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Gündelik. 

ISTANBCL KONFERANSI 
ZEKi MESUT 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içinde Parlamentolar Birliği t~r~ 
grupunun te,ekkülünden ve bırh
ğe iltihakından üç sene sonra top
lanan İstanbul konferansının Par
lamentolar Birliği tarihinde m?: 
him bir merhale tetkil edecegı 
füphesizdir. Beynelmilel ~~iye~i 
tanzim ve ıslaha matuf büyuk f ı
J<irlerin ve birçok b~yük ko~~e
rans ve kongrelerin ıflasına hu~
medildiği bir zamanda. ~uhtelıf 
milletlerin siyaset ve fıkrıyat va
disinde temayüz etmit birçok mü
him şahsiyetlerini sinesinde top
lıyan otuzuncu parlamentolar 
konferansı birliğin hayatım ve 
faaliyetine esas teşkil eden pren
siplerin kuvvetini bir kere daha 
ispat etmiş olmaktadır. 

Birçok memleketlerde demok
rasinin ve parlamentarizmin ma
ruz kaldığı buhranlardan bahse
dilmektedir. Realiteler bu iddia
larda bir parca hakikat olduğunu 
göstermiştir. Her uzviyetin iyi ha • 
kılmamasından, her fikrin eyi an
laşılmamasından doğan fenalık
lar olabilir. Fakat bundan doğru
dan doğruya uzviyeti ve fikri me· 
sul tutarak onları esasından sö
küp yok etmeğe çalıımak mües
sir ve Akrlane bir tedbir sayıla • 
maz. Parlamentolar konf eranıı 
bir buhranın diğer bir buhranı 
doğurduğu bu mü,kül zamanlar· 
tia kendine vücut veren ana pren· 
aipler hakkındaki yanlış telakki· 
lere kartı da mücadele etmek gibi 
nazik ve mühim bir vaziyette bu· 
lunmaktadır. Buna rağmen buse· 
ne de genç türk cümhuriyetinin 
güzel bir ıehrinde toplanarak dü
zeltme ve uzlaştırma rolüne de
vam etmesi kendisi için mühim 
bir muvaffakıyet telakki edilebi
lir. 

Parlamentolar konferansının 
muvaffakıyet amillerinden b&Jlı
cası onun dayanmakta olduğu ha
kikat ve samimiyet esaslarından 
ileri gelmektedir. Parlamentolar 
telakki ve faaliyet şekilleri her 
memlekete göre ne kadar değişir
se değişsin, şu müşterek esasta 
birleşirler: Millet işleri görüşülür
lren ancak umumi menfaat mev
zuubahs olur. Ve amme menfaati 
etrafındaki münakaşanın hürriyet 
derecesine gene ancak bu men • 
faal tayin eder. Şu halde parla
manter şahsiyetler her şeyden 
evel amme menfaatinin vekilleri 
olmak itibariyle daima yüksek bir 
ülkü takip etmek vaziyetinde bu
lunurlar. Muhtelif milletlerin par
lamanter delegelerinden teşekkül 
eden parlamentolar konefran.sı 
da tabii olarak o memleketlerın 
bir arada yaıamasmdan v~ çalış
masından doğan beynel~!lel h~
yatm yüksek menf aatlerını temsıl 
ve müdafaa eder. Ve müzakere 
ve münakaplarmda parlame!1t~
lara has olan hürriyet ve samımı
yeti kendine baslıca klavuz yap~
rak karar ve tedbirlerini alır. Mıl
letler çok kere biribir~e~in~ . re~
men söylenecek sözlerını bıtırmı_t 
olabilirler. Fakat serbest ve samı
-mi bir hasbıhal ihtiyacı, bilhassa 
hu sıkıntılı zamanlarda daima 
kendini hissettirir. 

Bundan başka parlamentolar 
konferanalan muhtelif memleket 
.parlamentolarının muhtelif fikir 
ve kanaatleri tafl)'an, açık ve ser
beat koautmak itiyadmı · kazan-

( Sonu 3. üncü .ayafaJa) 

Ankara ve I stanbul' da dil bayramı 
nasıl kullu/andı 

nın yurdun her tarafın • 
da candan kutlulandığmı 
bize anlatmııtrr. 

Ankara Halkevindeki 
toplantıda, batta Ula Ga
.zimizle Baıvekilimi.z oldu
ğu halde, dil savaıının 

ehemmiyetini eyice ıezmiı 

pek çok kimseler ve ha • 
huıus gençler bulunmuı • 
tardır. 

Tam saat 17,45 te istik
lal ve kurultay marılari • 
le toplantı açılmıı ve ilk 
Önce Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti azasından Ak • 
saray mebusu Besim Ata· 
lay Bey bir nutuk söy • 
lemiı ve dil savaımın ne 
demek olduğunu, bazı nok 
taları hikayelerle tebarüz 
ettirerek, anlatmııtır. On 
dakikalık bir istirahatten 

sonra Hikmet Riza Ha· Dünkü halkevi toplanttsrnı Gazi Hazretleriyle 
nun halk türküleri söyle- Bqvekil Hazretleri de iercl!eı:Dirmifletdit. 
mltı-ı.ı..tr Refet Jley, an-
cak bir tanesini koyabildiğimiz öztürlcçe İstanbul HJl}kevinde yapılan kutlu· 
tiirlerini okumuu Hüseyin Namık Bey lama toplanbıı da gayet kalabalık ol -
türk dilinin öteki diller arasındaki yeri muı, C. H. F. Umumi Katibi Recep Bey 

geçirdiği istihaleleri, bundan sonra al - le Fırka Umumi idare Heyeti azalan, 
ması laznngelen mevkii gosteren bir )"ürk Dili Tetkik Cemiyeti batkaliı ve 
kooferans vermiı, Kazım Nami · Bey, lıtanbul Fırka idare Heyeti Reisi DOk-

tor Cemal Bey ve mebuslar bulunmuı -
tardır. 

Toplantı, saat 16 da istiklal marşı ve 
. Halkevi Reisi Ali Riza Beyin bir nutku 
ile açılmış, kurultay marşının çalınmasın 
dan sonra Refik Ahmet ve Tıp Fakülte
si talebelerinden Rüknettin Beyler birer 
nutuk söylemişler, dil savaıının niçin ya 
pddığını, savaşın şimdiye kadar olan ve 
bundan sonraki verimlerini anlatmıılar
dır. Savatın büyük ve koruyucu Başka
nı ,Gazi Hazretlerine saygı ve minnetle
rini söylemiıler. coıkun aJkıtlar arasın-

- ela dinleailmiılerdir. Avukat Tireloğos 
ve Bedros Zeki Efendiler, milli sanırn 
heyecanını anlatmıılar ve konservatuvar 
sanatkarları bir konser vermişlerdir • 

Bundan baıka, İstanbul radyosunda 
. Türk Dili Tetkik Cemiyeti Başkanı Er
. zincan mebusu Saffet Bey bir konferans 
venniı. Ankara radyosunda Kizım Na -
mi Bey Baki'den, H&mit'ten, Fikretten 
parçalar okuyarak bunlan özdile çevir
miı, Mehmet Nurettin Bey "erkenden,, 

. ''bir yolcunun türküsü,, "bayram günü., 
ıiirlerini okumuı, orkestranın çaldığı bir 

. kaç havadan sonra da gene Kazım Na-
mi Bey "En büyüğümüz için,, manzu • 
mesini söylemiştir. 

Ankara ve lstanbul'daki toplantılar
la radyo neıriyatr memlektein her tara

. fındaki radyolarda dinlenilmiıtir. 
Besim Atalay B.eyin konferansı 

Hanımlar, Beyler, 
Bugün dil bayramı olması do

layısiyle ben · dilimin döndüğü 
denlü birkaç söz söylemek İ•terİm. 

Söze batlamadan önce turaya 
parmak basmaş dilerim ki dilim
den kaçacak olan yabancı sözler ı 
için beni bağışlayınız. 

Kamumuz · biliyoruz ki biz, 
(Sonu 4. üncü •ayılaJa) 

Saffet Beyin 
kon/ eransı. 

içinde kullmıılmı k~limel4!rİ 
en•lce ııe~rettiğimiz konje • 
rammıı T. D. T. C. Btılkanı 1 
Saf feı Bey diin lstanbul ratl
yosımdtı vermittir. Bu değer
li lwnf eran:n biz 'de •İitunla
rımıza alıy-0ruz. 

Hanımlar, Beyler; 
Bugün, i?üyük önderimiz ata 

türkün, budunumuza armagan et· 
tiği bayramlardan birini yafıyo • 
ruz: dil bayra~ını ... 

Kutlu olsun yurttaılar; 
Başbuğ, on bet yıl önce, yat • 

ları, yurdun dokunulmaz anklı • 
ğında boğacağım budunumuza a . 
dadı, onu gür sesi ile bütün acuna 
haykırdı. O günkü bu engin dü -
şüncenin budunumuzu hangi a • 
maçlara ulaştırmak istediğini, ge
çen yıllar içinde, birer birer, gör
dük; türlü yatlar ana yurtta bo • 
ğuldu; yurdu kemiren yabanlar 
koğuldu; türklüğün benliğini sa
ran paslı ağlar koparıldı; buduna 
yıkılmaz bir temel olarak laik türk 
cümhuriyeti kuruldu. 

Okuma yazmadan uazk hıra • 
kılmıt ulusumuz, yeni alfabeye 
kavuştu. 

Bu güzeyde, uluaun kafasını 
yaltırmak kolaylqtı; ulusluk tü • 
resi daha iyi anlatıldı. bütün ül • 
keye yayıldı. 

Dünkü toplantıda konferans veren ve ma nzumelerini okuyan Hüseyin Namık, Kazım Nami, Besim Atalay ve ishak Refet Beyler. 

dünkü nüshamıza da koyduğumuz ''gü .. 
zel türkçe,, manzumesini okumuıtur. 

Bu nutuklar, konferanslar, ıürler ve 
tınkılar dinleyicilerin ateıli alkıılarile 
r.ık sık kesilmiştir. 

İstanbul konferansında. 

Hatipler silah 
yarışı aleyhinde 

1\1. Perrin ve Zeki Mesut 8. birer 
nutuk söylediler 

İstanbul, 26 (A.A.) - Parlamento. 
lar birliği konferansı bu sabah saat 
10,30 da reis Hasan Beyin riyaseti ile 
açılmııtır. 

Birlik konseyi reisi, Reisi Cümhur 
Gazi Mustafa Kemal Hazretleri tarafın
dan gönderilen cevabi telgrafı bütün 
murahhasların sürekli ve hararetli allut
ları arasında okumuştur. 

Fransız murahhas heyetinden M. 
Mart\er Japonya ve İngiltere'de vukua 
gelen Uetlerden dolayı konferansın 

bu memleketlerin kederlerine ittirak 
ettiğinin bildirilmesini talep etmiı ve 

(Sonu 2. inci sayı/ada) 

Dünkü Halkevi toplantısında bulunanlar. 

Recep 8. T. D. T. C. Başkanlıiına 
bir kutlulama telyazısı gönderdi. 

Türk Dili T etlıilı Cemiyeti Bcq
lıanlığına: 

ileri dil çalııması yurdun bu • 
günkü en aıcak duygularını ku • 
ealdıyan bir it olmuıtur. 

Fırka Ye onun kültür çahıma 
kolları olan halkeTleri bu ileri ça

.1 bpnada yüksek kurumunuza en 
t yakın yardımcı olmakla kıvanır. 

Dil bayramı gününün sevinç 
duyguları içinde fırka umumi ida
re heyeti adına da olarak kutlu • 
luklar, yücelikler dilerim. 

Cümburiyet Halk Fırkaaı 
. Katibi Umamtai 
Kütahya Mebusu 

RECEP 

Budunumuzun öz benliğini bil
mesi için en güvenli açar, bilir· 
siniz, gerçek ulus tarihidir. Bu en 
değerli gömüç; özlüğünden uzak • 
laımış, gerçeğe kartı gözleri ke • 
penklenmiş kiıilerin yat bitikler· 
den topladıklan dipsiz, değersiz 

(Sonu 5. inci ıayılaJa) 
__;,,.~-------·------------

Milletler cemiyetinde. 

Tevfik. Rüştü 
Beyin beyanatı 

Cenevre, 26 (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabirinden: 

Siyasi komisyonun tali komisyonu 
bugün Tevfik Rüıtü Beyin Afganistan'· 
ın Milletler Cemiyetine kabulü hakkın .. 
daki raporunu tetkik etmek Üzere top -
lanmııtır. 

Tevfik Rüıtü Bey, raporunu tevdi 
ettikten sonra, aşağıdaki beyanatta bu • 
lunmuıtur: 

'' - Tali komisyon beai reis ..-e maz. 
bata muharriri i.itihap etmekle tereflen
dirdi. Raporu ... size hüyiik bir mahzu
ziyet ve haWki bir memnuni7etle nr -

(Sonu Z. inci sayıfaila) 
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DIŞARDAN GELEN TELGRAFLAR Istanbul konferan~-a 
Cenevrede Cemal 
l1üsnü B. büyük 
bir süvare verdi 

C:mevre, 26 (A.A.) - Anado
lu ajansının hususi muhabirin -
den: Türkiyenin konseye intihabı 
münas0 "'etiyle Bern elçisi Cemal 
Hüsnü Bey gayet parlak bir süva 
re vermiştir.Süvarede Tevfik Rüş
tü Bey ve türk heyeti murahhasa -
sı ve burada bulunan muhtelif 
devletler hariciye nazırları ve mu
rahhasları ve refikaları, milletler 
cemiyeti erkanı, mesai bürosu er -
kanı beynelmilel matbuat mümes
silleri ve Cenevre şehri resmi er -
kam ve tanınmış aileleri süvare -
de hazır bulunmuşlardır. Dostane 
bir hava içinde geçen bu süvarede 
samimi mükalemeler olmuştur. 

Sovyetler ve budunlar
arası çalışma bürosu. 
Londra, 26 (A.A.) - Milletler ce -

miyetine dahil olmuş olan Sovyet 
Rusya'nın beynelmilel mesai bürosu
nun muhtelif teşkilatlarında mevki 

alıp almıyacağı meselesi i:ıgiliz sanayi 
mcbafilini şiddetle meşgul etmektedir. 

Sovyet mthafili ise, bu meselede 
bir güna müşkül mevcut olmadığını 

~ünkü Moskova hükfımetinin milletler 
cemiyctlne girmezden evel bile bey· 
nelmilel mesai bürosunun çalışmaları
na iştirak etmiş ve bilhassa kendi ra
kiplerinin iddialarına cevap vermek 
i~in bir~ok vesikalar tevdi etmiş oldu
t'l.ınu beyan etmektedirler. 

Tevfik Rüştü 
Beyin beyanatı 

(BQ§ı 1. inci sayrlaJa) 
mekle bahtiyarnn. Tali komisyonun bu 
tetkik sırasmda vasıl olduğu müıahede 
ve te .. l'it üzerinde dunnağı zait edde -
derim. 

Komisyonun ittifakla kabul et -
tiği rapordan çıkan netice, Mil
letler Cemiyeti misakının yeni bir 
aza kabulü hakkındaki bütün ıart
lan haiz olan Afganistan'ın kabulüne 
karar verilirs~ beynelmilel teşriki mesai 
yolunda azimle yürümekte olan bu mcm 
lekete, sulh eserine kıymetli bir hizmet
te bulunmak imkiıu vcrılmi§ olacaktır. 
Diğer taraftan, Afganistan'm milletler 
ailesine girmesi, bu memlekete Milletler 
Cemiyeti faaliyetinin bütün aabalannda 
sarf etmekte olduğu methe değer gayret
lerde müzaheret teıldl etmekle buaber, 

bizi de müe11esmizin cibanıümullqtiril
mesini tahakkuk ettirmeğe yaklaştıra -
caktır. Afganiıtanın f ranla olan bir ihti
lafı, büyük komşusu !ranm dostluk ve 
sulh hissiyatına mukabele ederek, Tür
kiye'nin hakemliğine tevdi etmek sure
tile göatrdiği hüsnü niyeti bu memleke
tin müsalemet ruhuna bir delil olarak bu 
münaaebetle de bir kere daha kaydet -

meği lüzumlu görürüm. Binaenaleyh 
Afganistan'ın Milletler Cemiyetine gir
mesinin teşkı1 edeceği mesut hadise üze
rinde durmakhğnna lüzum yoktur. Yük 
sek heyetinirln bu huıusta muvafakatta 
bulunmasını temenni ederim . ., 

Tevfik Rüştü Bey, komisyon reisinin 
teklifi ilzeri~e ve ittifakla, altıncı ko -
misyon tarafından asambleye yazılacak 
raporun muharrirliğine intihap edilmi~ -
tir. 

Hindistan, !ran, f ngiltere, Irak, Çin 
ve İtalya murahhaslarr ela bu namzetliği 
aynı hararetle müdafaa etmişlerdir. 

BiRLEŞiK DEVLETLER'DE. 

Ceneral Conson 
çekildi 

H a . • park, "Nevyork,, 26 (A.A.) -
ceneral Conson reisicümhur M. Ruz • 
velt'e bir mektup yazarak l teşrinievel

den itibaren hürriyetine kavuşması için 
müsaade talep etmiştir. Reisicümhur 
hemen kendisine cevap vererek bu isti -
fayı kabul etmekte olduğunu bildirmiş, 
kendisine şimdiye kadar ifa etmiş oldu • 
ğu güzide hizmetlerden dolayı teşekkür 
etmiş ve hakkındaki muhabbet ve dost -
luğuna dair teminat vermiştir. 

M. Conson bir çok defalar şifahi ola
rak istifasını vermiş fakat kabul edilme
mişti. 

Reisicümhur her ne kadar hali ha
.zırda sükfüu muhafaza etmekte ise de 
N. R. A. yı idare edecek olan zatın M. 
Richberg olacağı 2e1nnedilmektedir. 

Halefi her kim olursa olsun M. Con 
son'un istifası N. R A. nın ihyakar faa
liyeti safhasına nihayet vermektedir. 

Gayet dostane tabirlerle yazılmış 
olan cevabında M. Ruzvelt N. R. A. nm 
yeniden tensiki hususunda yakında ken
disile görüşeceğini bildirmektedir. Esa
sen M. Conson N. R. A. nın yeniden ten 
siki meselesinin ana hatlannda reisicüm
hurla kendi arasında fikir mutabakatı 

mevcut olduğunu beyan etmektedir 
M. Conson'un muhtemel halefleri 

olara k M. Richberg'den başka Ceneralrn 
dostlarından M. Bernar Baroh ve eski 
müsteşarlardan ve gene ceneralm dost
Jarından M . Raymon Moleyin isimleri 
zikredilmektedir. 

Her halde muhakkak olan bir şey 

varsa o da N. R. A. teşkilatmın yeni §C· 

finin sadece mezkQr teşkilatın umumi 
siyasetini tanzime memur komisyonun 
reisi olmakla kalacağı ve diktatörlük sa
lahiyetlerini haiz olmıyacağıdır. 

Herke11 kabul ve 'teslim ediyor ki, 

Amerikanın bütün sanayiini memnuni
yetbahş neticeler verecek surette ka -
nunlara ve nizamlara raptetmek gibi 
mühim bir i i ancak M. Consonun ye • 
nilmek bi1miyen enerjisi başa ÇJkira
bilirdi. Maamafih, mevcut kargaşalık 

ve teşevvüş ne olursa olsun Ceneral tat
bikatta kendi prensiplerini kabul ettir
miştir. Yeniden tensik edilecek olan a
merikan hayatının istinat edeceği esas 
bu prensipler olacaktır. 

N.R.A. nın tensikinde bükfunet aşa
ğıda zikredeceğimiz unsurları nazarı 

dikkate almak mecburiyetindedir: 

İstikbalin kararsızlığı karşısında pat
ronlar aleminin endişesi. 

Bir takmı grevciler ihtimali ve hü -

lıcOmetin federal rezerve umumi siste
minin kontrolunu ele geçirmesi. 

Maamafih, patronlar alemi bu son 
ihtimali derpiş etmekten imtina eyle -
mektedirler. 

Sanayi erbabı M. Consonun halefi -
nin fiatlann tesbiti siyaseti aleyhinde 
katiyen karar vereceği ve hususi sana -
yiin kontrolundan vazgeçeceği ümidini 
beslemektedirler. Sanayi erbabı aynı 

zamanda M. Consona halef olacak zatın 
hükfimetin Amerika mesai federasyo -
nu ile ittifakına da bir nihayet verece
ği ümidinde bulunmaktadır. 

Ceneralın istifasmm içinde mevcut 
gerginliği hafif surette izale etmi~ ol -
duğu amele mehafilinde bir takmı mü
talebat serdedilmekte ve bu mütalebat
ta hergün daha ziyade istical ile ısrar 
olunmaktadır. 

Esasen N.R.A. nın salahiyetlerinden 
birçoğu kendisinden nezedilerek bunla
rın mesai nezaretine verilmesi muhte -
meldir. Mensucat grevinin tasfiyesi hu
susunun amele aleminde bir nebze hid
det ve tehevvüre bais olduğu şu sıra
larda N.RA. nın yeniden tcnsiki yü • 

M. LitvinoE mı1letler cemiyeti azası 

adedinin çoğalmasından ve bu ıuretle 

cemiyetin mesuliyetlerile müessirliğinin 
büyümesinden dolayı beyanı memnuni -
yet etmiştir. 

- zünden ortaya çıkan meseleler işte bun
lardır. 

Fransa mümessili umumi memnuni
yete iştirak etmiştir. 

İspanya murahhası M. Dö Madariya
,a umumi muvafakat karşısında isim 
çağırmak suretile reye müracaata lü -
zum görmemi§ ve Tevfik Rüştü Beyin 
raporu altıncı komisyonun ittifakile ka
bul ediJmiştir. Asamble yarın kabul 
Jçin toplanacaktır. 

Çin'in Varşova sefiri. 
Var§Ova, 26 (A.A.) - Çin'in yeni 

Varşova sefiri M. Gangchang - Hsinhai, 
itimatnamesini reisicümhura takdim et
miştir. 

Prens Dögalin yolculuğu, 
Londra, 26 (A.A.) - Prens dö Gal 

şahst tayyaresiyle Londra'dan hareket 
etmiş ve Vintsör tayyare karargahın
da karaya inmiştir. 

Afganistan 
Milletler Cemiye 
tine giriyor. 

Cenevre, 26 (A.A.) - Albncı 
komisyon ittifakla Afganistanın 
milletler cemiyetine iltihakı lehin
de karar vermiştir. 

Asamble bugün öğleden sonra 
kati kabul kararını verecektir. 

Milletler cemiyeti 
konseyi. 
1934 - 1935 senesine ait 

raporlar dağıtıldı. 
Cenevre, 26 (A.A.) - Milletler ce -

miyeti konseyi dün M. Benesin riya -
seti altmda hususi surette toplanarak 
1934-1935 senesine ait raporları aşağı -
daki veçhile tevzi etmiştir: 

Mali me!eleler: A vusturalya. 
lktısadi meseleler: Lehistan. 
Transit meseleleri: Sovyet Rusya. 
Hıfzıssıhha meseleleri: Danimarka. 
Hukuki meseleler: İtalya. 
Bütçe meseleleriyle idari meseleler: 

Türkiye. 
Manda meseleleri: Çekoslovakya. 
Ekalliyetlere ait meseleler: İspanya. 
Silahları brrakma meseleleri : Ar -

jantin. 
Sar meselesi: İtalya. 
Danzig meselesi: İngiltere. 
Fikriyat sahasında teşriki mesaı me-

seleleri : Fransa. 
Afyon meselesi: Portekiz. 
Kadın ve çocuk ticareti meselesi: 

Şili. 

Çocukluğu himaye meselesi, ile iç -
timai meseleler: Şili. 

Mülteciler meselesi: Meksika. 
Konsey, M. Sheeban'i hazine komi -

tesi muhabir 31alı~ına tayin etmiştir. 

Isviçre ve narP, tazminatı 
Cenevre, 26 (A.A.) - Milletler ce -

miyeti konseyi dün öğleden sonra Is -
viçreli eski muharip devletler tarafın • 
dan. bu devletlerin arazisindeki İsviçre 
tebaasına harp tazminatı verilmesi su
retinde jleri sürülen talebe uzun bir 
celse tahsis etmi~r-

M. Motta konseyficn bir raportör ta
yin edilmesini istemiştir. Bu raportör 
harp tazminatı mcsclesind! tir milletiıı 
teb:ıasile onun topraklirmda sakin o
lan ecnebilerin müsavi hakka .malik o
lup olmadıklarını tarif etmesi için La
haye sulh mahkemesinin istişart reyine 
müracaat edilip edilmemesi lhun ge
leceğini tetkik edecektir •• 

M. Eden ne hukukan. ne de filen 
hiç bir esasa istinat etmediği müta1e -
asında bulunduğu bu talebin aleyhinde 
bulunınuştur. ı 

Müteakiben M. Bartu da aynı §C -

kilde müdahalede bulunmuş ve İsviçre
nin harp esnasındaki insanca ve malca 
zayiatr milyarlara baliğ olmakta bulu
nan Fransa'dan yüz milyon fransız fran
gına muadil bir mebHiğ istemesini hay
retle karşılamııtır. Mumaileyh, fransıı 
ayanmm Fransa ile İsviçre arasında 
miinakit hakem muahedenamesini ka -
bul etmiı olduğunu ve bu muahede ah
kamı mucibince muahedenin imzası ta
rihine tekaddüm eden hiçbir ihtilafın 
metalibata yol açamıyacağıru natık bu
lunduğunu hatrrlatmı!tlr. Nihayet M. 

Bartu Fransa'nın bir raportör tayinine 
muhalefet etmemekte olduğunu tasrih 
ve fakat Fransa'nın dosyalarını açaca • 
ğını ve o %aman ortada 1sviçrenin iGdi
alarmdan hiç bir şey kalmıyacağını ih· 
tar etmiştir. 

Konsey bundan sonra İsviçre te?.i 
nin aleyhinde bulunan İtalya murahha
sı M. Aloizi ile A vusturalya murahhası 
M. Makduglam ve mezkur tez lehinde 
söz söyliyen İSJ*nya murahhası M. Ma
dariagayı dinlemiştir. 

Nihayet konsey Arjantin murahhası 
M. Kantiloyu raportör tayin etmiştir. 

BU CEc;E AÇIK ECZAHANE 

Adliye Sarayı kartısuıda . 
ANKARA 

ec3ahaneaidir. 

( BQff 1. inci aayılada) 
bu talep alkışlar arasında müttefikan 
kabu! olunmuştur. 

Müteakiben emniyet ve silahsızlan

ma muhtelit komisyonu mazbata mu· 
barriri fransı.ı heyetinden M. Perrin 
kürsüye çıkmış Ye evvela, heyeti umu· 
miye huzurunda müdafaa edeceği si -
lahsızlanma ve emniyet meseleleri 
hakkında komisyonun mukarrerat pro
jesini okumuştur. 

M. Perrin, projenin kıraatini mü
teakip irat ettiği nutukta bu mukarre
ratın muhtelit komisyonda iki uzun 
elsenin semeresi olduğunu tebarüz et
tirmiş ve demiştir ki: 
"- Bu celseler çok iimitbahş bir su

rette cereyan etmiştir. Bu içtimalarda 
bütün Avrupa milletlerinin, yani bir-

çok kere biribirlerinin zıddı olan menafi
in mümessilleri bulunmakta idi. Buna 
rağmen itilaf azmi o kadar kuvvet1i 
idi ki, yavaş yavaş ihtilaflar hafiEledi 
ve üzerinde itilaf hasıl olan formül ni
hayet tebellür etti. Bu suretle komis
yon, heyeti umumiyeye aşağı yukarı 

ittifakla kabul olunmuş bir proje arz 
etmektedir. Bu hal, ziyadesile calibi 
memnuniyettir, çünkü dünrcı su1buna 
giden yol, muvaffakiyetli ve kolay bir 
yol değil, bilakis tuzaklarla dolu bit 
yoldur.,, 

M. Perrin, silahsızlanma meselesi • 
ne temas ederek silahlanma yarışına 

mani olmak lazım geldiğini. hal.km bü
tün kuvvetile sulh is.tedi&ini söyJ;-. 
miş; ,._ Zira büyiik keder ve üzüntü
lere maruz kalan halktır, harp masra
fını ödiyen d e halktır ... demiştir. 

Öğleden sonraki toplantıda: Edirne 
mebusu, Türk grupu katibi umumisi ve 
gazetemiz başmuharrirlerinden Zeki 
Mesut Bey sör alarak: 

"- Milletler serbestçe silahlandıkça 
ve silahlanma hususunda yarış devam et 
tikçe dünyada lkıkiki ve devamh blr su) 
hun teessüs edenıiyeceği artık tamamilc 
anlaşılmış bir bakikattır. Umumi buh. 
ran ve sıkıntı, miltetlcri iktısat ve tasar
rufa sevketmck lazrm gelirken ned 0 n si
lahlanma işine büyük paralar tahsisi 
mecburiyeti duyulmaktadtr. Mi11etler 
arasında umumi bili itimadm ve netice 
itibarile siyasi emniyetin ~ssüs edeme
mesi her milleti kendi varlrğını ve inkişa 
fmı ancak kendi kuvvetile korumağa 

scvketmektedir. Şimdiki vaziyet içinde 
bu endişe haklı ve tabü göriırebillr. Bir 
millet bir harp hal:nde ken,dinin daha 
ku~etli bir düşman tarafından ezilebil
mesi ihtimali karşııımda milli kudreti. 
nin en son haddine kadar hazırlıklı bu • 
Iunmayı lüzum!u sayar. 

Diye başladığı nutkuna devam ede -
relt fikri seviye, tarihi tekamül, coğrafi 
vaziyet ve iktısadi zaruretler gibi amı1 -
lcrin beynelmilel hayatı tanzime ait dü
§Üncelerde ihtilafı mucip olmakta bu -
lunduğunu söylemiştir. 

Bundan sonra siyasi sahada urnutni 
bir uzlaşma temini için Milletler Cemi -
yetince yapılan tecrübeleden. Lokarno 
ınisakmdan ve mmtakavi uzlaşmalardan 
bahseden hatip Türldye cümhuriyeti hü· 
lı:.Ometinin ötedenberi ne kadar cezri 
olursa olsun umumi 1Jir silahsızlanma 

taraftan buhmdtt:Unu ve sulhun muha
fazasr için bunun başlrca bir çare oldu • 
ğunu ilan etmekten geri kalmadlğını 

söyl~tir. 

Bundan sonra hükOmetimizin emni -
yet ve silahsızlanma hakkındaki noktai 
na.ıarJanm, akdettiği ademi tecavüz ve 
mütecavizin tarifi mukavelelerini ve bu 
yoldaki mesaisini izah eden Zeki Mesut 
Bey: 

"- Hiikitmeti ile aynı fikir ve ga -
yeyi takip eden parlamentolar birlıği 

türk grupu da beynelmilel hayatın sulh 
ve nizamı için çalışanlar arasında bulun
mağı kendisi için bir vazife ve şeref te
lakkf eder.,, 

Cümlesile sözünü bitirmiştir. 
Zeki Mesut Beyden sonra Romanya 

murahhaSl M. Pella, emniyet, muhtelit 
komisyonu ile sı1ahları azaltma komis -

yonu namına heyeti umumiycye arzolu
nan mukarrerat projelerini okumuş bun 
ların esasının milletler cemiyeti misak.ile 
Biriyan - Kellog misakı olduğunu be
yan etmi§tir. Bwıdan sonra meşru mü
dafaa meselesi.ne sözünü intikal ettiren 
M. Pella, meiru müdafaayı tarif i~in 
mütearrızı tarif etmek lhımgeldiğini ve 
bu hususta da 4 temmuz 1933 Londra 
misakının sarih talimatını ihtiva ettiğini 
ilave etmiştir 

M. Pell.l'dan sonra söz alan katibi ~ 
mumi, Mi11etler Cemiyeti katibi umu. 
mi murahhası r .. ı. Silliacuz ile bcynelııll 
Jel iş bürosu murahhası M. Viple'nin 
salonda bulunduklarını söylemiş, heye• 
ti umumiye dahi bu iki murahhası al • 
kışlarla selamlamışhr. 

M ütealı:ibcn söz alan ingiliz murali • 
hası M. Mandcr dünya umumi vaziyeti .. 
nin 1914 deki kadar endişe verici m::ı • 
hiyette olduğunu tebarüz ettirmiş ve si• 
lahsızlanma hakkındaki fikirlerini şu su• 
retle faah eylemistir: 

- Pratik noktai nazardan iki şık var .. 
dır ve ha1en mevcut bulunan kontrolsuz 
silahlanma ile kontrollu bir silahsız • 
fanma arasında intihap için bir dakika 
bile düşünülmez:. Bu yoldaki merhaleyi, 
hiç olmazsa Versay muahedesiyle Al • 
m<ınyada menolun;:ın si1ahlarr diğer 

memleketlerin de kullanmamaları laımıı 
geldi ğini söyJemistir.,. 

İngiliz murahhasmdan sonra fsve~ 
murahhası M. Bergman söz almış, Tür .. 
kiye mi1letinin gösterdiği büyük hüsnU 
kabule teşekkür ettikten ve Türkiyenin 
dünya kin bir misal teşkil etmesi la • 
ınm g,eldiğini ifade eyledikten sonra si" 
lahsızlanma meselesi hakkında şimdi ; 
den kati bir karar ittihaz etmenin çolC 

. zor olacağrnr söylemiş ve demiştir ki: 
:'- Bunun için benim bir teklifinı 

vardır: 

Bunun esasatı da kati kararın talik\ 
ve meselenin silahsrzlanma daimi ko • 
misyonuna havalesidir. 

Macar murahh~st Baron Lang, ma • 
car heyeti namma şu beyanatta bulun • 
muştur: 

"- Macaristan, emniyet için en iyi 
garantinin harp kuvvetleri arasında bit 
müsavat tesis etmek olduğuna. halen si" 
tahtan tecrit edilmiş ve müdafaa için hig 
bir vasıtaya malik olmryan devletlerin 
emniyetsi7.lik içinde bulunduklanna vt 
bu halin devam cdemiyeceğine kanidir. 
Milletler arasmdaki emniyetsizlik hist 
led ancak devletlerin hukuk ve vezaifl 
ınüsavatr prensipinin tamamen samimİ 
btt· surette tatbik edilmesiyle zail ola ı 
bilir. 

Yugoslav murahhası M. Kumanud~ 

silahsızlanmanın kafi olmadığrnı. ay~ 

zamanda dünyada manen ve ruhan ha~ 

niyetlerini de kaldmnak lazım geldiği• 

ni tasrih etmiş ve küçük itilaf ile bal c 

knn misakmm hassanın bu suretle harbl 
menetmek ve sulhu temin eylemek için 
yapıldığım tebarüz ettirmiştir. 

Yugoslav murahhası sözüne şu su ı 
retle devam etmiştir: 

- Bu misafirperver muhitte bir si:J1 
ve gayret ve yenilik havası içinde bu t 
lunuyoruz. Bu hava, sulhperver bir nf .. 
yetin en mükemmel bir delilidir. YenJ 
Türkiye'nin büyük adamt ve eyi gören, 
cessur müceddit ve müncisi Gazi Mus 4 

tafa Kemal Hı. bütün hayatını biioııı 
tün: fed.akrlıklara değen ıu ülkü uğru,. 
na hasrctıniftir: 

Kendi milletine sulh ve refah içine 
de ve terakki yolunda rehberlik etmeli 
ve milli bir ihyanın temellerini atmak. 

Yugoslav murahhasının bu cümle. 
leri heyeti umumiyenin sürekli alkış • 
lan ile karşıLınmtştır. 

Nihayet kitibi umumi öğleden ıoıı .. 
ra cereyan edecek celsec!e İsveç murali. 
hası M. Bergman'm teklifi ha.klandi 
rey verileceğini bildirdliş ve reis Hasan 
Bey celseyi 12.45 de tatil etmiştir. 

İngiliz - alman itilafı. 
Londra, 26 (A.A.) - Dün sabah nef" 

rcdilmi§ olan muvakkat ingiliz~alman itl 
lafı hakkında kasdi biT sükut muhafaza, 

edilmektedir. 

Burada, 11 ağustos 934 tarihli iti• 

Hifnamenin ana hattının muhafaza edil,. 
mesinin müzakerecilerin hatıra gelmiyeı\ 
bir takrm mü1küllere maruz kaldıkları 

ve iki memleketin menfaati namına mü• 
badelelerin muvakkaten inkıtaa uğrama .. 
smrn önüne geçmek istedikleri manası, 
na gelip gelmediği suali sorulmaktadıt't 

Budunlar cemiyeti müzesi. 

Labq, 26 (A.A.) - Bir sulh ve mil« 

Jetler cemiyeti münsi tnisi için bir lro • 

mite teşMI edilmiıtir. Müzeye meıfıul 
Holanda htıkukçulımndan ve beynelmi• 
lel hukulun babası olan Hu~ dö Grot'"' 
un ismi verilecektir. 
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Çalısan !!ençkız 
llıızı memleketlerde iş sahasının da

ralması ko<lınl:ırm işten· çıkarılmasına 
aebep olmu§lur. Halbuki ileri cemiyet, 
lc:ıdn.:nı da cdct:ci cibi çalıştıran ve her 
ikisini lıiribirinc maddi sebeplerle bağlı 
olmaktan kuı-tarnn cemiyettir. Birka·; 
mcmlcltctin bu yönd•. bir takım dönckle· 
meler ve gerilemeler yapması. insanlı
ğı, yolundnn alıkoynmıyacaktır. 

Bizde şimdi yepyeni bir gençkız tipi 
türemiştir. Bu gençkız daktilo, muhase
be nıc.ııuru, telef on telgraf memuru, ter
zi. şapkacı, adliye memuru, avukat, dok· 
tor olarak çalışıp geçimini temin etmek· 

tedir. 
Nişanlanıp evleninciye kadar kendi 

gücü ile giyi;,diği ~ibi anasına babasına 
ı,aktığı da pek çok görülmektedir. Ev
lenme işinde de, görüciinün karşısına 
geçen kırıtkan yahut sıkılgan mahluk 
gibi, ayağı gözü bağlı kurbanlık koyun 
değildir. Ambalajı tamam, ıicimleri sı
kı çekilmiş ve sadece alanın eline tes
lim edilecek müdafaasız paket değildir. 

Evlenme işinde, bu tipteki gençkız, 
bağlanacağı erkeği artık seçmesini öğ
renmiştir. Evlendikten sonra da, çok za
manlar, işini bırakmamakta ve .a~le. or
taklığına temiz çalrşmaıınm gelırını ya
tırmaktadır. Öyle ki, evlendikten sonra 
da o rey ve irade sahibidir. , . 

E:ıki kız tipinin ağızdan ve kulaktan 
dolma fazilet ezberciliği ile yeni kız tipi
nin hayatla carpışa çarpışa kendine huy 
edindiği fazilet arasında, giden cemiyet 
ile gelen cem:vetin farklarını görürüz. 

Kafesin arkasında gözü ve gönlü 
örümceklenen kadın ile salonun ortasın
da varlığı avareleşen kadının arasında 
timdi, temiz ve boyasız yüzü ile çalışan 
kadın yer alıyor. 

Bu çalışan kadın, en eyi et ve en eyi 
ana olmanın yollarını da arayıp bulacak
tır. Şimdiye kadar, çocuk, ev ve evin 
düzenine dokunan bütün işlerin şeklini, 
kendi çıkanna göre, erkek tayin etmit
tir. Kadının buna dair arzuları üstün 
gelememiştir çünkü onun bu türlü arzu
lan eyice gelişel11'miştir. Kadın bu tür
lü arzulan, anca" çahtmaia batladık
tan ve kendi azatlığını duyduktan ıon-
ra ileri sürebilirdi. • 

Bunun ,imdi sırası gelmi,tir. Çahıan 
kadınların sayısı arttıkça. kadının cemi
yet itlerine kan1ma11 sebepleri de çoğa
lacaktır. Cemiyet kanunlarında kadının 
payı olacaktır. Ve bütün bunlarla bera
ber cemiyetin rörüıleri de deiiıecektir. 

Bu deiitmelerden, aile, hiç ıüph yok
ki daha kuvvetli çıkacaktır. Hem ana 
hem baba çalıııraa; çocuğun yannı el
bette daha sağlam olacağı gib~ kan ko
canın biribirine bağhhfı da biribirlerini 
beğenmelerinden Ye aevmelerinden bat
ka ltir teYe dayannuyacaktır. Kocaaının 
eline bakan kadmın boynubükük uysal
lığı yerine kocasma sadece onu sevdiği 
için bağlı kalan kadın arasmdaki fark 
ikincinin lehinedir. Bizde içgüveyisi, 
frenklerde trahuma avcm erkek, tabi ol
manın zavallılıtmdan erkeğin yani ha
yata ,imdiye kadar hakim olanın bile 
kurtulamadığını göıtermez mi? 

Çah,an kadının muvaffak olması, ce
miyetin bütün görünü,ünü değittirecek 
kadar temelli bir yeniliktir. 

BURHAN ASAF 

Giindelik. 

ISTANRlJL KONFERANSI. 
. (Başı 1. inci sayı/ada) 

mış olan yüksek şahsi~etlerin~. bir 
araya toplamak suretıyl.e . muza
kerelerine her sene yem hır ruh, 
yeni bir hamle verir. Bu konfe
ransların sinesinde husule gelen 
taze ve serbest cereyanlar yavaş 
yavaş dünyanın her tarafını do
laşmağa haslar. Bu itibar ile İs
tanbul konferansı, parlamentolar 
birliği konferanslarının devamlı 
mesai zencirinin yeni bir halkası
nı teşkil edeceği muhakkaktır. 
Türk inkılabının nurlu muhitinde, 
Türkive'nin sıcak ve samimi ku· 
cağında, lstanhul'un güzel man· 
zaraları içinde toplanan otuzuncu 
Parlamentolar Konferansının bü
tün milletler için yeni bir gayret, 
yeni bir ümit merhalesi teşkil et· 
mesini candan dilerken uzun me· 
ıaf eler aşan ve yüksek ülkü yolcu· 
ları olan muhterem misafirlerimi· 
ze ho, geldiniz deriz. 

ZEKi MESUT 

11111 

Maarif Vekilimi
zin istif asının 
ası yoktur 

Maarif Vekili Abidin Beyin 
sıhhi sebepler dolayısiyle istifa e
deceğine dair gazetelerde görülen 
haberlerin hiç bir aslı ve esası ol -
madığını beyana Anadolu ajanSI 
memur edilmiştir 

Üçüncü devre ait bir 
hayvan. 

Kayseri, 25 (A.A.) - Franıanın Di
jon üniversitesi jeoloji profesörü M. 
Sapo ve lstanbul üniversitesi jeoloji enı· 
titüsü müdürü Profesör Hamit Nafiz B. 
Pınarba,ı kaza11nın Halevik köyünde 
iki ay evel bulunan üçüncü devre ait bir 
hayvanın bulunduğu yerde jeoloji tetki
katı yapmak üzere şehrimize gelmi' ve 
beraberlerinde maarif müdürü Hüsnü 
Bey bulunduğu halde mahalline giderek 
ilmi araştırmalar yapmışlardır. 

İstanhul'a fl;İclenler. 

C.H.F. Ankara idare heyeti re
is vekili avukat Mümtaz, lstanbul 
liman şirketi müdürü Hamdi, Üs
küdar ve Kadıköy tramvay şirke
ti müdürü Necmettin Sihir Bey -
ler lstanbula gitmişlerdir. 

Şükrii ve Tevfik Hadi Beyler. 

Emniyet işleri umum müdürü 
Şükrü ve Seyhan valisi Tevfik Ha
di Beyler, dünkü trenle şehrimize 
gelmişlerdir. 

Şükrü Bey yeni vazifesine baı
lamıştır. 

Tevfik Hadi Bey, vekaletle le -
mas ettikten sonra yeni vazifesine 
gidecektir. 

Fransız heyeti lstanbulda. 

lstanbul, 26 (Teleofn) - Par
lamentola,r konefranaına it tir ak 
etmek üzere lstaibul' a gelen f ran
sız heyeti bugün T akıinı' de Gazi 
abidesine bir çelenk koydu. 

Şirketler arasındaki m üzake
relere burada devam edilecek. 

lıtanbul, 26 (Telefon) - Na
fıa vekili Ali Beyin Ankaraya dön
meai münasebetiyle Nafıa Veka -
Jetiyle elektrik ve tramvay firket
leri murabaıları arumda yapılan 
müzakerelere Ankarada devam e
dilecektir. 

Murahhaslar iki güne kadar o

raya hareket edeceklerdir. Bu 
müzakerelerde, tirketin sermaye
si, tramvay tarifesi gibi meseleler 
bir neticeye bağlanacaktır. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Gazi Hz. Parla men- Tayyareci Kings-
totar konferansına 
teşekkür ettiler 

İstanbul, 26 ( A.A.) - Parla -
mentolar birliği konseyi reisi, par
lamentolar konf eransınm bu sa -
bahki celsesinde, bütün murahhas
ların sürekli ve hararetli alkışla -
rı arasında, Reisicümhur Gazi 
Mustafa Kemal Hz. tarafından, ir
sal buyurulan aşağıdaki cevabi 
telgrafı okumuştur: 

"Parlamentolar birliği konle
ranıının lstanbulda toplanması 
münaıebetile gönderdiğiniz ce -
milekar telgralınıulan ziyadeıile 
mütehassis olcırak teıekürlerimi 
ve mesô.inizde tam bir muvallaki
yet ile Türkiyedeki ikametinizin 
zevkli olması hakkındaki samimi 
temenniyatımı iblai eylerim.'' 

Gazi Mustafa Kemal 

Dahiliye ve Sıhhiye 
Vekilleri 
İstanbul' a gittiler. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya, 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Veki
li Dr. Refik Bevler dün aktamki 
trenle lstanbul'a hareket etmiş -
lerdir. 

Vekillerimiz istasvonda Baş -
vekil ismet Pş. Hz. ile, vekiller, 
mebuslar ve riyaseticünıhur umu
mi katip vekili Hasan Rıza ve ve
kaletler erkanı taraf mdan uğur • 
lanmışlard ır. 

lktısat vekaleti ve vapurculuk 
i~leri. 

lstanhul, 26 (Telefon) - Bu -
rada alınan haberlere göre; lktısat 
V ekileti, vapurcular tirketile de
niz yolları İşletme idaresi arasın • 
daki puvan ihtilaf mı hal için kati 
bir nispet tespit edecektir. 

Bu tespitten sonra idare tara
fından alınacak yeni vapurlar pu· 
van nisbetine tesir etmiyecektir. 

Seyyahlara kolaylık. 
Beynelmilel turizm ittihadına 

dahil olarak memleketimize gele
cek seyyahlara bir kolaylık olmak 
üzere, bunlara ait kara nakil va -
ııtalannm gümrüklerden geçer -
ken gösterecekleri nakit ve senet 
teminatı yerine, Türkiye turing 
kulübünün bunlara vereceği tirip
tiklerin kabulü takarrür etmit ve 
Tayyare cemiyeti de hava turist
lerine aynı tekilde muamele ya -
pılması için alakadar makamlar 
nezdinde tetebhüsatta hulunmut -
tur. 

ford Şmit memleke
timizden geceçek 

2 teşrinievelde Londra ile A -
vusturalya arasında yapılacak tay. 
yare müsabakasına iştirak edecek 
olan avusturalyalı tayyareci M. 
Kingsford Smit'in memleketimiz 
üzerinden uçmasına müsaade e · 
<l ilmiştir . ( A.A.) 

Trabzon' da tayyare 
cemiyeti faaliyeti. 

Trabzon, 25 ( A.A.) - Dün vali Ri
fat Beyin riyaseti altında belediye ve 
tayyare müfettişlerinin iştirakile fc\'ka • 
iade bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda 
bütün Karadeniz mıntakasında cemiyet 
varidatının artımına yardım edecek mü -
him kararlaı ittihaz edildi. 

Kars'ta ka<lastro yazılıyor. 
Kars, 25 ( A.A.) - Kars vilayetinde 

yapılmakta olan kadastro tahririni tet
kik etmek üzere gelen tapu ve kadastro 
ba, müfettişi kadastro reisi ile birlikte 
tahrir köylerini teftiş etmişler ve dün 
merkeze avdet etmişlerdir. Baş müfettiş 
tahrir işlerinde azami ıürat çarelerini 
müstacelen tetkik etmektedir. 

Sevki BeY Sofya~ya ~itti. . . . . 
İstanbul, 26 (Teleofn) - Muh· 

telit mübadel komisyonu reisi ve 
Sofya Sefiri Şevki Bey, Yugos -
lavya Kıralı Hazretlerinin ziya -
retleri esnasında bulunmak üzere 
bu akşam Sofya'ya gitmiştir. 

Rauf Havri Bt>vin mahkfımiveti . . . 
taı.;dik edildi. 

lstanbul, 26 (Telefon) - Tem
yiz mahkemesi, Odesa başkonso
losu Rauf Hayri Beyin mahkfuni
yet kararını tasdik etmittir. 

Afyon karteli miizakcresine 
yeniden başlanacak. 

İstanbul, 26 (Telefon) - Yeni 
bir habere göre; beynelmilel af -
yon inhisanna Pariı'te inkıtaa uğ
rayan müzakerelerine deyam için 
müracatta bulunmuttur. 

Adil Bey ~eldi. 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti 

Müstetarı Adil Bey, lzmirden gel
mittir. 

Emlak ve eytam bankası 
umum miidiirliiğü. 

Cümhuriyet merkez bankası u
mum müdür muavini Cevdet Be· 
yin Emlak ve Eytam bankası u -
mum müdürlüğüne tayini yük • 
sek tasdika arzedilmittir. 

Parlamentolar arası birliği lconleransıaın •t;ıldığı güne ait intibalar. 

SAYIFA 3 

Öz dilimizle. 

Baqramdan sonra 
Dün türk elinin dört yönünde dil 

bayramını kutluladık. Gündeliklerin di 
reklcrinde ve seplerinde (aayıfalarında) 
k<'.nguları (mevzuları) biribirinden çok 
der,;~ik ynzılar çıktı. 

Dünkü gündeliklerin öz dille yazıl. 

mış olan seplcri, dil savaşı karı111nda 

bugiinedck güvensiz duranlar varsa, 
onları baylayacak, (ilzam edecek) yola 
getirecek belgeler (diller) ıayrlrnahdır. 

Düd,ü seplerimizi dolduran türkçe 
sözlerin konusu için çin (isabetli) de· 
yip te ayak dircyemeyiz. Ama eksikli, 
eks:ksiz yaptığ'ımız bu sınama birçokta -
rınm olmaz dediklerinin olur, yapılmaz 
ııandıklarının yapılabilir olduğunu göı

terebild 'y5e yetişir. Engin ve zengin 
türk dilini bir tek osmanlı elliğinin (hü 
kümetinin) çevresi içinde kıskıvrak bağ
lıyan dünkü yoz (mütereddi) gidit ye. 
rine onu bütün bir türk acunu (dünya. 
11) içinde konuşulur, yazılır Ye okunur 
bir yayım yüksekliğine çıkarmak san
şındayız. 

Dün yaptığımız sınama, tarama der. 
gisinin daha bayıklaımamı' (katilqme. 
mi') sözlerinden asılanarak ( istifadı 
ederek) yapıldı Yarın bu sözler bayıklaa 
dığı ve sözbitiğimiz (lusat kitab11DJZ) 
bitirildiği gün bu yolda yapacaiunrs 
sınamalar bugün elde ettiğimizden çok 
(la1'a ..-engin bilimler (neticeler) vere. 
cektir. Buna inanhyız. 

Dün yabancı bir ülkeden gelmiı bir 
tel yaz111nı, yat (yabancı) bir ellik ada
mının (hulı:umet adamının) sözlerini 
bir tek yönünü bırakmadan özdile çe 

virirken güçlük çekilmedi diyemeyiz. 
Fakat daha başlangıçta bunun batarıla • 
bilmesi, yan yolda iken olamıyor diye 
yazgacı (kalemi) elimizden atmamamız 
güvensizlere - eğer varsa • bir botkut 
(ders) olmalıdır. Yalnız, yılda bir aüa 
bir gündeliğin bir bölüğünü öz dille 
basıvermek, elde edileceii denenmit 
olan bir oğurun (imkamn) hızım aalt 
bununla bırakmamak gerektilr. 

Kurultaylar, bir Rua ltilsininin de 
dediği gibi, bu savatın taslağını )'apar. 

26 ey)Ul dil bayramım iae dil orda • 
ıuna yazdı söz ve yazı koıunu (askeri)' 
İçin bir ileri yürüyÜf buynıga (emri)' 
diye olmalı ve artık durmamalıyız. 

M. N 

Rasih Beyin Nutku. 
Antalya mebusu Burdurda be

lediye intibahatmı izah etti. 
Burdur, 25 (A.A.) - Rapa Aatal. 

ya mebuau Rasih Bey lteledi)"e intihalle 
etrafında aydınlatıcı bir hilal.ede de• 
miştir ki: 

"-Rey Yermek tabii ı..Jdmusdat. 
Bu hakka riayet eden, oaa korayu 
Halk Fırkasıdır. Her iti maYaffakiyet • 
le bataran Fırka, öneümüzün eö,.lediii 
gibi ,imdiden sonra da milletine rehber
lik etmeyi ,iar edinecektir. Elimize p • 
çen anayurt harap, bitkin bir halde idi, 
fırkamız yurdumuzu İymar etmeie, SÜ • 
zelleıtirmeğe azmetmiıtir. Yeni belediye 
Burdur fırka prensipleri dabiliade iman 
1faye edinecektir.,, 

Barselon ticaret mümessili 
Trabzon' da. 

Trabzon, 26 (A.A.) - Barselon ti. 
caret mümessili Cahit Bey buraya gele
rek yumurta ve fındık itleri üzerinde 
tetkikatta bulunmuştur. 

----~----

Düze1tme 
Diinkii sayımızda Çıkan bir 

takını yanlışları düzeltiyoruz. 
Dün özdille yazıp bastığımız üç sep

te (ıayıfada) daha ilk deneme olduğun
dan ötürü bir takım dizme ve düzelt -
me yanlışları olmuştur. Bunlardan bir 
kaçını olsun bugün düzeltmeği lüzumlu 
bulduk: 

Mehmet Nurettin imzalı yazıya bir 
''evveli,, kelimesi katılmış ve "dinel. 
mek,, sözü ''dincelmek,, diye çıkmııtır. 

Sonra ajans haberlerinden öz dile 
çevirdiğimiz telyazılarmda ''nazır,, kar, .. 
lığı olarak kullandığımız "Bakan,, , 
Baıvekil karııhğı olarak kullandığımız 

"'Baıbakan" Reis karşılığı olarak kullan
dığımız "BaşkaQ,, kelimeleri toptan 
"Baıkan,, olarak çıkrtuıtır. 

Bunlari ve bunlardan baıka sütunla· 
runıza yanılarak seçmiı olan yanlı,lar 

düaeltir. ö&r.dilsiz. 
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SAYIFA 4 

Ankara B 1 e 
Besim Atalay 
Beyin konferansı 

(BCJ§ı 1. inci sayJada) 

4ierin bir değifim Y&f&YJŞI yaıa • 
ınaktayız. 

Değiıme, yalnız ulus !ıle~~de 
e>lmaz. Bizde eskidenben de~ı! • 
nıe denilince yalnız ulus, çevınm 
qlerindeki değiıme anlatılırdı. 

Değişme yalnız ulus işlerinde 
kalırsa yanm olm. Eksik sayılır. 

Değişme dirikliğin bütün yö • 
relerinde, bütün yönlerinde olma
lıdır ki derin ve köklü olabilsin. 

Boyu, budunu, soyu, sosu be -
nimsemiyen bir değişmeye değiı • 
me denmez. Bunları unutarak baş· 
ka alanlarda İ! yapar gibi görü
nen değiıim çüriiktül'. 

Bize bütün yükselit, bütün kur
tulQ! yollarım gösteren büyük (ön
'der) yenileşme işinde de kılavuz
luk ettiler. Türk budununun gözü 
önündeki alanlan genişlettiler· 

Hilaf etin kalduılmuı; salta • 
oatm yokedilmesi; kültürel, soy • 
sal sosyal nomlarm yeniden it a -
ıar:ma konu iman; yeniden türk 
eridiğinin ulusa geçme1ri; kadm • 
lann Y&f&YI! işlerine kanıması; 
ıapka giyilmesi; yeni alafbenin 
konulması; ba saydıklanm gibi 
daha birçok yerinde, gerekti de -
ğişmelerden 90111'8. dU değitmesi 
de geldi. 

Dilde ya1)llat:ak olan değişme, 
§imdiye değin yapılmq olan de -
ğipnelerin en derini en büyüğü o
lacaktır. 

Dil olmasa idi kişinin ne de -
ğeri olurdu? "Dil kitinin tükel ö
züdür ." sözü ne doğru sözdüT. 

Dil nedir? 
Dil duygulanml'ZI, düşüncele -

rimizi, anlklanmrzı, en son anla • 
yqlannuzı söz ile kaJ'1Dllrzdakile
re anl.8.tan değitnlerdir. 

Kisi dü!fincelerini, dileklerini, 
duygulannı yalnrz sözle bildir • 
mez, ba!ka yo0al' da •ardır. An
cak bu yolann en açığı, en güzeli 
dil yoludur. 

"Ya~jum'' diye çocuğunu 
bağrına basan bir annenin sesinde
ki seygiyi dilden bqb lmngi nes
ne 'h;ldirir kangi duruı anlabr. 

işte bı: denlü büyük olan dili 
(saltanat denilen böbürlenme 
devri) kuru bil' gürültüden, uy • 
durma bir takım boı söz yığmm -
dan v~nma bir kılığa sokmamıı 
mıy~r? 

Onlara göre dil, eski gelin a • 
lavlarının öniinde götürülen ağa
ca benzerdi. Bal mumundan bir a
ğaç yapılır, üzerine türlü türlü çi
çelcler asılır, ıekerlemeler takılır, 
telleT örülür, sonra gelin odasına 
konurdu. 

Hani yıl başında çam dalı Ü • 
zerine t?lnll\n oyuncaklar gibi bir 
nesne olurdu. 

om de gelin ağacına döndür
düler. O Pi• ... elim türk dilinin üze
rine "siis" diye, ''bezenmİ! deyim" 
diven en cetiıı arapça, farsça söz
le~i vıorhlar. Dallanna oyuncak -
lar t.:olrt1lar. 

Oiizme, gülünç bir dil ortaya 
çıkardılar. 

Yılbaşı gecesi çocukları gibi 
bu soytarı ağacın karşısına geç • 
tiler. "Ne güzel dil, ne bulunmaz 
deyim" diye kendilerini aldattı -
far. 

f § bununla kalsaydı, kötülük 
böylece kapansaydı, yıkımı az o -
lacaktı. Onlar çocuklar gibi kendi 
kendilerini avuturken ötede türk 
budununu unuttular. 

Bu iş sarayın işine geliyordu. Ulu&' 
tan büsbütün ayrılan saray, öz türk
çeyi ne işitmek, ne de anlamak isti
yordu. 

Sırmalı gösterişlerle, türlü türlü 
atlar, alaylarla buduna bambaşka bir 
nrlıkla görünmek istiyen sultanlarla 
ocağın ileri sayılan ozanları yaldızlı, 

yalazlı sözlerle dili gülünç, tevüplü 
bir kılığa sokuyorlardı. 

Beş on kişinin, birkaç düşlincesizin 
yaptığı bu dil, budunun bucağına gi
remiyordu. Eşikten içeri ayak atamı
yordu. 

Öbür yanda, budun öz dileğini öz 
diliyle söylüyordu. 

Bu çağlarda türk gibi yüz üstü bı
rakılan türk dili de cumurluk çağında 
canlanacaktı, kalkınacaktı. 

Cumurluk bu yurda neyi unutul
muş bulmadı ki ona yeniden bir değer 
vermesin, neyi yarı ölü bulmadı ki onu 
diriltmeğe çalışmasın. 

Bilirsiniz ki bütün (çevrim)lerin 
kendine göre para işlerinde, kültür iş
lerinde, dilde, yafayışta bir takım ııı
yasaları vardır. 

Cumurluğun dil sıyası da buduncu -
luktur, türk budununun diline değer 
vermektir. 

Gelelim öz işe 1 
Yukarda "dil şudur" derken "duygu

ları, düşünceleri söz yoliyle bildirir.,, de
miştim. 

Uk, us gibi an gömücünün çok değer 
li izi olan dilin de bağlı olduğu kaynak 
gibi doğmast ölmesi dahi vardır. 

Diller nasıl doğar? Uzun uzadıya bu
rada bunu söylemeğe kalkışacak deği -
tim. Yalnız şunu diyeyim ki dil önce 
göstermelerle başlıyarak yavaş yavaş 
sesler ve sözler ortaya çıkmıştır. 

Yeni düşünceler, yeni duygular; ye
ni buluşlar yeni yeni sözlerin doğması -
nı ister. 

Yeni sözler ise dilin öz kökünden ge
len bir hızla dilden~· Yeni sözler an
cak dilin ana .kaynağından doğarsa ya -
pyabilir .. 

Bu yaradılışa uyan bir yoldur. 
Yeni sözleri dilimizin öz kökünden 

almak gerek iken onlar bunu yapmamIJ
lar. Yabancı dillerden yüzlerce ıöz ala -
rak gelişi güzel dil ağacının şurasına bu
rasına takıvermişler. 

Bir dil nice yükselir .• 
Biz gene vermit olduğumuz ağaç ör

neğine gelelim. 

Bir ağaç nasıl yükselir? Kökünden 
gelen erkle, berkle yeni yeni dallar, bu
daklar, yapraklar, yemişler ortaya çıkar. 

Ağaca bir taktın yaban sarmaşıkları 

sarar da onun özünü emerse ağaç bü -
yUT mU? 

İşte dil de böyledir. Yeni düşüncele -
re, yeni duygulara, yeni çıkan nesnele -
re dilin kendi kökünden söz çıkararak 

lnıll.anmazsalc, yabancı dillerden olduğu 
gibi söz alır kullanırsak dilimiz yükse • 
lir mi? 

Bir dil nice ölür? 
Ya bir ulus ba~ka bir ulusun ıçıne 

gelir; onu erkliği altma almak, bay lığını 
tanıtmak istediği ulus üzerinde buyruk
larını yapttrabı1mek için o ulusun ko
n~a dilini benimser, öz dilini unutur. 

Kendi dilini ııyasa amacına deği~ir. 

Çokça türk boylarmm gidi~leri bayle ol
muştur. Bunu çok görmemek gerektir. 
Acundakilere öndCt"lik edebilmek için bu 
özden geçerliği o çağlar için uygun gör
melidir. 

Ya, erkli bir ulus, eli altında bulu· 
nan bir ulusu ezerek dilini unutturur. 

Ya da, bir ulusun başında bulunanlar 
k.nı bir ad için yabancıla~ırlar, dilleri -
ni yabancıla trnrlar, böylelikle diller ya
vaş yavaş söner, ,çöker, çekilir. 

Türk azlık olaydı, C!lki medrese, eski 
mektep köylere değin gireydi, aradan da 
bir kaç yüz yıl geçseydi türk dili de ara 
hkta kaynar giderdi. 

Kuru bir (hilafet) ungunu için tür -

kün dilini değiştirmek isteyenler gö • 

rülmedi mi? 

Daha düne değin "Türkçe,, diye bir 
okuma yoktu. Öbür yandan arapçaya 
farsçaya çok geniş uğurlar verilmişti. 

Çocukluğumuzda okuduğumuz arap
çayı düşündükçe gözüm kararıyor, ba • 
şım dönüyor. 

•• ••.• sözüne (ey hitabe salahiyeti 
olan talibi rağıp senin malumun olsun 
sen bil) diye bir sürü söz yığını takıştı· 
rırlardı. 

Farsça bellemek için (Tuhfei vehbi) 
yi ezberlerdik. 

Çok kez okuyan değil okutan da an
lamazdL Onlara göre okumak demek 
anlamak, düşünmek demek değildi. Geli
şi güzel ezberlemek, gözü yumuk oku -
maktı. Bu uydurma dili yazan da anla • 
mazdı. 

Dil basma bir görünüş almıştı. (Ede
biyat) denilen oyuncak ta bu kalıpları 

yanyana dizebilmekten başka bir nesne 
değildi. 

Kim yeni bir sözü arapça lOgat kitap
larından bulur da onu bir yazısında kul
lanırsa daha bilgili, daha yüksek savı -
lırdı. 

HAKll~ı YE'n MiLLiYE 

• 1 
Sözü çok uzatmamak için dil deği§ -

mesinin amaçlarını da kısaca bildireyim. 
Bunda başlıca dört amaç vardır. Bi • 

rincisi, güzel dilimizi yabancı sözlerden 
kurtarmak, dile kendi benliğini kazan -
dırmaktır. 

İkincisi, dilin öz kökünden, kendi 
varlığından yeni sözler çıkararak dili iş
letmektir, türke öyle bir dil vermektir ki 
o dil ile bütün düşüncelerini, bütün duy
gularını söyliyebilsin. Artık söz söyle
mek için yabancı dillerden s6z aramağa 
kalkışmasın. 

Üçüncüsü, bilgi acununa türk soyu 
gibi türk dilinin de büyüklüğünü gös -
termektir. 

Bütün işlerimizde büyük görüşlerin• 
den yüksek düşünüşlerinden erk aldığı
mız yüce önderin üzerimizde sevgtsı, 

önümüzde yol göstericiliği bulundukça 
biz bu işi görmeğe çah"1cağız. "Bitir -
meğe,. demiyorum yapılacak işler çok -
tur, biz varabildiğimiz yere değin gide
ceğiz. 

Ondan ötesini (Önder) çocuklan ya
pacaktır. 

Son söz olarak eski dille yeni dil ara
sında bir karşıla

0

ştrrma yapmak istiyo -
rum. Hümayunname adındaki bitikten 
bir parça alıyorum, dinleyin. 

"Bir abgiri binazir var idi ki şariden 
dur ve didei taarruzu ebnaüssebilden 
mahfi ve meıturuabi •Ufiler itikadı gibi 
safi temaşai safası teşneganı abıhaya

ta kafi, bu gadiri derya misalin bir abı 

revana ittisali var idi.,. 
Bir de mektup parçası okuyayım. 

(Münşeeti aziziye) ad.mdaki kitaptan: 
" Seciyei behiyyei hidivvanelerinde 
mevdu ve hamiri mayei fıtratı daverane
lerinde mütetabiülvuku olan ş;mei keri • 
mei af ve simah muktezasınca:. sonu • 
na kadar.,, 

Haydi eskileri bırakıyorum. Anlama
m~lardı, bilmiyorlardı. Bir çoldan gü -
nümüz:e değin yapmı~ bulunan yazıcıla· 
ra ne demeli? 

Bunlar dil demek, ulus demek ne ol
duğunu batı bitiklerinde okumuş olma· 
lıydılar. 

Bu çağın ulusluk çağı olduğunu 

pek eyi biliyorlardi. Başka yerlerde 

bu yolda neler yapıldığını bilmez de 

ğillerdi. Nedense bir türlü eski alıt

tıklarmı bırakmak istemiyorlardı. 

Bunlar arasında gençliğe söylerdc 
bulunanları bile o karışık dilde konu
şuyordu. Söz gelimi (Ferda) 

Ferda senin bu teceddüt .... 
Ferda senin değil mi .... 
Ey çebrei behi' ..•• 
Karşında bir semay ... 

Kime söylUyor, niçin söylüyor; 

ne söylüyor; bu sözleri anlamak için 

y !larca arapça ve farsça okumak ge • 

rektir. Başka neye yarar •.. Bunlar gü

nümüzün işi midir. 

Bir budunun uyuşturulması için 

ancak yaptırılacak işler bunlardır. 

Düşünmeden söylcmişle.r, dü§ün
meden yazmışlar, içerisinde Y•dıkla
rı budunu unutmuşlar. Budun da on
ları unutmu§. 

Birkaç yüz kişinin bu yapma dili 
bilmesinin, anlamasmın ne değeri 

olur. Budun bilmedikten keri. 

Onlar hep kendileri için yazmış

lar, hep kendileri için söylemişler, 

onun içindir ki sözleri de yazılan da 
kendileriyle birlikte araınızdan çekilip 
gitmişlerdir. Ne yazık ı. 

Bunlardan bir takımları da yazıla
rı gibi, sözleri gibi daha sağlıklarında 
iken unutulmuşlardır. 

İşte yaratılışa uymıyan, ulusluk 

türeı;ini tanımıyan, yanlış yollarda yü

rüyen, yalancı amaçlara tapınmış olan 
kişilerin sonu •. 

Acınır onlara ki bilgileri içinde ya
şadıkları ulusu bile tanımaya yetmeye. 

Acınır onlara ki yazıları bir yalaz 
denlü olsun parlamadan sönüp gide .. 

Acınır onlara ki bulundukları ça
ğın yaşayış türelerini sezmiş olmıya
lar .. 

Neyse. Olan oldu. Geçen geçti. 
Eden ettiğini buldu. İş d~ olac tğma 
vardı. 

Besim Atalay Bey; son olarak size 
yeni yazılm~ bir dizim okuyay~m diye 
okuduğu dizimden sonra sözünü bitir· 
mi~tir. 
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ati alama 
Türk dili kurtulurken 

İshak Refet Beyin okuduğu manzum@! 

Türk dili kurtuluyor ne kutlu bir gün doğdu 
Bugün 
Bayram, düğün 
Görülmedik bir gün bu 
Türk dili .kurtulur mu 
Kurtarılmaz olur mu 
Türk dili kurtulacak, türk dili kurtulacak 
Eli kurtaran Ulu 
Dili de kurtardı bak 
Türk dili kurtuluyor ne kutlu bir gün doğdu 
Türk dili kurtuluyor 
Türk kendini buluyor 
Farsçasız, arapçasız konuşmak nasıl olur 
En güzel örnekleri köylülerde bulunur 
Bu dil suların dili ; bu dil kuşların dili 
Türk kendine geliyor bayram etsin Türkeli 
Her sözün türkçesi var 
Düşündüğün ne kadar 
Nesne varsa türkçe ile anlatılır su gibi 
Haydi anlat şunları yalnız türkçe sözlerle 
Söyle 
Hübup eder gibi retfarmız ne halettir 
Acep nesi mi seherden mi af eridesiniz 
Yürüyüşün eser gibi esinden mi yaratıldın 
Esin nedir 
Nesim neyse esin odur 
Nesimin türkçesidir 
Türk sözü türk sesidir. 
Dur • 
Duruyonnn kaçtığım yok istedi2-in nedir söyle 
Böyle 
Uydurmakla iş yürür mü 
Yarasalar görür mü 
Günlükte güneşlikte uydurma yok bıtik var 
Ne çıkar 
Göstereyim istersen örnekler ve kurallar 
Esine benzemesin 
Niçin yanlış mı esin 
Eğer uydurma deye içinde varsa içgil 
Büyük bitik divanı IUgat önünde eğil 
Adı bile türk değil şu bitik dediğinin 
Araplara türkc:eyi kolay öğretmek için 
Yaztlmıs bir kitaptır ne bakarsın adına 
Pek gü;el oragut mu diyeceğiz kadına 
Hayır kadın kadmdtr oragut avrat olmuş 
Senin sanıyorum ki sinirlerin bozulmuş 
Bir cümle yazamazsın arapcasız farsçasız 
Deyisler yaT.fYOrııtn istediğin kadar kız 
Ben hurda duruyorum bunu yüriitürseniı. 
Aldanıyorsun kuzum türkce bir engin deniz 
Asıl uvdunna deye osmanlıcaya derler 
Türk bunu benimsemez beyler alay ederler 
Alay edilecek söz türkce olmayan sözdür 
Sözün türkçe değilse özün yabancı özdür 
Türk dili kurtuluver 
Türk kendini buluyor 
Türk kendine geliyor türk kendine dönüyor 
'Arapçatar frasçalar birer birer sönüyor 
A vruoa sözleri de türk diline giremez 
Türkün bir tek sözüne yad elleri eremez 
Türk dili en değerli pırlantalardan kat kat 
Daha çok değerlidir kıskarurun gözümden 
O o kadar geniş ki istediğin kadar at 
Oynat 
O öyle bir kthç ki sığamaz hiç bir kıllCa 
Yaradıhştanberi doymamıştır akına 
Onun sesinde eser sayısız fırtınalar 
En güzel çağhyanlar onun ses~e akar 
Onun içinde gizli yıldırımlar şımşekler 
Onun içinde yaşar ilk yazlar kelebekler 
O o kadar ince ki güneş telleri bile 
Onunla yan~maz tutalım gelse dile 
O o kadar derin ki deniz gölgede kalır 
O o kadar yüce ki Himalaya alçalır 
Karşısında bunu ben 
Kanımda seziyorum içimde duyuyorum 
Bu derin sezgilere yazımla uyuyorum 
Türk dili kurtuluyor ne kutlu bir gün doğdu 
Bu dil sulann dili bu dil kuşların dili 
Türk dili kurtuluyor bayram etsin Türkeli 
Türk kendine dönüyor türk kendini buluyor 
Türk kendine geliyor türk dili kurtuluyor 

Hüsey·n Namık Beyin kon eransı 
· Türk dilini eskiden bir tasnife sok -
mak istiyen avnıpah alimler Ural - Al
tay dilJeri arasında sayarlardı. Fakat 
türk dilinin bu Ural - Altay dilleri ara
sında kendi orijinalitesini muhafaza et
mekte olduğu sarih olarak göze çarp -
makta idi. Bütün ifün fılemi menşeini 
hiç bir dilden almamış olan türk dilinin 
tamamiyle orijinal olduğunu görünce 
meseleye bu noktadan bakmağa başladı
lar. lşte bunun içindir ki; macar darül
fünunu Türkiyat profesörü olan Ne • 
meth Gyula bu hususta yazdığı bir ma· 
kalede bütün Ural dillerini diğer Al • 
tay dilleriyle değil yalnız türkçe ile 
mukayese etmekte idi. 

Türk dilinin monositabik bir dil ol-

duğu bugün ilim alemince kabul edil
miş bir hakikattir. İşte bu monositabik 
devirden sonra yavaş yava~ bazı sözler 
ek olmakta ve bu suretle monosilabik 
evsaf kendiliğinden silinmekte idi. 

Uzun asırlar bu temiz türk dili sa • 
fiyetini muhafaza etmekte idi. Bunu 
zamanımıza kalan türk dili yadigarları 

sarahaten göstermektedir. Malumdur, 

ki türk dilinin en es'ki yadigarlarını çin 
tarihleri muhafaza etmişlerdir. Bu uı
rih!erde türkçe bazı kelimelere ra t 
gelmekteyiz, ki i şte en e ki türkçe sö:o.:
ler bunlardır. Bundan onra Yenise~, 

Orhon, Ongin, İhe - hüşotü, Tonyukt: 
Talos, Suci, Şine-usu ves:ı ire dbi kit- ·· 
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En büyüğümüz • • 
ıçın 

Kazım Nami Beyiu. okuduğu manzwne: 
Onu sen ·de bilirsin, ama. ben gibi değil: 
Şaşıp kaldm öyle mi bütün yaptıklarına? 
B:1 pek büyük işlerin gel karşısında eğil, 
Diişün bir bu işlerden ne kalacak yarına. 

iY:rkılmış bir ülke ne. nedir ölmüş bir buduni 
Bunu usun kavramaz cünkü görmediğin şey. 
Sonra bu yerde bir yeri'i ülke kurulsun; 
Bir budun kurulsun ki tannnasm hakan, be}' 

Kırmızı başörtüsü çıkarılsın başlardan, 
ıYcrini tutsun onun avnıpalı şapkası; 
Bu ne büyük bir iştir kavramaz onu yaban: 
İçinde yaşıyanm bile almaz kafasL 

Kadınların atılsın ince ipek örtüsü; 
YW:leri birer güneş gibi gözü parlatsın; 
Latin yazısı olsun dilimizin örgüsü, 
Arapların yamu yerin dibine batsın. 

Neye sayıp dökeyim? Bunların belli ııcpsı: 
yeryüzünün gözünü kamaştıran güneşler. 
Dile kolay geliyor, değil mi, söylemesi? 
Diyelim el öğünür ama bak aygı işler. 

Yabancı! anlamaDrn işlerin içyiizünü,. 
Türkün yüreğincdek giremezs~ üzülme. 
Görmek istersen yalnız aç gönülünün gözünü 
Ama Gö:riüklerLıden sakın ko::..up büzülm; 

İstersen beni dinle, iyi aç kulağmı: 
Hep söyliyeceklcrim büyüğün üzerine. 
Bu bir güzel gelin ki açarsan duvağım, 
Yüce bir erlik: görür gözlerin yüz yerine. 

Ulu tanrı öğmüş tc öyle yaratmış onu; 
Demiş: "Demiş sen olacaksın türklere son yalvaç. 
Onlan yap acunun en ileri budunu; 
Yürüsünler ülküye yollarına ışık saç I" 

Karanlık önümüzü aydınlatan o oldu. 
Otuz bin yıl önceyi yine o oldu bulan. 
Onun gösterdiği yol tutulacak tek yoldu; 
Ülküve varmak için gidiyoruz o yoldan. 

Ne kadar uzak olsa ülküye varacağız; 
Parmarrmm ucivle o verdi bize hızı. 
En cetin engelleri kolayca yaracağız; 
'El ~le gideceğiz türk erkeği, türk kın 

Bilsen onu nasıJ biz severiz icimizden; 
A vağmm tozuna yüzümüzü koyarız. 
öı dese öleceO-iz bir söz bile demeden, 
T'·-·· -~ '·--·-··-'- ,.. .;;rj,.,j 'h ..... 1,~n.z. 

lerle şarkı Tüı kısteında bulunmuş bu 

.çok uygur eserleri türk dilinin en kıy· 
metli J'adigir.landır 

13u devirlerde zengin türk dili bir tek 
dildi. Yani yazılan bir metin herkesin 
:anladığı ve kullandığı ttl~e idi. 

İs11miyet tesiri başladığı devirlere 
kadar ba hal yani btı temiz tüdrçe de • 
YaDl etmiş: bundan aonra türk ciili &a

fiyetini kaybetmeye başlamıştır. Fakat 
sarih olarak biliyorll% ki eberiyeti teş
b1 eden ve asıl türk edebiyatı 1elakki 
eailmesi iycap eden evelce halk edebi
yatı namı verilen hakiyki türkçe ei!e • 

biyat ve hakiyki türk dili gene türkler 
arasında denm etmekte idi. Bu haldki 

tflrk dili safiyetini o derece muhafaza 

etmişti, ki bundan vüzlerce sene evel 

söylenen bir şiir veya nesir parçasile 

bugünkü dil arasında büyük bir far~ 

göriikmelrtcdir. Fakat diğer müsa -

habelerde sarih olarak misalleriH= gös
terildiği j?ibi havas edebiyatı dediğimiı: 

esld arapça ve acemceli eaebiyat yaza. 
nın arzusuna bağlı bir dil idi. Onu ya-

zan arapça veya acemceden istediği gi
bi kelimeler altr ve dili istediği gibi ka· 

nştırabilirdi. Artık mefhum değil ke -
lime oyunu başlamıştı. Her kim fazla a-

rapça ve acemce kelime alarak eserini 
yazarsa onun eseri yüksek ve edebi bir 
dil ile yazılmış telakki olunurdu. 

Fakat türk milleti aym ülkede bü • 
tün bunlara bigane kalmıştır. Bir iki-

Hk, sarih bir aycılık vardı. Türk mille· 
ti duygusunu temiz türkçedle ifade edi-

yordu. Türk miHetinin havas denilen 
bu başka zümre ile hiç bir alakası yok· 
tu. Dili ayrı. musikisi ayn. ananesi ay 

rı. hatta yapyııı tarzı dahi ayn idi. 
Türk milleth asır1ardanberi devam e · 
den dilini, musikisini ananc:sini kulla -
nıp duruyordu. İşte bu sayededir ki, en 
eski türk dili ile alakamız kesilmemiş, 
türk diline eaıebi dnterin hücumları 

yalnız lril~ük bir zümrenin arzusuna 
mtit-evakkıf olmuştu. 

tcıte bu sayededir, ki bugün milli 

1i ımiz i muhafaza etmiş bulunuyoruz. 
On birinci asırda tesbit ecfümiş olan gu 
erı e:.ki dirk Pirine lmkıms: 

Ôbkem gelip uğracbıa 
Arsltınleyrı gükredi111 
AlpJu bepn doğralım 
imdi beni tim tutar? 

Aradan yani tespit edildiği tarihtea 
900 aene gesnriı olmasına rağmen bu 
fiirin bugWı dahi aalafılıruya.u bir ta -
rafı yoktur. 

Daha eUi türkçeden sekizinci asra 
ait bir türk .metninden şu satırlara ha -
lunız: 

"Türk Oğuz Beyleri ,budtm esidia: 
Oze tenri basmasar, asra -yer telinmeser, 
türle budun elinin töriinün kem arta -
lJl N 

Yani; Türle Oğuz 'Beyleri, kavmi i

şitin üstteki tanrı (gök) basmasa, aşa

ğıdaki yer delinmese, türk kavmi ölkeııi 

türeni kim bo.rabilir? Bin iki yW: .ene 

e:vel söylenen bu sözler türkün :ne dere

ce milliyetperver, ne derece 1ıakimiye

tine bağlı olan bir millet olduğunu gös

terebildiği gibi .ne kadar da temiz ve 

özlü bir dil kullandığını gösterebilir. 

lliç bir milletin tarihinde tesadüf ede

miyeceğimiz bu sözler her türkün bu

gün dahi ez-berliyebileceği 'ft tekrar • 
hyabileceği sözlerdir. 

İslamiyet türkler arasına girmeye 

başladığı valı:it yalnız dini değil, aynı 

zamanda dili de değiştirmeye başlatnış

tı. :ıu. inci asırda yazılmış olan Kutadgu

bilik de artık yavaş yavaı arapça ve a

cemcenin türk diline girmeye başladı

ğını görebiliriz. Bu de:viderden itiba -

ren bu iki an dilimiz içine o derece gir

miş ve yazı dilimizi o derece bozmu§ • 

tu ki bir metnin içinde türkçe kelime • 

lerin adedi pek sayılı olarak kullaml
mağa bqlanmrştı. 

Her mühim n hayati meselede bize 
büyük bir rehber olan Dlu Gui dil i§i
mizi de üç sene evet ele aldığı vakit bu 

HA.KIMIYETI MiLLiYE 

şin yürüyeceğine ve dilimizin artık en Saffet Beyı·n 
medeni diller arasına gireceğine kim -
sede tereddüt kalmamıştı. k f 

Ben bu müsahabemde bUyük 'rehbe- OD eransı 
rin o zamandanberi irşadiyle yapılan (Btl§t 1. inci sayılaJa) 
şieri ve ahlan adımlan kısaca izaha ça- yalan1arla doldurulmuıtu. 
llşacağım. 11 temmuz 932 senesinde Bü- Ulusluk gömücümiizü bu de -
yük Gazinin irşatlarile kurulan Türk ğersiz düzmelerden ayıklamak, 
Dili tetkik cemiyeti dil hareketimizin onu gerçek bilgilerle dOtdurm&k 
teme1i o1muştur. "Bu kıymetli cemiyet gerekti. 
ıkurulduğu gündenberi dil inkılabında Bunun için düpmülc:lü, çalı,flldı, 
:atılması Unm gelen bütün ilk ıadunla- arandı, tarandı. Gerçek, dojru 
rı ata:nştır. Dil inrklabı yaparken evve- yol bulundu, acmnm bilgi reözii ô-
1a bu,gun Anado1uaa kullanı1an kelime- nüne serildi. 
Jeri tesbit etmek icap ederdi. Elimizde Bu türk ulas, tarih tezi, utik bi
,nemiz var onu bilmek <ondan sonra bun- tün dirikliğile, türle kültürünün 
bra yçdabilecek iliftlcr üzerinde t'et· 'bütün acun uluslaa kiiltür1e:rine 
trik yapmak liznn gelmekte idi. Tiirk 1 yaltmk saçmış oldaimaa, bütün 
dili tetkik cemiyeti bu milli i_şe birçok açddığiyle, ibütün ~iğiyle 
vatandaşları da gönüllü yazarak kısa bilgi alamna koymuştur. 
bir müddet zarfında uo.ıooo dertenmiJ Tarihçiler; betiii olta Asya_ 

11öz toplamağa muvaffak olmuştur. Bu da olan tiirk lriihüriiaiia. çak .er • 
rakam bu işin ne kadar esaslı tutuldu -

lrenden ünelaijmi, yayıldtinu_, • 
ğunu ve ne kadar hakiki ;gönüllüsü bu· !aıttğt yerlenldci ilmltÜT izlerin • 
.ıtunduğunu göstermeğe kafidir. Halkın , den en a-gw 1 .--.;ı: Lin -11~k 1izel • 
arasında kulantlan bu sözlıec bir taraf - ' r- ,__ , .... 

liğini eöy1üyadar. Türklerin ,.ük-
tan derlenirken eski türkçe kitaplarda- 9ek kültürleriyle ,bu kültüre uy • 
ki öz türkçe sözleri de toplamak i.Şini pn dilleriyle Orta Asyadan Çin'e 
muvaffakiyetle başaran cemiyet bu yal- H 

· 1 inde; Sümer, 'Elllm. Eti illeri.e_; 
nız isım erini saymak dahi pek uzun o- biitiin Akdeniz kı,_ • •+h _ 
lacak olan birçok eski ve müh1m eser - rına; bir koldan da Okan deni • 
!erimizi gözden geçirmiş iki büyük cilt zine değin A~ iÇleriımıe; tiiid-
t-eşkü e'tınckte olan tarama dergisini neş- lü yollarla Amerikanın Meksika, 
.re~tir. Tacama dergi&i yalaız bil - Peru gibi batı yakalarına göçtük • 
yük bir qiıı nasıl başarıldığını değil .ay- •~ ~ •. - • b 1 

da ] ıer.uıı rue ogı ea:a:; tı1111aıt1a111um.aıry .. G1l9nlBIZE. nı &anan ilmi metotlarla Çil rpanm 

nasıl olabileceğini de göateren gü - Y-alçıa ta.L türlü m.ae., .ekim 
zel bir nümUDe ,kitabıdır. l3u yetmiyor- &ağlarmı ilkin açan; at, öküz, lco
muı gibi cemiyet 5ok dar bir .zamanda yun, geyik pbi tiirlü )'U'atı'klan :il
bir de bunun aksini yani bu seter ae kin eı1cilten ilk kiikür ~ l>iitiiD 
Osmanlıcadan türkçeye bir söz derleme hu yuatbldıan tiiıdi L?'' .... 
kitabı daha neşretmiştir. ...... cerekli olan terimleri, .. 

Türk dili tetkik cemiyetinin birçok 
neşriyatını, ilınt h•eketlerild bir ta _ yimleri, besbelli .ki, öz dillerinden 
rafa bırakarak yaJruz yuk.a.H saydık- ko1m111lardır. 
larımı aazan dikkat alır isek dil inkıl!· Daha 1na lrjjltjir bime ._... -
banma temelinbı .atıldığına şüphe dahi mış bulu•aa ..,Jw. i ! ıl dii Jd, 
edilemez. bütün bu külliirel, ..,..ı M c1e • 

Dit mim benliğin bir ifaaesiair. 131- yimlerini, taLlcıiai. ıiçlerille si-_ 
naena1eyh her millet kendi benliğine rea tiirk kültiir nlan Clifinden 1lf • 
sanı~ nltit dı.lini temizlem~e, ~en- ı _ _ıı 

, .. && "ta .. mıı •nıır. 

gin1e.Ştimı~ye ve lıeT türlü mefbtnnlan " Duaları size anlatıtım, bizim 
ifade ~aeln~cek kabiliyete aokmağa ça- tmk dili araştırma türemizin da-
_..,_lrtadır. Yabam:ı bir kelimeyi dil - ~ aağlam temeli göstermek 
lerine llO'lm1aktansa Ü~ hattl aört aöz'& içindir. 
bir araya getirerek uzun biT kelime yap-
mağı tercih eden milletler arannda her Bir kez, "6 cJediiim .ailtiire, 1a
sahada onlarla ba~bap yürümek isti - rih yaltınğı ile aya.ıllamnca 58 -
Yen bizlerin bu işe bir ntaıı borcu, mı,- der bu ite de hlii ....1ıaak Pala 

li-- .taya L-.L. 1t vazife olarak sanlmamız lcap etmek- •-- ·~ 

tedir • .Dilimizin temislenmeai miW 1 12 temmuz 193! de 'tiirk aiti 
benliğimize dönmek demektir. İşte o al'llflırma kwumu lunitmr. 
vakit türk milleti ile münevverleri ara- 26 eylW 1932 ae birinci kurul-
ısmdaki dı1 :farkları Jtalkaıcak llll:aievn - ta7w yaplDlf olan kurumumuz, 
riıı .öylediğiai halk -.e ballan eiyledl - seçen •iustoı ayında ikinci ku • 
ğini mıiinenw:r anhyacak ve neticede bl- ırultaynn da topladı • 
zim de bir yüksek türkçemiz vücuda ge- Hanımlar, Beyler. 
lecektir. B• milli 'Ve mli:adiıes dil se- Dil çalıtmamızm rok-.., ... 
fıerber1:~iode ıJler tücküa bir nsiieei ~ 

AA5 m. iıferini bir araya getirerek la. 
vardır. Bu milli ~uifeye cud- sanı- aca ..&,liyebiliria Jııi ir:tleikiiu 
dığımıu dil ıcemiyetine göladelilen da- Türk dilini lier yönelen ıonara-
Jeme fitJeriain adedi sarih bir •mette rak, zenginleftirerek lllCml ffsri 
gösterebilir. Binaenaleyh her vatanda- katında seçkia mbz • tw. 
şın dört elle sanl<hğı bu inkılabımızın 
wgünkü bayıamm· '!nUbt'erem dkı!eyl - Bmıun içill; etimi- trinni9 ya.. 
cilerime tebn"lc edCT ve gerek taTih, gc- huacı e&zleri 'tdacajn; amd:ulmut 
rek dil sahasında bize milli varlığmnn, türk 9öz köldmni, kuraftarmı -ara
milli benliğimizi duyuran ve yolu göa- yıp bulacağız; bqka dillere aeç -
teren Ulu Gazi'ye ~onsuz saygılarımızı ' mit; türli biçime ..-.ıu., türk 
<tekrarlarız. 1 söz lcıökleriai de ıb.lap alac::aiıı:. 
~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ I 
'- 1 Bütün bu gerekli nesneler üzerin-

Yurttaş! 
Belediyeye aza seçil -
mek ve seçmek hakkı 
otanlann defterleri yer
lerine asıldı; git, ismini 
bul; bir diyeceğin •ar
sa alb gün içinde en -

. cümene bildir. Şehir 
1 

meclisine aza seçmek 
ve seçilmek şehirde 

. oturan, kadın erkek, J 
1 herkesin hakkur . 

o..\ •.. 

Belediye Reisliğinden: 
7723 fira 39 lnmq lbetleli ke§ifli Y 'fttİ 

Şe'hir'tte raeneqe sOlcaiı ile 3941 ifin 
T1 :en..., bedeli ketifti Alemdat- eokağt 
teaviyei türabiye n ~ kaldrrmn in -
pah z tqrinievel .... gilllii puat"Yda 
verileceğinM. bilip olanlann Mat lo,JO 
4'a te.inatlari~ w,. enciime • ııe 
JllÜnıceatlan. 

de çalııacağız; böylece di&miu 
i yeni bir diriklik, yeni bir eriklik 

ftftleeğİz. 

Bagüa bir aü,iinütü, bir özcle
ji; laangi lbir varlığı anlatmak i~ila 
yabancı dillerclen söz~ aeyim., te • 
rim ıalmak ezimi altında 'bulun . 
ımak ne acıli1ıd11'? Bu acıdan bir 
gün üzıe1 kurtulmak, budunumuz 
:için yalnız bir bun işi cleğ;t, bir o
mır ~idir de! 

Bu işin çok değerli olauğu• gi
+Ji pe'k te güç olduğu ortadadır. 

· Ra geniş yükümün ahınaan 1kalk
nıak için tutulacak tek yol: bütün 
ulusun başbaıa vererek emekle 
ıçalıflnllsıdır. Büyük Onderimizin 
de aımuıumuzdan irdemi budur. 
Onun bütün buyru]darmm ulus 
nedentü asığlı olduğunu kamu • 
muz biliriz; onun içinair ki, bütün 
ulus itfcrinC1e olduğu gibi, bu an 
işinde de Önderimizin gö.terdiji 
10lda geniş, çabuk adımlarla yü -
rii~iz. Kısa bir 11zda amacamı
'D ulaıacağız. 

Kanıltayın seçtiği biz (Dil ku
nnna genel özeği) nin buna inan
a ba,.ddtr. 

-

• 
FOLKLOR 

Türk Dili Tetkik Cemiye
ti Ba§kôtibi Kômaldtin Şül& 
rii 'Beyin henüz baalmamıı 
olan bilmeceler ve ninnile~ 
adlı eserinden aşağım bilme, 
celai alıyoruz. Bu lh.. cüm t 
leler., 1'enaİz ve özlü ltOlk Ji • .. 
JinJe tliifincelerin nasıl ko • 
fqlıltla :tekille§ebildijini a ' 
~içe ııgödermekteJir. 

Gökten iplendi 
Y:erde bitlendi 
.Karşılığı: Y.ağmur 

Sıra sıra söğütler 
Biribirini öğütler 
Karşı~: Dişler. 

1ri gözler ufak göder 
Eli gizler bizi gözler 
Kasşılığı: Pene«~ bles. 

Üstü çayır., biçilir 
Altı pmar, içilir 
Karşılığı: ICoyua. 

Tangır elek tangtr ag 
Etim bamar kanımı aç 
'K:aıphğı ! RllRMAB 

.Boyımnda yulv 
1şsiz adam acar 
l{arştlığı:lVar&i/e 

Elbdar yonp 
Dağdan domaz indirir 
ll'.al'fdıtt: r...ır 

Tanndan geldi bir konUI 
Önüne yemini koduk 

Annesi yaprak 
Km~rak 
Xaqihğı.: E• 

Anau yayma kadın 
Batası hiktim hoca 
Kıa pmtmlm gbel 
uı. .ohbetlerde ıcaer 
.Kat şı.f:wğı~ Asma • pnrp 

Aiı ıum11lt:Jar m:nutblT 
'Kevser nunında bulutlu 
Ayağ•lw• emer 
T~ }'Dlllurtlaı 
Kapllığı: Bııfrlay 

Dedem aeve. girme.z eve 
Xes 'haptı girsin eve 
Karşıhj:ı~ Şemsiye 

PaımK .... yapa 
GGie ....... bpııaa 
JC.arşılılği: &,Jet 

nmı tiııllinde aı& ımı 
Göz1eti var cadı gibi. 
KarıılJil: Bam 

Cansız ıdoğar canlanır 
Kr.ındi etini yer tavlanır 
Xarşi\ığı: Civciv 

Dağdan gelir D:§aaklaJ 
Ayağında :çora_pçiklar 
KarFiığl~ Arı 

Su karesi 
Bostan bonml 
Karplığı: Bıu 

Sabahleyin kalktım 
Bacayı boynuma taktım 
ltaqabiı: Entari 

Karşıdan bir ay doğmu~ 
Ayı .görenler 'Olmuş 
Anası kundaktay1iren 
Kn~mm kın doğmuş 
KaTŞilığı: Gül 

Kara tavuk kakıldar 
Kanatlan şalnldar 
Karşılıgı: KaJbur 

Kuyruklu kumbara 
Yem .atar ambara · 
Karşılığı: Kaşık 

Bir agacı oyarlar 
1 çine tın tın koyarlar· 
Ağlama tmtoncuğum 
Şimdi kulacığım burarlar 
Karşılığı: Keman 

~ardım bakt:nn yatmışlar. 
Baldın baldıra katmışlar 
Gözleri burunlan kışılar 
Karşılığı: Manda 
K-özek közek ıgözü V.81' 

Beylerin yanında sözü var 
Karşılığİ: Bal 

Etten kantar 
Altın tartar 
l{arşılığı: Küpe 



SAY I FA 6 

K umbara bütün bir istikbaldir 

Doktor Hilmi İsmail 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, ZUhrevt hastalıklar Miltehassm 
Hastalarını her gün öğleden sonra Balıkpazarında Polis nokta

sı karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. Telefon: 3506 

Ankara Mektepler abm sabm 
komisyonundan: 

Ankara mektepleri için 343 ton yerli kok kömürü 17,000 
kilo kuru gürgen ile 32,000 kilo kuru meşe odunu alınacak
tır. İhale kapalı zarf usuliyle 4-10-934 perşembe günü saat 
15 t e Ankara mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün İsmet Paşa Kız Ens-
titüsüne müracaattan. (2606)' 8--4077 

Ankara valiliğinden 
Ankara mıntaka sanatlar mektebi ihtiyacı olan ekmek 

ayn, çarşaf, nevresim, yastık yüzü ayn olmak üzere açık mü 
nakasaya konulmuş ve talip zuhur etmemiş olduğundan 8 
birinci teşrin 1934 pazartesi gününe kadar bir ay içinde tek· 
rar pazarlıkta ihalesi icra edileceğinden bu mUddet zarfın · 
lfa her pazartesi ve perşembe günleri ist eklilerin EncUmenl 
Vilayete ve şartnameyi görmek istiyenterin de her gün mek 
tep idaresine müracaattan. (2457) 8-3900 

iV aarif Vekileti 
asarı atika ve müzeler 

müdürlüğünden: 
Ankara Hisar - Demir fırka mahaltesindeki burçla gene 

Ankara kalesinin şimal ucundaki yüksek burcun şark cep
h esinde 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 teferrüatım Vekalet inşaat dai-
resin" ...... ;..;~ .. hiHrler. (2689) 8--4197 

Nafıa Vekaletinden: 
Çankaya: Riyaseti Cümhur ikametgahı yollan ile Orman 

çiftliği, Marmara havuzu civan yollan, Hakimiyeti Milliye 
tneydanı ve Yenisehir'de, Nafıa Vekaleti binası önünden ge
çecek yolda yapılacak (49716) lira keşif bedelli tesviye, bor
aür şose tamir ve asfalt kaplama inşaatı kapalı zarf usuliyte 
19-9-934 tarihinden 9-10-934 tarihine kadar 20 gün temdidi 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

Münakasa Ankara'da Nafıa Vekaleti Müsteşarlık malCa
mında 9-10-934 sah günü saat (15) te yapılacaktır. Münaka
saya iştirak için verilmesi tazımgelen t~minat {3728} lira 
(70) kurustur. 

Münak.asaya iştirak etmek istiyenlerin teklif mektubunu 
şartnamede yazılı olduğu veçhile hazırlıyarak münakasa 
saatinden evel münakasa komisyonu reisliğine tevdi etme
leri veya bu saatten evet vasıl olmak şartiyle gönderilmesi 
lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mütemmimi olan evrakı istiyen
ler (250) kuruş mukabilinde Ankara Nafıa Vekaleti Malze-
me Müdür1üı!ünden satın alabilirler. (2579) 8-4051 

Gazi terbiye enstitüsü 
müdürlüiünden: 

Mektebin bütün şubeleri 1-10-934 pazartesi günü açı-
lacaktır. (2751) 8--4261 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Devlet Demiryollarından: 
Zeytin, ayçiseği, pancar, susam, pamuk çiğidi ve diğer 

yağlı hububat küsbelerine ve pamuk çiğidine, asgari on 
ton hamule olmak veya bu siklet üzerinden ücrete tabi tu
tulmak şartlariyle 1-10-1934 tarihinden itibaren İ baremi
ne tabi tutulmak suretiyle mühim tenzilat yapılmıştır. 

Fazla tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 
(2728) 8--4253 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
3734 lira bedeli keşifli İdare binasında yapılacak tami

ratın münakasa müddeti bir hafta temdit edilmiştir. Ta
liplerin teşrinievelin ikinci sah günü saat on beşte P. T. 
T. Başmüdürlüğüne müracaatları ve teminatlarını daha 
evel yatırmaları ilan olunur. (2745) 8--4255 

Karaköse Belediyes!nden: 
8894 lira keşifli Karaköse Belediye dairesinin inşaatı 

18-9-934 ten itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu
liyle münakasaya çıkarılmıştır. İstekli olanların keşifna
meyi görmek ve teklif mektubunu vermek üzere Belediye· 
ye müracaatlarr. (6047) 8-4242 

Emlak ve Eytam 
Bankasın an: 

Bankamıza ait 20 esas numarada kayıtlı Y enişehirde 
İnkılap caddesinde kain ve 875 metre murabbaı arsa deru
nunda 6 oda 2 hata 2 mutfak ve sair müştemilatiyle elek· 
trik ve su tesisatını havi hane peşin para ve açık artırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır. 6 Teşrinievel 1934 cumarte
si günü saat on altıda ihalesi icra kılınacaktır. Teminatı 
600 liradır. Taliplerin bankamız merkez şubesine müraca-
attan ilan olunur. (2721) 8--4237 

Ankara Emniye t 
Müdürlüğünden: 

Emniyet Müdürlüğü süvari hayvanlan için aşağıda 
miktarı yazılı ot, yulaf ve tuzun alınması 27-9-934 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
Şartnamesi emniyet müdürlüğündedir. 17-10-934 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. 
İsteklilerin yazılan günde teminatlariyle birlikte vilayet
teki komisyona müracaatları. (2710) 

33 000 Kilo Yulaf 
30 000 ,, yem otu 
24 000 ,. yataklık ot 

120 ,, Tuz ~234 

Ankara icra Dairesi Gayr imenkul Satış Memurluğun· 
dan: 

Mahcu olup satılmaaına karar verilen tapunun 24-7-934 tarih ve 
132 ila 19 numarasında mukayyet ve Ankara'nın Frenközü mevkiin
de vaki bahçe apf ıdaki şartlar dairesinde açık artırma ile satılacak-
tırı -

Evaaf ve Müttemilab 
18 No. da mu.kayyet bahçenin şarkında çay yolu garbında ve· şi

malinde Behye H. bahçesi cenubunda Behye Hanım güllüğü bulun -
, maktadır. İçinde 100 kadar ağaç olup çoğu meyva ağacıdır. 2757 met

re murabbaı sahada kiindir. (600) lira kıymet takdir edilmiştir. 

Sabt Şartlan 
1 - Satıı peşin para ile olmak Uzere 1-11-934 tarihine müsadif 

perşembe gilnil aaat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul satı§ memurlu· 
ğunda yapılacaktır. 

Z - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin % 7,5 pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu göstereceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 7 buçuğunu 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkQr günün 16 ıncı saatinde 
en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - İşbu tarihteki art!r~da teklif edilen bedel mukadder kıyme· 
tin % 75 ini bulmadığı takdirde 17-11-934 tarihine müsadif cumar
tesi günU saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza üç defa 
nidadan sonra saat 16 da en çok keza muhammen kıymetin % 75 ini 
bulmak şartiyle en çok artıran ta1ibine ihale olunacaktır. 

5 - 1. inci ve 2. inci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip verilme· 
iiği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesile ihale tarihinden itiba 
ren yedi gün içinde vezneye teslinı edilmediği takdirde ihale bozula· 
calC ve işbu talipten evel en yüksek teklifte bulunan talibin teklifi 
veçhile almağa razı olup olmadığı kendisinden sorulduktan sonra tek· 
lifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fark, ihalesi feshedilen birin· 
el talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine ihale olunacak· 
tır.Teklif veçhile almağa razı olmadığı takdirde ise mal yeniden 15 gün 
müddetle artırmıya çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine kati 
ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada da mal ihale edildikte tapu harcı ve % 2 
buçuk dellal harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul üze· 
rinde ki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarını 
evrakı müspiteleriyle 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri lhım
dır. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelini 
paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaktır. 

8 - Artırmrya iştirak edenler daha evel şartnameyi görmüş oku· 
muş ve gayrimenkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunlan tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 20-10-934 tarihinden iytibaren 
934/ 140 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

10 - Taliplerin mezkQr tarihlerde icra dairesi gayrimenkul satıt me
murluiuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. ~239 

27 EYLÜL 1934 PERŞEME!: 

Ankara İcra Dairesi Gayri .Menkul Sahş Memurluğun
dan: 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun 19-4-934 tarih ve 
cilt ve sayfa 146 ada 1111 parsel 614, 16 parsel numarasında mukay. 
yet ve Ankara'da Kavaklıdere mevkiinde bulunan 3 parça bağ aşağı· 

d::ıki şartlar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEM1LA TI 

Mezkur arazi elyevm Ü züm bağı halindedir bunlardan 14 parsel 
No. lu arsa 1-2 922 ve 16 parsel No. su 830 metre murabbaı olup 14 
parseli 738 ve 16 parseline ise 830 lira kıymet takdir olunmuştur. • 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış peşin para ile olmak üzere 1-11-934 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 ila 16 da icra dairesi gayrimenkul satış 
memurluğunda yapılacaktır. 

2- Talipler takt ir edilmiş olan yukarıdaki kıymetin % 7 buçuk 
pey akçası veya milli bir bangamn teminat mektubunu Gösterecek • 
!erdir: · 

3 - Satış günü artırma bedeli taktir edilen kıymetin % 7 buçu
ğunu bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün 16 mcı sa
atinde en çok artırana ihale edilecektir: 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder 
kıymetin % 7 beşini bulmadığı takdirde 17-11-934 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza 
üç defa nidadan sonra saat 16 da keza muhammen kıymetin % 75 şinl 
bulmak şartiyle en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip ve· 
rilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesiyle ihale ta • 
rihinden itibaren 7 gün içinde vezneye teslim edilmediği takdirde 
ihale bozulacak ve isbu talipten evet en yüksek teklifte bulunan tali
bin teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı kendisinden sorulduktan 
sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde farkı ihalesi feshe· 
dilen birinci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip üzerine ihale 
olunacaktır. Teklif veçhile almağa razı olmadığı takdirde ise mal 
yeniden onbeş gün müddetle artırmıya çıkarılacak ve en çok artıran 
talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada da mat talibine ihale edildikte tapu harGJ 
% 2 buçuk dellal harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla di ğer ıılakadarların gayri menliul Uze
rindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarını 
evrakı miisniteleriyle yirmi gün içinde İcra dairesine bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış be
delini paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaklardır. 

8 - Artırmıya iştirak edenler, daha evet şartnameyi gömıilf, oku· 
muş ve gayri menkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 20-10-934 tarihinden itibareQ 
934/ 126 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

10 - Taliplerin mezkQr tarihlerde icra daireıl gayri menkul 1&• 

tış memurluğuna müracaat eylemeleri llizwnu ilan olunur. 8-4241 

P~ T. T. Başmüdürlüiündenı 
2040 lira 97 kuruş bedeli keşifli Telsiz irsal istasiyo

nunda yapılacak tamiratın münakasası bir hafta temdit 
edilmiştir. 

Taliplerin teşrinievelin ikinci salı günü saat 15 te P. 
T. T. Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri ve teminatlan-
nr daha evel yatırmaları ilan olunur. (2746) 8--4256 

Devlet Demiryollanndan: 
Kaldırım inşaatında kultanılan parke taşlan. 1-10-934 

tarihinden itibaren taş, t oprak, kum ve saire nakliyatına 
mahsus D. D. 146 numaralı tarifeye ithal edilmiıtir. 

2 ~ D. D. 146 numaralı tarife, yalnız tam hamuleli va-
gonla · yapılacak nakliyata tatbik edilir. (2727) 8-4254 

Ankara Şehir içme suyu 
komisyonundan: 

Komisyon tarafından Ankara'da Çubuk bendiyle Ziraat 
Enstitüleri karşısındaki bir mahalde ve bu mahal ite şehir 
arasında döşenecek ana boruların malzemesiyle beraber fer• 
şiyatı ve buna mUteferri ameliyatı 22-8-934 tarihinden iti• 
haren iki ay müddetle ve kapalı zarf usuliyte münakasaya 
konulmuştur. Miinakasa 22-10-934 tarih pazartesi günü saat 
15 te Ankara'da İş Hanında komisyonun dairei mahsusasm• 
da icra kılınacaktır. Teklifnameler ve taliplerden aranılan 
vesaik muvakkat teminat bu husustaki münakasa şartname
sinde iyzah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Talipler 
bu husustaki şartname ve projeleri beş lira bedel mukabilin· 
de komisyondan alabilirler. (2134) 7-3502 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara merkez Kurtuluş ve Hakimiyeti milliye mek· 

tepleri için yaptırılması mukarrer 16 kalem marangoz eşyası 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin yüzde 
7,5 ğunu evelden muhasebei hususiye veznesine yatınnalan 
lazımdır. 

3 - Şartiameyi görmek istiyenlerin hergün Maarif mü
dürlüğüne ve 3.10.1934 tarihine kadar her pazartesi ve per • 
şembe günü saat on beşte vilayeti daimi encümenine müra-
caa tlan. (2616) 8-4088 

Harita Umum Müdürlüğünden : 
1 - Harita umum müdürlüğü Jeodezi şubesi için (5) adet 

gece işaret aletinin aleni münakasası 14-l0-934 pazar günü 
saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mü· 
nakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
becide Harita Umum Müdürlüğü satmatma komisyonuna 
gelmeleri. (2599) 8--4101 
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Halil Naci Kitıtçı ık ve Matbaacı.ık Her nevi plin ve resimlerin kopyaJan süratle çıkarılır. Telefon: 1230 

---LEYU ve NEHARi ---
Reımt Liselere muadelet hakkım haizdir. 

Kız F eyziati Liseleri Erkek 
Arnavutköy • tramvay caddesinde - Çiftesaraylarda 

~~~~-~1 M8smıfıile 
Terbiye ıısullerl ve tedrisatmdaki muvaffalayetile ta

nııııııııtır. 

tstlyenlere melrteı> tarifnamesl gönden11r. 

Adana belediye riyasetinden: 

Elektirikle işler 
siren sabo alınacak 

Yaldt tayini için Adaa saat kulesine konulmak ilme bir 
*-aatm alınmam brartaımdnuşm. 

Batm abnma mUnabaa talimatnamesi mucibince kapa
b ad UIUllyte olacaktır. 

!atlyenler Belediye Yan 1a1,n Jltidiirltiğünden pıtna
nıeyi alabilirler. 

Tepüıl ••elin an altmer ah g6ntt saat on beşte ihalesi 
icra edileceğinden taliplerin teminat ve teklifleriyle bil'lik· 
te Belediye Encümenine mtlncaatJan Dan oluntr. 8-4127 

ebecl merkeı hastahanesidahlli haıtahklar mütehassım 
DOKTOR NUSRET ISMAlL 

G&ltiane 1iutahanes1 sabdi c!ahlllye bq nmavhıl 
llastatamn tier gBn 14-20 ye kadar adliye arayı kar· 

QlllDda Palk B. apartnnanmcla kaba1 eder. 
T,.1 .. Jon ı 3613 

• 
lkbsat Vekaletinden: 

lktısat V eklleti otomobilinin senelik ihtiyacı için uaml 
'(300) teneke benzin almacaktxr. Lüzum görüldükçe ahnmak 
lzere 18. 9. 934 tan1ıinden iytibaren yinni gUn mtiddetle 
münakasaya konulmUftur. Talip o1an1ann birinci t e,llinba 
'inci giinii komisyona ıeraiti anlamak istiyenlerin levazım 
mildilrlüğDne müracaatJan ilan olmıur. (2604) 8-4068 

Mektepler sabnalma 
komisyonu reisliğin
den: 
İıqat U.ca lılektebine 5lO 

ton Allkana çimentosu açık 
nıünabla swetf7le alınacak
tır. Bu i,e pmek ildyenler 
1116nakaaa gilnU ol&D 5 tefl'İDİ
evel 934 tarihinde saat ıs te 
teminatlariyle birlikte komt. 
Yona mUracaat1an. (1913') 

8 .. 

Kiralık 
Müstakil iki oda bir alon 

Hacıbayram'da lmadlll'8CI 
Mustafa astaya ınUracaat. 

ZAYİ 

Ziraat Bukumlaa aldıjmı 
7-5-934 T. ve 847/12113 1'o. b 
Taarruf tevdiatı '9nomnu yi· 
tlltitn. Yeniıini alacatımcl-n 
..... Wmımııt& 

8-4238 ZBRRA 

1 M. M. V. Sahnalma Komisyonu ilanlan 1 
. !LAN 

Ankara askerlik şube bina· 
.,mm ikmali inşası kapalı zarf 
'a münakasaya konmuştur. 
t ;., .. lesi 29-9-934 cumartesi gü-
1ü saat on birdedir. Taliple -
·in keşif resim ile şartname 
eri görmek Ü?"'T~ her s;in öi· 

1 "'den sonra M. M. V. satın 
, ima komisyonuna müracaat . 
::ın ve münak:ı.saya istirak e
leceklerin dahi teminat ve 
~eklifat mektuolannı vaktin 
ien evet mezkftr komisvon re
isliğine vermeleri. (2421) 

8-3856 

tLAN 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 17 ka

lem Bordo aleti pazarlıkla 
alınacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün 
pazarlığına gireceklerin 
4-10-934 perşembe günü 10,5 
ta te'Tlin:ttlarivle h\rlikte M. 
1L V. SA. AL. KO. na mü
racaatları. (2737) 8--4245 

İLAN 
H :ı.va krta:t.tl ihtiyacı icin 

21)()() acl"!t kilim pazarlıkla 
almacaktrr. Sartnamesini 
görmek ic;tivenlerin her gün 
ve pazarh~a ~ireceklerin 
2-10-9~4 sah ıtiinü saat 15 te 

Aşağıda cins ve miktan ya. t~'T';rt~tbrivle birlikte M. 
-.:ılı mevat ayn ayn kapalı M. V. SA. /4 T ... KO. na mü-
-.:arf usuliyle Edremit'te satın racaat1an (2736) 8-4246 
ılma komisyonuhca mübavaa 
~dileceğinden talio o1anlarna· tLA N •• 
~eraitini öğrenmek üzere her Hava kıtaatı ıçın 2000 
..,.ün ve milnak:ıı~2lara iştirakJ. adet ekmek torhası pazarlık 
edeceklerin teklif ve teminat- la alınac,.,ktır. Şartname ve 
"riyle birlikte ihale ı?fjnü o- nümunesini görmek istiven-

• an 14-10-934 pazar günü saat lerin her JTÜn ve oaz~rhğına 
rn dan evel mezkOr komiayo. p.irereklerin 2-10-934 sah 
ıa müracaatl;.rı. (2474) g-ünü sa~t 14 te teminatla-

Cinsi Miktan rivle hirlikte M. M. V. SA. 
Nohut 15.000 kilo AL. KO. na müracaattan. 
Un 330.000 ,, (2735) 8-42447 
Sabun 8.500 ., f LAN 
Bulgur 2S,000 '' Hava ihtiyacı için 50 gram 
Kum fasulya 25.000 ., Radyum boyan pazarlıkla 
Pirinç 14.000 ., alınacaktır. Sartnamesini 
Zeytin tanesi 4.500 • gi)rmek istiyenlerin her gün 

8-3939 ,. "' ve ı>azarhğma gireceklerin 
2-10-934 sah günü saat 10,5 

İNŞA,\ T 1LANL ~ ta tcminattarivte birlikte 
İNŞAAT: Kmkkale'de M. 1\1. V. SA. AL. KO. na 

tiç nbitan apartunam ve müracaattan. (2734) 
mevcut lise binasının tevsii : 8-4248 
ile gedikli küçük zabit metri: İLAN 
tebinin yeniden İnşasil'Un!..' rAJ • .:~ • 
kapah nrf mUnakasasma Es~ışemı" !1-nuzonJannm 
talip çıkmadığından bu defa kalorıf er tesısatı kapalı zarf 
pazarlığa konulmuştur. İha- la !aptı~laca~ .. Şa~ 
lesi ı.x.1934 pazar günü saat ı m~ go~ek ııtıyenl~r'? 
on birdecHr. Taliplerin keşif her gun mmıa~asasma ısti-
ve projelerle şartnameleri rak ede~ekl.~~~ 22-1()..934 
gönnek üzere her gün öğle- pazartesı gunu . saat 10.S 
den sonra ve pazarlığa işti - ' [ oı~~mçukta) t;ktıf ~ektuı; 
rak edeceklerin de teminat - ~nyle ve tf""lımatlarıyle bır 
lariyle vaktinde M.M.V. _.. ~ ır Jikte. M. M. V ... Satmalma 
tm alma komisyonuna mü00 'I komJsyonuna mura~aatlan. 
racaatlan .(2662) 8-4l-63 (2731) 8-4250 

. ~ 

Gazdan korunma evinin , 
ihtiyacı için bir adet küçük 
mikyasta aktif kömür ocağJ 
satuı alınacaktır: Pazarlığı 
3-10-934 çarşamba günü sa
at 14 te icra edilecektir. Ta
lipler evsaf ve sartnameshtt 
~örmek üzere her l!'iln öf le
den sonra ve nazarlığa işti
rak edeceklerin o e:iin -ve sa· , 
atinde teminatlariyle b~rlik
te M. M. V. Satınalma ko
misyomma müracaatlart. 

(2739) 8--4243 

tLAN 
Ordu ihtiyacı tçln (10) 

kalem eczayı baytariye pa
nrldda •tın atmacaktD'. 
Puarhğt 4-1~934 perşembe 
günü saat 14 te kTa edil~ 
cektir. Talipler evsaf ve 
~i görmek ti.zere 
her giin öğleden sonra ve 
1)8zarlı~a iştirak edecekle
rin o gün ve saatinde temi
nati vle birlikte M. M. V. sa
tmalma kormsvonuna mü
racaattan. (2738) 8-4244 

İLAN 
PuarbJi giiniiade gaz kur

sm:ıa ait (6) kalem malze
meye talip zuhur etmemiş
tir. Bu defa pazarlığı 1-10-
934 paartesi giaü -t 1.f 
te icra edilecektir. Talipter 
evsaf ve M~ ger
mek üzeri her gilıı ve pazar
hfa iıtirak edecelderin o 
ilin. 'le saatinde teminatla
riyJe birliım il. il. V. eattn 
alma komilyomın• miiıaca
atı. (2733) ,_..249 

İL~N 
İNŞAAT: Cebeci hasta

hanesinin tadilen inşası ka· 
pah zarf. ııiuliyle münaka
saya konulmuşmr. İhalesi 
21-10-934 pazar .günü saat 
.on birdedir. Taliplerin keşif 
şartname ve projelerini gör
mek üzere her giin M. M. V. 

t- satma]ma komisyonuna mü 
racaatlan ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de temi
nat ve teklif mektuplanm 
ihale saatinden evel mezkOr 
komisvon reisliğine verme-
leri. (2730) 8-4251 

O. D. Yollan Ye U1111111 
lan U. Md. Sa. Al. Ko

misyonu Danlan. 

iLAN 
Fren, hava sevk boruları ve 

teferriiatınm kapalı zarfla mn 
na.kasası Ankara' da idare bi
ııasmda 10-11-934 cumartesi 
~il Aat 15 te yapdacaktır. 
l'afailat Haydaıpqa ve An
kara veznelerinde onar liraya 
satılan şartnamelerde yazılı-
dır. (2704) 8-4216 

ANKARA S UNCU SULH 
HUKUK MAHKEMESiNDEN: 

Ankara''\- mukpuarmda Şcv
lııet Ahmet Bey tereJr:eaiıae ait 
eı • rw4e baJ_., ecza ve c:.
mekinlar ve alit ve edeftt ,.... 
114 tarihine mlmlif JtUar ıG
.. aut 14 te bDmlbayecJe atı• 
IMaimdan tallpledu ynm •e 
.. ti mukQrda ecnha:ıede huır 
""' 1 ' ı .. u. ...... 

8-42GO 

Ay yo'cuları: 
4000 mil uzaktaroa 

müthiş soeuklar,. 
Wmıalaya ile boy ölçüşen 
haşin dağ' ailp1ele.d •uııtı. 
da.. 
BillQr teklinde aular .._ı 
içilir? 1 
Ma)'Dlun gibi 11Çnyaa illl 
sanlar ... 

AYA TAYYARE l~~ 
VARAN 

Ay yolculırrr 
NIN 

SÖYLEDİKLERİMİ 
HAV,f.CILIK ve SPORU 

107 inci saynmda 
ok~ 

Ankara leva-zım a'l1irlift Satın A<ma 
komis1onu ilaaları 

İLAN 
A.fağıda cins vıe mikclan yamı mtftt: hizalannda ı 

rilen tarih ve saatlerde kapalı zarf ~ münakasaya konul 
muftUr. Taliplerin fll'tDamesini göıaaek ü zere llıergia mi 
nakasaya iştirak etmek üzere ihale günü gösterilen saatte 
evet teminat akçeleriyle birlikte Edl'8'it mkai ahm Bal:ml 
komisyonuna müracaattan. (2637) 
Hepsinin ilaa Nermi için illale cüaü 

tarihi cinsi mikdan alınacağı saat 
20.9.1934 Ku. Ot lOQ.OOO Edsemit 1.i.10.193' 
27.9.1934 " Arpa 250J>OO Ed~mit 15.10.1934 

4.10.1934 Arpa 160.000 :Ayvahk 1S.J8.9lf 
11.10.1934 Ku. Soğan 8.<>00 E\ft'emit 15.10.1934 

... . .. ~120 

lLAN iLAN 
Kolordu merkez kıtaatiy~ 

145000 kilo un 17 teşrini- le Ki.i~hya istihkam taı.nı 
eve1 934 saat an alt.ta ka- w 'B1t.1'tşıelttr b1l"t'a biılikkd 
palı zarfla münakaşaya k<>w üıti~ için ZfilO() kilo ~~ 
nuhmıştur. Sartnamesmi ~ rinç,k~ah zadta nriina1ia? 
receklerin her gilD ve talip- say• ııff:9nulmuştur. İhalesı 
lerin belli saatten evel tek- 17-lo.m4 ~amha giinii..., 
lif mektuplannı Manisa'da- at 1~.,tcdir. Talipleri:,~ 
ki Fırka sattnalma komis- şehi1'lftd.maa sat 
yonuna vermeleri. (.2748) komi.onuna müracaatlar.i 

8-4258 (2747) 8--4257 

1 A& Fb. lL Md. S..AJ. koınis1011U ilaalan t 
1200 ADET llAICSİM TOFBCt 

NAMLUSU 2-10-9~ 
46340 ., UUHrKLtl' M.AK-KAJ ) 

7700 " 'MUHTELiF FRE~E ) 
11080 • •U'.HmLİ.F DEB4rERB ) 
3QJ8 .. MUHTEL1F RA YB ) 
5820 • MUHTELİF ERKIK ) 2-10-IH 
832 ,, MUHTELİF PAFTA ) 

1000 ,, DESTERE ÇAKISI ) 
2000 .. "BlCKI DESTEREL'ER ) 
Yukaniaki malzeme JEzarlık .suftetiyle 2-W-93f tatjhiııı( 

de saat 14 te ihalesi icra eclitecdctir. Taliplerin teminat iW 
müracaattan (2722) 1-4231 

KIRIKKALE'DE TAPA ıı 
TERKİP 'BİNASDllR 

. NOKSAN TRANSMtS
YONLARI İKMALİ ' 

...... ,.. •
·~·' ........... 

Y•kardaki malzeme pazar
lık smetiyle 3<>-9-934 tarihin
de saat 14 te ihalesi icra edi· 
leceldir. TaUplerba tıeriılada 
müracaattan (2706) 8-4214 

30,000 ADET TÜFEK: 
KUNDAGI TASLAat 

Yukarclald malzeme pa· 
2arbk suretiyle 8-10-934 ta
rihinde saat 14 te ihalesi il> 
ra edilecektir. Talipleri& te
minat ile müracaatlaıı. 

(2714) 8--4235 

ıo KALEM Ml\ltf llB 
YACI 

8-11)..934 tarihinde .. in ... 
aam ilan edilen yukardakl 
malzeme 15-10-93f Wibine 
t ehir edilmiatir (2707) 

8-4213 

İLAN 

lh.loe 39 A lm'UITab dükkld 
.31-5-134 t.arihi.aıe kadaı- aı. 

nnk üzere 16-1'0-934 salı gD' 
ail Aat W 1/2 de açık ..... 
maile kiraya verilecektir. 
fstiıaleria talinldlliylf 
o ~.e ~aatte encümene 
müracaatJan. (2729) 

8-l2ll 

ANKARA HALKEYI 
.REİSLİGİNDEH: 

ff81keft Ça aç* a ıs a 
uuli .. IQ taa .. kCiıaiiril 
... w. Jlla1e 2-10..nf 
Slk .... .-at 11 eledir. ... 
~aeraiti~~ 
zere Batkevtne mllraC.-. 
lan. ....... 
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Ankara Belediyesi! 
intihap encümenin
den: 
1- Ankara Beled·ve • 
si intiha ı için ·nt• ap encü
menince tanzim olunan inti· 
hap edilrek ve int•hdp et · 
mek hakkını ha·z vatandaş-
arın mahalle maha le isim· 

lerini havi ikişer nüsha cf ef-
terler 24-ey ôl pazartesi günü 
sabahı Vilayet ve Belediye 
dairesi kapılarile Samanpa · 
zarı mevdanına asılacak ve 
bu defterler tatil günü hariç 
olmak üzere altı gün müd .. 
detle askıda kaldıktan sonra 
30-evlô~ pazar günü akşamı 
saat on sekizde askıdan in · 
d rilecektir. 
2 - Defterde İsmi olma1 an 
ve yanlış veya mükerrer 
yazılmış olan vatandaşlar 
bu hususa ait itirazlarını 
ancak 30 - evlôl pazar günü 
akşamına kadar yapabilir .. 
ler • 30 - eylôl ak4;'amından 

itiraz ka •• sonra encumence 
bul edilmez. 
3 - Belediye mec·ısi azalığı 
intihabı 10-teşrinievve -934 
çarşamba ~ünü sabah saat 
dokuzda ba'i ayac k ve 16 
birinci te r·n sa ı günü ak -
şanıı saat 19 za ka~ar (7) 
gün devam e,.,ecektir. 
4 - intihap sandığı Ankara 
belediye dairesinde he edi -
ye meclisi sa onuna konu a· 
caktır 
5 - Ha~gi mahalleler hal· 
kının hanoi gün erG e reyle · 
rini kullanacakları ayrıca 
ilan edilecektir. l2639) 8-4122 

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. 

Ta1ipler şartname ve teferrüatını vekalet inşaat daire-
sinde görebilirler. (2690) 8-4195 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
RA~T L;O~R 

D. D. yolları Umum 
Müdi;rıüğünden: 

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

8-4228 

Zara C. Müddeiumumili~inden: 
3500 lira bedeli keşifli adliyenin dokuz göz odadan iba

ret yapılacak binasının kapqlı zarf usuliyle 22.9.1934 tari
hinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya konul -
muştur. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı muvakka
teleriyle birlikte 14.10.1934 pazar günü daireye gelmeleri 
ve daha ziyade malfımat almak istiyenlerin dairemize ve 
Baş mühendislik makamına müracaat eylemeleri ilan o-
lunur. (2667) 8-4168 

iv.: aarif V ekileti 
Asarı Atika ve Müze~er 

Müdürlüğünden 
Eti eserleri için açık müze yapılmak üzere Ankara Et -

noğrafya müzesi önündeki sahanın düzeltilmesi 19. 9. 934 
tarihinden iytibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuştur. İhale 10. 10. 934 çarşamba gunu 
saat 15 te Maarif Vekaleti inşaat komisyonunda yapılacak· 
tır. 

Talipler sartname ve teferrüatını Vekalet inşaat daire· 
sinde görebilirler. (2644) 8-4180 

• 

Iktısat Vekaletinden : 

r akli o ranıyor 
lktısat Vekaleti Deniz Nakliyatr Umum Müdürlüğii şu· 

abatı icin altmış lira aylık ücretle ve müsabaka ile iki dak
tilo Hanım alınacaktır. Taliplerin 27 eylUl 934 perşembe 
günü saat on ücte Deniz Ticareti müşteşarhğı binasında açı· 
lacak müsabaka imtihanına i~tirakleri. (2631) 8-4111 

Paris Üniversitesinden 
mezon 

Diş tabibi Ekrem Avni 
avdet ederek rahatsızlan kabule baılamıfbr. 

Himayei Etfal aparhmaoı Telefon 3910 
8-3809 

27 EYLUL 1934 PERŞEr~ .r.:~ 

Benimsenen Söhret 
" 

-Azizim, şöhretin benimsenmesine aklınız eriyor mu l 
-Çok şaşılacak bir şey amma, bu hal Frigidaire'in başına 

geliyor, ve şöhretin benirn~iyenlerden adeta mütezarrı' 
oluyor. 

Frlcldalre o derece bir t6hret kazandı ki, pek çok klmstıer he~han&J 
bir soluk hava dolabını Frlcldalre zannediyor. Halbukl hakikat 
bQsbOtOn ba•kadır. Frlcldalre General Motor• tarafından surett 

mahsusada imal edilen carantlll •oiuk hava dolabının lsmldl• 

Bir FRIGIDAIRE aoiuk hava dolabı alıyorum, diye alellde bir al .. 

alanlar eksik deilldlr. isim lltlbasından. ve mOtabehetlndett 
sakınınız. Bir tek FRIGIDAIRE vardır. Soluk hava dola~ı satın 
ehrken FRIGiDAIRE markasını tasıdıiını tesblt ediniz. 

FRIGIDAIRE 
Oeneraı Motor Mamu14tı 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı 

P. T. T. Ankara 
Başmiidürlüğündenı 

Yazın otomobil kışın icaba göre araba, kızak ve hayvanla 
naklounan Hasankale - Bayazıt postası Karaköseye kadac 
580 Karaköseden Bayazıta kadar 400 kilometre olmak üzere 
850 lira muhammen bedelle 5.9.1934 tarihinden itibaren bw 
ay zarfında pazarlıkla ihalesine karar verilmişir. Taliplerin 
Erzurum P.T.T. Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri. (2507): 

8-3957 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Harada yapılacak "25783., lira "86., kuruş bedeli keşifl{ 
kısrak serbest ahın inşası 1 teşrinievel 1934 pazartesi günll 
saat :m beşte kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. Taliple
rin yevmi mezkurda teminatlariyle birlikte Hara merkezin• 
de bulnnmalan ve şartnamesini görmek istiyenlerin Bursa. 
İstanbul Baytar Müdiirlükleriyle Hara Müdürlüğüne müra• 
r-;ı~tl ... rr ;1 ... ., nl.mıır. (E\7li8) 8-4063 

Ankara şehri iymar 
Müdürlüğündenı 

Yenişehirde 1039, 1045. 1047, 1067, 1068, 1080 ve ıosı. 
numarah.adalariyle keza Yenişehirde telgaz civarında 1141., 
1149, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156,··1157, ·1158 numaralı 
adalarında üz~rlerjne henüz inşaat yapılmamış olan arsalar• 
da yapıla~ak ı.nşaatm tarzları ve vaziyet planlan tesbit ve 
tanzim edilmiş olduğundan alakadarlann vaziyetlerini öğ4 
renmek üzere daireye müracaat edebilecekleri ilan olunur. 

MEKTEPLER SATIN AL
MA KOMiSYONU RElS
LICINDEN: 

İnşaat usta mektebi ta -
!ebeleri için aşağıda cins ve 
mikdarı yazılı eşya pazar • 
hkla alınacaktır. Bu işe gir
mek istiyenler teminatlari -
le birlikte pazarlık günü o • 
lan 27 evlfıl 1934 tarihinde 

(2629) 8-4112 

mektepler komisyonuna 
müracaatlan ilan o~unur, 

300 cift çorap 
300 adet mendil 
155 adet kravat 
40 adet çorap bağı 

155 adet harici gömlek: 
40 adet postal 

8-4233 

imtiyaz ıahibi ve Başmu 
harriri F ALlH RIFKl. SİNEMALAR 1 

Umumi ne,riyatı idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

--<-
Çanlcırı caddesi civarında 

l 
Hakimiyeti Milliye Matbaa -

. srnda basrlmıttır. 

( YENi 1 
Bu ~ece: Yeni mevı,;irnin yeni filmi: 

BAR ŞARKICISI 

ı-·ramm:ca fevkalade hissi dram. Oynıyan
lar: Claudcttc Colbert • Ricacdo Corter:. 

f KULüPJ 
Bugün: iki filim: ı - Bekarlığa Veda 

2 - 77 Numaralı ev 
Bu gece: Bekir lığa veda 

Mactha Eggarth'm bol musikili 

büyük opereti. 


