
ON BEŞiNCi YIL. No: 4793 -
EU1RNE 

ilk gençliğimin iki unulmaz 
acısından biri anam, öbürü Edir
ne' dir. 

1912 Edirne yasında bütün yur
da nasıl bir gönül karartısı çök
tüğünü kim unutmuftur? Büyük 
ağacın dallarını kıran, gövdesini 
büken f ırtma, Edirne' de, onu kö
künden sarstı. 

Ana yerine gelmez. Edirne bir 
daha nerede bulunur? 

Edirne ile, Avrupa toprakların
daki son türk sancağı yere düştü. 
Düten sancak gibi üstüne atıldık: 
Onu kurtarmakla, bükülmüı boy~ 
:numuz doğruldu, batımız yerden 
kalktı. 

Büyük kurtulut savaşını da E
dirne ile bitirdik. O bir sınır taıı 
değil, bir temel taııdır: Yeri~d~n 
oynıyamaz. O bir soy türesıdır: 
Türk kalacaktır. Atatürk'ün yurt 
sryaıasında nasıl Edime' den öte
ıi Y.oksa, Edirne' den berisi de 
Yoktur. Tarihinin yarısı türk olan 
Avrupa'mn, bir Trakyalık toprak 
Payını bizden kim kıskanabilir? 
Tunca boyunda Tuna susuzluğun
dan avunmağı bize kim çok göre
bilir? 

Edirneliler, betonla, taşla, de
ınirle yeni türk A vrupasını kura
caksınız. Siz yalnız kapımızın 
bekçileri değilsiniz: Şehrinizden 
leçen yabancılar, yeni türk kül
türü ile ıizde tanıtacaktır. Cotkun 
ulu~lar hızı ile, toprağınızın 
boıluğunu gideriniz. Köyünüzü 
yıkkınlıktan, tarlanızı çoraklık
tan kurtarınız. 

Minareleriniz, saraylarmızla, 
atalarınızın olanlarla değil, ken
di yaptıklannızla örinecekıiniz. 

Elli yılda üç kurtulut denemin
den geçen Edime'nin, acısı ka
dar sevinci de ulusaldır: Edime 
rünü bizi, lzmir günü gibi, yal
nız coıturmaz; u,aııdırır, düıün
dürür. Türk gücüne güvencimiz, 
Atatürk'e inancımız artar. içimiz
de, tek batına, bütün kurtuluıla
tın özel yasası olan i l e T i sesini 
duyarız. 

••• 
Büyük türk deiitiminin öz tu

tuınu, bütünlük'tür. Ulusal ku
l'lunları, yeni çağ düşünüıüne uy
ftıryan, aykırılıklardan antmak· 
br. 

T anzimat'tan beri Türkiye, ba
tı ile doğu arasında, gülünç bir a
lacatık bağlamıfb. Yavq yavaf 
birçoklarını attık. 

Dün çıkan kanun, fırkamızın 
halkçılık prensipinin tersine, yurt
\aıları biribirinden ayıran son os
llıanlıhk artımlarını da kaldınnıf
tır. 

F. R. ATAY 

llususi radyomuzla 
aldığımız haberler 

- Eski fransız savı~çıları idare hey
e~; eski alman savaşçıları ile temas e
dılerek bir anlaşmanın me.ydaaa getiril
llıesine k arar vermişlerdir. 

- Budapeşte sıyasal mehafili, Yu
~~slavya'nın uluslar cemiyetine verdi
~' notadaki Macaristan aleyhine olan 
•tharnı · · · ·ı k 
dir. 

arını ıspat etmesı ıstenı me te-

l> - Alman milli sosyalist şeflerinden 
Bre Roma'ya gelmiş ve sıyasal görüş

fllele re başlamıştır. 

t - M . Titülcsko dün Paris'te Mösyö 
avaı ile U?.un bir görüşmede bulun
~Ştur. 

ıs- l~panya'daki son karga:;alıklarda 
~: nuJyon türk lirası miktarında ulu-

IJJÜllc ve mal ziyan olmqt•r. 

• • • • 

Der gün sabahlan Ankarada çıkar 

Geçmişten ka ma "içtimai üstünlük 
doğuran unvanlar,, ağa, bey, 

efendi, paşa tüm kalktı 
l\fe<·lis, kalkan unvanlar arasına, molla" 

lıafız, hoca sınıfla~·ını da ekledi 

' KANUN 1 

Birinci madde: - Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, 
ll<'y, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi ve Hazretleri gibi 
lakap ve unvanlar kaldırılmıftır. Erkek ve kadın vatandCJ§lar, 
kananun karşısında ve resmi Belgelerde yalnız atlariyle anıllr· 
for. 

ikinci madde: - Sivil rütbe ve resmi niıanlar ve madalyalar 
kaldırılmııtır ve bu niıan, madalyaların kullanılması yasaktır. 
Harp madalyaları bundan müstesnadır. Türkler, yabancı devlet 
nişanları da taşıyamazlar. 

Üçüncü madde: - Askeri rütbelerden adın baıına gelmek 
üz.ere Kara ve Hava Müşürlerine (Mare•al) , Birinci Ferik, Ferik 
ve Livalara (General), denizde Birinci Ferik, Ferik ve Livalara 

' (Amiral) denir. General ve Amiralların derecelerini gösteren 
unvanlarda Deniz Müıürleri unvanlarının ve diğer askeri rütbe
fetin karşılıkları Ali Askeri .Şurası kararı ve icra Vekilleri He-

, yetinin tasdiki ile konulur. 
~1 iiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~h 

Türkiye Büyük Millet Meclisi fün 
saat 15,40 ta Kazım Ozalpm reisliii id
tında toplandL 

Reis - Meclis inikat etmiştir. 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya (Muğ

la) - Arkadaşlar, eski devirlerden kal
ma, bugünkü demokrasi esasına uynu
yan bazı lakaplar, unvanlar, rütlııeler, 
nitanlar, madalyalar var. Bunlann bir 
an evel rumi bergelerden ve kanunun 
kartısında kaldmlması inkılabımıza uy
gun bir hareket olacaktır. Hükumeti
niz böyle bir kanun hazırladı, yüksek 
huzurunuza takdim ediyor. Ricamız bu
nun takdimen, tercihan bugünkü ruz
nameye alınmasıdlt'. (Çok muvafık ses
leri) 

Reis - Elendim; Vekil Beyin bahset
tikleri kanun gelmi, ve encümene ve
tflmittir. Encümen mubıita11nı yaph ve 
riyaset makamına gönderdi Müstaceli
yet kararı vermeden evel bir defa ka
nun battan aşafı okunsun. Sonra müa
tacelen müzakeresi reye arzedilecektir. 

Kanun metni okundu. 

Reis - Kanun budur, Efendim. Bu
nun tercihan ve müstacelen ruznameye 
almarak müzaka-esini kabul edenler ... 
etmiyenler ... kabul edilmiştir. 

Reis - Kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı? 

Besim Atalay (AKSARAY) -
Arkadatlar; bir adam için en büyiik mut
luluk, yıllraca yüreğinin en derin bu
caktarında sakladığı duygulannm, sev
gilerinin iş haline gelmiş olduğunu gör
mektir. Ne mutlu size ki çöller arasın
dan fışk •ran koskoca ulusun yasalarını 
düzdünüz ; ne mutlu size ki öldü denen 
bir budunun temel taşlannr attınız. 

Kurların görmediği yenmeleri, onur
ları topladınız, tattınız. Gene kurların 
görmediği değişimleri pek kısa günler 

içinde it haline getirdiniz. Düşte gören 
inanmaz. Yarın okuyacaklar, - bu bü
yük değişimleri, bu yoktan yaratılqlan 
bu kadar az günler içerisine nasıl ııkıt
tırmıt diye şaşacaklar, onu yapana, onu 
yaratana yürekten bağlanacaklar. 

lnönü'nün çıplak dağlarında binbir 
güçlük içerisinde bu değişimin, bu b~

" k 1 sun temel taııru atan Çankaya. 
yu u u .. .. d t 'b• 

1 kayalan ustun e aı gı ı, 
nın ya çın d" _ At 
demir gibi örsle bir millet ogen a-
türk'e benden sonsuz saygılar. (Okay 

sesleri, alkışlar) 
.. · tiyen var mı? Reis - Başka soz ıs 

dd l ·ı esini kabul edenler ... 
mıt e ere geçı m 
etmiyenler... kabul edilmiştir. d 

T k U s (Giresun) - Vekil Bey en 
arı 'd' ? 

bir sual. Ağa kelimesi dahil mı ır 

lime olmadığından terkedilmui lazım
dır. (gürültüler) 

Kazım (Diyarbekir) - Müstamel 
değildir laf mı? 

Tarık Us (Giresun) - Efendim mad
denin içi dP.ki (gibi) aÖ:'!Ü zaten (ağa) 
kelimesinin tatbikatta bir arada dahil 
olduğu ~~~ >.mı vc."İrdi.Bendeniz açık
ça .aı:ylemesini iltizam ettim. Eğer bir 
tereddüt varsa tasrih edilmesine lüzum 
vardır. O halde ağa kelimesinin Je dahil 
olması laznndll'. Benim teklifim ağa ke-
limeıinin de ilavesinden ibarettir. 

Dahiliye Encümeni M. M. Şükrü 
(Çanakkale) - Efendim, kanunun is
tihdaf ettiği mana ve maksat, demokra
siyi kendine mal etmi, olan bu yÜksck 
milletin herhangi bir smıf farkını gös
teren unvanları tamamen yıkmaktır. 

Binaenaleyh ağa da. köylüler arasında 

. az çok bir sınıfı ifade eden bir unvan 
olması dolay11ile bunun kaldırılmasına 

·hükumetle beraber encümen de muvafa
kat ediyor. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya (Muğla) 
- Şimdi bir kelime ilave etmek la21m. 
Efendi, Bey ve Ağa diye. 

Sait Azmi (Kayseri) - Atlarile anı
lır deniliyor. Oz atla mı, soy adile mi_? 

Dahiliye Encümeni M. M. Şükrü 
(Çanakkale) - Evelce kabul edilmit 

' bir kanun var. Hem Öz, hem ele soy adile 
anılacaktır. 

Kemal Turan (Isparta) - Hacı keli
mesi de kalkacak mı? 

Dahiliye Encümeni M. M. Şükrü 

(Çanakkale) - A.:Zettim Efendim, ev
velce kabul edilen kanun mucibince di
ni unvanlar lakap olarak kullanılamıya
caktır. 

Lütfi Müfit (Kırşehir) - Ağa, efen
di, bey kelimeleri kalktıktan sonra ha
cının yeri kalmaz. Onun da tasribini ri
ca ederim. 

Dahiliye Encümeni M. M. Şükrü 

Dürı Meclis'te iyzabat veren 
Dahiliye Bakanımız 

(Çanakkale) - Efendim, tekrar ede
yim, evelce kabul olunan kanunla yeni 
ıoy adı kanunile dini makıadı ifade 
eden kelimeler esasen kullanılmaz, eğer 
hacc k f'limesi lakap, yani soy adı olarak 
kullanılıyorsa bu!'a da imkan yoktur. 
Bundan sonra delilerden ba~ka kimse 
kendisini hacı aiye tesmiye eotmez. 

Abdülhak <Erzincan) - Patam bu 
kanunla paplık kalkıyor, general olu
yor. Bunlann mütekait olanlanna da 
general mi diveceğiz? 

Dahiliye Encümeni M. M. Şükrii 

(Çanakkale) - Genel'allerin birkaç de
recesi vardır. Birinci ferik, ikinci ferik, 
liva olmak Ü-Zere bunların her birinin 
lakaplarını yani taşıyacaklan resmi 
isim~erin tayinini askeri turaya bıraluyo 

ruz. Mütekait olanlar için de tabia~le 

bir hak mevzuu olmak itibarile, müt~ 

kait birinci general, yahut ne diyecek
lerse mütekait ikinci ferik admı alacak
lardır. Mü• .. kaidin ele mukabili buluna
caktır, bu iİi .şur~yı askeriye düten bir 
ittir. 

Hasan Fehmi (Gümüşane) - Efen
dim kanundan bu manııılar çıkmaz, bu
yurduğunuz izah bu kanundan çıkmaz. 

KA.-n < Diprbekir) - Yalnız isim 
söylenecek, kadını ve erkeği nasıl an
lıyacağız? 

Şükrü (Devamla) - Kadın •e erkek 
isimleri malumdur. Fransa'da dahi böy
ledir. 

Reis - Karşılıklı konuşmayın, 

Celal Nuri (Tekirdağı) - Efendim 
encümenden bir sualim var. Bazı isim-

ler erkekle kadın ıorasında müşterektir. 

Mesela eski isimlerden lamel, iffet, Hik· 

met gibi isimler yeni isimlerden de Te
k in gibi isimlerin erkek veya kadına ait 
olduğu nasıl tefrik olunacaktır. Lütfen 
izah etsinler. 

(Sonu 2 inci sayıfada) 
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1934 
SALI 

Her yerde 5 kurut 

Büyük~ Atatürke 
Kutlu oliun .ana Atatürk adı, 

Ey türkün göldere uçu' kanadı 
Sen büyük soyunun tuttun elinden, 
O da özden sana gönül bağladı. 

Yaydın yüreklere yüksek ülkünü; 
Ne mutlu bizlere gördük bugünü. 
Görüp yadeller de imreniyorlar, 
Her yönden türklüğün önürdüğünü. 

Bükmüştü boynunu umutsuz, yurdun; 
Sen onda yepyeni bir acun kurdun. 
Serptin beyinlere bir yeni ıtık. 
Bomboş gönüllere İnan doldurdun. 

Sildin alınlardan sen, sinen yası. 
içlere çöken o silinmez pası, 
Ne yaman büyülü ellerin, senin, 
Ey büyük ulusun ünlü Atası. 

Ne keskin esin var, ne yüksek (aam}11 

Senin bir erilmez Örgedir anm. 
Gözlerin göklerden yaltmklanmıt, 
içinde var özü bir çaı}layanm. 

Senindir dirimin doyulmaz tadı, 
Elinle kalktı türk, yurt ayd1nlandıı 
Yarat yenilikler yeni adınla; 
Kutlu olsun sana Atatürk adı. 

NAiM ONAT 
. (Naim ff 87-1111) 

Önürmek - Terakki. tekaddilm. 
Es - His 
Sam - :Hayal 
Örge - . Şahika 
An - İdrak 
Yaltmk - Elektrik 
Dirim - Hayat. 

••• 
Yarattın yepyeni bir varlık onaa, 
Koydun gene kendin bugün ona at. 
Atatürk, çok mudur bir tozan sıDI 
Senin ıııiında çırpmaa Onat. 

N.ONAT 
Tozan - Zerre. 

as 

Atatürkü anlatan 
bir söylev 

Nansi, 26 (A.A.) - Okutma 
birliği tarafından verilen konf• 
ransa Başkanlık eden . Türkiye 
Büyük Elçiıi Suat, . K. Ata
türk'ün türk ulusunun yardımı ile, 
ititilmemit çapta genit bir IOJ. 
inkılap yapmıf, bütün bir uluaal 
nıbunu, zihniyetini, ablak ve ıCi
reneklerini değittirmit olduiuna 
söyliyerek kendisini öimüttür. 

Suat, K. Atatürk'ün ökono
mik inkılabı da ıerçeklqtireceii
ni sözlerine eklemittir. Büyük El
çi demittir ki : 

uTürkiye'nin dıt ııyasuı, esu 
itibariyle gerçekçidir, banpeTel'J 
dir. 

Suat, bilhassa Türk - Y u. 
nan yakınlığının ve Balkan uzlat-
masının yakınf&l'k bantı ile bü. 
tün Avrupa barıtı için latıdığı e-
hemmiyete iıaret elmit ve yüzyıl
Jardanberi devam edegelmekte o
lan türk • fransız dostluğunun 
bugün barıt havası içinde daha 
ziyade artımı ve genitlemiı oldu
ğunu aöylemittir. 

DabHiye Vekili Şükrü Ka~~ ~Mui· 
la) - Ağa kelimesi dahil degıl~. !a- l 
ten dilimizde o kadar miat.amel bir k• 

Cam ,L ur Jı"larmonik orlce.strası lr.onaerini verir /ren ve dinkvicll~rl. Dan gece Hallr.evindl Piu.-ıl u 



SAYIFA 2 
iZ 

DIŞARDAN 
DLU. f..A R CEMiYETi ..._ _______________ ____ 

Uluslar Cemiyeti 
assamhlesi dağıldı 

Cenevre, 26 (A.A.) - Uluslar cemi

yeti, (c"kalade aHambleıine i,tirak ebnİ§ 
olan murahhasla..;n birçoğu Cenewe'• 

den aynfmışlardır. M. Benes, Prag'a 

dönmüştür. M. Titüleı:ko ile Tevfik Rüş

tü Parisc gitmişlerdir, orada M. 

Flanden ve M. Laval ile orta ve tark 

Avrupasma ait meselelerle Marsilya ci

nayeti dolayuıile Macaristan'm yapmıt 

olduğu müracaat haldnnda görüşecek

leri sanılmaktadır. Murahbaslann hepsi 

de birinci kanunda Sar meselesile uğra

tacak olan uluslar cemiyeti toplantısı 

için Cenevrc'ye geleceklerdir. 

Uluslar cemiyeti konseyi, bu toplan· 

bamda ya Macaristanın Marsilya cina

yetine ait konufmaların tez elden ya

pılması isteğinin kabulü ve yahut bu 

konu§malann 21 birinci kanun 1935 e 
. ı 

bırakılmasına karar verecektar. 

Yugoslavya dıı bakanı M. Y evtiç, 

hareketinden önce uluslar cemiyeti ce
nel yazganı M. Avenol'u ziyaret etmiş 

ve kendiıile Yugoslavya muhtırası hak· 

kında gÖrü§mÜttür. Bu muhtıra, elli sa
yıla lcadar olup içinde birçok lotoğrali

ler ve belgeler vardır. 

Arnavutluk mektepleri meselesi 
ve Uluslar Cemiyeti 

Cenevre, 26 (A.A) - Amavutlukta 

hususi mekteplerin kaldırılması ve bun 

ların yerine devlet mekteplerinin ko

nulması meselesi uluslar cemiyeti kon

eeyinde ileri sürUJecektir. İngiliz, Mek· 

ıika ve Portekiz mümessilleri, bu kal

dırma Amavutluktaki azlıkların ekse

risi tarafından protesto edildiğinden bu 

mecelenin bir "azlıklar meselesi" ola

rak gündelige konulmasını genel ldtip· 

~n istemişlerdir. 

Türk ve Sovyet Dış Bakanları 
Uhıslar Cemiyeti toplantısının 
geri bırakılmasını protesto 

ettiler 
Cenevre, 26 (A.A) - Havas ajansı 

bildiriyor : 

M. Litvinof ile Tevfik Rüştü ... 

illkelerinin Cenevreden uzak bulunma

•ı dolayısiyle konsey toplantılarının 

biribiri arkasınca geriye bırakılmasını 

u1us1ar cemiyeti g~nel k8tibi yanında 

protesto ederek toplantı tarihinin en 

az beş gün önceden kat'i olarak tespiti

ni istemişlerdir. 

DE lZ KONUŞl\IALARI 

Japonya'nm hcrabcrliğini 
tanıma şartı 

Vaşington, 26 (A.A.) - Ayandan 

M. Nye, dış sıyasa cemiyeti tarafından 

«!ün verilen öğle ziyafetinde söyledi

Ji nutukta, Japonya'nın Vaşington 

anlaşmasından geri dönmek için verdi

fi karan yerinde göstermi~ ve İngil

tere ile Amerikayı, eğer silahların azal

tılmasını gönülden istiyorlarsa, Japon 
ya için deniz beraberliğini tanımağa 

5ağırmıştır. 

Deniz göriişmelerinde 
tlurgunluk 

Londra, 26 (A.A.) - Japon sefiri 
il. Mataudeiro, dün öğleden sonra M. 
Norman Davis.ile bir parti golf oyna
tnıştır. 

Japon ve Amerikan mehafili, bu o
.fUndan sonra iki devlet adamının i~ ü
•erinde görüştüklerini, ancak bunun 
deniz konusmalannın durumunda hiç 
bir değişiklik yapmamış olduğunu söy
lemektedirler. Bu konuşmanın, M. Mat
eudeiro'nun bugün Amerika elçi1iğine 
giderek M. Norman Davis ile göriişme
ıi hakkındaki kararını değiştirmiyece

fi ihtimali •ardır. 

FRANSA.DA 

1\1. Eryo diyor ki : 
"Ne içte, ne dışta savaş 

. . ' ıstemıyoruz.,, 

Şato Fliyeri, 26 (A.A.) - Bir mek

tebin açılma Şt"nJiği dolayısiyle veril

miş olan ziyafette bir nutuk söyliyen 

M. Eryo, hakiki bir c:iimhuriyetçi için 

iş başında olmasının bir zevk değil, bir 

vazife olduğunu söylemiş ve ziyafette 

yalnız radikal sosyalistlerin değil, mu

tedillerin ve sosyalistlerin de bulundu

ğunu görmekle sevinç duyduğunu ve 

içte dışta barışı korumaya çalışacak bir 

hükumetle çalışma beraberliğine anık 

olduğunu bildirmiştir. 

M. Eryo, cümhuriyet hükumetinin 

efkSrı umumiyenin serbestliğini temin 

etmek vazifesini üstüne almış olduğu

nu söylemiş ve şu suretle haykırmıştır: 

- "Ne dışta ne içte savaş istemiyoruz, 

istemiyoruz ... 

Bundan sonra işsizliği ele alan M. 

Eryo, 810 bin yabancı işçisi bulunan 

Fransanın ancak 350 bin işsizi bulun

duğunu söylemiş ve netice olarak şöy

le demiştir: 

- Biz, ortalıkta panik çıkannağa ça

hşan adamlara savaş ve barış sözlerini 

spekülasyon yapmağa uğrapr. insan

lara kapılmıyacağız. 

M. Eryo, bundan sonra demiştir ki: 

- Avnıpanın şarkında soysal gidişi 

bbimldnin aynı olmıyan bir devlet var 

dır, bu devlet dün çarlrk rejimi yaşı

yordu. Bugün ise başka bir şekildedir. 

Bununla beraber. bu onun bileceği bir 
iştir. 

O devletin dilediği gibi ben de ba
rışı diliyorum. Ben, çocuklarının ve 
ülkenin dirliğini düşünen bir devlet a
damı gibi düşündüm, bu suretle uzlaş
ma sözlerinin söylendiği barış ve ya
kınlık hareketlerinin yapıldığı günün 
çok kutlu bir gün olduğuna inanıyo

rum. 
M. Eryo, Sovyet Rusya'nın ulus· 

lar cemiyetine girmesini büyük bir se
vinçle karşılamış, demokrasi reıımı 

hakkındaki öğünçlerini ve cümhuriyet 
disiplininin 1792 de olduğu gibi bir ke
re daha Fransa toprağını ve acunun 
hürriyetini kurtarmış olduğunu söyle
miştir. 

Fransız-Rus ittifakı yok, 
uzlaşması var 

Paris, 26 (A.A.) - Övr gazetesi, 
Rusya ile Fransa arasında bir ittifak 
bulunduğuna dair olan haberleri tek. 
%ip ederek "bir fransız-rus uzlaşması 

vardır; fakat, ittifak yoktur" demekte 
ve Paris Moskova hükfimetlerinin em
niyetin korunması meselesinde bir dU
şüncede olduklarını söylemektedir. 

Ölt>n t•lçiniu alayı 

Pads, 26 (A.A.) - Elçi Filip Ber
telo'nun ölüm alayı bugün yapılmıştır. 
Merasimde M. Löbrön'iin ve hükume
tin mümessilleri ve bütün elçiler heye
ti bulunmuştur. 

Iloııi - Grenı;uar •fovnsı 

Paris, 26 (A.A.) - Müfettiş M. Bo

ni'İıin haftalık Grenguar mecmuası a
lehinde açmış olduğu davaya Paris a
ğır ceza mahkemesinde başlanılmıştır. 

M. Boni bu davayı mecmuanın kendisi
ni M. Prens'in öldürülmesi işinde suç 

ortağı göstermesi ve çalınmış olan çek· 
]erin dip koçanlarını satması ve Sta-

viskinin dip koçanlarını bozması gibi 
işlerle suçlu göstermesi üzerine açmış
tır. M. Boni, 200 bin frank zarir ve zi
yan istemektedir. 

Bir teılıiş<:i ) akabndı 
Marsilya. 26 (A.A.) - Zabıtaca ya

kalanan İtalyan Rub:ıtton'un tethişçi
lcr grupuna dahil olduğu sanılmakta
dır. 
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HABERLER Büyük Mil et Meclisinde 
1NG1LTERE'DE 

Prense!' l\larina' nııı evlt>nme 
şenlikleri 

Londra, 26 (A.A) - Yunanistan Ju

ral hanedanından Prens ve Prenses Jorj, 
Dük de Kent ile Prenses Maria'nrn ev
lenme şenliklerinde bulunmak üzere 
dün buraya gelmiştir. Avru

0

pa hüküm· 
darlarından birçoğu bu evlenme şenli
ğinde bizzat hazır bulunacaklarlır. 

Bernar Şov hasta 

Londra, 26 (A.A.) - Bernar Şov 

Londradaki evinde birkaç gıin<knberi 

şiddetli soğuk alğmhğrndan yatmakta
dır. Bugün iyicedir. 

SOVYETLER BIRLIGINDE 

Sovyct Ru.;;ya"da otomohil , .c 
traktör ~ana~ii 

Moskova, 26 (A.A.) - Prnvda ga· 

zetesi, Sovyet sanayi kollarının en ye

nilerinden biri olan otomobil ve trak

t5r sanayiinin bir bilançosunu yapmak· 

tadır. 1930 yılında yalnız 8500 otomo· 

bil monte edilmiş ve 12800 traktör ya

pılmıştır. O zamandanberi ilerleme o 

kadar ça'buk olmuştur ki, on ay içinde 

57500 otomobil ve 77300 traktör teslim 

edilmiştir. Sovyet RU5)1a 1932 de bu 

yolda ilk sırayı alıyordu. O tarihten 

beri traktör yaprmı 3500 e varmakta
dır. 

Bir yandan yeni fabrikalar yapıl

makla beraber öte y;ından da eldekilu 
daha üstün bir hale 2etirilmektedir. 

ITALYA'DA 

Buğdaycıhkta ilerl.-nıeler 

Roma, 26 (A.A.) - 11 inci ulusal 
buğday mükafatını kazananların mükll
fatlan dağıtrlmıştır. Buna 15 binden 

fazla ekim mliessesi girmiş ve 2500 

den artık mükafat verilmiştir. 
Romada bu münasebetle bir nüma

yiş yapılmıştır. Ziraat bakanlığı müş
teşarı M. Arturo Macalşi dokuz yıllık 
miicadele esnasında Roma eyaletinin 
çalışma örneğini övmüştür. Savaştan 

önce 49 milyon kental olan ürün 65 mil 
yon kentala çıkmıştır. 

İtalya Kıralı Siiveyş Kanalııida 
Roma, 26 (A.A.) - Somahdan dö

nen İtalya Kıralı, Süveyş kanalına gel
miş, orada kanal idare meclisi üyeleri 
ile yerli hükumet erkanı tarafından kar 
şılanmıştır. 

Amcrika'daki faşist komplo!ött 

Nevyork, 26 (A.A.) - Ceneral Bultri 
hükumete karşı bir faşist komplosu yap
mak teklifinde bulunınu~ olmakla itham 
edilen .Gerald Macguire'in eski simsar
lardan Robert Klak'tan 74 bin dolar 
almış olduğu, Amerika aleyhindeki fa. 

aliyetler hakkında tahkikat yapmaya 
memur komisyonun vermiş olduğu ra
pordan anlaşılmıştır. 

OE(;IŞIK HABERLER 

Kıral Zogonun 
anası öldü 

Tiran, 26 (A.A.) - Draçta bu
lunan Kıralın annesi Hatice Ha. 
mm, birdenbire ölmüttür. Ölüsü 
Tiran'a getirilecektir. 

IWl-:Jka parasının istikrarı 

Brüksel. 26 (A.A.) - Bakanlardan 
M. Deveze, liberal fırkasında yeni hü
kumetin programının Frangın istik
rarlı kalması ökonomik kalkınma esas
larına dayanacağım söylemiştir 

Prens Pol'iin yolculuğu 

Belgrat, 26 (A.A.) - Yugoslavya 
matbuatı naip Prens Pol'un Londra'da 
yolculuğundaki ehemmiyeti kaydetmek 
tcdir. Prens Pot Londrada ingiliz dev
let adamlariyle görüşecektir. 

(Başı 1 inci say dada) 

Kazam (Diyarbekir) - Ben de onu 
demek İstiyorum . 

Da"ıiliye Bakanı Şükrü Kaya (Muğ
la) - Efendim birinci madde gayet ıa· 
rihtir. Biz türklerde tegallüp, srnrf Ye 

tefevvuk ifade eden birçok k-?limeler 
kullantl"'ı!k adır. Kıınundn kullandığı· 

mız .. ~ibi,, kelimesile her muhitte ktıUa· 
nılan huna mümasil k c.-lİm"l4rİ kaldır· 

mı~ oluvoruz. Günlcii v11karda <la sövle
dlğim f?İh: her memlekette muhtelif la· 
kn., ve na,ıeYer pek çllk ol::\rak J: .. llanıl· 
mııkt~dır. bunların :wrı ayrı z'kreclil· 
mesi mümkün d .. ~ildir. B'.,'\enıı1evh bu 
maddn mnksadı ;ı:n ,Jeve kaficti.-. Rnhusus 
ki meclisi nli ağa k .. limesini dn mad:le
yc k"tt·ktan sonra. 

Mütekait v,eneraller bu sıf.,,tı taşıvn· 

bilec .. klerdir. Çü-ıkü generallik bh·ok 
bilı?i ve si\yi müt,,m::ıdi neticesinde kn· 
zanılmış b7r rii~b .. di... Mütekait de olsa 
b•ınu l"s•ması liv;ımdır. 

(' ... Jal Nurini sövled'kf,.rini işitme

dim. Lutfen t r krar etsinler. 

Reis - Cclııl Nuri lutfen yrkına r.e
lerek tekrar ediniz. 

Celal Nuri (Tekirdağı) - Efendim, 
Eski ve yeni isimlerdr ki hem kadm ve 
hem erkt k için kullanılan bazı isimler 
vardır. Bunları kanunen nasıl tefrik e
deceğiz. iffet, ismet, N=mct ve Tekin 

gibi. 
Dahiliwı B.ı.kanı Sük,.ü Kava (döle

nerekJ - Efendim; bunları daha etraf· 
) 1 anlatabilmiş olmak için biTaz uzun ot. 
makta beraber esbabı mucibeyi huzuru· 

nuzda okuyacağım. 

Bu kanımırn e!4b(ıbı mucibesi 

şudur: 

Türk inlnlabsnın en açık (öz.eli) vas
fı demokratik olmasındadır. Demokra· 
sinin temeli ulusal üyeler arasında ne 
kanunda, ne teşrifatta, ne de muamelede 
hiç bir fark olmamaktır. Türk tarihinin 
ilk çağlarında milletin fertJeri arasında 
hiç bir fark olmama91dır. Türk tarihinin 
ve makam farkları herkesin uhtcsine 
verilen vazilelerden ibaretti ki bu vazİ· 
fclerin muhtelif dereceleri arasında 
ehemmiyet itibarile fark olsa da vazife
nin şerefi ve vazifeyi görenin haysiyeti 
nokta11ndan hiç bir fark yoktu. O devir
de ulus adamları yalnız atlarile an !rr, 
atlannm başına hiç bir sual ve paye ek
lenmezdi. lftil1ar ohınan yegane sıfat 

türk ulusundan olmaktı. Bunun en par• 
lak misali Attila'run romalılaı·a verdiği 
ıade, lalalt büyük cevaptır. 

Orta çağda devlet, rejimleri değjşti, 
bununla beraber halkçılık mefhumu da 
eski saflığını ve temizliğini kaybetti. 
insanlar arasında esasını kah dinden, 

lcah huralelerden, kah tegallüp, tasallüt 
hırsJanndaa alan farklar hasıl oldu. Bu 
suretle mümtaz sınıflar meydana çıktı. 
Her bir ımıf kendine ve nesline ilahi, 
hayali slfatlar ve lakaplar izalesine bat· 
ladı. Türkler lııurunu vustai cemiyetlerle 
temadan sırasında bu tesirlerden kurtu
lamadı. O da sınıflara aynlarak millet 
içerisinde bir hiyerarşi vücude getirdi 
ve kendisine halktan üstünlüğünü gös
teren fuzuli bir takım lakaplar ve paye
ler izale etti. Ve bu lakap n payeleri 
silinmez bir ha~ gibi taşıdı ve bunları 
halkı ve hakkı ezmek için mütemadiyen 
kullandı. Vakıa bugün türk inkılabı ve 
cümhuriyeti kanun önünde herkesi mü
&avi yapmıttır. Bugün biç bir ferdin la
kabına ve payesine güvenerek ve sığı
narak hiç kimseden fazla ve üstün hak
kı yoktur. Yoksa da eıki devirlerin arta 
kalan bu lakaplar ve tabirler kullanıl
malda ulusal Üyeler arasında eski sınıf 
ve tefevvuk hatıralarını uyandırmakta, 
milletin demokratik asil ruhunu incit
melı:tedir. 

Bundan başka türk inkılabını nakıs 
göstermektedir. İşte bunun içindir ki, 
gelişi güzel isimlerin önüne konulan 
kah tevkiri, kah tahkiri, kah istihzayı ta 
zammun eden ağa, efendi, bey, beyfen
di, paşa, hazretleri gibi tabirlerin ar
tık türk camiası vasıflarından kaldırıl
ması içtimai inkılabın zaruret1erinden 

olmuştur. Kanunun birinci ~ıddesi 
bunu tekit için yazılmıştır • 

Bununla beraber türkler hususi mu
habere ve muhaverelerde bir kimseye 
ve cemaata bitap ederken adın önüne 
gelmek şartiyle erkeğe, ere yani erki· 
şiye bay, kadına da bayan diye bitap 
edebilirlc-r. Bu tabirler öz türkçedir 
ve türklcrin ilk devirlerinde kullanıl
mıştır. Tefevvuk ve imti;'az ifade et-

mez. Diğer yabancı memleketlerde hd 
memleketin kendi liiliyle adları öniln• 
de kulanılan tabirler gibidir. Hususi 
mfinasebetlerde muhabere ve muhaver~ 
it: rde söz ve yazı arasında kullanılmall 
kanuna n kanunen icap eden esasa ay• 
kırı olmadığı gibi başka memlckctlerdo 
kullanılması umumiyetle miiteamel vı 
miltearl'f olan fıdctin yerini de dilinıi%• 

de tutmuştur. 
Eskidenbed a!kerlik bir mesleki mah 

sus telakki edilmekle be:aber son asfP 
da olduğu gibi uzun ve mütemadi talı• 
sile. terbiyeye gayet müşkül ve ct~ıf' 

mümareseye tabi değildi. Herhangi ,ir 
irade veya kararla hariçten tıir adamrn 
bu meslekin herhangi bir riitbesine a• 
lınması caız görüliirdii. Bundan başka 
maddeten ask~rJik meı;Jeğine girmesf 
-ınilmkun olmıyan nilfuzlularrn tatmini 
için askerlikte tabiatiylc mevzuu bahia 
zaruri olan derecelere muvazi un•for• 
malı sıvil rütbeler tesis edilmişti. 

Ulema arasında da ortodoks ve kao 
tolik nıhani teşkilatından iktibas edilen 
J>ayeler ve dc-rcceler ihdas edilmişti. 

Türkiye Cümhuriytei bu rütbe ve 

payeleri filen oıtadan kaldırm" Uıe d• 
nihayet bu ilga bir taamütden ibarettit'. 
Kanuni mlleyycdni yoktur. İkinci mad 
de bunun için konulmu~tur. 

Cümhudyetin tessüsündenberi im
paratorlukta mevcut nişanlardan hiçbi• 
ri verilmemiş ve hiçbirimiz tarafından 
bu nişanlarm takıldığı görülmemiştir. 
Ancak bu da sırf teamüle müstenittir. 
Halkumzm gbsterdiği bu fazileti lra• 
nU1K'n de tekit etmtk icabetti. Anealt 
muharebe meydanlarında kazanılmlf 

madalyalar bunc:t.n haris olmak icap. 
eder. lstild~l nıadalyaı lıe e•levlyetle 
hariçtir. Bunun içindir iri kanunun tı-9 
deleri~ biç bahscdilmemi,tir. 

Yabancı devJetlerJn bafka yabancı 

devlet tebaasına birçok sebeplerle nı.· 

şan vermeleri vakidir. CilmhurlyetU. 
teessüsilndenberi türkler demolrruiyd 
b.ığhlıkla.rından bu ni'3nları takmama~ 
tadırlar. Kanunun son fıkrası verilen •• 
badema veril~etr olan yabancı devlet• 
nişanla.rının taşınmasını menetınfkt~ 

dir. Bu nişanların takılması eıkiden CS. 
devlet tarafından ruhsata tabi idi. Ciin'I 
huriyet idaresi timdiye kadar kimsey
böyle bir ruhsat vermemiştir. Ancalıi 
bazı ahvalde devlet reislerine ve hükO• 
metlerinin türklere verecekleri nipn• 
Jarı reddetmek de mümkün olmryacağııl 
dan istenirse bunlarm bir hatıra otarall 
kabul edilebileceği, fakat asla taflDIDI" 
yacağı fıkrada gösterilmiştir. Kanuıtl 

larımızda ve dilimizde bUyük inkılap• 
lar yapılırken türk milletinin ve devleı
tinin en çok ehemmiyet ve kıymet ver" 
diği ve en çok Htiha.r ettiği askedill 
derecelerine ait unvanlarda da inkdi• 
brn gidişi ile ~nasip kaflılıklanııt 
ordumu~un ve erlinımızm cvreneel ytJ 

uluslararası haiz olduğa kudret 'ft kır 
mcti de nazarı itibara alarak bulmall 
zaruridir. Liva, ferik ve miltUr rütbe• 
terini ihraz etmit zevata liaanımıs~ 
derece farkı gözetilmiyerek alehttaJİ 

' paşa denmesi bir teamUldD. Bu un•• 
m taşıyan pek çolr sivil hattı ağa, pr 
şalar olduğu gibi bu unwn bazı y~ 
cı memleketlerde gelifi güzel birçoli 
kimselere verilmekte .e iltibaslara ~ 
vet etmektedir. Halbuki livalık, fe.ri.1'" 
tik, müşürlük her medeni memleket~ 
olduğu gibi bizde de çok yüksek bilgi 
ve büyük fedakarlıklara kan ve can pr 
hasına kazanılmış mevkilerdir. Ba _.. 
kilere sahip olabilmeleri haiz oldu.a-1 

ulusalrarast kıymeti ifade edecek bit 
tabirle anmak, ltendilerine göster91CI& 
mecburiyetinde olduğmnaz hannet .
muhabbetin delili ,,e ifadesi oımatıdıfe 
Binaenaleyh iltibau ~k yer vercsı el' 

ki zamanlardanbed Ye her yerde aıoltte' 
lif manalarda kul1amlan pqa tabiri .,. 
tık tarihin sayıfalarına bı.ıakılarak bıl" 
giln Türkiye demokrasisinde lntl..-: 
mamak lazım gelir. Liva. ferik •e 111 • 

şür tabirleri yabancı olmaktan sarf;; 
zar bugün bu yiıksek rüt~ -~a~~ple ifa" 
kı~ctini uluslararası bır olçu ile 

J ••• ete• 
de edebilecek mahiyn ve manada ff 
- ·ıı d. O · · d.. .. .. n muhtc 

1 
gı er ır. nun ıçın uny-.ı ~t-

dillerini konuşan her medeni mcınle bl" 

te olduğu gibi liva ve !eriklere ve r• 
.. urıe 

rinci {eriklere (general) ve m\lf . .,-
(mareşal) denmesi zaruri görülJOÜf 1, 
bu zaruret kanunun maddesiyle tef 

(Sona 5. inci sayılaJa) 
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l'an - sıyasal 

Bibnemiş Sinf on ya 
Ş• aon günlerde "Bitmemit Sinfonya,, 

adında bir filim, Ankara'mıza gelerek, 
ortallfı kaaıp kavurmuı ve "eyi filim., 
doıtlannın keseıinde, "ayaonudur, der
lhan eonudur,. demeksizin kocaman rıllı
nel_. açmıflll'. Filmi, bilmiyorum gör
lt\İyen kaldı mı? Ama eyi biliyorum ki, 
iki kere, üç kere görenler oldu. Demek 
oluyor ki eyi filimden anlamak, bir ta
lnın ukalaların monopolü değil, halk de
diğimiz gerekince saz kadar duygulu 
varlıiın elini uzatmasile kavrıyabilditi 
bir feymiı. 

Ben de, bu filme iki kere gidenlerde
nim. Hoıuma gitmiı olduğu kadar, ıe
lenlere en ziyade ne bakımdan bir tesir 
Japbfını anlamak için. llk gidişimde, 
Sebubert'in şahsiyeti çevresinde ıahla· 
ilan "mrzıkal,. evrenin yutulasıya kulu 
oldum. Mızıkanın doğuşunu bir değil 
birkaç yerinde belgelendiren bu filimde, 
Lied1er (şarkılar) tanr111 F ranz Schu
bert'i birçok şarlı:dannı yarım kalan 
•İnfonyaaını, Ave Maria'smı duyarken, 
Yaşarken, yaratrrken görüyoruz. Bugün 
evrensel bir ünü olan viyanah kompo
zitör, bu filimde, ıeviyor, seviliyor, bir
kaç yandan sevip seviliyor da, gene bü· 
tün lııa sıcak, sarıcı sevgi havası, mm· 

kanın doiuıuna yardım etmekten bafb 
ltir 1141 yaramıyor. Sevgi, bu filimde, 

auzdranın doium ağrm aibi bir teY· 

Genç kompozitör, sevgiliıinin keskin • 

layı ile içli yatları arasında bir adam 

Ribi çırpınıp yaralanıyor; arkasından, 
&'ene bir kompozitör, mızıkanın tannhk 

Ulkeıinden çıkamryan, çdcmıya izinli ol
nuyan batlra candan başka kandan bir 

1'arablı. gibi o Gllı:enin sınırlan boyunca 

dolaırp, dııarıya doğru, sevgiliye doğru 

balcmıp orada, kendi acununda, kendi 

evreninde kalıyor. Sevgili bile ona di

)'or iri: "Sen, beni ne yapacaksın? Ben 
&ana ne verebilirim? Sana bütün bir İn· 

&anlrlr tapacak!,, 

Franz Schubert de, bütün kendi ca

nından kendi kanından olanlar aibi, 

truzıkanın yüce ülkesinde tanrılık eden· 
lerden biri olarak kalıyor. 

Bunu Ave Maria parçaamdan anlıyo
t"Uz. Bu parça, eklemeye benzemekle be

raber, önceki parçaların bir apoteozu o

larak alınınca, filmin genel çevresine 

Pelc siizel uyuyor. Genç Schubert, Ea

lerlıazTnin kızmdan aldıiı yarayı Mer

)em'e aardınyor. Yalnız bu parçada bir

az lratolik propagandası kokusu olması, 

&on duygulanmrzda bir takım silikler 

bırakıyor. Franz Schubert rolü, bir ar

kadaıın dediği gibi, sanatkarın ve ba

lıassa kompozitörün soyluluğunu, yı
kl\nmıı içliliğini çok eyi veren, eyi taıı· 
Yan birine verilmiı. A ve Maria parça

sında, kafasının üzerine ermiıliğin ıtıfı 

değerken bile, genç ve güzel kafa, bu 

i.uluıu gülünç olmaktan kurtarıyordu. 
lialbuki Marthe Eggerth, Esterhazile

tin ı.:ızı olmak ırmarılı:lığını, onurunu, 

İnatçd•ğım verdiği kadar, duygulu ka· 

dtra, içli kadın gözükemedi. Tipi dolayı
aile, Martha, çok dümdüzdü. Duygulu, 

içli rözükmek için takındıfı haller, ma· 

lciYaj cinsinden ıeylerdi. Martha tipinde 

lair kadın, Franz Schubert'e o melodile

l'İ ilham etmiı olsa bile, o gözlerle o 

duygululuğu, o içacmnı hem kendine, 

'-em de sevgilisine yaıatrmı olamazdı. 
• \' alnız Martha, şarkılarile, oyunlan 

ile, &ahiden, kendi kendisini aımış oldu. 

~u bakımdan onu hiç bir defasında bu 

dar "en forme,, görmemittik. 

llitmemiş Sinfonya'nm en güzel par· 

~lllrından biri, Macar ovası, baıaklar, 
"itülerd' ı. 

111 Ernni1et sandığı giıesinde oturan 

. "'"• len:", Emmy, bu baıaldardan biri 
'-dar rüzel, rolünde, onlar kadar do

~l'\ac" idi. Almanca bilmek ıartile, 
~, ti . d b t' . 1 . ·ı· • pın e ve u ıpın ro e geçırı ı-

.-llde Sc:h 
~ ubert ve Schubert'in mızıkası 

\'· 'her olmalı: üzere, olduğu gibi bütün 

~:'8'yı bulmak kabildir. Emmy, Vi

-S lltn o kız tipidir ki, olduğu gibi 
•raır .s_ ... ıokakta, kaldırım kenarların· 

ili' ..... P bahçelerinde biter; biraz iıle-
llce c1e .... d 1 kdw "1o.a • onun e açı mıyaca egme 

kapıac yoktur. 
BURHAN BELGE 

HAKiMiYETi MiLLiYE 
LE &2 

Şebl.r ve Taşra 
Edirnenin 
kurtulıı~ bayramı 

Eşsiz bir sevinç ve şenlik 
içinde kutlandı 

Edirne, 25 (A.A.J - Edirne kurtu
luıunun 13 üncü yıldönümü pek parlak 
bir surette kutlanmııtrr. Bu münasebet
le Edimeye binlerce konuk gelmit ve 
sokaklar kalabalık hallı: ve talebelerle 
dolmuıtur. Bayram ünlü bayrağımızın 
Selimiyeye çekilmesile baılamı§, bayrak 
halkın yaıa ıeslerile ve mekteplilerin 
trampetleri ve mızıkanın istiklal martile 
selamlanmııtrr. 

Cümhuriyet meydanında kürsüye çı· 
kan Edirne mebusu Şeref çok can
lı bir hitabede bulunmuı ve demiştir ki: 

"-Bugün, bütün dünyaya düıünme 
ve Y•tamayı bildiren sizsiniz. Bainaız· 
dan bütün bir tarihi önünde diz çöktü
ren bir Mustafa Kemal yarattınız. Ey, 
ulusumuzun büyük çocukları; önünüz
de açılan geniı yolda yilrüyerek arka
nıza bakmayın. Size açdan büyük ön
derin göaterdiii yol doiu değil, batı 
yoludur. inanınız çocuklanm, herhangi 
bir ite elinizi koyarsanız o sizindir. Ak •• 1 , 
ıun er Yafıyan, karagünleri unutmama-
lıdır. Karagiinlerin acrlannı taııyanlar, 
akr{lnler yaratanlardır. Gün geldi ki Si
nan ustanın büyük yapm önünde dalga· 
lanan al sancak karalara büründü. Onu 
ancak türk çocukları göğsünde bir inan 
gibi yaşattı. Gün geldi ki, türkülerinizi 
susturdular. Size yaşamak hakkını bile 
vennediler. Fakat bir gün bütün bu sal
dırana, büyijk varlık "dur,, dedi. Türk 
vardrr. Gönüllerle kafalar birleşti yürü
dü. Onun arkasında seve seve koştu. 
Mehmetçik süngüsüne dayandı. "Dur 
tiirk yurduna girilemez,, dediği zaman 
bütün dünya diz çöktü. 

Tarihin göklerinde zaferden zafere 
koşan al sancafın ününü göğsünde ta· 
ııyan güzel Edirne'nin habrasını gön
lünüzden çıkarmayınız. Büyük önderi
miz büyük Atatürk, onun içindir ki E
dime çocuklanr.ı kendi öz benliğinde 
benimsemiıtir. Artık Trakya'nın yük
aelit yolları düzelmiş ve iılenmeğe baı· 
lamııtır. Bundan sonra tarlalar yeıille
necek, Trakya'nın her tarafından varlık 
fıılnracaktrr. Gazi türk cocuklannın 
kllrakterli, çahıkan olmaıını. istiyor. Ço
cuklarım çalııkan olunuz.,, 

Şeref, sözlerini yaşasın Mustafa 
Kemal diye bitirmiştir. 

Şeref'ten sonra birçok gençler 
de ateıli hitabeler irat etmişlerdir. Nu
tuklardan sonra geçit başlamış, bir bu
çuk saat ıünnüıtür. 

Öğleden sonra futbol müsabakaları 
ve birçok eğlenceler yapılmıştır. Edime 
sevinç ve heyecan dalgalan içindedir. 

Himayei Etf al 
balosu valclasıyor . ' . 
Türkiye Büylik Millet Meclisi Baş

kanının yüksek, himayeleri altında 
Türkiye Himayei Etfal Cemiyeti men
faatine 6.12.934 perşembe günü akşa
mı Ankara Palas salonlarında verile
cek olan ulusal kostümlU balonun çok 
zengin ve eğlenceli olması için büyük 
bir özenle çalışılmaktadır. Balo tertip 
heyeti ü~üncü toplantısını ! ilk lcinun 
934 cumartesi günü saat 15 te Cemiyet 
salonunda yapacaktır. Balo geceqi zen
gin bir de piyango çekilecektir. Uh.snl 
kostüm müsabakaları yapılacaktır. Mü
sabakada kazananlara kıymetli hediye
ler verilecektir. 

Adlip· intihap enriimf'ni 

Adliye intihap encümeni dün va
zifesine başlamıştır. Yeni hakimler ka
nununa göre. hakim sınıfına mensup 
olanlar arasında tasfiye yapacak ko
misyon mesaisini ay başında ikmal ede 

bilecektir. 

AVCTI,AR KPRlJLTAYI 
Ankara Avcılar Kulübü üye çolclu- ı 

ğu bulunmadığından toplantı önünıüı:
deki pazar günü akşamı saat 18 e bı· 
raıulmıştır. 

Eski Türk Adları 
Türk Dili Araştırma Kurumu

nun "Soyatları,, hakkında buldu
ğu ''A,, harfindeki isimlerin ikin
ci listesi tudur: 

Alabay - Alak - Alakuı -
Alakuı Tekin - Alan Bay - A
lanhuya • Alanlar • Alas . Alat - A
lata Han - Alata, - Alay - Al
ban - Alcu - Aloftekin - Al
gu - Alınak - Alına Han - A. 
lrncak - A!ka - Alka Evli -
Alkan - Alkaşı - Allak - Al
pagu - Alp Argun - Alp An-
lan - Alp Aya - Alp Ertonga -
Alp Giray - Alp Han - Alp 
Salçı - Alp Tekin - Alp Yürük 
- Alsaç - Altaca - Altanay 
(ka) - Altam Han - Altay -
Altın Arıg (ka) - Altmay 
(Ka) - Altın Sabak (Ka) 
- Altmıt Kara - Altu - Altu
boga -Altun (ka) - Altun Bey 
- Altunbigi (ka )- Altunhan -
Altun Kara - Altuntaş - Altun 
Terim - Alyu - Amagur - A
monak - Analay Atalay - An· 
bazuk - Andariman - Angay -
Angış Han - Anşın - Anucur
Anuk - Apak Bigün (ka) - A
pak Han - Apa Tarkan - Apu
han - Araboğa - Aratemür -
Arda - Arga (ka) - Argana 
(ka) -Argın -Argın Doğan -
Argış - Argun - Argun Ağa -
Argun Han - Argunşah - Arı
basun - Arığ Boğa. 

Not: Yanlarında (ka) yazılı at
lar kadın adıdır. 

100 kuruşluk gümüş 
paralar geldi 

latnnbul Darphanesinde bası
lan gümüş paralarımızdan 100 ku
ruşluğu, dün Cümhuriyet Merkez 
Bankasına gelmiştir. Paralar bu
günden itibaren piyasaya çıkarı
lacaktır. 50 kuruşlukların da bir
kaç güne kadar gönderileceği ha
ber alınmıştır. 

Tarife Komisyonu 
Kurtoğlu Faik'in reisliğind~ki ko

misyon tarife kanunu projesinden baş· 
ka, tetkik ettiği maddeler hakkındaki 

raporunu dün Başvekalete vermiştir. 

Komisyonun vardığı neticeler son ka
nun 935 tarihinde tatbika başlanacak 
tır. Tarife kanunu projesinin tetkiki 
zamanla yapılacak bir iş olduğundan, 
uzıyacak ve bittikten sonra ayrı bir ra· 
porla Başvekalete verilecektir. 

l\1iizik ,lf•j:'.,ri~nwsi komisyonu 
Dün saat 15 te Maarif Vekilinin 

Başkanlığında musikişinaslanmızın da 
iştirak ettiği komisyon geç vakte ka· 
dar ruznamesindeki maddeler üzerin
de meşgul olmuştur. 

~I. PesmezoAlu 
1\fali)re Balcanı 

olu)10r 

fstanbul, 26 (Telefon) - Atina'dan 
26 tarihiyle bildiriliyor: Ökonomi Ba
kanı M. Pesmezoğlu'nun Maliye Ba
kanlığını kabul etti~i ve yarın tahlif 
edileceği resmi mehafilcle söylenmek
tedir. 

Ceneral Saro İstanbul' da 
İstanbul, 26 (Telefon) - Fransa'nın 

Büyük Elçiliği eski A taşamiliterl Ce· 
neral Saro, buraya geldi. Ceneralin in
'' burada geçireceği söyleniyor. 

Ceneral bugün gazetecilerle konut· 
masında: "Ben, Türkiye • Fransa ara· 
sındaki ökonomik münasebetıerin art
masına çalışıyorum. Fransa'da TUrkl· 
ye'yi tanımıyan1ar çoktur, Hattl fran
sız sanayicilerinden bazıları da Tlirlı:i

yeyi tanımıyorlar, ben Türkiye•yi fran· 
sızlara tanıtmağı bir vazife bilirim.,, 
demiştir. 

Prenses Mariana'ya 
Yunanistanm armağanı 

İstanbul, 26 (Telefon) - Atlna'dan 
26 tarihiyle bildirllfyor: İngiltere fCı. 

ralının kUçUk oğlu Prens Jorj, ile Yu
nan Prenseslerinden Mariana'nın dU
ğUnlinde Atina şehrini temsil etmelıı: 

Uzere Atlna Belediye Reisi Londra'r
gitmiş ve beraberinde A tina toprağfy
le eskiden kıraliyet bahçesi olan tim
diki miııt bahçeden çiçekler götllrrnU,. 
tilr. 

Adliye vekili ve 
Rıhtım Şirketi 

İstanbul, 26 (Telefon) - Adliye 
Vekili, bugün Perapalas'ta Rıhtım Şlr
ıketf MUdUrfyle konuştu. İstanbul Rıh· 
tım ve antrepolarının hUkQmet tara
fından satın alınmasına dalr olan mu
kavelenamenin burada iımalanacalı 
söyleniyor. 

Yalova'nm planı 
1stanbul, 26 (Telefon) - Yalova'nın 

planını yapacak olan şehir mUtehaHı· 
11, bugiln İktısat Vekaleti Deniz ve 
Hava Müsteşarı Sadullah ve Akay MU
dUrti Cemil ile Yalova'ya gitti. 

Telefon şirkf'tinin l 90 bin lirası 
İstanbul, 26 (Telefon) - Telefon 

Jirketinin geri verdiği 190 bin lira, be· 
tediyenin emrine verildi. 

1 tanhu] Belediyesi 150 bin 
lira ödiinç istiyor 

İstanbul, 26 (Telefon) - Belediye, 
Adaların su ihtiyacını temin için Zira
at Bankasından 150 bin lira ödünç ia
temeğe, Dahiliye Vekaletiı:ıden izin ia
tedi. 

Siirp Agop mf'zarhğı davası 
İstanbul, 26 (A.A.) - SUrp Agop 

mezarlığı davası bitti. Mahkeme, Pat· 
rikhane'nin ermenileri temsile kanu
nen salahiyeti bulunmadığına ve me· 
zarlık arazisinin de ermeni cemaatin
in akari olmadığından davanın reddine 
karar verdi. 

Mahkemenin bu kararı üzerine bu 
yer İstanbul Belediyesinin malı olmut 
tur. Arazinin bir milyon lira kıymetin
de olduğu tahmin edilmektedir. 

I~astik - deri kundura işi 
İstanbul, 26 (Telefon) - Lastik ve 

deri kundura işini tetkik eden komia
yon raporunu hazırladı ve bastırarak 
ticaret odası azalarına dağıttı. Rapor, 
yakında münakaşa edilecektir. 

Samsun'da çehreli sabun fabrilcs~, 

(yaızısı memleket postası sütununda; 

Kayserl'dc çarşaflar kalkıyor 

Kayseri, 26 ( A.A.) - Şehir kurul
tayı, dün geç zamana kadar ıiren top
lantıda çarf8ftarın kaldırılmaııaa allat

' lar arasında karar vermittir. 

SAYIFA 3 
a 

Ankara Radyosu 
.,! 

Dün akşam, radyoda öz türkçe yazıl
mış parçalarla Ulu Önderin Atatürk 
Soyadından ötürü gazetemizde pkan 
üç yazı okundu. "Atatürk.. yazılarım 

okuyanın candan, duyarak ve inanarak 
okuyuşu bizi ve hiç şüphe yok bütün 

dinleyicileri heyecana boğmuştur. 
Bundan sonra. Necdet Remzi, Ulvi 

Cemal bi2e keman ve piyano ile Tor
tini ve Sarasat'tan caldıtar. 

M üzik'ten sonra. Şakir Hlzim, 
gençler arasında hava sporunun yaptı
rılmasının sebep ve buna olan fe•bli
de ihtiyacı anlattı : ve nihayet sayılar
la yürütüp getirdiği 96ı:ünü bet yüz 
tayyarecilik bir harp kadrosunun arka· 
sında 3000-5000 ihtiyat tayyareciff el
de bulundurmak, hava sporunu yap
mak mecburiyetleri ile bitirdi. 

Bundan sonra Madam Mari Boyar 
öttU .. SlSylediklerf araamda bilhassa 
Manyutko'nun göz yaşlarmda pek çok 
muvaffak olrluğunu ve beğenildiğini 
söylemek gerektir. 

Sonra, kaçakçılık ve bunun fenalı
ğı etrafınöa İrfan Sıtkı gayet gü
zel bir konuşma yaptı. Bunda kaçak· 
çıhğın yurt için ne kadar büyUk kö
tillilklere kaynak olduğu pek glizel an· 
latılmıftır. Bu konuşmanın ardrnı"ın 

caz çaldı ve gtlnlin haberleri verildi. 
Bu akşamki program fudur: 

10. - Günün işi 
ıs. - Musiki: 

Tcherepnine BagatellH 
Albenir &ıpana 

,, Aaturiaa 
Atbenlz Kspana 

Piyano: Ulvi C...aJ 
10. - Ahmet Kudsi 
20. - Musiki: 

Sarasate Zigeunerwel1e11 
Bach Concerto 

Keman: Necdet Remd 
Piyano: Ulvi C.Ul 

10. - Fıkralar 

ıs. - Dans muııikisi 
Haberler 

İstanbul Radyosu 
18 den 18,30 a kadar almanca ders, 

18,30 dan 19,30 a kadar dans muükiai 

(plak), 19,30 dan 19.40 a kadar d6nya 

haberleri, 14,40 dan 20,10 a kadar M. 

Ooldenberg'in idaresinde Koro heyeti, 

20,10 dan 20;40 a kadar Sıhhiye Vekile· 

ti namına doktor Mahmut Sabit tara

fından konferans (yeni bir sıtma mik

robu ve sıtma nakleden aivrislnelder 

hakkında yeni ke§ifler), 20,40 dan 21,15 

kadar Mehmet Münir Bey tarafmdan 

teganni, 21,15 ten 21,30 a kadar ajanı 

ve Borsa haberleri, 21,30 dan itibaren 
stUdyo orkestrası tarafından muhtelif 
eserler. 

Bugünkü Avrupa 
programlarından 

seçmeler 
KONSERLER 

Saat 
13,15 Tuluz'da senronı 
20.00 Brlikael'de senfoni 
21.00 LUksemburg'da konser 
21.l 5 BrükseJ'de senfoni 

OPERA VE OP"gRETLER 

Saat 
13.15 Kolonya'da balet musikt .. 
13.20 I...ükseıriburg•da Şubert'iı· uç 

kızlı ev opereti 
17.25 Viyana'da neşeli oyunlu 
19.10 Prag'da " 
20.00 Belgrat'ta uverttlr 

DANS MUSlKlSt 

Saat 
12.35 Prag'da caz 
18.20 .. 
18.20 Laipzig'de halk oanııarı 
18.30 Stütgart'ta danı 
20.10 " Vals 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anaf artalar cadcleeinde 

SEBAT 

eczahanesidir. 
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Yubcını·ı l'osıwcı 

Bir savaş 
tehlikesi var mı? 

· Geleceli savaş nasıl olacak? 
Alır.a.1ya açıktan açığa silahlanıyor 

ve onun bu yoldaki çalışmalarının bU
yüklüğü, acunda savaş tehlikesi kor
kusunu do·uruyo~ 

Almanya'yı yakından görenler, bu
rada hiç kimsenin, muhakkak görünen 
bir savaş hülya veya kabusundan kur
tulamadığını söylüyorlar. Avrupa'da, 
birıbirini kovalıyan "ihtar., ları endişe 
ile dinliyor. 

Çok eyi ve soğukkanlı bir müdekkik 
olan M. Benes diyor ki: 

"- Gelecek ilkbahardan itibaren 
Avrupa barışının bozulması bir vaka
nıi çıkmasına bağldır • ., M. Baldvin'
den, M. Makdonald'tan sonra M. E
den: "İngiltere'nin zayıf olmasının sa
vaş doğuracağını , söylüyor. 

Almanya'nın gözünü korkutacak 
bir kuvvetin, endişeye dlişen diploma
siye yardım etmesi için her yerde yeni 
konuşmalar, şimdilik ferdi alanda ka
lan gayretler görülmektedir. 

Bir savaş tehlikesi var mı? ve na
sıl bir savaş kopacak? ..• 

Böyle bir tehlike varsa, bunu yok 
etmek için dış işler bakanlığımızdan 

beklemek ve istemekte haklı olduğu

muz gayretlerin tesirini inktr etmek
sizin, bu tehlike yüzünden karşılaşaca
ğnnız korkunç vaziyetlerden bizi koru
mak için askeri kurumlarımız ne yapa-
bilirler? ı 

Önce. tehlikeyi bize kim haber ve
riyor? onu gözden geçirelim. 

Söylendiğine göre Almanya muay
yen bir glin için muayyen bir ihtilU 
hazrrhyormus ve haı:ırhktarı da, bugün 
acun "azetelerinin haber verdiklerin
den ne daha gizli ve ne de daha geniş 
imiş. 

Doğruluğu hakkında tngiltere, Fran
sa ve ftalva'nın emin olduktan blrkac 
sayı, bu sil· hlanma gayretinin bil

yül-Hi~ünü vö terir 1 
Ravhcsver'in ıon bin askeri vardı, 

bu~n 300 bin askeri vardır ve 1935 yı
lı zarfında bu savı 400 bine çıkacak

tır. 

Rayhsver'e benzer tarzda yetiştiril
mic; ve kısl<>lara verlestirilmiş polis kuv 
vetleri 35 bin Hc;iden 100 bin kişiye 

çıknrldı 

Kıslalara verJec;tirilmiş yardımcı kı

taların mevcı•du 80 bini bulmuştur. Ya
kmıfa bu -.avı 100 bin olacaktır. 

Versw nntlac;maınnın tesbit ettiği 7 
"J>ivacle fırbsı b11fYÜn 21 e çıkarılmış

tır T.2,.rm f'e'"" teçhizatın hazırlan
m:ıcıı biter hitnıe?. bu 21 fırkaya 21 tane 
d;:ıh" eklt-nccektir. 

Acıkeri t:ıyyarecilik birkaç ayda 50 

filo, iki vıldım eksik bir zamanda 100 
filo cık;:ırabilecek bir program mucibi 
bilvilk adımlarla ilerliyor. Rayh tara
fından cok yakından kontrol ve idare 
edilen sivil tayvarecilerle bunların mal 
aemcsi bunun dışındadır. 

Bütcenin ac;kerf masraflar fash bun 
]ara uygun bir kabarrklık gösteriyo~. 

Savaş zamanındaki çııhc;mahrı an· 
dıran bir 1'ekilde çalı .... n fabrikaladar 
aynı çabuklukta en modern sil ıhlaı çı

kıyor. 

Alman toprağının her tar'lfmda, 
modem surette teçhiz edilmiş v,....,; bir 
kuvvet topraktan çıkıyor ve belli ' ·;r
aiz, doğudan lıatıva do~ru ilerliyor. 

Doğmağa hac;lıvan bir tavvare,..:ıık 
yUzünU T.ondra ve Paris'e çevirivor. 

Otostradlar Ren nehrine doğru uza· 
nıyor. 'Runlar;n ü,crindeki savaş köp· 
rUlerinden ve yeni yapılan beş simen
difer köprüsile lıec; şose köprücılinden, 

çok büyük randımanlı demiryolt:m ve 
ıoseler geçiyor 

Biltlin bu savaş tedariklerini rnare
pl Peten ve M. Benes gördüler. M. 
Baldvin, M. Makdon:ılrl ve lf Eden 
görüyorlar. Bütiin bu Jıı .. ırlıklar savaş 

tehlikesini doP:uruyor. 
Bu savaş Almanya'nın ol l,,. ;u kadar 

herhangi h<ı'>ka bir ulusun tasavvur e 
deceği gibi bir savaştır: yani manevi 
ve maddi bakımdan zayıf görülen bir 
düşmana karşı çok hoyrat bir gayretle 
yapılıp pek kısa ıırecek bir savaş .•. M. 
Eden'in hakkı var: "Zayıf olmak sava 
şı r'!nı:.11nıyor.,, 

Böyle çabuk bir neticeye varmak 
için modern bir hücfunun: 

a) Yangın ve gaz gibi en gayri in
sani vasıtaları çekinmeden kutlanan 
şimşek gibi bir hava hareketi; 

b) MotörlendiriJmiş ve makineleşti
rilmiş kuvvetler ,tarafından idare edi
len, çok çabuk yer değiştirerek tayya
relerin verdikleri zararları eyice ta
mamhyacak ve onlarla milmkün olduğu 
kadar yakından iş birliği yapacak 
yer hareketleri; 

c) Gökten ve yerden ilerliyen bu yı
kıcı kuvvetlerin arkasında, gayet eyi 
silahlanmış, çok çabuk hareket eden ve 
savaşı birkaç haftada bitirecek olan iş
gal ve savaş kuvvetlerine malik olması 
llzımdır. 

Böyle bir hilcQma ilk hedefi teşkil 
edecek olan Paris ve Londra şehirleri
nin, açıktan açığa yapılan bu hazırlık
lar karıııında neden korktuklan böy
lece anlaşılır. Şimdi Taymls ve Sen ne
hirleri ilzerinde "kahrolsun savaş., di
yen haykırmalr.r duyuluyor; fakat İn
giltere' de de, Fransa'da da ,ımdiye ka
dar görülmemiş bir Hetin verdiği kor
kuyu anlatan bu haykırış, patlak vere
cek tehlikeye karşı bir korunmadan de
ğil, bunun karşısında duyulan bir ruh! 
isyan hissinden doğuyor. 

Barbarlığın bir lokmada yutmak is
tediği "Paris,. savaşa bir davet vesileıd 
olmağı istemiyor. Eğer böyle bir bU
cOma karşı k<'vacak tedbirler alınmamıı 
olsaydı yahut sokaklarında ihtilal pat
lak vermiş olsaydı, Paris savaşı davet 
edebilirdi. HükOmet de otorite, cemi
yette temizlik, sokakta düzen istediği 
zaman, kendi güveni ve ulusun kurtu
lusu için çalıstığını biliyor. 

Almanya'nın yukarda anlattığım 
modern hUcGmu yapabilecek vaziyette 
olup olmadığını, bu hücfunu durdurup 
durduramıvacaaımızr, yahut da en eyi
si,bövle bir hiiclım hazırhyanların cesa
retini önceden kırıp kıramıyacağımızı 

öğrenmek i'ltemek Paris'in hakkıdır. 

:;:*~ 

Almanyanın silahlanma ve hUkQmeti 
askerce kurumlandırma bakımından yap 
tığı bUyük çalışmaları inkar etmek im
kansızdır. Bitlerin verdiği emir, aske
ri bir emir demektir. 

Bu askeri çalışma başladıktanberi, 

Almanyanın hudutlarını aşarak Avru
panm üstUne çöken bir tehdit bulutu 
görülüyor. 

Diplomasi acununu insanlık vic-
danını isyan ettirecek bir cina-
yetin yapılmasına meydan ver-
memek için bütün ihtiyat ve ikna kuv
vetleriyle çalışmalı ve diğer taraftan 
da her ulus, İngilizlerin "zayıf bir İn
giltere savaş doğurur" prensipini ka
bul etmelidir. 

Biz fransızlar kuvvetli miyiz, za
yıf mıyız ? 

Yokedici vasıtaların en modernleri
ni kullanan bir hücumun tekniğini her
kes bilir. 

Almanya böyle bir hücum yapabile
cek midir ? 

Fransa böyle bir hücumu durdura
bilecek mi, yahut daha iyisi, bunu ha
zırlıyanların cesaretini kırabilecek mi
dir ? 

Bu sorguya ancak etrafı görmiyen 
nikbinlcr "evet,, ve ortalığı yaygaraya 
veren betbinler de ,'hayır,, diyebilirler. 

İki cilt kitabı doldurabilecek böyle 
bir mevzuu iki makaleye sığdırmağı de
neyerek yalnız işin aslını söyleyceğim
den dol yı özür dilerim. 

Bu işlerde başlıca düşünce olan şu
dur : Modern hücum, çok çabuk veri
len bir kararla çok çevik ve kuvvetti 
ma'zemenin harekete getirilmesi demek 
tir. .Fak t bi1hassa bu m3lzemenin fen
ni bakımdan zenginlik ve ileriliği, bu
nu kull:m.,caJ:ların uzun bir "öğrenme" 
devrc .. i geçirmesini gerekleştiriyor, 

Mf'sela, f.ıhrikad n yeni çıkmış tanklar
la, asl.-('rlik •ubelerinde-n yeni çıkmış a
rla"'llıır, ne f.:aC'ar çok olurlnsa olsun
lar, hir pli'l içindf' t:-nk alııyları ktmmı
ğa yarryam"·lar; tayyarelerle pilotlar 
çah• ,. 1· hir h:ıv:ı flrcl•ıcııı ol:ıma7'hır. Ha-
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rekatın ba lz.ngıcından itibaren malze
menin yüksek randm:ınını tcm:n edecek 
olan "beraber çalışma"yı doğurmak iç~n 
en seçme adamlar, uzun etütler ve dai
mi bir antrenöman gerektir. Modem 
savaş aletleri, modem savaş cüzütamla
rına amansızca tahakküm etmektedir. 
Bu gibi aletler !.er ş::yden önce ve her 
şeyden üstiin olarak "çok adam" iste
mekte ve bu adamların kendisiyle dai
mi temasta bulunmasını dilemektedir. 
Bu söylediklerimiz yüzünden ihtiyat 
kuvvetlerinin modern savaşta kullanıl
masının ne kadar gUç olduğu anla§ılır. 

İşte bizdeki ve Almanyadaki savaş 
kuvvetlerini böyle b_ir imtihandan ge
çirmek gere<ktir. 

Çabucak kararlaştırılan modern bir 
hücum, yangın ve gaz kullanarak hava
dan yapılacak şimşek gibi çabuk bir ha
reketi, ve yerde bunlarla iş birliği ya
pacak motörIU makinalı çok seri ve çok 
kuvvetli motörlü ve ma 1·inalı grupları 
ihtiva etmelidir. Bunların hepsi, tah
rip kuvvetlerini teşkil eder. Arkaların
da da zaptedilen topraklan işletme, iş
gal veya savaş orduları gelir. 

Atmanyanın, muhtaç olduğu bütün 
azimkir adamları ve en modern bütün 
malzemeyi en kısa zamanda bulacağına 
inanmalıyız. Bunları bulmak ve kul
lanmağa başlamak arasında ge~ek za
man, komşuları fçin bir güven milddeti 
te,kil eder. 

Almanya harıl harıl tayyare yapıyor. 

Fakat bir hava ordusuna malik değil

dir. Kuvvet ve çevikliği itibariyle çok 

korkunç olan savaş aletleri yapıyor, fa

kat biz bite tankları kulanmağı yıllar 

fçinde öğrenebildik ve motör1ü kıtaları

mız daha talim devresindedir. Almanya 
ise şimdilik bu mecburiyetten kurtula
maz, 

Fakat muhakkak bir şey daha varsa, 

o da Almanyanın en tehlikeli formülle

re doğru istikamet aldığıdır. Bunlar da 

tayyare, gaz, motilrlil gruplar, çok ça

buk yer değiştiren kıtalar, büyük mik

tarda kamyonlarla Almanyanın "kad

rolaştınnak" işinin bilyük gerekliğini 

anlamış olmasıdır. 

Buna karşı biz ne yapıyoruz? Bizim 

bir hava ordumuz var, ama, bu orduyu, 
dünyanın en birinci kuvveti yapacak o
lan iyi malzeme yok. 

Çok gilzel bir istihkam sist•mimiz 

var. Bu dn bize havadan yapılacak bir 

taaruzla beraber iş görecek yer kıtala

rmı durdurmak için çok faydalıdır. Fa

kat savaş al"tlerinin rolünün büyük ol

duğu her kuvvette en esaslı eleman o

lan "me1llek askerleri"ni bulmakta güç

Hik çektiğimiz için bu istihkam hattı

nın askerleri miktarca olduğu kadar lf. 

yakatça da kıifi değildir. 

Birkaç tane motörlil grupumuz var 

ve yenilen de yapılıyor; fakat, bunlara 

büyilk bir mütehassıs kadrosu lazım. 

Piyademizin savat aletleri çok iyi

dir. lyi yardımcı kuvvetlerimiz var; 

fakat, bunların hemen arkasından lh

uyatlar geliyor. Bunlar da yeni savaş 
aletlerini kullanmağı eyi bilmiyorlar. 

Modern savaş aletlerini kulanmaktan 

yana bizim daha ileri olduğumuz dik

kat nazarına ılmırsa, daha hazırlanma· 

mış bir hücumu durdurmak için bu say
dıklarımız kuvvetli birer noktadır. 

Bu saydıklarımızda. söylediğimiz 

hiıcum hazırlanmadan önce kuvvetlen

dirilmesi gereken zayıf noktalar da var

dır. 

Bize her şeyden ynce, büyük faali

yet sahalı, çok bomba tapyabilen ve bil 

tlin hava silahlarına üstün olan bombar

dıman tayyueleri çok lazımdır. 

Motörlü kıtalarımızm kurumunu ta

mamlamak, sayısını yetecek kadar ço

ğaltmak ve bunları, yerde çalışan sa

vaş :iletlerinin en korkuncu yapmak la
zımdır. 

Müstahkem maniaları geçilemiyecek 

bir hale sokmak ve bunları kullanacak 

lutaları her zaqıan için hazır tutmak 
gerektir. 

Bedbinlerin söylediklerine bakıp 

ccs:ıretimizi kaybetmeden toprağımızı 

hava hUcumlarmdan, gazlarından ve 
tanklardan koruma çarelerini hemen bu
lup y"pmalıyız. 

Malzeme lazım olunca iş, tabii,,,pa-

Sovyetler birliğinin 
deı.iz ticareti 

Sovyetler Birligi'nin deniz ticareti 
sıyasasının gayesi, öz kıyılarında ya
pılan bütün nakliyatı ve dış ticaretin 
denizden yapılmakta olan ithalatını ve 
iilke dışına çıkarılmakta olan mal ve 
eşyayı öz bayrağı altında taşıyabilmek
tir. Kereste, zahire, maden kömürü, 
maden ve petrol gibi büyük miktarda 
olan ihracat eşyası bundan böyle de 
kira ile tutulmuş olan vapurlarla taşı
nacaktır. Önceleri ilan edilmiş olan 
muhayyel planlara göre, bu son kararla 
gayet akıllıca bir tahdit yapılmıştır; 

bu suretle muhtaç bulundukları hüyük 
ticaret filosunun riziko'su bacska de -
nizci ülkelere bırakılarak, güçlerinin 
yettiği ve bunları işletebilecek kadar 
elde gemi bulundurulmuş olacaktır. 

İkinci beş yıllık planda tesbit edil -
miş olan memleket dışından ve hazır 
gemi almak suretiyle gayeye varmak 
sıyasası sovyet tezgahlarına da uygun 
gel~ktedir. 

Elde bulunan sayılara göre, sovyet
lerin ticaret filosu, 1928 den 1933 yılı
na kadar 336,000 tondan 870.000 tona 
yilkselmiştir. Bu miktar 1937 yılı sonu
na kadar yUzde 72 nisbetinde çoğaltıl -
mış olacaktır. Bu raddeye gelinince yu
karda söylenen gayeye de varılabiJine -
ceği umulmaktadır. 

Aşağıdaki karşılaştırma sovyet tica
ret filosunun inkişafı hakkında açıkça 
düşünebilmek imkanını vermektedir. 

1933 
1928 1929 1930 1931 1932 sonunda 

Sayı 222 232 280 301 340 352 

Ton 
1000 336 363 530 608 773 868 

Tonaj miktarının altı yıl içinde 530 

bin ton çoğalması, kendi tezgihların -
da yaptırdığı 192,000 ton bu hesabın 
dışında tutulacak olursa geri kalanı 
ikinci elden ve ülke dışından alınmış o
lan gemilerin ilavesi netiycesinde ol -
muştur. Bilançoya göre satın alınarak 
ilave edilmiş olan gemileri gösteren 
340,000 ton miktarındaki eski gemiler 
de ziyaa uğramış olanların yerine alı -
nanları göstermektedir. Yuvarlak he -
sap olarak 1928 den 1933 yılına kadar 
satın alınan gemilerin tonajı 550 000 dir. 
Bunların arasında yalnrz eski vapurlar 
de 1il, fakat geçen yıllar içinde Alman
ya'ya yaptırılmış olan yeni vapurlar da 
vardır. 1933 yılında yalnız yuvarlak sayı 
olarak 180.000 ton gemi satın alındı. Ö
nümüzdeki yıllar içinde de sovyetlerin 
ikinci elden ancak mahdut ölçUde ol -

raya dayanır. Bunları kullanacak, 11-
yaketi yilksek askerler de lazımıdr. 

Askerliği meslek edinen kimseleri
miz yoksa, askerlik zamanını uzatarak 
bu boşluğu doldurmalıyız. 

Fakat, ahlakın da bu işte bUytlk bir 
rolü vardır. Çünkü hUrriyeti bir hak 
ve ihtiyaç telakki etmek, kendi selame
tini bir vazife bilmek ahlak kaldelednfn 
en ilklerindendir. 

Vicdan mUrakabecilerlnin manasız pro 
pagandasmı ve vatansız hocalann cinai 
derslerini müsamaha ile görmek buda
laca bir ahlaksızlıktır. 

Ortaya konulacak kurum, tasavvur 

edilerrk hemen yapılabilir. Lazım o

lan Sletler icat ve imal edilebilir. As

ker toplama işi, parlamentodan ve u

lustan elde edilebilir. 

Aletleri kutlanacak kadrolar olmadık
tan sonra bütün bunlar neye yarar?. 
Kadrolara gerek olan adamlar kolay

ca toplanırsa memlekette "askelrik va
zifesi" duygusu yeniden doğar. 

Eskiden "top, cephane lazım" der
lerdi. Şimdi "kadrolar, mütehassıslar 

hızım., demek gerektir. 

İşte bu yazdıklarımızdan herkes ken
disine göre bir düşünce çıkarabilir. Mc
raklanmağa mahal olmadığı gibi, kolla
rını kavuşturup, oturmağa ,hele silah
sızlanmağa hiç mahal yoktur. 

Öyle bir askeri siyasa tutmalıyız ki, 
hiçbir düşman birkaç günde bizi yene
mesin. 

Bilhassa da anlamak gerektir ki, or
dusuna güvenbeilmek için bir ulus her 
şeyden önce orduyu sevmeli ve yurtta 
ordya, yüklettiği vazifelerin büyUklU
ğünc uygun bir yer vermelidir. 

ENTRANSIJAN'danı 

mak üzere hazır gemi almaya devam e
decekleri hesap edilmektedir. ikinci 
beş yıllık planın tatbiki mevzuu bahı 

olduğu müddetçe, her yıl lilke drsından 
80,000 - 90,000 tonluk hazır aemi sa -
tın alınması beklenebilir. 

Bu sayılar aşağıdaki hesap l· ,.. ıbş· 
tırmasına dayanmaktadır : 

1933 sonunda 868.000 tondan iharet 
olan sovyetlerin ticaret filosuna l 037 
sonunda daha 625,000 ton katılmış ol:ı

caktır. 

Aşağıdaki karşılaştırmadan d.-ı anla
şılacağı gibi, sovyet gemi te ·gihları 
yılda 80,000 ton gemi yapma k. biliye -
tindedirler; bu vaziyet göz öni.ınde tu
tulunca ikinci beş yıllık plandan geri 
kalan dört yılda sovyet tczg .. hlarmda 
320.000 - 350.000 ton miktarında yeni 
gemi yaprlabilecektir. Kazaya uğramıı 
veya blisbütiln kaybolmuş tonaj da he
sap edilecek olursa, daha 320.000 -
360.000 tonluk vapur alınması lazımdır. 
Bu sene içindeki vaziyet yukardaki id
diayı ispat etmektedir. Çünkü gerf'k 
ıovyetlerin öz yapıcılığı olan 80.000, 
ton ve gerek hazır gemi alma ölçüsü öz 
gergisini aşmamıştır; mayıs ayı başlan
gıcında satın alınan hazır gemi 65,000 
ton olup bu satın alma işine gayet mah-

dut ölçlide devam edilmiştir. Hazır ge
mi almak için glSrilşmeler oluyorsa da 
işin gereklenmesi ancak gelecek gemi 
işletme mevsiminin başlangıcında ola
cağı sanılmaktadır. Ruslann öz seferle
rine sıralamak Uzere yalnız birinci ıı -
nıf ve mükemmel gemiler satın almak
ta oldukları kayda değer bir iştir. Pe-k 
az miktarda eskimiş vapur satın alın -
makta ve bunlar da yalnız kereste taşı
mak için kullanılmaktadırlar. 

Sovyet gemi tezgihlanndaki yapıcı
lık: 

1932 1933 1934 

Saıyr Ton Sayı Ton Sayı Ton 
Yeni 

yapılan 13 56,700 14 72,850 ıs 79,500 

Son yıllarda sovyet tezgShlarında

ki gemi yapıcılığının sayıları, ilk yıl -

larda programın hakikati göremedi-ini 

belli etmektedir. Bir kaç yilz bin ton 

dlişüncesini taşıyan yapı programı gibi 

maliyet hesabı da uymamıstır; ilk beş 

yılın yapı programından ancak yüzde 

40 ı yapılabilmiş ve bu miktar için de, 

biltUn programın tatbiki uğrunda hesap 

edilen naradan yUzde 27 nisbetinde faz

la masraf yapılmıştır. 

Şilep gemileri s;ıtın atan sovyetlcr. 

bilhassa liman vasıtalarını yenileştir -

mek hususunda çok çalışıyorlar. Son 

zamanlarda Hollanda ve Atmanya'dan 

liman romo11körleri ve açık deniz kur

tarıcı römörkörleri olmak Uzcre bir çok 

yeni römörkörler satın aldılar. 

Uluslararası münasebetlerinde sov

yet ticaret gemilerinin çalıştınlması 

bakımından en mühim olan cihet, seyri

sefer yollarının genişletilerek ıslah e -

dilmiş olmasıdır. Daha 1934 ortalarında 

sovyetlerin genis bir gemi seferleri ağı 

vardı. Nite1:im: Ayda bir defa Lenin -

grad - Nevyork ve gene ayda bir defa 

Karadeniz - Nevyork; altı tane yol -

cu ve yük gemisi Leningrad - Ham• 

burg - Londra hattında çalışmaktadır. 

Bugünlerde, Leningrad - Roterdam 

ve Leningrat - Stokholm olmak Uzere 

iki yeni hat açılacaktır. İki gemi Ode• 

sa'dan iytibaren İstanbul - lskenderi· 

ye - İzmir - Yafa - Pire arasında 
işlemektedir. Odesa ve Novrosisk'teıı 
kalkan iki gemi Ceneve, Marsilya'ya 
muntazam seferler. yapmakta ve geıte 

Odesa ile Karadeniz limanları ve Lon· 
dra, Hamburg arasında ayrıca altı ta• 

ne vapur çalışmaktadır. Ancak, bu böy• 

le olmakla beraber sovyetler, öz nakli• 

ye işleri için durmadan dışardan vapur 
kiralamak mecburiyetindedirler. 1934 

yılının ilk dokuz ayında 2,24 milyon 

ton miktarında 359 vapur kiralanmış "e 
kira olarak da 1,46 milyon ingiliz lira· 
ıı ödenmiştir ki geçen yıl 1,28 mityoıı 
İngiliz lirası ve;ilmişti. 

V1RŞAFTDIN1ST'ten' 
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Memleket Postası 
Samsunda 

- Hususi muhabirimizden -

Ciimburiyetin onuncu yıl bayramın
da açılına türesi yapılan Çehreli sabun 
fabrikası, bir yıllık çahşmasiyle kendi
lini nıuhita tanrtmağa muvaffak ol
lllınştur. 

Btr yıl öuccsinc kadar Samsun ve 
\intcrlandında cabl.ın üzerine if yapan 
t ·arlaır, uzaklardan sabun getirtmek 

sal) unculuk 
mecburiyetinde kalırlardı. Bu mecbu
riyet, kenlilcrine zaman kaybettirmek
ten başka yükleme ve boşaltma işlerin-

de de bilyük zorluklar ve bir hayli mas 

raflar doğururdu. 

Çehreli fabrikası İç Anadolunun is

teğine ve tutwnuna göre sabun çıkar
dığı için tacirlerimizi bu müşkülattan 
kurtarmış ve şimdiye kadar Sam.. ' 'a 

Sabun istif !erinden bir köşe 

19 yapmaya alışmamış olan İç Anadolu- duğu için yakında bu ihtiyacın da ye-
llun uzak yerlerinden bile sipariş alma- rine getirileceği umulmaktadır. Bu 
ia başlamıştır. maksatla sahipleri, yağ istihsalinde 

Türkün iş ve sanat hayatındaki yük- yüksek randıman veren susam, ayçiçe-
&ek kabiliyetinin canlı bir örneği olan ği ve zoya gibi nebatların memleketi-

bu fabrikanın başlıca bir ülküsü de dış mizde yetişmesine ve çoP..,tınasına ça-
b\crnlekctlerden yağlara ihtiyaç duyurt- lışılmaktadır. 
tlıatnaktır. Fabrikanın teknik kurumu 
teıniz, saf yağ çıkarmağa elverişli ol- Z.O.F. ________ _,., __ .,_ __________ ...,_. __ ~--~ 

So af arı J 
Yeni Soyatları almış olanlardan öğ

reııdiklcrimi .. i yazıyoruz : 
Aksoy - !zmir Mebusu Osman za

de Hamdi, Akçın - Afyon Mebusu Ce
ttıaı. 

Sayrak - Bayazıt Mebusu Halit, 
:aarun - Gümüşhane Mebusu Servet, 
!la kay - Denizli Mebusu Yusuf, 

Coşkun - Kayseri Mebusu Osman, 
Cebe - Rize Mebusu Ali, 

Ç 1glı - Meclis Kanun Kalemı Mü
cı·· 

Uru Muzaffer, Çamoş - Ordu Mebu-

•ıı İsmail • 
bursun - İzmir M ~busu Kamil, 

t· E:ribol - Matbuat Umum Müdürlü
~~ Müşavirlerinden Emin, Erkmen -
~raat Vekili Muhlis, Ege - İstanbul 

1 ebıısu Mithat, Ergin - Şurayi Dev
et azası Edip Kemal, Elber - Erzin
can Mebu ,u Aziz Samih, 
h Fırat - Erzincan Mebusu Abdül
illt, 

Gedik - Trabzon Mebusu Süley-
~an Sırrı, Güven - Mersin Mebusu 
~-e . 
S ~ıt Celal, Gönen - Kayseri Mebusu 
t ilıt /\zrni, Genca - Tokat Mebusu Sü-
ty}'a 

ı İzbudak - Kastamonu Mebusu V c
et Çelebi, 

1-Iatun - Malatya Mebusu Talat, 

\~t 1rıce - Manisa Mebusu Refik Şev
' İltan - Muharrir Nahit Sırrı 
~gas - Kastamonu Mebusu Refik, 

)'f 111?ı~laç - Kayseri Mebusu Ahmet 
'ıh, 1

• 'Kaplan - Antalya Mebusu Ra-

~urn1u - Erzurum Mebusu Nafiz, 

tor ~ğ~rman - Antalya Mebusu Dok-
1-t atıp, Konur - Balıkesir Mebusu 

iltittı 
fet, l{ • l<am - Erzincan Mebusu Saf-
l'e ~ alabalık - ŞCmiyi Devlet Mülki
~ eisi Mithat, Köseoğlu - ŞCırayi 

"lct 
~ile . azasından Ömer LQtfi, Karan -

~il~; Mebusu Hayrettin, Küçüka -
....._ ı-. 'l. 1 Mebusu Necip Ali, Kıcıman 

~ah·1· 
bırı,_ 1 ıye VekSleti Mahalli İdareler 

-<q Müdii..z• N · ~ •u acı, 

t~ittıttc Cebelibereket Mebusu İb-

~abcı 
lif, - Antalya Mebusu Nazif Şe-

Ona 
~ .. / - Çankırı Mebusu Talat, 

~ .... · 
•r - ?,.,n<7111t'lı:ı1c 'M'l'h\19U Ra-

gıp, Özdamar - Isparta Mebusu Hüs
nü, Özer - Şftriyi Devlet Tanzimat 
Dairesi Reisi Hakkı, Özük - Şftrayi 
Devlet azasından ,. Süreyya, Özger -
Trabzon Mebusu Fatin, Özkan - Bur
dur Mebusu Şeref, Öktem - Haydar 
Rüştü (Denizli), Özbek - Samsun Me
busu Ruşen, 

Sevüktekin - Diyarbekir Mebusu 
Kazım, Saka - Trabzon Mebusu Ha-
san, 

Tokgöz - Ordu Mebusu, Hakimi
yeti Mılliye İdare Komitesi Reisi Ah
met İhsan, Tamcı - Şurayi Devlet Re · 
isi Resat, Tuncay - Şitrayi Devlet Da
va Dairesi Reisi Saffet, Tuna - Muğla 

Mebusu Nuri, Ten~irşenk - Sinop 
Mebusu Yusuf Kemal, 

Uçkun - İçeli Mebusu Emin, 
Unsal - Isparta Mebusu Müker

rem, 

Vardar - Zonguldak Mebusu Rifat , 
Yurdakul - Urfa Mebusu Şair 

Mehmet Emin, Yiğit - Kocaeli Mebu
su Süreyya, Yörekli - Şurayi Devlet 
azasından Şefik, Yegin - Şfirayi Dev
let azasından Asım. 

Bayındır - Ziraat Vekaleti Müste
şarı Atıf. 

Soyak - Riyaseti Cümhur Genel 
Katibi Hasan Rıza. 

Aral - Ziraat Vekaleti Zootekni 
mütehassısı Nurettin, Baykal - Ziraat 
Vekileti Zootekni şubesi müdürü Na
zım. Orhon - Ziraat Vekaleti Zootek
ni şubesi Müdürü İhsan, Pamir - Zi
raat Vekaleti Zootekni şubesi baytarı 

Kemal. 

İş ve Sümer Bank U. 
Müdürlerinin soyadları 

f ş Bankası ile Sümer Bank'ın yur

dun ökonomik kalkınmasında değeri 
bü ük başarımlarını anmak için bu u
l y 1 kurumların bugünkü müdürleri-
usa '"rülm"' 

ne atlarının verilmesi uygun go uş 

ve İş Bankası Umumi Müdür Vekili 

M , "Erı"ş Sümer Bank U-uammer e .. , 
A M"d'"ril Nurullah Esat'a da mumı u u 

"Sümer., soyatları verilmiştir.. . 
Ata - tınar Md. Fen işlen şefı İr-

fan, Çaylak - İmar Md. Beledi~eler 
plan şubesi şefi Bürhanettin, Denu -
İmar muhasebe müdürü Mustafa Ka
mil, Erdem - İmar muhasebe vezne
darı Ömer Eşref, Tunç - İmar Muha
sebe katibi Yaşar, Tekin - İmar yazı 
işleri şefi Bahri, Güven - İmar • y~zı 
işlerinde U\tfi, Kılınç - f mar mUdur-

Türkive 
(Başı 2 inci sayfada) 

e<tıtmiştir. Liva ve fcriklerin derecele
rine ait tabirlerle mülazim, kaymakam, 
ve miralay tabirlerinin karşılığı ise Ali 
Askeri Ş(ıraca tespit edilerek 1cra Ve

killeri Heyetince tasdik edilmesi esa
sının kabul edilmesi maksada daha mu
vafık görülmüş ve bu cihet kanunda tas 
rih edilmiştir. 

Kanunun esbabı mucibesi bundan i
barettir. Bu esbabı mucibeyi okuduk
tan sonra sorulacak bir takım suallerin 
cevapları verilmiş oluyor. Maamafih, 
ankadaşlardan sual soracak olanlar var
sa cevaplarını vermeğe hazırım. 

Ziya Gevher (Çanakkale) - Efen
diın. Efendim demeyim... Şükrü Ka

ya demin bir sorguya karşılığında es
kiden alınmış olan paşahğın, yahut mu

kabili olan generalhğın kalabileceğini 
ifade ettiler. Bunda bir nokta var. 0-
rasmı söylemek istiyorum. Bizde ge
nCd'a11ik, yahut bu gibi yüksek rütbe 
ancak mi11i iş içerisinde alınan rütbe 

olmalıdır. Bundan evelki generallığı, 
memleket yıkımında bilhassa çok Amil 
olanlardan esirgemek lazımdır. Milli 

mücadelenin ve devletin verdiği gene
rallılr f8yanı kabuldür. Bundan evel
kini asla kabul edemeyiz. 

Şlikrii Kayan (Dahiliye Vekili) -
Türk ordusu, bilinmez tarihten bugüne 
kadar hiçbir rejime bakmadan mütem~
diyea kendi milli şerefini korumuş, 

ölJı:eler kazanmış bir teselsilldür. (Al
kışlar) l'!inaenaleyh dün Şıpkada mu

harebe edenle, öbürgün Yemenin çöl
lerinde kanını akıtan arasında hiç fark 
olmamak lazımdır. Zaten milli müca
deleden sonra verilen generallıklar ak
tiftir. Diğerleri bugün hayatta yaşla
rını almış çekilmişleııdir .ve yahut da 
bir köşede oturmakta bulunan ihtiyar
lardır. Vaktiyle memleketlerine güzel 

hizmetler yapan bu adamlardan bu gil
zel unvanın esirgenmesi, zannederim 
ki,, demokrasi prensipimize uymaz. Her 
yerde olduğu gibi mütekaitlere, genc
rallara kazandır<lıkları rütheleri ver-

mek lazımdır. Çünkü vaktiyle impara

tonluk zamanında rtitbe kazanan aktif 

paşalarnnız da vardır. Bunlara bu un

vanları vermezsek bir takım iltibasla

ra mahal vermiş oluruz. Binaenaleyh 

bunlara da general denilmesine müsaa

de etmeniz muvafıktır Çünkü bizim 

ordumuz şerefli bir tcselslil halinde

dir. Bunlara bu unvanı vermemek in

safsızlık olur. 

Ziya Gevher ( Çanakkale ) - Ben 

anlatamadım. Ben memleket için ka

nını dökmüş, hizmet etmiş olanlara ge

neralhk verilmesin demedim. Ta Ab

dülhamit zamanındanberi bu unvanı ta

şımakta olan insanlar bu işe karıştırıl

masın dedim. Vekilin ifadesine naza

ran ben kadimaşinas bir adam mevkiin 

de kaldım. Benim teklifim hizmet et

meyip de bu unvanı avantadan almış in 

sanlar içindir. Bunu ben tashih ediyo

rum. Sizin de tashih etmenizi diliyo
rum. 

Dahiliye Vekili (Muğla) - Arka

daşımın dediği tıpkı benim anladığım 
gibi de olsa arkadaşaımn inkılaba, cüm
huriyete olan merbutiyetini ve hassa
siyetini göstermiş olacaktır. Alınma

ğa lüzum yoktur. Dediği şekilde olur

sa birçok iddialara yol açılır; bu rüt
be haklı olarak mı verilmiştir? haksız 
olarak mı verilmiştir? diye bir mesele 
çrkar ve işin içinden çıkılmaz. Muhtc-
lif makamlardan, muhtelif kararlar a

lınmak lazım gelecektir. Biz bunu böy 
le tespit ettik. Zaten siviller paşalık 
unvanını taşımıyacaktır. Askerlerden 

de tardedilenler vardır. Bunlarda işin 
içinde yoktur. Fakat bugün içimizde 
bulunan ve cümhuriyet bütçesinden te
kaüdiye almakta olan generallar varsa 
bunlar bu unvana hakikaten keabi li
yakat etmi,lerdir. Bunlan bu haktan 
mahrum etmemek lazımdır. 

IUğii apkasyon mühendisi Şakir, Yal
çın - İmar mildUrlüğü memurlarından 
Şinasi, Akay - İmar müdürlüğü me
murlarından Münire. 

Müessese arkadaşlarımızdan Galip 
in soyadı Madan olacak iken dünkii 
sayımızda Anaton olarak çıktnı§tır. 
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·· ,, ük Mi Jet Meclisinde 
Tahsin Bey (Aydın) - Efendim, 

söz daima mareşallar, generaller hakkın· 
da cereyan ediyor. Fakat memleket için 
kanım dökmüş. bOyUk hizmetler yap
mıs l:aymakamlar, binbaşılar. yüzbaşı

lar ve mülazimler var. Bunların hal<Ki 
ne olacak? Bunlar da eski unvanlarını 

taşımalıdırlar. 

Reşit (Gaziantep) - Efendim, mad
dei kanuniye ile efendilik. beylik, paşa· 
lr';: kalkm15tır. (a~ahk rla sesleri) Hayır 
efendim, ağalık: hacılık için kanunda 
bir madde yoktur. Vakıa mazbata mu
harriri bunların kalktıihnr söyledi. Fa
kat bu sözle olmaz. Maddeye girmesi 
lazımdır . 

Tarik Us (Giresun) - Efendim .maz 
bata basılmadığı için şimdi arzedeceğim
sözleri mazur görmf'iic:iııiz. Daha eve! 
okunup anlasıJamadı. Türkiye içinde 
herhangi bir yurttaş hiç bir unvan al
maksızın anılacaktır. Fakat Tilrkiye'nin 
dısına herhangi bir memuriyetle gön
derdiğimiz bir yurttaş orada kendisine 
mösyö dedirtecek midin d,.dirtmivecck 
midir? vani resmi metinlerde mesela bir 
muahed .. name. bir mukavelename akte
dileo•ktir. Bunun başına herhangi bir 
murahhasımız isminin yanına mösyö 
yazrhrac;ık mıdır. vazdırmıvacak mıdır? 

Ziya Gevher (Canakkale) - Kendisi 
yaz.,,ıyacakttr. 

Tank Us (Giresun) - Tt-rcilme ı .. 
bövlr hir kelime ilavesine hakkı olma
m->c:• lazım gelir. 

tkindsL bu kelimelerin bu suretle 
kalkmıs <'1masından sevinmiv,.cPk hiç 
hir arka1a~ voktur. Hepsi de ayn bir 
sınıf. aun bir rilmre Hade eden kelime
lerdi. Yalnız, bana öyle geliyor 1ri bu
nun sakathğt bu kelimelerin birden faz
la Qlu unda idi. Efendi, efendinin yanın
da bey, beyin yanında ab vardı. Ru şe-
kilde ayn ayrı kelimelerin kullanılışı 
ııınrf fikrini uyandınyordu. Fakat bun
lardan bir tanesi veva bunun )"Crine bir 
başkasını koyacak olsavdık - ki maz
hatada hususi konuşmalarda bıw bavan 
kelimelerinin kullanrlacai!ı ifade edil
mektedir - nemahzur görülmUstür ki 
resmi yerde de bu kelimeler kullanılma
sın? esbıı hı mucibeden öiTrendiğimize 

~öre tarihimizde ilk zamanlarda isimler 
mücerret olarak kullanılıvormuş. Fakat 
ne yanalım ki tarih ananesi içtimai ha
yat içerisine konulduğu vakit bunu bir 
kelime ile empoze ve tavsif etmekte-lir. 

Bay kPlimesini hususi zamanlarda 
olduğu gibi resmi olan yerlerde d bu 
kelirrıelerin kullanılmasında ne mahzur 
görmüc;lerdir. 

Sonra nısan takmak mesrlesi: h ~tı

ra olarak nişan takılamaz. fakat hatıra 
olarak nişan kabul edilebilir, denilivor. 
Taktlmıvacak bir nisanr kabul etmek
tense nisan kabul edilemez devio kes
tirip atmak daha iyi olmaz mı? (doğru 
sesleri) Bendeniz bu Uç noktai nazar 
Uzerinde encilmenin veva vekilin düc;ll'1-
«lerlni li~renmek istivorum. 

• 

Dahnive Vekili SOkrü Kava <Mui!
la) - Esbabı mucibede arzettim. Cabuk 
okudul;ım için belki evice anlaşılama
dı. Türk kanunlannda ve belgelerinde 

mahkeme huzurunda, namtarda türklerin 
böyle unvan taşımasını demokrasi ve 

cümhurivet prensiplerile kabili telif gör
medik. Bugtınkü ctımhurivet prensiole
ri ve bizim kendi ruhi asaletimiı:le kabi
li tevfik görmedik. Fakat teamill kabı 

olarak dil!erlerinr: ittiha etl'T'ek için ha
kikaten bir kelime kn1Janmak la?nn ~e
liyorsa, tanınmıyan hir zatı cairırmak 
)azım gelirsr başka baska sesler crkar
ma ktansa (bav) kelh1esi kull:ınılablJe

cek. söylenebnrcek. H::ırice eelince ya
bancı memleketlere t!'İttiğimiz zamıın 

pörürüz ki bazı yerlerde eosnodin, mös
''Ö, mister, kirvos, seydi gibi çok tabir
ler kullanılır. Bunlan menetme'k elimiz
dede~ilrlir. Bunlara mfidahalr rd"'meviz. 

F..cnebi nişanlan: Bilmem rl;kkat buy
ruldu mu? ecbahı mucibede okumu ·tum. 
Bazı nisanlar var ki: reddine o glinkU 

vaktin nezaketi manidir. Mesela bir ye

re gidnmiş, bir camia huzunında diğer 

murahhaslara bir hatıra olm:ık üzere bi

rer nişan verilirken "ben almam,, dene
mez. Alır, bir hatıra olartık camekanın

da, dolabında muhafaza eder, orada ka
lır. Biz bu kaydı bu mevkie düşecek va

tandaılan ağır bir külfetten kurtarmak 

için kullandık. Bu haller olabilir arka

da§lar. Nasıl ki geçenlerde bir arkadaşı
mızın başından geçmiştir. Almama.ılık 

olamaz, onun hatırını krnnak demektir. 
Bu gibi işler bilhaııaa elçiler için mOhim
dir. Eğer ni13nı kaldırırsanız baıka bir 

ıey Uave ederler ki kanunda yeri bulu· 
namu. (Ne olabilir ıesleri).-· 

Dahiliye Bakanı ŞUkrli Kaya (Muğ· 

la) - Hediye verirler, batıra diye. 
Ziya Gevher (Çanakkale) - N1şa• 

nı; hatıra olarak alınıp saklamakla a14 

mamak arasında bir fark yoktur. Bi• 
zim elimizde kanun olup nişan ahnma• 
sının yasak olduğu herkesçe bilindik-
ten sonra kimse bize nişan veremez. 
Dış memleketler tarafından nişım1ar 

ancak Hariciye kanaliyle verilir. O za
man sefir veva hariciye "bizim mem
leketimizde nisan verilmesi yasaktır,, 

der, verdirmez Sefir ise der ki "bizim 
memleketimizde nişan almak menedil
miştir. alamayız ... Nisanı alıp takm -
makla almamak ikisi de aynı sevdır •• 
fark yoktur. 

Tarık Us (Giresun) - BenderHn 
arzettiğim nokta resmi vesikalar ü •e
rinde ecnebilerin verecekleri Mii .. vö 
kelimesini kabul edeceklror mi, etrni
yecekler mi meselesi ıdi Mademki im
zada kullanılmıyor bunu da a111"::1mak 
lfizımdır, dedim. Mazur görsiinler. 

Bay diye bir kelime kıı)l;ınmak hiç 
bir sınıf ifade etmez. Rıındıı nerece , sı
nıf mfilahaza etmiyorum. Ciınkü her
kese aynı kelimeyi sövlivorum M1;ıma· 
fih bunda musir değilim 

Nişana gelince aynı noktayi na2arr 

arkadaşım 7.iya Gevher izah ve teyit 
etti Röv1e bir sev verirlerse kal;.h<'!lık 
arasında kabul ederim. ertesi gUnii hir 
mektup yazarak kannnlarımı2 mücı::ı it 

de~ilcHr der iade ederim. Benre bunı n 
kati olarak kanuna f!ecmesinde is bet 
vardır Onun için arkadaslarımın bunu 
tashih etmelerini rica ederim. 

Tahsin (Avdın) - Efendim: dev
letler tarafından bir nezaketi sivasive 
icabı olarak verilmekte olan nisanl ırın 
kabul ve ademi kabulU meselesi olduk
ça mlihlmdir. Bu gibi nişanların veri
lip verilmiyeceğini tayin etmtk vatife
leriyle mükellef olan, devletlerin bu 

hususa memur kimseleri, Türkiye'nin 
böyle bir kanunu olduğunu herhıılc!e 

bilirler ve bileceklerdir. Fnkat siv"si 

ahvalde mesela birkaç devletin nazırla

rı bazı hususattan dolayı bir nisan ~ 1-

dıkları halde: dif"eri kabul etm"?S!' t-ir 
az yakışıkstz olur Runun memle1't-tt-

mizde takılmasının memnu oldu· •nu 
bilen o memurun nezaket icabı onl! ve r
mesi halinde onu almamak veva rrte
si günü iade etmek pek m zik bir v"' .. i-

yet do~rabilir. O nişanı almak ve 
memleketi hakkında, kendi hakkırAa 

bir takdir ifade eden bu alameti doııt
larına ve bildiklerine göstermek bil· 
hassa o memleket icin iftiharı mucip 
olabilir. 

Bendeniz diyorum ki nişanın takıl
masını kabul etmiyelim, ancak, bazr 
ahvalde nezaketi siyasiyeye uymıyan 

bir hale de meydan vermiyelim. Bina
enaleyh Vekil Beyin derpi~ ettiği gibi 
bir açık kapı bırakılması doğrudur. 

Sonra bu (Bay) meselesi ... Mallımu 
aliniz bunun ipkasında, bu kanunla 
kabulünde mecburiyet vardır. Çünkü 
bir adamın ismini bilmiyorsunuz. Ken
disini hey ... hey_, diye mi çağıracaksı
nız? (gülüşmeler) Elbette Bay diye· 
cekc;iniz. Bu her millette böyledir. Yu
nanlılar (kirye), fransızlar (müsyö), 
bulgarlar (gospodin) derler. Bizde de 
bunu kullanmaktan baska çare yoktur. 
Arkadaşların itirazları varit de 'ildir. 
Kanunun kabuJünil rica ederim. 

Şiikrli Kaya (Dahiliye Vekili) -
Hakkı Tarık Us, bay ve bayının btt 
kanunda. ihtiyari olarak ku11amlması
nın dercedilmesiyle iktifa edilmesini 
söylediler. Bendeniz, bunun için. faz
la bir şey söyliyecek değilim Haldkıı

ten kanuna bunu geçirmek, her zam n 
kullanılması için bir zaruret h..ılini alır. 
Halbuki (us) dediğimiz zaman, hıç l1ır 

vakit kendi sine böyle söylemel<te rrec

bur değilim. Binaenalevh :ırnmızdrı da

ima yaı;ıyacak olan hir sevi k nun.ı 
koymamakta daha fayda vardır. Jh10l1 

teıımüle bırakacak olurcı:ak çok tııbıidır 
ki herkes ye'kdiğerine ve hiç t:1nıma
dığı bir kimseye hitap ederken i-;terse 
isminin evetine bir bay kelimeci koyn

bilir. 
Nişan meselesine gelince: Tacı:mmı· 

yan bir nio;anı ne diye alsm, alınmaı!l'ı· 
da ne gibi fayda vardır, buyunworl r. 
Alan adamın vaziyeti hususiye-,i itıl :ı
riyle, bir zaman, mecbur olursa re"cfet· 
memek içindir. Hariçte buJuMcak n · 
murlarımızı bu gibi vaziyetlerde lto~ • 
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mak için konulmus bir şeydir. Maa
mafih yüksek meclisiniz hakimdir. 

Ziya Gevher (Çanakkale) - Alın

mamasını temin etmeniz daha doğru

dur. Avrupa'da bazı saray adetleri ni
şan verdiği adamların nişaniyle nraya 
gelinmesini emreder. Böyle ananaler 
vardır. Eğer siz sefirinize o devlet ta
rafından nişan verildiği halde t;ıkma 

salahiyetini vermezseniz merasime işti
rak etmemek gibi fena bir neticeye in
tikal edilebilir. Kanun vardır. kanunda 
alamaz dersek daha doğru olur. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya (Muğ
la) - Bu meseleyi burada müzakere 
edenlerin hiç biri ne nişanı almak ve 
ne de takmak hevesindedir. Bizim dü
sündüğümüz, ilerde bazı vazife erbabı
na bir kiilfet tahmil etmemektir. Ama 
Büyük Meclis böyle bir külfet tahmil 
ederse. hükumet de bunu tatbik ile mü
lcelleftir. Mesele kalmaz. 

(Müzakere k5.fi sesleri) 
'Reis - Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Hacı, hoca, hafız sözlerinin de kon

masını teklif ederim. 
Urfa Refet 

Yüksek Reisliğe 
Ağa kelimesinin maddeye ilavesini 

teklif ederim. 

Reisliğe 

Isparta 
MUkerrem 

Yabancı nipnlarmın alınması ya
sak oldu~unu maddeye kestirme ola
rak yazılaıaamı dilerim. 

Giresun 
Tarık U11ı 

Başkanlığa 

Molla unvanının da yasak edilen un
v.aıolar arasına yazılmasını dilerim. 

Balıkesir 

Vasfi 

Reis - Tak.rirlerden biri ağa keli
mesinin de kaldırılması hakkındadır. 

Dahiliye encümeni M. M ŞükrU 
(Çanakkale) - Encümen de buna işti
rak ediyor; evelce de arzetmiştim. 

Reis - Encümen iştirak ediyor. O 
halde bunu reye koymağa lilzum yok
tur. Maddeye ağa kelimesi de konacak
tır. 

Diğer bir takrir de hacı, hafız, ho
ca kelimelerinin maddeye ilavesi hak
lnndadır. Takrir okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Bey, beyfendi, ağa gibi üstUnlü ve 

soysal özgü anlatan lakaplar kaldırıl
mıştır. 

Birinci maddenin birinci fıkrasının 
yukacdaki şekilde yazılmasını teklif ey
leriz. 
Muf: Hasan Reşit - İsparta: Kemal 

Tarık Us (Giresun) - Takrirler re
ye konmadan evel bir iki nokta arzede
ceğim. 

Nipnların tamamen kabul edilme
mesi hakkındaki takririmi yazarken 
sergilerden alınan madalyaların buna 
dahil olmadığını arzetmek isterim. Bu 
tektin encümenin itirazına uğramaması 
lazım gelir. 

Bir de okunan takrirlerde - zanne
derim ki Refet arkadaşımızın takriri
dir - hoca kelimesinin de bu kelimeler 
araaına konması istenmektedir. Hoca 
asıl olarak tilrkçe bir kelimedir. Veni
hayet bir talim ve tedris vasfını ifade 
eden bir kelimedir. Verdiği bir sıfat
tır. Bilmem bunu ithal etmek ioğru 

bir teY olur mu ? 
Reis - Şimdi bu ağa kelimesi hak

kındaki takriri reye koymağa hacet 
yoktur, encümen de kabul etmiştir. 

Bundan sonra hacı, hoca molla keli
melerinin de kalkması hakkında bir 
takrir verdır. Bunu da reyinize arze
<lecelim. 

Hacı, hoca, hafız, molla kelimeleri
nin kalkmasını kabul edenler ..•. (gürül
tüler) • 

Salah Cimcoz (İstanbul) - Hoca 
müstesnadır. Hocayı kaldıracağız da 
yerine muallim mi diyeceğiz ? 

Süreyya (Tokat) - Hoca kelimesi 
buradan çıkmalıdır. 

Reis - Kelimeleri ayrı ayrı reye 
koyacağım (Bravo sesleri) 

Hacı kelimesinin kaldırılmasını ka
bul edenler ..• etmiyenler •.• Kabul edil
miştir. 

(Hacı) lakabı kalkmıştır. 

(Hafız) lakabının kaldırılmasını ka
bul edenler ..• etmiyenler... Kabul edil
ınistir. 

(H:ıfrz) lakabı kalkmıştır. 

(Hocıı) kelimesinin kalkmasını ka
bul e 1 ,,• r_. etl:"'iyenlcr ... 

Bu anlaşılmadı· tekrar reye koyaca
ğım. 

Ziya Gevher (Çanakkale) - Bir ke
limeye müsaade buyurunuz. 

Reis - Reye konurken söz veril
mez. Usulü bozamam. Siz söyliyecek
siniz başkası söyliyecek, mesele uza
yacak. 

Ziya Gevher (Çanakkale) - Hoca
dan maksat mektep hocası değil sarık

lı manasına gelendir. 
Reis - Hoca kelimesinin kaldırıl

masını kabul edenler .... etmiyenler .• , 
Anlaşılmadı tekrar reye koyacağım. 

(Hoca) kelimesinin kaldırılmasını ka 
bul edenler ayağa kalksın ... Kabul et
miyenler ayağa kalksın. (Hoca) keli
mesinin kaldırılması kabul edilmiştir. 

(Alkışlar). 

Molla kelimesinin kaldırılmasını ka 
bul edenler •.. etmiyenler •.• Kabul edil
mistir. (Molla) kelimesi de kalkmıştır. 

O halde (hafız. hacı, hoca. molla) 
kelimeleri lakap olarak paşa vesaire gi
bi kullanıtamıyacaktır. (Uğurlar olsun 
sesleri). 

Reis - Kanunun birinci maddesi şu 
şekli almış oluyor. 

Şükrü (Bolu) - Hatip de aynıdır, 
efendim. 

Reis - Bir teklif daha var .Hatip 
kelimesinin de buna ilavesi isteniliyor. 

Dahiliye Bakanı Şükrü Kaya (Muğ
la) - F.fendim, hatip bugün bütçeden 
maaş almakta olan bir vazifenin ismi
dir. Müezzin de böyledir. (Doğru ses
leri). 

Reis - Maddenin aldığı en son şekli 
okutuyorum, lCıtfen dinleyiniz. 

Birinci madde - Ağa, hacı, hafız, ho
ca, molla, efendi, bey, beyfendi, paşa, 
hanım. hanımefendi ve hazretleri gibi 
lakap ve unvanları kaldırılmıştır. Erkek 
ve kadın vatandaşlar kanunun karşısın
da ve resmi belgelerde yalnız atlariylc 
anılırlar. 

Reis - Birinci maddede geçen ve 
sonradan heyeti umumiyece ilave edi
len kelimeler afekilerden eve] yazılmış
tır. Encümenin bu hususta bir diyece
ği var mı ? 

Dahiliye Encümeni M. M. Şlikrü 

(Çanakkale) - Bir mahzur yoktur. Mu
vafakat ediyoruz efendim. 

Ziya Gevher (Çanakkale) - Gidenin 

sırası olmaz. 
Tarik Us {Giresun) - Reis Pş. mü

saade ederseniz bir şeyi arzedeyim. Bu
rada (hoca) kelimesi lakap olarak kul
lanılamaz, bu demek değildir ki talim 
vazifesini ifa eden bir adama denile
mez. 

Recep (Kütahya) - Tabii, öyledir. 
Hasan Reşit (Muş) - Paşa Hazret

leri (paşa da yoktur, hazretleri de yok 
tur sesleri). 

Arkadaşlar: bu kanunla geriliğin son 
serpintisini ortadan kaldmyoruz. Eşe
lendikçe bunun içinden birçok isimler 
çıkarılıyor. Onun için bendeniz "içti
mai hususiyet ve üstünlük ifade eden 
ağa, paşa gibi,, cümlesinin maddeye İ· 

lavesini istiyorum. 
Ziya Gevher (Çanakkale) - Madde 

hepsine şamildir. 
Hasan Reşit (Muş) - Efendim: me

sela şarkta "mir., kullanılıyor. Bu hiç 
mevzuu bahis olmadr. 

Ziya Gevher (Çanak.kale) - Biz mir 
mür bilmiyoruz. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya (Muğ

la) - Bu kavdı koyacak olursak tefsire 
yer bırakır, ileride vatandasların rahat! 

sız olmasına sebep olur. Resmi unvan o
larak kanunun huzurunda. ilamlarda kul
Janılmıyacaktrr. Yoksa ben büyülC kar-

deşime hususi olarak ağabey diyebili
rim. Bunlar hususi ahvalde kullanılabi

lir. Lisanımızdan bunları tamamen kal
dırıyoruz değil. Yani lisanımızda ağa, 
bt'y, hoca tabirlerini tamamen kaldıra-

cak değfüz. Bu gibi kelimeler arzettiğim 
gibi badema resmi ilamlarda ve kanun
larda geçmiyecektir. ,, 

Tarık Us (Giresun) - itam yazılır
ken bir adamın hem kendisine, hem ka
rısına ait hükümleri ihtiva edebilir. Bu 
gibi ilamlarda soyadının karısına veya 
kocasına ait olduğunu nasıl ifade ede
cektir. Erkişi veya hatun kişi gibi tabir
ler mi kullanacaktır.? 

Dahiliye Vekili Şükrll Kaya (Muğ
la) - Kanunu medeni kan, koca kabul 
etmiştir. Kan us, koca us denir. Bu 
mevzu ile aHikası yoktur. Bu kanunun 
şekline aittir. 

Reis - Madde bir kere daha okun
sun da reyinize arzedeceğim. 

(1. inci madde tekrar okundu) 

HAKiMiYETi MJLLIYE 

Ziya Gevher (Çanakkale) - Efen
dim, bu madde hakkında bir söz söyli
yeceğim. Mühim bir noktaya taalluk e
diyor. 

Reis - Madde hakkında bir takriri
niz yoktur. Madde müzakere edilmiş, 

şimdi reye arzedilecektir. Sizin faydalı 
gördü~ünüz herhangi bir teklifi yapma
nıza birinci m?ddenin kabulü mani de
ğildir. Bir takrir vazarsınız ve bundan 
sonra bir marlde olarak k,huliinii is•er
siniz. R"ye knnulur. k;ıbııl de edô!ebi
Iir. Tr1difinizi vapabilirsiniz. 

O h<ılde hirinci nıaddevi reve arzecti
vorum. K<ıbnl erlPnler ... ctmiven1er .. 1rn
bu1 ft rlilmistir. 

İkinci marlde - Sivil rütbe ve res
mi nic;anlar ve mad,.lv"l"r k..,1'f,rılrıırs

tır ve bu nic;an. m:ırfalvaJarın kıılhntl

ması vasaktır. Harp madalval:ın bun
dan miistecın~rlrr. 'riirklr>r vabancı dev
let nisanları na tasıyamazlar. 

Reis - Tarık lJsun bir takriri vardır. 
Bac;kanlığa 

Yahancı ni~~rılarının cılınması vasak 
olchı~ur.un m:ı-1rleye kestirme ol;ırı!k va
zılnıasını ~;f ... rim. 

Tarık Us 
Tar•k lTs fGiresun) - i")bür ark:--ıda

sm1•'1 tt'klifi ilr aramızr'h bir frırk var
dır. O (t:ıc;ıvam'l,.lar) eliyor, ben (ala
ma,.lar) dhrorum. 

Hac;an Fehmi (Gümüc;ane) - Efen
dim, hu noktanın tenvirini rica edrce
ğim. Hariciye memurlarına ait teşkilat 
kanunu o memurlara hir takım 11nvan
lar vermistir. Sivil rütbeler burada lağv 
ediliyor. Esasen mevcut değildir. Teski
latr esasive sinesine almadığı için tabi· 
atile hiikiimllüzdür. Bu ikinci madde ile 
haricive memurlarının rütbelerinin Hiğ
vı da kastecHlivor mu? 

Dahiliye Vekili ~ükrü Kaya (Muğ
la) - Hariciye memurlarına verilen 
unvanlar memuriyt unvanlandır. Me
hm:Juk t?ibi, Htinlik gibi. seflik gibi 
rUtbekrdir. Bizim kaldırdığımız. fıla 

eveli, fıJfi sanisi vezir gibi sivil memu
riyet paye ve riitbeleridir. 

Hasan Fehmi (Gümüşane) - Hari
ciye memurları filen o memuriyette bu
lunmadıktan zaman da o unvanı taşımak 
hakkını haizdirler. Bu da doğrudan doğ
ruya riitbedir. ÇünkU o zat sefir olma.dı· 

ğı halde sefir ve konsolos oldnğu halde 
orta elçi rütbesini haizdir. Binaenaleyh 
kanun nakıstır. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya (Muğ
la) - Bu kanunun onlara tealluku yok
tur. Onlar fahri unvanlardır. 

Reis - Hakkı Tarık'ın. nişanların 

kabul edilmemesi hakkındaki teklifini 
reyinize arzedeceğim. 

Teklifi nazarı dikkate alanlar". Al
mıyanlar •.. Teklif nazarı dikkate alın
mamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arz:ediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler •. Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde: - Askeri rütbeler
den adın başına gelmek üzere Kara ve 
Hava MüşUrlerine (Mareşal), Birinci 
Ferik, Ferik ve Livalara (General), De
nizde Birinci Ferik. Ferik ve Livalara 
(Amiral) denir. General ve Amiralla
rm derecelerini gösteren unvanlarda 
Deniz Müşürleri unvanlarının ve diğer 
askeri rütbelerin karşılıkları Ali As
keri Surası kararı ve lcra Vkeilleri he
yetinin tasdiki ile konulur. 

Reis - Mütalea var mı Efendim. 
Tahsin (Aydın) - Maddede ami

raJlar hakkında bir şey yoktur. 
(Ali Şura tayin edecek sesleri) 

Abdülhalik (Erzincan) - Kanun
da, Ali Suraya bırakılacak kısım, mira-
laydan başlar. Amiral için maddeye ay
rı bir şey koymak la~ımdır. 

Dahiliye Encümeni M. M. Şükrü 
(Çanakkale) - Miralaydan başlıyan 

kara ve deniz askeri rütbeleri hakkın
da $\ırayı Askeri karar verecelCtir. 

Satihattin (Kocaeli) - Efendim, 
madde denk değildir. Deniz kuvvetine 
mensup olan amiral hakkında maddede 
sarahat yok. Hava ve kara ertdnı için 
sarahat vardır. Bunun bir noksan oldu
ğunu mazbata muharriri arkadaşımız 

kabul etseler de bir tek kelime J(anuna 
girse. Asker! ŞGranm vereceği karar 
mlralaydan mUlazime )(adar olan askert 
dereceleri g8stermektlr. Amiral da bun 
da dahildir. 

Dahiliye Vekili ŞlikrU Kaya (Mul
la) - Amiral ya livadır, ya ferlktir. 
BugUn kendisine pap denmektedir. 
Burada birinci ve ikinci derece ferlk
IHder vardır. Fırkaya liumanda eden 
livanın derecesi başkadır, kumanda et
mlyenin derecesi başkadır. Tıplit ami
ral da böyledir. Ali ŞOrar Birinci 

Feriklere, miralaylar... kaymakamlara, 
mülazimlere derece tayin ve hükümet 
de tasdik eder. Mesele hallolur. Yal
nız deniz kısmında değişebilir dereceyi 
korken buna amiral denilir. Şimdi ay
rıca ahkam koyacak olursak Ali Şl'ıra
nın salihivetini tahdit etmiş olacağız. 

Salah Cimcoz {lstanbul) - Efen
oim, hu kanun çrktığı gün ne kadar 
hahriye liva ve ferikı varsa bunların 

hensine general denmek mecburi ola
caktır. Burada amiral kelimesini de 
kullan'T'ak icap eder. Aksi takdirde 
karısıklrk olur. 

Reis - Buraya bir fıkra konabilir. 
Deniz mensupları icin General yerine 
amiral tabiri konabilir. 

D;ılıiliye Enciimeni M. M. ŞükrU 
(C!!".,kkale) - Evet efendim. 

Reis - Madde şöyle oluyor. 
Ücüncü madde - Askeri rütbelerden 

adın h">c:ına gelmek iizcre Kara ve ha
v;.rfa Miic;ürlere (Mareşal) Birinci Fe
rik, Frrik ve Livalara (General), de
ninlc Birinci Ferik, 'Ferik ve Uvalara 
cımiral denir. Generallerin ve amiralJe
rin dert"celerini gö~teren unvanlarda 
Dcni:r. MUsürleri unvanları"41 ve diğer 
askeri rütbeleri" karc:ıkhkları Ali As
keri Sfırası kararı ve İcra Veknteri He
yetinin tasdiki ile konulur. 

Dahiliye Vekili ~ükrü Kaya (Muf
la) - General ve amirallar. 

Tarık Us (Giresun) - Efendim, 
maddenin okunan ı,ekti, Generala da 
amiral denilebileceği suretinde bir ma
na veriyor. Bu mana çıkmamak için 
ferik veya liva olanlara denizde bulu
nurlarsa amiral denebilir, tar.zında bir 
şey olsun. 

Kazım (Diyarbckir) - Efendim, bi
zim encümene veriniz de hemen timdi 
çıkara hm. 

Dahilfye Encllmeni 'M. 'M. ŞUkrll 
(Canakkale) - 'Maddenin tahrir tam 

maksadı temin eder. Birinci ve ikinci 

feriklerle livalara General ve bunlar

dan deniz sınıfına mensup olan Gene

rallara Amiral denir, MUşUr'e mukabil 

Mareşal denir. 

MUdafaayı MilJiye Encllmeni mu

bata muharriri K.lzım (Dlyarbekir) -

Bu maddeyi müdafaa encllmenine l•tl

yorur.. 

Reis - Maddeyi Dahiliye encUme

ni getirmit olduğu için o enc6men mB

dafaa ediyor. Dahiliye encUmeni ıöyle 

tesbit etmiş: 

Madde tekrar okundu. 

(Denl:r: sınıfına mensup Generallara 
Amiral denilir.) 

DahiUye encümeni mazbata muhar
riri Şükrü (Çanakkale) - Bu UçüncB 
fıkra olarak konacaktır. 

Reis - Madde budur. 

Abdülhak (Erzincan) - Ufak bir 
ıey söylemek lizmı geliyor. Deniz ar
nıfrna mensup olan liva ve feriklere 
amiral denir demek lbımdrr. Burada 
General yoktur. 

Şükrü (Devamla) - Zaten kara 
kuvvetlerindeki Liva ve ferlrklere gene

ral Unvanını bu kanunla izafe ediyo
ruz. Denl:r:de de liva ve ferik varsa bun 
tar da amiral unvanını alacaklardır. 

Maksadunız budur. (Deniz generali de
nir mi, •esleri) Ben asker olmadığım 

için asker! tabirleri bitmiyorum. 

Ali Rıra (Kastamonu) - Efendim 

deniz zabitleri: mUlazim. yltzba,ı, bin
başr, binbaşııya korvet kaptanı, kayma
kama fırkateyn kaptanı, miralaya kat

yon kaptanı denir. 
Liva ve feriğe de amiral denir. Ma

demki encümen : A•keri ŞQra general
lerin derecesini tayin edecektir diyoc. 
Amiralların da dorecesinl onlar tayin 
edecektir. 

Nasıl liva ve feriklerin derecesi Ae
keri Şumca tayin edilecekse, bunların 
dereceleri de AskeriŞQrada tayin edi
lecektir. 

Birinci ferlğe yine yine gene-
ral diyoruz. Madem ki bunların rUt-

beleri Askeri Ştlrada tayin edilecektir. 

Amirallerlnki de yani bahriyelilerin 
unvanı da orada tayin ediJir. Gene
ral vesaire gibi kelimelerin lnıllenılma
aında mana yoktur. 

Yusuf (Denizli) - Müdafaaf Milli
ye encUIDCfllne gitsin ve tetkik edilip 
gelsin. 

Reis - Ali Ri.za Bey, bir takrir ve
riniz, reye koyalım. 

Ha ... Fehmi (GGm8'Jlaee) - E-
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Tür!{iyede seçinı 
22 ikinci te§rİn tarihli La Bülgati I" 

zetesi bu başlılcla çıkardığı bir 1-"' 

yeni seçimden bahsederek diyor il: 
.. Yeni seçim. ehemmiyeti iytiblrifl' 

Balkanlarda olup bitenleri bilgi ile ... 

kik edenlerin görinden lıaçmıyacaklılf 
iştir. Türkiye Cümhuriyetlnln """' 

hayatında Millet Meclisinin o,,.... 
bilyük rotil herkes bilir. Tetkilatı ,,.. 
siye kanunu mucibince blltBn aa1abf1t'" 
ler bu meclise verilmiş olup h~ 
reisi ile türk idarecileri de mecll ... • 

yelerindendir. Böylece, hGkQmetitl t? 
hşma ve kararlarında tUrk parl ......... 

suna düşen büyltk pay kolayca ..,w• 
lır. Genç cümhuriyetin uyaıa1 ~ 
nın değişik parçaları arumda her ,.. 
man mevcut olan mükemmel a)ll!lll
türk hUktlmet adamlarmm üzeri.,._ 

aldıkları ulusal yenilik ve blknıd fi' 
nin meclisten yana hiç engel ga-· 

den baıarılmasmı kolaylqtımuıtır- ar 
zi Hazretlerinin ba,kanı ve dlhl .. 

rucusu olduktan biricek tBrk ..,,, 

partisi olan Halk Fırkau'nda hl ... 
süren tccanUı ye demir gibi dlsfpllll 1/1 
kat nazarına almına, dilflnce vı ,.,. 
gulardaki bu benıllerlik kolayca -""" 

hr. On yıldanberl tUrk yarduna ..... 

başka bir fizyonomi liaantbruı blflll 
yenlllkler ve deliflkllkler, Oul'nill"" 

ridir ve yenilfık yolunda Be,tlk Jıllll" 
Meclisi mllşarileybe dalma mU~ 
etmlttlr. 

Acaba Ankara'da lannt.r ıel'" "' 
luslararası mahiyette Hbtpterdell 1 t' '. ka, aeçlm devreelnln sonu gelalt' 

mecllafn datıtılmasını n yeni ~ 
yapılmasını haldı g8steren ve biti• 
metle meclisi birbirlerinden ayıran W 
ka bir •ebcp 'liartnmda auyrs? , ....... 

lit< beyle bir faraziyeyi dolnt ,....., 
recek hiç bir .. y yoktur. Seçkn ctlf ~ 
resinde yapılan itlerin bllançOlll ~ 
cesaret vericidir ve Mlttet MecHıl ..,.. 
dl dafılrşını lrırarlaıtırauıdın lfllelt 
kendlafnden evetld meclisler gibi, yrır
tığı itlerden hakir olarak &fUnç 4~ 
bilir. Meclis son yıllarda bUtUn aJ"' .. 
Jarda tUrk ulusunun yaptıfr bUyUk .,,.. 
kmma gayretine lratılmalr suretlylt .r 
zffeslni şerefle yapmıştır. Onun 1"": 
mı ile yapılan deıtşlklikler TOrkf1C 
nin manevi zenginliğini artırmış 99 ""° 
tün acunu sarsan korkunç ~konoll'
krizin tesirini anltmağı çok yaıd,,_ 
etml~lr. Ulusun minnetini kat.•--: 
için, gelecek meclisin de :r:aten çtıf 
olan yoldan yllrtıyerek batlanım iti bi• 
tirmekten başka yapaca~ı voktur. 

6. ~ 

fendim, encümene gitsin ıUratle tel~-, 
edilir, bet dakika sonra gelir. 

Reis - Dahillye encümeninden~ 
miştir. Şimdi bunun mibakereıl ~ 
yan etmektedir. Difer encBmenleCC; 
mesi bir takım kayıt ve ,.rtıarı 
dir. 

Haaan Fehmi (Oümüfbane) - J1 
leke taalluk eden bir hilldlmdür. _. 

SUleyman Sırrı (Yozgat) - •
1 

dim usul hakkmda. Bir kanun h•~ 
da verilen müstaceliyet kararı bir:.,. 
müzakereye tabi tutulması deı111 ~ 
Bu o demek defildir ki ,ba,ka ene,,; 
ne verilemez. MOdafaa encnınerd 
yor, gitsin gelsin. 

Reis - Bunun için heyeti urn~ 
karar verebilir. Ben doğrudan doı lf' 
tekrar ediyorum, gönderemem· s•~ ,, 
yiha D;ı biliye encümeninde tet~ 
dilmi' ve oradan gelmİ§tlr. Ve O~ 

menin teklifi mibakere edilol'~ 
Diğcc bir encümen de tetkikini dıf' 
sa, heyeti umumiyenin reyine 1 

riz : brar verirse gönderUlr- dlfll'! 
Reis - Evvell encllmene yt 

ni istiyen teklifi reye koyac:aıuo-ıı" '1 
Recep (Kütahya) -E~ 

buk getirmesini rica ederls. ~ 
Reis - Encflmen Uçthd tı1' 

istiyor. Kabul edenler". etııdyenıe'",j/# 
bul edilmittir. UçtıncU madcıe11 
müdafaa encümenine veri,_.... ..-" 

Recep (Kütahya) - su,orı 
mesini rica ediyorum. ~ 

Refa - Müzakereye d~ ~ 
Bundan sonra, millt mUdafd _...,-~ 

nine gidip tekrar heyeti u111uıni7"'~, 
len ilçllncü madde müzakere ye 

f"di1miJtlr. 
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KARNAVAL ÇOCUGU 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

S8trn Alma Komisyonu ilanları 

455614 ADET MUHTELİF ATEŞ ) 
TuGLALARI ) 
MUHTELİF K1 MYA MALZEMESİ ) Saat 10 da 
MUHTELİF ELEKTRfK MALZEMESİ) 

MUHTEL! F KASNAK KAYIŞLARI ) 
6 KALEM DERİ ) 

lOOO TON MAZOT ) Saat 14 te 
3000 TON CEL1K DEMİRİ ) 
Yukarda miktarları yazılı malzemeler 5/1. Kan/ 934 

P~rşembe günü ayrı ayrı pazarlıkla satın ~lınacaktı~. 1:e
~1Ye şartlan tesbit edilmiş ve şartnamelenn~ ~ercedılm.ış
tir. İdari ve fenni şartnamelerini anlamak ıst._ıy~n . talıp
lcr her gün saat 15 ten 17 ye kadar vepazarhga ıştırak e
deceklerin de yevmi muayyeninde satınalma komisyonu-
lla müracaatları. (3522) S-5393 

HAVACILIK VE SPOR 

---~ 
131lNC1 SAYISI 

Londra - Melbum yarışını. kazanan tayyarenin ve uçu· 
lan etapların vaziyetini gösterir fevkalade sanatkarane 
)apıtmış bir kapak içinde çktı. 

İÇİNDEKİLER 

- Havada Emniyet 
Zorlu bir bombardıman tayyaresi 
- Tayyareden tayyareye bomba 
- Bir tavsiye münasebetile (fıkra) 
- Londra - Melburn yolunda nasıl 

Mahmut Beliğ 

Kaya 

yarıştılar? Orhan Haydar 
- Büyük Okyanos bir defa daha aşıldı. 
- Ankara'da kış sporlarına ha~:;l~k 
- 1934 Türkiye bisiklet birincılıgı 
- Memleketimizde at yarışları 
- Gökle yer arasında 
- Suya düşen pren•: i~ 
- Tayyareci konuklarımız gittiler. 
- ı\nkara'da avaktopu oyunları V. S. 

......... 

llyas 
Kemal Celal 

A.1. 
'Abidin Daver 

Server Ziya 

ı\v ı .. J: fıa Iıaşm ühendi~liITTnden 
13632 54 lira kesif bedelli Aydın - Tire yolunda 

3v ' " bl" · b ıt::' 12.00 açıklığında ayaklan beton .. ta ı~~ eton~rme 
<>prij münakasası haddi layık görulmedıgınden yemden 

'Je Yirmi gün müddetle pazarlıkla münakasaya konulmuş
tur. İsteklilerin 661 numaralı müzayede ve münakasa ka
rıunu mucibince ehliyeti fcnniyesi başmühendislikçc rnu
:a~dak viizde 7 .5 teminat akçesini havi teklifleriyle iha -
tsı olan 1. 12. 934 cumartesi günü saat on beşte cnciime
rıe tnüracaatlan. Ehliyeti fenniye vesiykası almak ve ev
~akı keşfiyesini ~örmek istiyenlerin Aydın nafıa başmü • 
~~liöin• milraC'aatlan. (7697) 8- 5292 

~ •• r ... 
it . ~fyon -Antalya hattl 74 + 000 - 93+ 500 kiJometre
lijtı. arası be5.inci kısım •nsaat ve ameliyatı kapalı zarf usu

ıle rnünakasay2 cıkarrlmıstır. 
t .Münakasa 8 kan.unuevel '1934 tarihine müsadif cumar-
tsı günü saat 15 te müsteşarlık makamında yapılaca~tır. 

'9e !alipler tekliflerini Ticaret Odası vesiykası, ehlıyet 
.ı1 ~1Ykası •e 7500 lirahk muvakkat teminatlarının mal~an
~_,,'f!:.ına Vatırrldığma dair olan makbuz veya nümunesı~e 
hirf':: Banka kefalet mektubu (çek kabul ed~lmez) ıle 
~ t~ avm gün ve saatta komisyona vermelerı lazımdır. 

~ a~ıpler bu husustaki ~artnameleri Ankarada ma!:e -
1er ~Udürlüğünden (40) Jira mukabilinde satın alabıhr-

. 3459) , '.1 8-5288 

Miid ·· rliijiiinden: 
dan~k~nci vakıf apart1manda Gümrük Muhafaza Kuman
t~ıe1~1nın bulunduğu dairenin haHllarına akan suların 
O<ı.tabyıe badana ve sıva tamiri yaptırılacaktır. Bu işi ba-
rlır ~ eceklf'rin 29-11-934 perşembe günii saat on beşe ka-. 

"kaf İnşaat Müdürliiğüne müracaatları. (3529) 
8-54Q4 

HAKİMİYETİ KlLLlYE SAYIFA 7 

l\lilli ti üdafaa V ekaleıi 
eaım alma komi yonu 

ilan lan. 

İLAN 
. Dekovil bölüğü için açık 

eksiltme ile 50 ton linyit kö 
mürii alınacaktır. İhalesi 
12. 12. 934 Carşamba günü 
saat 11 dedir. İsteklilerin 
belli gün ve saatmda temi
natlariyle birlikte M. M. V. 1 
&atınalma komisyonuna uğ-
ramaları. (~453) 8-5289 

İLAN 
Y ozgattaki kıtaat için 50 

ton Linyit kömürü eksilt
miye konulmuştur. İhalesi 
11-12-934 sah günü saat 14 
tedir. İsteklilerin belli gün 
ve saatinde Yozgat'taki ko
misyona uğramaları. 3496) 

8-5361 

İLAN 
Ankara hastanesinde 40 

kalem eşya satılıktır. İstek
lilerin ilstesini görmek için 
her gün komisyona uğrama
ları. (352i) 8 -5399 

tLAN 
Serom ası evi i<(in 400 

600 kilo kıyılmış sığır eti pa
zarlıkla alınacaktır. Pazarlı
ğı 2. 12. 934 pazar günü sa
at 14 tedir. 1 steklilcrin o 
J!Ün ve saatta M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na uğramaları. 

(3526) 8 -5400 

·\nkara te,·azım imirlii!i 
!llahn alma komisyonu 

~}anlan. 

İLAN 
Pınarhisar kıtaat hayva

natının ihtiyaa için dokuz 
yüz yirmi bir bin dokuz yüz 
yinni ( 921.920 ) kilo arpa
ya verilen fiat pahalı görül
düğünden yeniden kapalı 
zarfla münakasaya konul -
muştur. Münakasa günü 9 
kanunueveı 934 pazar günü
dür. Taliplerin teminat ve 
teklif mektuplariyle birlik
te Pınarhisar satınlma ko -
misyonuna vaktmdan evet 
müracaattan. ( 3462) 

8-5302 

t T.. AN 
Ankara'daki kıtaat için 

kırk sekiz hin kilo zeytin 
tanesi kapalı zarf usuliyte 
münakasaya konulmuştur. 
thalesi 6 kanunuevel 934 
persembe günü saat on dört 
tedir. Şartnamesini görmek 
için her gün ve rniinakasa
ya iştirak için de teminat 
ve teklif mektuplarını vakti 
muayyeninden evet Anka
ra Levazım Amir1i~i satın
alma komisyonu riyasetine 
makbuz mukabilinde ver
meleri ... (3363) 8-5185 

Satılıl\. ilin a 
Ankarada istasyon karşı

sında eve1c:e Muhafız Tabur 
kumandanlığının bulundu -
it_u hina satılıktır. Taliple -
nn f stanbulda yeni postane 
arkasında Hanımeli soka -
ğmda İstanbul hanında J 
V: Vit~n ve Kampani Li~ 
mıtet şırketine müracaat et
meleri veya yazmaları rica 
olunur. 8- 5381 

DOKTOR MUZAFFER 
İBRAHfM 

.. Cebeci hastahanesi ~ 
, GOZ HASTALIKLARJ 
: MÜTEHASSISI 

1 
Adliye sarayı Gençağa I" 

• -. apartımanı Telefon: 2025.:" 
;~ 8-5012 ~~ 

'"~-~a 
Z A \' f 

42 No. araba plakamı kaybet
tim Yenisini alacağımdan eski
sjnin iıükmü yoktur. 

Hasan oğlu Adem 
8- 5397 

1 htiyarhkta zen
gin olmak nriim • 
kün~ itne ada 
köylülerinden 
Mehmet Ağa Tay· 
yare piyangosun
dan (HU100) lira 
kazanmıştır. 

Siz de bir tayyare 
viyango bileti 

alınız. 

Tüccarlara 
Ticaretin muhtelif şube

lerinde senelerce çalıştım. 
Ticari her nevi tesisat, 

teşkilat, ıslahat, mübayaat 
ve idareyi yapar istenilen 
teminatı da veririm. 

Ankara pasta kutu 131 iş 
adresinden isteyiniz. 

8-5407 

De•\ lc·I Dt•mir' o ilan lJ 
mum Jiitliirlii;:ii satm 
ıtlma f<om~,·onn ilanları 

fLAN 
Bursa - Mudanya hattı ü

zerinde teslim şartiyle 2,50 
xo,zoxo,14 ebadında 100 
adet meşe makas traversi 
pazarlıkla alınacaktır. Pa
zarlık 2-11-934 tarihinde sa
at 16 da idare binasında ya
pılacaktır. Fazla tafsilat 
için malzeme dairesine mü-
racaat (3531) 8--5405 

Ankara birinci icrasın
•lan: 

Mahcuz satışı mukarrer cc

man 32 lira krymetinde bir Şcv

role Kırnak bir fort ön düzeni 

kanpanalariyle iki şevrole ön 

dingil bir fort Kımak 28-11-934 

çarşamba günü saat 16 da bele

diye satış salonunda muhammen 

kıymetinin yüzde yetmiş beşini 

bulmadığı takdirde 1-12-934 cu

martesi günü ayru saat ve aynı 

mahalde ikinci satışı yapılaca

ğından taliplerin oradaki memu-

runa müracaatları. S-5402 

Ankara a~Jiye birinci 

hukuk mahkemeı;;ind~n: 
Ankara'nm Poyraer mahalle

sinden Cebeci oğlu kerimesi ve 

Polatlının Poyraz kariyesindtn 

Hasan oğullarından bezci }\.jus

tafa Efendi zevcesi Ayşe Ha
nım tarafından zevci aleyhine 

açtığı gaiplik davası neticesinde 
mumaileyh bezci Mustafa Efen 

dinin gaipliği~e dair mahkeme

mizden ç.ıkan 14-11-934 tarihli 
ve 934-12 No. lu ilam tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere mah
keme divanhanesine talik cdiJ.. 
d_i~i ilan olunur. 8-5403 

Nafıa Vekaletinden: 
Haydarpaşada · :slim edilmek üzere muhammen ne

deli 8000 lira olan iki adet lam yon pazarlıkla satın alına- -
caktır. 

Pazarlık 8 birinci kanun 1934 cwnart~si gi.lııü saat 16 
da Vekalet Müsteşarlık makamında yaprJacaletır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesiykası ve 400 liralık mUı· 
vakkat teminatlarının malsandığma yatrnldrğma dair o -
lan makbuz veya nümunesine uygun. banka kefalet mek . 
tubu (çek kabul edilmez) ile birlikte aym gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri paı:ası.z olarak An· 
karada Vekalet malzeme müdürlüğünden alabilirler. 

(3524) 8 - 5395 

İnhisarlar Umum 
ii dür 1 ii~iıı el eıı: 

1 - Izmir Camaltı Tuzlası için fenni şartname ve pro
jeleri mucibince 120 beygir kuvvetinde iki adet Gazojen 
kapalı %arf usuliyle münakasaya konulmuştur . 

2 - Şartname ve projeler Cihalide Levazım ve müba
yaat şubesinden alınacaktır. 

3 - Münakasa l ~ l 2-934 tarihine müsacfıf çarşam?>a 
günü saat 15 te Cibalide Levazım ve mübayaat şubesinde 
icra kılmacaktrr. 

4 - Münakasa ehliyeti fenniyesi mücerrep fabrikalar 
arasında yapılacağından üatsız proie ve teklif~rin neyeti 
fenniyemizce tetkiki için münaltasa gününden laakal on 
beş gün evel tevdii lazımdır. 

5 - Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarda 
tayin olunan gün ve saatte kanuna uygun olmak Uzere 
fiatlı teklifname ile o/0 7,5 muvakkat teminat paı:asını ko-
miyona tevdi etmelidirler. (7095) s:-4875 

Nafıa Vekaletinden: 
I - Vekalet müstahdemini için 5() adet palto, 7 adet 

manto, 7 takın1 kadın, 12 takım erkek elbisesi, 56 adet iş 
gömleği, 4 adet tulum elbise, 12 çift erkek ve 7 çift kadın 
ayakkabısı ı 900 lira muhammen bedel dahilinde pazarJrk ... 
la satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 5-12-934 sah günü saat 10 da satınalma 
komisyonunda yapılacaktır . 

III - İstiyenler Vekalet malzeme müdürlüğündeki 
şartname, mukavele ve niimuneleri görebilirler. 

iV - Münakasaya gireceklerin 142,5 liralık% 7,5 mu-· 
vakkat teminat vermeleri lazımdır. 

V - Teminatı nakten vermek istiyenler naktin vezne· 
ye yatırıldığına dair makbuzu pazarlıktan evci komisyona 
vereceklerdir . 

"Çek teminat olarak kabul edilmez .. , (3532) 8-5406 

SERVETİ 
43 senedir dunnad2n neşir wı.ziyfesini yapmakt~: 

~ olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da sa~tış yerı.: 

I~. A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lıra. ~~ 
her sav1s1 20 kunıs. ~ 

•• !l!IZlllP.a'e.-~~I 11 asmaıı•oıı =r&IHI • 

• 



SAYIFA 8 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\f üdü;-Jüğüııden : 

•• 
Uç konstrüktör 

ressam aranıyor 
İkisi Ankarada üçüncüsü de İzmirde çalıştırılmak üze

re imtihanda gösterecekleri muvaffakiyet derecelerine 
göre en az 84 en çok 165 lira maktu ücretle üç konstrüktö 
ressam alınacaktır. Taliplerin umumi şeraiti ve imtihan 
mevzuunu Ankarada idaremiz fen şubesinden İstanbulda 
Bakırköy barut fabrikası müdürlüğünden İzmirde silah 
tamirhanesi müdürlüğünden sormaları lüzumu ilan olu -
nur. (3479) 8-5352 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Anl{ara Satın Alma l{omisyonun 
dan: 
Mevcut evsafına uygun (2841) adet arka çantası kapa

lı zarf usuliyle satın alınacak ve münakasası 8-12-934 cu
martesi günü saat (11) de yapılacaktır. İstekliler nümune 
ve şartnamesini görmek üzere her gün İstanbul'da jandar
ma muayene heyetine ve Ankara'da komisyonumuza ve 
satın almak için de münakasa gün ve saatinde ilk teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile komisyona gelmeleri. 

KREM 
balsamin 

kanzuk 

Yegane ciddi gü -

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K R E M 

BAL s .A Mİ N ile 

korursunuz. 

(3346) 8~5157 

Or. Cims'in nasır ilacr 
KORRİSİD 

En eski nasırlan bile pek kısa bir zamanda tamamne 
kökten çıkarır. 

Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 
Yeni Eczane'de bulunur. 

Dökümcü alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 
Fabrikalarımıza dökümcü ustası alınacaktır. Taliplere 

imtihanda gösterecekleri ehliyete göre yevmiye verilecek
tir. Yol masrafı kendilerine ait olmak üzere istiyenler 
vesiykalariyle birlikte Umum Müdürlüğe müracaatları. 

(3492) 8~ 5375 

Jandarma Umum Kumandanlığr 

Ankara Satrn Alma Komisyonundan: 
Mevcut evsafına uygun ve teneke kutulara konulmuş 

olarak kapalı zarf usuliyle on bin kilo vazelin yağı satın 
alınacak ve münakasası 5. 12. 934 çarşamba günü saat on 
birde yapılacaktır. Şartnamenin bir sureti İstanbul J. Mu
ayene heyetine de gönderilmistir. İsteklilerin teminat 
makbuz veya banka mektubu ile gün ve saatinde komis -
yonumuza gelmeleri. (3385) 8-5244 

~lektepler Satın Alma 
Komis~onundan: 

İnşaat Usta mektebi talebeleri için 30 kalem ve (2236) 
lira kıymeti muhammine mukabilinde sebze ve meyva a
çık münakasa ile alınacaktır. Bu ise girmek istiyenler 6 
birinci kanun 1934 tarihinde saat 15 te yüzde 7,5 teminat
Jariy1e Mektepler komisyonuna ve şartname ile listeleri 
görmek istiyen1er de mektep müdürlüğüne müracaattan. 

(3425) 8~5238 

· {tısat Vel{aletin den: 
Vekalet daireleri ihtiyacı için yaptırılacak o1an (500) 

adet dosya kabı 12-11-934 tarihinden itibaren açık indir
me suretiyle (20) gün müddetle indinniye konulmuştur. 

Taliplerin teminatlariyle beraber 1 inci kanunun ikin
ci günü saat üçte komisyona, nümunesini görmek istiyen
terin Leva:ıı;tm Müdüriyetine müracaatları. (3387) 8-5170 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Anafartalar caddesinde Kınacızade ham altında 
~ 

~! Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
:~ belediye eczahanesi yerine 
~ 

~~ 
~ 

i 

Yeni eczaı).e açıldi ~ 
Fenni gözlükler, tıbbi korsalar, sıhhi levazımat, 

~ bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç 
~~ bulunur. 

Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. 8-5338 

Kumbara bütün hir istikllaJdir. 

SİPAHİ ZADE HASAN HÜSNÜ 

Bursa Pazarı 
Ankara şubesini açmıştır. 

Adliye Sarayı yanında Gencağa apartmanı altında 
No.: 2 Telefon: 2373 8-5323 

Nafıa Vekaletinden : 
Afyon - Antalya hattının 93 + 500 üncü kilometresi 

ile Aydın hattı üzerinde kain Karakuyu istasyonu arasın
daki altıncı kısmı kapalı.zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

Münakasa 8. 12. 934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası ve ehliyeti fen
niye vesiykaları ve 8750 liralık muvakkat teminatlannm 
malsandığma yatırıldığına dair olan makbuz veya nümu
nesine uygun banka kefalet mektubu (çek kabul edilmoz) 
ile birlikte aynı gün ve saate kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri 40 lira mukabilin
de Ankarada Vekalet Malzeme müdürlüğünden satın a-
labilirler. (3484) 8- 5351 

f(ütahya C. Müddei 

Umumilimnden: 
Belediyece kabul edilen üçüncü derecede ekmekten 

beheri 960 gram olmak ve yevmiye azami 350 asgari 100 
adet olmak üzere Kütahya hapishane ve tevkifhanesinin 
1-12-934 tarihinden 935 Mayıs gayesine kadar altı aylık 
ekmek ihtiyacı için 1-11-934 tarihinden 1-12-934 tarihi cu
martesi günü aleni müzayede usuliyle ihalesi yapılacağı 
bir ay müddetle mevkii münakasaya konulmuştur. Talip
ler teminat akçe1eriy1e yevmi muayyende münakasa ko
misyonu riyasetine ve şeraiti öğrenmek üzere eyyamı sai
rede Hapishane Müdürivetine müracaatları ilan olunur. 

(3372) 8-5159 

imtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY. 1 

A~nların ve soOuk ·algınlıOının sert ve 
"afi tesirli devası, ambalaj ve komprime
lerinde EB alAmeti farikasım fa11,..a ha
kiki ASPİRİNdir. 

Ambalajlarda ve lcompri· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat edinizJ 

Askeri fabrikalar 
Sigorta Sandığı Reisli!:indeO: 

Sigorta sandığı eczanesi için alınacak (345) kaledl ,,() 
za ve malzemei sıhhiyenin kırdırması 12 1. kanun 934 çat' 
şamba günü saat 15 te istasyonda sigorta sandığı b~ 
da kapalı zarf usuliyle icra edilecektir. Taliplerin !~ 
mezkura kadar şartnameyi görmek üzere sandığa ~, 
atları ve ihale gününde teklif zarflarını ve teminat akÇf 
terini ihale komisyonuna vermeleri rica olunur. (3521) 

8--5398 

Dinar Belediye Reisliğinden: 

820 lira kıymeti muhammeneli Eski Belediye D~ 
20 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle müzayedeye ~ 
miştir. Taliplerin ihale günü olan 5-12-934 çarşamba_!:i, 
nü saat 14 ten evet Belediye Encümenine Nizami de~· 
to akçesiyle birlikte müracaat etmeleri ve müzayeddli' 
tafsilatlı şeraitini belediyemizden aramalan ilan otuıaot• 

( 3458) 8--5284 ,,,, 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

1 YENi ı BU GECE 1 Bugün, bu gece 

Çankırı caddesi civarrnda 
Hakimiyeti Milliye Matbaa· 
srnda basılmıştır. 

Constance Bennett ve 200 Dansöz'ün 
temsil ettikleri büyük rövü filmi: 

MULEN RUJ 
Nete - Kahkaha - Çılgınlık -
Eğlence V. S .•• 
Aynca: Dünya havadisleri. 

Güzel yıldız BELA LUC..u~..L 
tarafından temsil edilen: 

Z O M B t 
(Yaşıyan ölüler) 

A§kın, esrarla birle§tiği mttur:aın fil.,._. 
Ayrıca: Dünya havadisleci. 


