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DıJ baqra111ı 
Dun olmus ıbi an •ımdddır; ilk dıl 

k rult. vının o. unçlu ,ünlerinden birin-
e idı E. v~ C"l.ı Ulu Ba k nın ureli ba

k şlarınclnn hıı ve ~uç alarak orada dil 
i rındl' soL eden ve cdılcn sozleri din 
lıyenl rden hır arl(..1daş, bir dil k ileriye 
surdu. Bu kurulta) 1 r turkun d"lini ka
rış k osmanlıc dan oz ~ c duru tm kçeye 

tür c- ktı Onun için ilk kurultay top-
1 ntısı tarıhıni bır dıl bayramı yııpalım 
, her yıl onu kutlulıv lım d di 

Bu ayram b ldır ı k •ez. ol rak kut
lulanmı tı; bu yıl ıse ikinci kurultay 
topfn.-•ıl.•rının verdigi yeni orunçlar 

ic: nde d ha rıeni , daha derin kutluln

nıyor 

Olk ı!;unc varnnların duyacağı bü-
yuk ve sonsuz sevinci, csertiyi anlatmak 
değme yazgacın işi değildir. Fakat şu
na ınanıyoruz ki, iılkü yolunda, gönlü 
inan ve yl.İref.?İ umut dolu yürüyenlerin 
duydur,u ta kın duygular da ona varan
ların duyduklarından geri ve eksik kal-
ma:r.. 

Dilirni;ı:in durulacağı ve yazımızın 
eynel düzeni tiirk dudaklarında, türk 
gözlerjnde ve türk kulaklarında anlatıl
maz bir iz bırakacağı günlerden uzak
ta olmasak da daha varmış değiliz. Gel
gelelim yoldayız. Her yürüyüşte ve her 
savaşta olduğu gibi gene başımızda, 

blitün türk budununun başında kuruluş 
eliyle açılmış bir bayrak gibi, ulurak 
Başbuğumuz var. 1 şte her yıl, bir yol 
bu dil bayramını kutlulayışımız. bu dil 
savaşını haşannak ve amacımıza varmak 
için segirttiğiıniz yol üzerinde bir gez 
dincelmemiz, başlangıçtan biraz daha u
zakta, ülkünün biraz daha yakınında ol
duğumuza sevinişiınizdir. 

Bu bayramı, direklerimizde öz türk 
köklerinden türemiş sözleri birer bay
rak gibi gererek, o sözlerin kurduğu eş
siz düzeni birer ışık gibi tutuşturarak 

kutluluyoruz. 
MEHMET NURETTiN - --.-·----

Japonya ile Rusya 
uzlaşıyor mu? 
Bir İngiliz giirıclt·li;!:i '"m·unmı 

l asırul:.m hir ..,iin·n 
kulkı~ or .. (Iİ) or. 

Londra, 25 (A.A.) - Niyuz Kronik! 
gündeliği Rusya ile Japonya arasında 

doğu Çin dcmiryolunun satılması için 
bir anlaşma özdeği (esası) bulunmuş ol

'uğu yolundaki snvl.:ınn (haberlerin) 
uyandınnış olduğu sevinci <ınlatmak 

için ııövle eliyor: 
'' Acun, ( dunya) bugunkü günde 

üzerine çöknıuş olan en korkunç bir sü
renden (tehlikeden) kurtulmuştur. 

Güvenliyiz ki (eminiz ki) bu yolda 

gelen snvlardnn (haberlerden) çoğu çağ 

sızdır (mevkisizdir). Rusya'nın Budun

lar Derneğine (Milletler Cemiyeti) gi -

f Sonu. 2. inci sepimizde) 

enzeri bulunmaz bir güre ile şimdiyedek a~tığı her savaşı ba§aran Büyük Onder Mustafa ltemal, 
bu yeni ve engin dil savaşının da üzerine bir güneş gibi ışık vermekte ve yol göstermektedir. 

Onun başkanlığı ve önderliği kuzeyinde yakın bir gelecekte bütün seplerini öz dille yazmak ve basmak 
oğurunu ele geçireceğine güvenli olan Hakimiyeti Milliye, onun ikinci 'lil Kurultayında ülkü arkada§la -
rından birkaçı ile alınmış bir kılığını (fotoğrafını) basmakla öğünüyor. 

Afganistan budun
lar derneğine 
girmek istiyor 

Cenevre, 25 (A.A.) - Budun
lar derneği (milletler cemiyeti) 
Afganistamn derneğe girmek yo
lunda bir dilekte bulunmuştur. 

ivedi (acele) toplantıya çağı -
rrlan oymak (asamble) bugün öğ
leden sonra bu dilek üzerinde ko
nuşacaktır. ---.. ·---
Bartu - Litvinof 

•• •• • 
goruşmesı 

Cenevre, 25 (A.A.) - M. Bar
tu, bugün öğle sularında öz 
birliği (şark misakı) üzerinde M. 
Litvinofla uzunca görüşmüştür. 

Fransız bucakları ( mehafili) 
bu görüşmelerin önüne engeller 
bile dikilse, uygun bitimlere (ne -
ticelere varabilmek) umudunun 
daha ortadan yitmediğini (kay -
bolmadığını) bildirmektedirler. 

---··----
Ali ve Muhlis 
Bey er kentimiz'de 

lstanbul'da bulunmakta olan Nafıa 
Vekili Ali ve Ziraat Vekili Muhlis Bey -
leı dün öğleden once trenle Ankora'ya 
celmışle:tHr. V eki ilerimizi demiryolu du 
raöırda vc:..ı.likleı büyükleı·i ve tanı§la
n k;ır~ıi<>m:ş(a .. du • 

Parlamento ar 
arası birliği 
kurultayı ikinci 
top lan tısını yaptı 

Kurultay genel toplantısını dün 
10.30 sularında Hasan Beyin Ba§
kanlığı altıdna yapmı§, bu toplan
tıda Ba§kan •ÖZÜ ilk önce genel 
yazgan M. Bua•ey'e vermiş, o da 
genel toplantı Başkan öğeliği (re-
is vekilliği) için yugoslav parla -
mentosu başkanı M. Kosta Ko -
mandiyi ve lrlanda salgunundan 
(heyeti murahhasasından) M. Be
neti ileri sürdüğünü bildirmiş, ve 
kendi elliği tarafından bir seyasa 
işine kayrılan ve bu yüz.den ku -
rultaya gelemiyen Mısır salgunun
dan lbrahim Ratip Beyin telyazı
sını okumuştur. 

Bundan sonra Başkan, sözü 
lürk salgunundan Necip Ali Beye 
vermiş o da ikinci scpimizde (sa -
yılamızda) hepsini bastığımız 
sözleri söylemiştir. 

Bu sözlerden sonra toplantıda 
olup bitenlerin kamusu ikinsi se -
pimiz.dedir. 

Buqün 
Dil bayramını kut/ulayan bu 
sayımızın birinci, üçüncü ve 
dördüncü sepleri ( sayılaları) 

baştan başa öz dilimizle 
yazılmıştır. 

M. Benes'in 
dedikleri 

Paria, 24 (A.A.) - Pöti Pariziycn 
gündeliği M. Benes'in dediklerini uzun 
uzadıya basmaktadır. 

M. Benes diyor ki: 
"-1rkinlik (hürriyet). bütün kurum 

(teşekkül) ların başına geçmelidir. Yal
nız parlamentonun ulusun (halkın) ir -
deminin (iradesinin) deyimi (ifadesi) 
olarak kalması ve elliğin (devletin) ulus 
başlığına (demokrasiye) yardımcı ol -
mak irseliğiyle (şartiylc!) her hangi bir 
biçimi alması gerekir. 

On yıldan beri Sovyet Rusya'nın Av
rupaya dönmesi için yön tuttum. Avru
panın göbeğinde bulunan Çekoslovakya, 
Sovyet Rusya'nın budunlar derneğinde 

(Milletler Cemiyetinde) bulunmamasın
dan doğrudnn do&ruya alınıyor( müte
euir oluyor) ve Rusya'nın bu derneğe 
katılmasını dileyoı·du.,, 

M. Benes, sözlerini bitirirken: " Biz, 
bu katılışı kolaylaştırmak, ona bi: yö:ı 
(istikamet) vermcl< ve onu gönenli (fe
yizli) bir kılığa sokmak için çalışaca -
ğız.,. demiştir. 

---··-·---
Celal Bey gitti 
Batı el beylikleri (valilikleri) 

ile doğu elbeyliklerinde bir araş -
tırma dolaşması yapacak olan lk -
tısat Vekili Mahmut Celal B. dün 
öğle trenile lzmir'e gitmiştir. Ve
kil Beyi Ankara demiryolu dura -
ğmda vekillik büyükleri ile bir -
çok tanışları uğurlamışlardır. 

Celal Beyin dolaşması bir aya 
yakın sürece2i umulmaktadır. 

u os a ara 
bulga ara sın-

a a n ı 

Bulgar Başkanı Yugos • 
lav Kaanlarının Sofya'ya 

gelme eri iç.in ne'er 
söylüyor ? 

Sofya, 25 (A.A.) - Başkan 
(başvekil) M. Gorgiyef bulgar tel 
yazısı ajansının bir yazıcısına Yu
goslavya kıral ve kıraliçesinin ya
kında Sofya'ya gelmeleri üzerin
de söz söyliyerek bu ayın 23 ünde 
Sofya'ya gelecek olan komşu ka -
anların (hükümdarların) bütün 
bulgar eli yönünden (tarafından) 
büyük sevinç ve sevgi duygula -
riyle karşılanacağını anlatmıştır. 
M. Gorgiyef, iki komşu budun 
(millet) arasındaki kan bağların
dan da söz açtıktan sonra bu iki 
budunun (milletin) eksiksiz bir 
uzlaşma içinde ya~amaları ve 
kültür alanında (sahasında) biri
birlerine yardımda bulunmaları 
ve bu yolda genel (umumi) barı • 
şa (sulha) yardımcı olmaları ge • 
rektiğini bildirmiştir. 

M. Gorgiyef, son günlerde bu 
yolda elde e8ilmit olan ilerleyiı • 
lerin bulgarJarla yugoslavlar ara -
sında pek hızla yol aldığını, bu 
bağlılıkların yalnız komıuların iyl 
geç.inmeleri sınırları içinde kal • 
mayıp kardeşlik bağlılıkları oldu .. 
ğunu söylemiştir. 

Bundan sonra sözünü uzatan 
bul gar Başkanı demiştir ki: 

"- Bu bağlılıkların özdeği ( e 
sası) karşılıklı saygı ve inanç (iti
mat) ve barış içinde çalı,mak di 

(Sonu 3. üncü sepimizde) 

Bir İngiliz bakanı 
diyor ki: ----
''Kosnnun hu\an hakımmdaı . . 
'"a' n~arar oldnğnnu ~öylemek 

gibi ) anlı~ olamaz.'' 
Londra, 25 (A.A.) - Savat 

işleri (harbiye) başkanı (nazın) 
budunlar arası (beynelmilel) aa • 
vaşçılnr (muharipler) birliği sal
gunu (heyeti murahhasası) onu • 
runa (şerefine) ellik (hükumet) 
yönünden (tarafından) verilen 
bir şölende (ziyafette) söylediği 
sözlerde birliğin barış (sulh) aav
lağına (davasına) olan yumuıla
rma (hizmetlerine) imleyerek (i
şaret ederek) demiştir ki: 

"- Koşunun (askerin) buyan 
bakımından (tabiat itibariy -
le) savaşarar (harpcu) olduğunu 
söylemek gibi bir yanlıf olamaz.,, 

~ 

r "':-1 L'C giden vekillerimiz.: Yurdun 'irçoh yerlerini dolaşıp işleri gözden geçiren Nafıa Vekili Ali ve"!iraat Vekili Muhlis Beyler geleli ve lktıaat Vekili Celal c:. lzmire gitti. 
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" SAYIFA 2 

Parlamentolar arası birliği kurultayı 
dün ikinci toplantısını yaptı 

Necip Ali Bey tarafından söylenen 
nutkun metni ~udur: 

- Bazı memleketlerin iktısadi faali -
yetlerine dair istatistiklere istinat edi -
lecek olursa insana emniyet verecek bir 
netiyce elde edilebilir. Filbakiyka bu ve
sikalara bakarak bütün dünyanın nıuzta
rip olduğu iktısadi buhrc.nm azalmıya 

başladığına hükmetmek kabildir. Fakat 
bu buhranın bazı memleketlerde ortadan 
kalkması maalesef beynelmilel iktısadi 

vaziyetin günden güne salaha doğru git
tiğini göstermekten çok uzaktır. Daha 
açıkça söylemek isterim ki ittihaz edi -
len bütün tedbirler nihayet mevzii bir 
nahiyeti haizdir ve bugüne kadar, za -
vallı beşeriyetin baştan başa muztarip 
olduğu beynelmilel buhran hastalığını 

ortadan kaldırabilmek i~in şimdiye ka -
dar hakiyki bir formül bulunamamıştır. 

Bunun en bariz delili, henüz birçok 
ml!r'lleketlerin bu buhran iztıraplan 

çinde çırpınmakta olduklarıdır. Birçok 
konferanslarda müteaddit mütehassıs -
lar umumi buhranı izale için bir çok ted 
birler teklif ettiler. Fakat her tedbir 
önüne geçilemiyecek müşkilat ile karşı -
landı. Londra konferansı bu hususta par 
lak bir misal addolunabilir. 

Şimdiki vaziyete bakarak iktısadi kal 
kınmanın yeniden serbest mübadele usu 
lüne rücu ile kabil olabileceğinden ümit 
var değilim. Milletlerin 1914 den evel
ki vaziyette bulunmadıklarında şüphe 

yoktur ve o zamandanberi milletlerin 
iktısadi ve hukuki münasebetlerine dair 
birçok nazariyeler meydana çıkmıştır. 

Şunu demek istiyordum ki bu mütalea • 
tar istikbalen milletlerin hayatında birer 
yer tutacaktır. Mesela, türk hükfimeti, 
müteaddit ve acı tecrübelerden sonra, 
kendi ihtiyaçlarımıza tekabül edecek 

milletimizin beynelmilel vaziyetine uya -
bilecek ve memleketimizin umumi re 
fahı seviyesini yükseltecek surette sana
yicilik ihdas etmiştir. Bugün hiç bir 
memleketin yalnız ziraatçi bir memleket 
gibi kalarak az çok refah içinde yaşama 
sı ihtimali mevcut değil gibidir. 

Bu şerait altında bizim gibi sanayiini 
yeni tesis etmek ile meşgul olan mem -

leketlerin hiç bir tahdide tabi bir ser -
best mübadele usulüne taraftar olmala -
rına ihtimal yoktur. Eminim ki münase
betleri günden gUne tezayüt etmekte. 

olan milletler için iktısadi vaziyetlerini 
hususi mukaveleler tanzim etmek bugü
nün ihtiyaçlarına hakiykaten en ziyade 
tevafuk edecek bir tedbirdir. 

Son zamanlarda kendini gösteren 
milli cereyanlar geçmiş zamanların ceb· 
ren kabul ettirdiği şeraite tetabuk etmi· 
yor. Bütün milletlerin en sabit ve en 

normal esaslar ve vasıtalar üzerinde 
mutabık kalmalanna vabestedir. Bu hu
susta en salahiyettar zevatın yaptıkları 
tetkiykat şu neticeye varmı~tır. İstik -

halde beynelmilel iktısadi münasebetle -
rin sabit ve normal rejimi tahdidi şera -
ite tSbi olmıyan bir serbest mübadele 
olmıyacaktır. 

Milletlerin iktısaden inkişaf ederek 
aulhun ve beynelmilel emniyetin resa • 
net bulması ile tabii mecrasına gire • 
ceği muhakkaktır. Milletler cemiyeti 
müessesesi, milletlerin sulh hakkındaki 

umumi ar.zularından doğan maddeten 
ve manen büyük bir eser olmakla bera
ber, kendisinden beklenen, limit edilen 
neticeleri daha vermemi~tir. Milletler 
cemiyetini kuvvetlendirmek için yapı
lan te~ebbüslerin akim kalması gibi va· 
ziyetler, sulh taraftarlarını mükedder 
etmekle beraber, bu büyük sulh mües -
sesesinin beynelmilel bir müessese ola
rak mevcudiyetinin geçen asra nisbetle, 
ileriye doğru ehemmiyetli bir adım ol -
duğuna kaniiz. Hatta yakında kararla
nnı mevkii icraya koyacak vasıtalara 
rıalik olacağını da ümit ediyoruz. 

Milletler Cemiyetine mensup millet • 
ler, bu yüksek müesseseyi tenkit etmek
ten ise ıslah ve muvaf fakiyeti için ne 
mümkünse yapmalıdır. 

Memleketimizi idare eden büyük li -
derlerimiz, muhtelif vesilelerle söyle -
dikleri nutuklarında Türkiye'nin sulh ve 
müsalemet ülkUsüne ne kadar taraf tar 
tt>lduğunu ifade etmişlerdir. Memlekette 
ıulh, dünyada sulh itte, TUrkiye cUm • 
buriyetinin en aziz düsturu. 

Türkiye, Milletler Cemiyetinin mu -
nffakiyetine bilyUk bir haleti ruhiye 
ile çalı§ıyor. Türkiye'nin en aziz arzusu, 
huduttan dahilinde, kendi inkişafı fçin 
ve dünvada daima vürüyen terakki ve 

medeniyetin unsurlarından birisi olmak 
için ı;ahşabilmektir. 

Balkan antı işte böyle bir emel ve 
böyle bir programın muhassalasıdır. 

Milletler Cemiyetinin rehberliği altında, 
imza edilecek bu gibi antların milletler 
cemiyetinin dünyadaki vazifesini teshil 
etmesini bütün kuvvetimizle ümit et • 
mekteyiz.,, 

Bundan sonra ingiliz murahhas he
yetinden M. Davis söz alarak dünkü 
müzakeratın dört nokta üzerinde te -
merküz ettiğini, bunların da sulh ve si
lahsızlanma ihtiyacı, ticari mübadele -
nin daha ziyade serbestJenmesi arzusu, 
işsizlik ve korporatif devletin müda -
faası meselelerinden ibaret bulunduğu
nu tavzih etmiş ve bütün bu meselele • 
rin biribiriyle alakadar olduğunu söy -
!emiştir. 

Hatip bugünkü bulanık vaziyette 
bütün milletlerin mesuliyeti bulundu -
ğunu zikretmiş ve demokrasinin insa -
niyete en fazla iyilikler verecek hükQ
met şekli olduğunda ısrar eylemiştir. 

Bundan sonra söz alan Lehistan he
yeti reisi M. Lövenherz türk hükfuneti 
ile birliğin türk grupuna geniş misa -
firperverliklerinden dolayı teşekldlr et
miş ve Gazi Mustafa Kemal Hazretleri
nin eserine derin hayranlıklarını bil -
dirdikten sonra Türkiye ile Lehistan 
arasındaki münasebatın samimiyetini 
tebarüz ettirmiştir. Mumaileyhin bu 
cümleleri konferans azasının sürekli 
alkışlarile kar§ı1anmıştır. Hatip bilaha
re demiştir ki: 

Katibi umuminin şayanı dikkat ra -
poru üzerinde cereyan eden müzake -
ratın semcredar olması için, şu veya bu 
memleketlerin umumi teşkilatını tenkit 
etmektense, her heyeti murahhasanın 
kendi memleketinde yapılan icraatı ve 
gayretleri ifade etmesi daha iyi olacak
tır. Devletler, biribirleriyle rekabete 
devam edebilirler." 

M. Lövenherz bundan sonra sulhun 
tarsini için manevi silahsızlanmanın e
hemmiyetini tebarüz ettirmiş ve sulh ar
zusunun ve sulha itimadın halk kütlele· 
ri arasında inkişafına çalışmak birlik 
azasının manevi bir vazifesidir.,, 

Demiştir. Hatip nutkunun Lehista -
nın gerek dahilde gerek hari~te bütün 
devletlerle en iyi münasebat tesisini te • 
min edecek bir siyaset takip etmek oldu
ğunu söylemekle nihayet1endirmiştir. 

Bunu müteakip Amerika Birleşik 
devletleri murahhaslarından M. Robin -
son söz almış ve Amerikada tatbik olu
nan ve "yeni sistem" tesmiye edilen u
sutıer hakkında izahat vermiş ve aynı 
zamanda "milli kalkınma" işinden bah
setmiştir. Reisicümhur M. Ruzvelt tara
fından alman iktısadi tedbirlerden bah
sederken, hatip mazi ile hal arasında 
mukayeselerde de bulunmuştur. M. Ro
binson bütün bu harekatında Amerika -
nm teşkilatı esasiye kanunu dairesinde 
kalmış olduğunu ve halkın büyük ek -
seriyetinin tasvip ve itimadına dayana
rak iş gördüğünü tebarüz ettirmiştir. 

Hatip sözünü şöyle bitirmiştir: 
"- Amerika birleşik devletleri sa • 

adetinin diğer milletler ile sulhpervera
ne ve dürüst bir teşriki mesai ile 
tevem olduğuna tamamen kanidir. (al
kışlar) 

Bundan sonra kürsüye fransız he -
yetinden Guadelup mebusu M. Kandat 

çıkmış ve raporunun sarahat ve vuzu • 
hundan dolayı katibi umumiyi tebrik 
eylemi,tir. Bundan sonra laik ve cüm
huriyetçi Türkiyeyi selamlamı§ ve Ga
zi Mustafa Kemal Hazretlerinin yük -
sek idareleri altında son senelerde vü
cuda gelen büyük inkişaf ve terakki e
serlerinin meth ve senasını yapmıştır. 

Türkiye ite Fransa arasındaki mü -
nasebatın ananevt samimiyetini teba • 
rüz ettirdikten sonra M. Kandas, Tür
kiye için çok şayanı iftihar olan ırk ve 
renk müsavatını tazim ve hürmetle an
mış ve demiştir ki : 

"- Bu memlekette insanlar, deri -
terinin renklerine göre değil fakat ze
ki ve kalplerine göre ölçülür. (Alkış
lar). 

Hatip, parlamentarizm rejiminin ha
len geçirmekte olduğu liararsızhklar • 
dan mükedder bir acsle bahsetmiş, fa
kat bazı mahzurlarına rağmen, hakika
ten kuvvetli hükfunetlerin ancak par -
lamentarlzm rejimi ile vücut bulabile • 
ceıklerini izah eylemiştir. M. Kandat 

HAKlMlYETl MiLLiYE 

beyanatında ilk beyanatının iktısadi 

kısmında eski liberal mektebinden ol -
duğunu söylemiştir. 

Bundan sonra söz alan macar heye· 
tinden M. Lutacs hassatan ekalliyetler 
meselesini mevzuubahs etmiş ve Avru· 
pada ve hassatan merkezi Avrupada 
~•. lhun tarsini i~inde bu meselenin mü
him ehemmiyeti olduğunu söylemiştir. 

İsveç murahhaslarından Dr. M. Pau
~i. bazı memleketlerde parlamentarizm 
rejimini yıkan ve diğer bazılarında 

halkın intihap usulüne olan itimadını 
sarsan siyasi buhrandan bahsetmiş ve 
kendinin buna rağmen parlamentarizm 
rejiminin daima yaşıyacağma emin ol
duğunu söylemiştir. Bundan sonra Dr. 
M. Pauli, eskiden parlamentolar kon -
feransına iştirak ederken bugün hapis
te olduklarından dolayı bir şey yapa -
mryan mebuslardan bahsetmiş ve Le • 
tonya mebuslarından M. Kalnins ile ar- , 
kadaşlarınm serbest bırakılacakları ü -
midini izhar eylemiştir. 

Bu esnada söz alan katibi umumi, 
M. Kalnins iJe arkadaşlarının tahliyesi 
zımnında Dr. M. Pauli tarafından izhar 
edilen ümitlere parlamentolar birliği 

konseyinin de tamamen iştirak etmek
te olduğunu heyeti umumiyeye bildir
meye mezun olduğunu söylemiştir. 

Son olarak söz alan Lehistan mu
rahhası M. Şuanski bazı memleketler
de görülen iktısadi eyileşme alaimi:ıe 
rağmen bir milli hotbinlik devresine 
girilmiş bulunduğunu tasrih et!"ti'I \"{ 
"eğer bir insan, kendi meml0 kc• :nin 
iktısadi inkişafını, diğer milletlerin 
inkişafına bağlamazsa bu inkişafı vü
cude getiremez,, demiştir. Hatip aynı 
zamanda Lehistan'ın biç bir zaman dö
viz serbestisi prensipinden inhiraf et
mediğini kayit ve Lehistan'ın Alman
ya ve Sovyet Rusya ile yaptığı gibi di
ğer devletlerle mali ve ticari mukave
leler yapmıya hazır olduğunu beyan 
eylemiştir. 

Reis Hasan Bey, öğleden sonra 
murahhaslarm emirlerine amade tutu
lacak otobüslerle şehirde bir gezinti 
yapılacağım hatırlatmış ve saat 12,50 
de celseyi tatil etmişqr. 

Murahhaslar stanbui'u 
gezdiler 

İstanbul, 25 (A.A.) - Parlamento
lar birliği konferansındaki murahhas 
heyetler azası bugün öğleden S'lnra 
mihmandarlarının refakatinde ofarak, 
müzeleri, Ayasofyayı ve diğer bazı ca
mileri ziyaret etmişler ve şehirde bir 
gezinti yapmışlardır. 

Istanbul Belediyesinin 
ziyafeti 

İstanbul, 25 (A.A.) - İstanbul be
lediye reisi Muhittin Bey bu akşam 
Tokatliyan otelinde parlamentolar kon
feransı azalan şerefine büyük bir ziya
fet vermiş ve ziyafetin sonunda aşağı
daki nutku söylemiştir: 

"- Parlamentolar birliğinin otu
zuncu konferansı münasebetile size 
kolJe.rını ümit ve sevgi ile açan İstan
bul şehrinin selam ve saygılarını arz 
etmekle bahtiyarım. 

İnsanlara verilecek en güzel tek 
eser olduğuna §Üpbe bulunmıyan sul
hun davası uğrunda asilane gayretini
zin dünya medeniyeti muvacehesinde
ki kıymet ve ehemmiyetini huzuru
nuzda uzun boylu iyzah etmeyi ye
rinde olmıyan bir cesaret sayıyorum. 

Mümessilleri srfatiyle milletlerin 
mukadderatına istikamet vermek hu
susunda haiz olduğunuz çok geni! sa
Hihiyetleri milletler arasında akıbeti 

vahim olabilecek ihtilaflarla tanışma, 

fikir teatisi ve anlaşma yolu ile dos
tane bir hal çaresi olarak kullanm:ık 

beşeri asaletin en yüksek emeli gihi te
celli etmektedir. 

Bugün sulh uğrunda çalışan Lahey 
hakem mahkemesiyle milletler CfMiye· 
ti gibi müesseseler yüksek heyetinizin 
bu uzun mesaisinden doğan ve beşerin 
vicdanını tahrik ve ikaz eden asil fi
kirlerin mahsulil olduğuna ~·üphe yok· 
tur. 

İki büyük cihanın birleştiği nok
tada, muhtelif medeniyetlerin inkişa

fına h~dim olan İstanbul fehri bu ka
dar insani ve tarihi bir hizmeti kendi
ne gaye edinen bu yüksek heyetinizin 
milzakerelerine sahne olmakla derin 
bir iftihar duymaktadır. 

Bu ~erefli vazifeyi sizin yUksek, 
ünlü ve değerlerinize layık olacak su-
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DIŞARDAN GELEN HABERLER 
Gordon Benet balon 

müsabakası 
Varşova; 25 (A.A.) - Gordonı Se

net müsabakasına iştirak etmiş ve evel

ki gün hareket etmiş olan on altı balon

dan bir çekoslovak balonu evelki akşam 

Litvanya erazisinde kain Kibaride iki 

alman balonu dün sabah Stadtessen'de, 

diğer iki balon dün öğle vakti Letonya

sovyet hududu civarında, bir Belçika ba

lonu Vitebesgin yirmi kilometre şar • 

kında karaya inmişlerdir. Hüviyetleri an

laşılamıyan iki balon da Leningrat ya
kınında yere inmiştir. 

Varşova, 25 (A.A.) - Gordon Ben

et müsabakasında şimdiye kadar 1200 

kilometreden ibaret bulunan en uzun 

mesafeyi katetmiş bulunan balon Po~ ·· 

ya ismindeki leh balonu olup dün saat 

16 da Helsinkinin 300 kilometre şimali 

şarkisinde karaya inmiştir. 

Leningrat mıntakasına da dün beş 

balon inmiştir. Bu beş balondan ü~ü -

nUn hüviyetlei malum değildir. 

rette ifa edebilmek için tabiatın en bü
yük dikkat ve itina ile bezenmckte bü
tün cömertliğini bahşettiği bu güzel 
şehir inkılapçı ve laik Türkiye'nin bü

tün umdelerine tamamen uygun ol~r 
mesainizin muhtaç olduğu en m'!sair 
muhiti temi,'\ va en !lamimi hc.vay- ya
ratmak hususundaki gayretini hissetti
receğini ve bu suretle mühim vazife
nizi kolaylaştıracağını ümit etmekte
yim. 

Müşkül mesainizden beşeriyet için 
ve beynelmilel medeniyet ıçın yeni 
abideler ve müesseseler doğmasını te
menni ederken kadehimi yüksek heye
tinizin büyük şerefine kaldırır ve 
muhterem şahıslarınızda men~up oldu
ğunuz milletleri bir kere daha selam
larım.,, 

İstanbul, 25 (A.A.) - Parlamento
lar birliğinin silahsızlanma ve emni
yet muhtelit komisyonu bu sabah S<1at 

dokuzda içtima etmiştir. Bu içtim~da 
birliğin türk grupunu Edirne me'.rusn 
ve grup umumi katibi Zeki Mesut BP.y 
temsil eylemiştir. 

Komisyon, geçen nisanda Ccnevre'
de hazırlanan mukarreratın ilk proje
lerini ~on bir tetkike tabi tutmuş ve 
bazı ufak tadilatlı niha1 projeleri ka· 
bul eylemiştir. 

Muhtelit komisyonca bugün sou 
şekli kararlaştırılan nihai projeler ya· 
rınki umumi içtimaların mevzuuru teş· 
kil edecektir. 

Konferans progra~mdE 
tadiller. 

İstanbul, 25 (A.A.) - Birçok mu
rahhas heyetlerin talebi Uzerine kon
ferans programında bazı tadilat yapıl
mış ve 30 eylfıl pazar günü toplanma
sı mukarrer komisyonların içtimaları 

çarşamba ve perşembe günlerine alın

mıştır. 

Bu suretle mali \'C iktısadi mesele

ler komisyonu çarJ8nlba sabahı ı~at 

9,30 da, adli komisyon ile ırklar ve 

müstemlekeler komisyonu aynı gün 
saat 18 de, siyasi komisyon ile içtimai 
komisyon da perşembe günü saat 18 de 
toplanacaklardır. 

Par]amentolar hirliği konseyi. 

İstanbul, 25 (A.A.) - Dün umumi 
içtimadan sonra parlamentolar birliği 
konseyi toplanmıştır. 

Bu içtimada, İstanbul konferansı 

ile 1935 te Brüksel'de toplanacak 
31 inci konferans arasındaki müddet 
için konsey reisliği intihabı yapılmış 

ve şimdiki reis M. Buison'un yerine 
Belçika grupu reisi M. Carton dö Vi
art reisliğe seçilmiştir. 

Konsey aynı zamanda nizamname 
mucibince yaprlacak icra komitesi aza
lığı intihabı hakkında fikrini beyan 
etıni9 ve müddeti biten Romanya me
busan reisi M. Saveano'nun yerine 
birliğin Lehistan grupu reısı doktor 
Lönenherz'in namzetliğini teklife ka
rar vermi!tir. 

»• 

M. Hende son'un 
bir nutku. 

Londra, 25 (A.A.) - M. Artur 
Henderson müntahiplerine hitaben söy .. 
lemiş olduğu bir nutukta bütün dünya 
da bir takım endişeler hüküm sürmekte 
olduğunu söylemiştir. Mumaileyh silah: .. 
lan bırakma konferansının istikbali 
mevzuubahs olduğunu ve milletler ce"' 
miyetinin beşeriyete olan faydasının 

tehlikeye maruz bulunduğunu ilave et .. 
miştir. 

Mumaileyh netice olarak demiştir kh 
" - Dünyanın büyiik bir süratle har 

ba doğru sürüklenmekte olduğu her"' 
kesçe kabul edilmiş lıir keyfiyettir. Fa .. 
kat ümit etlerim ki, harptan heniiz uzali 
ta bulunuyoruz. Ve lıöyle bir felaketin 
önüne ge~mek hususunda geç kalmış 
deği1iz. Teslihatın vasi mikyasta artı .. 
rılması cihan sulhu için bir tehlike teş .. 
kil etmektedir. 

Sar intihab3tı için 
fop)antırar 

Sarre Bourg, 25 (A.A.) - Alman 
cephesi teşkilatı dün Sar'ın muhtelif 
~ehirlerinde intihalıat için on içtima 
aktetmi~tir. Bu içtimalardaki müzake· 
rat telsizle neşredilmiştir. 

Sar re Bourg'ta alman cephet=i teşki 11 

15tı rei .. i M. Pirro (alman hainleri)'.. 
ne hücum etmiş, rahip Vilhelm ise sar.. 
Jıları alman kardeşleriyle birleştirecelt 
olan ırksız camiayı müdafaa etmiştir, 

Mumaileyh, almanlann her zaman sa• 
bır ve sebat siyaseti takip e1Jnemekte 
olmalarına teessüf etmiş ve netice ola .. 
rak genç nesillerin memleketi ecnelif.•. 
ye satmış olan baba ve büyük babala .. 
rını tel'in edeceklerini söylemiştir. 

Jcsponya ile Rusya 
uzlaşıyor mu? 

(Bcqı 1. inci sepimizde) 

rer girmez Mançuko elliğini (hükGme. 
ti)truııdığma inanmak güç olur. 

Fakat, bugüne değin a1dığmuz sav. 
Jnr (haberler) Rusya ile Japonya ara .. 
sındaki durufun (vaziyetin) epeyce iy(' 
Jeımeğe yüz tulmu§ olduğuna bizi inaRI 
dırmak iç.in yetişir. 

Japonya'nın Moskova ile arnsındald 
ayrı seçiliğe bir son vermek dileğind: 
bulunduğunu sanmak için bir takım ip.ı 
uçları vardır. 

Bunların başında Tokyo elliğinin 
(hükumeti) bu yıl içinde en çok den~ 
işleriyle uğraşmağı tasarlaması ve Çitı 
sınırlarındaki duru§unu pekiıtinnek i1ııı 
temesi gelir. 

Halkevinde dil bayramı 
Ankara Halkevi Reisliğinden: 
26 eylw dil bayranu Ankara Halk• 

vi konfcranı salonunda kutlulanacakm 
Bütün Halkevi azalarının saat 17,~ 

le Halkevinde bulunmaları rica olunm. 
Toplantıya her isti yen de gelebilirler. 

Dil bayramı prograrnJ apğıcladır: 
1 - Kurultay marşı 
2 - Konferanı (Besim Atalay Be,y) 

- 10 dakika ara -
3 - Halk türküleri 

a) Sıla türküsü 
b) Rumeli türküsü 
c) Harput mayası 
d) Türkü 
e) Köçekçe 
f) Dağlar dağlar (Halk türküleriııl 

Hikmet Riza Hanını aöy)iyeccktir.) 
4 - Konferans (Hüseyin Namık B.) 
5 - Dil bayramı (ıiir) (Kazım Na\ 

mi Bey) 
6 - Dil bayramı (tür) (lıbak Re· 

fet Bey) 
•• .. " 

Ankara Halkevi Reisliğinden: 
Güzel sanatlar komitesinde merhunı 

Sabit Beyden münhal bir awık için se; 

çilme yapılmak üzere ıube~e !°~s~ 
azalann 6. 10. 934 cumartesı gunu saa 
18 de Halkevine gelmeleri rica olun 

" , ... 
Ankara Halkevi Reiıliğinclen: 
Köycülük komitesinin faaliyeti hak 1 

kında görüıülmek Üzere köycülük ıuWiı 
ıi aza11nın 4. 10. 934 perşembe günü sı .. 
at 18 de Halknine srelmeleri rica oln • 

nur 
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Dil Bavramı 
.,/ 

Zl'i i:kgü:: ( eylUl) : Di: lıayramı dili
mizin de, e"ki baykcntimiz (merkezi 
hi~k~mctimi :) İstanh~ıl gibi, daha nic~ 
bir ken.;miz (şehrimiz) g!bi. y<ıt (ya
bancı ve düş:nan) boyunduruğunda::ı 

kurtuı...~u~u kutsaclı~ı (l:utlu ı;aydığı) 
gün. 

Kıı:-tıılmakta ilk yam (me:ıı:il) bo
yunduru~u atm:Jğa l.:ılkmaktır. Dili
miıı: bu Ç"ğdadır d-:ıha. llunu azıms:ırua
mak gerek. Kalı (e{;er), diişünUrsek ki 
dil y3lmz baskalnriyl ~ görüşü, anlaş
rr.:ya c<'ğit. öz \ arlığımı .. ın en derin en 
y:ll·sek kUğümüz (ihtiyacımız) olan 
sn?;mç ranl ğlında (fikir sahnesinde) 
y~:~selr.:emiz icir. t-.ıı: yardımcımızdır. 

onun Lütün bcnl• gimiz üzerinde n~ bü
yük bir ~deni (sahai nüfuzu) olac:ığı 

gi.'z öniinde tutulacak olursa, bir dili 
diizeltmek işinin de ne büyük olduğu, 
nice yc.vaş i!erliyeccği kolay anlaşılır. 

Bıı gtir,i:müzü kutlarken, daha öz 
dil ülkiisü ortada yok olan çağlarda 
- bundan nice yıllar öndün (evel). bu 
kurtulmak gerekliğini duymu~. gönlün
de taşıyıp beslemiş, ona çalışmış olan 
çığıraçan ( "pionnier .. ) - larrmızı an
mazlık edemeyiz: Necip Asımlarr, Ve
let Celebi'leri, Hüseyin Kizım Kadri'· 
leri. Sadri Maksudi'leri, Rıza Nur'ları, 
Kilisli Doktor Rifat'larla Muallim Ri
fat'Iarr. Şemsettin Sami'leri, Vefik Pa
!alarr derin saygılarla eplemek (yadet
mek) borcumuzdur, ki o çağlarda nime 
(hiç) bir öndül (mükafat), bir övüm 
(teşekkür) bile umamazken, bugün 
yükseltilmekte olan ulu öz dil yapısı
nın ilk himtaşlarını (temel ta~larını) 

koymuşlardır. Kimisi göçüp gitti. Ka
lanlarını Tanrı uzun yıllar yanımızda 

kosun! 
Onları anıp, bugün Dilleği'de (Li-

saniyatla meşgul olunan yerde) çalışan 
Öilcilerimize de yardımcılarına da ö
vüm etmemek olmaz. Kurultaydan bir
az öndün (evel) bitirip ilgüne (halka) 
sundukları Tarama Dergisi adlr osman
lıcadan ttirkçeye sözlek (lCıgat) gibi 
bir Urgüdün (eserin) ancak nice bir 
emekle ortaya çıkarılabilmiş, nite bir 
Özenle sona erdirilmiş olacağım oran
lamak için kişi biraz olsun dil işleriyle 
uğraşmış olmak gerek. Bu ürgüdün 
'(eserin) büyük bir artamı (meziyeti), 
asığının (faydasının) koşa (çift) olma
sındadır: bir yanda öz türkçe yazmak 
istiyenlere ettiği yardım ikinlik (te
reddüt) götürmezken bir yandan da di
limiz öz genliğine (vüsatine) deygin 
'(dair) ilgüne (halka) bir doğru sağınç 
(fikir) verir. daha büyük bir güven u
yandırır. 

Eski çağlarda bi:ı: türklerin. bediz 
'(eseri sanat) yaratamadığnnızr söyler
lerdi. Buna bizler de. Yolgösteren gele
ne değin, acı ile inanırdık. O ise (hal
buki) acunda (dünyada) esi yok bir be
'dizimiz - kendi özümüzden kopmuş bir 
bedizimiz - varmıs da alışkanlıktan gör 
mezmişiz: Fransızca " Gramer., dedik
leri Sözkuralımız. Demiyorum ki söz
kuralının yetginliği (olgun olması), 
yeniden ortaya dökülen söz zenginliği
yeniden ortaya dökülen söz zenginli -
'(mükemmel) olması için elverir. Dilin 
yetiklik çergesine yaklaşabilmesiyçin 
pek işlenmiş bir (Sentaks) dedikleri 
sözkoşumu gerektiğini biliyorum. Bu
gün kimi yazılarımız acık görel (sef
faf) değil. bulanıktır. Sozkoşumunu 
düzeltip işlemek. bulutlan dağıtıp ya
zılara durukluk bağışlamak, en son ya
pılacak iştir. Uzun, güç bir iş olduğu 
görcet (aşikar): ancak dilcilerimiz. en 
başta da uyara~ (iykaz eden) ımız ol
duktan c;onra. bu çctinliğin de boyun 

lllll 

• 

Afgan ·Iran 
sınırını düzeltecek 
dernek 

lstanbu.l, 25 (Telefon) - lyran -
Afgan sınınnı düzeltme işini ynpacak 

ofan ve oı du bakılarından (miifcttişlcrin
dcn) fahreh"n Paşanın başkanlığında 
bulunan dcrr.rk (heyet) Ankara'dan 
geldi. 

Onarma arnıanları. 
İstanbul, 25 (Telefon) - Orta oku -

nak (mektep) onarma armanları (ikmal 
imtihanları) yarı yarıya başarılmıştır. 

Bt•lcdiyd<·r kurultayı. 

İstanbul, 25 (Telefon) - Birinci teş
•in ortafarına doğru Ankara'da bir be -
ı.~diyeler kurultayı toplanacağı söylen
mektctlir. 

büktüğünü göreceğimize niınece (hiç ) 

ikinlik (tereddüt) etmeyiz. Ülkümüz 
(idealimiz) şudur ki HERhangi dille 
eydilen (ifade olunan) düşünceleri eş
çe (aynı) bir güzellikle eyttikten baş
ka, o yav (yabancı) dillerden nime (hiç) 
biriyle kısaca, topluca, güzelce söyle
nemiyen daha binlerce sağıncı (fikri), 
türkçemiz - öz türkçemiz - kendine öz
gü (has) bir kıvraklıkla eydiverebilsin 
(ifade ediverebilsin). Dilimizle övüne
lim, yavlar kıskansın, dilimiz örnek tu
tulsun. Bu oldumu, sağınç yanluğunun 
(fikir aleminin) bütün bölümlerinde 
(şubelerinde) kendimizi tanıtmak, var
lığımızı belirtmek işinde nime (hiç) en
gel kalmıyacaktır. 

Artık o çağda da iş başına geçmek 
yazıcılarımıza dahi (hatta) bütün öy-

· lülerimize (mütefekkirlerimize) düşer, 
ki bütün acunca (dünyaca) değeri du -
yulup tanılacak yazılar yazsınlar, sa
ğrnçlar eytsinler (fikirler ifade etsin
ler) de dilimiz gereği olan oruna (mev
kie) irişsin; yadellerdeki (ecnebi mem
leketlerdeki) ilgünler (halklar) o yazı
lardan asığlanmak (istifade) için onla
rı dilgetmekle (tercüme ettirmekle) 
tapanmıyıp (iktifa etmeyip) doğrudan 
(bizim fransızca, İngilizce, almanca 
için bugün yaptığımız gibi) dilimizi 
öğrenmek gerekliğini duysun. 

Bu, eli yazan HER türk için bir borç 
olur, ki Dil İğnağımızın (cemiyetimi
zi~) onca emekleri somaya (boşa) git
~ış olmasın. Böyle tabu (mukaddes) 
hır borcu ödeme uğrunda, eli yazak 
(kalem) tutar ' İlbay ( cümhuriyet) ço
cuklarının yüksünmiyeceğini berk bi
liriz. 

SÜLEYMAN HURŞ1T 

Bu yazıda türkse olmıyan bir HER 
sözü vardır. 

Öz türkçe sôzlerin çogu Tarama 
Dergi::.i, Anadilden Derlemeler, ve da
ha başka sözleklerden alınmıstır. Kimi
si ayrıca ko ulmuştur: Bay kent (Bay 
= amir. -ı- Kent = şehir): İlbay (il 
halk, -r- bay; ilin amir olduğu yer): 
Dilgemek (- ge eki özge, başka gibi söz 
lerde olduğu gibi bir başkalık ifade et
tiğinden. tercüme etmek diye koşuldu, 
başka bir dille ifade etmek): Cığracan 
(çığ.1r açan); 1kinlik (ikin J ac;ba, 

lık); Deygin (dcğmek'ten), gibi. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Şark dem:ryo11arır ela 
nav!un 

lstanbul, 25 (Telefon) - Şark 

demiryoUarmın yolcu taş1ma nav
lunlarrnda yapılan inclirilmenin 
çoğaltılmnsı için Nafıa Vekiliiğin

~ yapılan teşebbüs iyi bitim -
leı· (neticeler) vermistir. Sirket 

~ . 
yöre (banliyö} navlunlarını yüz -
de 30 indirmiştir. 

Edirne' ye üçüncü orun ( mev -
ki) gidiş navlunu 402 ve gidiş ge
liş navlunu da 575 kuruştur. 

Bu indirişe göre navlun alın -
mağa birinci teşrinin birinde baş -
lanacaktır. 

Ankara yapıcı'ık 
imecesi (koopera
tifi) top antısı 

Ankara yapıcılık imecesini (ko
operatifini) kurmak için Uluse -
vinde (halkevinde) ilk toplantıyı 
yapmış olanların seçtikleri on iki 
kişilik geçici çevirgenler derneği 
(muvakkat idare heyeti) yarın ak
şam 21 de Sumer Bank' da topla -
narak anıtılan (hazırlanan) ya • 
sayı gözden geçirecektir. imece • 
nin önümüzdeki yazdan önce işe 
başlıyabilmesi için yasaya son bi
çimi verip elliğe (hükumete) ta -
nıtmak kalmıstır . . 

Çıkı~lık olan zahitkr. 

İstanbul, 25 (Telefon) - Kına , de

niz savaş (harp) akademisini bitirip er
kanı harbiye stajına ayrılan "Zabitlerimi
ze bugün akademide çıkışlıkları ( diplo
maları) verilmiştir. 

OrnntaklarJa n)uı; arasnu1a. 

U~ak, 25 - Oruntaklarımız (mebus

larımız) Hakkı ve Ömer Beyler seçim 
bucaklarını (dairei intihabiyelerini) do-

laşmaktadırlar. Dün kentimize gelen 

oruntaklar ulus (halk) ile görüsmüsler 
ve onlarm clilek ve sızlanma (şikayet) 
]arını dinlemişler<lir. (A.A.) 

.\cHiH· a'\ ırma cl«·rıw;;.i. • • I"' 

Adliye vekilliği avırma der -
neği calışmnll\rını bugun bitire 
. ~ektir . 

Hakimlerden sıraları yüksel . 
til~mlerin atları da birkaç gün son 
ra beylik ga7.ete (resmi gazete) i
le yazılacaktır. 

Adliye seçme derneğinin önü
müzdeki ayın ilk günlerinde top
lanması sözleşmiştir. 

B«·ıu·nw i~lt•lnu·l•·ri 

Turhal şeker fabrikasının de -
ıcme işlemelerinde bulunmak ü -

zere fabrikanın çevirgenler der
'leği (idare meclisi) dün Turhala 
gitmişlerdir. Fabrikanın açılması 
hi:-inci teşrin ortalarında yapıla -
caktır. 

Yoksullara, 
yaşlılara bakım 
yurdu 

Kızılay ( Hilaliahmcr) derneği 
Ankara özeğince (merkez) Sa -
karya nahiyesinde, savaşlarda kö
türüm olanlarla kimi kims~si ol -
mıyan ya~lılara bakacak bir ha -
kım ve koruma yurdu açılacaktır. 
Bu yurt, şimdilik 25 yataklı ola -
caktır. Kızılay yurdun kurulacağı 
yapıyı (bina) bulmuştur. Yapının 
İçerisi onartılmaktadır (tamir}. 
Yurdun kurulma ve anıklanı11a 
(hazırlanma) işleriyle ulusevleri 
soys<\l (içtimai) yardım ba~kanı 
D.r. Ragıp ve Osmanlı bankası i -
kinci çevirgeni ( müdiir) Rauf 
Beyler uğraşmaktadırlar. 

u~akta . . 
Uşak, 25 - Gece Uluscvınde (hal -

kevinde) toplanan C.H.F. kaza, nahiye 
ve ocak oymakları (heyetleri) beledi
ye derneğine seçileceklerin atlan üze
rinde konuşmuşlar ve hu atların anda -
hm (cet ve !ini) be kütmü~lerdir. (tespit 
etmişlerdir). 

Y«•ni •.,;mwa)'htr. 
f stanbul, 25 (Telefon) - Kadıköy -

Bostancı arasında tramvayların i,lemesi 
birinci te,rinin birinci günü başlıyacak
tır. 

Yugos f;:- vfarla bu'garlar 
arRsında yakın'ık 

(Bat!• J. inci •epimiule) 
leğidir. İşte bundan ötürü bu bağ
lılıklar, hiç kimseye karşı yönel -
miş (müteveccih) bir ürkütme de
mek olmadığı gibi kimseyi kaygı
ya düşürmesi de yersizdir." 

Bulgareli ile Yugoslavya ara -
sında askıda kalmıt bir takım it -
ler bulunduğuna ve geçen yıl Bul
gar kıralı Belgrada vardığında iki 
yön (taraf) kaanları (hükümdar
ları) arasında biribirine gü • 
venme özdeğine (esasına) da -
yanan sözler geçtiğine imleyen 
(işaret eden) M. Gotgiyef, timdi 
bu görü~melerin daha genit ve da
ha uysal bir kalık (hava) içinde 
geçtiğini. bulgar - yugoslav yakın
lığının daha sağlamlaştığını söy
lemiş ve demistir ki: 

"- Zira iki ülkenin biribirle -
rine karşı olan duruşlarındaki ye
ni değişiklik bir İslav romantizmi
nin deyimi (ifadesi) olmayıp sa
vaşın ve hıncın ne demek olduğu
nu bilen ve şimdi barışın (sulhun) 
ve tanışlığın değerini anlıyan iki 
budunun (milletin) iyiden iyiye 
düşündükten sonra yapmış olduk
ları bir varlıktır.,, 

M. Gorgiyef, bitim (netice) o
larak bu varlığın gürbüzleşece -
ğini, daha çok gelişeceğini, çünkü 
bir takım seyasa (sivaset) oyunla
riyle deği l, karşılıklı güvene, 
Önen (h'lkuk) beraberliğine ve 
bulgarlarla yugoslavlar arasın -
dakikan ya1wıhğma yaslanmakta 
olduğunu söylemiştir. 

Kayseri'nin genel (umumi) görünü şü: Erciyaşın kar:lı tepeleri ve uçuk (tayyare) labrikaıı, Kayıeri'd.? yeni sinema 

SAYIFA ~ 

Güzel türkçe 
llk yazın ormanlarda ağaçlar yqerİr· 

ken, 
Kuytu yerlttden keskin, uyanık ses

ler selir. 
Bu ıakıyan ıeı beni titretir yüreğim

den 
Bülbül seıi değil o: benim güzel türk

çemclir. 

Yağmurlar yağar, olur bir aerin, ince 
dere, 

Bir gümüş kemer gibi ovadan akıve-
rir. 

ı:ıvrılır, döner, gider, getirir bolluk 
yere: 

Çağlayan dere değil, benim güzel 
türkçemclir. 

Gck yüzü geceleri ışıl ıııl parıldar, 

Aya göz kırpan yıldız, bakaraın, bir. 
den erir. 

Bu kutlu görünüıte, derseniz, bir aea
mİ qr? 

Parlıyan bir sestir o: benim pzel 
türkçemdir. 

Yüksek yaylalardaki yörüfün cara• 

•mdan. 
Çobanın kavalından iıte o aeı belirir. 
Yurdumun orasından, yurdumun ..... 

raamdaa 
Bana ''türküz biz,. diyen benim siize1 

türkçemdir. 

Beni bağlryan ıana, ıeni baflıyaa ...... 
Bu sestir ki bizlere türk Tannımclaa ...... 
O öz ana ıeıidir, bir ıes benzemez ona. 
Dinle, iyi dinle! O: benim pnl 

türkçemdir. 

Batını alıp gitsen en uzak doiulan, 
Geçtiğin yerlerde hep o tatlı ses ,.ük· 

Mlir. 
Bulamıyorsan eğer kendini onda an, 
Türk Budununun bağı benim sial 

türkçemdiır. 

Severim onu qıiz, pek derin bir ...,. 

si,t., 
Onu duydukça gönlüm •arlıpyle -.. .... 
l s.temem başka bir ıeı, ten, durma 

ona aö:rle. 
Tanrının sesidir o: benim ıüzel tirk-

~. 
KAZIM NAMl 

••• 

Yurtta Belediye 
seçim işleri 

\luğla'<lll. 

Muğla, 25 - Valilikler içinde. 
ki belediyelerde seçim (intihap) 
anıklıkları (hazırlıkları) bitmit • 
tir. Seçimin bir günde bitirilmesi 
için buyruk (emir) verilmittir . 

(A.A.) 
1ılmw'tlu. 

Adana, 25 - Belediye seçim 
derneği dün belediyede toplana • 
rak seçimin 5.10.1934 cuma günü 
9 sularında başlamasına ve 8.10 
1934 pazartesi günü 19 ıulannda 
da bitirilmesi sözleştirilmi,tir. Bu 
iiç günlük uza (müddet) içinde 
seçeceklerin yarıdan çoğu seçime 
sPlmezse seçim yedi gÜn daha U • 

zahlacaktır. Seçim derneği ulusa 
(halka) kolaylık olmak üzere 
kentin yirmi altı bucağını üç bö -
lüğe ayırmıştır. Her bucak belli 
bir günde say3mm ı (reyini) vere
cektir. (A.A.) 

{Yazısı ''Yurt postasında") 
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Onderin Sesi 
Söylüyor birer güneş yakarak bağrımızda 
Bir tarihi yolundan çevirecek sözleri. 
Ülküsünün koruyla ışıldıyor gözleri, 
Haykıran bütün yurdun sesi var bu ağızda. 

Bir kan gibi gezerek yurdun damarlarım, 
Bu ses bir yürek gibi her göğüste atıyor. 
Bu ses yurdu sevgiden bir kolla kuşatıyor, 
'Anlatıyor inanla bize büyük yarını. 

Apcak bir ok gibi çağların üzerinden, 
Bu sesin yankısıyla dolacak en uzaklar. 
Bu sesi iıitecek ürpererek derinden, 
Bin yıl sonra bu toprak üstünde doğacaklar. 

29.10.1933 

YAŞAR NABi 
llMftflllllllllllıam1Hıaı1111ııaıH&IAlmıııoıııwııııı•ınıınııH111mımnmıııınımımıııııımmınııımıımmıınmnııııııııııınnıııımıımıooınınınıl 

Yeni bir savaş 
Evet bugün türk budunu kamuca 

yUce önder Ulu Gazi'nin açtığı sayın 
ve yeni bir savaşa girişiyor. Girişilen 
bu savaş, türk ulusu için kurtuluş sa -
vaşı dek değerlidir. Onun gibi bunun 
da kısa bir çağ içinde başarılacağına 

güvenliyiz. Çünkü güreli türk tuttuğu
nu koparır, başladığı bütün işleri eksik
siz başarır. Yapacağım dediğini yapar 
ve yaptırır, Bugüne bugün buna inan
mıyan kalmamıştır. 

Ne mutlu bize ki yüz yılda görülebi
lecek işleri on yılın içine sıkıştırdık. 

Doğuda yeniliklerin en üstün öncüsü 
olduk. Tanınmak iıtenmiyen önenleri
mizi gücümüzle batıya tanıttık. Yiti • 
rilmiş türk tarihini alana çıkardık. 

Acunun en eski soysal bir budunu 
olduğumuzu varlıklara anlattık. Yüz· 

terce yıllardan beri kullandığnnız a • 
rapça, farsça ile karışıli, anlaşılmaz bir 
'dil yerine öz ana dilimizi geçiriyoruz. 

Artık bundan böyle nle yekulü, nasara 
yansuru demekten kurtuluyoruz. Ağ -
zımızdan çıkanı olduğu gibi yazmak, 
yazdığımızı hıe anlayarak okumak biz

ce oğursuz bir iş olmaktan çoktan çık -
ml)tır. Bugün okuyup yazmak yolu 
kolayca bulunmuş ve irili. ufaklı her 
tftrJr, §imdi bu yolun istekli birer yol-

cusu olmuştur. Bu gidişle birkaç yıl 

sonra türk ülkesinde, kocalarmm bitik
Jerini ötekine berikine okutacak kadın 

kalmıyacak ve uzak ellerden karıları -

na gönderilecek bitikleri başkalarına 

yazdıracak tlirk eri de bulunmıyacak. 
Kadın erkek her türk düşündüğünü ya-

sacak, yazdığını da okuyabilecektir. 

Bilgisizlik artık yaprakları döklilmüş, 
dalları kurumuş, kökü çürümüş bir a -
ğaca dönüyor. Ve besbelli ki bUyük 

başkan her çürük köklil ağaç gibi bunu 
(fa kökünden söküp atacak ve ona ANA 

YURT'ta bir daha bir karış yer bile 
vermiyecektir. 

Bilgiye gelince: o da ANA YURTta 

yeni dikilmiş ufak bir ağaca benzemek
tedir. Her yeni dikili ağaç gibi bunun 

da ünelmesine çalışmak ve bu ağacı 

Öallandırıp budaklandırarak kuzeyinde 

günden güne ilerlemeyi gerçek kılma -
ğa uğraşmak bütünümüz için ayrıca bir 
YURT yumu!U olacaktır. 

Ancak, bilgi dil ile elde edilir. Öz 

dilini unutmuş otan budunlar bilgisiz, 
kalmış, acınacak kimselerden birikmiş 

sayılsalar yeridir. İşte biz eski günleri
mizde bunun acıklı bir örneği idik. O -

nun için şimdi sonsuz uruncunu yaşa
'dığımız bu kutlu savaşı çabucak başa
rabilmek için kadın erkek bütün türk • 
]erin öz türkçe konuşmaya ANT içme
lerini diliyoruz. 

Bugünün sözenlerinden öz dil ko -
nuşmaları, yazarlardan da öz türkçe ya
sıları bekliyor ve böylece bunların bu 
Öönenmede de ön ayak olmalarını gör
mek istiyoruz. 

Ulu kurtarıcının bizden bu yolda 
lrdeği de budur. Ve bu olacaktır. 

Yurttaşlar, öyle ise başlanılan ye • 
Di savaş uğurlu olsun, yeni türkçe öz 
«!ilimizdir. Hiçbir türk bunu yadırga -

masın. Bugünün değeri pek büyüktür. 
.()nu anlamryan kalmasın. ÖZ TÜRK, 
Jlz C:lil konuıur. Bu gerçek savlağı bU
,Uk ve küçük her yurttq iyice bilsin 
ft ona göre öz dilin şimdiyedek unu -
tuınıuı glizel ve düzenli sözlerini öğ • 
renmeye savaşsın. 

Adanah KEMAL EŞREF 

Küçük ötük (hikaye) 

O ıslanmasın diye .. 
Hüsmen dayının küçük oğlu Demir, 

daha on yedisine bu yıl bastı. Köyde, 
yalnız köyde değil, kentte (kasaba) 
cumur (herkes, umum) tanır. 

Adı geçti mi: 
- Tanımaz olur muyuz şu haşarı 

Demir'i 1 derler, güleni güler; kızanı 
kızar. 

Demir kabına sığmaz, ele, avuca 
girmez, cıva gibi kaypak bir köy kıza
nıdır. 

Hani haşarıdır ama, kimsenin çif
tine, çubuğuna artağı (zararı) dokun
maz; kımsenin sürüsüne, davarına ko
ran (ziyan) vermez. O çeşit başarılar

dan değildir. 
Ona var mı koşsun, kayalara, tepe

lere tırmansın, bunlarla avunur; bun
larla sevinir. 

Yaşlı bir kadının yanısıra ırmağın 
üzerindeki tahta köprüden geçerken 
birdenbire haşarı Demir ırmağa düşü· 
verir. Yaşh nine bir çördük (kaza) 
oldu diye ürküşlenir (telaşlanır). Fa· 
kat Demir yüzmeğe ve yüksek sesle 
gülmeğe başlayınca iı a.nıa,ılır. Biraz 

sonra ıslak geysileriyle (elbiseleriyle) 
Demir, ırmağın üst başındaki kavağın 
üzerindedir; oraya tırmanrvermiştir. 

Oradan yavaş yavaş yoluna giden ko
ca nineye seslenir: 

- Güle güle rıineciğim, Tanrı yo
lunu açık etsin 1 

Demir'in bu yolda yaptığı hatarr
lıkları ne denli (ne kadar) anlatsak bit
mez. Onun için Hüsmen dayının kü
çük oğlunu: 

- Haşarı Demiri 

Diye lr:amu (herkes) tanır. Kime 
ondan söz açsanız, birden birkaç ha
şarılığını anlatmağa savaşır. 

*~* 

Haşan Demir'i birkaç aydır, neden
se, bir tasa sarmıştı. Tünügün ~len, 
sevinçten katılan Demir, artık kaşları
nı çatıyor, düşüncelere dalıyordu. 

Onun bu duru'u kamuya bun (dert) 
oldu. Sonunda bu neden diye kendisi
ne sorduJar. Birine anlatmadı; ötekini 
başından savdı, fakat bir arkadaşının 
sözünü kıramadığı için anlattı: 

- Gazi'yi görmek istiyorum, dedi, 
onu göremezsem edemiyeceğim t 

Bu çevik, bu haşarı, bu ele avuca 
sığmaz köy çocuğunun yüreğine ya
pışan kaygı bu idi. 

*~* 
Kentin (kasabanın) büyük alanı

na (meydanına) Gazi'nin kurçağı (hey· 
keli) dikilmişti. Bu cuma günü bu 
kurçak büyük bir bezekle (rne~c1Eimle) 
açılacak, yurdu kurtara.ı Ulu Bağatı
rın (kahraman) tunçtan dökülmüş yü
zü kent güneşinin altında parhyacaktı. 

Bezek (merasim) yapıldı; sözler 
söylendi ve cumur (umum, herkes) da
ğıldı. 

Yalnız on yedi yaşJarında görünen 
bir köy delikanlısı orada Gazi kurça
ğınm (heykel) karşısında dikilmiş du· 
ruyordu. 

Durdu, durdu, durdu. O aralık or
talık karardı: gökyüzünde bulutlar 
toplandı ve birdenbire yağmur başladı. 

Bu yağmur, kurçağa dalmış, git· 
miş olan delikanlıyı birdenbire yerin
den oynattı. Çocuk yayından fırlamış 
bir ok gibi koşmağa başJadı. 

Yağmur dinmiyor, sürüp gidiyor
du. Biraz sonra delikanlr elinde büyük 
bir güncek (şemsiye) ile kurçağın ya· 

1 [! urt ~ tası Jf Dil savaşı için yabancı 
bi gin er ne e ·şerdi? 

Y cnileşmek , .e güzelleşmek 
yolumla Kayseri. 

Kayseriye on beş gün aradan son

ra ikinci gelişimde kentin (şehrin) ye • 

ni onarılma (iymar) işlerinde bir ba • 

kana (merhale) daha ilerlemiş olduğu

nu gördüm. Bu gidişle Kayseri iki yıla 

varmadan yeni ve bayındır (mamur) bir 

kılığa bürünecek demektir. 

Kayseri'nin şimdiki elbeyi (valisi) 

Nazmi Bey birçok yerlerde çalışkanlığı 

ile kendini tanıtmıştır. Büyük acun 

(dünya) savaşında ve bizim kurtuluş 

savaşımızda birçok yararlıkları görül -

müş olan Nazmi Bey buradaki onarma 

işini de büyük bir becerikle başaracak 

gibi görünüyor. 

Kayseri'de elliğin para toplama ve 

para verme işleri pek yolunda gitmek -

tedir. Burada okunak hocalarının aylık

ları geciktirilmez ve bütün alacaklılar 

ugası (müddeti) gelince alacaklarım a

lırlar. Elbeyliğinin özeğini (merkezini) 

yöredeki (civardaki) kentlere ulaştıran 

yollar gün geçtikçe artmaktadır. Bu -

ranm en göz alan kuruluşlarından bi

risi de sağlık bakım evi (dispanseri) 

dir. Bu kuruluşu kurmak için belediye 

1500, elbeyliği 1500 lira katmışlardır. 

Burada yılda orta bir sayımla 14.000-

15.000 yurttaşa parasız em (ilaç) dağı
tılmaktadır. 

Belediye ile elbeyliğini birleştiren 

Ankara, İstanbul ve Kayseri arasında 

bu birleştirmeden en iyi verim alan 

Kayseri olmuştur. Bu kentin onarılma

sı ve yeniden kurulması yolunda Ko • 

lordu başbuğu (kumandam) Ali Hik -

met Paşanın çin (isabetli) çalışmaları

nı da överek anmak gerektir. 

Bu yıl içinde Kayseri'de bir top -

lantr yeri, bir yazlık sinema kurulmuş

tur. Bundan başka yeni bitmiş olan si

nema yapısı çok güzel olmuştur. 

29 ilk teşrinde Büyük Gazi'nin kur

çağı (heykeli) bezekle (merasimle) açı

lacaktır. Kayserililer o gün kentlerinin 

çok uzakta olmryan ankaralrlarr kendi 

aralarında görmek dileğini şimdiden 

gösteriyorlar. 

Muğlada arık ~u. 

Muğla, 25 - Marmaris belediyesi 
kente (kasaba, şehir) gelmekte olan su
yun süzgeçten geçirilerek ve sağlığa 
uygun bir duruluğa sokmuştur. (A.A.) 

Adanada okuma dileği. 

Adana, 25 - Bu yıl okunaklara 
(mektep) çok örüncek (talebe) yazılma 

dileği vardır. Okunakların yapı duruşu 

gözönüne alınarak kentimizdeki dört 

ilk okunağa birer başkut odası (ders

hane) eklenmesine sözleşilmiştir. Ayrı
ca altr ilk okunak başhocası da (baş

muallim) birer okutma başkutu (dersi) 
alacaklardır. 

nına doğru seğirtiyordu. Geldi, kur. 
çağa tırmandı ve elindeki günceği o
nun üzerine açtı. 

Onu kurçağa tırmanmış görenler 
sağdan, ıroldan hay kırdılar: 

- Hey delikanlı, orada ne ediyor
sun? 

- İn aşağı bakahm, çıkacak yer 
bulamadın mı? 

Görenlerden biri delikanlıyı tam-
dı: 

- Bu delikanlı Hüsmenin küçük 
oğlu haşarı Demirdir, dedi, gene ha
şarılık ediyor ama bu artık çok geldi. 

Bu sesleri duyan Demir, kurçağın 
bas<ımağından inmiyerek ve günceği 
indirmiye.rek karşılık verdi: 

- Haşarılık etmiyorum, yağmur

dan ıslanmasın diye güncek tutuvo
rum. 

Birisi: 

- Ayol, dedi, o tunçtan •...• 
Haşarı Demir, gene güncek elinde 

endeşti (cevap verdi): 

- Tunçtan olsun, Gazi'mizin kıır· 
çağı ya ..... 

M.N. 

Uç yıldanberidir, gittikçe hızını artı· 
ran dil savaşında nedenli ilerlediğimiz, 

dil kurultayı toplantılarında belirir. Bu 
yrJ toplanan kurultayda da bu ilerleyi
si gördük. Bunu biz, gördüğümüz gibi 
eller de görmüş ve söylemiştir. 

Bu yılki kurultaya rus ülkesinden, 
leh ülkesinden de bilginler gelmişti. 
Rus bilginlerinden M. Samoiloviç öz 
dil savlağımrz (davamız) ve kurultay 
toplantıları için şu sözleri söylemişti: 

"-Kurultay için anıtılan (hazırlanan) 
kongular (tezler) iki bölüğe ayrılabi
lir. Biri salt bilgiye yaslanan kongular, 
öteki dil dönenmesi için olan kongular
dı. Birinci dil kurultayına gelip katıl
madığım için orada konuşulan sözleri, 
okunan konguları sonradan çıkan bi· 
tikte (kitap) okumuştum. 

Birinci kurultayda da dil bilgisi ba
kımından çok değerli birkaç kongu gö
züme çarpmıştı. İkinci kurultay da gös
terdi ki türk bilginleri dil bilgisi yo
ltında pek çok çalrşıp çabalamışlar, çok 
ileri ~itmişlerdir. 

İkinci kurultayda okunan ve üzerin
de konuşulan kongular türk dilinin ö
te ki acun (dünya) dilleri arasındaki 

yerini bayık (kati) ve doğru olarak 
göı:termiştir. 

Biz, kendi yurdumuza dönünce bu 
kurultayda varılan bitimleri (neticele
ti) kendi bilgi dernek ve oymakla -
rımıza yazı ile bildireceğiz ve üzerle • 
rinde konuşacağız. 

Öteki yönden (taraftan) bunları 

ülkemizde basılan bitiklerde (kitaplar
da, mecmualarda), gündeliklerde (ga· 
zetelerde) basıp dil bilginlerimize, ya
zıcılarımıza, öğreticilerimize okutaca
ğız. 

Dil bilgisi üzerinde ileri sürülmüş 
bu değerli konguların ülkemizde bağlı· 
lık ve sevinç uyandıracağına güvenli
yiz (eminiz). 

Dil dönenmesi üzerinde türk dili a
raştırma oymağının (Türk Dili Tetkik 
Cemiyetinin) ve ikinci kurultayın var
dığı bitimler (neticeler) Türkiye'nin 
dil dönenmesinde erişti ği büyük başar
mayı (muvaffakıyet) göstermektedir. 

Kurultayın üzerinde söz kestiği öz
dek (madde) leri deneştirmek (tatbik 
etmek) yolunda yardım, bütün bilgin
lerin, yazıcıların, öğreticilerin boynu
na bir borç olmalıdır. 

Dil oymağı (cemiyeti) yeni dil için 
üç yoldan gidiyor. Önce osmanlt yazı 
dilinde bulunmayıp ulus (halk) dilin
de kullanılagelen sözlerden. öteki yön
den eski türk bitiklerinde (kitapların
da) saklanmış, gelgelelim osmanlı di
linde unutulmuş sözlerden ve en sonra 
türk ellerinin yardımiyle öz türk kö
künden türemiş sözlerden derlemeler 
yapılmaktadır. 

Tutulan bu yolu biz de doğru bulu
yoruz. Dil dönenmesi (inkılap) kolay 
bir iş değildir. Birinci ve ikinci kurul
taylar bu alanda (sahada) değerli bi
timler (neticeler) elde ettiler. Fakat 
kimse danamaz (inkar edemez) ki or
tada daha başarılmamış işler vardır. 

Onları da artık dil oymağı (cemiyeti) 
ve bundan sonraki kurultaylar başara· 
caktır . ., 

Gene rus bilginlerinden M. Meşça
ninof da demişti ki : 

"Bu ikinci dil kurultayı çok büyük 
bir iz bıraktı. Çünkü iki kurultay ara
sındaki çalrşmaları kısakladığı (hula
sa ettiği) gibi önümüzdeki kurultaya 
değin (kadar) oymağın ne yolda çah

şacağmın taslağını da kurmuştur. Bu 
taslak. biri üzerinde düşünülecek, öte

ki deneştirilecek (tatbik edilecek) iki 
bölüme ayrılabilir. Düşünüşte herkesin 
biribirinden ayrı ve biribirinin nasıl 

çalıştığını bilmeksizin uğraşması doğ· 

ru olmadığı için çalışma birliğini elde 
edebilmek için bir yol (metot) tutul
ması gerek (lazım) görülmüştür ki 
bu da dört temele yaslanmaktadır: 

1 - (Metot formel) ilk kurumu (te
şekkülü) nu olduğu gibi anlatamaz. 
Çünkü onu bugünkü duruşu ile ve yer 
değiştirmez (sabit) olarak araştırır 

(tetkik eder). Bu, eski dil bilgisi oku
nağı (mektep - ekol) dır. 

2 - Dil araştırmalarında o dilin ta
rih bakımından gelişmesini (tekamülü
nü) de araştırmak ezimi (zarureti) var
dır. 

3 - Dil araştırmaları soysal (içti
mai) duruştaki (vaziyet) gelişme (te
kamül) araştırılmadan yapılamaz. 

4 - Her dilin yalnız t ek başına a .. 
raştırılması yetişmez. Onunla bağlılığı 
ve yakınlğı olan dillerin yarusra araştı .. 
rılmasr gerektir. 

Taslağın deneştirmeler (tatbikat) 
bölüğü, önümüzdeki yıllar içinde yapı
lacak işleri dizip sıralamaktadır. Daha 
uzun boylu araştırmalar isti}'en birçok 
işler vardır. Bunlar, bilgi (ilim) nin 
gösterdiği yolda elbirliği ile başarılma
ğa savaşılırsa saldamlr (müspet) bitim 
(netice) elde edilebilir. 

Benim düşüncem, bu yolda hem bil
ginin hem de deneştirme (tatbikat) nin 
bir arada işletilmesi gerek olduğunda
dır. Çünkü bilgi köklerine yaslanma .. 
dan yapılan deneştirmelerin asısı (fay
dası) yoktur. Bu bakımdan kurultay 
çok asığlı (faydaJr) bir yol tutmuştur. 

Arkadaşım M. Samoiloiç'in genel 
(umumi) dil savaşı üzerinde söyledik
leri benim düşüncelerime tıpatıp uy
gun düşüyor. 

Bu yeni savaşınızla sizler, bir yön
den (taraftan) eski yazı dilinizde ol
mayıp da ulus (halk) arasında yaşıyan, 
öteki yönden osmanlılıktan önceki türli 
bitiklerinde bulunan sözler, öz dilin 
köklerinden türemiş sözlerden yeni bir 
dil kurmağa uğraşıyorsunuz. 

Dilinizin bunlarla yavaş yavaş gil
cü artacağına, gürbüzleşeceğine güve
nim vardır. Ben, tuttuğunuz bu yolu 
pek uygun buluyorum.,. 

Ayakbastı karşılığı 
Belediyelere ka<·ar lira 

dağıtılacak .. ? 
1933 yılında ayakbastı (oktnnraJ 

karşılığı olarak gümrük bacına (n:s
mine) yapılan kabk (zam) lardan alı. 
nan yüzde onlardan gümriilcçe eliçi ka • 
pwna (dahiliyeye) 3,645,613 lira yeri]. 
mİ§tir. 

Bunda:ı 3,561,804 lirası bet yüz on 
aekiz belediyeye dağıtdnuıtır. Artab -
lan 92,909 liraaı da 934 yılı ilk üç ayt.k 
dağıtılr~a katılmış olarak dağıtılmalc 
üzeredir. 

Bu dağıbııa ıu yolda yapılacaktır: 
Kent adı Lira 

Ankara'ya 
Buraa'ya 
Edirne' ye 
Erzurum'a 
Eski§ehir'e 
lstanbul'a 
hrnir't• 
Konya'ya 
Adana' ya 
Sivas'a 
Trabzon'a 

71,791 
&8,991 
33.379 
29,SSB 
30 616 

671,871 
147,690 

45,392 
69,744 
28,525 
23,646 

• düımektedir, ----·----
Marsilya armanını kim 

kazandı? 
Dandan bir uza (müddet) önce, An

kara'yı görmeğe Ye gezmeğe gelen Mar
silya ticaret odası oymağı (heyet) ken
di İsteğile Muıilya ticaret okunağında 
(ınektep)okuttunnak ve bütün yemek . , 
ıçınek ve yatmalı: paralan odaca Yerı1-
mek üzere iki türle gencinin Marsilya'ya 
gönderilmesine söz nrmiıti. 

Bunun Üzerine biri lıtanbul, öbürü 
de kentimiz (tehir) ticaret odumca 
gönderilecek örüncek (talebe) için açı .. 
lan armanmm (imtihan) kağıtlanna ba .. 
kılmııtır. 

Bu öğdür (müsabaka) armanına gi .. 
ren 8 gençten yalnız ikisi biribirinden 
ayırt edilemiyecek gibi arman verdikle.. 
rinden bunlann biribirlerinden nedenli 
üstün olduklarını sezebilmek için lran .. ,., 
ıızcanın yazı11ndan ve konuımaımdad 

bir yol daha arman edilmiılerdir, 

Öbür öirence (ders) }erden olduğq 
gibi bu yabancı (ecnebi) dilde de iste" 
nildiği biç.im Ye ölçüde bilgi ve irk (ka .. 
biliyet) gösteren Ankara ticaret lisesi 
son qam ( ımıf) örünceldcrinden ( tale
.be) adanalı Eyüp oğlu Mehmet Efendi .. 
nin kazandığı duyulmuıtur • 

Niğdedc Eti izleri 
Niğde, 25 - Niğdenin Çiftlik nahi· 

yesindeki Göllüdağda bulunan Etilerin 

tarihlik izlerini araştırmak üzere Ma -
arif vekilliğinden gönderilen oylT'- k 

(heyet) dün dağa gitmiş ve bugün e 
başlamıştır. ( A.A.) 
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Sovyet er b·rliği Budun:ar 
as l girdi? der eğine 

Fransızcadan özdilimizc <;evirme. 
Moskova ellik (hükfımet) adamları

nın içinde bulunmağa borçlu oldukları 
üçüncü budunlararası (enternasyo -
nal) nin koyduğu konguya (teze) göre 
ancak büyük komünist elliğini yıkmak 
işini üzerine almış, acun ölçüsünde, bir 
emperyalist birlik olan budunlar kuru
mundan, Sovyetler Birliği 1920 de, isti· 
ye istiye, uzak kalmıştı. 

lşin doğrucası, Sovyet Rusyanın al
cığı bu durum (vazivet), bolşevik reji-

yukarı hepsinin birer kapitalist kuru -
luşu olan öteki elliklerin var oldukla
rını tanımoğa sürüklemiştir. 

.Sovyet Rusya'yı Cenevre'ye götüren 
gelişme (inkişaf) uzun sürmüştür. Dış 
dokunaklar (tesirler) göz önüne geti -
rilecek olursa denilebilir ki bu, Batı Av
rupasında gesen bir işle başlar: demek 
istiyoruz ki 1924 mayısında yapılan 

fransız oruntak (mebus) seçimi Eriyo 
elliğinin iş başına gelmesi ve Paritle 
Moskova arasında seyasa bağlarının ye-

JTolgcı gemici/en 
Onlü karikatürcü Derso ile Kelen'in Vü'de çıkan bir kaı·ilmtürü. 

minin ilk çağlarında kutlu (kutsi) bir 
inanç olan acun ayaklanmasının yakın
lığı düşUncesine iyice uygundu. 

Bununla beraber, acun içinde ken
dini büsbütün yalnızlığa düşürmemek, 
bOyilk elliklerin arasındaki anla§ma -
uıszlıklardan durmaksızın kazanç ara • 
mak ,büyük sava§ın bıraktığı yaralarla 
hınçları kullanmak istiycn Moskova, 
birkaç sınama yılından sonra, kendi si· 
yast durumunu pekleştirmek için, bü -
yUk savaşta bırakılmış ve budunlar ko
rumu dışında bırakılmış ülkelere dön
"dü. Bu sırada, dış işler bakkam Çiçe -
rin de Musolini'nin iş başına gelmesin
den önce, İtalya ile Rusya arasında sı
kı bağlar düğümlemeye kalkıştı. 

Bütün bunların sonu, Türkiye ile 
candan elbirliği etmek oldu; Roma ile 
yapılan uzlaşmalar oldu; ilk Hitlerci
ler tarafından öldürülen Valter Ratnav 
ile Çiçerin arasında, 1922 Ceneve ku -
rultayı sırasında, yapılan Almanya ile 
Rapallo antlaşması oldu. 

Budunlar derneğine -karşı akınlar 

çoğaldı. 

Bugiln - Sovyetler birliği bqdun -
lar derneğine girdiği SITada - bu geç
mişi anmak, Moskovanm "sağdan geri" 
etmesi ile alay etmek veya kolay kar -
gılaştırmalar yapmak için değildir: bü
tün bunlardan amaçmuz, Sovyet Rusya 
dış seyasasmın şimdiye kadar almış ol
duğu yolun ilk bölüğü ile sonu arasın
daki uymamazlığı meydana çıkararak 
bu işin bUyüklüğünü göstermektir. 

Eğer Sovyetler elliği bundan on 
beş yıl önce, budunlar derneğinin önü-

ne dikilmekle kendini daha zorlu san
mış ise o günlerdenberi olup bitenler, 
onun Cenevrede bulunuşunun erkini 
(nüfuzunu) azaltmayıp kendisine gü
ven ve çalışma oğuru (imkanı) verebi
leceğine inandırmış olmalıdır. Böyle 
olmasaydı bu isteğinden vazgeçerdi. 

Bundan baska, on yedi yıllık ellik 
ve seyasa sınaması da onu, budunlar 
dPmeğinin, önceleıi sanmış olduğu gi
bi. bir savaş makinesi olmadığım aşağr 

niden bağlanması ile başlar. 
..• O günleri şimdi andıkça Eriyo ve 

(şimdi Fransa'nın İspanya elçisi ohın) 
Erbet'le Rusya'yı konuştuklarımızı dü
şünüyorum. 

Komünist elliği ile alman elliği ve 
kızılordu ite Rayşver arasındaki yakın
lık büyük ve işlekti... Ulus birliği rus -
alman yakınlığına engel olmak için bir 
şey yapmamıştL Yitirilen günleri ka -
zanmak gerekti; gösterilen bağışlan -
maz öyküleri (ihmalleri) onarmak ge -
rekti. Eriyo istek ve açrk görüşlülükle 
bu işe koyuldu. 

Ve işte onun dokunaldığı ile, bir yıl 
sonra, Lokarno meydana geldi. Gene 
bunun dokunakbğı ile Almanya budun
lar derneği içine alındı. 

Ogündenberi, Sovyet Rusyanm dış 
scyasanın yükünü taşıyan adamlar, iç -
terinden kendi kendilerine demiş olma
lıdırlar ki Cenevre'de daha uzun uza -
lar (müddetler) bulunmıyacak olurlar
sa bu iş onların artakına (zararına) o• 
lacaktır. 

İnanmalı ki 1927 de - Almanya'nrn 
budunlar derneğine girisindcn bir yıl 
sonra - dış işler komiserliğinde danıg

man (müsteşar) olan M. Litvinofun Ce
nevre'de görünüvermesi gelişi güzel ol
muş bir şey değildi. 

... Yıliar ges;ti. Beliksizlenme (silah
sızlanma) konferansının anılık (hazır -
lık) işlerinde çalışmaya başlıyan Litvi
nof Cenevrenin bir alışığı oldu ... An -
cak, o günler, Moskova ile Cenevre a
rasında bir evlenme uzaktı: denilebilir 
ki bir uzaklaşmadan bile korkulabilir -
di. 

Beliklerin azaltılıp sınırlaştırılması 
konferansrndan birkaç ay öncedir ki o 
günlerde herkesin büyüklüğünü ölçeme
c:liğı 11 üçük bir iş oldu. Bence bu küçük 
olan (hfidise) dir ki büyük sovyet diş
li cembcrini budunlar derneği makine -
"tnin içine ginneğe sürüklemiştir. 

..• 1932 seçimleri radikal sosyalist 
bölüğünün başkanını dış işlerinin başı

na getirdi. Eriyo, birgün bile yitirme-

HAK1MlYET1 MiLLiYE 

den, sekiz yıl önce başlamış olduğu 

fransız - rus yakınlığı için yeniden ça
lışmağa koyuldu. Sataşm:ıma antlaş -
ması Eriyo'nun düşüşünden biraz önce 
lielılcndi. (imzalandı). 

Bu sırada, Avrupa siyasası yeni bir 
biçim aldı: HitlerciJik ilerliye ilerliye 
Almanyndaki sosyalist ve komünist bö
lükleri yıktı. Yerlerini kendi aldı. Sov
yetlerin Spre veya İzar kıyılarında ko
münist ayaklanması umutları da suya 
diiştü. 

Gene bu sırada japon süreni (teh -
1ikesi) uzak doğuda belirdi. Sataşa 

(mütecavize) karşı neler yapılacağı dü
şünülürken Sovyetler işe dört elle sa -
rıJdılar. Bu durum birçok engelleri yı -
karak Sovyetler budunlar derneğine da
ha çok yaklaştırıldı. 

Doğu antlaşması (şark misakı) için 
yapılan konuşmalar, Sovyctlerin sarsıl -
maz görünen ilk kongusunu bırakması
na c;ok yardım etti. 

Doğu antlaşmasının karışık masa -
hm anlatacak yer burası değildir. Bu
nun icindir ki yalnız, Fransanm savaş 
öncesi hiciminde bir birleşme kokusu 
vermemek amaçı ile Sovyctleri budun -
lar derneği çevresi içine girmeğe zor -
lamış olduğunu söyliyeceğim. Moskova 
bn işin tersini ve yüzünü ölçüp bistik
ten sonra Ccnevrenin yolunu tutmağı 

tasarladı ..• 
Grünbah - Vü'den. 

M. Fon Pap~n 
l\la~ı· eline özlem hir 

yolculuk yapacak. 
Budapeıte, 25 (A:.A.) - Katolik Uj

nemzedek gündeliği, ~l Fon Papen'in 
N urenbeı g kurultayında bulunmut olan 
macar oruntak (mebus) tarından M. 
Mecher'i özlt>mcca (hususi) görmeğe var 
mak üzere macar eline geleceğini yaz -
maktadır. 

•• 
Yeni bir bitik 

Avni Ali Candar Bey dil bay.ramı
na armağan olarak "Türk budun, il, 
ulus, uruk, boy, oymak, avul oba ve 
soy atları,, bitiğini bastırmıştır. Beş 

bin büyük, küçiik bölüntü adını göste· 
ren bu bitik büyük bir eksiğimizi or
tadan kaldırmaktadır. 

[Yurttaş! 
1 Belediyeye aza seçil -

mek ve seçmek hakkı 
olanların defterJeri yer
lerine asıldı; git, ismini 
bul; bir diyeceğin var-
sa alt. gün içinde en -
cümene bildir. Şehir 
meclisine aza seçmek 
ve seçilmek şehirde 

oturan , kadın erkek, j 
ltılt~ ;r lclı,ır. 

\'---

LtVERPUL BUCDAY PIY ASASI 
AGUSTOS VAZiYETi. 

Ağustos iptidasında Hatlar yüks:l
mck istidadını göstermekte idi. Bu sı
rada senenin en yüksek fiatları elde 
edilmiş ve No. l Manitoba cif Liver
pui fiatı 34 şilin 6 peni bulmuştur. A • 
merika ve Kanada mahsulü raporları

nın neşri üzerine 8 - 9 ağustosta te
reffü durmuştur. Son haftalar zarfında 
piyasada vaziyet ber'akis olmuştur. Ta
lep fiatları tutacak kadar yüksek ol
mam1şt1r. Geçen aya nazaran manitoba 
fiatlan 1 şilin 4 1/2 pene ila 1 şilin 
7 1/2 pene; Plata 4 1/2-9 pene ve A
vusturalya malı da 6 pene düşmüştür. 

Umumiyet itibariyle piyasada talep 
azdır; fakat fiatlarm eski düşük dere
ceye inmesi ihtimali uzak görülmekte
dir. 

İlk haftalarda vaki olan fazla faa
liyet arasında 7 ağustosta muamele 

miktarı 1,500,000 kuarta çıkarak gün
delik muamele miktarı rekorunu kır-

mıştır. Aylık muamele miktarı 14 mil
yon 350 bin kuartı bulmuştur ki bu 

miktar geçen ay yekunu olan 9 milyon 
kuarttan çok fazladır. Ağustos zarfın
da Liverpul piyasasına gelen buğday 

miktarı temmuzdaki 339.000 kuarta 
mukabil 426.000lcuarttır. Ay nihayeti 
stokları 628.000 kuart idi. 

A LMANY A'DA BACIRSAK TICA
~Tl HAKKINDA BiR 

KARARNAME. 

Almanya canlı hayvanlar ve hay
van mahsulleri ticaretini idare büro
sunun bir tebliğine göre canlı hayvan
larla hayvan mahsulleri ticareti hak
kındaki 23 mart 1934 tarihli kanunla 
canlı hayvanlar ve hayvan mahsu•• ri 
ticareini idare bürosunun teşkiline mü· 
tedair 26 mart 934 tarihli tebliğe isti
naden 14 cyh11 1934 tarihinde bağınak 

alım satımı hakkında neşrolunan bir 

karara göre (B) beyannameleri muci
bince yapılacak bağırsak ithalatında 

alakadar simsarlarla ajanlann da mil -
tevassıt olarak alınması lazımdır • 

Bundan maada ecnebi ticaret müesse
selerinin Almanya gümrük hudutları 

dahilinde mukim olan vekilleriyle ba
ğırsak ithaline muktazi dövizlerle (B) 

vesikalarını alan ithalat firmaları, it· 
hal ettikleri bağırsakları, Rayşmark 

mukabilinde toptancı tüccarlHa &at
mak mecburiyetindedirler. Ancak bun

dan sonra, ecnebi malr bağırsakların 

fiatım, gerek arz ve gerekse talep es
nasrnda, (B) vesikasının ibrazına ve 
yahut da dövizle tediyeye tabi tutmak 
memnudur. İtan edilen talimata muha
lif hareketi sabit olan bağrrsak ithaUt 
firmalarına badema (B) vesikası veril· 
miyecektir. 

SAYIFA 5 

lTALYA'NIN MENSUCAT HAM 
MADDELERİ lTHALA Ti 

AZALIYOR. 
İtalya hükumeinin mensucat mad ... 

deleri ithalatmııı tah~. di için alc!ıgt 

tedbilre, tatbikat s:ı.hasına henüz geç .. 
memiş olmakla beraber, teFirlerini 
göstermcğe başlamıştır. Temmuz ayı .. 
na ait ithalat rakamları bunu sarahaten.: 
ğöstermektedir. Ham pamuk ithalatı: 
haziranda 126.512 kental iken temmuz .. 

da 109.24 kentale düşmüştür. Yün vQ 

yapak ithalatı ise hayret verecek bk 

derecede azalmıştır. Haziran zarfında 

90160 kental yün ithal edildiği hald~ 

temmuz ithalatı ancak 26.924 tondur~ 
~ 

Geçen senenin aynı aylaırı zarfmda pa~ 

muk ithalatı ancak 173.617 kentalrlerı 

78.316 kental ve yıkanmış yün ithatatt 
da 11.106 kentalden 38.816 kentale düş ... 

müştü. Yıkanmış yün ithalatı 11.90~ 

kentalden S.186 k.entale ve taranmıı 

yün ithalatı ise· 284 kentaldcn 2 ken .. 

tale inmiştir. Kuru ipek kozası ithala"' 

tı da haziranda 429 kental iken tem .. 

muzda 83 kentale tenezzül etmiştir. 

Halbuki geçen senenin aynı aylarında 

287 kentalden 687 kentale çıkmıştı. 

YUNANISTANIN AGUSTOS 
TOTON VAZIYETl 

EiJdienst yazıyor: 

Kavaladan bildirildiğine göre Yu• 

nanistanda işlenmiş tütün alışverişi 

ağustos ayında oldukça canlanmıgtır, 

Bilhassa Kavala piyasasında eski stok .. 
lar üzerine muamele yapılmış ve bu 
stokların mühim bir kısmı Garry To .. 
bacco kumpanyaSina satılmıştır, 

Tütün piyasasile alakadar banka .. 
lar taraf mdan ağustosta ittihaz edilen 
milşterek bir karara nazaran tütün mU' 
bly< atı ve toplanan tütünlerin satış!.1• 
rr, teşkil olunacak hususi bir büro va .. 
sıtasiyle milştereken idare edilecektir. 
~"!!!!'!~~~~~~~---lllm!!!!!~~~ 

Terki ticaret 
Koyunpazarmdaki hırdavatçı .. 

!ıkla işgal ettiğim 33 No. lı dükKa• 
nnru 31 ikinci kanun 934 tarihin· 
de tahliye ederek terki ticaret ey .. 
ledi2'imi ilan ederim. 

Sabık hırdavatçı Aksekili 
Kara Osman zade 

Osman Zeki 

Mevlut 
Harp akademisi süvari birinci 

bölük kumandan vekili iken 16 a .. 
ğustos 1934 tarihinde vefat eden 
merhum birinci mülazim Şükrü 
Beyin ruhuna ithaf edilmek üze .. 
re eylulün 28 inci günü öğle na • 
mazını müteakip Zencirli camii 
şerifinde mevllldu nebevi kıraat 
olunacağından dostlarının ve ar • 
kadaşlarmm te rifleri rica olunur. 

Hnkim· .. ~-ti Milliye nin romanı: 3 Tefrika: 104 - Bütün bunlar işin alay tarafı; karşımızdakilerin bek
lemeleri kafi. Gün onların, dedi. 

dımcısı idi. Bu şimdi hem nişan hem mermi alıyor~ 

du. Fişekler basamakların tahtalarından, duvarın sıvaların• 
dan parçalar koparıyor ve bu çatırdı arasında kulağa çart 
pan sessizlikler de fişeklerin ölü veya diri vücutlara girme~ 
te olduğunu anlatıyordu. 

insanlığın b a 1 i. 
.4 ndre M alro 

Saatler var ki kinlerinin sevkiyle delice ateş etmiş

lerdi: mahkum olduklarım bildikleri için öldürmek son sa
atlerine verebilecekleri nihai mana idi. Fakat bundan da ar
tık bıkmağa başlamışlardı. Kendilerini gittikçe daha eyi ko
rumasnu bilen düşmanlarını artık tek tük görebiliyorlardı. 

Güniin, damlar üzerindeki ışığı açık külrengileşiyordu. 
Durakhyan savaşın üzerinde, sanki aydınlık, gecenin koca 
koca parçalarını yutuyordu. Gölgeler yavaş yavaş azalıyor
du: onlara bakmak, orada biraz sonra ölecek alanlan düşün
memeO-e imkan veriy.ordu. Gölgeler, her günkü gibi ezeli 

b • 

hareektleriyle, fakat bugün vahşi hır ululukla kısalıp dara-
lıyorlardı. Çünkü ölecek olanlar artık onları bir daha göre
miyeceklerdi. 

Birdenbire karşıki evin bütün pencereleri aydmlamver
Öi ve menniler kapının yanlarında, çakıltaşı seslerini çıka
rarak çatırdadılar: onlardan biri bir değneğin ucuna bir çe
ket takıp uzatmıştı. Düşman mevzide kalmayı tercih edi-

yordu. 
- On bir, on iki, on üç, on dört .•• 
Hammerlih, şimdi sokakta eyice görünen leşleri sayı

yordu. 
Katof adeta alçak sesle: 

Odada yalnız beş yaralı vardı. Hallerinden şikayet et
miyorlardı: bunlardan ikisi kapalı pencerelerin aralıkların· 
dan sızan aydınlığa bakarak cigara içiyorlardı. Daha ilerde 
Suen'le bir başkası ikinci pencereyi bekliyorlardı. Tüfek 
ateşi hemen hemen işitilmiyordu. Şankanşey taburları aca
ba her tarafta böyle intizar halinde mi idiler? 

Geçen ay kaybolan komünistler ilerleyişlerini her saat 

biliyorlardı; şimdi ise o zamanki mağlftplar gibi, bildikleri 
hiç bir şey yoktu. 

Katof'un demin söylediğini teyit edercesine karşı evin 

kapısı açıldı. (İki evin koridoru da biribirine karşı idi) ; bir 

mitralyözün çatırdısı orada da bir makineli tüfek bulundu
ğunu komünistlere haber verdi. Katof kendi kendine~ 

- Damdan getirmiş olacaklar, dedi. 
Mitralyözciler bağırıyorlardı: 

- Bu tarafa, bu tarafa! 
Hammerlih ve Katof koşarak çıktılar ve anladılar: her

halde bir zırhla korunan düşman mitralyözü durmaksızın 
ateş ediyordu. Merkezin koridoru, merkezi miidafaa edenle
rin mitralyöz ateşi altında bulunduğu için, orada kimseler 
yoktu ve mitralyöz, merdivenlerin üst basamaklarından aşa
ğı doğru düşmanların girecekleri kapryr dövüyordu. En mü
him mesele ateşi devam ettirebilmekte idi. Nişancı sağı 
üzerine düşmüştü, herhalde ölmüştü. Bağıran da onun yar-

Hammerlih'le Katof koştular. Belçikalı ''sen gelme,, di• 
ye bağırdı. Hammerlih bir yumrukla Katof'u koridora yu .. 
varladıktan sonra nişancının yerini aldı. Düşman simdi bir:t 
az aşağı ateş ediyordu. Hammerlih: "acaba daha sargı kaf~ 
dı mı?,, diye sordu. Yardımcı cevap verecek yerde başın~ 

birdenbire ileriye doğru dikip merdivenlerden aşağı yuvar .. 
landı. Ve Hammerlih de mitralyöz kullanmasını bilmediğff 
ni derhal anladı. 

Bir zıplayışta merdiveni çıkarken gözünden ve baldınll\ 
dan vurulduğunu sezdi. Koridorda, düşman ateşi zaviyesi• 
nin üstünde durdu: gözünde duyduğu acı duvardan kopan 
bir sıva parçasının çarpmasından doğmuştu, baldın ise ka.ı 
nayordu - bu da etini sıyırıp geçen bir menni idi. 

Şimdi Katof'un bulunduğu odaya girmişti. Katof, ken .. 
dini korumak için değil, göstermemek için bir eliyle pence .. 
redeki yorganı çekerek öteki eliyle bir paket bomba tutu .. 
yordu: eğer bunlar yakında patlıyacak olurlarsa karşı kile
rin mitralyözünü koruyan zırhı parçahyabileceklerdi. 

Bunları pencereden düşmanın bulunduğu koridora atmaa 
lazımdı. Katof arka tarafa bir paket bomba daha bırakmı~ 
tı. Hammelrih bu paketi yakalayıp Katof'la aynı zamand~ 

ve yorganın üst tarafından dışarı fırlattı. (Sonu var) 



SAYJFA8 · 

Kumbara bütün bir istikbaldir 

• 
lktısat Vekaletinden: 

Vekalet sobaları için "80,, ton yerli kok kömürü 24-9-934 
tarihinden itibaren "20,, gün müddetle açık artırmıya konul
muştur. Talip olanların şeraiti anlamak üzere levazım mü· 
ÖUrlüğüne ve yüzde yedi buçuk kuruş teminat akçesiyle iha
le günü olan 13-10-934 cumartesi günü mübayaa komisyonu-
na müracaatları ilan olunur. (2693} 8-4204 

Doktor Hilmi İsmail 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar Mütehassısı 
Hastalarını her gün öğleden sonra Balrkpazarında Polis nokta· 

sı karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. Telefon: 3506 

Ankara erkek lisesi 

müdürlügünden: 
Ankara Erkek Lisesinde yapılacak kapı ve pencere ta

miratı, 22.9.1934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle ve 
pazarlık usuliyle münakasaya konmuştur. İhale 29.9.1934 
cumartesi günü saat 15 te Maarif Vekaleti inşaat komis • 
yonunda yapılacaktır. 

Talipler şartname ve teferrüatım vekalet inşaat daire· 
sinde görebilirler. {2690) 8-4195 

• 
lktısat Vekaletinden: 

Iktısat Vekaleti otomobilinin senelik ihtiyacı için azaml 
,(300) teneke benzin alınacaktır. Lüzum görüldükçe alınmak 
üzere 18. 9. 934 tarihinden iytibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Talip olanların birinci teşrinin 
"J inci günü komisyona şeraiti anlamak istiyenlerin levazım 
miidürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2604) 8-4068 

C:ebeci merkez hastahanesidahili hastalıklar miitehassısı 

DOKTOR NUSRET ISiUAIL 

• 

Gülhane hastahanesi sabık dahiliye baş muavini 
Hastalarım her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar· 

·rc;mda Faik B. apartımamnda kabul eder. 
TdPfon: 3613 

inhisarlar Ankara 
Başmüdürlüğünden: 

İnhisarlar Ankara Başmüdürlüğü için elli ton yerli kok 
kömürü pazarlıkla satrn alınacaktır. 

Münakasa 8 T. evel 934 tarihine rastlıyan pazartesi gü
nü saat on beşte olacaktır. 

isteklilerin Başmüdürlükte müteşekkil alım satım komis· 
yonuna müracaattan. (2593) 8-4062 

Edirne Valiliğinden: 
' Edirne • İstanbul yolunun 13X 445 inci kilometresinde 

vaki 10705 lira 95 kuru§ bedeli keşifli sazlı dere köprüsü 
30-9-934 pazar günü saat 15 te vilayet daimi encümeninde 
pazarlıkla ihale edileceğfnden taliplerin ke§if ve şartname
yi görmek üzere Edime \•ilayet daimi encümenine, Ankara 
ve 1stanbul'da Nafıa Başmühendisliklerine müracaatları 
ilan olunur. (2535) 8-3992 

HAKIMIYETI MiLLiYE 26 EYLUL 1934 ÇARŞAMBA 

1 A k k.b · . il Isparta Beledi~ e reisliğinden 
n ara 1 rıt satıcılarına. İsparta içme sularının membalanndan itibaren bir ki-l 1 - 1 T. Evel 934 ten iytibaren halka BÜYÜK KU-1 lometrelik kısmmda altı adet beton su toplama havuzu ile 

TU KİBRİLERİ 60 PARAYA KÜÇÜK KUTU KİB- 695 metre tulUnün iki yüz milimetrelik çimento boru ve 
RİTLERİ 50 PARAYA satılacaktır. keza 125 metroluk kısmmda da yüz milimetrelik ve 180 

2 - Ellerinde eski fiattan kibriti bulunan satıcılar metroluk kısmmda da seksen milimetroluk dökme demir 
~7 ve 29 eylUl 934 tarihinde kibritlerini acentahğımıza boru ferşiyatile bunlara ait güzergahın hendek hafriyatı 
ıade ede~eklerdir. dört bin yedi yüz elli sekiz lira beş kuruş bedeli keşifle 

Bu t~~ıhl~rden so~ra vukubul~c~k herhangi bir talep ~?pah zarf .':1suliyle 17 eylUI 1934 den itiharen yirmi gün 
veya muddeıyat katıyen nazarr ıytıbara almmıyacaktır. muddetle munakasaya konulmustur. Taliplerin müzaye· 

TÜRKİYE KİBRİT VE CAKMAK d~ ve mün~kasa seraiti umumiyesi mucibince muktazi 
İNHİSARI ANKARA ACENTALIGI y~z~e 7,5 dıpozitolariyle birinci teşrin ayının 7 inci pazar 
HAMAMCI ZADE HACI BEKİR ~unu saat 15 se kadar belediye riyasetine müracaatları 

8-4191 ılan olunur. (2666) 8-4167 

Maarif Vek81eti 
asarı atika ve müzeler 

müdürlüğünden: 
Ankara Hisar - Demir fırka mahallesindeki burçla gene 

An~ara kalesinin şimal ucundaki yüksek burcun şark cep
hesınde açılan rahnenin tamiri 22-9-934 tarihinden itibaren 
bir hafta müddetle ve pazarlık usuliyle münakasaya kon
muştur. İhale 29-8-934 cumartesi günü saat 15 te Maarif 
Vekaleti İnşaat komisyonunda yapılacaktır. 

Talipler şartname ve teferrüatını Vekalet inşaat dai-
resinde görebilirler. (2689) 8-4197 

Ankara Kız lisesi 
Müdürlü tünden: 

50 adet talebe sırasının yaptırılması bir hafta müddetle 
aleni münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartna
me v~ !1ümuneyi ?"Örmek için ı;ıektebe ve münakasaya gir
me~ ıçın de bedelı muhammenın o/0 7,5 teminatiyle eylUlün 
2?. :~ci perşembe günü saat on beşte mektepler muhasebe· 
cılıgınde metkepler mübayaa komisyonuna müracaatları. 

(2688) 8~4196 

Kütahya Vilayetinden: 
11~7.lira kuruş muhammen bedelli vilayet merkez hasta· 

hane~ın.ın 41 kalem ve 331 lira muhammen bedelli Uşak has
tanesının 49 kalem alatı cerrahiyesine talip çıkmadığından 
9-9-934 tarihinden itibaren bir ay zarfmda pazarlıkla ahna
c~ktır. İst!!'enlerin bu müddet zarfında teminatlariyle en-
cumene muracaatlan. (2521) 8-3983 

---------------------------------------------
Devlet Demiryollarından: 

Gidiş - dönüşe mahsus olup Eyh11 1934 nihayetinde mer
iyet müddeti bitecek olan fevkalade tenzilatlı yolcu tarifesi 
birinci k'anun 1934 sonuna kadar aynı şartlarla temdit edil· 
miştir. (2581) 8-4052 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüiünden: 

Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi Metruke 
No. 

Yeniıehir Süleyman bey Hane 360 
mezarlığı 

Aylık icarı 
Muhammen Kaç taksil 
kıymeti olduğu 
Lira K. 
6 00 Müıabere ıuretile 

. . Yukar.da yazılı hanenin aylık icar ihalesi 11 eylül 934 tarihinden 
ıtıbaren bır ay müddetle pazarlığa bırakılmııtır. Taliplerin müracaatları. 

(2530) 8-3986 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Miktan 
Mevkii Cinsi Umum No. M. Muhammen Hisse Kaç takıit 

kıymeti miktan ol dağa 
Lira K. 

Zir Arsa 210 JtilS 65 00 Tamamı Nakden 
· pefİnen 

Yukarda yazılı arsanın ihalesi 11 eylul 934 tarihinden itibaren bit 
ay müddetle pazarlığa bırakılmııtır. Taliplerin miiracaatlan. (2529) 

8-3987 

• 
lnhisarDar Ankara 

Başmüdürlüğünden: 
Ankara Orman Çiftliğinde yeniden yapılacak memur bl· 

nası kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. 
Bedeli keşfi (5863) lira {27} kuruş olup keşifnameyl al ~ 

mak istiyenler üç lira mukabilinde alacakları gibi ihaleden o
vel yüzde 7,5 teminatı muvakkate vereceklerdir. 

Münakasa 22 teşrinievel 1934 tarihine rastlıyan pazar• 
tesi günü saat on beşte olacaktır. 

İsteklilerin Başmüdürlükte müteşekkil alım satım ko • 
misyonuna müracaatları. (2649) 8-4143 

Sihhat ve içtimai muavenet Ve· 
kaleti hudut ve sahiller sihhat 
umum müdürlüğünden: 

Umum müdürlük binasının kaloriferle teshini için 80 vı 
Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesi için 400 ton ki ce
man 480 ton yerli kok kömürü kapalı .zarf ile alınacaktır. 
Şartnameyi görmek üzere Ankara'da umum müdürliik ayni• 
yat muhasibi mesullüğüne İs.tanbul'da Galata'da Karamus
tafapaşa caddesinde İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 
baştabipliğine müracaat edilmelidir ihale 10 teşrinievel 934 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 10,30 da Ankara'da 
umum müdürlük masraf komisyonunda yapılacaktır. (2614)'. 

8-4154 

Sandıklı Belediye 
Riyasetinden: 

Belediyece emaneten inşa ettirilecek set duvan ve su 
hazineleri nezareti altında inşa edilmek üzere yevmiye üg 
lira ile bir fen memuruna ihtiyaç görüldüğünden talip olan 
fen memurlanmn Sandıklı belediyesine müracaatları ilan 
olunur. (2691) 8-4211 

Nafıa Vekaletinden: 
Derince'de teslim şartiyle muhammen bedeli (2300) lira 

olan 12 adet travers arabası pazarlıkla mübayaa edilecek· 

1 T. Evel 1934 tarihinden başlıyarak 

Yeni kibrit fiatları: 
Pazarlık 2. 10. 1934 tarihine müsadif salı günü saat 15 to 

Vekalet müsteşarlık makamında yapılacaktır. 1 
tir. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve 

BÜYÜK KUTU: 60 PARA 
KÜÇÜK KUTU: 50 PARA 
. ı_ - ~alen 70 paraya satılmakta olan büyük kutu 

kıbrıtlerın 1 T. Evelden iytibaren 60 paraya ve halen 
60 paraya satılmakta olan kücük kutu kibritlerin de 50 
paraya satılacağı muhterem halka ilan ve fazla talep 
e.den satıcıların derhal acentalığımıza ihbar edilmeleri 
nca olunur. 

1 230 liralık muvakkat teminatlarının merkez muhasebeciliği· 
ne yatırıldığına dair olan makbuz veya banka mektubu ile 
aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. 

2 - Ankaradaki perakendecilerin kibritleri 27 ve 
29 eylUl 934 tarihinde geri alınacağından muhterem 
halkın kibritsiz kalmamaları için bir kaç günlük ihti. 

1 yaçlarmı şimdiden temin etmeleri mercudur. 
TÜRKİYE KİBRİT VE CAKMAK 

1 
İNHİSARI ANKARA ACENTALIGI 

HAMAMCI ZADE HACI BEKİR 
8-4190 

Ankara Erkek Orta 
mektebi müdürlüğünden: 

Ankara Erkek orta mektebinde yapılacak ilave ve ta • 
mirat 20.9.1934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle ve 
pazarlık usuliyle münakasaya konmuştur. İhale 29.9.1934 
cumartesi günü saat 15 te Maarif vekaleti inşaat komis • 
yonunda yapılacaktır. 

Talipler şartname ve teferrüatmı vekalet inşaat daire-
sinde görebilirler. {2680) 8-4176 

Talipler bu husustaki şartnameleri Vekalet malzeme 
Müdürlüğünden meccanen tedarik edebilirler. (2625) 

8-4114 

Ankara kız lisesi 
müdürlüğünden~ 

. Ankara Kız Lisesi Laboratuvar mobilyesi 19-9-934 tari
hınden itibaren 20 gün müdedtle ve kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. İhale, 9-10-934 sah gün saat 15 v 
Maarif Vekaleti İnşaat komisyonunda yapılacaktır. 

Talipler, komisyona, asgari 2000 lira kıymetinde bir la· 
boratuvar tesisatını muvaffakıyetle ikmal etmiş olduklarım 
natık vesika ibraz etmiye mecburdurlar. 

Talipler şartname ve teferruatını Vekalet inşaat daire-
sinde görebilirler. (2620) 8-4106 

Jandarma U. kumandanlıuı An • 
kara satın alma komisyonundan: 

Kapalı zarf tan pazarlığa çevrilen 68397 metre çamaşır
lık bez 27-9-934 perşembe günü saat 14 ten 15 şe kadar sa· 
tın alınacaktır. Talipler şeraiti anlamak ve pazarlığa gir· 
mek için komisyonumuza gelmeleri. (2712) ~226' 
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Ankara tapu müdürlü~ünden 
Aşağı öveç yatağı mevkiinde şarkan yo1 garben bağcı 

yolu ve kısmen Milli müdafaa cenuben Ali oğlu Mehmet ile 
mahdut tarla. 

Şarkan ve cenuben Ali oğlu Mehmet garben yol şimalen 
Rıza oğlu Hüseyin ile mahdut evli bağ. 

Şarkan ve siınalen Milli müdafaa garben yol cenuben 
'Ali oğlu Raşit 've İsmail oğlu Ali ile mahdut bağ yeri. 

Şarkan ekmekçi Mehmet simalen Ali oğlu. Mehmet gar
ben İsmail oğlu Ali cenuben Rıza oğlu Hüseyın ve Salih ile 
mahdut bağ. 

Şark an cambaz Raşit ve kısmen Mehmet Efendi şimal en 
Rıza oğlu Hüseyin ve İsmail cenuben çeşme yolu garben 
Rıza oğlu Hüseyin ile mahdut bağ yeri. 

Ankara Mukaddem mahallesinden kara biber oğlu Rifat 
yukarda vasıfları ve hudutları yazılı beş parça gayrimenku
lü 35 sene evet arazii haliyeden ihya ederek senetsiz ve ni
zasız tasarruf etmekte olduğundan senede raptettirilmek 
ti.zere idaremize müracaat etmiştir. Tapu sicillinde kaydı 
bulunmıyan bu gayri menkullerin sureti tasarrufu hakkında 
+10-934 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat dokuzda 
mahallen tahkikat yapılacağından mülkiyeti ile alakadar 
olanlar varsa ~vrakı müspiteleriyle birlikte mahallinde bu
lunacak olan memura ve yahut tetkikattan evet Ankara ta
pu müdürlüı?'üne müracaatları ilan olunur. (2713) 8--4221 

Ankara Valili~inden: 
1800 lira bedeli keşifle şehir lokantasının tamiri 27-9-934 

perşembe günü saat 15 te encümeni vilayette ihalesi icra 
liılmmak üzre açık m'?-11akasaya konulmuştur. Taliplerin 
% 7 buçuk teminatlanyle mezklir tarihte encümeni vilaye
te şeraiti anlamak istiyenlerin her gün muhasebei hususiye-
ye müracaatları ilan olunur. (2591) 8-4073 

Kuvvet ve iştah için en birinci deva 
ŞARK MALT IlULASASIDIR. 

Her eczahanede bulunur. 
.Homonti Fabrikası. Ankara - Yenişehir. Tel= l 842 

Ankara Valiliğinden: 
Necati Bey caddesinde şehir bahcesi önündeki 17 ve 31 

N. lu mağazalar pazarlıkla kiraya v~rilecektir. Şeraiti an
lamak için her gün muhasebei hususiye müdürlüğüne mü-

Milli l\tüdaf aa V ckaleti 
Satın Alma Komisyonu 

İlan lan. 

İLAN 

Hava krtah için fzmir Gaziemirde 
çama§ırhane ve etüv binasına ili ve 
?dilecek hamam kapalı zarfla müna· 
<asaya konmo,tur. Şartname ve 
ı!anlarını görmek istiyenlerin her -
'{Ün öi,leden sonra ve münakasaya 
'!İrcceklerin t. 10.1934 pazartesi 
Tünü saat l 0,5 da tPmir1atlariyle bir-
1iktt M.M.V. Sa. Al. Ko. nı müra . 
:aatları. (2347) il-3818 

İLAN 

Izmir Tayyare alayında insa edi· 
!ecek pist ve kanalizl\svon kapalı 
zarfla yaptırılacaktır. Şartnamesini 
'llan ve projelerini görmek istiyen . 
lerin hergün münakasasma i~tirak ~· 
decelderin 29.9.1934 cumartesi gii . 
ıü saat 14 te teklif ve teminatlariy. 
'e birlikte M M.V. satm '11ma komis· 
vonuna möracaatlan. (2345) 

8-3819 

TLA" 

Yerli mamulatından muhte
lif ebatta 500 soba kapalı zarf
ta münakasaya konulmuştur. 
thalesi 1 tesrinievel 1934 tari
'ıine miic::adif pazartesi günü 
>aat 11 de yapılacaktır. Talip 
!erin sartname ve nümunele· 
·ini görmek üzere her gün ve 
'Tliinakasaya iştirak edecekle . 
rin de muayyen günde saatin
den evet teklif ve teminatla
riyle komisyonumuza müra-
caatları. (2470) 8-3916 

İLAN 

racaat edilmesi. (2720) 8-4229 1 - Safranbolu'daki kıtaat 
ihtiyacı için münakasaya ko

lNŞAAT USTA MEKTEBİ MÜDÜRLÜCUNDEN: nulan 220 bin kilo unun beher 
Mektebimiz için alınacak beş kalem temrin malzeme- kilosuna 12 kuruştan İstan

•lnin pazarlığı sehven 28 eylfil cuma gününe konulmuştur. bul'da talip çıkmıştır. 
Bu pazarlık 27 eyl(U perşembe günü yapılacağı tashihen 2 - Münakasa müdpeti 
@an olunur. (2709) 8-4227 11-10-934 tarihine kadar tem-

v k 
dit edilmiştir. Taliplerin mu-

MaJİ ye e aletinden: vakkat teminat olan 2142 u-
rayr Maliyeye yatırarak mak-

1 - Vekalet kalörif erleri iç in alınacak 350 ita 450 ton buzunu Alaya göndermeleri 
,erli kok kömürü kapalı zarf usuliyle münakasaya konul- ve mezkur tarihte saat 14 te 
muştur. telgrafhanede makine başın· 

2 - Münakasa 30-9-934 tarihine müsadif pazar günü sa- da pazarlığa istirak etmeleri 
at 15 te levazım müdürlüğünde müteşekkil mübayaat komis- ilan olunur. (2617) 8-4222 
yonunda icra kılınacaktır. 

3 - Şartnameyi almak için her gün levazım müdürlüğü - İLAN 
ne ve İstanbul'da Dolmabahçede evrakı matbua ambarı mü- (17391) kilo beyaz vazelin 
ıneyyizliğine müracaat edilebilir. kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yedi yüz yirmi al- usuliyle mübayaa edilmek ü
tr lira muvakkat teminat akçeleriyle tayin olunan saatten zC;re münakasaya konmuştur. 
evet levazım müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. İhalesi 16-X-934 salı günü sa-
-----·--------..;.(2;;,.4;.;;6;.;;;.2~)--.:.8-....;;3.:.90;;,.7;.__ at on birdedir. Taliplerin ev-

8 1 d• saf ve şartnamesini görmek Ankara e e ıye reisliğinden iizere her gün öğleden sonra 
M. M. V. satmalma komisyo
nuna müracaattan ve münaka
saya iştirali edeceklerin de 
ihae saatinden evet teminat 
ve teklif mektuplannı mez
kur komisyon reisliğine ver-

C<1dde.s1.~ 

l 1 r= -
Yenişehirde Mimar Kemal mektebi arKasmda belediye

ye ait ve yukardaki krokide gösterilen on parça arsa yirmi 
gün müddetle ve kapalr zarfla müzayedeye konulmuştur. 
Bu arsalar üzerine yapılacak evler blok tarzında ve saçak 
irtifaı trotuvar köşesinden itibaren sekiz metre irtifamda o
lacaktır. Şartnamesini görmek ve fazla tafsilat atmak isti
yenlerin her gün fen işleri Müdürlüğüne müracaattan ve ta· 
!iplerin 9 teşrinievel 934 sah günü saat on buçuğa kadar te
minatlariyle birlikte teklif mektuplarım belediye encüme-
nine vermeleri. (2626) &--4110 

meleri. (2716) 8-4223 

Kirahk ev 
Dört oda iki salon bir san

dık ve bir hizmetçi odası ve 
havagazı tesisatı ile müceh
hez ve asri bir şekilde bir mut 
fak ve bir banyo ve mükem
mel bahçeyi havi Y enişehirde 
Kazım Paşa ve Adakale cad
delerinin birleştiği noktada 
çifte evlerle maruf (23) nu
maralı hane bir sene müddet
le icara verileceğinden talip 
olanların Maliye Vekaleti he
sabat ikinci kaleminde tetkik 
memuru Cevat Hikmet Beye 
müracaat eylemeleri. 

8-4219 

Satılık ve kiralık 
Yeni şehir otobüs durağı

na on dakika mesafede ma
carlarm işgal ettiği on dö -
nüm bahçe ve hane satılık 
ve kiralıktır. Telefon: 3747 
ye müracaat. 8-4230 

Ankara Levazım Amirli. 
ği Satm Alma Komis

vonu ilanları. 

İLAf\ 

200 fon yerli kok kömürü kapah 
zarf usuliyle ilaalesi 29. eylul. 1934 
cumartesi günü saat l 4 de yapıla • 
caktır. Şartnamesini rörmek üzere 
bergün müracaatları ve vakti mu • 
ayyeninden evel teminat ve teklif 
'Dektuplannı makhm mukabilinde 
Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonuna vermeleri. ( 390) 

8-38Z4 

iLAN 

934 senesi maliyesi zarfında 
21 kalem bakır kaplarının ka
layı münakasai aleniye sure
tiyle ihalesi 4 teşrinievel 934 
oerşembe günü saat 14 tedir. 
<;artnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak icin vaktinde teminatla
riyle beraber Ankara Levazım 
Amirliği satmalma komisyo
numuza gelmeleri . (2503) 

8-3968 

iLAN 

Tekirdağ"ı kıtatı için mü
nakasaya konulan 12 ton 
koyun eti kolordu pahalı 
gördüğünden ihale günü bir 
hatfa müddetle talik edildi
ği ilan edilmisti. Mezkur 
koyun eti kapalı zarfla mü
nakasası olduğundan bir ay 
içinde pazarlıkla ihalesi la -
zrm gelirken sehven bir haf
ta ya?.Ildığmdan ihalesi 29. 
9.1934 cumartesi günüdür. 
Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere hergün pazar
lığa iştirak etmek için vakti 
muayyeninde teminatlarile 
beraber Tekirdağı satın al· 
ma komisyonuna müracaat· 
ları. (2624) 8-4138 

İLAN. 

İlam bildirilen ve 6 tes.ri
nievel 934 de ihalesi yapıla
cak olan İzmir Müstahkem 
mevkiine ait bir milyon dört 
yüz elli sekiz bin kilo odun ih
tiyacı münakasadan kaldırıl
mış oldu~u ilan olunur. 

(2719) 8-4225 

---LEYLi ve 

Ay yo~cuları: 
4000 mil uzaklarda 

müthiş soğuklar

Himalaya ile boy ölçüşen 
haşin dağ silsileleri arasuı
aa .. 
Billur şeklinde sular naaıJ 
içilir? 
Maymun gibi sıçrıyan in" 
sanlar ..• 

AYA TAYYARE İLE 
VARAN 

Ay yolcuları: 
NIN 

SÖYLEDİKLERİNİ 
HAV ACILIK ve SPORUN 

107 inci sayısında 
okuyunuz. 

NEHAHİ 
Resmi Liselere muadelet hakkını haizdir. 

Kız F eyziati Liseleri Erkek 

Amavutköy • tramvay caddesinde - Çiftesaraylarda 
Kız ve Erkekler i~in ayn teşkilata malik, Ana sınıfı ile 

İlk, Orta ve Lise kısnnlannı havidir. 
Terbiye usulleri ve tedrisatındaki muvaffakıyetile ta

nınmıştır. 

İstivenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 

Nafıa Vekaletinden: 
Çankaya: Riyaseti Cümhur ikametg-Ahı yollan ile Orm~ 

çiftliği, Marmara havuzu civan yoll~ Hakimiyeti Milli 
meydanı ve Yenişehir_'de, Nafıa Vekaleti binası önünden g 
çecek yolda yapılacak (49716) lira keşif bedelli tesviye,~ 
dür şose tamir ve asfalt kaplama inşaatı kapalı zarf ulUliyl~ 

19-9-934 tarihinden 9-10-934 tarihine kadar 20 gün temdidi 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

Münakasa Ankara' da Nafıa Vekileti Müsteşarlık ~ 
mında 9-10-934 salı günü saat (15) te yapılacaktır. Münaka1 
saya iştirak için verilmesi lazımgelen teminat {3728) linı 
(70) kuruştur. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin teklif mektubunu 
şartnamede yazdı olduğu veçhite hazırlıyarak münakası 
saatinden evel münakasa komisyonu reisliğine tevdi etmo4 
teri veya bu saatten evel vasıl olmak şartiyle gönderilm~ 

----------- lazımdrr. 
ANKARA MAHRUKAT 

DEPOSUNUN DİYANET 
RİYASETİ KARSISINDAN 

Ba brre Dahailaanede Ciimha· 
rİJet bôçelİne nkletmit eldaio · 
anı muhterem miflerilerimizin na · 
ıuı dikbtine aneyleri& 

Entiralit kok w her .m mah · 
nlbt ilttiyaa de,amııca mlndetle 
temin olum. 

Telef•: 2075 7-3490 

Fransızca bilen 
aranıyor 

İyi fransrzca bilen bir 
genç bey ve hanuna ihtiyaç 
vardır. Fransızcayı iyi bil • 
mesi şarttır. AKBA'ya mü-
racaat. 3377. 8--4165 

MEKTEPLER SATIN AL
MA KOMiSYONU REiS
LIGINDEN: 

İnşaat usta mektebi ta -
lebeteri için aşağıda cins ve 
mikdan yazılı eşya pazar • 
lıkla alınacaktır. Bu işe gir
mek istiyenler teminatlari -
le birlikte pazarlık günü o -
lan 27 eylUl 1934 tarihinde 
mektepler komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

300 çift çorap 
300 adet mendil 
155 adet kravat 
40 adet çorap bağı ~ 

155 adet harici gömlek 
40 adet postal 

8-4233 

Bu işe ait şartname ve mütemmimi olan evralıcı istiyen, 
ler (250} kuruş mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti Malzo4 
me Müdürlüğünden satın alabilir.ter. (2579) ~1 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnameleri ayn ayn tanzim edilmiş olan Han3· 

Umum Müdürlüğü kıtası efradı için aşağıda ihale günl 
saatleri, miktarları yazılı mevaddı iaşe pazarlığa konulmu 
tur. 

2 - Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün vo 
pazarlığa iştirak edeceklerin de teminatlariyle vaktin<Mı 
(Cebecide) Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyot 
nuna gelmeleri. (2635) 

Saat MİKTARI ihale tarihi Cinsi 
10 1200 Kilo sade yağı 10-10-934 Puarhk 

tJ 1200 ,, Sabun, 200 zeytin yağı) 10-10-934 ,, 
300 " Zeytin tanesi ) 

8-41~ 

Serveti Fünun 
43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta 

olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satıı 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be
her sayısı 20 kuruş. 

Mektepler sahn alma komisyonundan 
Gazi terbiye enstitüsü ve Gazi lisesinin senelik kuru~ 

zak ihtiyacı 17.24.5.1934 tarihinde münakasaya konulmuş~ 
verilen fiatlar gali görülerek ihalesi yapılmamıştır. Bu d~~, 
16.9.1934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle tekrar mfina.ı! 
kasaya konularak 4.10.1934 tarihine müsadif peqembe gün 

. saat 15 de ihalesi icra kılınacağından isteklilerin vakti mu 
ayyeninde teminatı muvakkatelerile birlikte mektepler alını 

( satım komisyonuna ve şartnameleri görmek istiyenlerin mekT 
l tep idaresine müracaatları. (2567) 8 4025 
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detle askı aka dıktan 
30-e lôt pazar gün·· a a 
saat on sek.zde askıdan in .. 
d -rilecektir. 
2- Defterde ismi olma an 
ve yanlış veya mükerrer 
yazılmış olan vatandaşlar 
bu hususa ait it~razlarını 
ancak 30 .. evlôl pazar günü 
akşamına kadar yapabilir
ler • 30 - eyiôl akcamından 

itiraz ka 
.. , 

sonra ene mence 
bul edilmez. 
3 - Be ediye mecilsi azalığı 
·ntihabı 10-teşrin·evvel-934 
çarşamba ~ünü sabah saa 

okuzda ha~ a acak ve 16 
h·r0 nci te r·n sa ı gü -

a ı saat 19 za k dar (7) 
gün devam e fv ecekt • 
4- n i ap saodığ A kara 

e ed0

ye d ·resinde e edi -
ye clisi s o u ko a· 
ca ır 

5 - Ha gi a a eler ha · 
kın n hana-· gün ercie reyle -
rioi kul anac' ı, arı ayrıca 

tir.. 2639) 8-4122 

Beyşehir • • e .. e ıyesın en: 
Beyşehir kasabasına isale edilecek çem çem suyu yo

lunun hafriyatiyle mahalline boru nakli belediyeye ait ol· 
rnak üzere proje ve şartname ahkamı boruların f erşiyatı 

ve memba ve mansap depolarının inşası 21 eyllıl 934 tarihin
den itibaren Linci teşrin ayının 11. inci perşembe giinü saat 
15 kadar yirmi gün müddetle ve beş bin beş yüz lira bedeli 
tnuhammene ile kapalı zarf usuliyle münakasaya konul -
muştur. Taliplerin proje ve şartname ahkamını anlamak 
üzere Beyşehir belediye riyasetine müracaat eylemeleri 
i1an olunur. (2674) tı--4173 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

T~O.KiYE 

llRAAT . 
9ANKASI 

n ıh a 
en~ 

Af yonkarahisar memleket hastahanesi 1934 senesi ecza
vı tıbbiye ihtiyacı münakasaya konmuştur. İhalesi 17 teşrini· 
evet 1934 çarşamba günü saat 15 de Afyon vilayeti daimi en
cümeninde icra edilecektir. Talip olanlar listeyi ve şartna -
meyi görmek üzere İstanbul ve Ankara Sıhhat müdüriyet -
lerine mi.ir~""~~thn il::ın olunur. (2648) 8-4140 

Istanbul Deniz Levazım 
satın alma komisyonundan: 

4819 adet Kazan borusu: Kapalı zarfla münakasası: 4 bi
rinci teşrin 934 perşembe günü 
saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı 
yazılı bir kalem malzeme hizasında gösterilen gün ve saatte 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İsteklilerin şartna -
mesini görmek üzere her gün ve münakasaya girmek için de 
o gün ve saatte Kasımpaşa•aa kain komisyona müracaatları . 

(5576) 8-3953 

LAK TİN 
Süt çocuğunu en iyi besliyen sütlü maınadır. lnek südü· 

ne ihtiyaç bırak,_m_a_z . ....__.._......, ___________ _ 

Satılık arsa 

26 EYLÜL 1934 ÇARŞAMBA 
:s 

As. fb. U. Md. Sa.Al. komisyonu ilanları 1 
TON 
1 FOFORLU BAKIR 10-10-934 

14 ÖLCÜ ALETİ ,, ,, 
250 TON DÖKÜM KUMU " ,, 
25 KALEM ELEKTRİK MALZEMESi 13-10·934 
17 KALEM ET...EKTRfK EDBVATI ,, ,, 

8 KALEM CELİK HALAT 15.10.934 
14 KALRM BOYA .. ,, 

5 KALEM TUTKAL VR ~AİRE 17-10-934 
7000 KtLO PAMUK ÜSTÜPÜ . 20-10-934 
600 KfLO BEYAZ SABUN VE ,, ,, 

1700 KfLO ARAP ~ABUNU .. ,, 
Yukarda vazıh malzemeler hizalarında g8sterllen tariti .. 

lerde aleni mün~kasa ile almacaktrr. Taliplerin şeraiti anla• 
mak üzere her gün öğ-le<len sonra saat 13.30 dan 15.30 aka .. 
dar ve münakasaya i~tirak edeceklerin vakti muayyentnc!tt 
teminatı muvakkatleriyle satmalma komisyonuna müraca· 
atları. ( (2609) 8--4107 

65 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 13-10-934 
28 KALEM RESİM MALZEMESİ 17-10-934 

29000 KİLO CİNKO 17·10-934 
MUHTELİF HELEZONİ MAKKAPLAR 17.10.934 

34238 ADET MUHTELİF EB' ATTA ATEŞ ) 
TUGLAS,l VE 11500 KİLO HARÇ ) 20-10-934 

Yukardaki malzemeler hizalanndaki gösterilen tarihlerde 
kapalı zarfla almacaktır. Taliplerin şeraiti anlamalC Uzerl 
her gün öğleden sonra saat 13.30 dan 15.30 za kadar ve mil• 
nakasaya iştirak edeceklerin de teminatı muvakkateleri U. 
vakti muayyeninde satın alma komisyonuna müracaatları, 

3500 TON LAVA MARİN 
KÖMÜRÜ 

3000 TONJENERATÖR 
KÖMÜRÜ 

12000 TON ZERODİS 
KÖMÜRÜ 

Yukardaki malzeme pazar
lık suretiyle 30-9-934 tarihin
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (2715) 

8-4224 

(2610) 8--4105 

KIRIKKALE'DE TAPA 
TERKİP BİN ASININ 
NOKSAN TRANSMİS-

YONLARI İKMALİ 

Yukardaki malzeme pazar• 
Irk suretiyle 30-9-934 tarihin• 
r}e saat 14 te ihalesi icra edi-

lecektir. Taliplerin teminatla 

11üracaatları (2706) 8-4214 

D. D. yol arı Um m 
Müdürlüğünden: 

469 küsur m 3 krestenin kapalı zarfla münakasası 16-10· 
934 salı günü saat 15 te idare binasında yapılacaktır. Fazla 
tafsilat Ankara, Haydarpaşa Eskişehir ve Adana veznele
rinde ikiser liraya satılan şartnamelerde vardır. (2703) 

8-4228 

Çankırı caddesi yakının
da dört yolun birleştiği köşe 
başında. 420 metre .Ankara 
Eczahanesine müracaat. 

Ankara illi E ak en: 

imtiyaz sahibi ve Başmu . 
harriri FALiH RIFKI. 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı iıleri müdürü NASUHi 
ESAT. 
-~ 

Çankırı caddesi civarında 

l 
Hakimiyeti Milliye Matbaa -
sında basılmıştır. . / 

Balkehriz harap bağ 34 5555M.2. 300 00 Tamamı nakden peşinen 
Ense Cebeci Tarla 36/37 321755 1350 00 Tamamı nakden peşinen 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 18.9.1934 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa kal -
mıştır. Taliplerin müracaatlan. (2655) 8-4145 

Kulüp Sinemasında 
Bugün: iki filim: 1 - BEKARLICA VEDA 2 - 77 NUMARALI EV 
Bu gece: 7 7 N U M A R L 1 E V 

Geceleri 12, gUndüzlcri 6 yaımdan aşağı çocukların sinemaya kabulü hükılmctçe mencdilmistir. 


