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Gündelik. 

DÖRT NUTUK 
Balkan birliğfol lstiyenler ve 

onu kendilerine şiaredinenler, 

harp ile sulhun ne olduğunu tec· 
rübe ile bildikten sonra, sulhper
ver olmayı tercih edenlerdir. 

Gazi 

· Sah akşamı radyolarını Anka-1 istasyonuna göre ayar etmiş 
Sanlar, gece yarısına doğru dört 

alkan devletinin sulh ve emni -
tet andını dinle~iler. 1934 so~
aharında.yız. Bir de Balkanlar • 
~ 19~1 sonbaharım düşününüz. 
. ger tnsanların rahat ve saadetle

l'ıne hizmet etmek istiyenler var
:İ' onlaı: için. her teYİD .mümkün 

.. d duğunu Balkan antlaşmasından 
L ~1ha İyi hangi hadise ispat ede • 

~ oı ir? . . . . 
" ... · Ballc~n miJJetleri acı ve sevinç

lerfna_e beraberdirler. 
" •.• Balkan devletleri sulh ve emnl· 

· Yet ülkülerini tahakkuk ettirmek az· 
lııirıde müttehittirler. 

• 
1 

~· ..• Balkan devletleri geçirebilecek
erı bütün imtihanlardan, ittihatlarrn -

· ~~ daha fazla sağlamlık ve dostça el
bırliği arzularında daha 

0

fazla kuvvet 
ulmu~ olarak çıkacaklardır. 

··~. Sulh vasıtası ile refah, ve her 
t.arafta sulh!-Türkiye Hariciye Vekili. 

" •.• Milletlerimizin en yüksek ülkil· 
Sij . 

olan sulhun, ancak, onların kudret 
l>e refahı lle en mükemmel bir şekilde 
temin edilebileceğine kaniim. 

" •.. Balkan siyasetimizin muvaffaki
~etinin en parlak müeyyedesini, ber
k angi birimizin elde ettiği terakkiler 
ar~ısında duyduğumuz müşterek me • 

Serret te bulmaktayım. 
" ... Her şeyden şüphe edenlere, yan-

• Y~na va.ş-ıyan ve birbirinin terakkile • 
rı · · · n_ı endiyşe ve hasetle değil, memnuni· 
Y~t hisleri ile takip eden dö~t mille· 
bn · . 

• t. muhteşem manzarasını gösterebill
ız. 

k " ... Hiç bir zorluk, Balkanlar'da 
llrmak istediifimiz yeni nizamın tedri-

cen t w • • 

1ı • eessıısünü durdurabilecek kudreti 
~aız olamaz. - · Yunanistan Hariciye 

aıırı. .. . . 
ib ... Tarihleri harpların tevalisinden 
r aret olanların harareti ile sulh istiyo
ıız. .. 

td ... Biz sulhu, aynı zamanda, en sa-
se etli. harbm, insaniyete, tek bir sulh 
&: nesı mesaisi kadar k§r getirmiyecc ?i 
anaatinı·n d... J d. .. ver ıgz ateş e arzu e ıyor ~. 

s· •·· Sulha malik olmak için, onu ı ' 
ıs etm k 
oyı e J.azımdır. Sulh tesis eter ': , 

e bir a k A d s erı kuvvete malik oln k 
ernekt . . 

bu ır /iı sulhu bozmak istiyen' r, 
nu hatta a·· .. • . lne . uşunmege bıle cesaret e .e-
sın/er E w • v • 11;.,1.•. • r;er bır devlet, cografı ge-

'( ı,gı ve '"f . . . b ,,,, 1t •• nu us ıytıbarıyle, tek aşı-
'>vJe b · ın,.7~ ır askerf kuvvet teşkil ede-

ay,, c- akrl ve sevkitabil ona kendisi ile 
ı vaziy t . 

lig·i . e te bulıınan devletlerle elbır• 
nı em d 1 dog~ re er. tilafımız işte bund.ın 
muştu r.- Romanya Hariciye Na7: rı 

" ..• Balk · · 'lfe t an ıtılafınrn ancak bir sıılh 
er ak ki 

teitr vasıtası olduğunu ben de 
.. ar etmek isterim. -

•· Balka · ·1 den n ıtı alı bilhassa ve her şey-
'lfetlieveı, Balkan istiklalinin en kuv -
t . 'lfe en rnü . . 
ıkıaı y essır sılahıdır ve bu is. 

llar;ci ~Koslavya Kırallığt'nın bütün 
~. sı.vaset· . 
uıy.,e... mın temeli ve ba~lıca en-

., .. ı olmu 
tır. _ 'Y ştur ve daima öyle olacak-
'titi. ugoslavya Hariciye Nazır Ve-

N' 
&tn-aı ~~kların büyük ve kurban 
'•rnıa eksandr hakkındaki kı -
'• rını . 
;~tıhterel'\'ı rne~~nl~rde. bıraktık. 

d
l.itnlesi •

1 
Mosyo Tıtü1esko şu 

.. ı e b .. ,.. k d 
t.';'Y\l)<\n 1'1:. u o um arşısrn a 

1 1.1nıan1 I u.şterek hi~sin tam ter-
1.itıda .. 1° muştur: " Bir fikir yo -
oııı o en) k h . ttr1rı .. er a ramandnlar ve 
ıh •<\!il t• 

a.r"'ttir-. f) Ye 1 şu tek kelimeden 
n·· . e'7atn d' . ' f.ı-· ll'7iik kı e ımz. ,, 

.:l~~t ra)a karşı en büyük 
··•ek ' "ntın • f ten ib eserıne devam et -
:ıı"; aret o)d .. . 

"-~t"•n . t~~unu Maraılya 
etteaı -'i-·• -1..L • ..auu yazmwyu.a. 

12 sayıf 

Her gün sabahları Ankarada çıkar 

Büyük Millet Meclisinde 
Bugün dördüncü devrenin dördüncü içtima. yılı başlıyor. 

B.·~·~ Millet Meclisinde bugüp saat o:ıbeşte dördüncü İntihap devresinin dördüncü içtima yılı başlıyor. Bu0 ..... ırl ec
liste Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri senelik. nutuklarını söyliyec ek/erdir. 

Konsey ikinci toplant1sını yaptı 

. Gazi I:I_azretleri. dün M:. Puriç'i kabul etti, akşam ko~uk bak~lar şerefine 
bir ~ay ziyafeti verdi.M. Yev.tiç Hariciy·e Vekilimize tehassüslerini bildirdi. 

Evelki gece misafir Bakanlar şerefine Hariciye Vekilimizin verdikleri ziyafett en enstantaneler. Meclis Reisi Kazım, 
Başv~kil ismet Paşalar Hazeratiyle konuk bakanlar ve davetliler 

Balkan iyti1afı konseyi dün on Ak~am Reisicümhur Gazi Mus- ecnebi gazeteciler şerefine bir ak-
birde Hariciye Vekaletinde ikinci tafa Kemal Hazretleri Çankaya'· şam yemeği verilmiş, ve bu ye -
toplantısını yapmış ve öğleyin da Balkan iytilafı hükumetleri ha- mekte yerli ve ecnebi matbuat mü· 
Balkan hariciye nazırları şerefine riciye nazırları şerefine bir çay zi- messillerinden baı;ka, Dahiliye Ve-
Hariciye Vekaleti umumi katibi . yafeti vermişler ve bu ziyafette · kili Şükrü Kaya, Bükreş elçimiz 
Numan Bey tarafından Marmara murahhas h~vet azalarından baş- Hamdt,!lah Suphi Beyler de bu. 
köı:.kiinde bir öğle yemeği veril· ka Ankara'daki ecnebi matbuat lunmuşlardır. 
mistir. mümess1l1 ~ri bulunmuşlardır. Zivafette matbuat umum mü: . -

·Romanya Hariciye nazın M. . Reis;c;· - h1n· ~azi Mustafa Ke- dürü, Vedat Nedim Bey ile yunan, 
Titülesko öğle yeme~ini, Sovyet mal HazretlP.ri, dün saat 14,30 da romen, yugoslav gazetecileri birer 
Rusya'nın Ankara Büyük elçisi Ym,.oslavva haricive nan!' vekili nut k ·· 1 · l D h"t• y · ,. b 1 • l . · u soy emt~ er ve a t ıye e-
Karahan ile beraber yemiş· ve bu M. Purıç ı ka u etmış erdır. . kil' Ş"kr"' K B b ki 

T k 
- .. k ı u u aya ey u nutu ara 

vemekte Haricive Vekili . evfi Gene du,. a sam matbuat u • · cevap · vermiş ve ecnebi matbuat 
· Rü~tü Bev ile 0fthi1iye Vek•li Şük- mum müdiirlü~ taratfmdan ,ehir mümessillerin'i türk meslekdatlari-

ru .. J(:tv: RP.v hnlnnmu~lardır. lokantMınil'l A"k~ra dıı. bulunan (S 3 .. " 1 d ) 

Marsilya faciasından biraz son
ra kıral henüz sandıkasmda iken 
y;pılan Belgrat içtimaı, -:'e faci
anın hatırası henüz taze ıken, o • 
nu takip eden Ankara içtimaı, 
Balkan milletlerinde bu iradenin 
ne kadar sarsılmaz olduğunu dün-
yaya göstermiştir. • 

Balkan itilafının sulh ve emnı
yet davaları için bir örnek olaca· 
tını söylediğimiz zaman hayal Ye 
ıurun kapıl••m•ıbk: VelM bir 

mmtaka için olsun, en iyi ve te -
melli emniyet antlaşması daha 
şimdiden bu olmuştur. 

Misafir dost1arımizın nutukla. 
rmda Türkiye'ye ayırmış olduk -
ları fıkralara candan teşekkür e -
deriz. Gazi Türk milletinin öz sa
mimiyeti demel<tir: Ondan ne duy
dular, ne din1edi1erse, hepsinin 
türk milletinin bağnndan kop· 
mut olduğuna iytimat etsinler. 

FALiH RIFKI 

onu . uncu sayr a a 

Sergide dolaşmalar 
Y ann bu baş! k altında sergi tet

kiklerimizi yazmağa başlıyoruz. Bu 

seri yazılarımr.., okurlarunıza yalnız 
sergiyi tanıtmakla kalmıyacak, 'mil· 1 

li sanayi i~lerimizin 11 inci yddaki ! 

verimini de gösterecektir. 

1 
!kinci teşru. 

1934 
PERŞEMBE 

Her yerde 5 kuru 

.öZTVRI\.ÇE 

Nineme bitik 
Günlerden, yedi gÜnlerden beri göz

lerin yollardaymıf, .benden bit:k bek'er, 
yazacaklarımı özler, dunınnutsun. Gön
lüm özleyordu; içim istiyordu ama i,im 
bırakmadı da sana uzunca bir uza tek bir 
bitik olsun, yazamadım nineciğim. 

Bugün yazdığım bu dizilerle bütün 
öykülerimin acısını çıkaracağım; una 
büyük bayramda gördüklerimden bir bö
lümünü anlatacağım: 

Geçit yeri çok kalabalıktı ve bütün 
kalabalığın gözü ta uzaktan dönen, kJT
nlan yolda idi. Bütün türk analarmm 
oğlu ve bütün türk budununun babUı 
oradan gelecekti. 

Onun geçeceği yola ıölıeleri dütıün 
- ·diye daba önceden ordu kanatbn, uçak· 

lar uçtular. Biraz sonra orunç içinde ~ 
lanan gözlerimize öyle göründü ki uzun 
bir yol boyunca yurdun topraklan yü -
künüyor, ağaçlan eaenlemeğe anıyorı 

bulutları - sanki onlarda dağlann ardın
daki alanlardan yükselmit türk uçeklan 
imişler gibi - seğirttiler. Çünkü O ge

liyordu; çünkü O gelecek ve cumurluk 
çocuklarınm öaünden bir S!'karya ırma. 
ğı gibi akışını görecek, çünkü onun yü
reğine bütün budunun birleşik onınca 

çarpacaktı. 

O geldi; ve bütün bir budunun omu• 
lan üzerinde etten, kemikten, gÜreden. 
ustan ve bilgiden bir kurçak ırJbi ora}'ll 
dikildi. Önünden ırmak ıribi akhk ve ni
neciğim bu akm, acunun son gününe 
dek, her yıl biraz daha akmımı cot~ 
rak akacaktır. 

x:ır. 

Sen de bizimle olmalı idin. Bir yayla 
güneıinin yanıkhğmı •• acunun en 
iizel budununun onuruna benizlerinde 
taşıyan koşun geçti; birer çiçek gı1Jl 

- ıüılü kız çocuk~Rn: umuzlan dinç kol
lan güçlü yarınki bağatrrlar geçti; kent" 
li geçti; köylü geçti. Ath geçti, yaya 
geçti. O bütün bu geçenlerin omuzların
da cumurluk, yeni bir )'llfrna akın edi
yordu. 

x :ır. 

Nine, bunlan ıana nıçın yazdıfmn 
anlaınıısındrr. Yurdu bu kutlu gününe 
kavutturmak için Gazi'den buyruk al..., 
rak çarpışanlar a.raımda senin de ild 
oğlun vardı Te bu iki oğul, timdi Sakar
ya yakrnlarında bir küme toprak altrnda 
yurdun ölgüsüz nöbetçileri olmuılardrr. 

Türk çocuklan, en büyiik tiirküa 
önünden geçerlerken kahlcta onlana 
anafıru duyuyor gibi idik. Burada sen 
de burada olsaydın onlan anacak, fakat 

(sonu 2. inci s11yıf11d11) 

Ji~ırl{a· grupunda 

Grup dün toplandı. Ve 
Büyük rJ.Ieclisin, riyaset 
divanı ile, grup idare 

hey~tini seçti. 
Cümburiyet Halle Fırkası grupu İ"-9 

re Heyeti Reisliğinden\ 
Dün Fırka grupu ismet Paıa'nın re

isliğinde toplandı. Umumi riyaset diva
nı tarafından Büyük Millet Meclisi rei .. 
liğine namzet gösterilen Balıkesir mebo 

. su Kazım Pafa'run namzetliti ve umumi 
riyaset divanı tarafrndan Cümhunyet 
Halk Fırkası grupu reis vekilliklerin• 
namzet gösterilen Tekirdaf mebusa 
Cemil ve Çankırı mebusu Abdülhalik 
Beylerin intihaplan müttefikan kabul 

· edildi. Cemil Beyin reisliğinde müzıık&o 
reye devam olunarak Büvük Millet M"c
lisi rei~ vekilliklerine, idare amir ve k:i
hplilutrİne namzet gösterilecek zcv;d 

ile grup idare heyeti azası seçildi. Se
çilen yeni grup idare heyeti azası fUD

lardır: 
Damar Bey (Adana), Rasih Bey 

(Antalya), Aziz Bey (Erzurum) Ahdiil 
halr Boy (Erzincan), Krhc; Ali Bey t<.a
zian•ep), Ihsan Paııa (Gireaun) F·ı-.t 
Bev (Kırklareli), ttamdi Bey (Ordu), 
Rasim 8ey (Smu). 



SAYIFA 2 

YLt,O:sLAVYA'DA. 

Balkan konseyi toplantısı 
ve yugoslav gazeteleri 
Belgrat, 31 (A.A) - Gazeteler, Bal

kan iytilafı konseyinin Ankara toplan
tısı hakk

0

ında haberler neşretmekte ve 
ıimdiki hal ve şartlar altında bu top -
lantınm haiz olduğu ehemmiyetli mana
Ti kaydey lemektedirler. 

Gazeteler, aynı .r:amanda Balkan iy -
tllafmın nasıl ve ne gibi bir maksatla 
te§ekkül etmiş olduğunu ya.zmakta ve 
bu iytilafın dünyanın bu kısmında bir 
sulh ve düzen Amili olmu§ olduğunu 
ilave cylcmektcdirlcr. 

Politika gazetesi yazmış olduğu ma
kalede Ball:an İtilafı için en mühim ta
rihin 19 teşrinievel olduğunu söyle -
mcktedir. O tarihte mUteveffa kıral A
le.ksandr'ın cenaze merasiminden sonra 
tevfik Rüştü Bey ile M. Titülesko ve 
M . Maksimos, hükfunetlcri namına Yu-

oslavya ile mütesanit olduklarını ve 
tlmdiye kadar takip edilmi§ olan si -
yasete devam edeceklerini ilan etıniş
lerdL 

Vreme gazetesi. Ankara toplantrsı
llm Balkan memleketlerinin iktısadi 

Ye harsi tesanütlerini tensik ve bu iy
tllafm teşkilatma ait nizamatr tanzim 
91lemek noktalarından fevkalade mü -
him olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, Balkan iytilafmın iktısa
c!en tensiki keyfiyetinin diğer memle
ketlerin bu iytilafa dahil olmalarına 

ınani teşkil etmiyeceğini ilave eylemek
tedir. 

IU. Ye,·tiç' e atf edilcn beyanat 
tekzip ediliyor. 

Belgrat, 31 (A.A) - Avala ajansı 
bildiriyor: Hariciye nazın M. Yevtiç 
tarafından Fölkiser Beobahter isminde
ki nazi gazetesine olan beyanatın vaki 
olmadrf{ını bildirmektedir. 

M. Yevtiç, bu kabil beyanatta bu· 
hınmadığı gibi mezkQr gazetenin mu· 

habirini de kabul etmiş değildir. 
Bu beyanat, hususi bir maksatla uy

C!urulmustur. Hatırlarda olduğu veçhi· 

Je nazıra isnat olunan bu beyanatta mu
maileyh gfiya Almanya ile anlaşmanın 

kendi memleketi için faydalı olacağını 
.Sylemiştir. 

l\far i1ya suikasti etraf mda 

.8elgrat, 31 (A.A) - Gazeteler, Mar
ıUya cinayeti hakkında yapılan tahki
kata milteallik fransu: membaından ge
len haberlere uzun sayıfalar tahsis et -
ıınckte ve senelerdenberi Yugoslavya 
topraklarında yapılmış olan suikastler 
t!en başlıca mesut olan Perçeviç'in ce
salandırılmasını istemektedir. 

Leh - yugo~Jav 'dostlnmı ve 
macar hnşvekilinin Lehi tnn 

scylıati 

Belgrat, 31 (A.A) - Leh - yugos
lav bir1iği. M. Gömbös'ün Varşovayı zi
yaretinin leh - yugoslav dostluğuna 

indirilmiş meşum bir darbe mahiyetin
de olduğunu ilan etmektedir. Birlik, 
azun bir karar ureti kabul etmiş ve 
bunda macar başvekilinin Lehistan'ı 
alyaretini takbih eylemiştir. 

Yunanlılar Calkan ve Kiiçük 
İtilaf nnlaşnın1annm hirlcşmi

yecc~i kanaatinde 
Atina, 31 (A.A.) - Birçok g2zete

Jer ihtirazı kayıtlarla, eyi bir memba
lıhm almış olduklarını söyledikleri bir 
habere i~tinaden kUçük itilaf ile Bal
kan itilafının birleşeceği fikrini varit 
gljrmemektedlrler. Zira, bu gazeteler, 
Balkan misakını imzalamış olan dev
letlerle teşriki mesainin Yunanistanı 

Balkanlar haricinde bir takım taahhilt
leri ifa etmek zaruretine sokmaması 

lAzmı geleceği mütaleasında<lırlar. 

Ankara'da Çin elçiliği 
Nankin, 30 (A.A.) - Bo ıenenTn 

başlarında TUrkiye ne Çin arasında 
dostluk muahedesi in fmz2!1ı üzerine 
Çin hilk<lm,.ti Ankarada bir orta el~i
lik tesisine karar vermi~ir. 

G 
1NG1L TERE' DE. 

Deniz konu§malarınm 
neticesinden bedbinlik 

Lonra, 30 (A.A) - İngiliz ve ameri
kan murahhasları arasında bahri mesai
le ait olarak yapılan konuşmalar, in -
giliz murahhaslarına, amerikan murah
haslarının umumi tonaj müsavatı ile 
her memleketin hususi mecburiyetleri
ni telif yolunda büyük zorluklar gör· 
mekte olduklarını anlatmıştır. 

Buna rağmen murahhaslar arasında, 
bugünkü çıkmaz vaziyete rağmen, mü
zakerelerin devamı lüzumu üzerinde 
mutabakat hasıl olmuştur. Her iki mem
leket murahhaslarr, bugünkü vaziyetin 

çok ciddi olduğu ve müzakerelerin 
yüksek bir netiyceye varması için her 
şeyi yapmak lazım geldiği üzerinde de 
mutabık kalmışlardır. 

Amerikan murahhası, en arzu etme
diğimiz vaziyet, Japonya ile aramızda 
bir ihtilaf hadis olmasıdır, demiştir. 

Fakat gerek amerikalılar, gerek İn
gilizler Japonya ile deniz müsavatma 
aleyhtar bulunmaktadır. Ameriknn me
hafili gayet bedbindir, çünkü Japonya
nın bahd müsavat haricinde bir sureti 
halli kabul edeceğine dair hiç bir ema
re mevcut değildir. 

Londra, 30 (A.A) - Deniz konut
maları hakkında İngiliz resmi mehafili 
dün şu suretle mütalea yürütüyordu: 

Deniz konuşmaları hakkmda kati 
karar, Japonya'nm teklif edece ği umu
mi tonaj miktarına bağlıdır. Eğer bu 
miktar, Japonya tarafından kolay kolay 
elde edilemiyecek derecede yüksek ise 
İngiliz mukavemetinin hafiflemesi muh
temeldir. Fakat bilakis Japonya'nın 

teklifi, ingiliz don:ınmasının azaltıl -
masını istilzam edecek bir mahiyette 
ise İngiltere muhalefette ısrar eyliye
cektir. 

Japonların keneli donanmalarının 

f~zlalaşmasınr ve anf{lo-sakson kuvvet
lerinin azalmasını istilzam edecek bir 
miktar teklif edecekleri tahmin olun· 
maktadır. Diğer taraftan Japonya'nın 
tedafüi ve tecavilzi silahlar arasında 
bir fark gö:ıetmesi de ingiliz noktai 
nazarına muhalif olduğundan bundan 
sonra İngiltere ile Japonya arasında 
bir uzlaşma sahası bulunması çok mUş
kUl görünmektedir • 

Deniz görüşmeleri 
Londra, 31 (A.A.) - İngiltere, ai

yaseten deniz meselesi hakkındaki A
merikan tefsirine taraftardır. İngiliz 
devlet adamlarr aynile amerikalılar gi
bi Japonyanın hali haZJrda uzak şark· 
ta-ki vaziyetinin Tokyo hlikOmetinin 
bütün metalibatmı tatmin eder bi,. ma
hiyette telakki etmektedirler. Bundan 
başka fU iki yeni iktısadt amil, biraz 
infial ve hiddeti mucip olmuştuı : 

1 - Mançuri petrol inhisarı mC$C
lesinde Japonyanın almış olduğu vazi
yet, 

2 - Japonyanrn Japonyaya petrol 
ithal eden tüccarlara karşı beslemekte 
olduğu maksatlar. 

SiyaEi mehafilin Japonyanın meta
libatını katiyen tasvip ctmiyecekleri 
söylenmekte ise de bütçe mülahazaları, 
silahlanma yarışma çıkılması endişesi
ni uyandırmaktadır. 

Bu son ml11ahaza tam bir çılmıaza 
. girildiği takdirde son dakikada M. 
Makdonaldın müdahalesini istiJzam e
decek derecede mühimdir. Diğer taraf
tan muhafazakarlar eski japon - ingi· 
liz ittif akmı unutmakta ve japon dava
sına biraz taraftarlık göstermektedir. 

Şu cihet iddia edilebilir ki, japon
larla amerikalıların hazırlıkları, İngi

lizlerin hazırlıklarından daha ziyade 
meydandadır. Kendi vasıta ve memba
larına itimatları olan amerikalrlar, de
niz silahlarının pahalılnşmasından en
dişe etmiyorlar. İngiltere hükumetinin 
Vaşington muahedenamesile ihtiyar e· 
dilmiş olan fedakarlıklardan sonra A
merikan ve japon kuvvetlerinin muhte
mel takviyesi karşısında atıl bir halde 
kalacağına ihtimal verilmemektedir. 

Hissedilmekte olan endişeler, ha] .. 
den ziyade lmdiki müzakerelerin do
ğuracağı istikbale mUteallik bulunmak 
tadır. 

HAKİMİYETİ MİLLİY:h. 

E s 
Londra, 31 (A.A.) - Bu akşam A

merikan ve japon murahhasları arasın
da yapılacak olan içtima, bahri tesli
hat meselesinin inkişafı üzerinde kati 
bir mahiyeti haiz bulunmaktadır. 

Amerikan baş murahhası M. Nor
man Daviı:in yakini bulunan zevat, a
merikalıların bu fikir t eatisi içtimaını, 
japon teklifatının köhne nüfus ve ra
kamları münakaşa etmek niyetile ka-

bul eylediğini söylemektedir. Japonlar 
ise bilakis tekliflerinin esas prensiple
ri hakkında mukaddem bir itilaf talep 
etmeğe azmeylemiş bulunmaktadır. 

Bununla beraber bu esası muhalefeti 
göstermemek ve hiç olmazsa müzake-

rata dev~mr mümkün kılmak için bir 
formül bulunacağı tahmin edilmekte

dir. İngiliz hükOmetinin fikri bu mer 
kezdcdir ve diin akşam M. Saymcn bu 

fikrini japon baş murahhası M. Matsu
deiraya bildirmiştir. 

Japon sefiri İngiliz hariciye 
nazın ile görüştii. 

Londra, 31 (A.A.) - Sir Con Say
men, diln akşam japon sefiri M. Mat
ıuderiayı kabul etmiştir. Bugün japon 

larla amerikahlar arasında yapılacak 

görüşmelerin arifesinde vuku bulan bu 

buluşmaya husuı:i bir ehenuniyet veril
mektedir. 

Japonya, Amerika ve İngiltere 
uisbetinde bir donanma istiyor 

Vaşington, 31 (A.A.) - Japon sefi
ri M. Sayto, Japonyanın 5-5-3 nisbeti-

nin ortadan kaldırılmasını ve Amerika 
ve lngiltere ile hacim yekunlarxnda 

müsavat tesis olunmasını temin etmeğe 
azmetmiş olduğunu kati surette teyit et-
miştir. 

Maamafih, bu, Japonyanın bu mü
savatın tahakkuku için tesbit edilecek 

zrunan ve vescıit noktai nazarından bir 
takım fedakarlıklara katlanmağa hazır 

olmadığı manasını ifade etmez. 

M. Sayto, japonlara kabul ettiril
miş olan 5-5-3 nisbctinin milli şeref ve 
gururu yaralıyan bir madunluk dam
gası olduğunu söylemiştir. 

Vaşington muahedenamesi aktcdil
diği zaman Amerika, büyük Okyanus
tı?ki bazı adaları tahkim etmekten vaz 

geçmişti. Bu da bir nevi taviz teşkil 

ediyordu, fnkat tayyarelerin bugUn 
pek ziyade artmış olan tesirleri karşı
sında bu taviz yok olmuştur. 

M. Saito, Japonya'nın her şeyden e
vet deniz kuvvetlerinin geniş bir mik
yas dahilinde tahdit edilmesini arzu 

etmekte olduğunu söylemiş ancak böy
le bir ~ey yapıldığı takdirde Fransa, 1-
talya, Felemenk, Almanya ve Arjantin 
donanmalarının da nazan dikkate alın
ması lazım geleceğini çünkü Japonya
nm hiç bir devletten aşağı kalmak is
tememekte bulunduğunu ilave etmiştir. 

Diğer taraftan japon sefiri, bu mem
leketlerin donanmalarmr japon donan· 

masrna müsavi olacak kadar takviye 

etmelerini istemelerine japonya'nm 
muhalefet ctmiyeccğini çünkü bunun 

Japonya ile müsavat dairesinde tatmin 

etmeğe haklan olan bir mim gurur me
selesi olduğunu beyan etmiştir. Mu -

mailcyh sözüne devamla demiştir ki: 
.. Japon halkı, hükumetinin istediği şey
lerin çok haklı olduğuna kanidir. 

Dahili siyasetteki kargaşalıklar ve 
son zamanlarda yapılan suikastler, hep 
va~ington muahedenamesinin aktinin 

netiyceJeridir ve Japonya şimdi artık 

sarsrlmru: bir haldedir.,, 

M. Saito, İngiltere ve Amerika'mn 
Japonya'mn müsavata olan hakkmr ka
bul ve teslim edec~klerini Umit etmekte 

olduğunu söylemiş ve o zaman Londra 
görüşmelerinin haftalarca devam etmesi 
muhtemel bulunduğunu çfinkü müsavat 
prensipi bir kere kabul edildikten sonra 
bunun tahakkuk ettirilmesi için müte

hassıslar arasında uzun milzakereler ya
pılması Uizım geleceğini ve bu müzake
reler ~asında Japonya'nm tonaj müsa
vatı evvel beevvel kabul edilmek ve mil
nkcreler bu noktayı isdhdaf etmek şar 
tiyle her türlü itilafı tesbile amade ola
cağım ilSve eylemiştir. 

1:.İK1NC1 T 1N 1934: PER~ 

ABE ' 
SOVYETLER BI nL1G1NDE 

Sovyet Rusya ve Mançuri 
demiryollan 

Moskova, 31 (A.A.) - Japon Man
çuko matbuatı, Çin pk deıniryolları
nm satışı mesel~inde Sovyet Rusya 
aleyhinde yeniden şiddetli hlicfunlara 
başlnrnı~tır. Tas ajansı bu meselenin 
bugünkü vaziyeti hakkında salahiyet
tar makamlardan şu malfunatı almış

tır: 

Sovyet Rusya fedakSrhğın aon had
dine kadar giderek japonlarrn mezkfır 
demiryolunu satm almak için vermek 
istedikleri 140 milyon yeni kabul et
miş ve bu paranın üç sene içinde sülU
ıü nakit ve sülüsanı eşya ile ödenme
sine muvafakat eylemiştir. Ancak vt
desi ileride gelecek olan taksitler hak
kında esham çıkarılmasını ve bu esha
ma Japonyanm kefil olmasını l:stcmi11-
tir. 

Sovyet Rusyanın bu kadar tavizle
rine mukabil Japonya herhangi bir ke
fale-ti reddettikten başka demiryolları
nm mukavelenin imzası akabinde tes
limini istemektedir. Bu ise, gayet açık 
olarak Sovyet Rusyanın menaiiine mu
gayirdir. 

FRANSA'DA. 

Fransa ve Sovyet Rusya dcari 
mübadeleleri 

Paris, 31 (A.A.) - Salahiyettar bir 
membaın istihbarına göre ticaret ve sa
nayi nazırı M. Lamurö, Fransa ile Sov
yet yet Rusya arasındaki ticaret mil
badeleleri meselesini mahallinde tet
kik etmek Uz ere yakında Moekovaya 
gitmek tasavvurundadır. 

Eıslınm fiatlan düşüyor 

Paris, 31 (A.A.) - 30 teşrinlevel(!e 

esham borsa!lı, yeniden pek az memnu
niyet bahş temayüller göstermiştir. 

Borsa, esham fiatlan düşmilş oldu
ğu halde kapanmıştır. 

iT LYA'DA. 

Fransa İtalyadan 
Paveliçi istedi. 

Roma, 31 (A.A.) - Marsilya istin
tak hakiminin talebi Uzerine hırvat tet
hişçilerinden Paveliçin iadcsi için 
Fransız Maslahatgüzarı hilkOmete mü
racatta bulunmuştur. 

Bayrammuzm hariçteki 
akisleri 

Yunani tan'da.. 
Atina, 30 (A.A.) - Gazete:ttt, Anka

n'da yapılan merasime ait tafsiUit neşr
ederek türk cilmhuriyetinin yıldönilmü
nün mana ve ehemmiyetini kaydetmek
tedirler. 

Proya gazetesi diyor ki: 
•• Türk kalkınmasının hakikt bir ha

reket noktası olan Türkiye Cümhuriye
ti, on birinci yıldönümünü kutlamıştır. 

Türkiye, hayat vericisi Gazi Musta
fa Kemal'in idaresinde, ölen osmanlı im
paratorluğu ile bütün alakasını kesmiş 
Te en güzel bir cesaret ve en büyUk bir 
hayatiyetle o kadar aeri bir terakki mü-

1abakasına atılmıştır ki, bugün haklı 
olarak beynelmilel ilerleyi§i.n ve medeni
yetin kıymetli bir amili olarak telakki 
edilmektedir. Yunan milleti bundan do
layı bilhassa sevinmektedir.,. 

Katimerini gazetesi yazıyor: 
Yunanistan, Türkiye Cümhuriyeti-

nin yıldönümUnU Türkiye ile birlikte 
samimt bir surette kutlamaktadır. iki 
millet bundan böyle eski ıdarcletin 

diktiği maniaları aşmışlar ve istik 1ali 
sükfın ve saadetle mUtaleaya imkan 
bahşeden en salim 1:ihn; ye~lerden mül
hem olarak yeni bir devre ihdas eyle
mişlerdir. İki millet, hali hazırdaki 

dostluklarından hem sulhun, hem de 
karşılıklı saadet ve refahJarmm da is
tifade edeceğinden müftehir bulun
maktadırlar. Eğer diğer milletler de 
ıynı misali takip ederlerse dünya sul
hu daha eyi temin edibniJ olur. 

BULGAR1STAN'DA. 

"'. 
Bulgar Kıralınm bindiğl 

tren bir kaza geçirdi. 
Sofya, 31 (A.A.) - Pazartesi güıtO 

. .,o 
Varnaya gitmekte olan Kırat Dorıs eıJ 
Prens Kirili hamil bulunan yolcu tr 
Strajista istasyonuna yirmi kiloı:netr• 
kala makine tekerleklerinin yağ kuttı.• 

v B bl• sn ateş aldıgmdan durmuştur. u 
dise esnasında m:kinistin de parın•1" 
lan yandığından en yaktn istasyoııı 
kadar treni bizzat kıral götürmüştUt• 

Bulgar ajansı bu hadise üzerine çı• 
kanlan her türlü şayiaları telaip _.. 
mektedir. 

ALJ\IANY A 'DA. 

Sar'da isyan çıkarsa 
Fransa orasmr 
işgal edecek. 

Berlin, 31 (A.A.) - Fransız, tnı'' 
11.z gazeteleri Sar'da bir hükfimet daS" 
~si te~ebbfisfi yapıldığı takdirde Fraıı" 
sanın mahalli hükitmet reisi M. KoıtlP 
•'un emrine asker kuvvetleri vereceği• 
ni yazmaktadrrlar. Bu haberleri rtıe'I" 
mu bahseden alman matbuatı diyor~· 

"Şayet bu haberler doğnı ise, bU' 
yi.ik endi~eler uyandıracak mahiyett~ 
dir. ÇfinkU, böyle askeri hazrrlıkl!1'& 
tiddet hareketlerinde bulunmak fçiıl 
bahane tCfldl ederler. Askerl bir hare' 
lret tehlfk:csi ba~lı başma takbih olun"' 
cak bir harekettir. Çünkü böyle bir ııa! 
reyifun Uzerindc müessir olabilece~ 
gayri !nefru bir teşebbüstilr. Al~ 
blikOmeti ve milletinin reyiamm nıı.ıJ" 
hede ile tcsbit edildiği ~ekilde y<U)ııDli 
aıdır. 

MACARfSTAN'OA 

J\lacar baş ekili Viyana ve 
Roma'yr ziyaret edeeek 

Budapeştc., 31 (A.A.) - Gazetetetı' 
ceneral Gömböşiln yakında Viyana .,o 
Romayı ziyaret edeceğini yazmak~ 
dırlar. M. Gömböş, 4 teşrinisanide Vif" 
naya giderek Avusturya Başvekili ~j 
Şuşnigi ziyaret edecek ve ertesi gUıtU 
Romaya hareket ederek iki veya U~ 
gün orada kalacaktır. 

Mumaileyh, seyahatinden avdetJıi' 
de mebus11n .. meclisi hariciye encfunel1l' 
ne Macarlstanın harict vaziyeti ~ 
kında bir rapor verecektir. 

M car başvekili Berlin"e 
gitmiyecek 

Viyana, 31 (A.A.) - Macaristan et; 
çfJiği, M. Gömböşün yakında Bc-rH116 

gideceff haberlerini tekzip eylernelıt~ 
dfr. ---------...... ------~ 

öZTURKÇE 
(Başı l . inci 11ayıfoda) 

O 1 b- - ib" w _. r,..ı,) 
n ann ırer gune, gı ı çaıır:z sonut" 

rine yanmıyacaktnı.. M. rJ. 
Bitik - kitap, mektup 
Uza -müddet 
Dizi - satır 

Öykil - ihmal 
Bölüm - kısmı 
Budun - millet 
Uçak - tayyare 
Orunç - heyecan 
Yüklinmek - hürmetle e~ilmclı 
Esenlemek - scHimlamak 
Anunak - hazırlanmak 
Alan - ~meydan 
Sr;;irtmek - koşmak 
Cumurluk - Cilmhuriyct 
Güre - enerji 
Kurçak - heykeJ 
Acun - dünya 
Dek- kadar 
Uzel - kadim, ezelt 
Bağatır - kahraman 
Kentli - §C'hirli 
Buynık - enir 
Ölgüsfü: - layemut 
Kalık-hava 

Anak - hatıra 

Diizcltme: rrı fi 
Dü kü (Aydoe At n) yazı;"' "1' 

üncıi dizi~ind (ve b:z; Türkünu%-J. İ" 
cr.k yerde (ve biz türküz) di%11'111f 
Düzeltiriz. 
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Tecrübe sayımı 

_Üç kazada senelik artı
ınımız binde 20 dir. 

Ah l93S umumi nüfuı ıayımı Ünye • 
lat • Pertek tecrübe aayımları. 

l 1935 umumi nüfus aayımına hazırlık 
~ ~ak ve yapdan nisbette talimatname. :•n tadile muhtaç cihetlerini ve ne nİs· 
I tte say1m memuru bulunabileceğini an :ak Üzere Karadeniz aahilinde Ünye 
E. zası ile Vangölü kenarında Ahlat ve 

laziz'in Pertek kazalarında tecrübe sa· 

:hnları yapılmıttır. Sayım ameliyelerin
e istatistik Umum Müdür Vekili Celal 

Bey ve maiyeti de hazır bulunmuştur. 
. Tecrübeler, gerek yapılan ameliyele

l"ı.n teknik şartlarının tam olarak husulü 
•e gerek adedi neticeler itibariyle bu ka
ıtaları.n nüfuslarmda vaaati olarak ıene
Yi binde yirmi derecesinde bir tezayüt 
olduğu anlatılmıştır. 

Halle sayım işine milli bir bayram te
ıtahürab gibi candan alaka eöstermittir. 
Sayun memurları, halk muallimler, mek
tep talebesi ve devlet memurları arasm· 
dan İntihap edilmiş, bilhassa Ahlat ka • 
aaaında 13-14 yaş lannda ilk mektep me
~nu türk çocuklannın talimatnameler 
ahkarnma ıon derece muvafık bir tekil
de ve tam bir muvaffakiyet ile ıayun me 
111'll1'1uğu yaptıkları görülmüştür. 

Tecrübe sayımlan münasebetiyle Ce:1 B. Isparta, Mardin, Diyarbekir, Siirt 
an, Elaziz Malatya Kayseri vilayetlerin 

de bir tetkik aeyahatı yapmış, aayun iş • 
leri ve hususi şeraiti mahalliye hakkında 
T"1i ve kaymakamlarla müdavelei efkar 
etnıiştir. 

Ünye, Isparta, Pertek ve Elaziz'de 
Celat Bey taraftndan ıaynn işi hakkında 
konferanslar verilmiştir. 

Kayseri'nin Ptnarbaşı kazasındaki tec 
riibe sayımı bu "Ym yirmi altısında 
'Unum müdürlük muavini Selim Sabit 
Beyin lcontrolu altında yapılacaktır. 

Isparta vilayetinin heyeti umumiyesi 
ile, Kırklareli, Mudanya ve Marmaria 
kazalarmdaki tecrübe sayımları önü ~ 
tniizdt?ki avlar 7.arfmda icra edilecektir. 

Umumi nüfus ıaynnının esasmı tet
kil eden numarataj işi ekseri vilayetler
de haşlamış bulunmaktadır. 

Arık.ara radyosu 
Bugün yeni programla 

işe başlıyor 

Matbuat umum müdürlüğünde, 
k?kaletler milmessillerinin iştira
ıyle toplanmış olan radyo komis

Yonu tarafından tertip olunan pro
grarn. 

Aşağıya koyduğumuz bugünkü 
'\l'e Yarınki programlarda görüle-
Ceg"i ·• k • ·k• k uzere omısyon musı ı, o -
:~Şrna, konefrans gibi neşriyatta 
~nleyicileri tatmin edebilecek şe

lleri bulmakta çok isabet göster-
bıiştir. 

Bundan böyte, her günkü sayı
:12da., o günün ve ertesi günün 
rograrnlarmı dercedeceğiz. 

Dakika 
l - Sonteşrin 

5 - Üç Tadyo dinleyicisi konuşuyor. 
ıs - M .k. 

usı ı: 

'1lvi C<>mal (Improvisation) 

•• ., (Ninni) 
" .. 7<"vbek türküsil 

Necdet Rem:d (Keman) 

Ulvi Cemal (Piyano) 
ıs_ v k 
,,.

1 
a up kadri Bey konuşuyor. 

- Musiki: 

Pugnani (Pre1ude t"t Allegro 

Karsakov (Schcheruade 

F. Bach (Grave) 

Sarasate (Dans Espagnoıe. 

Necdet Remzi (Keman) 

• 
10 

Ulvi Cemal (Pivano) 
- F l"h a 1 Rıfkr Bevin Bizim Akde-

niz'" d ıs ın en bir parça. 
- Dans musikisi 

~jans haberleri - Ticaret Ofi· 
ı:ı haberleri. 

to _ 2 - Sonteşrin 
ıs On dakiak kahkaha 

- Musiki: 
~e ·1 (b cı Kazım (3 parça (a) şiir, 

) §akacık, ( c) bir yaz hatı
:tası ). 
tJıv· c lO _ Ç 1 emal (piyano) 

OCuklann on dakikası (masal, 

HAKlMlYETl M1LLtYE 

r 
Yumurta nizamnamesi 

tatbikatı 
İstanbul, 31 (Telefon) - Yu· 

murta ihraç nizamnamesi teşrini
sarıinin yirmi dördünden iytiba • 
ren tatbik edileceğinden lazım ge
len hazırhklara başlanmıştır. 1s • 
tanbul limanmdan çıkarılacak yu
murtalarm kontrolunu yapmak Ü· 

zere teşki r edilecek heyete yumur· 
tacılar namına iştirak edecek mu
rahhasın seçilmesi için Ticaret Q. 
dasında bir toplantı yapılmıştır. 
Gürültülü ve münakaşalı olan 
bu toplantıda bir anlaşma temin 
edilememiştir. 

Büyük bir üzüm koo
peratifi kuruluyor. 
lstanbul, 31 (Telefon) - 1k • 

tısat Vekaletinin üzüm işini mem
lekette daha faydalı bir şekilde 
tanzim etmek maksadiyle büyük 
bir kooperatif teşkiline karar ver
diği haber alınmıştır. Koopera • 
tif e bütün üzüm müstahsilleri gi
receklerdir. Ziraat Bankası koo • 
peratife yardımlarda bulunacak
tır. 

Üniversitede devam 
mecburiyeti 

lstanbul, 31 (Telefon) - O -
nivehsite yeni talebe talimatna • 
mesinin yarından iytibaren tabiki
ne başlanacaktır. Yarın sabah 
talebeye verilen devam karneleri 
doçentler taraf mdan kontrol edi
lecektir. 

f eni belediye meclisJ 
toplanıyor 

lstanbul, 31 (Telefon) - Ya
rm toplanacak olan yeni belediye 
meclisinde diYanı riyaset, daimi 
encümen Ye ihtisas encümenleri 
intih:ı1 batı yapdacaktrr. 

l 700 İtalyan seyyahı geliyor 

İstanbul, 31 (Telefon) - Ya
rın lstanbula l 700 italyan seyya. 
hı geliyor. Bunlar arasında me • 
mur ve muhtelif meslek erbabı da 
vardır. 

Ticadet Odası Uumumi 
katipli~i 

İstanbul, 31 (Telefon) - ls. 
tanbul Ticaret Odası umumi ka
tipfü?ine Türkofis İstanbul şubesi 
müdürü Cemal Beyin tayini hak • 
kmd".ki karar bugün resmen teb • 
liğ edildi. 

Kasımpaşa cinayeti muhakemesi 

lstanbul. 31 (Telefon) - Ka
ııtmpasa' da Bedrettin mahallesin
de n,,~tresi NP1.zmiye Hanımı öldü
rüp dö .. eme altına p;Ömmekten suç. 
lu laz Osmanın muh~ ltemesine bu. 
p-Ün b<t"lanmıstır. B«\?!ı şahitler 
dinlendiktP.n sonra m11 h.-.keme Os
maTtın ve'dl tutması için başka gü
ne bırakılmıştır. 

Feci hir k'tza 

Gire~nn. 31 (A.A) - 21 yol
cu ile Karahisar' dan Giresun'a 
~elJ"lP.kte olan hir kamyon A.sar
ltk kövi\nüo bir kilometre ilerisin. 
de yold1'n çıkarak dereye yuvar. 
lanmıs kamvon parçalanmıştır. 
Yolculardan bir kadın ölmüş, iki 
kadm, bir erkek de ağır surette 
yarali'!nmıı;trr. Yaralılar hastane
ye kaldmlmış, şoför nezaret altı. 
na alınmıstır. 

şiir) 

20 - Musiki: 
Bellini (La Sornnambule) 

,, (V olga şarkısı) 

Verdi (Simon Boccanegra) 
Gomes (Salvator Rosa) 
Nurullah Şevket (teganni) 

Ulvi Cemal (piyano) 

Fransız .l\'lelnısan ve 
Ayan J\ıleclisleriııin .. 

B. M. Meclisine 
c~~vapları 

Büyüle Millet Meclisinin dostluk duv. 
gularına tercüman olarak Kazım Paşa 
Hazretlerinin franııı7. ayan ve mebusan 
meclislerine göndf'nniş olduğu telyazıla. 
rına bu meclisler reiıılerinden aşağıcfa. 

ki cevaplar R'elmiştİr! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
AJp Kaznn Paşa Hazretlerine; 

Ankara 
Müessir kelimelerle Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin muhabbet hislerine ter 
cüman olan telyazınızdan dolayı yüksek 
Hamble namına teşekkür ederim. Sami
mi minnettarlığımızı Meclillinize iblağ 
etmenizi rica ederim. 

A.yan Reisi 
Janöni 

Türkiye Büyük Millet Mecliıi Reisi 
Alp Kaznn Paşa Hazretlerine; 

Ankara 

Fransız mebusan meclisi, Reis Bartu
nun ziyaınrn Türkiye Büyiik Millet 
Meclisine ilham ettii'i değerli ve yüksek 
muhabbet nişanesinden hassaten müte
hassis olmuştur. Frıı.nsız mebusan mecli
si namına derin teşekkürlerimizin mem
leketimizin dostu Türkiye'nin mümessil
lerine iblağı hususunda lütfünüzü rica 
ediyorum. 

Fransız Mebuııan Meclisi Reisi 
t:'ernan Riiison 

İşleri biten tekaüt 
maaş lan 

27-9-934 tarihinden 27-10-934 tarihi
ne kadar Dahiliye Vekaletince mua
melesi ikmal edilen yetim ve tekaüt 
maaşları: 

İsim ve memuriyeti 

Bili hususi muhasebe memuru Meh

met Ef. tekaüt, Marmaris nüfus memu· 
ru Salih Ef. tekaüt. Simav nüfus me-

muru Rüştü Ef tekaüt, İstanbul bele· 
diyesi iktısat işleri M. mürakibi Meh· 
met Necip B. tekaüt, Beyoğlu zabıtai 

belediye memuru Hafız Ahmet Ef. 
yetim, İstanbul belediyesi temizlik iş--

leri M. İsmail Ramiz B. tekaüt, Cebe
libereket eski mutasarrıfı Hüseyin 
Hüsnü B. zam, Hudeyde mutasurıfı 

Ahmet İzzet B. yetim. Bitlis Mebusu 
Sadullah Fevzi B. yetim. Düzce nüfus 

memuru Yusuf Celalettin B. yetim, 
Çoruh nüfus başkatibi Musa Kazim Ef • 
tekaüt, Tokat hususi muhasebe mülha
kat katibi Mehmet Ef. yetim, Müküs 
nahiyesi Müdürü Hamdi B. tekaüt, 
Konya Mebusu Muıoa Kazim B. yetim 
Elaziz encümen başkitibi Apturrah· 
man B. tekaüt, Mülga Dahiliye Neza
reti ikinci sınıf hulefalığmdan müte
kait Ahmet Ramiz B. zam, Giresun e;
rak memuru Ali Rıza Ef. tekaüt, Da· 
biliye Vekaleti heyeti fenniye mima
rı Mustafa Fazıl B. yetim, Karapınar 

nahiyesi müdürü Ali Seyfettin B. ik
ramiye, Konya evrak kalemi katibi 
Mustafa Ef. tekaüt, Bitlis tahrirat ka
tibi Mehmet Niyazi Ef. tekaüt, Delik
taş nahiyesi müdürü Hasan Tahsin Ef. 
ikTamiye, Doğanbey nahiyesi müdürü 
Ahmet Ferit B. ikramiye, İstanbul 

mektupçusu Ali Fuat B. yetim, Afyon 
nüfus müdürü Şakir B. yetim, Ordu 
valisi Adil B. tekaüt, Kilis nüfuıı me
muru Hüseyin Ef. yetim. Adana iskan 
memuru Ömer Hulusi Ef. tekaüt, Yağ· 
murdere nahiyesi müdUrU Aptullah 
Avni B. İkramiye. İstanbul belediyesi 
heyeti fenniye mümeyyizi Ahmet Ke
malettin B. vetim, Kastamonu matbaa 
'katibi Yekta Ef. tekaüt. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Samanpazarındı 

MERKEZ 

eczahane.idir. 

Gazi Hazretlerinin 
teşekkür ve tebrikleri 

Riyaseti Cümhur Umumi K.atiplİ· 
ğinden: 

Rei~icümhur Hazretleri Cümhuriyet 
bayramını kutlayanlara teşekkür ve tr.b
riklerinin Anadolu Ajansı ile iletilmesi
ni emir buyurmuşfardır. 

Kazrm Paşa Hz. nin 
teşekkürleri 

Büyük Meclisi Reisi Ka:ınn Paşa 

Hazretleri cümhuriyet bıtyramı miinaııe
betiyle a.ld1klarr tebrik tel~raf1ar1nı. kal"

şr teşekkürlerini ve mukabil tebriklerini 
iblağa Anadolu Ajıumm tavsit buyur
muşlardll'. 

Başvekil Hazretlerinin 
. teşekkürleri. 

Cümhuriyet yıldönümünü kut
lamak inceliğinde bulunanların 
hepsine ayrı ayrı cevap ve tebrik
te bulunmak imkansızlığından ö
türü Başvekil Pasa Hazretleri te • 
~ekkürlerinin iblağma Anadolu 
Ajan~mı tavsit etmiştir. 

·• 

Konsey ikinci toplan
tısını yaptı. 

( Ba~ı l inci sayrlada ) 
le bir arada hükumet merkezinde 
selamlamakla bahtiyar olduğunu 
söylemiştir. 

Yugoslavya Hariciye Nazırı M. Vev
tiç, cUmhuriyetin on birinci yddönU· 
mil ve Balkan İtilafı konseyinin içtimaı 
dolayısiyle Hariciye Vekili Tevfik RUt· 
til Beye şu telgraf, göndermiştir: 

Hariciye Vekili Teııfik Riiftil 
Beye/ endiye 

Ankara 
Türkiye Cümhuriyetinin on birinci 

yıtdönilmil münasebetiyle. asn memleke
tiniz hakkında en samimf hiss[yatnnm 
kabul buyurulmasım rica ederim. Bu mU 
nasebetle Balkan İtilafı azası devletleri· 
nin saHihiyettar milmessillerinin hUkQ
met merkezinizde konsey halinde topla
narak bu devletleri biribir1erine bağlı. 

yan derin ve sarstlmaz t.esanilt his1erinl 
izhar eyl~diklerini görmekle pek ziyada 
bahtiyarım. Şahsen bu mühim fçtimaa 
iştirak etmek imkanını bulamadığımdan 
dolayı da son derece müteessirim. Kııl

ben sizlerle beraber olarak bir tesanüt 
ve sulh eseri olan Balkan İtiHlErmrzm 
mütezayit bir surette inkişafı hakkında 

samimt temennilerde bulunurum. 
Yevtiç 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyte 
Balkan İtilUı konseyinin hali hazırdaki 
reisi M. Maksimos, M. Yevtiç'e aşağıda. 
ki telgraflarla cevap vermişlerdir. 

Yugoslavya Kırallıiı Hariciye 
Nazırı M. Yevıiç Hazretlerine 

Belgrat 
Türk milli bayramı münasebetiyle 

hissiyatımıza iştirakinizden derin suret
te mütehassis olarak bu hususta ifade 
buyurnlan dostane ve hararetli kelime
lerden dolayı en samimi teşekkürlerimi 

takdim eder ve iki memleket arasında 

mües<1es dostane ve ınkı teşriki mesainin 
istikhııli hakkında ateşli bir iman besli
yerek Zatr Devletlerine ııarsrlmaz dost
luğumun teminatını tecdit eylerim. 

Tevfik Rüştü 

Yugoslav Kıratlığı Hariciye 
Nazırı M. Yevıiç Hazretlerine 

Belgrat 
Balkan İtil§fı konseyi, türk millf bay 

ramı ve konseyin Ankara'da içtimaı mil· 
nasebetiyle Tevfik RUştU Beyefendiye 
gönderdiğiniz telgrafa muttali oldum. 
Konseyin içtimaında bulunmanın 

mani olan sebepleri pekala anhyorur:. M. 
Puriç Hazretleriyle teşriki mesai etmek 
fırsatını elde ederek müsarileyhin ıah· 

ııında mümtaz bir meslektas bulduk. Ma
amafih milzakerelerimizd~ Zatt Devlet • 
terinin bulunamayışından dolayı derin 
bir teessilr duyduk. Bu içtimaımız esna
sında, muhabbet ve dostluğumuzun te
minahnt Zatı Devletinize takdim etmek
le bahtiayru:. 

Makaimoı 
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Belediye • • 
seçımı 

Seçme hakkı olan 1765404 
vatandaştan 1059785 i 

reyini kullandı. 
1580 sayılı Belediye kanununun B. 

lediye seçimi için koymuş olduğu hll

kümlere göre Belediye Meclislerl bet 

dört senede bir yenilenir. 

Yeni kanuna göre ilk 1eçim 1930 

senesi eyJUJünde başlamış ve illr te,rloo 

nin sonuna doğru bitmişti. 

l 934 senesi eyHllil, dört senelik mü&. 

detin seçim başı oldu~undan, gene ua. 

hlı sıfatr dört aene devam etmek Us .. 

re eyHH başlangıcrndanberf devun .. 

d.en belediye ıeçiminln arakııt almmıJtm 

B elediye kanununun intihap bllkllm

lerine j?ÖTe Belediye Meclisleri ıaeçlın 

için li!:UD olacak gilnleri tesblt ede!'. 

519 Türk Belediyesinden 295 Belediye 

blr 2'iinde intihabı tamamlamıya karu 

vermişti. Buralarda 218906 rey bir gOn

tle ku1Jandmıf ve intihaplar neticelen. 

dirilmiştir. Bunlardan yinniıl TIİıyet 

meTkezidir. Geriye kalan 224 Beledly .. 

de, intihap iki rUnden bir haftaya b
dar olan muhtelit müddetlerde ilanıa1 

edilmiştir. 

Bütün tUrk belediyelerinde intihap 

hakkrnr bab (1.765.404) lntlhapçıdaıı 

(1.059.758) ldıtf reye iştirak ettnlt .,.. 

hepsinde Ctimhurlyet Halk Fırkul 

kazanmıştır. 

Vilayet il:r:erlne buırlınmı' olan 

liste aşa!ıya çıkanlmıttırı 

ı 934 Belediye seçiminde l'f!'f ...erme 
hakıktnı bai% olanlar bu bıkkını kull .. 

nanların vilayet tuerfnı taıulnı olUDoo 

muş cetvelidir. 

VUayeti Rey ha1dn:m Reyini 

"-h olanlar kullananı. 

Afyon 124-40 1923Z 

A..maıyı 13731' f586 

Ankara 56055 ·45s1s 

Antalya 18352 11764 
Aydın 17951 11017 

Bahkesb C5207S 1785d 
Bay azıt 2459 1m 

Bileci·k l358D 802'1 

Bolu 13814 82111 

Burdur U22f 7251 

Buna 153475 45859 

Çanakkale 17806 10932 

Çankırı 10099 1998 

Çoruh 10677 487J 

Çorum 18685 10694 

Denizli 45862 15190 

Diyarbeklr 23953 13285 

Edirne 20658 }6278 

Ela:r:iz 1147C5 6565 

Erzincaıı 1606 4356 

Erzurum !23CMI 77ga 

(Sonu 4 iinca uyrfada) 

Fırka ve sporcularımız 
Muhafız Gücü biaildetçileri 1933 yı

lında garbi Anadolu'd• 53 günde 2815 

kilometre ve 1934 de de ,arki Anadolu· 

da 69 günde 3508 kilometre yapmak ıo
retiyle 122 günde 6313 kilometrelik 

Türkiye turunu muvaffakiyetle baıar • 

mııdılar. ilk defa olarak yapılan biıik

letle Türkiye turunu, bütün güçlükler• 

rafmen büyük bir intizam ve çabukluk

la bitiren Güç aporculannm türk gücü

nün ve türk azminin bir ifadesi olan ba 
muvaffakiyetli başanmlanndan dolayı 
kendilerine Cümhuriyet Halk Fırkaım
etı takdir nişaneıi olmak üzere pmüı 
bir plaka verilmittir· O:aerinde C. H. F. 
aın 1933 • 1934 Türkiye turu için Mu
hafıs Gücü biıikletçilerine takdirleri,, 
ibaresi ve tun iıtirak eden ıporculann 
iaimleri kazdmıt olan bu plaka itlenm .. 
ıi itibariyle nefiı bir .. nat eıeridir. 

Cümhuriyet Halk Fırkaımca Cilt 
ıporcularına verilen bu çolı def erli 81'

mağan, Fırkanın memlekette ıpor ruho
nun uyanması ve ıpor faaliyetinin geniş. 
lemeaine ne büyük bir ehemmiyet verdi
jini ve ıpor iıleriyf e bu ıabada kazanı
lan muvaffakiyetleri ne kadar yakmdıuı 
takip ve takdir ettiğini pteren bir d .. 

lildir. 
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··mer Ba ve milli 
• s nay areket• 

İnkılabın ikinci on seneai başında 
Jcvletin memleketi aanayilcgtirme da
nımda aldığı katf tedbirlerin semere
lerini "Sümer Banli,, ın bcg ıenelik sa
nayi programmm tahakkuk ettirilme
tI yolunda başardığı işlerde görcbill· 
riz. Devlet, memleketin noksan olan 
n hatta mevcut olmıyan ana aanayi ıu
be lerini bir an evel kurarak tam bir lk
tıaadi biltünlüğe ve istiklale varmak 
.. ini evclden çizilmiş bir programa lı
tJnat ettirmekle inkılapçı IJUUrun yapı
cılık ve yaratıctlık kudretinin azimli bir 
misalini vermi,tir. Beş senelik sanayi 
programı türk inliılabının bir inkişaf 
safhasıdır. Bu safha TUrkiye'nin lktr· 
udi kuruluşuna yeni ve nb:amlr bir 
.-eçhe verecektir. 

Program mudblnce beş eene zarfm
ı!e kurulacak ana sanayi tubcleri ıun
lıardır: 

1 - Mensucat unayii (pamuli, ken
dir, ylln) 

2 - Maadin sanayii '(demir, s8ml
~k kömürü, kömUr mfiştekatr, bakır, 

knknrt) 
3 - Selillos nayü (IClUloz, ka· 

lrt ve karton, sun! ipek)' 
4 - Seramik unayi, (cam, tlıe, 

porııclen) 

5 - Kimya aanayii (ı:açyağr, klor, 
Mt<ikoatik, sUpcrfa.fat) (*)' 

Programın tahakku1i ettirilmesi işi
ni D.zerine alını§ olan Sümer Bank, 
1934 senesi zarfında programın fU la-
1m1larmın tatbikine geçmiıtir. 

1934 senesi içinde esaslı bnytık fal).. 
rlblardan bir knmmm temelleri atı
larak inşaata ba tanmı§tır. Projeleri 
ikmal edilen bir lmmmın da lnıaatının 
ihalesi 8nUmUzdelrl .ene yapılacaktır. 
Bu sene in~aatı flerlcmig olan Kayse
ri pamuktu komblnasiyle lımit K!ğıt 
rabrikasr önUmUzdeki ıene faaliyete 
ıeçecektlr. Kayseri llez fabrikasının 
l93S ağustosunda, f.mıit K!ğıt fabrika
ımın da haziranda işe ba§lamasr mu
karrerdir. Kurulmakta otan Kayseri 
Bez kombinası yalnız Tilrkiye'nin de
lil, belki bUtün Balkanların en bUyUk 
ve modern tesisatı olacaktır. Fabrika
nın germen adedi 33 bindir. 1080 me
kanik dokum:ı tezglhr bulunacak ve ıe
nede 30 milyon metre bez dokuyacak· 
trr. Senevt pamuk sarfiyatı bir milyon 
altı yUz bin kilo yerli pamuktur. İzmit 
K!ğıt Fabrikası iae, ilk adımda mem
lekete kağıt ihtiyacının yUzde ellisini 
verecektir. Bu suretle k!ğıt mlibayaa
ın için her sene barice verdiğimiz dö
Yizin nısfı tasarruf editmi§ olacaktır. 

Diğer iki büyük pamuklu kombina
ımın (Ereğli ve Nazilli Pamuklu Fab
rikaları) projeleri hazırlanmış inşa iha 
lesi verilmek ilzeredir. Bu fabrikaların 
1935 teşrinievelinde faaliyete geçmele
ri muhtemeldir. Bu fabrikalar da Kay-
1eri'den sonra gelen büyilk teşebblis-

lerdir. Nazilli Fabrikası 25 bin germen 
le çalışacak ve senede 17 milyon met
re pamuklu dokuyacaktır. Senevi pa
muk sarfiyatı iki milyon kilodan fazla 
dır. Ereğli fahrikasr 15 bin germenle 
çalışacak ve senevt 7 milyon metre bez 
C!okuyacaktır. Her sene vasatt olarak 
bir milyondan fada pamuk aarfedecek
tlr. Bu iki fabrika Kayseri kombina
aından farklı olarak daha ince mal do
kuyacaktır. Bu Uç bliyük fabrikanın te· 
ıisinden sonra Türkiye tam bir pamuk
lu inkılabma kavuşacaktır ki, bunun 
programda beş sene zarfında tahakkuk 
ettirilmesi dü'iUnliliirken hakikatte 2 
ıene içinde başarılması milmkün ola
caktır. 

Tlirkiye•de Merinos yünlinden ma
mul yiin ipliği (kamgarn) fabrikası ol
madığmdan vünlll kumaş fabrikaları 

yiln ipliklerini hariçten ithal etmekte
dirler. Yiinlü fabrikalarımız seneden 
ıeneye inkişaf ettiğinden iplik ithala

tmıız da aynı nisbetlerde aı:tmaktadır. 
Döviz sarfiyatrna mani olmak ve milli 
fabrikalarrn ihtiyacım dahilden temin 
etmek maksadi:yle program mucibince 
kurulacak olan kamgarn fabrikası 1935 
mencsi !:onuna doğru Bursa'da faaliyete 
gececektir. B mka bu kamgam fabrika-

(*) Programa dahil olan sl5mikok 
kömürü ile seramik sanayiinden cam 
Ye şişe fabrikalarının tesisi işini üze-

• rine lş Bankası almıştır ki, bu labrika
lartn temeU bundan iki ay eve! atılmış
tır. 

ıı ti.rorindeld bUtiln tetkiklerini bltf r
mi;tlr ve ln§aatm ihalesine hazırlanmak
tadır. 

193S senesinde bankanın en muaz
nm f§ini demir ıanayli teşkil edecek
tir. Memlekette demir sanayifnin ku
rulması yalnız mim lktısat bakımın

dan değil nynr ı:amanda milli müdafaa 
baltrmrndan da çok ehemmiyetlidir. 
İstihsal vasıtalan iktısadi bütilnlüğün 

bel kemiğini teşkil edecektir. 
Bunlardan başka tediye bilançomuz. 

da milhim d8viz tasarrufları da temin 
olunacaktır. 

Banka, demir sanayiine ait projele
ri hazırlamaktadır. İnşaata önümüzde
ki aenenin ilkbaharında başlanmasına 

çalışılmaktadır. 

Programa dahil olan kükürt işi mu
vaffakıyetle başarılmıştrr. Keçiborlu 
kUldlrt madeni, yakında kükürt istih
saline başlıyacaktır. Senevi kükUrt is· 
tihsali 5 bin tonu bulacaktır. 

Bankanın ve diğer milli mUessese
lerin iştirakiyle kurulan Gülyağı Fab
rikası da ilk mevsimde faaliyete geçe
cektir. Fabrika senevi 250 bin kilo gül 
işliyecektir. 

Programda maadin sanayiinde gös· 
terflmiş olan porselen sanayii işiyle 

1935 te meşgul olunacak ve 1936 da 
memleliet porselen ihtiyacını dahilden 
temin etıni~ olacaktır. 

1934 senesi içinde Bankanın fahri· 
lialarında da esaslr tadilat ve tevsiat 
yapılmıştır. Bakırköy Bez Fabrikasr 
on bin germenle tevsi edilerek iymalat 
yedi buçuJC milyon metreye ~ıkarılmış
tır. Uşak Şeker Fabrikasında da esaslı 
tadilat yapılarak şeker iymalatr yevmi 
900 tona iblağ olunmuştur. Fabrikanın 
yanında ayrıca tesis olunan bir fabri
ka sayesinde melastan da teker imali
ne başlanmıştır. 

Be' senelili sanayi programını nıüş
kfilatsız tatbik edilebilmesi endişesiyle 
Sümer Bank'ın ııermayesi de artırıla
rak 2() milyon türk lirasından 62 mil
yon tilrk lirasına iblağ olunmuştur. Bu 
suretle banka, büyük tarihi vazifesini 
başarmak hususunda lUzwnlu olan ma
li membaı da temin etmiştir. Bu itibar
la bUyük milli iktısat kuruluşunda Sü
mer Bank'r, milli sanayiin anahtarı o
larak vasıflandırmak çoli yerinde bir 
hareket olur. 

Başarılan ve başarılmakta olan bü
tün bu büyük işlerden görülilyor ki, 
climburiyetin ikinci on yılı çok canlı 
ve hararetli bir yapma ve kurma devri 
olacaktır. 

Belediye seçimi 
ve neticeleri 

(Baıı 3. üncü ıayıfada) 

Eskişehir 23262 18676 
Gaziantep 26861 17188 
Gireson '1162 6237 
Gilmilşhane '4938 3745 
İçel 23601 16093 
Isparta 26869 17992 
İstanbul 364835 22165 
İzmir 138756 S0184 
Kars 9467 5502 
Kastamonu 15840 8993 
Kayseri 28943 \8022 
Kırklareli 15437 8798 
Kırşehir 11598 7801 
Kocaeli 21682 11997 
Konya 60324 38148 
Kütahya 45379 18797 
Malatya 25705 15374 
Manisa 69525 31595 
Mara; 15580 8077 
Mardin 17224 15154 
Muğla 20226 12176 
Muş 8668 4620 
Niğd~ 28796 20406 
Ordu 8113 5827 
Samsun 30388 16380 
Seyhan 41183 24544 
Siirt 1254'" "651 
Sinop 5934 3339 
Sıva$ 20087 7917 
Tekirdağı 21742 11846 
Tokat 22633 13139 
Trabzon 12761 7539 
Urfa "2801 13195 
Van 7462 4344 
Yozgat 10475 6494 
Zonguldak'. 16421 10019 
Yekfin 1765404 1059758 

HAKIMlYETI MILLIYE 

ID 

.. 

Ağustosun onuncu gUnü Elazfz de· 
miryolu durağının açılma merasimini 
yapan Nafıa Vekilimiz Ali Bey, orada 
söylediği sörler arasında demişti ki : 

"Cümhuriyet devrinde devletçe in· 
§a cttiıilmiş ve edilmekte olan bugün· 
kil demiryollarının uzunluğu 3195 ki· 
lometre, muharrik ve müteharrik ede
vat için sarfedilmiş ve edilecek olan 
meblağ 335 milyon li ra, demiryollar il· 
zerinde aktarılan toprağın hacmi, 42 
buçuk milyon metre mikap, sarfedilen 
çimento beş buçuk milyon kilodur. 

Cümhuriyet idaresinin demiryollar 
siy< s~tine verdiği hususi ehemmiyet ve 
yurdun dört tarafını demir ağlarla Ör· 
mek hususunda gösterdiği gayret do· 
layısiyle, bu büyük bayram gününde 
demiryollar vaziyetimizi tetkik ve mü· 
talea etmeği faydasız bulmadık. 

Nafıa Vekilimizin nutkundan seçip 
ayırdığımız rakamlar, on küsur yıllık 
climhuriyet devresindeki demiryol fa. 
aliyetimizi birkaç taraftan icmal edi
yor .• O nutkun iradolunduğu tarihten 
bugüne kadar birkaç ay geçmiş, bu 
müddet zarfında demiryolculuğumuz 

gerek inşaat, gerek i şletme hususunda 
bir hayli ileri gitmiştir. 

Bundan başka nutukta icmal edilen 
vaziyeti biraz daha tafsil etmek fayda· 
lı olacaktır. 

Cümhuriyetin on birinci yılı demiryolu 
inşaatı bakımından çok feyizli bir yıl 
olmuştur. Geçen 29 birinci teşrinden 
bugüne kadar yapılmış olan hatları aşa
ğıya, uzunluklarile birlikte sıralıyoruz: 

Fevzipaşa - Diyarbekir hattı 346 
mcı kilometre-den 560 rncı kilometreye 
kadar 160 kilometre. 

Elaziz şube hattı 24 kilometre. 
Sıvas - Erzurum hattı başlangıcın· 

dan itibaren 90 kilometre, 
Malatya - Sıvas iltisak hattı 70 km. 
Irmak - Filyos hattt, 162 inci kilo

metreden 254 üncü kilometreye kadar 
92 kilometre, 

Filyos - Çatalağzı hattı 16 km. 
Afyon - Antalya hattı 56 kilomet

re ki hepsinin mecmuu 5 O 8 kilometrt. 
etmektedir. 

Yukarıda kaydettiğimiz 508 kilomet
re, bir yıl içinde Üzerlerinde çalışılarak 
vücude getirilmiş demi.ryollardır ki bu 
miktar on rümhuriyet yılı içinde en faz 
la faaliyet gösterilmiş yıllardan aşağı 
değildir. 

Bununla beraber 1935 yılı içinde in
şaat, Sıvas1 Afyon, Zonguldak hatları 
üzerinde daha fazla uzunluklarda yapı· 
lacak ve inşaat sahası Afyon tarafında 
Isparta ve Burdura kadar, Filyos hat
tında Zongutdağa, Sıvas hattında Ma
latya iltisak noktası olan Koçköprü
ye kadar uz.anmış bulunacaktır. 

Bu eene bu hatlar üzerinde gösteri
len mesai derecesi aşağıda anlatılan şe
kilde vaki olmuştur : 

Bugün Diyarbekir hattında çalış

makta olan amele ve işçinin gündelik 
vasatı adetleri 6600 

Srvas - Erzurum ve Malatya iltisa-
kı hattında 7000 

Irmak - Filyos hattında 2500 
Filyos - Çatalağzı hattında 500 
Afyon - Antalya hattında 800 ki 

mecmuu 17400 dür. 
Bugün Sıvas - Erzurum hattında 

45, Malatya iltisak hattında 38. yani, 
ceman 83 kilometrenin toprak ve kar
gir işleri hemen tamzmiyle bitmiş ve 
ray döşemeğe hazır bir hale konulmuş
tur. Ancak Er.ı:urwn hattının Sıvas 

başında ve Malatya iltisak hattının on 
dokuzuncu kilometresinde bir takım 
demir köprüler kurmak mecburiyeti 
olduğundan bu sene ancak 40 kilomet
re kadar ray döşenecektir. 

Bugün Malatyadan ileriye doğru da 
ray döşenmesi yaprlmıştır. F akat bu dö
şenmede Tohtna köprüsü ilerisinde mon 
tnj dolayısiyle bu yıl duraklıyacaktır. 

Irmak - Filyos hattı üzerinde üç 
kısım olarak yaprlmakta olan inşaat % 
90 derecesinde bitmiştir. 

Fevzipaşa - Diyarbekir hattındaki 

inşaat sekiz kısım üzerinde devam et
mektedir. 

(Bu malumatı verirken demiryol 
inşaatında kısımlık ne demek olduğu 
hakkında biraz malumat vermek fayda
lı olur: Bir hat yapılacağı zaman, onun 
güzergahı miltehassı,s mühendisler tara
fından telpit olunur. Bu İ§ bittikten 
sonra bu çizilen hat parçalara bölünür. 

a 
• 
1 şaa 

Bunlara kısım denir. Herbiri kilometre
lerce uzun olan bu lmırmla.r, ekseriya 
ayrı ayrı mUteahhitlere verilir ve inşa· 
ata hep birden başlanır. Bu ruretle par
ça parça toprak tesviyesi, ray döşenme· 
ai yapılan kısımlar biribirine kavu§tU· 
rulnca bUrlln hat tamamlanmıg olur). 

Bu hattın birinci kısmı ray döşen· 
mesini hazırdır. İkinci kısm yüzde 90 

bitmiştir. Üçüncü ksım bitm!J ~ibidir. 
DördüncU kısım ise hatlarımız arasında 

inşaat balanından en çetin olan yerler

den biridir. Bu kmıın hemen dörtte 

biri tüneldir. Burada on beş kilometre· 

tik bir uzunluk Uzerinde dört buçuk 

milyonluk inşaat vardır. 

Bu kısmın üç milyon inşaatı bitti

ğine göre üçte ikisi tamamlanmış de

mektir. 

Ergani maden hattı bu kısmın 421 -
600 üncii kilometresinden ayrılmakta· 

dır. 

Beşinci kısmın da yUzde 16 11 tünel

dir. Burada yüzde 50 nispetinde inşa

at tamamlanmıştır. 

436 ıncr kilometreden Diyubekire 

kadar olan 70 kilometrelik kısım müte

ahhitlere ~ni ihale edildiğinden inşa

at yeni başlamıştr. 

Yeni demiryollarmm:da on birinci 

cümhuriyet senesi nihayetinde ray dö· 

şenmiş krsımların U%Unlukları J 

Ankara - Sıvas 602 

Samsun - Sıvas 377 

Kütahya - Balıkeosir 252 

Ulukışla - BoğazköprU l73 
Irmak - Somucak 162 

Filyos - Eskipazaı 136 

Fevzipa§a - Yolçatı - Eladz 370 

2072 

On ikinci cümhuriyet yıh ıonuna 

kadar ray döşenmesi karar altına alın

mış olan uzunluklar : 

2072 

Somucak - Eskipazaı 92 

Yolçatı - Diyarbekir 160 

Afyon - Karakuyı; 110 

Baladız - Burdur 24 

İsparta - Şubesi 16 

Srvas - Erzurum 100 

Malatya iltisak hatt· 70 

2644 

Devlet Demiryollan 
geliri bu yıl ne kadar 

arttı. 
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Son cümhuriyet yılı içerisinde alınan 

tedbirler sayesinde devlet demiryolları 

hasılatı bir haylı arttı. Tenzilatlı tarife
ler, tenezzüh trenleri, halk ticaret bilet
leri bu artışta büyük bir teıir yapmıttrr. 

eçen yılın ve bu yılın hasılatı arasın 
daki Earlc:ı gösteren bir grafiği, bu mak -
ıatla, yukanya koyuyoruz 

Yiikse z·ı·:Ila.t 

Eııstiı··. ii 
Cümhuriyetin türk ulusuna bir arma• 

ğanı olan Ankara Yüksek Ziraat Enstl· 
tiisünün geçen yıl birinci teşrinin 30 un• 
cu günü açılma resmi y:ıpılmıştı. Şu hal· 
de bugün işe başla.ndığrndanberi tüm bir 
yıl olmuştur. 

Geçen yd müesesenin oJ...-urlan. 67 si 
asker olmak üzere l 65 i baytarhk, 74 U 
zirat, 30 u ormancılık. 3ü tabii ilimler 
ve birisi ziraat sanatları tahıüJ ediyor• 
du. Aynca ziraat tatbikatı görmek üze. 
re Orman Çifliğinde 50 ve Yüksek Ens· 

titü Çifliklerinde 18 ziraat stajiyeri var
dı. Bu suretle tükel okurlar 34 t kişi 
idi. Bunlardan 27 5 1 memleket içinde, 
57 si memleket dı§mda doğmuş türk ye 
türk vatandaşr, 9 u da yabancı idi. 2 in• 
ci ders yıhnda okurl::ınn ve stajiyerlerin 
yekUnu 500 e çıkmıştır. Tedrisat ve a• 
raştmna 22 enstitüde yapılmaktadır. !5 
ordinaryüs profesör, S doçent. 9 lektör, 
2 tı:ıne misafir nmr yardımcı. J 8 şef, ı ı 

başasistan, 7 birinci smtf asistan, ve 6 
tane ikinci srnıf asistan v<ırdı. J)oçent• 
tik imtihanı (Habilitation) vermek su~ 
tiyle daha iki kiş; doçent olmuşlar ve bu 

surette doçentlerin adedi 7 olmuştur. Ye 
ni Yll kadrosu okurlann artmnsma göre 
okutucuların da artmasını göze almıştır. 
Yüksek Enstitüniln yeni tesisatı arasın• 
da :ziraatçiler için tecrübe mektebi ile 

birlikte pedagojik seminar vardır. 

Bu seminarda Ziraat Fakültesini biti• 

renln tatbiki psikologia'ya ve umuınf 

tatbiki olarnk ders vermek usu1Jeri~ dil• 

ir bilgilerini artıracaklar ve bu suretle 

ileride gezici maaJJim ve muallim olmak 

Uzere yetişeceklerdir. Genc;lerin bu su• 
retle yetiştirilmesi ile köylil çif~ilerln 

görüş ve bilgi alanını genişletmek Ulkll· 

sü göze alınmıştır. Anadolunun her kZS. 
şesind~ ziraati ilCTletmek ve yükseltmek' 

için zirat bilgilerin ve araştırm31aruı 

40.000 köye yayrlmasr lazımdır. 

Yıl ıonu imtihanında 11 zir;ıatçi, 6 

sı asker olmak üzere 9 baytar iyi bir 

surette yüksek Enstitüyü bitirmi ler, tıa1 

gayret imtihanında 40 baytar e 18 d
raatd muvaffak olmuştur. 

İstanbul'da Biiyükdere civarında 
Bahceköyde bulunan Yük .. k Ormaıı 

Mcktehi de 2524 numaralı kanun mud· 

hince Yüksek Enstitüye bağlanmllj ve 

bu surette geçen yıl ziraat, baytar, tabU 

ilimler ve zirai sanatlardan ib ret olmak 
Uzere dört fakülteden teşekkül ed.O 

müessese bu yıl 29. 10. 34 tarihindtn iti

baren orman fakiı1tesinin ilavesiyl~ beJ 
, fakülteye çrkanlmıştır. 

Şimdiye kadar 6 sömestr, yani 3 ec
neden ibaret olan ormancılık tahsili, ye

ni esaslı şubelerin ilavesiyle 8 s8mestt 

yani 4 sent"ye çıkarılmıştır. Ormancılı• 

ğa ait bilgilerin birinci kısmı olan dört 
sömestr Ankara'da Yüksek Ziraat En•· 
titüsünde ve ihti~as kısmı olan dört ,g.. 
mestr ist bahçeköydcki enstitillerde okU~ 
tulacaktrr. 

Yiiksek Ziraat enstitüsil proresörted 

ve bilği uzuvları laboratuvarlannda ara;" 

•ırmalar ile uğraştığ ı gibi memleketi g~ 

:zerek tetkikat ta yapmaktadır. Bu tet• 

kiklcrin neticeleri l:itap suertinde ne~" 

olunuyor. 

Aynca köylüye, çiftçiye mahsus öğUt

ler de çıkarılmaktadır. Şimdiye kadat 

çıkardan bilği kitapları şunlardır: 

Ank:ıra'nın Floru; yazan: Profes6t 
Dr. Krause 

2 - Türkiye göllerinde araştırmaıa.tl 
yazan: Profesör Dr. Woltereck 

3 - Hayvan sağlığı ve BakteriyotoJl 
üzerinde denemeler; yazan: Profesöt 
Dr. Beller 

4 - Türkiye'de dahk yanığı ve mil~ 
cadele~i : yazan: Dr. Süreyya Tahsin ı:J. 

Çiftçiye öğutler serisi altında çıkarı" 
]anlar da aşnğıda g 'sterilmiştir. 

1 - Bağ bozumundan iç!dyi tid0 

edinciye kadar ş.:ırap için yapılacak işlet 
hakkında. 

ÇİFTÇİYE öCüTLER 

Yazan: Profesör Dr. Gemgross 
2 - Buğdayın takdiri hakkında çlff 

çiye, tüccara, değirmenciye, uncuya. ~ 
mekçiye oğiltler. 

Yar-'n: Profesör Dr. Gcrngross .,...n 
Yüksek Ziraat enstitüsU rekt06~ 

Prof. Dr. Falke 
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BULCARISTANDAN KEPEK 
, IHRACI MEMNU 

rl .:>ofya'dan bildirildiğine göre Bulga • 
ihstan hlikGmeti bir kararname ile kepek 
rrı ra~atrnı menetmişitir. Ancak kararna· 
enın n . d u lt eşrın en evet satdmış olan ke-

e ler hub b "h ·a . . .. ld . • u atı racat ı aresının musa-
rı alınmak şartiyle, ihraç olunabilir 
SPANYADA TOTON ve PAMUK 
t ZIRAATI 

ta spanya'da bugün takriben 4000 hek
c~ araziye tUtUn ekilmektedir. Bu 
lcty rnden bir senede alınacak mahsulün, 

rrıet itibariyle, aşağı yukarı 12.5 mil· 
~?n Peçetayı bulacağı tahmin edilmekte
l ır. Miııt sulama kongresinin son top
~nışında yaptığı tetkik ve hesaplara 

Röre htı ·· k"" · h 'd 
1 

• gun u 7.enyat sa asma yenı en 
5 hın h •, tar araı:i ilave etmek imkinı 

•ardır. Bununla beraber simal Amerika-
~ 1 -1 e Paraguvaydan ve Holanda mils-
:ernlt.~<·lerinden yapılmakta olan tütün 

1 
thalltının daha şimdiden tahdidine ça

~ılrnakta ve aynı zamanda bugüne ka
d r istihsal edilen tUtünlerin ıslahına 
a ehernnıiyet verilmektedir. 
lspanya'nın pamuk ziraatine gelin-

~ halen tecrübe mahiyetinde olmak 
zere 8000 hektar arazi üzerinde yapıl· 
~kta olan ve 3,5 milyon peçeta değe
~nde mahsul veren pamuk draatine de 

U
aha vasi mikyasta devam edilmesi dü-

1 n"'ı u mekte ve bu suretle İspanya tedi-
)'e. muvazenesinin yavaş yavaş daha 
1tıUsait bir vaziyete geleceği ümit edil
lllektedir. 

SiCiL YA FINDIK MAHSULÜ 
VAZiYETi 

Alınan malGmata göre Sicilya'nın 
~u seneki fındık mahsulU çok azdır. 
b·erek bu sebeple ve gerekse normal 

1 
ır rekolte umularak büyük angajman
~~a girildiği cihetle piyasa gittikçe 
d gJarntaşmaktadır. Geçen hafta zarfın
/ l934 mahsulUnden derhal teslim şar-
l}']e tombul matlar üzerine 190-195 li

ret 
arasında ehemmiyetli satışlar ya-

:::~11ttr. Bu fiatlar 100 kilo itibariyle 
ışcr kiloluk çuvallarda tara ile be

~~he~ ve Hamburg'ta teslim için mute
~rdır. 

~ 
lard 
fik· an bahsetmiı ve ordunun tam bir 

r . ır hirli~i içinde olduğunu, ve Uze· 
ıne ld batı a ığı vazifeyi sonuna. kadar se· 

t • a lyfaya devam edeceğini söylemiş
ır. 

tin liaup •. bundan sonra, yeni hilkQme
~e .t>rensıplerini anlatmıştır. İlk önce 
ı nı re"' 
lrıcflı Jıtn fert mefhumuna cemiyet 
tin unıunu hakim kılmıştır. Hükume
h~ sını~ mücadelelerini kabul etmi
Olrn ~enı programı bu esastan mlilhem 
?alt~ tadır. Mazinin usullerine zıt ola
)'a. b UkOmet su veya bu grupun, şu ve
\a.t ~ •ınıfın hakimiyetini değil fa
tdc UtUn milıetin hakimiyetini tesis 
ıaa:ektir. Mesleklerine göre bususf 

zuvıar i . d Olan bQ çın e teşkilatlandırılacak 
di..... ttin yurttaılar, nahiye ve bele-

1'" ille r 
llıin c 11 azalarını ve müstakil mec-
~tlta. tııUınesıUlerinl kendi aralarından 
lbt ~aca.klardır. Meclis, milletin umu
•c ik:nfaatterini tanzim edecek, harar 

a~:-dt ihtilafları halledecektir. 
Olaraıc: <hnet yeni rejimin avangard'ı 
her ..... giençliği gösterir. Bununla bera-

"''"n re" · Caktır· Jımın eaasr gene ordu kala-
~arnaz' ordu, başladığı işi yarım bıra-

llu ba kfunet ilk · -
llrracak önce mesaisine köyden 

lcr 
8 

tır. Fakat köylülerle şehirli-
ti raıında b. f r. ncs 1 • ır ark gözetilmiyecek-
dc ihın:l ehklc şehirlilerin menfaatleri 
}>ıf iktt edilmiyecektir. Şehirlerin za· 
\Uçtık ladi unsurları yani işçiler ve 
h esnaf m h. 1 • 
errınıı u ıt erme hususi bir e-

bfL Yet ver"l k · ·· oı; ede . 1 ece tır. Hulrllmetin tat-
•r ceğı pro l 
~sındaki i • gram a patron ve işçiler 

lbış olacak htılaflara bir nihayet veril
trııya.cak f tır. 'MUlkiyet hakkı kaldml
~cvıet tnU~kat iktisadi teşebbüslere 
i;İlerirı ha~~alesi girecek, bu suretle 

llnaye .arı korunmuı olacaktır. 
le1 Yolctu lahıpleri için korkacak bir 
lliyctini t r. liUkOınet sermayenin em-

liatip eahhUt etmektedir 
ltıct nutku . . 
ttı· ten İtim nu, ltçıleri, yeni hllkQ-
ll~e davet a~ ve tevgiterini esirgeme-

ıştantnı e erek bitirmılt ve pek ~ok 
Ştır. ır 

ITALYA- BULGARiSTAN 
TiCARET iTiLAFI 

Sofya'dan alınan haberlere göre İ
talya ile Bulgaristan arasında bir sene 
müddetle aktedilen ticaret itilafnamesi 
baytarı hususata müteallik lahika Bul
gar resmi gazetesinde intişar etmiştir 

18-10-934 tarihinden itibaren meri· 
yete giren ve ihbar edilmediği takdir
de devam edecek olan mezkur itilafna
me mucibince evel emirde iki memle
ket arasındaki iktısadi münasebetlerin 
inkişafı için iycap eden tedbirleri ka
rarlaştırmak Uzere muhtelit bir komis
yon teşkil edilecektir. 

Bununla beraber itilafnamenin asıl 
ehemmiyeti iki tarafın emtia ithalatın
da gümrük rüsumunu karşılıklı olarak 
indirmiş olmasındadır. Bulgaristan, 
miktarı kontenjanla tahdit edilmiş olan 
öküz ve manda gibi bakart hayvanlarla 
500 ton erik kurusu ihracında gümrük 
tenzilatından iı;tifade edecektir. Buna 
mukabil 1talya'dan ithal edilecek olan 
limon, çiçek, zeytinyağı, ham ve işlen

miş pamuk, pamuk ipliği, boyalı pa· 
muklar, sargı pamuğu, otomobil ve 
motosiklet lastiği, otomobil aksamı ve 
saire için gUmrUk tarifesinde t-•...,lı 
değişiklikler kabul edilmiştir. 

ARZ VE TALEPLER. 
Son hafta içinde Türkiye emteasına 

vaki olan talepler ile talep eden ecnebi 
müessesesinin isim ve adresleri aşağı· 
da gösterilmiştir. Tacirlerimizin bu fir
malarla mi.inasebete geçmeleri tavsiye 

olunur. 
Mal talep eden firmanm adresi 

istenilen mal: 
Reichsstelle für Eier, Berlin W, Ko

chstrasse 6-7: G il sınıfından yumur

ta. 
Fleisch-und Fettkonzern Meyer, Wi

hl ve CO., Köln (Kolonya, Brauns
feld, Linnicherstr. 50: Mühim miktar· 
da koyun ve sığır içyağı ve her nevi 
yağlar. 

Distilleri,. Willy Verpoorten. Ber
tin SO, 36. Krüllstr. 13-15: G 1 sını

fından yumurta. 
Alfons Hagedom, Hamburg il: 

Yün ve yapak. 
Walter Wacker, Chemnitz, Post

strasae il,; Zahire tohumları, bakkali
ye ve yün. 

Arnold Hahn, Hamburg 37, Isestras
se 37,: Buğday ve çavdar kepeği, kUs

peler. 
Arno C. Raebiger, Bertin C 2, Klo

sterstrasse 87: G I sınıfından yumurta 
ve tuyur. 

KLİRİNG VE TAKAS MESELE
LERİ MİLLETLER MECLtSfNDE 

Fransız Ticaret Nazırının Milletler 
Meclisinin Cenevre'deki son toplanışın
da yaptığı teklif üzerine kliring ve ta
kas itilafları meselesini tetkikf' memur 
edilen husust komisyon geçen perşembe 
günU Paris'te ilk içtimaını aktttmittir. 
Komisyon yalnız kliring ve takas itilaf
ları meselesini tetkikle kalmıyacak, ay
nı zamanda da muhtelif devletleri bu gi
bi itilaf aktine sevkeden esbap ve ava. 
mili de araştıracaktır. 

BULGARiSTAN YENiDEN MISIR 
iHRAÇ EDiYOR. 

Sofya'dan bildirildiğine göre Bulga
ristan hükQmeti her tilrlU hububatın 

ihracını meneden 27-6-934 tarihli kara
n kısmen kaldırmış ve etli bin ton mı
sırın ihracına müsaade etmiştir. İhracat 
ya umumi hükümlere tevfikan malın be
delini arbitraja müsait ecnebi parası o
larak bulgar milli bankasına tediye et
mek suretiyle ve yahut da 1934 senesi
nin ikinci altı ayı zarfında ithal edilen 
pamuklar mukabilinde ve takas esası da 
bilinde yapılacaktır. İkinci tekilde dahi 
ihraç edilecek mısırların bedelinin yüz
de eltisi ecnebi dövizi millt bankaya ya

tırılması şarttır. 

FRANSA'DA KONTENJAN POLln
KASINDA DECIŞIKLIK 

Bazı fransıs gazetelerinin mevıuk 
membalardan aldıktan maUlınata nua-

Bulgaristanda tütün 
inhisarı kuruldu 

Sofya, 30 ( A.A.) - Dahili istihllk 
için tUtUıı Uzeriaıdc devlet inhisarı te· 
aı. olulllDQftUr. 

HAKİMİYETİ MlLLlYB 

Dil düzelmesi üzerinde 
düşünceler 

Fransızca ve ingilizce nasıl düzelmiştir? 
Çağımızda bir dilin düzelmesi, yani 

temizlenme ve genişletilmesi üzerinde 
düşünce yürütmek için ilkin fransızca 
ve ingilizceyi gözden geçirelim : 

A - Bu iki dilin kuşbakışı, tarihçe
si; Hindiı Cermen, yahut Hindu Öro
peen denilen Avrupa dilleri; milattan 
önce beşinci yüz yıldan önde, avrupah
ların yabancı soylarla düşüp kalkmala
rı yüzünden cermence, )atin, yahut ro· 
mence, islavca gibi dallara bölünmüştü. 
Bu yabancı denilen soylar eski ulu 
türklerin büyük bir kolu olan finliler
dir. Avrupa dilleri: bu bölüme geçi
tini aşmadan, oldukça derlitoplu bir kı
lıkta idiler: Sadalı, sadasız harflerle in
filaki denilen sedalar sistemi kurul· 
muştu. Bu ana dilde yeni sözlerin doğ
masına yarıyan şu yollar açılmıştı : 

l - Türlü kelimelerde vokal sesleri, 
aksanın değişmesi yüzündeıı başkalaşı

yorlardı. 

2 - Kelimelere ön, iç, son heceler 
e klenebi li yordu. 

3 - İki veya daha artık kelime öz
leri birleşerek yeni kelimeler çıkıyor

du. 

4 - Ön, son ekler konarak yapılan 
tasrif sistemi çok genişti. 

5 - İsimler erkek, dişi, bitaraf ola
rak üç türlü idiler. 

6- İsimlerde sekiz türlü ahval var-
dı. r 

7 - Fiillerde maliim, meçhul vesa
ire şekilleri vardı. 

işte herbirinin ayrıca değeri olan 
bu hususiyetlerin Hindü-Cermen ana 
dilinden dallara geçişi bu dillerin açıl· 
maları için en gerekli şartları daha ön· 
ceden hazırlamış bulunuyotdu. 

lfindu-cermen dilinin bir dalı olan cer
mencede (1000) yıl kadar bir varlık gös
tererek milattan sonra beşinci yüz yıl
da İngilizce, almanca, isveç, felemenk 
vesaire gibi ikinci dalJara, yani müsta
kil dallara ~vrılmrştı ve orta.da bir cer· 
mence ana dil de kalmamıştı. 

Bu ikinci ayrılma işi de Hun hakan· 
lığının Avrupada kurulması yüzunden 

doğan coğrafi değişiklikler dolayısiy

le olmuştu 

l:ermanca gibi aynı çağda, yani mi
lattan önce beşinci yüz yıldan önde ana 
gruptan ayrılan latince de milat çağla-

rında umumi çevre dilinden bir nevi 
jargon biçiminde mahallı lehçelere bö
lünmüştü. Latin - Roma lmparatorlu-

ğı.mun dlişmepiyle bu da Fransız, İspa:ı
yol, Romanya, Belçika vesaire \Urc:tin
de ayrı dillere ayrılmrştL 

Demek ki, söz gelimi olarak gözden 
geçirmek istediğimi2' fransıcza ve ingi
lizce milattan sonra befinci ve :\ltrncı 

yüz yıllarda öz başına birer dil olmuı· 
lardı. Lakin, latince yükselmiş bir bil· 

gi ve sanat di1i olduğundan kendisin
den ayrılan dallardan ayrı olarak var-it 
ğını gene kurmuştu. 

Öz başına birer dil olan fransrzca ve 
İngilizce bütün orta devir boyunca kul· 

lanılarak kendi kendilerine açılıp ge
nişlerken latince aynı çağda bu milJet-

lerin müşterek bilgi ve sanat dili ola
rak 15 inci yüz yıla kadar yaşadı. 

w Nasıl ki ,bizim türk dilleri de afa
gı yukarı aynı geçitlerden atlarnr,tır : 

Orta Asyada ilk medeniyet bqiki 
kurulduktan sonra büyük göçUmde 

türk dili dallara ayrlmıştı. Bu ayrılma
nın neticelerini, eski Sümer ve Eti dil-

leriyle bugünkü Japonya ve Amerika

da, hatta AVTUpada oldukça açık delil· 

ran hariçten mal ithalinde tatbik edil· 
mekte olan kontenjan rejiminin haliha
zırda esaslı değiıiklikler geçirmekte ol
duğu anlaşılmaktadır. Ticaret Nezareti 

kontenjanlarm tesbitinde ve bilhassa 
tevziinde zuhur eden birçok milfldllat 
ve bu hususta yapılan ıildyetler ve ten 
kitler dolayıalyle kontenjan tahdidatını 
kaldınp yerine gUmrUk rüsumunun tez
yidini düıUn.mektedir. Gilmrük: rllaumu
nun artırılma11 bazı ithalatı kendiliğin
den ualtacafı gibi aynı zamanda kaÇt
tık tevziat ulUlU de bertaraf edilmla. ola 
calı mlllahua .,lUmektedir. 

l 
lerle tespit edebiliyoruz. Yalnız bizim 
tarihimiz, dolayısiyle dilimizin tarihi 
çok eski olduğundan, buna kartı bu yol 
da yapılagelmekte olan araştırmalar 
çok yeni bulunduğundan tilrk dilleri
nin geçirdiği basamakların açıkça kes· 
tirilmesi bugünkü gençlikten beklenen 
büyük milli vazifedir. Bununla bera
ber Avrupa dilleriyle bizim türk dille
rinin geçirdikleri konaklar mahiyeti 
itibariyle aynıdır. Göçmeler, istilalar 
dolayısiyle hasıl olan decişikliklCTe niı 
petle din tesiri dolayısiyle olan deği· 
şiklikler her iki grupta da daha belli 
ve daha süreklidir. 

Avrupa dillerine huistiyanhk yü
zünden latince, humanizim ve röne~n• 
yüzünden eaki yunanca nasıl tesir et
mişse, türkçeye islamlrk dolayrsiyle a
rapca, siya6i, coğrafi temas dolayısiyle 
de farsça ve saire aynı tesiri yapmıştır. 

B - Fransızca ve ingilizceye yaban
cı dillerin tesiri : 

Bir taraftan ana grupu olan diller 
(söz gelimi cermen ve ]atin dilleri) 
biribirine karşılrklr tesir yaptıkları gi· 
bi diğer taraftan da ana grupu bir ol
duğu halde artık ayrı bir dil teklini al
mış olan dUter de (söz gelimi lransızca 
ve ita/yanca) biribirine tesir yapmışlar. 
dı. Ayrıca medent, •iyasi mnuebetler
de bu işte müessir oluyorlardı. Lakin 
latincenin Avrupa dillerine yaptığı te
sir çok a~m idi. 

Latincenin Roma İmparatorluğu 

düştüğü halde bir takmı koltar. ayrıl
makla benber gene bütün Avnıpanın 
bilgi ve sanat dili olarak varlrfını ko
ruduğuna önce işaret etmiştim. 

Orta çağ boyunca kilisenin civdaı 
öz benliğine karşı yaptığı baalcı duygu
lu bilginleri yaman köplirtüyordu. Bil
gi ve inanma a la.ntannda ldSrllkörU.ne 
uysallıktan vaz geçilmesi, U8llll (aklm) 
kılavuz olma.ar sözleri her ylSndan yük

seliyordu. Böylece başlıyan hareket 
her nevi yabancı kUltilre. bi~ Jatin
eerıln t~lrlne kartı çevrildL Lakin, 

latince kapalı bir kUl halinde 1000 yıl 
boyunca Avrupada bilgi ve ..ut dill 
olarak yaf&Dlıştı. Vakıa matbanın 1-
oadı bütiln Avrupada, incilin terctımesl 
Almanyada yaabncı kelime öır:krlnin tem 

siline çok yaradiyse de latincenln kapa
lı bir kül halinde yaf8yışı, halkı:n kul
lanmakta olduğu çevre diline geçmesi
ni çok güçleştirmişti. Çünkil o çağlar

da henüz dil bilgiıi yoktu. Onun için 

mesleki ıstılahların tercüme ıuretlle ana 
diline nakline imkln yoktu. Yabancı ıı 
tılahlar, krmıen ana dilinin, bmıen de 
kendi men9Up oldukları dilin gramer 
kaidesine göre tekil almı,lardı. Yu

nanca kelimelere latince eklerin ilave 
edildiği de otuyordu. Fakat Avrupa 
dillerine, ezctımle biıı:lm gözden geçir

mek istediğimiz franaır:ca ve lngilizce
ye en çok tesir eden latince ldL Latin
ce ıstılahların tercUme edllmeksizla 

halk diline geçişi - tıpkı ttlrkçedeld 
arapça ve farsça ııtıl.ıtlar gibi - dilin 
tekAmutUnde garip bir merhale te,ldl 

eder. Yabancı kelimenin asıl lmlaama 

sadakat gösterildiği halde halk dilinde 
mahalli Jehçeye, kaideye göre değitl
yor ve her dilde bafb bir ıeldl alıyor
du. Avrupada milfterek bilgi dili olan 

latincenin böyle mkıuma ufrıyara.k 

heT dilde baflca bir şekil alrıı umulmı

yan gUçlUkleri doğurmuştu. llllletler
de kendi ruhi mahaıullerini kendi dille-

rinde ifade etmek arzusu çok kuvvetlen 
mi,ti. Bunı rağmen bir taraftan kıs-

men şekU değişrniJ olmakla beraber 
türlU dillerde aynı manaya 11em olan 

nrllşterek :ıatılahlarm bulunufU ve bu 
ratılahların münevverler tarafmdan ko-

laylıkla anlatılış bugilnkil beynelmilel 
ilmt dilin çlmıası:\& yol açmıfken diğer 
taraftan yabancı ııtılıalılar hallan ko-

n~kta olduğu çevre dilinde temsil 
edilmek isteoiyordu. 

C - Yabancı te8lrlere kUfl •lma11 

t«lbirler t 
Dil bllcl•lnln henlk orta;ra çıJtma.. 

dıfı çağlardılı. çevre dilinin ba ,abancı 
matekl lltllahlan temaU ederek &det& 
hametmek ... lal mlltblt bir lfti. 
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)' ab,mcı posıwn. 

A vruılada yıkıcı 
k:uvvetler 

Lendepandans Rumen gazetesi ya -

zıyor: 

Cumartesi gilnU M. Bartu'nun naşi 

önünde söylediği müheyyiç nutkunda, 
M. Dumerg, Avrupa'yı ve Avrupa me
deniyetini yıkmak için ittiafk etmlt gi
bi görllnen kuvvetlerden bahseylemif
tir. 

Tafsilat halinde cinayetle siyasi 00. 
gunculuk teşebbUslerine karJI müdafaa 
için katt azim bulunmazsa, yalnız sulh 

istemek. müzakerelerde bulunmak n 

misaklar imza etmek kafi değildir. 

Epi ır:amandanberidir cebir ve tfdde

tin hükümran olduğu bir dmrde yap
yoruz. Harptan evci siyasi suikast mB

teefrrik vakayiden sayılırdı. Halbuld 

şimdi her gUnlük vakayi ııramna ıegmlf 

bulunmakta ve hiç bir teknlk teferrliatl 

kaçırıruyan ve blltiln ihtiraalardan latife 

de eden ince bir teıkilatın mesai MIDl9-

resi vaziyetinde tecelli eylemclrtedlr. 

Bu kanlı seriye Almanya'da RatM. 

au'rn, Enberger'in ve birçok diğer cı. 

mokrat reislerin katli ile baflanımt ft 

milli 10t1yalizm mevkii iktidara ıel6 

ten sonra gittikçe fazlalatuı bir ,... 

ylişle devam olunmuıtur. 

Bu misaller halr:ild bir dıDayet .... 

tebinln ...Ucut bulmaıını tftUt eylelııılt

tir. Sene bidayetlndenberl arb adııa,a 

Duka, Dollfuss, Kral Alebudr ve ~ 
tu öldtırlllmUştUr. Bu kadar fazla ~ 

ban verilmesi çok nhlm lhdm&llerl .. 

ıUndilrmektedir. ÇflnkU 81mJerln IMpll 
cephenin aynı kımımda, Mallı m~ 

rl kısmında bulunmakta idiler. 

Hepal bUyUk mevkiler ltlal et:aa*tıl 
idiler •e gaybubedcrl beyne1mlle1 .... 

yette beylik kanpldıklar tldt .._. 
tinden " mensup olduğu memlelııada 
milhlm surette sa:pdlam ... lntq .,.. 

yeceltndelı dol&J'l eeçllmlfdder· ~ 
Avrupa'da, Avrupa'yı ıulb JGlunda,.. 
rUmeı- ... kedea bltiln ._.,. ..... 

lannm 81dllrll1mMfnf huutıaıaıı n ... 
sı yerlerde mUaamalıa vt ı..ttt ~ 

ıören feat membalan buı.4utu-'* 

tahakkuk etmit " bu itl .. 1ılr ....,_ 
•erilmesi nmanı ıebnittlr• 

Eler Avrupa'ya cebk n tldd• 
hilkmolumnağa denm edlllr, in....,.. 
tin vicdanı son pddetiyle blman ...,W. 
ne yübelmez ve hBkUmetlar bu cı..ı
yuvalanm ezmek kuvvetml buJıme+r 

lıe bUylk felaketlere lnt:t.r etm* .. 
zmıdrr. 

Bu bmusta t:aWın mıslwdyetJM • 
çok ulrayan franauca idi. Çlnktı. ._. 
•ızca, latincenin eedıa dellflkl~ 
den dopn bir kın idi. Teaıll e9fl * 
istenen latince .alahlann llsledne 41. 
lnınulmaksızın, ya1ııu kellmllerill _. 
larr, frwmzcanm .aktiylt pçlrmlt .a. 
duğu eeda tahviline tibi t:utlldulw ... 
auretle blr VW'Ufla gergi olan Üdlll9 
ıstıtahı.n milltleftller. Ba yeal ,.,.. 
lan kelimelerin sonları fr9MDcaya bla 
ır:ediklednden yabuıcıhklan du~ 
yordu. Özleri aad tcklllerlnl ı.n
duklanndan daha &nce baflıa meflllm. 

lara llem olmamıtlardı. Yani, blr ... 
lime ötedenberl bir manaya alem olmllt 
iken bu dit düzelmesi dol&Jllfyle ,... 
bir manaya da atem olar.lr Otlbau JOI 
verilmemiıti. Meeela, fran•ıscada lklpl 
,ekil g&ateren Cboae-C.- kel_.. 
riyle SOretE - ~CUl'itE kellııneledala 
latince Causa ve SecuritM kelimelert. 
den alındığı gibL (AnmaDCMI• Sclllı
nute Scbnauze de böyledir). 

İngilizcede iş biraz güççe idi. lnıOk· 
ce, aalecı cerman dili oldupndan JatlD. 
ce haylı aykırı geliyordu. Yalnı:ı, _.. 

manlarm lngiltereye geti.rdikleri fra
aızca dolayısiyle temsil (beıım) edlı. 
romcıı kelimelerinin sayııı o kadar çok
tu ki lıngilizce doğrudan dofnıya ca
men •e romen dillerinin bir kar.
olmuftu. Onun için latlnceden Jml 
ıstılahlarm alınmaaı latince lcelimeleırla 
uy11mn artmMndan başb bir ,ey ae
fitdi. Ve bu yüzden ingiliKenin _. 
biyetl defipnemifti. Fabt. yeni alı
nan kelfm41ier franaızcaya niıpetle ,.._ 

Ü ıı:lyade röze çarpıyorlardı. 
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Ga pta fikir hareketleri 
Arzın en kıymetli güzellik ve 

biri: Akdeniz - Altın esası 
oluyor 

••Revue de Paria,, mecmuasında M. 1 
Albert • Petit, muazzam Vidal de la f 
Blache coğrafyasmm Akdeni.ze ait olan 
yedinci cildini tetkik ve tahlil ederken 
beferiyet tarihinde e .. alı bir rol oymyuı 
Akdeniz ilemiinn fU hoı resmini çizi
yor: 

Akdeniz, bir jeolojik kazadır. Bu ka 
sa vukua gelmi~ olmasaydı dünya, bugiln 
kQ mahiyetini almazdı. Arzın üzerinde 
hasıl olan bu 4000 kilometre uzunluğun
dalıi yırtık, be~eriyetin en medeni, en 
yüksek medeniyetine sahip kısmını do
ğurdu. Her şey Akdeniz havzasında vil
cude gelmiş değildir; fakat tcfekkilr, 
"muhakeme,, denilen muvazene ve man
tık unsurunu o havalide buldu. Filezof 
Bcrgson'un dediği gibi "muhakeme,, Yu 
nanistan'da doğmu~tur; fakat bu mesut 
hldisc vukua gelmemiş de olabilirdi. O 
takdirde terakki, bize pek tabii gelen ve 
daha eski, hatta daha oturaklı medeniyet 
terde tesadüf edemediğimiz o emin ve 
sanki mukadder seyrini takip cylemezdi. 
Avrupa medeniyeti, medeniyetlerin en 
orijinal'i değildir, fakat en cazibi, en 
kuvvetle tcmcssill ve en kudretli "terbi
ye,. hassalarını haiz olanıdır, zira muva
zene onda kemale ermiş ve terakki saha
mıda o, en ziyade istidat göstereni ol
muıtur. 

Muhakkaktır ki Rcman'm ne§esiz 1i
mallilcrini teshir eden Akdeniz füsunu 
blltUn kuvvetini yalnız hakikatten al
maz, fakat mUhim bir kısmını da habra
lardan, hafızalardan alır. 

Troas .Jvalan, Kartaca körfezi, Ko
rintos veya Atina iç kaleleri, Roma'nın 
yedi dağı ve Marsilya'nın eski limanı 

klasik mazinin hayalctlcrilc meskundur. 
Veztiv ve Etna yanardağlan civannda 
aiklopların, adaların yollan ve pınarla -
rmda yarı ilahclcrin gölgeleri dolaşır. 
Fakat, kudretini yalnız mitolojiden al· 
mıyan bu sihir herkese tesir eder. ÇUn-

kil mitoloji bile ondan doğmu~tur. Ak· 
deniz havasının berraklığı, menek§c ren
ginde denizin ııükOnctini, dağlann asil 
hatları bize ruhumuzda bir saadet hiıı
ai doğurarak nüfuz eder ve ahenk ve gU 
zcllik olmıyan her hissi ruhumuzdan tar
dedcr. Bu sahillerden uzakla,an her 
fert, onlan daima tahassUrle hatırlar. 

Akdeniz manzaralannm bir de cogra· 
fi unsurlarını yakından tetkik edelim. 

Onlardaki ziya, ahenk ve tenasüp nere
den geliyor? Bunun birinci sebebi, o 
manzaraların hepsinde dağlıktan mürek
kep bir "zemin,, bulunmasıdır. 

Buna rağmen Akdeniz, bir park orta
ıindaki havuz mahiyetinde değildir. 

Dünyanın merkezi olmaktan çıkmış bu
lunmakla beraber Süveyiş kanalı açıklı
ğından beri cihanın en mühim ticaret.ya 
lıdrr. Eski zamanlarda da sahilleri bu
günkü kadar ehemmiyetli faydalar arz
etmekte idiler. Kıyılan takip eden kü
çiik gemiler için en emin tabii limanlan 

vardı. Fakat buna rağmen eskiler, dar 
geçitli emin körfezleri tehlikeli sayar
lardı. Çünkü oralarda ele geçmek, esir 
dUşmek ihtimali çoktu. Bunun içindir ki 
bidayette Faliron limanı, Pire limanı

na tercih edilirdi. Diğer taraftan yelken 
gemiciliğinin tam bir hareket serbesti
yeti temin etmediği cihetle Midilli adası 
limanr, bugünkü bulunduğu gilzel Yora 
mevkiinde intihap edilememişti. Münha
sıran gemiden boşaltma ve aynı mübade 
le muamelelerinde birer merkez teşkil 

eden eski limanlar, sahillerin gimtili 
yerlerinde değil, çıkıntılı yerlerinde ko· 

rulurdu, Gemiler de limanlık bulunama
dıf ıtakdirdc karaya çekilirdi. Eşkiya 
korkuıu kara ahalisini ııahile yaklatınak
tan, gemileri de sahilden uzakla,maktan 
menederdi. Bugün ise, bUıbUtUn aksine 
olarak gemiciler, manaaptar tarikiyle 
mtlmkün olduğu kadar içeri doğru git
ı=fe uğra,ırlar; kilçük limanları ihmal 
edip muntazam tertibatlı rihtımları ve 
havuzlan tercih ederler. Bir zamanlar 
prld Akdcnizin en zengin, en kudret
li Umanı olan Delosta bugUn ufak bir 
romork8rle yaktaımak bile meseledir. 

Akdeniz, bilhaıısa denizci ve tilccar 
C!evletlcrin muvaffaldyetini temin ctmİJ
tlr. Atina, Kartaca, Komitos V'C İskcn
dcrlye gibi şehirler kendilerine efsanevi 
servetler temin eylediler. Fakat valnız 

ticaretle yaşıyan devletlerin ömrU nar· 
lak olmakta beraber kısa idi. Onlar, ihti· 
yadarın ve mübadelelerin c;oğaldığı yük
srk mr~rniv«-t devrelerinde en muvaff· 

medeniyet kaynak.larmdan 
buhranın devamına seheP. 
mu? 

kiyetli zamanlanru yaıarlar; fakat ınah
rumi}"Ct devreleri için mücehhez olam
yıp mUıtcrileri harp, ihtilil veya istila
lar yüzünden mahvoldukları va.kit ken
dileri de mahvolurlardı. Hulba bu, de
nizden geçinen devletlerin daima maruz 
kaldıktan tehlikedir. 

Elidi, Akhaiya gibi devletl~r Atina 
devletinin yanında hiçti; fakat bu .. hiç., 
olan devletler müstakardı ve tarih! feHl
ketlerden pek müteesııir olmazlardı. Ati· 
na iıe mütevazı bir hayat geçiremezı:H; 
istinat ettiği hegemonya yıkıldığı vakit 
l«ndisi de yıkıldı. 

**• 
Pariı'te çıkan ''L'Economie Jnt~rnl\

tionale,, mecmuau, ''altm esası buhra
nın u:zamasma mı sebep oluyor?,. serlev
hası altında nefrettiği bir makalede va
ziyeti bu bakundan şöyle tahlil ediyor: 

Altın blokuna dahil memleketlerin 
dış ticaret bakımından vaziyeti ile altın 
esasını terkeden devletlerin başlıcaları 

olan Birleşik Devletler, İngiltere ve Ja
ponya'nın aynı bakımdan vaziyetlerini 
tetkiyk edersek ~öyle bir neticeye va
nnz: 

Haziran 1934 sonunda Birleşik dev
letler ihracatının kıymeti 1929 senesi~ -
deki kıymetin % 23 Une, f ngiltereninki 
% 32,7 ye, Japonya'nınki % 36,8 e dü~
milş bulunuyordu. 

Altın blokuna dahil devletler ihraca
tının kıymeti de gene 1929 senesindeki 
kıymetin et" 37,3 ilne tenczzUl etmişti. 

Bu rakamlar gösterlvor ki ihracatı
nın altın kıymeti en az dfüıen memleket
ler altın blokuna mensup memleketler
dir. 

Bir r>'emlekette sınat faaliyetin haki
ld ölçüsünil veren keyfiyetin imal edi-

len ve satılan eşya mikdan olduğuna 

göre 1929 ile 1933 arasmdaki vaziyeti 

bu bakımdan tetkik edebiliriz. MeselS 
İngilterenin 1933 deki ihracatı mikdar 

itibarile de 1929 a nisbetle % 35,8, 

Amerikanınki % 47.5 raddesinde dUş

milş ve buna mukabil altın bloku dcvlct
terininki % 31 nispetinde tenezzül etmiş
tir. 

Japonya'nın vaziyeti ise şöyle bir hu
susiyet arzeder: bu memleket ihracatı

nın hacmi 1931 denberi hayli yükselmiş 

olup bugün, 1929 a nispetle %20 rad
desinde dUşmilş bulunuyor; fakat bu 

salahm sebebi yen'in kıymetten düşürül 
mesinden hasıl olan muvakkat faydalar-

dan ziyad"' istihsal fiatının tenezzUIUnde 
aranmalıdır. 

Altın blokuna mensup memleketler 
ihracatının altın kıymetiyle mikdan di

ğer memleketlerinkinden fazla tenezzül 
etmediği sribi bu memleketler. cihan ti· 

caretinde kendilerine daha mühim bir 
mevki tf>min edebilmişlerdir. 

1929 da, altın blokuna dahil devletler 
cihan ihracatı yekOnunun % 15,6 sına 

hakimdiler: 1934 haziranı sonunda bu 

nispet % 17 6 ya cıkmış bulunuyordu. 
İngiltere'nin hissesi 1929 da % 9,7 

iken 1934 haziranı sonunda yalnız % 
1 l 1 bulabildi; Birleşik Devletlerin hisse
si ise 1929 da % 15.6 olduğu halde hazi
ran 1934 de% 11,6 ya, vani ~ 15.7 nis

petinde tenez7.ü1 etmicı bulunuyor. 
Keza, l 929 da cihan ihracatındaki 

hi"lsesi % 2,9 olan Japonya bu hisseyi 

ı 934 haziranında % 3,4 e çıkarmıştır. 
t Bu vaziyet karşısında altın esasının 
iş faaliyetinin iddiasına mani olduğu hS
IA iddia edilebilir mi? 

YILLIK TOPLANTIYA ÇAGIRIŞ 

Avcılar Kulübünden: 

Ankara Avcılar KulilbUnün geciken 
yıllık kurultayı bu ayın 16 ıncı cuma 
günü saat 14 te kulUptc toplanacaktır. 
O giln ve o saatte biltiln arkadaıların 
gelmelerini dileriz. Giln konusu ıunlar 
dır: 

1 .:._ Geçen yılın hesaplarını yokla
ma ve temizleme; 

2 - Yapılan işleri yoklama: 

3 - Yapılacak işleri konupna; 

4 - Yeni idare heyeti se~imi. 

idare Heyed 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

1 

Balkan Poııa.ı 

Belgrat tebliğlerinin değeri 
BUkrette çıkan "Lendepandana Ru

•ocn" Belgratta toplanan 'Balkan İtil!
fı Daimi Konseyi ile Küçük İtiltf Mcc 
liıl tarafından n~redilcn tebliğleri 
mevrubahs ederek diyor ki : 

"Bu.günün hadi.eteri karıısmda bir· 
birinin aynı olan bu tebliğler huauat bir 
manayı havi bulunmaktadır. Muhak
kak olan bir teY vana, o da bu tebİiğle· 
rin, beynelmilel konferanslar aomında 

neıredilen rastgele bir beyanatın ehem
miyetinden çok fazla öir kıymeti haiz 
oldukları keyfiyetidir. 

Belgratta toplanan hariciye nazır

ları Marsilya suikastına tekaddilm eden 
hadiseleri tetkik ederek yapılan tahki
katı öğrendikten ve başlangıçları Yu
goslavya haricinde sarih surette tespit 
olunabilen mesuliyetleri ölçtükten son
ra zamanımızda hakiki bir "beynelmilel 
anarşi"nin mevcudiyeti neticesine var
mışlar ve işlenen cinayetin harict siya
setle alakadar olduğunu beyan ctmişler
lerdir. 

Filhakika, uzun bir suikasler serisi
nin milli birliklerini temin etmi1 bulu
nan ve yahut müttefiklerin !!Ulhperver 
icraatına devam eden devletler ricalin
den en yükseklerini ölclürmesi herkesi 
düşündürecek bir mahiyettedir. Biribi
ri arkasına, Romanya Başvekili Duka, 
Avusturya Başvekili Dollfuss, Kıra) 

Aleksandr ve Hariciye Nazırı Bartu, 
fikirleri irredentistlerin veya ras:istle
rin fikirlerine benziyen katillerin kur
şunları ile ölmemişler midir ? 

Her zamandan ziyade mUtcyakkız 

bulunmaklığımız lezım gelmektedir. 
Böyle bir vaziyette KüçUk İtilU Daimi 
Konseyi, istisnasız bütün devletlere, 
hissiyatlarından tecerrüt ederek sükO
nctle ve sulhperverlik fikriyle Marsil
ya cinayetlerinin mesuliyctlerini tespit 
etmı-k üzere teşriki meaai vazifesi dil§
tUğUnü ileri sürmüştür. O tarzda yüril· 
!Delidir ki, bu beynelmilel hareket ne
tice.inek bn gibi ıııuikasların bir defa 
daha tekerrürüne mani olacak lilzumlu 
tctlahir de ittihaz edilmiş bulunaun. 

Eğ~ r Küçük İtilifm bu teklifi na.za
n dikkate alınmazsa, vaziyetin mahiyeti 
itibariyle, çok vahim ihtilafların vücut 
bulması pek muhtemeldir. 

Tebliğin ikinci kısmı ise, KilçUk t
tilaın tethi' hareketleri neticesinde, 
kencV~ine çizdiği yoldan ay.rılmryacağı· 
nı t:ısı ih eylemektedir. 

Bu zilmrcyi mateme koyan hadiseler 
nttice itibariyle birliğini ve tcsanüdü
nU daha ziyade kuvvetlendirmiştir. Kü
çük İtilaf, Kıral Aleksandr ile Bartu 
tara fır. • .-n vazedilen ve bUyük bir fera
gat ve azim ite takip olunan sulh ve te~ 
riki mesai siyasetine devam edecekler
dir. 

Şunu da kaydedelim ki, tebliğin Ro
manya Kıralı Karol ve Yugoslavya kı· 
raliyet naibi Prens Pol tarafından oku· 
narak tasvip edilmiş olması ehemmiye
tini lıır kat daha artttrtnaktadır. 

Kıralın ölümü ve bulgar 
gazetecileri 

ı:>lovo gaırctesi diyor ki : 

BUtün milletinin kederi ve bütün 
dUnyanın muhabbet tezahüratı arasında 
bugün Yugoslavya Kıralı Alek:sandrı 

gömüyor ve yüzbinlerce halk Büyük Kı 
ralı mezarına kadar götürüyor. Haya· 
tının son zamanlarını balkan milletle
rinin inkişafı için yeni bir yol açmağa 
vakfeden müteveffa kıratın eserini ta.k
dir edenler derin bir teessür içindedir
ler. 

Bunun içindir ki, milletin.e büyük 
iyilikler yapan ve kardeş Yugoslav mil
letine karşı olan hissiyatımızı takdir 
edebilmiş bulunan bu hükümdarın va
kitsiz ölümilndcn dolayı Bulgaristan 
ziyadesiyle müteessirdir. Fakat eminiz 
ki, eseri istikbalde de devam edecek ve 
tlan etiği büyük fikir tahakkuk eyliye
cektir. Balkanlarda sulh ve anlaşma 

ülküsünün baklkileşme!!i için birçok 
yeni fedakarlıklar bulgar-yugoslav dost 
Juğu bayrağı altında toplanacak ve he
defe yürilyccektir. 

Kambana gazetesi de şu mütaleada 
bulunuyor : 

Balkanlarda son zamanlarda yeni bir 
fikir doğmuş ve cenup slavları arala.rın
da teşriki mesaiye hazırlanmıştır. Mar
sil..- fac.iası cenup slavlarının bu anlaş-

1 

ma esnini ııkamete düşürm'!ğe matuf
tur. Fakat milletler el::~di oir hJyata 
maliktirler ve bundan dolayı bu tecrÜ· 
be devresini ;stikbale it :mat ederek ::e· 

çirmeliyiz. İstiklalimizi temin ve eıul
hu tarain için çallfUW!1tz icap etmekte
dir. Ağlamak kiti değildir. Bu kadar 
bilyilk bir heyecanla arzu olunan netice
yi m,.vlrii fiile çılı:a.rmak için hareket la
zım gelmektedir. 

Mir gaıctc.i ise diyor ki : 
Kırat Alebandr, aon eene sarfmda 

iki millet arasındaki dil farkını, tarlht 
mukaddent ile anane ayrılığını daima 
nazarı dikkate almakla beraber, bulgar
yugoslav itilUı yolunu açmı1tı. Kıral A
Jeksandr ölümiylc kom§U devlet bUyUk 
bir siyaııf kaybetmektedir. Ve bu 81Um 
öyle bir nmanda oldu ki, ne Avrupa, 
ve hıılkarlarda siyasi vaziyet tavazzuh 
etmiş,~ sulh muahcdelerinin doğurdu
ğu vahim meselelerin bliyilk bir kısmı 
halledilmiş, ne de milliyetperverlik his
!liyatı b:rbir tarzda tecelli eylemekten 
hali buluf'muştur. Yugoslavyanm yenJ 
zimamdarlarının Kırat Aleksandr'm ta
kip ettiği siyasetin iki mühim yolun
dan fer:>b<-t etmiyeceklerinc eminiz. Bu 
iki yrJ, yugosl.av milletinin birliği ve 
balkan balkanlrlarındrr dilsturunun tat· 
bikidir. Sulh fikri ve balkan milletle
rinin istikbali beynelmilel hukukta 'Sda· 
Jet hissini esas olarak almak ft bu su
retle itidal dairesinde hareket ctmcal 
ftnıir bı.:lunmaktadır. Kırat Alenandr 
sol" yılJarında fikirlerinde bu tarzda 
bir tekamUl göstermişti. Kıral Alekaan. 
drın bu tekamülil karşısında varisleri 
hilrmetle eğiteceklerdir. ÇUnkU Kral 
A '('ksandr, ancak bu sayede milletine 
clah:ı iyi hizmet edebilmiştir. 

Narodna Otbraına gazetesi ıiyaat va
ziyet ve milletler arasındaki cidali mc'V• 

zubahs ederek diyor ki : 
Sulh muahedeleri, bakau:lıkları ile, 

bu milcadclcyi bir kat daha fulalaıtrr· 
mrştır. BilyUk bir lktısadt Ye ahlaki 
buhran, halkı ezmektedir. Her tarafta 
hükümran olan i~zlik ve fazla ı.tih-1· 
dir. Vaziyetin vehametl fıe gittikçe 
fazlalapnaktadır. Bununla bel'lbor mll
lctluin kendi mubddcratlan:na h!klm 
olmalan fikri na.zarı itJbare alınnıwmk
tadır. Bugtln wlh, bttyUk harbm bat· 
langıcmda.n daha futa tehlikede bulu
nuyor. Buna silahların artmuından, af. 
lalmzlanma hakkmdaki be~lmllcl 

konfcranılarm Akibctlndcn daha iyi mi
sal verilemez. 

La Bulgari gazetesinden: 
Frarumr devlet adamlarından 'M. 

Briand bir suikaııt mllnaacbctiylc MSyle
diği bir nutkunda: "Bizler çok defa, 
kendiler·ni ınsaniyct kurarıcm telakki 
eden akılları bozuk kimselerin ruı-.~ 
larına hedef c-.unu" dcmi§tl. 

rilhakl!ra devlet rci'ilerl 11.: lSn saf
ta bulunan nıızırların hayatı dalma bu 
gibi feci vakalarla doludur. Diğer taraf
tan hiçbir hanedan yoktur ki matem 
gUnleri se<.~rmiş olmasın ve ne tan:da 
olurc' o15Un hiçbir hilkfunet yoktur ki, 
uzunca lı. r ır Uddet devam edip de ar\• 

smdan birini bu tarzda kaybetmesin. 
Bilylik Pdamların hayatı dalma bu 

gibi tuzakla .. la doludur. 
Eskiden bu gibi aklı bozuk adamları 

korkutmak için çok f.cci bir ceza tertip 
etmişler ve ayrı ayrı dört iıtikamcte 

hareket eden dört atla vUcutlarmm par
ça parça edilmesini dUşUnmUşlcr ve bu· 
nu tatbik eylemişlerdi. Halbuki bu da 
hiçbir netice vcnnemiş, hiçbir ceza bu 
gibi cinayetlerin önUnU alamamıştır. 

Bununla beraber cinaiyat ilmi bun
ların üzerinde uzun tetkikler yapmıf ft 

korunmak yollarını göstermiştir. Bu ce
miyet düşmanı uncurların tetkikinden 
bir vaka tcbariiz etmektedir. O da mü
cazatın bunlar üzerinde hiçbir tesiri ol
madığı ve bilakis kendilerine bir nevi 
töhret izafe eden bu mücazatla.rm bU
yüklilğünün bunlar için birer tc,vik ve
silesi mahiyetini aldığı keyfiyetidir. 

Efkarı umumiye bu gibi cinayetleri 
daima siyast, dini veya buna mümasil 
teşkilatların işi olarak telakkiye mey
yaldir. Halbuki hakikat daima böyle 
değildir ve ekseriyetle bu gibi cinayet
ler bir fikri eabitle tek başına hareket 
eden nevropatlarm, monomanların ese
ridir. 

Muharrir. bunrada bir misal olmak 
üzere Ovusturya imparatoru Fransova 
]azePin zevcesinin !sviçrc'de, her kim 

olursa olsun mühim bir şahsiyeti öldür-
mek fikri !i:ıhitiyle hasta bulunan bir 
am,,le tarafrndan nasıl kıt1edildiöini 

anlr•t, '·rnn s?nra Fr:uısr7' "cir;icüm '1•1-

ru Sadi Carnoı'nun da aym tarzda ve 
ayni vaziyette öldürüldüğünü hatırlatı
y~r ve s5zünr. şöyle devam ediyor : 

1 lKlNCl TEŞRİN 1934 PERŞ ·ı1B' 

"Devlet adamlarının veya mühitıl 
kimselerin öldürUlmeJerinin her z:ı· 

uman suikast tertibatının ve yahut bir 
tc§kiJatın işi olmadığını tspat edecek 
misaller pek çoktur. Bu gibi fenalıkla• 
rın gizli bir teşkilat tarafından yapıla· 
bileceğini inldr etmiyoruz. Söyleınck 
istediğimiz vaziyetin her zaman böyle 

tecelli etmediğidir. 
Müdafaa tertibatı alabilmek içjn a· 

meli baktmdan bu gibi muzur kimseterlll 
zU.mrelerlni teapit etmek icap eytcınek• 
tc.dir. Beynelmilel bir poliıı teşkilatı Y~ 
pılmadıkça bu mUdafaarun kabil olaınt" 
yacafını MSylcmck bile fazladır. Bu tef• 
kilatı yapmak vazifesi Milletler Ceflli· 
yetine düper. Bütün hayatlarını fcnalt• 
fa huretmlt insanlar karııamda mahatli 
polis tertibatmm ne kadar Aciz kaldığı 
nı Marellya cinayeti vuzuhla göster• 
mi~tlr. Bir teY daha tamamen tespit "" 
lunınUftur ki, o da paaaportlarm ve bil• 
vlyet varakalarmın polisi taŞrrtmaktail 
~ka bir i~ yaramadıklarıdrr. Esaseıı 
aahte evrak edinmekten daha kolay bit 
ıey yoktur. ÇUnkU her emniyet mcın\11' 
ru evrakların milhUr ve imzalarını bilC" 
cek vaziyette değildir. Pasaportlarda 
olduğu gibi, evrak yabancı bir maka01 
tarafından veriınu. bulunursa bu daha 
ziyade lmktnaudır. Hüviyet varakaları 
bazen beklenilen neticenin tamamen ali 
aine hlnnet etmektedir. Çünkü birçok 
polis memurlan, ber~t bir şUpheU 
phsın rastgele reamt vo.ikasını gör

meaiyle vazife.ini yapmıf telakki eyle
mektedir. 

Devlet adamları alıeyhin.c yap\,ııftll sııl• 
kaatlara k:artı içtima! mOdafa.a, ya be}"' 
nelmilel bir cabada tecelli ettirllir, y~ 
huıt aksi takdirde bu müdafaa hiçbir _. 
man kabil olmu. Clnaiyat ilmi göster!• 
y~ ki, cini tipi bir mahalde dunnal• 
memleketten memlekete gitmesini IC" 

ver, çilnkU eaaııen kendlıl "kökd11• 
bir tahılyettir. Bu aeyahatlerlnde ke~ 
dlııinc beru:iyen ldmaelerle tanıtır t'd 
bu aurctle bir nevi teıtdllt Tilcude ge
tirir. 

Bu ıu~tlıe garip bir hakikat mu..,. 
cehNlnıde bulunuyor ve g8rlly()JU% kft 
fesat erbabı deTlctlerden daha "1f bl• 
tetldlata ma1lk oluyorlar. 

Herbanef ~ mes19Up bulumıP 
lana bulumuo.lar bu ıibl fent e~ 
delilere b.r§ı lneak beynıelmllely b~ 
poU., tek bir korama çarednl ~ f/111 

dcb!Hr. 

Bulgaristanın 
kalkınması 

Bulgariatan'da yeni lhdaıı eaııeı 

ialkınma ldarealM dair kanunun mctı 
nlnl geçen aayılarmm:dan birinde nef 
retmittlk. Bu kal:kmma idaresi blf 
halk toplantıları aerlııl hazırlamış va 
ilk yapılan toplantıda kalkınma idare• 
al mUdilrU M. Popzlatev uı:un ve ınU• 
him bir nutuk aaylemlştlr. 

La Billgarl gazetesinde okuduğuınU· 
za göre kalkıruna mildUrU bu nutkun· 
da 19 mayıs hUkOmet darbesinden vo 
bunun tarihi tfimulUnden bahsetrni§• 
tir. Hatip bu hükOmct darbesinin btı· 
auıt hırsların neticesi olmadığını, seri 
bir inkılap lstiyen Bulgaristan'ın va• 
ziyetinden doğduğunu anlatmıştır. 

19 mayıs, kabiliyetsizliği tebeyyUn 
etmi~ bir hOkfunet §Cklinin yıkılmns' 
ve yeni bir devlet ve halk çığırının ıı· 

çılışıdır. Bu itibarla bu hUkQmet da~ 
besi tesadüfi değil tamamen şuurlu bir 
harekettir. Millet kuvvetlerinin kfitlO 
menfaatine tazclenmesldir. 

Hattp fransz bUyilk ihtilalini takil' 
eden devrede vazedilmiş olan serbest· 
çl prensiplerden bahsetml§tlr. Bu pre" 
ıipler Bulgaristan'& da girmekten Jıall 
kalmamı§tır. Bununla beraber içtlın11' 
ve lktısadt sahalarda fertlerin hUrriY~ 
te karşı umumun menfaati namına talı• 

i a• ditlcr konulmuı olmasına rağmen s "/ 
er• at sahada tam bir kayıtsızlık ve • 

bestlik hilkilm ıUrdU. Bundan çok fe' 
·ıs 

na neticeler doğuran bir ahenksizh 
bll. husule geldi. Bulgariatan'ın aiyasf 

yat tarihi buna phltlik eder. Fırka1•• 
1·1<e• rm ifratları milleti büyUk bir teh ı 

ra• ye maruz bırakıyordu. Fırkalar ya 
tıcı kudreti kötürilmleştiriyorlardı. J3ıS 
tehlikeyi izale etmek için bir değişi1'" 
lik şartları ve bu değişikliğin ordu :; 
rafından yapıldı. Bununla beraber e• 
hareket bütiin milletin arzusuna c 
vap veriyordu. . ı 

. ·ık . ıcrı" ı 9 rr.ayıs ınkılabının ı tcsır s;ıt• 

hatırlatan M. Popzlatev, fena ınak rıı· 
larla ortaya atılan ve ordu arasında .

1

ıı· 
tilaflar buluaduğuna dair olan şavı 
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Meslekte ve modern 
hayatta kadın 
. Doktor Mahmut Şeımi Beyirı Jıadııılık ıııev•UU tuerlDd• yaptılı tabllllerlrı 

•
11 Parçuı evellcl 6anta ıayımızda çıktı. Bugaa de gerl1• kalandan blr .lımıı· 

Ilı 'llefr~yoruz: 

Unı'Yeralte 'Ye yilluek 
:•kteplere de-Yam eden 
b ı a 1 • r ı m ı z la e ı rk • • l l i ı 
1 

• k ı in ı n d a n. tamamen gayn mUıaa 
t bir •ltıfa te~kll ederler. 

lıo ICadınıarın yUbek tahsilinin ıırk bio-
Jlal bak:mundan ne netice ..erdiğini 

l.ıılaınaJr için Almanya ve Amerikada 
tolt Claalı tetkikler yapılmıt ve iatatia
:;ıer tutuhnuştur. Bu tetkiklerin ver· 

ği neticeler ıunlardır: Yilkeek tah
'11 gören kadınların üçte ikiai evlenml
:tQr Ve evlenenlerde Jee çocuk adedi va
la.t tı olarak Almanya.da beher aileye 
ek b' ır ÇOcuk ve Amerikada ise yarım 

Çocuk iaabet etmektedir. Bu tespit 
lrk •ağlığı baknnmdan çok mühim ve 

~k ~ğlığı için çok hazindir. Çiinldl, 
d ' hıze, bir ırk iç.inde vasatın ü.stU.ı:ı
t~ bir kıymeti olan kadınların, mille
k arasın.da, yüksek tahsil görmüş er-
~klcrdcn daha aüratle ve ebediyen ek· 

• .~diğini gösterir. Vakıa yiibek tahsil 
:0rnıu1 erkekler araaındaiti evlenmeler
d: ~ ~ çocukların adedi pek yüksek 

gıidir. Fakat erkeklerde, bütün ha
i~la.rı nıilddetince devam eden bekar· 
1 

pek nıahdut ve enderdir. 
Almanya ve Amerika bu hususta 

Yapılan istatistiklerden çıkardığımız 
netice şudur: Yüksek tahsil görmüş 
:lan kadınlar, bir rrkın en müntehap, 
~deni iktidar, seciye, azim ve irade ve 

dıtnaği kabiliyet itibariyle en kıymetli 
'lt~SUrla.rı.nı teşkil ettikleri halde ken
dılerinde, içtimai kuvvetin en yüksek 
\'e en kıymetlisi olan (analrlc) tamamen 
IllUattaı, bomboş bir haldedir. Bedenen 
~e dimağen az kıymetli olan kadınlar 
ııe, evleniyor ve çok çocuklu aileler 
teşkiı ediyorlar. Bunun neticesi ise 
ırkın en kıymetli karımı, daiınl bir au
rctte kıymetli unsurlarını kaybede.rek 
9lıla.ndırılması demektir. 

Kadınların yük.sek tahsili günün mo 
d~sı haline gelıni§tir. Fakat görüyoruz 
\ı, Yüksek tahsil kendilerinin evlenme
lerine nıani olınakta ve evlenmeğe mu
"l'affak olan az bir kısmı ise, ya bUsbU
tU b' n Çocubuz ka.lmaıkta ve yahut tek 

1
: Çocuk yapmaktadırlar ki, bunun, ırk 

~glığı bakımından doğuracağı netice
er tnilletin istikbali için çok vahimdir. 

Sonra, yüksek tahsil görmüş kızlar 
~1 istisnalardan sarfı nazar, bu tahsil 
olayısiyle her hususta iyi bi.r şekilde 

~\>lenrnek fırsatlarını kaybediyorlar. 
~ e Vaktaki evlenmenin iyi ve istenilme 
l:e deg~ b. ~ ka . . er ır şey olduguna naat getı-
rırıe 
. r, o zaman ise artık tazelik ve ca-

tıbeı · · erını kaybetmiş olduklarından, 

genç ve taze kızlarla, yüksek tahsilleri
ne r ~ 

1 agrnen, rekabet edemiyecek bir ha-
re fgelrniş bulunurlar. Halbuki beri ta
~ta yüksek tahsil görmemiş kızların, 
eniattaki miitalebatı dahi, akademisi
•eı ~rde olduğu gibi, sun'i olarak yük-

tılrn . 
la 

1 
ernış olduğundan onlar daha ko-

y tklcr ·evlenebiliyorla.r. 

•ın~niversitenin genç kız talebesi ara
de a Yapılan tetkikler ve istatistikler-
11• nk anlaşılıyor ki, bunların yüzde 90 

• cnd'l · 
tına 1 erıne layık bir koca buldukla· 
haı a, bu Yüksek tahsilin onlara istik
tiin de vadedeceği iktisadi ve içtimai bil
ı._ rnenfaatları feda edip, evlenmeğe 
~ttdn1 . · Ya 1 a.r ve seneler geçtıkçe, yanı 

deş 1an~ıkça, evliliği mesleğe tercih e-
n crın d 
~ . a etleri artmaktadır. Şu hal-
htkr1ksek tahsil gönnti§ olan kızlarda 
tı<>~ k~lnıanın sebebi kendilerinde 
•ik 1 hır tenasül sevki tabitsinnin ek-

•eya . d 
tı\a.ıı cınsı uygularmın noksan ol· 
~d ın~a değildir. Hiç 'üphcsiz ki, a· 
ııaıı:'11ısienlCT diğer kızlar gibi, her ne 

sına ol 1 değil ursa o sun evlenmeğe hazır 
tarda ve vakitlerini başka bekir kadın
tcbiI .n

1 
daha istifaden bir şekilde geçi-

ır erse d 
heittrlıkt e gene büyük bir kısmının 
tip olcı an ruh ve vücutça ~ok muzta
tlln rnu:klannda hiç ,uphe yoktur. U· 

için tcd ?et be~r kalmak bu hanımlar 
intihar ;ıct. ve fakat çok utıraph bir 

h ~kıı etmektedir 
••ternı • 

"atiyct ~ketirnizde dahi bu hwı.wıtaki 
ı>cıc farkı lrnanya ve Amerikadaıkinden 
b ı de~'td• Xdıkıa.r gı ır. Herkesin kendi ta· 
•ril1hı-.~ arasında yapacağı ufak bir 
ı· ... ..._ bu 'd • 
ır. licr h 1 dıamı.zı ıspata ldfi ge· 

alde birçok ıuhhatll, akıllı, 

lktldarh ve gU.&ol kızlar.m, m11lelderin· 
de aolup gitmeleri, bilııa- nealimi.dn 
N.ğhfı bakımından çok bMin bir teY· 
dir. 

Muhakkak olan bir fey de, dimağt 
kabiliyetleri tahsil lle lnkipf etıni§ b
dı:nla.rın kendilerine layık bir koca bul· 
malannm çok güç olduğudur. 

Ka.dınlM, ııhhatll .evkJ. tabillerinin 
bir neticesi olarak, erkeklerden .ıiyade, 
kendilerine &tUn. olan bir insana ait 
olmak isterler ve kadınlar, bu yümk 
diJC'klerinde hiç filpheaiı: haklıdırlar. 
Anuk böyle, kendilerinden yüksek er
keklerle evlenmek pek az hanımlara mü
yeseer olur. MUatait kısların yllkaek 
tahsile olan heveeleri, bu su.retle kendi 
kıymetlerini artırarak daha kıymetli 
eır keklerle evlenebilecekleri husus.unda
ki kanaattan doğuyor. Fakat bu arzu
nun is'afı her fCyden eovel böyle kıy
metli erkeklerin adetlerinin ~sen a.ı 
olmalarından kabil değildir. Bununla 
beraber evelce, yüksek tahsil gör· 
m~ erkekler kadınlar Uzerine çok mll
sait bir tcsi.r ya.parlardı. Halbuki mil· 
never hanmılar, artık erkeğin kıymeti
nin tahşilde değil, şahsiyetinde olduğu
nu kaııfetmektedirler. Bu suretle, üni
versite mezunlarının münevver ve kıy· 
metli kadınlar üzerindeki tesiri, haklı 
olarak pek azalmıştır. 

Müstait bir kız için, yüksek tahail 
netice.inde koca 1eçimi fırsatları hiç 
fliphesiz artar; fakat kızın erkeğe karşı 
olan istekleri ise, aym .ıamanda daha 
.ıiyade artmıştır. Erkek talebe ise, tah 
sillerini bitirir bitirmez evlenecek bir 
halde olmadıkları gibi yaşça dahi ken
dilerine nispetle pek kilçüktilrler. Bu
nun neticesidir ki er veya yeç, yüksek 
tahsilden beklenilen faydalar hususun
da aldandıklarını görürler. 

Sonra kızın cihazı için lazım olan 
para dahi,çok kerre tahsil için sarfedit
mit olacağından bu dahi, bazı ahvalde 
evlenaıesi üzerinde gayrı müsait tC6ir 
yapabilir. 

Tenasül sevki tabiisi kadında, ~ 

derlCTinin yüksekliğine imtinsalen, er
kektekinden çok kuvvetlidir. Yilksek 
bir nesil yaratmak ve bu yüksek neslin 
anaları olmak, bundan daha şerefli ve 
bundan daha yilksek bir meslek olabilir 
mi? Analık, bugün dahi her şeyden 
üstündür. 

Velhasıl yüksek tahsil, kadrolarda 
aksi bir ıstıfayı mucip olmakta ve ne
tice itibariyle kadın cinsinde zekA ve 
istidadın azalmasını intaç etmektedir. 
Bu hususta (Kadın birlikleri)nin naza
rı dikkatini celbederim. 

Bedeni güzelliğe ehemmiyet veren 
kadın meslekleri başka bir tarzda 
dahi olsa, tenasül üzerine fena tesir 
yapmaktadır. Dünyanın hemen hemen 
en güzel kadınlarının mecmaı olup hey
eti umumiyesi pek büyük bir yekılna ba 
!iğ olan sinema, opera, operet, tiyatro 
artistleri, muganniyeler ve TelJergirle 
vakıa evleniyorlarsa da yaptıkları çocuk 
ların adetleri vasatlyi bulmamaktadır. 
Demek, halkın güzelliğe karşı verdi
ği büyük kıymet neticesinde güzellik 
dahi günbegün daha ziyade azalmakta
dır. 

Velhasıl 19 uncu asrın tahsil ve ter
biye ideali dilnyarun hemen her tara
fında vazıh olmıyan dtı1ünceleTin ve 
hayali arzuların yayılmaıma sebep ol
muştur. O zaman ve hatti kısmen bu.. 
gün dahi tahsil görmilf i.nean ile tahail 
gömıemif insan arasın.da insanlığın lratr 
ve mutlak kıymet farklarmı görüyorlar 
dı. Halbuki kiıbl bir meziyet oJan bu 
tahsilin lüzumundan fazla takdir edil. 

mesi mana1.1.z bir fCY oldup gibi n.ec
lirni.zin sağlığı için .ıararh ve tehlikf:" 
lidir. Yübek mekteplere olan akmm 
sebeplerini burada aramalıdır. Halbtı
ki yU.klıek tahsil, ancak beyin kudreti 
yüksek o1anlara tahsis ~ildiğlndo 
memleketin hayatı ve milletıln 1.stikball 
için çok hayırlıdır. Dimagl iktidarla-

aklt mele.katı noban olanların yilk-
rı, ılak lkı:ml 
sek mektepleri, yarım Y·•llll---
tm leıri be ceaniyet ve milletin 'Yt 
~~I mesleklerin hal ve iatJ.kballerl 

için çok zararlıdır. 
Velhasıl kızlanınrzm tahsil va &er· 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

biyeei günün tetkik edilmeğe değer bir 
meaele&idir. lıılllll himıetlere umıt 

bir kıymet ve ehemmiyet verilmekte o
lan bu devirde IW'eti katiye.de bili:nme
lidir ki, muktedir bir kadının Y91>acağı 
en bllyilk milli bir bimıet: 1 k t i d a r-
1 ı gocukların anaaı ol
maktır. Bu, kızlanmu:ın tahsil ve ter· 
biyelerinde en hlkim bir düatur olmalı· 
dır. Heır iki cinsin (yani kadın 'Ye er
keğin) hayati vazifeleri t! temelinden 
farklı olduğu için bunların terbiyeleri· 
nin dahi yekdiğerinden farklı olmaaı 

.ıa.ruddir. 

Kızlar, bedenen ve diınağen erkek
lerden birkaç aene daha erken yetl§ir
ler, orta mekteplerin son sınıflarında 
ve hiç şüphesiz lisedeki kızlarımız, be
dent ve dimağ! inkişaflarma nazaran, 
umumiyetle evlenecek bir haldedirler. 
Fakat mektep arkadaşları kendileriyle 
evlenmek için çok gençtirler. Mual
limler de ekseriya evlenme için mevzuu 
bahis olınamaıktadır. Keza liniversite
nin kız talebesi için dahi mektep arka
da,ıan kendileriyle evlenmek için pek 
gençtirler. Yüksek tahsil neticesi ka
dının erkekten iktisaden, aklen ve şah
sen olan mutalebatı, tabit olarak art
maktadır. Fakat aklen yüksek, iktisa
dcn müsait mevkide erkekle.rin adedi 
haddi zatinde gayrı kafi olduğundan, 
bu hantmlaT, tahsillerini ikmal ettikle
rinde - ki aklen yüksek olan hanımlar 
için tahsillerini ikmal etmek bir izzeti 
nefis meselesidir - öyle bir çağa vasıl 
olmıuı bulunurlar ki artık evlenme timit 
ve imkanları pek azalmış olur. Çtinkll, 
yaş itibariyle kendilerine uyan erkek
let'in - ki bunlar 5 ilS 10 yaş da bUyUk 
olmalıdır - kısmı azamı evlenmi~ ve 
geri kalmış olanlar da evlenmeğe ptk 
az müsait olan şahıslardır. 

Halbuki böyle kıymetli kızlarımızın 
evlenipte aile teşkil edememeleri nes
limizin sağlığı için çok hazin bir şey 
dir. 

Hata burada dahi içtimat ahlak hu
susundaki noktai nazarlarımızda ve teş 
kilatnnızdadır. Şu halde bugünkil n
ziyet karşısında istidatlı kızlarımızın 
evde oturupta, kim bilir belki de biç 
gelmiyecek olan, koca bekliyecelderi 
yerde, yUksck tahsil neticesinde kendi
lerini müstakil bir hale getirmeleri hu
susundaki çalışmaları tenkit edilemez. 

Ancak ırkın ve dolayısiyle cemiye
tin hakiki menfaati bakmundan ilniver
site talibatınm artması, arzu edileceık 

bir şey olmadığı gibi, bu, kadınlık sa
adetini artmnağa dahi yaramaz. 

Bir memlekette kadın akademisyen
lerinin adetlerinin erkeklerdeki kadar 
olınası lazımgeldiğini, ferasetli hiç bir 
insan kabul edemez. İktısaden akademi 
tahsili görmüş kadınlara hakiki bir lh· 
tiyaç mevcut değildir; çUnkil bütün 
meslekler içinde, en giizel, en sıhhatli, 
en yüksek haslette, en zeki ve en kabi· 
liyetli velhasıl bir kelime ile : e n k ı Y· 
met 1 i kadını bekliyen ve onun yerini 
hiç bir kimsenin tutamıyacağı t e k bir 
meslek vardır; bu meslek yüksek 
kıymetteki çocukların anası olmaktır.! 

Halbuki bugilnkU ahval bilhassa böyle 
kıymetli kadınları, başka meslekler do
layıslyle analıktan uzaklaştırmaktadır. 

Bundan maada, kadın meselesinin dahi 
bir erkek meselesi olduğu ve bu mese
lenin halli yalnız bu cepheden tetkik 
edildiğinde mUmkUn olacağı katiyen 
anlaşılmış olmak llzmıdır. Hakikaten 
muktedir olan genç delikanldarın mUm 
kUn olduğu kadar erken evlenerek bir 
aile teşkil etmeleri temin edilmelidir. 
Böyle gençler için tahsil mUddeti • mUs 
tait çocuklar için açılacak mektepler 
yardnniyle - ihtisar edilmeli, evlendik
lerinde aile zammı olmak tlzere btıkil· 
metten ve doJayısiyle içinde çah9t1ıkla
" müesseselerden ve mensup bulun
duktan ~irket1erden aynca bir 1lcret 
verilmeli ve daha birçok ıntlsadeler te
min edilmelidir. Bundan maada kıymet 
takdJri hususundaki yanlıt telakkile
rin dahi deflpnesf lbımdır. 

Bilhassa akliyat itibariyle yflkaek 
bulunupta mesleğinde çalıfan ve yahut 
bayle bir meslek içfn huırlanma1tta bu 
!urum kadınlar, mesleld faaliyetlerinin 
millete ve hana hldim olduklarına 

bıanmak ve ıahaan mesut olmadı.kların
da, kendilerini Ulm ve fen hare uğrun
da feda etm!ı olduldarnır liabul ede. 
rei bu suretle mUteaelH olmak ister
ler. Fakat böyle yüks&k kıymetteki b
dmlann meılelı:! faaliyetleri kendileri
ni tenaalllden alıkoru o uman bu tab
an ve bu meılek faaliyeti rrk il.zerine 
ve neticede han U.ı•rlne dahi fena bir 
tesir yapar. 

SA): H 

tki günün hulasası 
Goseıemb bayram erıeıi olmak dol.ayısiyle e

tıeli3i gün çıkmadığı ve dün de münderlcatımızı.n 
/mlalığı yibünden dışardan gelen haberler neş
redilemediği ~in bu iki gün zarfında aldığımız 
t.elgraflann en mühimlerini Uf'Jiıyakoyuyoruz: 

Deniz konferansı 
Londra, 29 (A.A) - Bu nbah ja· 

ponlarla amerikalılar arasında kırk be1 
dakika devam eden bir görUpe olmuı
tur. 

Japonlar, bu görüpne esnasında in 
gili.z mümessilleriyle yaptıkları gibi 
noktai nazarlarım iyzah eylemiglerdir. 

Bugün yeni hiç bir şey olmamı!Jtır. 
Japonlar, taarruz silahlarının tayya

re gemileri, on bin tonluk kruvazörler 
olduğu iddiasındadırlar. 

Hacim yekfinu hakkında hiç bir ra
kam ileri sürUlmcmi§ ve buna dair hiç 
bir teklifte bulunulınamıştır. MUzake -
reler, Uç cihetli bir milşkut almaktadır. 

Londra, 29 (A.A) - Bahri me1ele
lere müteallik milzakerelere bu sabah 
yeniden başlanmıştır. Amiral Yamama
to ile M. Matsuderia beraberlerinde ikl 
mü§avir olduğu halde amerikan 1efa -
rethanesine gitmi1lerdir. Japon pro
gramı hakkındaki mtizakerelerin bu au
retle tekrar başlam?J olduğu §U 11ra
da amerikahların Va9ington konferan
sında tesbit edilmiş olan nfsbetln ilga· 
sı hakkındaki japon projesine kaqı mu
kavemetlerinin gevşemiı olmaıma ihti
mal verilmemektedir. 

Amerika hiiyük Zll'hblara 
muhtaçmış. 

Vaşington, 29 (A.A) - Amerika de-

Tabii rrtıla bir kere kadına bu lırı

:rusta istiklal vermemlftir. Halbuki bil
hassa kıymetti kadınlar çoculC lateml
yecek olurlarsa, kadm cinsindeki lıtlk. 
lalsizlik daha btlytlmtlt, daha slyade 
artmış olacaktır. Çünkil bu defa çocuk 
yapma kıymetsiz kadınlara terkedllmlı 
demektir 1 Kadınların yllkeelı: tahaill~ 

riyle, bilyilk ve batka suretle tahakku· 
ku kabil olamxyaca.1[ olan hant kıymet
ler yaratılacağı hakkındaki dtlfllnccler, 
yüksek kıymetteki birçok kadmlar için 
aer dahi olaa, bir hayalden ibarettir. 
Burada dahi içtimai menfaat phat men 
faate üstün tutulmalıdu. 

Liselcrlml.zde blologle tedriaatına 

elyak olduğu ehemmiyet verlldlğlnde, 
kadın erkel[. bayati 'Yllifelerlnl içten 
gelen bir inanma ile anlıyacak ve o za. 
man ırkın ve ftlphesl% cemiyetin nefl· 
ne yanyan yeni bir ahlak doğacaktır. 

Bu yeni ahla.km esasını te!}kil edecek 
olan düstur: yilksek kıymette çocuklar 
yeti§tiren ana ve babalara elyak olduk· 
lan kıymet ve ehemmiyetleri vermek
ten ibaret olacaktır. Öyle bir ahlak ki, 
itibar ve ihtiramı otomobile değil, ço
cuk arabasına verdirecektir. Çünldl bir 
milletin en iyi ve en iktidarlı lnsanlan 
çocuksuz veya az çocuk ile öltlrlerae o 
millet için beka yoktur. Tereddt, lnhi· 
tat ve inkıra.ı ise muhakkaktır. 

Sıhhati yerinde ve müsait olan her 
bir insan, miltetine Hfi adetlerde ço
cuk bıralanali vazifesiyle mtlkelleftlr. 
Hem de kendisi ne kadar kıymetli ise 
çocuklarının dahi adedi o kadar ziya
de olmak 9artlyle r •Ktm ki baba değil
dir, o erkek değildirr,, derler. Bu dar· 
bnnesel bilhassa kadınlar tçfn daha ıf. 
yade ehemmiyetlidir. ÇUnkü onların en 
gilzel en ytıksek mukadderatı yeni bir 
nesle bayat bahşetmektir. Hayatta bU
y«1t emellerinin yüksek gayelerinin ta· 
hakkuk etmediğini glSrm.ek tllpheııb: 
insan fçfn bir felakettir. Hayatı .zahmet 
ve dy ile dolu olupta muvaffakıyet ve 
takdir g8rmeden 81me~. filphesls ki btı
ytık bir felakettir. Fakat sıhhati yerin· 
de, yttkıek kıymette ve dimağen dahi 
yUbek olan, bir insan için en bllyUJi 
felaket: çocukıuz ölmektlrf 

Tenasut aevkitabHsi kadında kader
lerinin ytikeekllğlne lmtisalen, erkek· 
tekinden ~ok kuvvetlidir. YUkaek bir 
neell yaratma][ ve bu neılin anaları ol· 
mak. bundan daha tcrefli, bundan da
ha gil.ıel bir mulek olabilir mi 1 

Kadınlanmu;ı bu en yilkeelı: meslek· 
ten u.ıaklaıman ve mahrum eden her 
iJCyl, milletin bayat damarını kurutur. 
Buna CUfr flddetle nıöcadele edilmek 
lbmıdır. 
Analığa kıymet vermefl ve ana olan 

kadına aaygr göatermeli daha iyi öl· 
renmeUyls. Analık bugiln dahJ her 
ıeyden UıtUndtlr. 

niz harekitı reisi amiral Taussig beya• 
natında demiştir ki: 

"- Amerika'nın müstahkem üssü 
bahrileri olmadığından büyük çopta 
toplan ta§ıyabilece.k ve w:ak müstem ~ 
lekelerde dolatabilmek Uzere kafi maJı. 
rukat götürebilecek gemilere muhtaç .. 
tır ki bu gemiler ancak bUyilk zırhlı • 
lardan ibaret olabilir.,, 

Diğer taraftan bahriye müsteşarı 

M. Hanri Ruzvelt Londra deniz müza• 
kerelerinden hiç bahsetmeksizin de.mit 
tir ki: "Amerika büyük gemiler lehin • 
deki hareketinden katiyen ayrılamali 
fikrinde değildir.,, 

Amiral Tausslg'in beyanatı japon· 
ların tecavüz silahlarının azaltılınası 
hakkındaki ıon isteklerine doğrudan 
doğruya bir cevap aayılma.ktadır. 

Avusturya alman nüfuzunu 
istemiyor 

Viyana, 30 (A.A) -Şu§lllg kabine• 
ainin aldıfı kati vaziyet alman muhib
bi fahıalar ile uyu1111a ihtimallerini ta
mamen bertaraf etmektedir. AJ.maa 
muhibbi pbıalarm fimdikl n.zife.i aa.t 

bık çiftçi partisinden bqlıyarak na " 
&ilerin mutedil kımnlanna kadar olan 
birbirinden ayrı muhtelif gnıpları biı 
araya getirmektir. Milliyetperverler 
fikirlerini bildirdikten aonra batyeki • 
Un hiç bir grup tarafından ileriye aU~ 
len hiç bir ıartı nuan dikbta almıyaa 
cağını ıMSylemlt. bilakis l~lrlifi esası• 
nı te9kU etme.k tızere A vuıturya hari
cindeki ıiyut unsurlarla "Ye banaten 
na.ıilule her tarın mU.nuebatın katl 
surette lı:ellilmMl.nlıı htemittir. 

Romen gazeteleri Balkan kon• 
seyi toplantıemm ebemmiye _, 

tinden bahsediyorlar 

Bilknt. 30 (A.A.) - BUtilıı gua. 
teler, buıgOn Anbreda toplanmakta Cll 

lan Balkan kllafı daimi konaeyinJ 
menuu tıaıı.ederek bu hldJaenfn Bu 
bn memleketleri anıamdakl aiyaai 'Y4 
t.ktıaıadl m«mıaebet ihed.nıdeld bilyWI 
ehemmiyetini tebarlh ettirmektedir. 

Japon mallan Amerika'da 
satılıyor. 

Vafington, !O (A.A.) - Ticari mll• 
tckabiliyet muahedeleri yapmak için tef 
kikata memur kon:ıUyon, Amerika cam• 
cılık sanayii patron ve amele murahhas• 
tarını dinlemiıtir. Bunlar, Belçika ilo 
yapılacak muahedede gUmrlilı: resminin 
indirilmeaine itiraz ettikleri gibi giimriili 
resminin Japonya, Almanya, Çekoslo .. 
vakya ve en .ıiyade müsaadeli memleket 
kaid~inden istifade eden bUtUn diğer 
memleketlCT eşyasına da teımil edilme· 
sini istemi9lerdir. Japonlar. yüksek güm 
rUk reıimlcrlne rağmen Amerika'ya yer 
il eıyadan yilzde eın dilşUk bir fiatla mal 
aatmıya muvaffak olınaktadır. Amerikan 
ameleai, Belçika amelesinden dört vo 
Japonya ameleaindcn de bet kere yük· 
sek rUndelik almaktadır. 

Almanlar da siyasi mültecilerin 
faaliyetine nihayet verilmesini 

istiyorlar 
Bedin, 30 (A.A) _ Korespondans 

Diplomatik gareteaf mllltecller mesele• 
ıl hakıkında neşrettiği bir makalede 
haHaten diyor kl: 

•• Atmanya'nm daima ehemmiyetinde 
ıarar ettiği bu vaziyetin yani mtıltecl
lerin çevirdikleri fntrlkalar tlzerine 
nuarı dikkatin celbolunabflmeal için 
maalesef bir Manllya ıufkaatinin vu• 
kuu tlzım gelmiştir. Bütün hUkimet• 
lere dllıen beynetmllel vazife, mU!~ed· 
lerin her ttırtn aleyhtar faallyetınfn 
önüne geçmektir. l•viçre'nln aldı~ı 
.,.azfyet de bize g&teriyor ki bl:Syle bır 
nenret "'e takyit, biraz hilınU nlyetlo 
tamamen nbUdfr.,, 

ltalya'nm Ankara büyük elçisi 
Çin'e tayin edildi 

Roma, 29 (A.A) _ Rl:lyter ajansı 

ıun bildirdiğine göre ltalya'nın .1:Ur~i
yc bllyilk elçili M. Viacen:ıo Ç.ın e 1!k 
ltalyan bllyilk elçid olarak tayın ecl••-

mlttfr. 
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Blylk bayram lltittln yurtta eşsiz coşkaalakla katlan 

Manİ!4a'da 

Manisa, 29 (A.A) - Bliyük rejimin 
on birinci yıldönilmU bayramını bahti
yarlığın en büyük heyecanı içinde ge
çirmekte olan Manisa halkı şafakla be
raber sokaklara çıkmış ve akın halin -
de Cilmhuriyet meydanına gitmeğe baş
lamıştır. On binden fazla piyade ve 
ılivari köylüler daha geceden Manisa
ya gelmişlerdir. Saat dokuzda asker -
lar, mektepliler, köylüler ve Manisa 
halkı önceden hazırlanan yerlerini al -
dılar. Dokuzdan dokuz buçuğa kadar 
vali bey hlikfimet namına tebrikleri ka
bul ettL Dokuz buçukta yanında fırka 
liumandanı olduğu halde Cilmhuriyet 
meydanına inerek askerin, halkın, mek
teplilerin, sporcuların ve toplu bir hal
de olan milli teşekküller mensuplarının 
bayramlarını tebrik etti. Saat 10.30 da 
bllyUk geçit resmi başladı. Önce asker, 
ıonra mektepliler, sporcular ve piyade 
ve sUvarl köylUler valinin ve kuman
danın önünden çok muntazam ve mmt 
tUrkUler söyliyertk geçtiler. Öğleden 
sonra yer yer tezahllrat yapılmış, halk 
CürsUlerinde konferanslar verilmiş, ge
ce hlikfimet konağında vali bey tarafın
dan bUyUk bir balo verilmiş, fener alay
ları yapılmış, halkımız CUmhuriyet 
tneydanmda ve sair yerlerde sabahlara 
kadar eğlenmişlerdir. BUyUk bayramın 
saadeti içinde yüzen halkımızın sevin
'lne son yoktur. 

Elaziz' ele. 

Eladz, 30 (A.A) - Cilmhuriyetin 
11 incl yıldönUmU bayramı tchrimizde 
on binlerce halkın tezahUratiyle tesit 
edilmiıtir. 

~ltrt'te 

Siirt, 30 ( A.A) - Cümhurlyet bay
ramı binlerce şehirli ve köylUnün işti -
rakiyle kutlulandr. Resmi geçit pek 
canlı oldu. Gece Halkevinde balo ve
rildi. Fener alayı yapıldı. Hatipler hu
ıust kUnUlerde hitabeler söyledi, resmi 
te~fde lttirak eden kıtaat ve halk Gazi 
tepesindeki Gazi heykeline gelenk koy
lular. 

ıuze·de 

.Rize, 30 (A.A) - Cümhurlyetin on 
birinci yıldönUmU tchrimizde çok par
lak tezahüratla kutlulandı. Yapılan asrt 
mezbahanın kUşat resmi yapıldı. 

Tckirdağı'nda 

Teklrdağı, 30 (A.A) - CUmhuriyet 
6ayramı yüksek bir heyecanla kutlu -
landı. 

uarra·rta 

Bafra, 30 (A.A) - Cilmburlyetin 
on birincl yıldöünUmU parlak tezahU -
ratla kutlulandı. Binlerce halk ve mil· 
eeseaeler, teşekküller, sanayi fabrika· 
lan menıuplar, mektepliler, Halk Fır
kası ve Halkevi erklnı merasime iştirak 
etti. Her taraf bayraklarla, taklarla 
ıOslcndl. Gece elektrik tezyinatı em-
1alsiz derecede oldu. Gece hUkQmet 
salonunda balo verildi. Bayram çok bU
yilk bir acvinçle geçti. 

Aydın'da 

Aydın, (husuat) - TUrkUn en bU
ylik bayramını aydınlılar bu sene da
ha parlak, daha cotkun kutluladılar. 

Şehir taklar, vecizeler, yeşillikler, bay
raklarla bezenmişti. Sabahleyin vilayet 
makamında kutlulama resmi yapıldı. 
Öğleden evci cümhuriyet meydanını 
göğüsleri fırka bayraklarile süslü bin
lerce aydınlı köylü, şehirli doldurmuş
tu. Geçit resmi bir aaat stirdU. Meydan
CJan fırka önUne gelindi. Halkımız 

tUrkUn özU olan inkılapçı fırkalarına 

kopmaz, sarsılmaz bağlılıklarmı derin 
heyecan ve yUksek tezahUrlerle gös
terdiler. Şehitler Abidesine merasimle 
çelenlı.ler konuldu. Halk kUrstilerinde 
nutnlclar söylendi. Konferanslar ve
rildi. Halk akşama kadar meydanlarda 
eğlendiler, tezahürat yaptılar. Gece şe
hir nurlandırıldı. Cümhuriyetin ilanı 
dakikasında climhuriyct meydanında 

görülmemiş terahUrat yapıldı. Fener 

Türkiye Cümhuriyetinin on birinci yıldönümü hu yıl da yurdun en uzak kö~clerine vanncaya kadar her ycriııde 'c her )ıldd 
daha büyük bir coşkunlukla kut lanmıştır. Büyük bayramın es siz tezahürlerine dair memleketin şehir ve ka~abalarmdaki hu8u• 
muhabirlerimizden aldığımız telgrafları dlin kısmen neşretmiştik. Gelen telgrafların kalan kısmını da bugün tJt>rcediyoruz: 

alayları kol kol bütün Aydını dol~tı, 
Temsil, müsamere, balo verildi. Mey
danlarda eğlenceler yapıldı. Atılan fi
şek, patlayıcı maddeler co~kunluğu ar
tırdı. Bugün açılma resimleri yapılı

yor. Akşam halkevinde temsil verilecek. 

Sandıklı' da 

Sandıklı, (Hususi) - Cümhuriyetin 
11 inci yıldönilmü kaymakamlık maka
mında yapılan resmi kabul ve teb~ilrle 

başladı Müteakiben halk ve resmi da
ireler ve erkan ve memurin cemiyet 
mensupları saat 18 de cümhuriyet mey
danında ve askerlik şubeıi önündeki 
halk kürsüsü etrafında sevinçle toplandı· 
lar şehir baştan başa bayraklar, fener
ler, vecizeler ve taklarla ııüslenmiştir. 

Cümhuriyetimizln 11 yaşında meydana 
getirdiği asırlara sığdınlamıyacak olan 
eserleri hatipler izah ettiler. Genç ve 
gayretli kaymakamımız Arif Niyazi Bey 
halkla temas ederek her birerlerine mu
kabil tebrikattan sonra sevgi ve saygı
lar içinde Ulu Gazimize hürmetler yol
landı 8ğleden sonra köylerden atlarla iş 
tirak eden köylUlerimizin yaptıkları mil
li ve mahalli oyunlar, cirit oyunları, ve 
spor eğlenceleri büyük cümhuriyet mey
danı ve cümhurlyet abidesinin etrafını 

binlerce halkla doldurdu. Akşam müte
addit mUsabakalar verildi ve meydanlar
da gece yarısına kadar havai fişekler 

atıldı ve milli oyunlarla eğlenildi. Beledi 
yece büyük bir fener alayı da yapıldı. 

Merkezde yapılacak olan ilk mektq> bi
nasının temel atma merasimi ile köyler
de yapılmış olan sekiz köy konağının 

açılma merasimi de büyük sevinçler 
içinde yapılmıştır. 

ZonguMak'ta 

Zonguldak, CUmhuriyetin on birinci 
yıldönUmü ve geçen on yılın üç günlUk 
zengin programı bir gün ve gece içinde 
sığdırılarak canlı manalı ve hararetli 
olarak çok coşkun tezahüratla kutlandı 
sabahleyin hUldlemt kona~nda vali bey 
bir kabul resmi yaptı cilmhuriyet mey
danında toplanan halk ve mekteplilerin 
bayramını kutladı, bütün teşekküller ge
çiş resmi yaptı cümhuriyet meydanında 
iki hatip nutuklar verdiler gündUz ilk 
mektepler tarafından Halkevinde ve or
ta mektepte müsamere verildi, gece 
Halkevi temsil komitesi halkevinde mü
samere yaptı ve Fırka tarafından bilyUk 
bir balo verildi. Baloda tilrk ecnebi beş
yilzU mütecaviz davetli vardı. Şehir baş
tan başa defnedalları ve dövizlerle ııUs
lenmişti. Umandaki bütün gemiler bay
raklarla donanmıştı. gece Zonguldak 
elektrikle baştan başa donatılmıştı 

Üzülmez, Kozlu, Kilimli. Maden mınta
kalannda da bayram fevkal!de coşkun
lukla kutlandı. 

Adana' da 

Adana, (Huıusi) - CUmhuriyetin 
on birinci yıldönUmü beyramı Adana'da 
coşkun tezahürlerle çok parlak çok ne
şeli geçmiştir. Adana'da süslenmemiş 

mağaza ve ev kalmamıştır. Memleketin 
muhtelif yerlerinde hazırlanan halk kUr
sUlerlnde halkevimize mensup birçok 
fırkalı hatipler akşama kadar kuvvetli 
hitabelerde bulunmuşlardır. Spor şube

mize bağlı kulUpler gUndilz geçit resmi 
gece fener alayı yapmışlardır. Binlerce 
halk verilen temsilleri alkışlamıştır. 

Halkevi binasında gUzel saantlar şube
mizin hazırladığı balo salonu eşsiz dene
cek kadar parlaktı Baloya dörtyüz davet 
ti iştirak etmiştir. Bütün halk cUmhuri
yetin yüksek eserleri karşısında cUmhu
riyeti kuran BUyUk Önderini minnetle 
şükranla yadetmJştir. 

Adapazarı'nda 

Adapazarı, (Hususi) - Cilmhurlye
tin on birinci yıldönUmU kazamızda coJ 
kun tezahüratla lırutlanmııtır. Bayram 
gUnü bUtUn resm! daireler ve evler ve 
sokaklar bayraklarla ve laaa yazılarla, 

geceleri elektriklerle bezenmiştir. Asker 
mektepliler ve mlllt teşekkUller tarafm. 
dan geçit resmi yapılmış ve eece fener 
alayı yapılarak bOtUn şehir dolaşılmq 

balo, mUsamerıe ve futbol maçtan tertip 
edilrnlt ve konferanslarla cUmhurlyetin 
faydalan ve glmdiye kadar ..... nlaaı ye 
bundan ıonra yapılacak btıyft itler hali-

kında halk tenvir edilmek suretiyle se
vinçli bir gün ve gece yaşanılmıştır. 

• 
Unye, (Hususi) - On bir yaşına gi

re ncümhuriyetimizin bliyük bayramı
nı kasabalarla köylerden akın eden 
halk, geceli gündüzlü candan kutlula
dılar. Cümhuriyet meydanına topla -
nan binlerce halk, mektepliler, malCıl 

gaziler, süslü arabalarla sanatlarını 

temsil eden esnaf cemiyetleri geçit me
rasimine pek canlı ve neşeli olarak iş
tirak etmişlerdir. Cümhuriyet idare -
mize ve fırkamıza olan merbutiyetleri
ni halk geçen senelerden çok fazla gös
termektedir. Halk kUrııülerinde fırka 
hatipleri, mektepliler ateşin nutuklar 
verdiler. Kasaba emsalsiz surette do -
narunıştır. Hükmet, Fırka, belediye, 
hususi elektrik tenviratı yapmıştır. Mil
li sazlarla milli eğlenceler yapılmış ve 
gece Halkevi tarafından konser veril -
miştir. Renkli hava fitekleri, çarkıfe

lekler, karada, denizde fener alayları 
yapılmış, eşsiz Gazi'mizin aşkını mem
leket kat kat tatmıştır. Bütün k~yler
de bayram coskunluklarl~ kutlulanmış
tır. 

Bilecik'te 

Bilecik, (Hususi) - Ulu Önderimi
zin budununa armağanı olan cilmhuri
yetin on birinci ytldöntlmUnü Bileci -
ğin temiz halkı büyük bir coşkunlukla 
kutluladılar. 

Kula'da 
Kula, (Hususi) - Cümhurıyet bay

ramı binlerce halkın iştirakiyle candan 
tezahUratla kutlulandı. Resmi geçit 
çok parlak oldu. Kasaba baştanbaşa 

bayraklarla ve ışıklarla süslendi. GUn
dii~ pehlivan gUreşi yapıldı. Halk kUr
si' inde altı hatip sö.z ıöyledi. Gece 
Halkevi temsil ve müsamere verdi. Ku
la - Salihli toııesinin ve Selendi yatı 
mektebinin açılma resmi yapıldı. Saba
ha kadar büyUk neşelerle bayram lırutlu
landı. 

tlalıkesir' de 
Balıkesir, (Hususi) - Cilmhurlye

tin on birinci yıldönilmil bayramı Ba
lıkeııir'de çok coşkun tezahilrat içinde 
içten gelen bir sevinçle kutlulandı. Vi
layette yapılan kabul resmini mntea • 
kip Cümhuriyet meydanında toplanan 
bütUn Baltkeılrliler ve civar köylerden 
gelen ve yekfinu elli bini aşan bUyUk 
bir kütle tebrik merasiminden sonra ge
çit resmine iştirak etti. Aasker, mek
tepliler, sporcular, bütün teşekkUlTrr, 

halk ve köytulerin geçit resmindeki in
tizamı ve bir çok otomobiller üzeı; · - 
ki timsallerin güzelliği kayda dei;er 
bir varlık ve canlılık göstermekte idi. 
Bilhassa Cümhuriyet Halk Fırkası bay
rağı arkasında binlerce vatandaşın ge
çit resmine ellerinde merasim bayrak
iarı, önlerinde bugtiniln manasınm çok 
canlandıran tlmaalleri ve Halkevlmlzin 
yeni tesis ettiği memleketin münevver 
gençlerinden mUrekkep bandoslyle I§ -

tiraki geçide baJka bir canlılık ve bU
yüktuk veriyordu. Fırkamız tarafından 
şehrin muhtelif yerlerinde kurulan halk 
hatipleri kürsUlerinde bir çok hatiple • 
rimtz cUmhuriyet ve inkılap mevı:uları 
etrafında bUyU.k yurttaı kUtlelerlne 
canlı ve heyecanlı nutuklar, hitabeler 
söylediler. Şehir emsaline nadir tesa
düf edilen bir kalabalığın coşkun ne -
şe ve ııevinciyle çalkalanmış ve gece 
şehir baştanba'a taklar ve elektriklerle 
si.istenmişti. Halkın, mekteplilerin ve 
askerin iştirakiyle yapılan bUyUk fe -
nec alayından ıonra Halkevinde, mual
lim mektebinde mUsamereler verilmiş 

ve evkaf oteli aalonlarında vilayet tara
fından resmt bir balo tertip edilmittir. 
Ayrıca umum! meydanlarda eğlenen ve 
oynayan binlerce vatanda§ mevcuttur. 

Trabzon 'd.a 
Traozon, (Hususi) - Cümliurlyetl

mlzln on birinci yzldönUmU burada çolt 
cotkun tezahüratla kutlulandr, öyle ki 
evelld ıenelude yapılan tezahllrattan 
aaba fazla oldu. GtlııdtlsJd merulm 
so~ munt~amib. iyi .. tes 1iatlp1r -.. 

tiyakla dinlendi. Vilayet balosu sa -
bahlara kadar devam etti. Gece fener 
alayları yapıldı. Halk hatipleri tezahil
ratın sonlarına kadar kürsülerden in· 
mediler 

.Sam~un"cJa 

Samsun, (hususi) - Cümhuriyetin 
on birinci yıldönümU şehrimizde coş
kun tezahüratla kutlanmıştır. Cadde
ler, sokaklar bir giln evciden kurulan 
muhteşem taklar, bayraklar ve defne 
dallarilc pek gözalıcı bir ~kilde su.
lenmişti. Merasim yapılacak yu sa~ 
hın en erken saatinden itibaren gel
meğe başlıyan her yq ve her meslek
teki on "bine yakın bir halk kalabalığı 
tarafından doldurulmuştu. Saat 10 bu
çukta baflıyan geçit resmi halk tara
fından mütemadiyen alkı,lanarak bir 
saat ı;ümıU!§tÜr. Kahraman Mkerlerl
miz ve ilk mekteplUerimiz geçit re ... 
mini seyredenlerin gözlerinden nete 
ve gurur yaşları getirmiştir. Vilayetin 
birçok köylerinden atlı ve yaya olarak 
gelen kadm, erkek köylüler de ellerin
de bayraklar ve fırka bayraktan oldu
ğu halde geçit resmine iştirak etmit
ler ve şiddetle alkııtanmışlardır. Köy
lülerimize balkevimb tarafından öğle 
ziyafeti verilmiştir. Öğleden eoııra te
mel atma ve küşat merasimleri yapıl

mıştır. Muhtelif kilrlnterde halk ha
tipleri konferanslar vermitlerdlr. Ge
ce belediye tarafından Halk Frrbsı ea
lonunda bir halk balosu vcrilml§tir. 

.Uarq'ta 

Maraş, (hususi) - Büyük cUmhu
rlyet bayramımız Maraşta ep1s teza
hüratla kutlanmıştır. Şehir •• köyler
de bUtün halk cU.mburiyete " onun 
ö.ıU ve temeli olan bllyük kurtarıcıya 
candan baflılıklarım bir daha göster
mitlerdir. 6ehir mOteaddlt taklarla 
gözalıcı aUalerle baftan haf& donatıl
mq henil.1 elektrik olmadıiz halde 
muhtelif taklar fabrikadan almaa. 
elektrikle nurlandırılmıştır. COmhurl
yet meydaıımda a.akerlerimlsln, mek
teplilerimlzln, binlerce halkın hmurlle 
yapılan merasim ve geçit r.m çok 
parlak ol.mut. gerek meydanda, gerek 
yollarda ytt yer kurulan JdlnWerde 
muazzam halk kütleei önünde Terilen 
hitabeler büyük heyecanla, emılml ve 
içten gelen yaşata.da dinlenmiftir. Be
lediyenin yaptırdığı çocuk 1-bçeainin 
açılma resmi bilyil.klerin hunrlle 9e
hir çocuklarına ve ilk mekteplerin ilk 
•ene talebelerine açılmıştır. Çocukla
rın kendi aralarında nutuklar tayliye
rek, manzumeler okuyarak bahçeyi al
maları çok hoş bir manzara te§kil et
miştir. Halkevinde, mekteplerde kon
feranslar, temsiller verilmi,tir. Bayra
mın geceai de gündll.dl kadar beyecan
lr ve neşeli olmuttur. Fener alayı şc
hfre baştan başa nete verdiği gibi halk 
pirleri de belediyede millt ea.ılarile 
eflenceler tertip etmişlerdir. Orta 
mektep salonunda belediyenin verdifl 
bilyUk balo çok gilul olmuttur. 

Uzunköprü' de 

Uzunköprü, (Husuıt) - O«mhuri
yetin on birinci yıld6nUmU Umnk:öprü
de beşbine yakın halkın iıtiraldle kutlan 
mıı, merasimde gil.zel ı8zler 13ylenerek 
ıevinç ve neıe içinde bitirilmlıtlr. 

Silifke' de 

Silırıcc, (Husust) - Cümhunyet bay 
ramında her taraf bayraklar taklarla sUı 
lenmiş hele Gazi Hurctlerinin heykelle
rinin ve cilmhuriyet meydanının kenarı
na yapdan ıUslerin gtlzellik ve dilzgün
IUğii çok göze çarpıyordu. Saat onda 
batlıyan merasime binlerce halk iştirak 

etmiş İstiklll ve Cilmhuriyet ma.rgları ve 
nutuklar s8ylenmiJ mlllt havalar çalın
lllIJ ve oyunlar oynanmıştır. Gece kasa
banın her tarafı bol elektrikle lllalenmiı 
yüzlerce fiıekler atılmıf çok kalabalık ft 

copun bir aurette baflıyan fener alayı 

vo milli oyunlar ve çalgılar ve sevinç sa
baha kadar devam etmlı ve 2 de toplar 
atılmış, Halkevinde bllyUk bir birkinti 
karfısında Mavi Yıldırım piyeal muvaf
faldyetle temsil edilmlf, YUce Gazi ve 
cOmhurlyet .cece gUndtb: çok kere ve 
~ alb1anmqtır. 

İzmir"tle 

İzmir, 30 (A.A.) - Dün cümhud
yetin on birinci yıldönümil olmak aal
nasebetile şehir baştan bata donatllo 
mış, kara ve denis nakil vaaıtaları ba1" 
raklarla 6Üslenmiştir. Bütlin gazetellf 
cümhuriyeti tebcil eden yazılarla ... 
ludur. Sabahın dokuzundan 12 sine _. 
dar vilayette kabul resmi yapılmıt it 
leyin bayramı kutlayan toplar atııaut" 
tır. Şehrin muhtelif yerlerindeki )11111 
kürsülerinde birçok hatipler mu..
inkılaba. cUmhuriyete dair konfe~ 
lar vermişlerdir. Saat 14 te cüm1ıurl
yet meydanında Gazi heykeli ö~ 
vali K.lzun aşa, m&tahkem mevk:l ... 
manda.nı: vekili, belediye •e C. H. w. 
reisleri ile bükOmet erldm, teı~ 
ler m~illerl ve reialeri matbllll 
erkanı ve on binlerce halkm huzL&nW 
da ve mütemadi takdirk!r alltıJlar .,.. 
ıında geçit resmi yapılmiftS. İki 1111 
aUren bu geçit ramine merl kıtllll 
ile tekmil mekteplller ve muhtelif • 
naf ve ifçl teşkibıt ve ceml1etlerl tP 
rak etmltlcrdir. TayyarelwDl.z de .. 
çuşlar yapmak mretile taabttratı • 
lamlamqlardır. Gece birp yeri .... 
fener alayları ve halk etleattlwl terdi 
edilml9tir. Herm ne,. " heyttlll 
içinde bugünü ,ar.atan talıu O...,, 
minnet n §Ukrmı bielcrlal tfacle • 
miştir. 

Gerek 9chfrde n gerek rilayet ... 
hllinde 8S mekteblll açılma tmlllıllll 
yapılmıt ve birçok mekteplerin de ... 
mel atma meradml icra olevvnu.stır 

Yollar, k~prUler, puk .,. lbldelllla 
de açılma tenlilderl yapıı..,tır. 

Konya' da 

Kon,._ (huauııl) - En blytık .. 
bayramanu: Konpda da pllr pAll • 
heyecanlı bir teklWe kutı.aıdl. M .... 
me lttlnk eden b'' •ııuım ..,.. _., 
diye bdM' görtDmemlf I* d.,..... 
idi. Oıeçlt reaınlndm .onn tıaaUnl Y. 
se verm ulu haıa.lıılrm beJllıellm tılr 
çelenk kaıularak onun blJtUd ..... 
uygı1-1a anıldı. Gece hDlr ala,lml 
ve tUrUl tenlikl• tertip ecllldl. 11111 
evinde pyet nes• Ye efl--11 bir ... 
1o verltdl BütUa amnulle .. 11. naltt 
1i ve dyalr geçen bu mUU ,ant1n bllllo 
ra ve aldslerı çok cSevmı edecektir, 

Sinop'ta 
Sinop, (huaual) - CUmı.artyet ...,. 

ramı Slnopta parlak bir surette kutJmııt 
mıştır. BUtUn tehir donatrlmlf ve • 
tar kurulmuştu. Vilayet manmmıla 
tebrildttan sonra ctlmhurlyet mqdaıo 
nında toplanan binlerce balkın lftlı8-
kilc meraaim blfı.aııı, halk lı:Uıdle
rinde hitabeler ve tllrler 18ylenmlt _. 
keri mOfreze, mektepliler, mnaf cemi> 
yetleri 'ft halkın lftlraldle geçit r.
mini mtlteakip tehir battala bata cloJaı. 

trlarak Gul lıeykeH önünde COf._ 
tezahilı.tla fırka, halkevl ve bcledlJıl 
önlerinde nutuklu a6ylenmlt tehltllr 
lbideelne tehir namma çelenkler .... 
muş. gece kara ft denizde muas r 
fener alayları yapılmrg ve balknbM!e 
gUndüır •e gece eerbe.t temelller ve ... 
lenceler yapılarak bayram 
kadar tesit edilml9tlr. 

Karahlsar' da 
Karaıhlaar, (hu.mi) - CGmtıurS,.e 

bayramı tehrimlsde bütUn balkın ,. 
reğindec kopan cotbın bir heyecaala 
kutlandı. Gece tehir haftan bafa ~ 
tılarak mf11i oyunlar oynaDIDlf ve p
tltli efktıceler yapılarak tut 23 e ıı. 
dar eğlenilmiştir. 

ÜLKÜ 
' · ' t.XEVLmtl MECMUASl 

Cümhuriyetin on birinci yıla 
sayısı çıkmıştır. UlkU'nün bu sa• 
yısiyle 36 sayıfahk bir broşür ~ 
rasız olarak verilmektedir. Ctilll• 
huriyetin onuncu yılının Ankara• 
da nasd kutlulandığmı anlatan 
eser Enver Behnan Bey tarafla.• 
dan yazılmıştır. 



_,
1 İKf'Nct TEŞRİN 1934 PE?.Ş5MBE 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın AJma Komisyonu ilanları 

22 KALEM LASTİK VE SAİRE 3-2. Teş. -934 
ıooo METRE MiKABI CEVİZ 

TOMRUK 5-2. Teş. -934 
37 KALEM KASNAI< KAYIŞI 5-2. Teş.- 93.4 

Yukardaki malzemeler nazarlık suretivle ayr ıayn hı
zaI~rınctaki tarihlerde saat 14 te ihaleleri icra edilecektir. 
Talıplerin teminat ile müracaatları. (3221) 8-4917 

10 TAKIM MAA KASKET ERKEK ODACI 
ELBİSESİ 

13 CİFT ERKEK ODACI AYA KKA RISI 
9 TAKIM KADIN ODACI ELBİSESİ (maa bas örtü) 
9 CİFT KADIN ODACI AYAKKABISI 
'Yukardaki malzeme aleni münakasa suretiyle 22-2. teş-

934 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
§~name için her gün öğleden sonr~. miinakasaya ginnek 
lçın de o gün teminat (ve teklifat) ile müracaatları. (3236) 

8-4961 

1810 ADET MUHTELİF EB' ATTA HUSUSİ FREZE, 
ERKEK VE DESTERELER 

(Bu malzemenin evsaf ve muhammen bedelinde tebed-
dülat vaptlmı tır). 12-2. Teş.- 934 
MUHTELİF HELEZONİ MAKKAP 6-2. Tes- 934 
8 ADET CELİK HALAT. 6-2. Teş.-934 
'Yukardaki malzemeler ayn avrı pazarlık suretiyle hi-

ıalanndaki tarihlerde saat 14 te ihale~i icra edilecektir. 
Taliplerin temhat ile müracaatları. (3235) 8-4960 

455,614 ADET MUHTE
LİF ATEŞ TUGLALARI 

Yukardaki malzeme pa
z~r!rk suretiyle 3-11-934 ta
tıhınde saat 14 te ihalesi ic
ra. edilecektir. Taliplerin te
flıınat ile müracaatları. 

(3223) 8--4918 

ıo.ooo - 15,000 ADET TÜ: 
FEK KUNDAK TAS

LAKLARI 

'lukardaki malzemenin 
P~arlık suretiyle 3-11-934 
!arıhin<le saat 14 te ihalesi 
lcra edilecektir. Taliplerin 
terninat ile müracaatları. 

(3220) 8--4916 

30oo TON ÇELİK DEMİRİ 

'lukardaki malzeme pa
zar~ık suretiyle 8-2. Teş 934 
~arıhinde saat 14 te ihalesi 
ıcra edilecektir. Taliplerin 
terninat ile müracaatları. 

(3172) 8--4864 

10 TON BOR Y ACiI 

'lukardaki malzeme pa
ı~~ık suretiyle 5-11-934 ta
rı. ınde saat 14 te ihalesi ic
~- edil~cektir. Taliplerin te 
ınat ıle müracaatları. 

(3222) 8--4937 

1'ophane(le t~ıanbul Le • 
\"a.zım 4mlrlim Sahn 

I"'! 

Alma Komi~yonu 
flanlan. 

tLAN 

~·İstanbul Levaznn amirli-
1;ıne ha wl kı . . 
ı . g ı taat ıhtıyacı 

t~~ ~O ton :r.eytin yağı 24 
~:ıncı teşrin 934 cumartesi 
~unu 
tarf . saat 14,30 da kapalı 
ın . ı~e alınacaktır. Şartna-

esını go" kl . h .. •. rece erın er gun ve rn"' 
Cekt u!lakasaya istirak ede-
tekli~ın. b~lli saatten evet 
tın 

1 
erını Tophanede sa-

tlle~ n:ıa komisyonuna getir 
erı. (497) (7237) 

8-4955 

İLAN 
k· İstanbul Le . l" Glne b w vazrm amır ı-
için 

3 
agtı kıtaat ihtiyacı 

ton Şe~ ~on makarna ile ıı 
lllatt . rıye 24-11-934 cu-
llah ::~rÜnü saat 14 te ka
nam a alınacaktrr. Şart-

e Ve n·· . • .. 
Cekıer· umunesını gore-
Y ın her ·· ·· k a işti gun muna asa-
saatte rak edeceklerin belli 
hanea~ evet tekliflerini top
l'lttna s~tınalma komisyo-

getırrneteri. (509) 
(7239) 8-4954 

ANKARA BEŞİNCİ İCRA 
MEMURLUÖUNDAN: 

Ankara İmaret maha11esi bağ
lı dede sokak 8 numaralı evde 
mukim iken halen oturduğu yer 
meçhul olan Halil Efendiye. 

Ankara belediyesine olan ez 
gayri masraf 133 lira 33 kuruş 
borçlu olduğunuzdan bu paranın 
ödenmesi için yapılan araştırma 
tara rağmen kanuni ikametgahı
nız bulunamadığından ödeme 
emri tebliğ edilememiştir. Bu ke 
re hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun tebliğata dair hüküm 
Jerine tevfikan ilanen tebliğat 

icrasrna karar verilmiş olmakla 
ilan tarihinden itibaren 25 gi..in 
için itiraz etmediğiniz takdirde 
borcunuzu ödemeniz veya mal 
beyanında bulunmanız lüzumu 
34-399 numaralı dosya ile ilan 
olunur. (3191) 8-4949 

Ankara İcra dairesi ~ay
rimenknl ~atış memurlu
ğundan : 

Ankarada Yeni~ehirde Yahu
di mezarlığı mevkiinde kain bir 

bap haneyi Emlak ve Eytam 
Bankasından borç aldığı ( 1700) 

bin yedi yüz liraya mukabil ipo
tetc irae eyliyen Ankarada İstan-
bul caddesinde Zafer sokağında-
15 numaralı hanede mukim sey -

yar lnıaat müteahhidi Zeki E -
fendi namına yazılan ödeme em
ri Uzerine mumalleyhin ikamet

glhında bulunmadığı gibi hali 
hazır lkametglhı da meçhul bu-

lunduğu anla ılmasına mebni 
ilanen tebliğat iyfası karargir 
olmu~ bulunduğundan mumai

lcyhin tarihi ilandan iytibaren 
yirmi gUn zarfında bir iytirazr 
varsa 934 • 22 numara ile daire-

ye müracaat eylemesi • ve aksi 
takdirde resülmal ile faız ve ko
misyon ve masarifi sair.enin tah-. 
sili için muamelatı lcraıyeye te-

vessül edileceği ödeme emri ma
kamına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 8-49oo 

- ANKARA İKİNCİ ASLİYE 
CEZA MAHKE~ESİNDEN: 

Ankara Elektrik §İrketinin 
malzeme deposu duvarını del
mek suretiyle hava gazı lambası 
sirkat ettiği iddiasiyle suçlu as
lan İstanbulun Beyoğlu semti 
çukur mahallesinde Hacı Kadın 
sokağında 1 4No. lu mukayy:t 
olup Ankarada Tasar_ruf .Terzı
hanesinde çırak İsmaıl oglu tz
zet'in 27-11-934 tarihine mUsa
dif salı gUnü saat 9 da Ankara 
İki~ci Asliye Ceza Mahkemesin 
de hazır bulunma11 veya ikamet
gahım bildirmesi tuzumu kendi
sine ilanen ihtar olunur. (3189) 

8--4950 

HAKIMIYETI MlLLIYE 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 

Izmit'teki kıtaat i~in aşağıda cins ve eb'adı ve metre 
mikabı yazılı üç kalem kereste 10 teşrinisani 934 cumarte
si günü saat 14 te açık eksiltme ile satın alınacaktır. 1stek· 
lilerin eksiltme günü saatinde lımit'teki Fırka satınalma 
komisyonuna müracat1arı. (3042) 

Metre Mk. Eb'adı Cinsi 
4,343 4X0,22X0,01 Çam tahtası 
1,834 4 X 0.05 X 0,24 Kal as 
1.000 4 X 0,22 X 0,25 Döşeme tahtası 

8-4671 

1 LAN 
Hergama ve civan kıtaatı için aşağıda cins ve miktarı 

vazıh yem kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Şart -
namesini görmek istiyenlcrin her gün taliplerin de be11i 
saatten evel teminat ve teklif mektuplarını Bergama Alay 
Satmalma komisyonuna vermeleri (2967) 
fhate giinleri İhale T. Saat Ton 
Perşemhe 8-11-934 10 383 

Cinsi 
Kuru ot 
Saman Perşembe 8-11-934 11 430 

t LAN 
Vetmis beş bin kilo pata

re~ münakasai aleniye usu
liyle ihalesi 4 teşrinisani 934 
pazar giinü saat on dörtte 
vapılacaktır. Şartnamesini 
görmek üzere her gün ve 
11iinakasaya iştirak icin de 
·ı~ktinde teminatlariyle be
raber Ankara Levazım A
mirliği ~atmatma komisyo
nuna gelmeleri. (2907) 

8-4538 

tLAN 
Doksan bin kilo pirine ka 

pah zarf usulivle ihalesi 
17 Te~rinisani 934 cumarte· 
si günü saat 14 dedir. ~art
namesini görmek üzere her 
giin Ankara Levazım Amir
liğine müracaatları ve mü
nak;ı!:ava istirak icin de vak 
tinde teminat ve teklif mek 
tuplannı makbnz mukabi
linde Ankara Levazım A
mirliği satmalma komisyo
nunu Riva etine vermeleri. 

f 3096) 8--4806 

tLAN 
Kırk hes ton kok kömü

riine münakasai aleniye gü
nü verilen fiat gali görül
müstür. 3 İkinci teşrin 934 
cumartesi günü saat on bir-
de ihalesi yaprlacaktrr. Vak 
ti muayyeninde teminatla
riyle beraber Ankara Le
va.zrr:ı Amirliği satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(3192) 8--4951 

İLAN 
Antalya'daki kıtaat ihti

yacı için iki yüz yetmiş bin 
kilo unun kapalı zarf usulile 
ihalesi 24-2. Teş.-934 cumar
tesi saat 15 te yapdaı;aktır. 
Şartnamesini görmek isti
yenlerin Ankara LevaT.ım 
Amirliği satmalma komis
yonuna müracaatları ve ta
liplerin de belli saatten evel 
teminatlaryle birlikte teklif 
mektunlanm Isparta satın
alma Komisyonuna verme-

8 - 4553 

ZAYi 
Mustafakemalpaşa kazasmda 

Türk Ticaret Bankasındaki mev 
duatıma mukabil aldığım 64,60 
No. lu makbuzu ve hesabı cari 
defterimi zayi eyledim yenisini 
alaca~ımdan eskisinin hükmü 
yoktur. İnşaat şubesinde 

katip Tahir 
8-4935 

ZAYİ 

İstanbul Yeniköy askerlik §U

besinden aldığım askerlik terhis 
vesikamı zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmii 
yoktur. 

İstanbul Rumelihisar Ali 
Pertek mahallesi Ahmet 

oğlu İsmail Hakkı 
8-4962 doğum : 320 

Zayi 
Bugün ci.izdanımda on sekiz 

lira ile n\ifus kağıdımı kaybet
tim. Her kim buldu ise insani
yet namına aş;ığıdaki adrese ge
tirmeleri veya gönderilmesi. 
Aksi takdirde nüfus kağıdımın 
yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmii yoktur. 

İtfaiye meydanma Krr
§ehirli Hacı Ağanın ha -
nında Develi Yusuf oğlıJ 

İbrahim 

8---4953 

!]l_unıımmını ııllllnnıınıııııımrmllDllınmıuııımıı 1!llll1lllllll 

1 
1 Şaşmayınız 
r=: 

lzmirdeki HARAÇÇI

~ .:AD ELER mobilya fab

lrikası mamulatı bütün 

~Türkiye'de tanınmıştır. 

~ ı\nkara Sanayi sergisin - -

1deki 37 numaralı pavyo- o; 

~nunu mutlak ziyaret e - : 

-,diniz. Hayrette kalacak-

8--4893 

1 eri. (3175) 8--4948 --------------_..;;.... ______________ ~---------------
saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 
KANZUK ECZAHANES! 
müstahzaratmdan. 
KOMOJEN: Saçların dö
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 

KOMOJEN: Latif rayihalr 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec -
zahane ve ıtriyat mağazala
rından arayınız. 

Krem balsamin 
kanzuk 

Yegane ciddi güzellk :kremi
dir. Tenini.zin daimi tazeli
ğini yalnız KREM BALS.t\
MtN ile korursunuz. 

Dr; Cims'in nasrr ilacı 

KORR1S!D 

.&n eskl nasırlan bile pek kısa bir ;ı;amanda tamaoılle 
kökten çıkarır. 

Merkeıı deposu: ~anzuli- e czahanesl 
Her eczahan~den araymıs. .-4964 

SAYIFA 9 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

İLAN 
lstanbu) K. lığı enıı-ın

deki kıtaat ihtiyacı icin 
53000 kilo bulgur kapalı bü· 
rüm yollyle satm almacak
l"TI üzerine bırakılması 6/ 2 
inci tesrin/ 934 sah günü 
.. aat l 5,30 dadır. Bağlığını 
"Je öğreğini görmek için her 
gün eksiltmeğe girmek icin 
ele o gün ve saatinde dilek 
okuntusu ve pey akcesiyle 
komisyona baş vurmaları. 

(3084) 8--4715 
İLAN 

Yansı peşin yansı bono 
ile ödenmek üzere 20,000 ki
lo pamuk ipliği alınacaktır. 
1balesi 10/2. Teş./934 cu
martesi günü saat 10,5 da 
kapalı zarfla icra edilecek
tir. Sartname ve nümunesi
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edecek
lerin de o gün komisyona 
müracaatları. (3038 8-4668 

İLAN 
10.000 adet sahra ve 5,000 

adet Anot Pili kapah zarf 
usuliyle satın almacaktrr. 
thalesi l 1-Xl-934 paıar gü
nü saat 11 dedir. Taliplerin 
evsaf ve şartnameleri gör
mek üzere her gün öğleden 
sonra M. M. V. Sattnalma 
komisyonuna müracaatları. 
ve münakasaya iştirak ede
ceklerin de teminat ve tek
lif mektuplarım ihale saa
tinden evet mezk{ir komis
yon reisliğine vermeleri. 

(3039) 8--4699 
İLAN 

Trabzon garnizonu icin 
11,000 kilo sade yağ' kapah 
bürüm yoliyle eksiltmiye 
konulmuştur. Üzerine hıra
krlması 5-11-934 pazartesi 
günü saat 15 tedir. İstekli
lerin o gün ve saatinde di
l<"k okuntuolan ve 767 lira 
25 kuruşluk pey akçeleriyle 
komisvonda bulunmaları. 

(3085) 8--4716 

CAÖ 
Samsun garnizonundaki 

hayvanat için 340 bin kilo 
arpa kapalı bürüm yeliyle 
almacaktrr. Ü zerine bırakıl
ması 17-11-934 cumartesi 
günü saat 14 tedir. İstekli
lerin bağlılığım görmek icin 
her gün eksiltmiye girecek
lerin de belli gün ve saatin
de dilek okuntuları ve pey 
akçeleriyle Samsundaki ko
misyona basvurmalan. 

(3234) 8--4953 

CAÖ 
Yapı: Selimi ye kışlası de

ğisikliğ"i onartmasmm ka
palı hürümüne istekli cık
machğından kesişmiye dö
külmüstür. Ü zerine bırakıl
ması 8-11-934 perşembe gü 
nü saat on birdedir. t stekti
lerin keşif resim ve bağ-lığı 
n1 görmek icin her gün ve 
kesişmesine gireceklerin de 
pey akçeleriv1e vaktinde M. 
M. V. satmalma komisvo
nuna başvurmaları. (3213) 

8--4942 
CAG 

Kırıkkale askeri sanatlar 
mektebi için aşağıda yaZih 
sebze ve saire eksiltmiye ko 
nulmustur. Ü zerine bırakıl
ması 28-2. Teş.-934 çarşam
ba günü saat 14-17 ye kailar 
dır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte pey akçeleriyle Mp. 
Sa. Al. Ko. nuna başvurma
ları. (3217) 

Cinsi Mitakn kil<> 
Lahana 3000 
Prasa 3000 
lspanaK 3000 
Patates 3000 
Kuru soğan 2000 
Ekmek 36000 

Erkek koyun eti 6000 
8-4J939 

CAG 
Kırıkkale askcıi sanatlar 

mektepleri icin aşağıda ya• 
?.Ilı dokuz türlü eşya eksilt.o 
mi ye konulmustur. Ü zerine 
bırakılması 25-2. Teş.- 934 
pazar günü saat 14 ten 17 ytı 
kadardır. İsteklilerin pey 
akçeleriyle Mp. Sa. Al. Ko, 
nuna başvurmaları. (3216) 

Cinsi Takım 
Pijama 200 ( 500 metrd 

tisor mek• 
tepten ve .. 
rilmek su• 
retiyle iy• 
mal edilec 

Baş havlusu 
Sırt havlusu 
Pestemal 
Filidoks 
fanila 
Filidoks 

cektir.) 
150 adet 
130 " 
95 " 

109 it 

don 377 ,, 
Tire çorap 164 çift 
Yün çorap 223 ,, 
Frenk ~ömleği 377 adet 

8-4940 

CAÖ 
Yapı: Haydarpaşa Has 

tahanesi onartılmasmm k~ 
pah bürümiine ~stekli çı~ 
matlığından kesışmeye d~ 
külmüştür. Ü zerine bırakıl .. 
ması 10-11-934 cumartesi 
günü saat on birdedir. İstelC 
literin keşif resim ve bağlI" 
ğım görmek için her ~n vd 
kesişmesine gireceklenn dd 
pey akceleriyle M. M. V. 
Satmalma komisyonuna v 
tinde başvurmaları. (3214): 

8-4941 

CAÖ 
Kapalı bürüm yoliyle e 

siltmiye konulan 500 ild 
1500 baş dağ top koşuınu 
katırlarına verici çıkmadı 
ğından kesişmesi 7-11-934 
carsamba günü saat l l on 
birdedir. İsteklilerin bağt11 
lığını görmek üzere her gütı 
ve kesişmesine girecekleriı\ 
o gün ve saatinde pey akç~ 
siyJe birlikte M. M. V. sa 
tmalma komisyonuna geq 
meleri. (3218) 8-4938 

--------------------· 
Ankara Birinci Sullı H 

kuk hakimliğinden: 

Milddeaaleyh Cebecide M~ 
siki Muallim mektebi yanında 
ytizbaşı Mehmet Ali Bey kl%1 
Saadet Hanıma: 

Navman şirketi vekili Hilmi 
Raşit B. tarafmdan aleyhinizd 
açılan alacak davasının muhake-c 
mcsi netiycesinde dava olunan 
ve senede istinat eden 120 llraJ 

nın yüzde on faiz ve yüzde 011 
ücreti vekalet ve masarifi mu4 

hakeme ile birlikte tahsiline 7, 
10. 934 tarihinde kabili temyi• 

olarak karar verilmiş olduğun .. 
dan tarihi ilandan iytibaren ~ 
kiz gün bitinceye kadar temyi.ı 
etmeniz aksi takdirde hükün:ı 
kesbi katiyet edeceği ba katip 
ihbarnamesiyle ilanen tebliğ 04 

lunur. 8-4921 

----------------------~ 
Kiralık bir oda 
Günesli büyük bir oda 

kiralıktır. Almanca bilenleı 
terc;ih edilir. 

Gazi Bulvarı Refik Bey, 
apartmanı No. 1 e müraca• 
at. 8-4923 

Satılık kamyon 
31 model sağlam motör .. 

lü karoserili 15.stiksiz bir 
kamyon ace)e ve ucuz saU• 
lıktır. 

Fjyat acentası yaıım~IJ 
komisyoncu Fahn 

Beye müracaat 
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Eyi . 
ve serı bir surette İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 

Asri lisanları 
Hmmsi 

SATILIK 
Boğaziçi'nin en kıymetli ve şerefli mevki inde bugün kömür deoosu olarak kirada bU· 

lunan iki parça arsa 
Kıymeti Emlak 

Muhammenesi No: sı Harita 
L. K. Mevkii Mahal1esi Sokağı E. Y. No: Miktan Cinsi 

FRANSIZCA 

INGlL1ZCE 

)\LlUANCA 

l den 15 
teşrinisani ye 

kadar 

BERLITZ •c umumi 

dersler 

hanenizde 

14115 00 Boğaz Kuruçeşme Kuruçeşme 105 119/ 2 2 3242 Metre murabba! 
ıçı C. si arsa 

15382 50 ,, ,, ,, ı 05 119/ 3 1 3533 ,, .. 
Kuruçeşme'de bir tarafı tramvay caddesile mahdut Lebideryada kain sahilhaneden rrı~· 

rez ve yukarda muhammen kıymetleriyle mahalle, ve sokak ve harita numaralan ve ınık· 
tarlan yazılı halen kömür deposu olarak kul landan iki kıta arsa ayn, ayn satılmak üzere 

kapalı zarf usuliyle 31-10-934 tarihinden itibaren müzayedeye çıkarılmıştır. İhaleleri 28-
11-934 tarihine müsadif çarşamba günü saat on beste İstanbul Evkaf Müdiiriyetinde idare 
encümeninde yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu ahkfunil'l~ 
tevfikan muhammen kıymetlerin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat muvakkatelerin1 

ve teklif mektuplarım muhtevi zarfları tayin olunan günde ihale saatinden evel idare e?· 
cümenine tevdi eylemeleri ve haritalarını görmek ve şeraiti saireyi anlamak istiyenleriıl 
her gün öğleden sonra müdüriyeti mezkur ma hllllat idaresine müracaat eylemeleri nan 

yeni kurslar 
açılıyor. 

MEKTEBİNDE öö.RENİNİZ 

Tecrübe dersi meccanendir. 
ANKARA: Kooperatif arkasında Ali Nazmi Bey 
İSTANBUL: 373 İstiklal caddesi. 

apartımanı. 

~868 

l-cya 

mektepte 

olunur. (3170) 8-4901 

Gümrük Muhafaza Umum 
l(umandanlıiı İstanbul Satın 

Alma l(omisyon11ndan: 
1 - Muhafaza Deniz teşkilatı için yetmiş ton ikinci 

nevi Benzin kapalı zarfla 22-11-934 perşembe günü saat on 
dörtte eksiltrtıiye konulmustur. 

2 - Tasdikli sartnamesi her gün İstanbul Gümrük Mu
hafaza hasmüdü~lüğü binasındaki komisvondan alınabilir. 

3- İsteklilerin hangi müessese sahibi veya vekili ol
(foklanna dair vec;il~a ile muvakk~t teminat olan bin yedi 
yüz elli dokuz liralık vezne makbuzu veva banka kefalet
nameleriyle birlikte te1,dif m ektuplanm belli saatten evel 
l:omisyona vermeleri. 

(7162) 8-4957 

Kocaeli vilayeti d:.inıi 
Pn~11m~nin~Pn~ 

Vilayet dahilindeki hatakhkların kurutulması icin 
Ekskavatör makineleriyle yapıl-ıcak amelivatm metre mi
kap vahidi i17erinden ih?l ... si JQ tl<inci Tesrin pa;r.artesi gü
nü saat on dörtte icra erHlecektir. 

Münakasa kanalı ~arf uc::ulivİe vapılacaktır. 'T':ılip oan 
lann münal{;:ıc::a k::1nnnm1n;:ıki tarifat vechite teklif mek
tuplanm 1125 liralık rn11vcı~kat teminat mektuhu veya 
banka makbıızivle me7.1"ilr aiin ve !'aate karlar vilavet rlai
mi encümenine vermeleri. Ve c;artnamesini !""Örmek isti
yenlerin enr.ömen l.r:olPmine miiracaatlan. (3224) 8-4Q36 

Ankara f(ra daire~i gayr imenku1 satı~ memnr1u -
ğund:m : 

İpotek olup Ankar.anrn Sabuni mahallesinden çeşme sokağrnda 
ktin ve tapunun kütük 29, pafta 82, ada 418 ve 22 parsel numarasrn
fa mukayyet olup bir bap ahşap hane aşağıdaki şartlar dairesinde 
&çık artrrmıya konulmuştur. . 

Evıoaf ve mii'ltf"milatı 
Evin çift kanatlı kapısından girildikte üzeri açık ve taş ıföşeli 

.iir avlu gavri muntazam tahta ve tenekeden yapılmış bir hala ha
nenin alt katındaki kapıdan ~irilince mihterek bir avlu sa<t tarafta 
zemini t:lht~ d~şeli ve tavansız biri ı.;;,.ük ve diğeri büyük iki oda 
avlunun arka kapısından cıkılmca dört tarafı duvarla mahdut ve 

Uzer.ine ve kardeşiyle de müsterek hududu bir avlu derununda bir 
kuyu ve odunluk ön tarafında bir merdivenle h;ınenin ikinci ka
tına çıkılınca tahta perde ile bölünmüş bir ııofa clöı1emeli ve t:ııvan
ıız bir büyük biri küçük odadan ibaret olup kıvmeti muhammenesi 
700 liradır. 

Satı~ şartlan 
l - Satış pe~in para ile olmak fü:ere 6-12-934 tarihine miic::'l~if 

perşembe giinü saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul satış memur
luğunda yapılacaktır. 

2 - Taliplerin takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin % 7.5 
pey akçesi veya milli bir bankanın teminatını getireccklerilir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdiı edilen kıymetin % 75 sini 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkur günün 16 ıncı saatinde 
en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - fshu t:ırihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıy
metin% 75 sini bulmadığı takdirde 22-12-934 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza 

0

Uç defa nidadan sonra saat 15 da en çok artım talihine ihale edile-
cektir. tes<lU 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde ÜT.erine ihale edilenin talep eylcmesivle ihale 

•tarihinden itibaren 7 gün içinde vezneye teslim edilmeniği takdir
de ihale bozulacak ve isbu talipten evet en yüksek teklifte. bulu
nan talibin teklifi vechile almağa razı olup olmadrğr kendisinden 
sorulduktan sonra teklifi vcchile almağa razı olduğu takdirde far
kı ihalesi feshedilen 1 ci talipten tahsil edilmek üzere 2 inci talip 
uhdesine ihale olunacaktır. Teklif veçhile almağa razı olmadığı 

takdirde ise mal veniden on beş gün müddetle arhnnıya çıkarıla
cak ve ~n çok artıran talip Uzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte tapu har
''% 2.5 ılellal ücreti talihe ait olac:ıktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul 
tlzerindcki hakları ile 20 gün içinde icra dairesine bildirmele
ri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satıı 
bedelini paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaklardır. 

8 - A rtırmıya iştirak edenler daha cvel şartnameyi . görmüş, 

okumuş ve gayri menkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları ta
mamen kabul etmis ad ve itibar olunacaktır. 

g - İşbu açık artırma şartnamesi 15-11-934 tarihinden itibaren 
dosya numarasiyle herkese açıktır. · 

· 10 - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayri menkul sa
hf m~mıırluıYı,na müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 8--4958 

Tl!:JQ. KiYE 

llRAAT 
BA..NKASI 

·DAaA· 
BiRiKTiREN 
DAUAT i;DbO 

KAR 
Dünyanın en nefis, en leziz en temiz hakiki -:1 

Edrf mit Zeytinyağı 
Serginin 48 numaralı pavyonunda 

• 
ucuz fiatlarla satılmaktadır. 1 

Merkez: Edremit 
Ankara Şubesi: Balık pazarı civarı mevsim sokak 

No. 2 8-4959 

~1xJ:T1,:tı..:tx1x1x1x1ı:I#ı:Lx1,:J.j;[xl:cJ:rl:rixix1x1xix~U 

Bu. gördüğünüz bebek doğduğu gün Tayyare 
piyangosundan (35.000) lira kazanımstu·. 

Anh~ara Valiliğinden: 
Necatibeıv caddesinde idarei hususiyeye ait 17 nunıa· 

ralı dükkan pazarlıkla kiraya verilecektir. Şeraiti anlamak 
için her gün Muhasebei Hususiye Müdürlüğüne paza~l~ 
kin de pazartesi ve perşembe günleri saat 15 te DatII" 
Encümene müracaattan ilan olunur. (3210) 8-4944 

-------------------------------------------------
Malive Vekaletinden: 

Ankara'da Yenişehir'de yapılmakta olan Nafıa Vek!4 

leti ile İktısat ve Ziraat Vekaletleri binaları arasında 
20532 metre mikabı toprağın şartnamesine tevfikan kazıl· 
ması ve o taraf ta ki çukur yerlere doldurulması kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. Taliplerin münakasa 
günü olan 20 İkinci teşrin 934 sah günü saat on beşe kadat 
Maliye Vekaleti İnşaat Komisyonuna müracaatları. 

(~185) ~946 

l"-.Lüb'::' K:;rı Mel~-;-'I 
laııııı ınuıımı111umıııımmııımıı1111nıınımıımımıHDııııımııııınnmnınımıııııımımınauuıımmııınıwm-:..J 
Jandarma Umum Kumandanlığı 

Ankara Sabn Alma 
Komisvonundan: 

A~ağıda yaZih (2) iki kalem eşya hizasında yazılı gün 
lerde ve kapalı zarf usuliyle satın ahnacaktil'. İstektilel 
şartname ve nümunelerini her gün İstanbul Jandann• 
muayene heyetiyle komisyonumuzda görebilirler eksilt• 
me için gün ve saatinde ilk teminat makbuzu veya Bank• 
mektuhu ite komisvonumuza gelmeleri. (2981) 
1 - (17461) Adet Kilim 8-11-934 perşembe günü saat 11 d15 

2 - (1500) Adet Battaniye 8-11-934 ,, .. ,, ıs t• 
8-4720 

Divanı l\'luhasehat Riyasetinden~ 
Erzurum Merkez Malmüdürlüğünün 930 senesi idaro 

hesabmm Divanr "Auha:ebatça tetkik ve muhakemesi ne
ticesinde :? lira 88 kuru!"un masraf tahakkuk memunı sı• 
fatiyle ve muhasiple miic;tereken kendisinden tahsiline 
hükmolunan Er7.urum Dn~umevi tabibi Saffet Beyin ika .. 
metgahmm malum olmaması hac::ebiyle ilam kendisine teb 
lif! enilemediğinnen hukuk usul muhakemeleri kanunu· 
nnn 141 inci marldesine tevfikan tebliğ makamına kaim ol .. 
mak iizere kevfivet ilan olunur. 

(İc::bu ilan 21-10-934 tarihinde Divanı Muhasebat met· 
halincieki levhava talik edilmiştir. (3137) 8-4814 ....,, -
Harita lJm1ım l\1liidürlüITTinden: 

1 - Sartnameleri ayn ayrr tanzim edilen Harita Umum 
Müdürlüğü Kıtası efradı icin aşağıda ihale günleri. saat .. 
teri. miktarları ya;,,ıh teçhizat pazarlığa konmuştur. 

2 - Taliplerin ~artnameleri gnmıek üzere her gün ,,re 
pazarlr~a i~tirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyo
nu müracaatlar1. (3119) 

Saat MİKTARI 
13 100 adet ekmek torbası 
14 250 minder ve 250 yast1l 

krhfı 
15 200 adet kilini 

İhale tarihi günü 
12-11-934 Pazartesi 
12-11-934 " ,, 

12-11-934 
8-4830 

,, 

İstanbul Milli Emla { 
l\1üdürlü0ünden: 

Mercanağa mahallesinin Çakmakcılar vokuşunda k8if'I 
3840 metre murabbaı arsa üzerine mebni dört katta altf11JŞ 
oda ve altında dokuz dükkanı müstemil Yusufyan h~~~i 
nın 240 hisse iytibariyle hazineve ait 30 hissesi bedelı ~ ~ 
sene ve iki müsavi taksitte verilmek şartiyle 15675 ıır t 
üzerinden kapalı zarf usuliyle 11. 11. 934 pazar günü sa.3 

.. 
on dörtte satılacaktır. İsteklilerin yevm ve saati rneZ .. 
tdlra kadar 1176 lirahk teminat mektuplariyle teklif~~ 
melerini komisyon riyasetine tevdileri. (6760) s-4 
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HAV ACILIK ve 
11. İNCİ YIL SAYISI 

- İÇİNDEKİLER -

SPOR 
ÇIKTI 

- B UGUN Kbım Nami 
- Cwnurluğun on ikinci yılına ,, • 

-.. On birinci du- ,~.,.m,ı""""ıml!!IJ"!;'".,.,.,.. ·---
rak S. z. 

-.. Gök alanında 
'rllrkgücü 
Behçet Kemal 

~ kiın bu kadın? 
Hüseyin Rifat 

.... Cilınhuriyetin 
0 nbirinci yılı 
Nüshet Ha~im 
SirıanoğJu 

- CUnıburi. 
Y e t bayramı

lntzda dost ve 

koınşu !rakın 
tayYarecileri 

••• 
- Anka r a'dan • 

Diyarkekir'e 
ku· g·· .. il ~ ozu e 
bir bakış 

••• 
• Kuvvetli hava filolarına neden nı zum vardır? 

Mahmut Belij 

- Türkiye bisiklet turu kahramanları arasında bir saat: 
Selman Kaya 

- Gönül acısı (hikaye) Server Ziya 

~1~ıımıııuıwııııııııım1111111ııııı~ımııııııııııııımınıııınmırmıımrııımıt1J1rıııınıııııııınııııuııumnmnınıımııınınnmımıumııı 

YERLi MALI 

lSLAVED 
Dünyanın·en sağlam '93

Z 

' L A s l I K L [ R 1 GISVMD 

GISLAYED 
fVÜl• batlı.• 

Ve" son moda .. ~ta _,rocıaı:ı 

l<AOIN-ERKEK-ÇOCUK G~~-~m;~~r~ 
~O SON lA R 1 marka•ın. dik-

• kat ediniz! 
Tbld1edekl .. Ycrll U.D., Puatlanncr. ... maam mclıua aatu 

meğaaılarda ar&JIDll. 

~8kiı:ehir Lisesi Müdürlüğünden: 
b ~~ktC:hitnize alınacak 80 - 125 ton yerli kok kömürü 
deıt ırıncıteşrin, 934 tarihinden iytibaren (20) gün müd
tx 6: açık münakasaya konulmuştur. İsti yenlerin şartla
>1lzfenmek iizere mektebe ve münakasaya iştirak için 
~3ct e 7,5 muvakkat teminat mektuplariyle 11 ikinçiteşrin 
)on pa.z~r günü saat (10) da mektepte toplanacak komis-
~ rnuracaatlan. (3068) 8-4742 

~slciQehir Li · M··d·· ı·· ...... d -, sesı u ur ugun en: 
t'ihi~kte?imizin elektrik tesisatı 21 birinciteşrin 934 ta
~on nl en 1Ytibarcn (20) gün müddetle açık münakasaya 
battı u ~uştur. İstiyenlerin proje, şartname ve mukavele -

th-ake~. görmek üzere mektep idaresine, münakasaya iş
b:ıxş f ıçın de tesisati, bu gibi işleri muvaffakiyetle başar· 
teti' enni ehliyet vesiykasını haiz bir mütehassısın neza
t&ah~!~da yaptrracaklarma dair noterlikten tasdikli bir 
~as Utnaıne ve yüzde 7,5 teminat mektuplariyle müna-

annı Y ı - . . ... '&at apı acağı ıo ikinciteşrin 934 cumartesı gunu 
o(n3da mektepte toplanacak komisyona müracaattan. 
~ 069) 8--4741 

Ç 120200 kilo sığır eti 

HAKlMlYETl M1LL1YA 

Kumbara bütün hir i-,tikbaldir. 

iş Bankası 

Ankarq Valiliğinden: 
Ankara Emrazı Zühreviye Hastahanesine alınacak o

l~n 41 _kalem alatı tıbbiye münakasaya konmuştur. 8 ikin
cı ~eşrın 934 _Perş~mbe günü saat on dörtte ihalesi yapıla
cag~ndan t~Iıplerın şar~nameyi görmek üzere hastahane· 
ye, ıhal_e gununde ~.emınatlariyle birlikte vilayet mübaya-
at komısyonuna muracaatlan. (3050) 8-4677 

Ankara G ·· mrüğü 
Müdürlüğünden: 

. J\;füdür1üğümüz ambarlarında birikmiş 140 kalem sa· 
hıpsız eşya 10-11-934 günü saat 10 da artırma ile satılacak· 
tır. İsteklilerin güvenme1eriyle beraber o gün gümrükte 
kurulu satış komisyonuna müracaatları. (Müfredat listesi 
~ümrfikte a~rhdır.) (3128) 8--4789 

Jandarma Umum (umandanlığı 
An {3 a Satın Alma 

Kom· svonundan: 
Aşa~ıda yaZTh (3) kalem eşya hizasında yazılı günler

de kapah z~rf usuliy}e. satm ahnacaklardrr. İstekliler şart
n.ame ve ~umunelermı her gün İstanbul Jandarma heye
tıyl~ komısyonumuzda görebi1irler. Eksiltme kin gün ve 
sa~tınde ilk teminat makbuzu veya banka mektubiyle ko. 
mısyonumuza gelmeleri. (2961) 

1 - (2039) çift yemeni 5-11-934 pazartesi saat 2 
2 - (1797) ., Çizme 3-11-934 cumartesi ,, 2 
3 - (22345) Metre yataklık bez 4-11-934 pazar ,, 2 

8--4633) 

Polatlı T A S OP. • a. 
. AI. l(o. Riyasetinden 

5,000 Kılo kuru fasulye 5-2. Teşrin-934 pazartesi gun·· u·· 
saat 11 d ·· k e muna asası yapılacaktır. Taliplerin yevmi mez. 
kur ve saatte komisyonda bulunmaları lüzumu olan olu-
nur. (3225) 8--4952 

.3AYIFA 11 

D. D. Yolları Umum 
l\·lüdürlüğiinden 

Tcrübe mahiyetinde olmak üzere İstanbul, ile Elaziz a
rasında bir Yataklı vagon servisi ihdas edilmiştir. 

Her hafta cumartesi günleri Haydarpaadan kalkan 8 
numaralı yolcu trenine El aziz için ve her taraf ta sah gün
leri de Elazizden kalkan yolcu trenine Haydarpa~a iç~n 
birer Yataklı vagon ilave olunacaktır. Haydarpaşadan ilk 
hareket 3.11.934 ve Elaziz,den ilk hareket 6. 11. 934 tari-
hindedir. (3212) 8--4943 

E 
Hukuk Fak:ültesinden: 

Leyli talebe için 150 taknn elbise yaptırılacaktır. Ta
liplerin 21-11-934 çarşamba günli saçıt 11 de müracaatları. 

(3209) 8--4945 

Anlcara Ticaret ve Sanayi Odası 
~i.-illi ticaret bürosun an: 

Sicilli ticaretin 287 numarasında müseccel bulunan 
Aral İnşaat Limitet Sirketinin esas mukavelenamesinin 
ikinci maddesini tadil · eden layihanın İktısat Vekaleti Ce
lil esince tasdik edilmiş olmasına mebni işbu layihanın 
31-10-934 tarihinde tescil edildiği ve bir suretinin berveç
hizir avnen neşredilmekte olduğu ilan olunur. 

Aral İnşaat Limited sirketini teşkil eden serikler Mü
hendis Ragrp ve Muhaddis zade Alim Beyler bugün şirket 
merkeznde içtima ederek esas mukavelenin ikinci madde
sini brveçhi zir tadil etmcği müttefikan kararlaştırdıkla
nndan mezkur maddenin muaddel şekli aşağıda gösteril
diği Uzere tcsbit edilmiş ve gerek işbu içtima zaptı gerek
se mezkur maddenin muaddel aekli tahtt imzava almmış-
tır. Muha<ldis zade 

Alim 
İkinct nıaaaentn eskt şekil suaur: Şirketin merkzei An

kara'drr. Sirkct Türkiye d::ı.hilinde ve haricinde şubeler 
acabilir. Her şube açtıkça İktısat Vekaletine malfimat ve
rilir. 

İkinci m~ddenin bu 'liere kabul edilen muaddel şekli 
şudur: Şirketin merkezi fstanhuldur. Türkiye dahilincte 
ve haricinde subeler acabilir. Her şube açtıkça İktısat Ve
kaletine malt1mat verilir. 

(Aral İnşaat Limitet Sirketj)' nin esas mukavelename
sinin ikn:i maddesini tadil eden bu layiha muvafık görül
mekle Tıcaret kanununun 514 Uncii maddesine tevfikan 
tasdik kılmclı. İktı~at Vekili N. 

8-4934 
Müstesar 

Hüsnü Rrza 

Deniz l,isesi Müdürf .. ğ-ünde ı 
1 - Mektebimize 108 lira ücretle 9ir tarih muallimi alı· 

nacaktrr. İsteklilerden hiç bir yerde vazif edar olmıyanlar 
diğerlerine tercih edilecektir. 

2 - İsteklilerin üniversite tarih _şubesi mezunlarmdan 
veya Maarifçe müseccel Lise tarih !muallimlerinden bu
lunması ve mütekait .zabitler için de üniversite de bilimti
han ehlivetname almış olması şarttır. 

3 - Taliplerin sıhhat ıaporu, hüsnühal kağıdı. Niifus 
tezkeresi ehliyetnamelerinin tasdikli suretleriyle fotoö-
raflr fiş veya kısaca hal tercümeleri ve hizmeti askeri~e
sini ifa ettiğine dair vesaik ve mektepten verikek teahhüt 
~e~edi. suretiyle ?irlikte 10-2. Teşrin- 934 akşamına kadar 
ıstıda ıle Heybelıada'daki mektep müdürlüğüne müracaat .. 
lan. (72Z4) 8--4956 

Tokat VUayetinden 
Niksar - Reşadiye yolunun t4+ooo inci kilometresin

de yaptlacak 15605 lira 75 kun1s bedeli keşifli 36,00 met
relik fadh köprüsü in~aatı 20-10~<>3!1 tarihinden itibaren 
pazarlık suretiyle ihalesi icra edilmek üezre bir ay müd
detle eksiltmesi uzatılmıştır. İsteklilerin fenni ehliyet ve
sikalariyle birlikte yazılan müddet zarfında vilayet daimi 
encümenine müracaattan ilan olunur. (3179) 8-4947 

Ankara Milli Emlak l\f üdürlüWinden: 

GAZİ TERBİYE 
ENSTtTUS 0 HEKİMİ 

Muayenehane: AdJiye 
sarayı yanında Gençağa 

apartımanrnda Hususi 
daire telefon: 2661 her 
gün öğleden sonra saha-

Muhammen Hisse kaç taksit Mülahazat 
krvmeti miktarı olduğu 

ZMır· ahallesl Mevkii Cinsi Kapı Lira K. 
l;ioda Dük.kan 24 160 oo Tamamı Nakten peşinen 

" " ,,, 26 ,60 00 ,, " " 

.Yuliarda yazılı dükk'anlann ihalesi 4-11-934 pazar günü saat 15 te icra edilmek üzere 
muzayede bir hafta temdit edilmiştir. Talip terin müracaatları. (3203) 8-4910 ;tıakkale Jandarma Mektepleri 

abn Alma l{omisyonundan: 

)a Çtkarıı sıgır eti kapalı zarf usuliyle· yeniden münakasa- lmtıyaz .ahibi ve Baımu _ SİNEMALAR l>ac! ;;;;,;•n:ınkale Jandanna mekteplerinin seneliti ihti· f i 
2 

İ nııştır. barriri FAi.IH RJFKI. [ YENi• . 
L - h 1 Umumi ne .. riyab idare eden _ ııı:aı . a e 15 ıı "" Bugün Bu gece Bugün, Bu gece 

ez 

' 
e Vılayet d . - .-934 perşembe günü saat 15 te Çanak- Yazı itleri müdürü NASUHi Senenin en kuvvetli melodramı 

tın 3 - Şa t aıresındekı komisyonda yapılacaktır. ESAT. KADIN ASLA UNUTMAZ 
alnıa k r n?meler Çanakkale ve İstanbul Jandarma sa- Çanı;;;;;d'J;;; civarında "H 
A 0ınısyonlarmdan istiyenlere gösterilir. ayatım sana feda,; filminden da. 

1 
,. _ l' Hakırnlyetı Millıye Matbaa ha hissi ve daha müessir bir şaheser. 

~~ilan 0~~ip olanların ihale günü komisyona müracaat- !rnd;ı basrlmrşttr. JOHN BOLES - MARGARET SUL-
l-l _ ~nur. (7091) 8-4874 ' LA VAN. Aynca: Dünya haberleri. 

Büyük artist Douglas Fairbankı la• 
rafından temsil edilen: 

ASRI ROBENSON 
Fransızca sözlü efvkalide eğlenceli 
film. Ayl'ıca: Dünya havadisleri. 

1 ller t .. ~---- ~ a 

Urlij bulaşıklı hastalıklardan korwını ak için mutlaka en temiz ve eyi bir su olan hayat suYundan içmelisiniz. Deposu: Cihan Oteli. 
Telefon: 1775 
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Anka a'da bir ••• resimle 

Dün fırka grupu içtima ederek yeni idare heyetini seçmiştir. Bu münasebetle idare heyetine seçilen bazı mebuslarımızm resimlerini koyuyoruz: 
Üstte birinci sıra, soldan ıava doğru Abdülhalik (Çankırı), Cemil (Tekirdağı), Kılıç Ali (Gazi Antep), Fuat (Kırklareli) Beylerle Ihsan Paşa (Giresun); ikinci sıra, Rasih 

(Antalya), Hamdi (Ordu), Aziz (Erzurum), Abdülhak (Erzincan). Damar (Adana), Rasim (Sıvaı) Beyler. 
Solda: Cümhuriyet bayramı ıenliklerine ittirak etmek üzere gelen karde! lyran ve Irak tayyarecileri §erefine tayyarecilerimizin verdikleri ziyafetten bir intiba; solda alt 

nltıı,, lımet Paşa Kız Enatitüıünde açılan ~üzel sanatlar sergisinden birer köıe. Ortadakiler: Üstte, ismet Paşa Kız Enstitüsünde teşhir edilen bir heykel; altında sanayi ser" 
gisinde takdir ile seyredilen Nermin Faruki Nejat Hanımın yaptığı bir heykel. Sağdaki alt alta üç resim: Sanayi sergisinde halk ve Sümer Bank pavyonundan bir parça. 


