahsiline hükmolunan 3 No. lu 
tahrir komisyonu reisi Hayri Beyin ikametgahının~~ 
olmaması hasebiyle ilam kendisine tebliğ ed.~n· 
den hukuk usul muhakemeleri :kanununun lfl ıncı .madde
sine tevfikan tebliğ makamına kalın olmak üzere keyfiyet 
ilan oltınur. 

(işbu ilan '21-10-934 tarihinde Divanı Muhasebat met• 
halindeki levhaya talik edilmiştir.) (3136) 8--4812 

Jandarma U. KumandanlıiJ 
Ankara Saim Alma 

Komisvonundan: 
llıut edilen münakasasuı.a istekli ~ndan {l 25lSj 

adet altlı üstlü demir karyola ~mesi değiştlr~_erck Y°: 
niden kapalızariusuliylesatm.ah1ıacakbr. Vemun.~kasa 
sı 4. 11. 934 pazar günü saat (l5) te yapılaca~ır. ~°:1~: 
ve şartnamesi İstanbul Jandarma muayene y.e i 
vardır. Nilmııne ve .şarmamesi komisyonumuzda v~. ~tan• 
bulda her vakit gürülebilir. Alıcıların mn'naltas:ı gununde 
ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile ~svonumu-
za gelmeleri. (2949) 8--' 



~AYIFA 8 

Eınlali ve Eytam Bankasından : 
Esas No. Mahallesi Nevi Emlak No. 

8 Atıfbey Malı. Hane 65 Zemin kat: 2 o'da 
ı hala ı mutfak Birinci 

kat: 2 oda 1 hala 1 mutfak 
çatı katı: 1 oda 1 balkon 

Yukarda mevki ve evsafı yazılı hane ihale bedelinin 
1/4 ü peşin mütebakisi üç senede müsavi taksitle ödenmek 
ve o/o 9.1/ 2 faize tabi olmak üzere açık artırma suretiyle 
satışa çıkanlmıştrr. 27 birinci teşrin cumartesi günü sa~t 
on altıda ihalesi yapılacaktır. Teminatı 450.- dört yüz ellı
liradır. talip1erin Bankamız Merkez şubesine müracaattan 
ilan olunur. (3089) 8-4730 

!\nkara Fırka Karargahında Topçu 
Alavı Sa. A. Ko. Riyasetinden~ 

2200 ki1o samanrn yapılan ikinci münakasasında ta
lip çıkmadtğmclan 25. 10. 934 saat 11,5 tehir edilmiştir. 
Taliplerin muvakkat teminatlariyle birlikte Fırka karar
gahmrlaki komisvonumuza müracaattan itan olunur. 

<4n04) 8--4748 

lş l darehan esi Dllllllllllllllllllllllq 

Adliye sarayı caddesinde Bahkpazan meydan • 
lığında polis noktası ltarsısı. 

TELEFON: 2037 

Her nevi bono, emtia ve emlak alrm, satrmi ve 
idaresi, devairde iş takibi, yazı ve tercüme ve buna 1 
benzer ha1k işl~ri için çalışan Ankaramrzın şayanı iti-
mat ve eski hir müessesesidir. 8--4322 

m111ım11B1111U111mııııı r waımaı 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Trahom hastane ve dispanserlerine lilzumu olan (144) 
kalem eczayı tıbbiye olbaptaki şartname ve listesi muci
bince kapalı zarf usulü ite mtinakasaya konulmuştur. 30 
birinci teşrin 1934 salı günil saat 15 te Ankara'da Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekaletinde mahsus komisyonunca 
ihalesi yapılacaktır. Şartname ve listeyi görmek istiyen
lerin İstanbul'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü
ne, Ankara'da Hıfzıssıhha İşleri Umum Müdürlüğüne 
müracaatları ve taliplerin şartnamesindeki tarifat veçhile 
hazırlanmış teklif mektuplanm teminat paralariyle birlik
te muayyen zamanda Vekalete göndermeleri veya komis-
yona vermeleri ilan olunur. (2968) 8 - 4552 

Hayat pahalı deii]dir 
Et, Tavuk, Balık, Sebze, Tatlı ve Börek olmak üzere 

sabah akşam ayn iiç türlü yemek bir kişi için 14 lira iki 
kişilik bir aile için 23 liradır. Akşam yemeklerinde bir 

çorba ilave edilir. Daha fazla iyzahat için 2073 No. ya 
telefon edilmesi. Yenişehir Gazi Caddesi Vardar apar-
tımanında Aş ocağı. 8-4679 

Maliye Vekiletinden~ 
Merkez kırtasiye deposunda müterakim kağıt, tahta ve 

çemberler yirmi gün müddetle ve pazarlıkla satılacağın-

dan istekli olanların 28 birinci teşrin tarihine müsadif per
şembe günü saat on beş buçukta on yedi lira % 7 ,5 teminat 
akçelerivle birlikte merkezde müteşekkil mübayaat komis· 
"onnna miiraraat etmeleri. (2857) 8--4451 

Tornacı, tesviyeci ve 
tenekeci alınacaktır 

Askeri Eabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

Kırıkkale fabrikaları için Tornacı, tesviyeci ve teneke
ci ahncaktrr. Yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyete 

. göre takdir edilecek yevmiye ile ve yol masraftan kendi· 
lerine ait olmak üzere istihdamı kabul edenlerden imtihan 
için Ankara'da bulunanların Fişek, İstanbuldakilerin Ba· 
kırköy Barut Fabrikalarına ve İzmirdekilerin de Halkapı-
nar tamirathaneslne müracaattan. (3016) 8-4626 

D. D. Yollan Umum 
Müdürlü~nden: 

Cuma günleri Ankara - Kayaş - Gazi - Ankara arasında 
ışliyen banliyö trenleriyle Ankara - Çankın - Ankara ara
sında işliyen tenezzüh trenlerinin 26-10-934 tarihinden 
itibaren işlemiyecekleri ve aynı tarihten itibaren Ankara -
Kayaş - Gazi • Ankara arasında cuma günleri de adi gün
lere mahsus tariefnin tatbik edileceği muhterem halka 
ilan olunur. (3133) 8-4797 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Hanımefendilere 

IV!antoluk 

Yerli 
M:ıll!lr 

Pazarı 

Ropluk 

RPnk vP desenleri mev."imin en 
güzel modellerine göı·e hazırlanmıştır 

Taksitle satışa devam edilmektedir 

Muhterem halknruzm ehemmiyetle 

nazarı dikkatlerine: 
. 1 - Cümhuriyet bayramında yaptıracagmiz Qô -

nanma tesisatını ancak Nafıa Veka.Ietinin ehliyeti 
fenniye vesikasını haiz ve şirketçe mukayyet elek • 
trikçilere yaptırınız. 

2 - Tesisatmızı ~·apan elektrikçi marifetile ıirke
timize ihbarname gönderip tesisatınızı muayene etti
riniz. 

3 - Donanma tesisatının esas tesisatımzdan ve 
muaddidinizin tahammülünden fazla olup olmadığını 
elektrikçiler~ muayene ettirip şirketimize haber ve • 

riniz, ki icabında başka muaddit vaz' edebilelim. 
Aksi takdirde büyük arızalara, dolayısile şehrin 

cadde ve büyük kısrmlanrun karanlıkta kalmasına se
bebiyet verebilirsiniz. 

Tehlike ve arızalardan sakınınız. • 

Elektrik şirkefi I 

Telefon: 1618 

Jandarma Umum Kum.and.--..-: 
Ankara Sabn Alma 

Komisyonund 
Komple (600) eyer takımı bpah sarf maliyi• 

alınacak ve kapalı zarf münakalUI 3. 2 inci tep'lıL 
cumartesi saat 14 te yapılacaktır. İstekliler praltl 
mak üezre İstanbul da Gedikpqada J. Muayene iL 
Ankarada Komisyonumuza ve mDnakasaya iıtlrak 1 
Komisyonumuza müracaattan. (2932) 8 -4604 

• 
- Meşhur lzmirli 
Şekerci Ali Galip B. Ankara 

Her tlirkün iftihar edeceği fabrikam mam 
muhterem Ankara halkına tamtmak gayemlyle 
lacak olan Sergi Evinde 52 numaralı pavyon• 
gal etmiştir. 

Çok yüksek varlıkta çeşitlerini teşhir ed 
f ngiltere, İsviçre, Fransa'da rağbet gtireD 

kumlan reçel ve şuruptan bilhassa bon bon 
badem şeker ve ezmeleri meyve ıekrlemel 
lara mümasil diğer çeşitlri pyam tavsiyedir. 

••ı ı ıı -•1n•,...111uınınm11111ıımınnııu1111ııııuııwııaııııınııw111 ... ımııınmı•11111111111 i!I 
Mamulatın saf mürekkebatm temiz olmaaına 

naen müruru zamanla bozulmıyacak bu çeıitl 
muhterem halkımızın ihtiyaçlanm temin etd& 

Bir siren alınacak.tır rini tavsiye eder. 
Müsait fiatlarla toptan siparişler de kabul 

8-4792 
Adana Belediye Riyasetinden: 

Vakit tayini için Adana saat kulesine konulmak üze· 
re on beyir kuvvetinde bir siren satın alınacaktır. 

1716 lira keşifli Talebe vestiyeri yaptmlmuı 
müddetle aleni münakasaya konmııttur. Tallpl~ 
ve şartname ve projeyi görmek~ mektebe vem 

Satın alınma; münakasa talimatnamesi mucibince ka
palı zarf usuliyte olacaktır. 

İsti yenler belediye yazı işleri müdürlüğünden şartna • 
meyi alabilirler. ya girmek için de bedeli muhammenin % 7,5 

ikinci teşrinin birinci perşembe glbıU saat on betd, 
tepler Muhasebeciliğinde mübayaa komiıyonuna 
~tl~n. (?.QQ2) R--4M7 

Teşrinisaninin 10 uncu cumartesi günü saat on beşte 
ihalesi yapılacağından taliplerin teminat ve teklifleriyle 
birlikte belediye encümenine müracaattan ilan olunur. ..... .._ ............................. .... 

.L 

lmtiru uıbihi .. &qmu 
barriri FALiH RIFKL 

Umumi Defl'İJ•b idare eden 
Yam itleri müdürü NASUHi 
ESAT --Çankırı caddesi civarında 
Hakimiyeti Milliye Matbaa 
tında bas11mıttl1'. 

1 
1 SiNEMALAR 

YENi ) Bugün, bu gect 
SANA TAPIYORUM 

Zengin ve coşkun musiki .. Baştan nl • 
haycte kadar neşeli sahneler .... 

l3aş rollerde: 
Willy Font • Magda Schneider 
Ayrıca: Fox dünya havadislerL 

Bugün, Bu ıece ....,. _ __. 
DENİZALTI EJDKRl 

(Fransızca sözlü) 
'Aşk ••• Heyecan. ••• Macera

Oynıyanlar: 
Fay Wray - Ra\ph BellalD1 

Aynca: Fox Dünya havadisi~ 

Halil Naci Kiğıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkanlır. Telefon! 1230 


