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Gündelik. 

SA VYETLER BA YRAl\11 
Büyük teşrin ihtilali bugün on 

•ekiz yaşına basıyor. Moskova'ya 
candan tebriklerimizi sunarız. 

On yedi yıldanberi dost mem
leketin ne çetin zorluklarla çar
Pıştığım biliriz. Fakat bu imti
han, ancak, öz ülküsünden ayrd
llııyan bir ihtilalin ne yenilmez 
bir kuvvet olduğunu göstermeğe 
Yaranustır. Herkes düşmanı idi; 
bugün dostu olmıyan, yahut ken
disine dost davranrnıyan pek az 
devlet kalmıştır. ilk zamanlar 
~oskova' dan telgraf başında if
las haberi bekliyenler, bugün bu 
tnernleketi kültürce, orduca ve sa
nayice yeryüzünün başlıca kuv
•etleri arasında saymaktadırlar. 

Savyetler Birliği on yedi yıl
danberi maddi manevi tam bir 
insa içindedir. iç sıyasası büyük 
halk yığınlarının bahtiyarlığını 
hazırlamak, dış sıyasaıı barışmak 
~e banştırmaktır. Moskova harp 
ıstenıiyenler için değil, harp isti
Yenler icin bir tehlikedir. Çünkü 
hern ülküsü barış'tır; hem de, 
knu, iç.erde tutacak, ve dışardan 

oruyacak gücü vardır. 
Biz Lenin ihtilalinin düsüncesi 

•e duygusu ne olduğunu ilk kav
tıyanlardan olmakla övünürüz. 
~avyctler Birliği ile Gazi cümhu
tıyetinin yıldönümlerinde, dostlu-
~~U7. bir yaf daha büyür. Biri
hırırnizi daha benimseriz; ara
tnızda sevgi ve l{Üven bağı bir kat 
daha kuvvet bulur. 

Büyük Şef Stalin' e, hükfunet •e f ll"ka arkadatlarına bayramla
rını kutlarız. Birliğin Büyük Elçi
•i olarak geçen gün bayramımız
da bulunan, ve bu akşam, kendi 
elinıiz demek olan evinde, bayra
llıını tebrik edeceğimiz Karahan 
t?l.daşın adını anmadan yazımızı 
ıtırnıek istemeyiz. 

FALiH RIFKI 

llariciye Vekilimi
zin refikası iyileşti 
.. ~rlin, 6 (A.A.) - iki yıldır 

k?zunden rahatsız bulunan Tür· 
.~Ye Hariciye Vekili Tevfik Rüş
~ Beyin refikaları Hanımefendi r: rnuvaffakıyetle ameliyat yapı: 

1fbr. Sıhhati eyilefmektedir. 

l\f. Gömhöşün 
seyahatlerinden 
llıaksadı 

1 
8udapeıte, 6 (A.A.) - Macar ajar

r~llın Roına'daki hususi muhabiri bild. 
•)'or: 

Pw1. C .. bö M · · · •nıd om f, usolını ve Sunç ara-
ka a Yapılan görütmelerde Roma mu-

veJesinde h"kü 1 • • lem • mevcut u m enn genrt-
~· eaı konuıulacaktır. Macar elçisi M. 

•lce da .. 
~ once hazırlayıcı mü7.akerelerde 

llnduıru ,·,.· M Cö- bö •.. ğ 
'-'ii~ 0 ~ın . m t un yapaca ı 
~ et'elerın netice vereceği sanılmak

ır. p 
.\ azar günkü Viyana ziyareti 
Ylıstury Ma • ı_ a • canıtan bağlarının sık-
ltnasına 'k' "lk • . ...,._ . ve ı ı u e dq tacaretlenne 

.. .._llı olal>l 
l'ılrna 1 ecek feylerin ortadan kaldı-
tef}~ına rnuvaffak olduğu gibi, İtalyan 
~eli yl?. olan görütmeler de dostça ve 
•İrıe ~Unasebetlerin kuvvetlendirilme-
1 rnusait ·· "I k · taı., . goru me tedır. Varşova ve 
fay..1 at Z•:varctlerinin ~ayesi de mevcut 

ca 1 •• 
tlteıidi rnunas~betlerin kuvvetlend:ril-

r. 

l\t C1·· h 
0 ~--oın Ös Romada 
~0~1a 6 ~ 

ıt. ;..... ' (A.A.) - Macar Başvekili 
'-'Otııb .. 

'llli11• oş buraya gelmiş ve M. Mu-
ı tC!r f 

a 1ndan kal'frlanmıştır. 

• 
BAK 

Silahsızlanma Kon· 
feransı şeklini 
değiştiriyor 

Cenevre, 6 (A.A.) - Tahmin edildi
ği veçhile M. Henderson'un teklifleri 
kabul ve tasvip edildiği takdirde silahla
n bırakma konferansınm 22 sonteşrin 

toplantısında mümeuilleri bulunacak 
olan devletler, bir hal sureti elde etmek 
için en iyi çarenin bu işi basitten mü
rekkebe doğru giden tedrici bir tekil 
dncağını kabul ve teslim edeceklerdir. 

"ı1alum oUuiha gibi M. HeodPCsn .. •. 

M. Henderson 

un ihdasını teklif etmiş olduğu daimi 
komisyon, bu senenin batlangıcında M. 
Litvinof tarafından da iltizam edilmit 
ve mumaileyh silahlan bırakma konfe
ransının daimi sulh konferansı haline 
gelmesini iltizam ve bu suretle emniyet 
mefhumunun silahlan bırakma mefhu
mundan mukaddem olduğuna işaret ey
lemi,tir. 

Cenevre, 6 (A.A.) - M. Henderson 
un milletler cer-; •"tİ umumi katipliği ta 
rafından neşr- ,., ıiş olan notasn silah
lan b•rakma k-,"'lı:eransınrn şimdiye ka
dar takip etmiş olduğu usulün tadilini 
istihdaf etmrk•cdir. 

Konferans divanının bütün azasma 
hitap eden bu notaya bilhassa, konfe
rans mÜzPkerıttrnı büvük bir gayretle 
idare etmekte olan M. Lui Bartu'nun 
esefli ölümünün müzakeratın bir netice
ye varmasını geciktinni' olduğun• be
yan etmektedir . 

M. Hendert:on şimdiki vaziyet karşı
sında silahlan bırakma meselesinin hal
li teşebbüsünü 1935 senesi batına tehir 
etmek fikrinde olup konferansın müza
kere usullerinin dPğiştirilmesini t--ktif 
etmektedir. Mumaileyh, mukavelenam~ 
nin tanzimi hususunun bitirilmesini bek
lem('k,izin hir t<!kun protck.,1Jor TÜcude 
getirilmesine yanyacak olan atideki 
nok~aların t,.tkikini istemektedir: 

Silah imalı meselesinin bir nizama 
raptı, bütçelerin neşir ve ilanı ve daimi 
bir si•ahları bırrkma komisyonu ihdası. 

M. Henderson, şimdiye kadar temas 
edilmemi§ olan ve acilen tetkiki İcap 
eden hava kuvvetleri meselesini ve buna 
ait haziranda ahnmrş olan karar sureti
ni unutmamak lazım geldiğini ilave ey
lemektedir. 

Divan azaıı, usul hakkındaki reyle
rini, 20 sontetrin İçtimaında ~erecelder
dir. 

~lısır Kabinesi 
istifa etti 

fskenderye, 6 (A.A.) - Kırat Fu
at kabinenin istifasını kabul etmiıtir. __ .... 
Beş milyon 250 bin kilo 

tütün satıldı 
İzmir, 6 (A.A.) - Tütün piyasası 

gittikçe hararetlenmektedir. Müstahsil 
vaziyetten memnundur. Ege iktısadi 
mıntakasrnda bir hafta içinde satılan 
tütün miktarı beş milyon 250 bin kilo 
olarak tesbit edilmiştir. Sat.q amwni
yetle 65 ile 100 kuruı arasnıddlr. 

• • 
TiM 

Her giin sabalılan Ankara«la çıkar 

Pamuklu. istiklili için 
Sümer Bank ayın on beşinde Ereğli 

f ahrikasının temelini atıyor 
A · rn 15 inde Sümer Bank tarafından 

Ercğ · (Konya) pamuklu fabrikasının 

teme:: atılacaktır. Ereeli. fab .. :kası bu se

ne temeli atılan ikinci pamuklu kombi

nasıdır. Merasime ismet Paşa Hazret
leri, lktısat Vekili Celal Bey ve 

C. H. F. Grupunda 

Hariciye Vekilimi
zin izahatı takdir ve 
alkışla dinlendi 

Meclis Enciimenlerinc 
seçilecekler tesbit olundu 
Cümhuriyet Halk Fırkası 

Grupu idare Heyeti Reisliğin
den: 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
Grupu "dün,, Reis Vekili Ce
mil Beyin riyasetinde toplan
dı. Büyük Millet Meclisi En-

i cümenlerine tefrik ve intihap 
edilecek zevatın namzetlik
leri tesbit edildi. Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyin si-
yasi vaziyet hakkında verdiği 
iyzahat takdir ve alkışlarla 
dinlendi. 

~ -/1 

Sümer Bank Umum Müdürü Nurullah 
Esat Bey ve diğer banka mümessil
leri İştirak edeceklerdir. 

Ereğli pamuklu kombinası gelecek 
sene 1 teırinisanide işe başlıyacaktır. 

F1tbrika ıimdilik 15 bin germen 
le işliyect>k 250 tezgahı, ame
le ve mem ur adedi vasati 650 
olacaktır. Senelik vasati pamuk sar
fiyatı 7 bin balya, imalatı 4 - 5 milyon 
metreyi bulacaktır. lmal olunacak mad
deler, ince ıeten, mendil, kadın iç çama· 
ıırlrğr, patiska, pike, pazen, ince astarlık 
bezlerdir. Ayrıca el dokumacıları, çorap 
ve fanilacılar için de İnce boyalı ve bo
yasız kasarlı ve merselize İplik imal olu
nacaktır. 

Fabrika kısmen su kuvvetinden kıs

men buhar kuvvetinden istifade edecek
tir. Fabrikanın plan ve projeleri Sümer 
Bank heyeti fenniyesi tarafından h!\zrr
lanmı§tır. Bu itibarla tesis tamamen 
türk mühendislerinin bir eseridir. Fab
rjka en modern teçhizatla ç.alı§acak ve 
memleketin en ince pamuklu fabrikası 
olacaktır. 

Ereğli'yi takiben kurulacak pamuk
lu fabrikası Nazilli kombinasıdır ki, bü
tün bunlar ikmal edildikten sonra Tür
kiye bir pamuklu memleketi olacak ve 
pamuklu istiklaline kavu~arak iktısadi 

prensiplerimizden bir büyüğü daha ta
hakkuk edecektir. 

~~~-------------···------------~~~-

M. Titulesko ve Pu
riç Sofyada 

Sofya, 6 (A.A.) - Ankara'dan 
Bükret'e dönmekte olan Romanya Ha
riciye bakanı M. Tituleıko Sofya'ya gel
mİftİr. Burada kısa bir müddet kalacak
br. 

Aynı trenle Yuaoılavya Hariciye ba
kan muavini M. Puriç te Sofya'dan ceç
mittir. 

Her iki nazır istasiyonda bulıar h .. 
riciye nazın M. Batalof, Kırabn müta
viri M. Cruel, hariciye umumi katibi M. 
Kristof ve Türkiye, Yunanistan ve Çe
koslovakya sefirleri tarafından karfdan
mı~lardrr. 

M. Titulesko Romanya ıelaretine &it 
miş, M. Puriç ise trenin tevakkufu müd 
detince Hariciye bakanı M. Batalof ile 
görüştükten sonra yoluna devam etmiı
tir. 

M. Titueskonun 
konuşmaları 

Sotya, 6 (A.A.) - M. Tituleıko, bi
ribirinin arkasından Hariciye Nazın M. 
Batolof ile Başvekil M. Ceorgief'i zİy• 
ret etmittir. M. Titulesko, bulıar Ha
riciye bakanı ile takriben bir saat görüı
ınüş ve Batvekil ile görüımeıi de olduk 
ça uzun sürmüttür. Saat 19 da Roman
ya Hariciye bakanı, Kırat Boriı tarafın
dan kabul edilmittir. Dün Ü:fUD M. 
Batolof, M. Titulesko ıerefine bir ziya
fet venniı Ye bu ziyafette bütün hükU
met erkanı ile cliier zevat hazır bulun
muıtur. 

Sergid~ dolaşmalar 

',.,.~,-~~, 

~ :;:JE.$';..: ' __ , .,, ,' ', " :J~ 

Ankara Sergievindeld aanayi 
sergisinin kapanmasına çok kal
madı. Halkımızı sergiyi ve hele 
"L 'd k . ozan an sonra,, ısmmı eyıce 

görmeğe davet ederiz. Apğıdaki 
resimlerden üstteki, dünkü sayı

mızda okurlarımıza vadettiğimiz 
Orman Çiftliğine ait olup betinci 
aayıfamızda bulacağınız tetkikin 
yapıldığı pavyondaki kötedir. 
Alttaki reaimler iae aergiyi dur
mabızm dol&f&D Ankaralıların 
tetkiklerini ve abt veriılerini ıöa
termektedir • 

7 
ikinci teşrin 

1934 

~ARŞAMBA 

Her yerde 5 kuruş 

ÖZTÜRKÇE 

Ankara radyosunda 
bir söylev 

Bu söyle\•i Konya saylavı T. T. C. 
genel bitikeni Bay Muzaff"r radyoda 
söylcmi~tir: 

Yurtdaşlar; 

Bir atamrn varlıjl, benliği doğum 

belgesile belli olur. Bütün clirilderin, bi. 
timlerin, nenelerin de eyi, kötüsü çıktı
ğı yerin bilinmesile anlatılır. Türkler 
çok ön, eski çağlardanberi buna bütün 
Uluslardan daha çok değer vennitlerdir. 

Osmanlılık kurununda türlü soydan ki
tileri, Ulusları kantbrarak uydlll'IU, 
düzme bir osmanlı ulusu yapılmak iste
nildiğindenberidir ki türldere büyük ata
larından kalmış olan bu eski türe unut
turulmağa çalıtılmıttır. Cütülea (üm
met) sıyaıası türklere babumı uaattu
racnk kerteye gelmitti. 

Bu gidişin sıyasal cereii olarak türk 
ulusuna tarihi de unutturuldu. Osmanlı 
(sa ltanatr) kurunlannda yazdmıı, bilsi 
acununa konulmuf, mekteplerimizde 
okutturulagelmiş olan tarihlerde türlr, 
türklük cuda gereiince dütinülmüf, 
göz önüne alınmış deiildir. Osmanlı im
paratorluğu diye tarihte yer alan büyük 

türk kurumunun gerçek kuranlanma 
kimler olduğu tanmmıf, tamtbnlmq de
ğildir. Tersine olarak osmanb tuihiDe 
güvençle kök tutulan tarih beJcesi _.. 
manlıların dörtyiiz çadırlık (bir ifiret) 
olduğunu söylemek, hem de bu ldiçik 
aıiretin büyük bir imparatorluk lıı:arüil
miş olmasını tevüp sibi aatmala ,.ıı-. 
mek idi. 

Yüzyılların, hele son iç ,üs7dm birbl 
ri ardınca gelen acılan, üzüntüleri, eqİa 

tikleri, bunlardaıt clah ilerde olmak 
Üzere türk ulusuna ~ ka)mlula 
usun taıkın kılmdılı ~ ... ,.. 
ratkanın, usun, bilrinin kawa~ 

ğı (ıafsatalarm) belki ima bir JaPJltl 
olabilirdi; Nitekim olmuıtur da. Büyük 
türk, batındakilerin kencliai küçültücü 
çalnnlan kartısmda )'aftf y&ftf kendi • 

ıini küçük gönneie batlaautb. Çinlrii 
nerden geldiği, naıd plcliii, 10791Dun, 
sopunun kimler olduiu kendisine mmt
turulmuıtu; türldüje yalı fiıia

cede, duycuda olan kita..ia tiirldük 
üzerine yazdıldan tarih bitikleri türldi
ie kartı içinde bulunan buaca apidat
malar ıezilmeksizin olduju ribi __... 
bcaya çevriliyordu; mektepa.imiade 
türk çocuklarına olduia ribi olmttuna
luyordu. Bu türlü tarih bitilderiad• ti::-lr. 
bütün acun uluslanndaa soma sel• an
layııta, yeni bulmadan. yeni,...... ~ 
dendiğinden uzak ,..laa Wr wrldr sİlll 
gösterilirdi. Bu fuuankp ,..._. WiPk 
bir tarihi gerçeklilc ribi hoalanmn al· 
zından, anlatrtındaa •yarak 7elİfmİI 
olan türk çocuklanm pa önüne ptiri
niz; bir de bu gençlik onan kutlu bildiil 
orunlarda oturan bomk, dütlriia adao-

lardan bu uluıun iıter, istemez kültür öl 
reticisi olacak bir (efendi) araJJP Jııal. 
maıı aerektir sözünü İfİbDİf ohana aa
nacak bir hale gelmit ,.,..... mı't 

lıte, oımanlıhk içinde tiridin • 
ela olaa bir parçası tirk ..... c:WWWluk 
uluıu kurulduiu pae delia bu ....... 
mayı gerekli bir İf riW ıinDeie ....... 
bulunuyordu. Gerçek ola .. ..,.., 
Bu mudur? Şimdi bu _...... ....... 

(Sonu 5. inci eayı/llll•) 



SAYIFA 2 

Cümh riyet Bayra· 
mı ı li:utlama el 

yazıları 
Türkiye cümhııriyetiııin onblrincl 

yrldönlimü münasebetiyle Hariciye Ve .. 
l:.ilJ Tevfik Rü§tÜ Beyle Sovyet Rusya, 
lyran ve Çin Hariciye Baksnlarr ara
ırnda B§Bğıdski telgraflar teati olun. 
ııııı~t ıır: 

HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK 
RÜŞTÜ BEYEFENDİ 

Ankara 

Dost türk milletinin milli bayram 
gtlnil münasebetiyle şahsi devletinizde 
umumi sulhun yorulmaz bir mUdafiini 
TC Sovyet - Türk dostluğunu11 faal 
pmpiyonunu selamlamakla bahtiyarım. 
En hararetli tebriklerimin kabulUııU 

rica eder ve mUsmir faaliyeinizde yeni 
yeni muvaffakıyetler elde etmenizi 
wıdi!n dilerim. • 

Ll'fVİNOF 

HARİCİYE KOMİSERİ 
M. LlTVtNOF 

Moskova 

TUrk milli bayramı dolayısiyle ba 

na gönderdiğiniz tebrikte kıtllandıttı

nuı kelimelerden derin hlr surette mli
tehassf oldum. BUyUk TUrk - Sovyet 
dostlu~unun tarslnl ve sulh davasına 

yaptığımız müşterek hizmet en mesut 
neticeyi vermiştir. Yürekten gelen en 
ıamimt tebriklerimi arzederken bu sa
halarda feyizli fnaliyetlnfzl yadetmek 
la terim. 

TEV'BİK RUŞTtl 

HARteıv VEKiLt TEVFİK 
RO TU BEYEFENDi 

Ankara 

Milli tUrk bayrGmının yıldönUmü 

Türkiye ve Qnun (loştlnııı i~in unutul
mp1 b\r hatıradır, nu n ile ile en ım

mimi tebriklerimin v~ TUrkiyenin re

fııhı hususundaki candan teınennileri

min kabuJUnil ricl\ ederim. 
KAZEMt 

HA~tClYE NAZ!Rl KAZEMİ 
Hl\ZRETLERlNE 

Talıran 

Zati devletinize 1fitllfkftr t brik ve 
temennilerlnb:den dolayı hararet) te
l kkUr ederim. BUyük dost memleketin 
bir tayyare filosunun ietiraki Tür
kiye • lyran arasında m vcut sar11lmaz 
dostlu u bir kere dah ınil ahedcye 
vesile olmu tur. cumhuriyet hii nme
tinin lrnrde ç selamlarım gönderirim. 

TEVP!K ROSTO 

HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK 
'RÜŞTÜ BEYEFENDİ 

Ankara 

Tilrk\ye'nin milli bayramı dolayı

eiyle en şamimi tebriklerimin ve TU.r
kiye'nin saadet ve refahı hususundnki 
teme.nnilerimin kitbulünü ı~ti <'\cy\c:~i

ni:1;den rica ederim. 
VAN ŞİNGVEY 

HARtCtYE NAZIR! V ANG 
ŞtNGVEY JiAZRETLE~tNE 

• Puriç ile Tevfik 
üş Ü Bey arasında 

telyazı arı 
Herle/ye Vek/li Tevfik RiJıtD Bey

le Belgrad's dönmllş olan Yugoslavya 
Hariciye Nazır Muavini M. Pariç 11r11-
srnd11 apğıdald telgrnllor teati oluıı

muştur: 

HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK 
RÜŞTÜ BEYEFENDİ 

Ankara 

Hakkımda gösterilen sıcak ve can
dan kabulün unutulmu tesiri altında 

asil memleketinizin sınırım geçerken 
en derin ve samimi minnettarlığımın 

kabulüoU zatı devletnizden rica ede
rim. 

Gazi Muııtafo Kemal Hazretlerinin, 
bu dost t\irk mittetinin bUyük ve dAhi 
şefinin yükııek şahsiyetine kar ı derin 
ve hlirmetkAr bir hayranlık duymakta
yım. Reislclimhur Hazretleri nezdinde 
hiinnetkar t ıim1erime tercüman olma
nııı rica ederim. Ba vetdl İsmet Paşa 
Hazretlerine fle ıstı devletiniz vasrta
siyle en hararetli teşekkürlerimi ve 
derin ükranlarımı aT2evlerim. Güzel 
ve misafirperver memle etiniıdeki ika
metimden unutulmaz hir hatıra saklı

yacaorma itimat etmenizi rica eder, 
snrsılmaz samimi dostluftumu t mln e
derim. 

PURtÇ 

HARİCİYE NA7IR MUAV1Nt 
M. PURİÇ HAZRETLERfNE 

Bclgrat 

Türk tQ rakJarından ayrılırken gön
dordiY.inb Jfıtüf\\§r telgraftcın dolayr 
hararetle teşck!tUr ederim. Ankarada
ki mesut tesriki meŞilfmiı ve dost ve 
mUttefik Yqgacılavva'yı burı~da temşit
de göstermis olduğunuz yüksek müm
taıhı;ın \mut\ılmın: hntıras1 benim fctn 
o knd:ır kıvmctlirlir ki meml,.keti"lize 
döndü1Tiinüı sırada zati devletinize en 
muhabbetk§r ve clostane selamı r,önrler
mek isterim. Gllzel '1i\ Uncelerinizden 
çok mUteh •uıls olan Rei icUmh\lr Haz
retleri te e trfirlcrint btldirmefte beni 
memur etti. lımıet Pa11n, benim vası
tamla bildirdiftinh: n ıiC'Ane kcltme
lerclcm dolayı çok h htf ar olmu tur 
ve sb:e do tnne tıel mlannı öndermek
tedlr. Bu YC il ile evtlc; 11 zretlerf
ne beni hnt1Flatmnnm ri a ederim. 
Kendişine adılrnne cloııthık merbntiyc
tiınin temin trnı te it e lerim. Selam 
ve hilrmetlcr. 

Dr. TEVFt ROSTO 

İspanyol Meclisinde 
mühim konuşmalar 

Madrid, 6 ( A. A.) - Havas Ajan

sı bi1diri~qr ı Kçırtezlçr içt\ma çtmiş ve 

bu esnada inzibat mi,ihiın miktarda za

bıt9 &Uçleri tarafından t m\n edilmiş

tir. Mecliste bazrr \>ulunan ~<>l çenah 

qıe\>uslaruıdan bazılqn parla~"\g ha

k9nmu§ Qlan ~aoşUr 

iştirak ~t-

HAKtMtYETİ M!LLtYE 

INGfLTER E'DE. 

İngiliz Hariciye Bakanı
nın Sar plebisiti hakkın

da mühim beyanatı 
Londra, 6 (A. A.) - Sir Con Say

men Avam Kamarasında, Sar'da sükQ
nun korunması meselesi hakkında M. 
Lansburi tarafından yapılan bir sorgu
ya cevap olarak demi tir ki: 

"Sükfinun korunması Sar hükumet 
komisyonuna dü mckte ve bu komis
yon bu vıızifesini muvaffakıyetle yap
maktadır. Komisyonun slikfınu koru
yamıyacağr bir vaziyet olmamalıdır ve 
böyle bir vaziyetin olmıyacağmı uma-
rım. 

Daha 1926 da Sar hiikClmeti komis
yonu, mutJ k surette ger~kleııtiği tak
dirde dı arda komsu topraklıırda bulu
nan kıt11lara müratnata hııkkı oJduğu· 
nu Uluıılar Çemiyeti kons~yine bildi
rmiştir. Uluslar Cemiyeti bu noktadnn 
mnllımat almretır. Avam Knmıtrası şu
nu bilmelidir ki ingi1iz kıtalarınrn kul 
Jamlması hiç bir zaman dil ünUlmemit 
ve bizim için böyle bir şey tasarlanma· 
mıştır. Fransanrn Sar'ct komşıı olan kıs 
mında alınan tedbirler tamamen ihtiya
ti tedbirlerdir ve Sar hUkGmet komiı· 
yonu yardım istcme~e mecbur kalma
dıkça dışardan giicün ku11anılmnsı a • 
la mevzubahs olamaz. 

Talebim üzerine alman sefiri beni 
ziyaret etti ve alman hlikClmetlnin. Sar 
sınırında Uniforma giyilmesini ve alay
lar teşkilini menetti~i hnlrkında cumnr 
tesl gazetelerinde çıkan haberi teyit 
eyledi. Aynr zamanda Sar'rn isgall tc:h 
1ikesi a la mevcut olmadıftı hakkmdıı 
bana teminat verdi. Fransız elçiıl de, 
alman tedbirlerin tamamen fhtiyatt mıı 
hiyette olduğu hakkıncia teminat ver
miştir. Her iki elçiye de İngiliz hükQ
metinin bu husu t ki memnuniyetini 
bilcfüdim. Bundan ötürü 13 kanunusa
nide yapıhıcak plebisitin t m bir inti
zam içinde cereyan edeceğini ummak
ta haklıyır. 

Deniz konfcrnnc;1 ''e hir hcyauaı 
Londra, 6 {A.A.) - DUn 'fı't. Hav

ze tarafından yapılan çok nikbin beya
nat Londra'dak! amerikan mehafiJintJe 
esassız olarak telakki edilmektedir, bu 
mehafile göre simdi nnlaşmn imkanı 

japonlar tekliflerini verdikleri zaman
kinden daha ziyade uzaktır. 

Jaoonya, muhtelif zamanlardaki 
hususi mUk61emelcr esnasında Vaşing
ton muahedesini sene nihayetinden 
evet ilga etmek niyetinde olduğunu 

bildirmiştir. Fakat bunu resmen tebliğ 
etmekte hiç aceleye lüzum yoktur. Bu 
tebliğin en geç on beş gUn zarfında ya
pıJması muhtemeJdlr. 

Sar'da hadise -;ıkmama~ı için 
alm:mlar tedbir :ılrnr~lar 

Londra, 6 ( A, A,) - Alman elçisi 
Hariciye Bakanı Sir Con Saymen'i zi
yaret ederek Si!r'da yapılacak plebisit 
esnasında kargaşalıklara meydan ver
memek ve bilhassa hudut civarınd{I pil
mayi~Jere ve üniforma giyilmesine nıa 
nl olmak için alman hükl\flle~i tarafın
dan alınını! olan tedbirler hak~ında 

malftmat vermi~tir. 

Çin'in ı\lmunfora dcmiryolı 
y ptırma mı İnAiltere 

prote to etti 
l.-Qndr'- 6 (A.(A.) HUkflmet, Pe-

1\indeki kisi vasıtaııiylc Çin hükt\mc
tinin Yuşang ile Pingşiang arasıruta 

bJr demlryolu in asım bir alman hım
panyasma ihale etmesini pfotcşto etrni~ 
tb. 

Hariciye Bakanlığı Umuınt tip. 
liği, bu hu \tsu A am K~ras""- lıil

dirn\iJ ve benU.ı yapıl,n pı-ote1t1op cc
~_p ıhnınamıı oldu unu ilav ctml 'ir. 

ması isteğine dair olan takrire muha. 

FRANSA'DA 

Fransız sol cephesi 
kanunu esasi tadilatını 

reddedecek 
Pnriş. 6 (A.A.) - Tahmin edildiği

gibi birleşik sosyalist grubu, M. Du
merg'in takip etmekte olduğu sıyasayı 
ve kanunu e asinin yeniden tadilini ret 
ve cerhetmiye ittilak He l<arar vermiş
tir. 

Sosyalist grubu, netice itibariyle üç 
ayJık bütçenin kabu!U talebini reddet
meyi karar altına almış ve M. Leon 
blum ile M. Frossardr parlamento kür
sUsilnden müdahalede bulunmıya me
mur etmiştir. 

Uç aylık hiitçc kahul 
edilecek mi? 

Paris. 6 (A.A.) - Mebusan Mcc
Jjsj maliye encümeninin, hUkQmetin Uç 
aylık muvakkat bUtçe talebi karşısın
daki vnzlyeti henUz betu değildir. Bu 
vnıiyct sıyasal r,ruplarm nJııcakları ka
rarlara ve p:ırlamentonun henUz belir
memiş bulunan vnz:iyetine bağlıdır. 

Ek criyet fırkasının bazı grupları 

tarafından ~ö teri1miş olan mukavemet 
Jerln dlln öğleden onrıı mühim nisbct
tc kırılmış oJduğu sanılmaktadır. 

t . muvaklc t blitçc meselesinde nra
Jarındn ihtilaf hulunan radikallerin ha
reket tnrzınn bn~hdır. 

Pnr]amcnto radiknl bnşknm 
Pııris, 6 (A.A.) - Radikal osyalist 

fırkası parlamento grubu başkıınıntn 

seçiJmesi hususunun geciktirilmesi 
muhtemeldir. Ayan azalığına intihap 
edilmiş olan M. Kamiy Şotan'ın yeri
ne eski başvekil M. Daladye ile fırka
nın umumi kGtibi M. Yammy Şumit'in 
nnmıet göst rilcceğl söylenmektedir. 

1935 hiitçc i 

Paris, 6 (A.A.) - JQ35 biltçesinin 
gelir ve giderlerini meclise bildiren 
maliye encümeni ma.ı:lıata muharriri 
M. Jakiye gelirin 46 milyar 985 milyon 
ve giderin 47 milyar 572 milyon olaca
ğını sl:Sylemiştir, 

Onun raporunda i.ikonomi ptanma 
göre h:ıreket euilmesi lüzumundan hah 
secl\lmckte ve hi.\kumetin bu yoldnki 
sıyasası tnsvip olunmaktadır. 

Eski muhariplerin flilcklcri 

Paris, 6 (A.A.) - M. Dumerg, dUn 

öğl~den sonra eski muhadplcr birliği

nin murahhas heyetini kabul etmiş ve 

bu heyet tamamiyle güvenmekte oldu

ğunu bildirmiştir. Bundnn sonra eski 

muharipler fecteral birliği - ki, azası 

950 bin kişiye varmaktadır - bir tebliğ 

neşretmi ti.-. Bu tebliğde devlet otori

tesinin yeniden kurulması ge~cktiğin

den b?hsediJmekte ve hUk!\met ile Me-

busan ecli i arasındaki 

milletin hakemliği ile 
doğru g8rüJmektedir. 

ihtilafJarın 

halledilmesi 

lefet etmiye karar vermiştir. 

Eğer bu haber teeyyüt edecek olur

sa ıuy sal mehafilde bUyilk bir heye

can doğurmaktan geri kalmıyacaktrr. 

Filhakika ulusal işçi fırkasının organ
)armdan birinde son zamanlarda intişar 
etmiş olan ve BaşvekiJin fikirlerine 
makcs telakki olunan bir makalede ka
bin~nh.\ ant..et t klifino yan şacıığı ve
ya hiç olmazsa mutlak bir tarafsızlık 
muhafaza edeceği yaıılmtı idi. 

Hindi ta '• ~aj!rtlnn lıı~iliz 
ası lzadr. leri 

BQm~y, 6. (A.A.) - llindistan U
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Eski muamele vergLi kanunlarının 
meriyeti zamanına nit vergi mevzuun'1 
dnhil muamelattan doJayı tarhr iycaP 
edipte yeni muamele vergisi kanunu
nun neşrine kadar tarh 1.·e tahakkt•kll 
yapılmamış olan vergilerin müruruza· 
mana sureti tabaiyeti hakkında Maliye 
Vekaleti vilayetlere bir tamim yap· 
mrttır. 

1 Haziran 934 ten evel tarh ve ta· 

hakkuk ettirilmiş olan vergilerin, ınü· 
ruruıamiln müddetlerinin, ı Haziran 

934 den itibaren başlaması ve bu tarih· 

ten sonra liç yıl mürurunda tarh mil· 
ruruzamanrnın ve on yıl mürurunda 

tııhsil müruruzamanının tahakkuk et• 

miş addolunması iycap eder. Eski rnu· 

nmelattan dolayı ı hazinın 934 tarihine 

kadar tarh ve tahakkuk ettirilmemiş 
olan vergilerde ise tarh müruruzarna· 

nının l haziran 934 ten ve tahsil mürıJ• 

ruzamanında tnrhrn kespikatiyct ettiği 
mali yıh takip eden yıldan itibaren 

indirilmesi ve bu nevi vergiJer için 1 

haziran 934 ten itibaren 3 yıl ve tarbrn 

kııtileştiği mnU yıldan sonraki malt sc· 

neden itibaren on sene geçmedikçe 

tarh ve tahsil müruruzamanJarmın ta• 

hakkuk etmemesi 15zımdır. 

İyrnn tnyy r dlcri Diynrhekir"' 
den de nçtulnr 

Diyarbeklr, 6 (A.A.) - İyran tay• 

yareciJeri diln Kayseri'den şehrimize 

gelmiş, meydanda Vali Beyle Beledi• 

ye, Tayyare Cemiyeti, H lkevi reisle• 

ri, tayyareciler ve halk tarafından kar• 

\ıılıınmıştır. Tayyareciler HalkevinO 

misafir edllml~Jerdir. Konuklar şerefi• 

ne Tayyare Cemiyeti tarafından yOı 

ki ilik bir akşnm yemeği verilmlştir. 
Konuklar bugün saat dokuzda lyran'a 
hareket etmiş ve çok samimi bir suret• 
te uğurlanmışlardır. 

Alman askeri heyeti 
şeref ine bir ziyafet 

Ordumuz ve askert müesııtseleriınlı 
hakkında tetkikatta bulunmak üzere 
şehrimize geıtmfş ot:ın alman askeri hef 
eti şerefine Asım Paşa tarafından /\~ 
kzra Palasta bir ziyafet verilmiştir. 

Kaymakam Yodla ile Kaymakatıl 

Rodc - Rhode - den mürekkep oları 
heyetin mihmandarlığına Kaymakıuıı 

Nihat Bey tayin edilmiştir. Heyet n· 
z:ı.sı ordunun mi sa firl olarak Ankara 
Palasta ikamet edecek ve oyın onunda 
PDlasta ikamet cdeçek ve ayın onunda 
kalacaklardır. 

Sıva cin GaY..İ heykeline 
J<a,•o U)'or 

S~vas. 6 ( A.A.) - Sıvas be1cd1Yo 
meclisi Gazi Hazretlerinin heykelleri• 
nin yapıJmasına dair olar\ teklifi allrış• 
1ar1a kabul etmiş ve BüyUk Önder'itı 
yüksek varlıklarına tazimen bu kararı 
ayakt V"Crmiıtir. 

Pa~aport luırçlarr 

Pasaport harçları içind cU.z:dan be"' 
deli .c damga resminin dahU olup ol" 
madığı etrafında bazı yerler tereddilt 
etmekte olduğundan M liyc Vck!iletl 
vilayetlere bir tamim yaparak bez kıtP' 
h ~saport cU~danlar1ndan 20. maroıceıı 
kaplı cUzdaolardan 100 hıruş ile ı lİ"' 
rahk damga resmin•n de ayrıc alıO"' 
maıu wım cldiğini bJJdinniJtir .. 

öLU t 
Jş Ticaret Umum MüdUrQ ısıııail 

Hakin Jleyin annegf Saadet Harııtrı 111 

İstanbul'dıt öldilğUnU acıyarak öğreıı• 
dik. 1smail Hakkı 'Beye ac:ılarrmızı bf1 
dirir, başlta ltedertitcrinc başınıı sat 
olsun deriz. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE. 

Samanpazarmda 

MERKEZ 

Vatiıinin, Kıra} Jorj'un evlen
mesinin rlmi ~Şit'\d y•l dönümü dola
yısiyle dilk ve düşes d'York'u Ilindis
tan'a ta;ırmrş olduğu söylenmektedir. 
Bu habeF, efkarı umumiye taraCmdan 
al~lta ile. karşılanmış ve sıyasal vazi
yetin. karanuzlığr dolayıslyte dilk ve 

dilşes~ nasıl bir istikbal yapılacştı ı e.czahaoesidir. 

ltakkında bir ta'ım miltal~alara rol ------ _____.,, 
açmJ§trr. 
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Tü;k mtısiki~i 
G" Uzel sanatların hepsinde, ulus 

CençJiğinin ne türlü ilerletilmesi
rıi İstediğinizi bilirim. Bu, yapıl
ltlakrad1r. Ancak, bunda en çabuk, 

~~ 0 nde götürülmesi gerekli olan 
Urk musikisidir. Bir ulusun ye-

111 -~eğişikliğinde ölçü, musikide 
de;;ışikliği alabilmesi, kavrayabil
nıesidir. 

f>ugün dinletmeye yeltenilen 
ınu ık" " ı yuz ağartacak değerde ol-
trıa'.tan uzaktır. Bunu acıkça bil
lllefiy · ız. Ulusal. ince duygu/art, 
dıı " . şunceleri anlatan; yüksek de-
}'lısleri, söyleyişleri toplamak, on-
an b · " . · ır gun önce, genel son mu-
Sık" 1 kurallarma göre işlemek ge-
rektrr. Ancak: bu güzeyde Türk 
ulusa/ musikisi yükselebilir, ev
rensel musikide yerini alabilir. 

Kültür işleri Bakanlığının bu-
na degwe . ö . . k 

rınce zen vermesını, a-
l?Junun da bunda ona yardımcı ol
l?Jasını dilerim. 

liey)( r . lo.11 e •nı ıatamıyan heykeltıra,, tab 

~itil S&tnn.. • • • 
l 

..... ayan ressam, proJesını sa-
Yıtn · ~Clt, k rn1Ymar, kitabını ıatamıyan ya-

~ 0trıpozisyonunu satamıyan beste -
~lıS&ıııttkar kalmak ülküsüne ne kadar 
~ olur&a olsun birkaç yıllık bir didin
dtı e~ IOnra kendine başka bir i, pe~in
l'GrlQ e.k parası aramağa mecbur kalır. 
lçitı aı.Ye de sanat ile sanatkarı yaşatmak 
dtıitt 1•.11?1ış ökonomyaca verimlerde ol
tıir Rtbı, devletin koruyucu yardımını 

Rernerniz gerektir. 

fı. ~ıtlluınızın "'alaturka musiki,, yi da
liıı~~la tutması bu musikinin ne ilerili
~~e do~~luğunu ne de gerekliğini 
~a Musıkı, kulaktan en kısa bir za
'. lllesafesi içinde dimağa akseder 
tltıı· 11.nlaıılıp tadılması uzun yılların ve
ltttı?• dayanır. Çünkü muıiki, bir zevk 

oıye • • 
"'"- ~ının mahsulüdür. Alaturkadan 
ta- •r şey duymamış olan halkımızın 

-., teJcn•w• "I L. 
~ ıgı ı e uestelenmiı türkçe par· 
h0,._.:l~ası güçtür. Anlaıılmıyandan 
~ ıtk ıse, hele muıiki bahsinde 

11•~dır 

),11~fte ~oğru hareket etmek için, bir 

~t h" Yeni muıiki terbiyesini yapmak 
~~il' Yandan da eski terbiye ile bo
' gerektir. Bu da, yeni musikiyi 
_._lll tL.ha çok dinletmeğe savaşırken 
~;&rayı daima daha az dinletmek de-

r. 
n .. 

~Ilı~~~ Önderimizin geçen nutkunda 
•~111 •çın ıöyledikleri, bütün bir prog· 
~ l'tt ~llahatlarmı kucaklamaktadn. Ye-

llııkj • "e la Yı Yaymak, tanıtmak, anlatmak 
lıo:tı~k için, alaturkayı arıtacağız. 
tı ol ' Yani biri kurucu öteki de arıtı-
•'- rtıalc Üze "ki k ld ·· ·· d"k ~•a;tı b re ı o an yunıme ı çe, 
~l'lltta a~:ıramayız. Yeni musiki için 
hıı l'tt • Yer ve zemin hazırlayacağız ki, 
ç llıııc· .. 
~ -ı~ a 1 •çın beste ynpan yahut çalğı 
ıı 1 danı pa k •. . • sırı • ra azansın, goze gırsın, 

lıık ı·. 
.... ""çı· . ·ı . . , ""lı ·ı ' Yenı ı e eskı, faydalı ıle za-
ııı ' 1 eri ·ı bııt, le • 1 c geri arasında "serbest re-
~ l'~ aıdesini kabul edemez. ikisinin 
'ııdj :a~a Yaşamasını ve kendi işlerini 

~iell'ı~ ~ arında halletmelerini tecviz 
•:~ kal'l ' nıutlaka, işe karı,acak ve bu 
llııı 1 fTl'U\sı y ., • f d 1 • 'I ., 
l 'h' enı nın, ay a ı nın, ı erı. 
it tlle " •. k" • e otr ılerin aleyhine olacak-

tı 
1-ıt 111lun · · . 

d)ol •çındır ki, alaturkanm türk 
!\ı <trında k -
'· lu.k n ogulmasını alkışladık. 
v 'Yı i · · h' lciıtı Çımızde sevenler bulunabilir. 
"il.it se bize " 

llt 1,· l onu sevme,, diyemez. 
dil . 12 er · _._ 
I ' 1•lipd ' gı~n adnmlarız. Aramız-
'~ nt devr· • .. . • 

\ırtuı •nın corencklerınden bı-
~d amanı, 1 1 . ~ de d • . ş ar vardır. nsan, hır 
" il e •I ki •.•. 'i \>e b·· .. • onu bu tun kusurların -

l\l lll~n k" 1 • 
n•>. b" ır erınden yıkayabilelim. 

teı.. z <>id"n d 1 • • 
il adn a am ara karşı, bır de 

~>d ~hr ""' d B 
t ıt-. ı... r ır. unlar, çocukları-
Qı r'O•k 

o l :>cnnı:ın • b" • k ı· (11 ar İ · VC C§SIZ ır ın 1 aw 
'lıl' • 11 Yapt • 

t 
·ıc ı_ .. ıgımızı biran unutacak 

ti "--ç'..ikt'·k 
~· 'rı lld u etmiş oluru:ı. işte ba 

•ç b· 'Unlar b k 
ır ın a ımından alturka'nm n· anası k 1 ' 1~ler a nıamıştır. 

'ııı~d ' rtıekt 1 
<I" ;\ eı1t· up arımızda ve kendi ara 

'-tı 1 Yaz 
)ıı~ l'adaıı . •Yı kullana kullana bu 
~)ı Cıdcce·· 

~"-d tanım gız. Fakat ötekiler, bu 
İ)i .. ~ kaıd'Yorlar. Bu yazıyı ne kadar 
L ()d-... •rırsak b 
~ l>ö--qjı o) • orcumuzu o kadar 
~>a l'l'dir ~ruz. Musiki işinde de, tıp
ttrı,.1~~ ·k. rtalıkta alaturka bırak-
l. • •t• ı Ort 1 
"lt le •rı ola ' a ık, bizlerin değil 
b " ... • un. Bu b"" - . "'b~ .::- oldul . •. utun ınkdaplard11 

""'tiiıı d u gıbı her hangi bir ink · 
""ala,. _. In'='a cia kurRldır. 

HAKİMİ YETİ MİLLlYE 

Şehir ve Taşra 
Ank.ara radyosunda 

çalı~anlar 
Ankara radyosunu faydalı bir varlık 

yapmak için iyi niyetle, candan çalışan 

musiki üstatlarımızı takdirle anmak bir 

borçtur. Yandaki resim, bize piyanoda 

güzel parçalar dinleten Ferhunde Ulvi 

Hanımefendidir. Ferhunde Ulvi Hanım, 

bilhassa dün akşam, gösterdiği yüksek 
muvaffokiyetle kendisini tanıtını§ ve pek 
çok takdir ettirmiştir. 

Ankara radyosunun tuttuğu yolda 

muvaffak olması için fedakarlıktan çe

kinmiyen değerli üstatlarımıza ne kadar 
te,ekkür edilıe azdır sanırız. 

M. Maksimos patrikha
neyi ziyaret etti 

İstanbul, 6 (Telefon) - Yunan Ha
riciye Bakanı M. Maksimos bu sabah 
refakatinde Yunan Ceneral Konsolosu 
olduğu halde Fener Patrikhanesine gi
derek Patrik Fatyos Efendiyi ziyaret 
etmiştir. Bu ziyaret esnasında Madam 
Maksimos da bulunmuş ve Patrik 
Efendinin elini öpmüştUr. Patrik Efen 
di muhterem misafirleri şerefine husu
si bir öğle ziyafeti vermişse de Patrik 
hanenin eski ananesine riayeten, Madam 
Maksimos ile diğer hanımlar bulunma
mışlardır. Akşam saat 17.30 da Patrik 
Efendi M. Maksimos'a ziyaretini iade 
etmiştir. 

Belçiku heyeti miizel,•ri gezdi 
İstanbul, 6 (Telefon) - Belçika he

yeti bugün Ankara'dan tehrimiz:e gel
di. Heyet azaları mUzeleri ve Ayasof
ya'yı gezmişlerdir. 

Hukuk talebe cemiyeti 
İstanbul, 6 (Telefon) - Hukuk Fa

külteıi talebe cemiyeti, bugün yıllık 

toplanışını yaptı ve idare heyetinin ra

poru okundu, tasvip edildi. Neticede 

Gazi Hazretlerine, Kazım ve İsmet Pa

§alar Hazeratına, Maarif Vekili Abidin 
Beye saygı telgrafları çekilmesine ka
rar verildi. 

Tali Bey lstanhul'da 
İstanbul, 6 (Telefon) - Umumi 

Müfettiş İbrahim Tali Bey Edirne'de.rı 
gelmiştir. 

Sinop'ta hanımlar yar<lnn 
dernekleri 

Sinop, 6 (A.A.) - Şehrimizde ha-
nımlar yardım dernekleri teşkilatına 

başlanmıştır. 

ez 

Ankara Belediye 
Meclisinin toplantısı 

Ankara Belediye Meclisi evelki gün 
Reis Vekili avukat Mümtaz Beyin re
isliği altında toplanarak günlük listeye 
dahil aşağıdaki işleri görüşmüştür: 

1 - Naim Hazim Beyle Hayım Efen
dinin arsaları hakkında belediye riya
setinin tezkeresi, 

2 - Ceza tahsilatı için bütçeye bir 
icra memurunun ilavesine dair encü
men kararı, 

3 - Bazı fasıl ve maddeler arasında 
münakale yapılmasına dair encümen 
kararı, 

4 - Sıhhat işleri kadrosunda deği

şiklik yapılmasına dair encümen ka
rarı, 

5 - F.mrazı zühreviye hac;tahanesi 
tahkikatı hakkında encümen kararı, 

6 - Lubiyat tarifesinde tadilat ic
rasına chir belediye reisliği tezkeresi, 

Bu işlerden bir kısmı karara bağlan
mış, diğerleri alakalı encümenlere gön 
derilmiştir. Bu arada sergi giri~ bi
letlerinden ytizde on nisbetinde bete
diye resmi alınması kararlaşmıştrr. 

Nakliyat 
değerli 

. . . 
resmı ıçın 

tedbirler 
Muayyen tarifeli vesaitle cıeyahat 

eden yolculardan alınmakta olan nak
liyat resminin tahsil ve kontrol işleri 

merkezce daha yakından tetkik ve ta
kip olunabilmek üzere muayyen tarife
ye veya mütebeddil ücrete tebaan yol
cu nakleden ve gerek devlete ve ge
rekse şirketlere ve eşhasa ait olan şimen 
difer vapur tramvay ve tünel gibi na
kil vasıtalarının mevkilerini, iştigal 
nevilerini, sahiplerinin isimlerini tica
ri unvanlarını ve nakliyat resmini han 
gi malsandığına yatırmakta oldukları

nın müfredatlı bir cetvel tanzim oluna
rak gönderilmesini Maliye Vekaleti 
defterdarlıklara bildirmiştir. 

:::s 

Feci bir tramvay kazası 
İstanbul, 6 (Telefon) - Bu sabah 

Yedikule'de feci bir tramvay kazası ol
muştur. 14 numaralı tramvay vatmanı 

sabah sekiz buçuk seferini yapmak il· 
zere Yedlkule'den kalkmıştı. Bu esna
da dört numaralı tramvayla 719 numa
ralı vatman Arif Ef. Yedikule'ye gel
mektedir. Vatman Arif Efendi f mro· 
hor mevkiine gelince orada yakın bu
lunan sokaktan öntine bir merkep ara
bası çıkmış ve tramvayın yanından geç 
miştir. Arif Efendi, tramvayı derhal 
durdurmuş. inilmiyecek mevkide olma
yıp aksi cihetten yere athyarak tram· 

vay arabasında çizik olup olmadığını 

tetkike koyulmuştur. Bu esnada Sirke
ciden gelmekte olan İsmail Efendinin 
kullanmakta olduğu tramvay araba11 
birdenbire Arif Efendiyi sıkırtırmış ve 
iki metre kadar sürtikledikten sonra 
durabilmiştir. Arif Efendinin bir tara
fı parçalanmış ve yaralanmış değildir. 
Ancak dudakları patlamıs ve vücudu 
ezilmiştir ve derhal ölmüştür. 

Kazaya Müddeiumumi muavinlerin· 
den Talat Bey el koymuştur. Şirket ve 
mUddeiumumilik tahkikata devam et
mektedir. 

Şimali Kafka8ya mecmuası 
nwmlf•kf'fimize girmiyecek 
Yarısı türkçe, yarısı fran!ızca ola-

rak Paris'te beyaz ruslar tarafından 

çıkarılan Şimali Kafkasya mecmuasının 
devletin harici siyasetini bozacak yazı
ları ihtiva eylediği anlaşıldığından 

matbuat kanununun 51 inci maddesi 
nnıcibince memlekete sokulmasının ya.. 
sak edilmesine Heyeti Vekile karar 
vermiştir. 

Siirt'te hir kamyon kaza'iı 

Sfüt, 6 (A.A.) - Garzan'a gitmekte 
olan bir kamyon devrilmiş, bir kişi öl
müş ve altı kişi yaralanmıştır. 

Resimlerimiz Urfa Halkevinin eserlerı"dir : Yukarıdaki resimler, Urfa Halkevinden kITlc lcişilik bir heyetin Sivere 
ğe yaptığı bir seyahate aittir. Biri bu grupu Siverek Halkevi bahçesinde toplu olarak, ötekisi, Siverek halkı tarafm 
d:ın urşılanmaswr; alttaki re.::.iınler I/al kevinin m11siki takımım, ötekisi de Hal kevinin yazlık yerini gösteriyor. 

SAYIFA 3 

Ankara radyosu 
Dün akşam Ankara radyosu biz.~ 

gene güzel birkaç saat y•ttı. On da
kika kahkahada ~rk ve garbın müba· 
leğalı hikayelerinden birkaçını dinle

dik. 
Bu küçiık hikayeler bitince, Fe'f

hunde Ulvi Hanım piyanosu ile bize 
tatlı ve hulyalı onbeş dakika kazandır
dı. Musiki, ancak böyle usta ve yetiş
kin parmakların altında değe.rleniyor ... 
Ferhunde Ulvi Hanımın Ankara rad· 
yosunun yaşatıcı kaynaklanndan biri 
olduğuna şiiphe yoktur. Onu hCT gün 
ve daha çok dinlemek isteğini bütün 
radyo dinleyicileri gibi biz de izhar et
mek istiyoruz. 

ôüzel geçmiş bu onbe~ dakikalık 

musiki parçasından sonra. Nasuhi Es
at Bey sporu, sporun özünü anlattı .• 
Bu öz "tabii spor" tarzına dayanmakta 
ve ondan kuvvet almaktadır. Pek mü· 
him w çok kıymetli bir mahiyet arz 
eden Nasuhi Eut Beyin konuşmala

rından bütün sporcuların faydalandıkw 
lan pek muhakkaktır. Spor kon.uıma
sının ardından Necdet Remzi Bey ke
manı ve Ferhunde Ulvi Hanım piyano
siyle bize Dvorak'ın Sonatinesini çal
dılar •• Her vesi~ ile tekrarladığımız 

gibi, bu musiki Ustatlarımızla övünecek 
vaziyette olduğumuzu bugün de söyle
meliyiz .. İki kıymetli Ustat yirmi da
kika içinde musikinin bUtUn zevklerini 
bize tatt:rmrşlardır. 

Bundan sonra, kültür ve türlü ba

kımlardan yükselişte radyonun oyna· 
drğı role bir daha §ahit olmak frnatı· 
nı kaundık. 

Büyük Kurtarıcının Millet Meclisi· 
nin açılışında söylediği acundeğer e6y
levin birinci parÇMı okundu ve öz ttırk
çe sözlerin eski osmanlıca karşılıkları 
söylendi... Ve nutkun bu parçası yavaş 
yavaş tekrarlandı. 

Bütün ulusun iyice bilmesi, beııe

mesi gereken BUyUk Önderin bu aliz. 
terini ve isteğini yaymaktaki defert 
sezen Ankara radyosunu kutlamağı 

borç biliriz ... Tek kalp gibi çalıfM. tek 
bir kalıp gibi tek bir bütün olan bflylik 
ulusun bilgide, istek ve dilekte bldiğl 
için tutulan bu yol en dofru n ima 
olanıdır. Altı parça olan mıtkun seri· 
de kalan parçalan ıııraslyle öbUr 81'
şamlar okunacak ve son af1a toptan 
tekrarlanacaktır. 

Bu akfamki söylev parç..mdald. 6· 
leı-le karşıhklan tunlardır : 

Sayın - Öüzlde, muhtetem 
Üye - Aza, unsur, uzuv 
Uluı - Millet 
Öenel (gen, geniş) - Umwnt 
Sıyaaa (yasa) - Siyaset 
Ulusal (ulus) - Miııt 

Yöndem - Usu;-
Özen - İtina, dikkat 
Öğilnç, övünç - İftihar 
Öğilnmek - Fahretmek 
Ökonomik - lktısadi 
Kurum (kurmak) - Teıkilat 
Berkitmek - Tahkim etmek 
Öerekmek - İca;> etmek, lazım olmık 

Bu parçayı pamukçuluğumuz bak· 
kında verilmiş olan faydalı malumat ta
kip etti. Bu konuşmada Adana pamuk 
ıslah istasyonunun gördüğü ve görece
ği büyUk işler, Ege mıntakasında iyJ 
bir pamuk cinsine varmak için alman 
tedbirler, pamuk yetiştirilmesine elve
rişli olan Sakarya mıntakasının değC'l'i 
ve alınan dü?.enler anlatılmış ve gün 
geçtikçe genişlemekte olan pamuk sa· 
nayiimizin ihtiyaçlarını karşılamak ü
zere, ekimi çoğaltmak ve mahsulil u· 
cuzlatmak için göze alınan fedakarlık
lar söylenmiştir. 

Bundan sonra caz güzel havalar ç.al
mrş ve altıncı radyo akşını ajans, ofis 
haberleri verilmek suretiyle bitmiştir. 

Bu akşamın programı şudur 
Dakikıa: 

10 - Genç kızlar konuşuyor 
15 - Musiki : 

Musa Süreyya ŞikJyet 

Thomas Mignonnc (Ninna 
Namıa) 

Borodin Romance (Keman: 
Necdet Remzi) 

Nurullah Şevket (Tegaıuıi~ 
Ulvi Cemal (Piyano) 

10 - Sinema tenkidi 
20 - Musiki : 

Macar havalarr 
Necdet Remzi (K .. m:ın) 
Ulvi Cemal (Piyano) 

15 - Ofisin saati 
15 - Dans musikisi 

Ajans haberleri - O tıs in'·'!' ·:-i 
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BııgünliÜ Bulgaristan 
Bugünkü bul gar rejiminin özünil an

lamak için harpsonrası Bulgaristan'ının 
yaşayışını incelemek gerektir. 

Fırkacılann elinde oyuncak olmuş o
lan bulgar ulusu. kdh Stanboliski gibi 
yarıdeli bir başkanın buyruğu altında, 
kllh parlamentarizmin parçalayıcı ve 
tahrip edici ifratı arasında hır

palanmış. devlet otoritesi sıfıra 

inmiş. hükfımetin içinde çeteciler, 
komiteciler h O k Om et 1 e r kurmu,, 
kısaca son ihtilali yaparak dizginleri 
ele alan !arın söylediği gibi " ... muhte -
kir ve yalancı bir demokrasi tarafından 
hiçe indirilen devlet otoritesini eski ha
line koymak, devlet makinesini sağlam
laştr;mak •:e şimdiye kadar bir çok fır
ka karargfihlarrna parçalanmış olan mil
letin soy~al ve sryasal birliğini koru -
mak ....• gerekmiştir. Komşu ulusun bil
yük uyanış ve toparlanışını yakından 

gözetlemek için bugünUn ba~kanlarının 
harpsonrasındaki çalışmalarını ve bu
günü hazır1ıyan Zveno topluluğunun ne 
olduğunu ve 19 mayıs atılışını bir kere 
göz önüne koymak. biraz bayat da olsa 
yerindedir: 

Acun savaşında ezgin ve bitkin çı • 
kan Bulgaristan Stamboliski'nin çiftçi 
vf! komünistçe idaresine dUtmU~tU. 1923 
yılında, nihayet sabrı tUkenen bulgar 
yurtseverleri, bu adamı devirdiler. O 
zaman harbiye mektebi mUdUrU olan ve 
Jı:endi!ıinden kim!!cnin §Uphelenmcdiği 
miralay Damgan Velçef, bugünkU ba,. 
vekil Gimon Georglycf'le birlikte bir 
haziran gününde Stamboliskl'yi 8ldUrt
tUler, ihtilal netiyceslnde Çankof'u ba
~a getirdiler. 

Velcef ihtilalden sonra gene işinden 
ayrılmadı, yalnıı mUtekalt bfr miralay 
olan Georglyef kabineye demiryollar 
bakanı olarak girdi. Zveno'cular b1Syle-
1iklc bulgar ml11eti tarafından tanınnıııı 
oldu. 

Olan biteni sıralamadan 8nce 1923 
haıiran ihtilalini baıaran Velçef'i g8z 
önllnde bulunduralım: 

Harbiye mektebi mUdilrU miralay 
Velçef'le harbiye bakanının arası açıl· 
dı, Velçef mektep mUdürlilğUnden çe
kildi. Bir müddet sonra hOkt\met ontı 
bir yere elçi yolladı. Fakat Velçerin 
nilfuzunu çekemiyenler sryasal dolaplar 
çevirerek onu mahkemeye dilşUrdUJer. 

Velçefin muhakemesi bulgar orduau -
nun muvazzaf ve ihtiyat %ahitleri ara• 
smda duygulu bir ba~lıhkla dinlendL 

Velçef aleyhinde töylenen sözlerin 
uydurma olduğunu ispat ettL Bu muha
kein,., onun nüfuzunu artırdı. "1929 at

l:er federasyonu,. diye kurulan varlığın 
başkanı Velçef tanındı. Bu suretle Vel
çefin şahsiyetinde Zveno mahfeli ve as
ker kuvvetinin birliği meydana çıktı. 

••• 
Damyan Velçefle arkadaşları; 

Çankof, Liyapçef'le eski fırkalar 
faydasına anlMma yapınca ondan 
ayrılmış ve 19?.6 da Zveno mahfe
lini kurmuşlardı. Zveno ııyasal 
mahfelinin üyeleri fikir adamla
n, edebiyatçılar ve gazeteciler idi. 

Bu topluluk, fırkaların üstünde 
bir hükumet kurmak istiyor, dev• 
let içinde devlet kurmuı olan ko
mitecilere karşı açıkça savaş açı • 
yordu. 

Bunlar 1926 da Zveno'nun pro
gramını ilan ederek Makedonya 
dahili ihtilal teşkilatına - lvan 
Mihailof'un başkan olduğu kunım 
- karsı savaştı. yugoslavlarla an -
laşmak etrafında uyandlJ'dıklan 
alaka ile yavaş yavaş uker birli -
ğinin de yardımını kazanarak sağ
lamlaşbrdılar. Bu mahfelin üye. 
ferinden Sof ya'nın eski polis mü
dürü Karakulakof b"r ıün kırala 
çıkarak, Makedonyalıların Sofya 
ıokak1arıf'da her gün adam öldür· 
melerini dP'f'hal yasak etmesini 
keskin bir dille istedi ve hükumeti 
örfi idare ilanına sevketti. 

Zveno'cular, lzsn-ev ve Zveno 
atlı gazeteleriyle fikirlerini yaya
rak kendif .. rini daha genis ölçüde 
tanıttılar. Bu ınyasal mahfelin ça. 
IHmalan, bilhassa zabitler arasın-
da muvazzaf olsun, ihtiyat ol

- derin izler bırakıyordu. 
: . "'no'cular fırkaların ve ko • 

n•l• erin elinde oyuncak olan ulu
ıu kurLarma yollan arıyorlar, 1933 
te çıkardıkları beyanname ile ka
nunu esasinin aleyhinde olmadık
larmı, fakat kanunu esaside bil • 
hassa fırkalara hükumeti merha • 

metsizce istismar etttren, milletin 
ahlakını bozan maddeler aleyhin
de olduklarını söylüyorlardı. 

Açıkça kıratın ve sarayın aley
hinde görünmüyorlarsa da, baş
kanların çoğunun ve bilhaua Vel· 
çef'in ıert ve acı sözlerle saraya 
ve kırala çattığı ağızdan ağıza do
laşıyordu. 

Böylelikle asker birliğinin ve 
aynı zamanda Zveno'nun batında 
bulunan Velçef'le arkadaşlarının, 
hükumeti bir ahlrtla ele almak 
hazırlıkları bir yandan sürerken, 
bir yandan da ökonomik sıkıntı ve 
fırkacıların boğutrnaları Bulgariı
tan'ı ezip bitiriyordu. 

*~·'# 

Bulgaristan'da bellibat1ı ıekiz 
dokuz fırka vardı. fakat ökono -
mik güç'ükler arttıkça, bu fırkala
rın kendi iderinde parçaları ço -
ğalıyor, parlamento birbirini anla
maz bir kalabalık haline geliyor -
du. 

· Eski başbakan Muşanof, fırka 
ve sınıf faydasının yanında ulusal 
faydaları dü,ünmeyen hu meclis
ten, demokratlar, çiftçiler, liberal
ler ve radikaller anlatması yapa • 
rak bir hükUmet kurmu,tu, onu 
yuatma.ya çabalıyordu. 

Meclis her .rün bir üvesini hır
palrvarak kabinevi zedeliyordu. 

Muşanof, yurduna ökonomik 
yardım aramak icin A vnıpa 'nm 
hemen bütiin merke7.lerini dol&.4 -
tı, fakat eli bot döndü. 

Bu yılın mavısı szirerken, Bul -
gariıtan'm iç itleri hayli karıımıt 
bulunuyordu. 

Meclis demiryollar bakanına i -
nanmamazlık rösterdi. Fili be' deki 
26.000 işçi işini bıraktı, köylü ko
münlstleşiyor, bulgar yurdu inkar 
kabul etmez bir şekilde soysal ih
tilalin arefesinde bulunuyordu. 

Buna rağmen yurdu idare için 
değil, İntihabı kazanmak için Mu
fanof'un etrafında birleşmis olan 
fırkalar büsbütün azd1Jar1 Kıratın 
kanunu esasiyi sayar görünerek 
üstün bir tedbir alamama5ı, onla
rı büsbütün çileden çıkardı. Son 
belediye seçiminde diğer partiler
den daha fazla rey alan çiftçiler, 
bu kazanclarma güvenerek kabi
nede dördüncü bir bakanlık daha 
istiyorlardı. Çiftçilerin hu dilekle
rine yardım eden liberaller de ka
binede ellerinde tuttukları değeri 
az bir sandalya yerine ökonomik 
bakanlığına göz koymuşlardı •• 

Düşen demiryolları bakanı ra
dikaldi, onun fırkası ikiye aynldı. 
Yarısı hüklımetin yuvarlandığı u
çurumu görmüyor ve Muşanof'a 
yardım edilmesini istiyor, yarııı 
ise edilmemesinde davamyordu. 

Mu§anof'un zoriyle demiryollar 
bütçesi meclisten geçti, ziraat na· 
2ın bir iatiyzahı kabul etti, meclis 
uzatıldı, fakat bu İ§İn yürüyemi • 
yece~i an1asıhyordu. 

Bir yandan Çankof'un f aşistle
ri 20 mayıs için büyük toplantılar 
hazırlarken, Zveno'cular işi bir 
gün önlediler. 

Bulgar genel yaşayışının ııkış
tığı cıkmazdan kurtarılması için 
biricik yolun bir ihtilalle hükume
ti ele almakta olduğunu Ş!Ören 
Damyan Velçef, Georgiyef, Todo
rof, Midilef ve arkadaşları 19 ma
yıs icin asker birliği ile sözleştiler. 

Velçef'in ıoğuk lcanlılığını an
latan, ona hayran bir dostu bana 
dedi ki: 

- O gün saat on altıda fran11z. 
ca dersini almaya gitti. iki saat 
kadar derıini aldı .• Oradan çıktı, 
doğruca garnizonlara koıtu -ve 19 
mayısta bövlelikle yeni bulgar re
jimi kuruldu .•• 

Naıit Hakin 
(Yarın yenl bulgsr reflmlnln ana va

sıfları t!tralında duyup öğrendiklerlmJ 
yazacağım.) 

. 
Piyano aranıyor 
Yarnn veya bütün kuyruklu eyi 

marka ve eyi halde bir piyano ki
ralatmak yahut satmak istiyen
ler şartlarım telefonla matbaa
mızda (V. D) adresine bildirsin
ler 

HAKİMİYETİ MİLLiYE 

Yabancı Posıaıı 

Çin Ba~vel<lli ile bir 
mülakat 

Bet sene içinde nüfusu 350 binden 
700 bine çıkan Nankin'de, bu Çin cüm· 
huriyetinin merkezinde bir tercüman 
vasıtuiyle bir amerikan gazete muhabi
riyle konuıan Çin ba~vekill Vang Çing 
Vey demiıtir ki: 

•• Çin, dünya üzerindeki barış hare
ketlerine bUtün yüreğiyle iştirak eder. 

Barııa ve barış ıanatına olan inan· 
cımu;, bu Ulkenin en etki ananelerinden 
IJlridir . ., 

Kendisiyle görüıen muharrir diyor 
ki: Çin batvekiline verseniz verseniz 
kırk yaş verir, yahut daha da genç 18· 

nıraınız. Fakat kendisi elli iki ya,ın· 
dadır. 

Elleriyle jest yaparak konuşuyor; 
konuşurken ne çay, ne ıigara içmiyor. 

Muharrir, başvekile şu suali soruyor: 
- Dünya yüzündeki barış hareketi

nin nasıl ilerliyebileceğini düşünüyor
sunuz? 

Cevap veriyor: 

- BUtUn ulusların ortadaki muahe
delere ve barış tUrelerine ınkıca bağla
nıp uluslararaır yatrştırmalar yapması 

suretiyle. Gidilecek yol, adam akllı 
meydandadır. Henimize gereken o yol· 
dan yilrUmektir. Bu yolu yapabilmek 
ir.in bir hayli emek harcanmıştır. Mr. 
Vilson'un on dört türesi ve Uluslar ce
miyeti ile onun kon1'eyini kurmak için 
harcadığı emekler. Vaşington'daki do
kuz devlet konferansı, hele bütUn dUn
ya uluslarının !aavşı biricik sıyatııa vası
taaı olmaktan tıkarak bUtUn avkmhk
ları barış yolu ile düzeltme esasını ka
bul eden Keltog antla~ası unutulur 
mu? 

Bu antlara, muahedelere, türelere 

sadık ve bağlı kalmak, bunları daima 
göz önünde bulundurmak hepimizin 
muhtaç olduğumuz şeylerdir. 

Barış ancak bu güzeyde korunur. Çin 

bunlara armağan edllmlıti. Fakat onlar 

cini korumadılar. Bunlar Cin'in ne lda· 
re, ne de sınırları ba.kımmdan tamamlr
ğı temin edilmedi. Yurdumuz silahlı 

kuvvetler tarafından i!!tilaya uğradı. 

Şimali şarki tar:ıfmda topraklarımız

dan bir çoğu istilaya uğradı ve bunlar 
hila istila edenlerin elindedir. Tabii 
halknnrz, buna karşı durmak istedi: si
lahla müdafaaya kalktı. Fakat bunun 
netiycesinde Şangay sokaklarına varın· 
caya kadar her tarafta kılıçtan geçiril
diler, kat.iama uğradılar. 

Eğer gene buna benzer hadiselere 
göz yumulacak olursa, o zaman dUnya 
barışı bir efsaneden ba9ka bir 'ey olını
yacaktır. 

- Çin hükOınetinln Mançuko ve Ce
hol hUkOmetlerlne karşı vaziyeti nedir? 

- Bunlara karşı güttüğümüz sıyasa 
hakkımız olan şeyleri istemekten iba
rettir. Her ne kadar buraları yabancı 

askerleri tarafından istila edilmis ve 
hala bu askerler oralarda bulunmakta 
ise de gene eskisinden fazla Çin cum
huriyetinin bölünmez parçalarından sa
yılırlar .••• ., 

Ba. vekil, bundan sonra Çin'ln bu 
tecavüzler karşısında uluslar cemiyeti
ne ne suretle başvurduğunu ve nasıl 
karşılandığını anlatmış, daha sonra 
muharririn şu sualine maruz kalmıgtır: 

- Japonya'ya karıı olan sıyasanız 

nedir? 

- Benim Japonya'ya karşı olan sıya
aaın bUtün devletlere kargı olan aıya -
tam gibi dostluk, Jyl niyetler, hak ve 
kanunun ergeç yerine geleceline inti
zar, ahlaklık, dilrüstlUk ve insanlığa ay
kırı olan harba aleyhtarlık ııyasasıdır. 
Fakat ben, ferefsizlik ve yanlışlık pa
hasına sulh taraftarı olamam. 

BugUne değin buna kar§I gelebilmek 
için elimizden geleni yaptık. 

Bundan ıonra da hücuma, istilaya 
uğrarsak o zaman eskisinden daha bU • 
yUk bir ceaaret ve vakarla buna karıı 
duracağız. 

Fakat ne olursa olıun, 0en mUteca. 
vizlere kargı adaletle ve daha akıllı bir 
cephe almak dileğindeyim. 

Bizi, bazr yurttaşlarımız Japonya'ya 
karşı zayıf ve gevşek bir sıyasa kur -
makJa itham ettiler. Bizim sıyasaınız 

ilk bakışta böyle sanılabilir; fakat ül • 
kenin faydası bizim tuttui_umu: aıyas,a.. 
dadır. 
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( Memleket os a~ı ~--' 
Urfa Halkevi nasıl çalısıvor? ' .; 

Urfa - Urfa Halkcvi aırılalı bir yıl 
bile olmadı. Halkevinin açılışından ön
ce ve ıonra Urfayı ııörmüş olanlar bu 
kadar az bir zamanın içine ıı&dırılan 

işlerin büyüklüğü ve çokluğu karşmn
da yerinde bir hayret duyarlar. Ve ina
nırlar ki Ankara'dan kopan yenfllk dal
galarından uzakta ka1an yurdun doğu 
tarafları için Halkcvleri yapru ve ya
ratıcı biricek varlıklardır. 

Halkevleri yaaasrnda sayılan 9 ko
miteden Urfa'da yedisi kurulmuştur. 

H:ılkevi; (Memurlar kulübü) olarak 
yapılan büyük ve modern bir. yapınm 
icinde çalışmaktadır. Yapıda bazı de
ğişiklikler yapılmıştır. Kurulmuş olan 
yedi komiteye kendisine düşen işleri 

başarabilmek için odalar ayrılmış ve la
zım olan öteberi eksiksiz olarak veril
miştir. 

Dil. tarih işleri: Urfa halk tUrkUle
ri, şarkdarr, hikayeleri bakımından çok 
zengindir. İlk zaman tarihind:n bugU
nedek gelip geçen bir çok bUyUk lşlere 
yer olduğundan her bucağında geçmişe 
ait eserler bulunur. Dil, tarih, edebiyat 
komitesi bunları derleyip tophyarak 
300 sayıfalr bir (Urfa tarih:) hazırla -
mıştır. Bundan başka 'halk türkUleri 
toplanmakta, ana dilden alınmış öz 
tUrkçe kelimeler derlenmektedir. 

Spor işleri: Halkevinin kurumun -
dan evet Urfa gençliğinin toplanı, yer
leri olan kahveler bugün boş gibidir. 
Halkevinde açılan bir bilardo salonu ile 
Halkevi spor yurdu; gençleri hep bura
ya toplamaktadır. (Aynı Zeliha) gl:S
IUnde yazın yapılan yUzme mUsabaka
larr, futbol maçları gibi g'!nçliği bir a
raya toplayan 1 şlerle spor komitesinin 
aza sayısı be! yUıe yakınlatmıttır. 

KlitUphane ve neşriyat komitesi hu
susi idarenin olan kUtUphaneyl Halke
vine taşımış ve yeniden bir çok kitap
lar katarak burayı her yurttaşm okuya-

bileceği kitaplar bulunan bUyük blr kl
tapevi haline sokmttttur. Gece yarısr • 
na kadar açık olan büyUk salon işinden 
ve mektebinden çıkan bir kalabalrkla 
do!up boşalamkta.dır. 

lngilterede 
havadan korunma 1 

Bir İngiliz gazetesi tedbir 
aJmmadığmdan şikayetçi 

31 birinciteşrin tarihli Deyli Meyl 
gazetesi yazmış olduğu bir başmakale • 
de diyor ki: 

"Mareşal Peten'in !ransız orduaunu 
bütün teşkilatiyle kuvvetlendirmek ve 
makineleştirmek hususunda vermiş ol
duğu karar, Frans:ı'nın Avrupa'daki va
ziyet karşısında tela~ içinde olduğunu 
göstermektedir. 

Bu haberden başka Paris belediyesi
nin herhangi bir hava hUcumuna kar§ı 
bir çok tedbirler almakta olduğunu da 
öğreniyoruz. 

Blitiln daire memurları ve fabrika 
iıçileri için bomba iglemez ıığınaklar 

yaptırılmaktadır. 

BUtUn bu tedbirlerin askeri bir ba· 
kımdan, Fransa idare merkezini koru • 
mak için alrndığınr ı8ylemek kayde de
ğer. 

Fransızların pasif mildafaa ismini 
verdikleri bu çegit tedbirler, Avrupa'nın 

biltUn Ulkelerfnde alınmakta, yalnız İn
giltere kapının u~crlndcn bakan inek 
gibi alaka11ız durmakta ve bir feY yap
mamaktadır. 

İngiltere ne hava kuvvetini artırmalı 
ıuretiyle aktif korunmaya aava§makta, 
ne de pasif lı:orunma tedbirlerine bat· 
vurmaktadır. 

Paris'ten çok daha fazla hava hUcu· 
muna maruz olan Londra'nın mUdafa. 
umı sadece topraktan mUdaf aa tertiba
tımııa bıralanıt bulunuyoruz. Bunların 
da teçhizatı, topları ve pmldakları hiç 
uygun değildir ve buradaki efrada gu 
talimleri yaptırılmamıştır. 

Biz, sanki daha tayyareciliğin iycat 
olunduğu ve İngiltere - Avusturalya 
yarışı yapılarak beşer hayatının yeni 
bir mecraya girdiği zamandan önceki 
devirlerde yaşıyor i;ibiyiz. 

H ık . . b- ··1 ..• güzel 51· 
a evının en uyu : ışını . t)lir· 

natlar komitesi yapmıştır denıle k• 
Garp musikisini yalmz gramofon pl~c!a 
larında ve radyoc!a dinliyebilen t]rf\jr 
bugün Halkevinin tanı denilebilecek , 

ıcar· · 
orkestrası vardır. Hanımların da .,·1 "ki 
tığı bu orkestra ile halka garp rnusı r· 
tanıtılmış ve muslkivi cok qeven bU ye 

• . · tir· 
de modern musiki benimsetılı1l1~ 
Ayrıca bir de şehir bandosu kunılrrı~1:: ··n • 
tur ki bununla bayram ve şenlik gı\w 
rinde bir boşluk kapatılmaktadır· . 

0
• 

gün alaturka musikili kahve ve gaı 1;.,rı 
lar müşterisizlik yüzünden kapanır -tf 
Halkevinin konserlerinde oturacak ' 
bulunmamaktadır. 

·"i 
Temsil komitesi Akın. Mete. f~. 

yurdun her tarafında sevt: seve seY ı1l 
dilen piyeslerden Urfalıları nıah';~u 
bırakmamıştır. Bunlardan başka O , 
mecmuasının çıkardığı piyesler de •0~ 
nanmış, böylelikle halka eğlerıcelı "i 
istifadeli geceler yaşatılmıstır. I-Jal~~tf 
yapısının içindeki sinema; t~rnsı .. , 
için geniş ve güzel bir salon işini gor 
mektf!dir. 

1 tcttİ~ Urfa Halkevi daha fazla mcm e ~ 

içini atakalandıran bu işlerden b•4 

yakınlarına da faydalı olmak için Jc•~' 
• ıŞ' 

!ara kalabalık heyetler halinde gıtfY'. 
ı' 

tir. Siverek, Virano;ehir. HiJvan':ı ~r 
den Halkevinin (40) kişiHk heyeti dl 
fa içinde yaptığı işleri buralardJ 

11 
tekrarlamr"': halkın gönillden gelt 
sevgi ve saygısını kazanmıştır. 

Bu gidlt relişler atla yapıldığı iç~ 
Urfada athspor çok sevilmekte ,,e 1'" 
pılmaktadır. TUrkiye'mizin en gtııel 
cins arap atlarını yetlttlren Urfa b•~ 
Halkevinin atlı gezintilerine bilyi11' b~ 
istekle katılmaktadır. Şehir içinde 
atlr gezintilere hanımlar da karıf11•";~: 
dır. Kadını yalnız kafes arkaı;ında g ·r 
mcğe alışmıı bu yerlerdeki bu tUrlU ~ 
ter halkın dU1UnU1UnU inkılap yasal• 
na uygunlattırması bakımından da faf,' 

t• dalı olmaktadır. BUtUn bu çatışrıı• V 
bize; yurdun özlediği ileri görUştU. tD, 

dUşUnccli, öz duygulu yurttaş tipini 1' 
kın bir geleceıkte verecektir. 

Bulgar Kıralınııı 
treninde bomba 

patlamı~ 
Bomba kömiir fur~on11111ıf1 
içinde gizli hn1nnnyornı11 ~ 

·rı' 
Varna'dan Deyli Meyl gazete~O' 

bildirildiğine göre salı gecesi kırat bt' 
risi öldürmek için bomba atıldığı hD 
ri yayılmı§trr. . 

Kıral Boris'i Sofya'dan Varna'Y8 :.,. 

tUren trenin lokomotifi, Strazika ya 
larında alevler içinde kalmıştır. li' 

Trenin ateşler içinde kaldığını 1'~· r ı 
ren kırat, bulunduğu salonun kena ıo' 
larmdan geçerek bUyUk bir telaşla 

11
,, 

komoti fin makine dairesine koşırıtlft t 
Makine dairesine vardığı z:u~a~ ~!' 

kid tin yanmakta olan elbiselerınt ~rı· 
çalamış ve makineyi durdurmuşttJf· rı' 
dan sonra derhal makinistin yarataı r<' 

çabucak saran kırat treni en yaktft .e" 
maklardana birisinin yanına doğru •Jr' 
ketmiş, orada ateşçiler ve sair rne

111
1'1• 

lar1a birlikte ateşi söndürmeğe çıtı 
mış•u. ,. 

V' Ateş söndilrUldükten sonra tren 
• tif· 

na'ya doğru yoluna devam etıntŞ ıcl· 

Kıral Boris, iyi bir lokomotif ~:y',. 
nistidir. Ve bu iş kendistnin pek 

11 

de zevk aldığı bir şeydir. jr 
• • def1 Bu hadısede de bu maharetın rf 

tifade etmiş ve ölmek tehlikesiyle ıı:tı' 
karşıya bulunan bir makinistin baY' ıııt 
nı kurtaran kırat, bu ateşin atılllf1cJıl· 
bomba yUı:Unden çıktığını bilrntyot tı"ıı 

Hattı bunun böyle olduğufltl 
11

tj11' 
hl . 

Varna'ya erişip orada muayene 0 

sına kadar anlaşılamamıştır. qi11'pl 

Varna'da anlaşıldığına göre b rıııôe 
lokomotifin kömür furgonuna uıe ttı1ı( 
ayarlı bir saat olduğu halde bıra1'\etİ' 
tır. Bu saatin parçaları furgonuil ~ııf1ıfl 
sinde bulunmuştur. Patlryan b0111 

t ~ 
bütün treni harap etmernesi dikkı: ııJ1 
ğer görülmektedir. Herhalde btJll . .. 



7 1 l..;ct TC.Ş iN 1834 ÇARŞAMBA HAKIMJY.b;'ı'I MlLLIYE 

mn acıln bilginlerine de bildirebilecek hi ile u~raşUJllar o sayın yiı .. u kııışıla-

bir durumdayız. rında görmekle mutlu olacaklardır. Çün-ÖZTÜRKÇE 
Türkler, anlatma:a çalıştığımız için- kil bur:ünün tarihçileri güvenirler ki, 

lerden dolayı, yöndemlice her yere git- bu atılgan bilgin kim olursa olsun en 
tilCT. Doğuya, Çine, Japona, Okan adala sonund:ı gerçekliği öğrenecek, o büyük 

Aıı]{ara radyosunda llir söylev 
Başı 1. ınci sayıfada) 

hep birden usumuzu, yeni bilgilerimizi 
toplıyarak bir son arayalım. 

Bir kez dörtyüz çadırlık kitinin bü
tün Anadoluya, bütün Rumeliye, Kara
deniz kıyılarını kuşatan ülkelere, Tuna 
Julcar11ında Viyana'ya, ön Aıya'nın için
deki Irak, Suriye, Palestin, Arabiıtım 
ile Yemen'e, Mıeırdan başlıyarak Trab
lus, Tunus, Cezair'e bütün Akdeniz kı
yı ülkclerinedek binbir eli, bir çok utuşu 
buyruğu altına almış olduğuna inanrla -
bilir mi: bu, tarihte bir gerçek ise bun
daki öz bilyük tevilbil aramak guek de
fi! midir? Öyle ise bu teviibün ne oldu
funu bulalım. Çok umuyorum ki artık 
lıu gizli olmaktan çıkmış onun tevUplil
ğü coktan çözülmilştür. Bunu anlatayım. 

Bilirsiniz ki yakın atamlrk, acunu bir 
birinden ayrı iki parçaya bölmilştU: eski 
acun, yeni acıın. Görüyorsunuz ki. dört 
beş yüzyıl öncesine gelinciyedek 
kültürleriyle öğünen uluslar, acunu 
eksik tanımış olmak mutsuzluğunda 
idiler. Kaldı ki ondan çok, pek çok yllz· 
Yıllar önce Türk denilen atamlık varh· 
~ı acunun l>öyle parçalamamıf, 
onun bır parça olduğunda cuda du
raklamamııtır: onun btitiln parçalarına 
gaçmenlerini göndermiştir. 

Bu işl biraz genel konuıatım. 

'Yepyeni bulutla.ra göre acun yUzUnde 
blribirinden kafaca ayrı iki tUrlil atam 
Uruğu tUremittir. Bunlardan biri, bir 
Çevre ayırt edilmek Uzcre, ilk ance bU
ttln acun karalarını kaplamıştır. Bu 
:Yüksel.;, ayrı çevre Orta Asya yaylaları 
dır. Orada yetişenler o gün bu gUn ttirk 
adını taşımaktadır. 

Acunun diriklik özlliklerini yarata
bilmiş olan bütün parçalarında yetişen 
ataınların biribirine ustalık etmelerine 
gerek görülmemi' olan çağlarda ortak 
bir kUltür olmuştur: o kültüre bilgi a· 
tununda taş devri derler. Ancak 

fil = 

acunun Orta Asya yaylaıı dıpnda kalan rma, bu adaların biribirne eklenen uçlan gerçeği yUkseltmeğe yardımcı olacak-
parç.alarını ilk kaplıyan a~ı~ ~endi- üzerinden Meksika, Peru gibi Amerika tır; eğer kendisi biiyük ise. 

k ''lt''r"nu·· bır turlil :ı ... -ı. batı ellerine, yukardaki buz denizlerine Bugu"n 81·~c en son arkayik bilik liğinden bu taş u u .u . • -r- .. 
mamış, daha ileriye gıdememı.ştır. Orta doğru Sibir alanlarına gidenler, buzlar çö buluşları ile acun bil&inlerinin i-
Asyanm yüksek, dirik verlcı, yaratıcı züldükten aonra Ural dağlan ile Hazar nançlarını kazanmış olan, bizim i-
11caklığında yetitmekle mutlu olan atam denizi arasında açılmış olan türk budun- çin ise doğruluğunda hiç durma-
varhk1arı ki onlar öz babalarımızdır, ları kapısından geçerek Karadeniz Uıt maklığımız gerek olan büyük bir ger-
Türklerdir - kendiliklerinden taşı yal- yalı ülkelerine çıkan, bu denizlere dökü- çekliği antatmış oluyorum. Yakın yıl 
çınhyarak yeni bir kültUr «uru~u aç- len Ural, Volga, Don, Dinyeper ırmakla- laradek kültUrel acunun genel düşün-
mrşlardır; toprağı tarayarak, işlıyerek, rının bataklıklarını ancak kültür bilgile cele.rine sokulan tarih türeleri ıunlar 
yabani biterlerden ekin yapmışlar, e- rindeki yükseklikle tutabilen, geçebilen idi : Bunların ne olduğunu ıöylemeğe 
kim sanatını yaratmışlardır. Gene on- türklcr Tunaya dayandılar. O günden başlamadan evet onlardan konutanlar 
}ardır ki, öbür acun çevreluindelıi • bugüne değin, onların, atlarını t&fıyan arasında Türk, Türklük diye bir anla-
tamlar kendilerini (vah'i hayvanlar- Trak ellerinden geçerek, bir yönden de yış olmadığ•nı bilmelisiniz. Bu uy-

1 dü il ·ı Makedonya içlerine uğrıyarak Tculya dan) korumak yo unu ~ nememşı er durmacılar direnerek diyorlardı ki, kül-
iken o (hayvanları) kulaklarından, boy ovalarını gördükten sonra Mora'nın tür kaynağı Avrupadı.r. Bu kaynağın 

k 1 ·1 ·1 k 1 k Mataban burnuna vardılar. Orada türk nuzlarından tutara e cı • evcı ı ma yetiştirdiği, yülcielttiği kültür Avrupa 
gücünU göstermişlerdir. gözü bir kez daha Akdenizin maviJiği- denilen yerde doğmuştur. Avrupalılar 

Tarihten önce kurunların bu büyük, ne kavuştu. Onun yorumlu dalgalan- yerler:nden kalktılar; atamlık acununa 
öğe, batur, yaratıcı, yeni1e~tirid, yetiş- na kıvançla baktı. Denizi, olduğu gi- kültürü yaymak kutlu işini Uzerlerine 
tirid ilk önderlerine bunun yetmiye· bi, kıvranan dalgalan ile benimsedi, aldılar: doğuya gittiler, tA büyük Okan 
ceği besbelli idi. Onlar kafalariyle ya· sevdi, bu benimdir, dedi. Ne güzel, ne kıyılarııa, adal.arın.adek, lraıır geçerek 
ratkanın içine girdile:r. Evreni yaran doğru dedi 1 Tarihini bilmem, yalnız Hindi11tanadek. Afrib kıyılarını do-
glSzleri evttnin boflukları içinde ışık şu ortadadır ki, ltalya'nın batısındaki Jattılar, başacılma.z güçllilderle en so-
Szekleri :v-att~lar; dağların içine gir- denizlere Türk denizi, Turan denizi nunda Amerikayı buldular, orada bir 
dl·ıer. Yerin ba"'rında ulc:ladığı, ... klı- (Mer Turanienne) denildiğini bugün ._ 

6 - acun yarattılar, Ne acun? Bunu acıyaraa 
d x. d d ·ı k de coğrafya bitiklerinde, kartlarında yama ı6ı ma en enı en yarat an ner- her türkün yeniden düşünmesini değer-

1 · i b ld la 1 • ·1 bi görmekte, okumaktayu. ae erın u u r; on arı erıttı er, n- 1i görürüm. İnsanlar kesildi, atıldı. Çak-
bir kalıpta döktUler;atamlığa ilk maden Ancak tUrk, uluslarının büyük gU- mak tüfekleri ile öldürüldU. Yüksek 
denini açtılar. Bakırdan, demirden, çe- ciinU Tuna'dan ayımadı, Tun:ı boyun- kültür varlıkları y1kıldı, yağmaya utra-
likten, altından, binbir tllrlll yaratkan ca yUrüdü. Elbette bu göçmenler Tuna- ttldı Ne barbarlık! Ne denlll pşrnalıdrr 
nerKlerinden atam.lığın gücilnU yük- nrn yukarısında. aşağJSında birçok ttçkin ki, bu tezde avrupalılar ikiye aynldc 
teltec:ek, eksiklerini azaltacak, atamlrğı, soylarını bıraktılar. Bu soylar Balbk de- bu tezin ikesi olarak ortaya çıkan av-
(hayvanhktan) Sn, Ü5tUn kılacak, ata- nizine rleğin sıklrkla yayılmamıslar ise de rupalılara karfı gene avrupah olan 

da bu kıyrlara, hattS Avrupa'dan Manş de-
mın en tonun yaratkana dahi buy- ccnnenler dediler ki,Atamhk acununun 

nizi ile ayrılan İrlanda adasının, İzlan-
rukluk edebileceğini gösteren erdemll- ilk kültürünU kuran biziz: aoonıa kül-

da adasının göbelclerinedek haydar üye-
ği ortaya koydular: Türkler bütün a- lerı'nı' u d . 1 d' B 1 türü yayan biziz; Asyanın doğu ucu• gun ermıf er ır. u soy ann, 
tamlık, henüz bilgisizlik uykusunda İ· na İran'dan uererek Hinde giden bbir 

Rusya üst yoluyla. Baltık kıvılarına ' • 'Y • 

ken tanrılığadek varan bir yol UzeTin- ulaştığını, bugün kendisinin tUrk oldu- Bunun belgesini ister misiniz; işte: 
de hiç sarsılmadan yUrUdUler. Bu bil- vunu ıöyliyen Mo~ol türk Finlandiya ij). Bruder - Birader. 
yük kllltilrel Türk uluılarmın acun a kesinden geçerek Laponya denilen tüket Biz bu i•in anlatrlmaaını onlara bı-
tamlığı ile ilk tanrpıaları fÖY le uldu. türklerl orada hfr bel~e gibi bırakarak, rakıyoruz; çünkU bizim için bunun de-

Acun çevrelerinin en güzeli, en bol· J.wç Norveç'in ilk uğrayanları, kültür ğerJ yoktur; bu ancak sıyesal bir çaba· 
lukluau olan Türk Orta Asya yaylalan kurucuları olduklan:ıı güvençle söyli- lamadır. Get"çeklik bizim, bugilnktı 
yaratkanın gözüne değdi. Yukardu ge ycbilirirn. Tuna aeağısında Adriyatik de- Türklerin gözü önünde açıktır. Bfı 
len bu acımamazlık karfısınd3 dıhi nizinin girintili. cıkmtıh ayılarının dağ- hunu bütün acunun bilgi gözleri ~nUn-

ralı öldürmeğe matuf bir tetcbbüa ol - Türk yılmadı. Onunla da çarprfm.ak, )ık ycrlerind<' ele yerleştiler. de çoktan de~itse bile, beş yıldanberl 
duğu muhakkaktır. onu da yenmek için bütiin erdemlerini, Türk, tuttuğu yoldan duran, bir gü- ortaya sermi!} bulunuyoruz. Şimdiye-

Geçen ay petrol dolu demiryolu de- bütün beyin, kol güçlerini lrullandı. re olamazdı. Onu yolundan alıkoyacak dek Türk tarih tezimizi çürUtecek ge • 
Polarında çıkan bir yangının söndürül- Türk yaratkana bile yenilmekten ııta- evrende bir güç tasarlanamazdı. o. yü- rekli bir karşılığa uğramadık. Bl:Syle 
JJJcst işine de kırat Boris iftirak etmit nıyordu. Yüksek olan, batı yüksekte- rüdü, Fransa içlerine girdi: Alplara ad olsa idi dunnadan, bUtün belgeleriyle, 
bulunuyordu. Yangın haberini alan ln. re bakmak için yaratılmıt buiunan tilrk verdi: Fransa'nm göbeğind~ kuruldu: ka~ılığını vcrmefc anıktık, bu,eiin de 
ral, hemen otomobiline atlıyarak kauı yaratbna kartı dahi ölümO çoktan gŞ.. oraya da Öalya dedi. öz adı Turski, anrkız; bundan sonra da anıklı buluna-
}'erine koşmuş, orada söndürme hareke· ze almıştı. Bu, utandırıcı, yenilmek tUrk olduğu halde Etrüsk dedikte- cağımızı bir kez daha bilgi acununa 
tine nezaret etmittir. damgasını alnına kondurmamak için ri ayn bir kolun da ltalya'ya girerek derin saygı ile bildiririz. 

Bulgar hükümdarında bu kabil ma- bütün elinden geleni yaptı. Fakat ya- orada parlak bir killtür kurduğu artık Şimdiki sözlerim anc.alc Türk ulu-
teraıara atılmak bir merak ve zevk ha- ratkanın bir yaratıkı olan atam ile acunca bilinmektedir. suna, onun gençliğine, bu yüksek türk 
lindedir. yaratkanm kendisinin ça:pışmasr, ne Biz tarihten konuşurken tarihi ger- gen~liğine tarih okutan tlirk hocalan-

Otomobil ve motör;bot yarışlarına göz kamaı:ıtıncı bir bakmak da olsa, o- çek olarak bilmiyenlerin göziyle tari- nadrr. Kiiltür batıda bulunmuş, doğuya 
lnuvaffakiyetle i§tirak eden kırat Bo • rada yaratan ile yaratılantn ayrılı~ınm he bakamayız. Çünkü tfidrun tarihi Ü· getirilmiş 1 Bu doğru değildir. Bunu 
lis'in lokomotif idaresi hususundaki gözükmemesi olabilir miydi? Yaratkan zeldir. Onun Uzel olduğu bütün bu- getiren şu, bu batı budunu. ulusu imişi 
lı'ıahareti lıir çok mütehassısları hay- U.tün geldi: yaratık da onun buyruğu- günkü atamlıCın, kültUrel acun mek- İşte bu hiç doğru değildir. Kültür, yaJ-
tette bırakım tır. na uydu. t,tc Türk budunu, Türk ulue- teplerinin elinde bulunan tarihin te- çın taş devrinde başlıyarak son asırlara 

Mart ayında BerJin'e yaptığı bir 5e- ları yerinden kıpırdamış ise aslanlar;ı melslzliği ite göz önündedir. Çünkü dek bütün acunda belirmesini, yayımı-
}>ahatte en yeni tipte bir lokomotifin buynığuna bağlıyan gökteki yıldırım atamlık kültür tarihinin temeli olarak nı gösteren köklil kültür Orta Asya-
tecrübe manevralannı bizzat yaptır - ıeılerine uymu' gibi kükreyerek yeı-in- ortaya konmn' olan belgelere dayanmı- da tü.rklerce yapılınz~tır, yükseltilmiş-
llııştr. den kalktr. Yürüdü, yürüdü, nereye? yor. Bizim güvencimiz olan türk tari- tir; acunun dört bucağına yayılan 

Bu hadise üzerine Varna ile Sofya nerelere? nerden nereyedck? Artık bu hinin tek 'belgesi ise toprak altından türklcrc;.e atamlığa tanıtılmıştır. Atam-
•rasında bir çok trenler durdurulmuş- gerçekliği, biz, bugünün türkleri, cu- çıkarılmış olan bitikler ile bitik evleri- hğm ilk kültür ulusu Türklerdir. KüJ. 

) a goturdukleri uilcı"ler , onaan ~oıı· 
ra da, bugün artık külturde oı t 1 
yılması gcrek~n yaratmaları y .. ı J· 

rın şu, bu ulusa yakı,tınlmaaı dogro 
değildir. Def;il mi ki. Avnıpa'nın. A
merika'mn yerliieri üzerinde Türk U• 

rukunun ilk yetiştiriciliği vardır: <l~

ğil mi ki, bu i!k yetiştiricileri bagrın
dn saklıyan Türk parçaları fU, bu ulu
sun 1çinde kalmış, türemiştir: yeni ya
ratıcıların kimlerden geldiğini, bu ilk 
yetiştirici Türk soylarından mı, yoku 
başkalarmaan mı olduklarını yeniden 
aramak gerektir. Biz tUrklerin inancı 

şudur ki, c:ski, yeni bilgilerde, türlü iş
lerde bUyüklUğü tuunmıt olanların 

kafaları 6lçillmelidir. l1te o zasnan bi· 
dm tezimizin yerinde, dofru olduğu 
bilgi acununda bir daha ortaya çık ca1' 
tır. TUrk kafası kavrmJıyla bllyük ldi, 
bugUn de bUyU.ktUr, büyUk kalacaktır. 
TUrküz, türklüğümwk övünebillrlı; 

TUrk ulusu bUyilkttlr, yUbektlr, bu er• 
demliğini binlerce yıl bUtün acundaki 
i1ıerıy1e ta.nıunı,tır. 

Biz, bugUnkil Tü.rkler, o bUyUk ata· 
larımrzın değerli çocukları olduğumu• 

zu göstermek için UatUınUze dllfen ~v
rensC'l yapacaklarıuıuın he))'lni yap
ını§ olduğumuzu Ueri aUremeyir. Buna, 
varacağnnır gün, ancak o ıUn. bisfm 
g6n1UnıUzU aı: çok ıevfndlreeek bayram 
olaQktır. 

Ceçmiflrnlzt ıtıveaellm, bqUn bü
tün varlığımızla çııalıpl• W, ıclecell 
yUksck olauu. 

1layln - 'Mebua 

Söylev - Nutuli 

Atam - lnaan, Beter 

Atamldr - fnaaniyet, Beferlyet 
Doğum belgesi - NtlfuMtlıcb 
Nene-Et,.. 
Kurun - DeYfı 
Cuda - Aala 

Teviip - Mucfse 

Kıyın - lıkcnoe 

Uı -fuur 
Yaratpn - Tebiat 
Erdeuılik - Kabiliyet 
Yaltan - İftira 
Orun - Makam 

Ulu§ - Devlet 

Uruk - Irk 
Çevre - Mmtaq 

Evcil - Ehli 

Öge - Daht 

Özek - Mcrke.s 

Durum -Vaziyet 

t~in - Sebep 
Yöndem - Sistem 
Baydar - Kuvvetli 
GUven' - İtimat 
GUre - Enerji 
Eskilik bitiği - Arkeoıotl 
lke - Sahip 
Anık - Hazır 

Kavram - Muhteva 

Kiralık Hane tur. murluk uluşunu kurmakla mutlu olan dir. Onun için batıdan, türk tarihinin türde atamlığı ilk yetiştiren Türkler-
Polis. bombanın daha harekettm e- türk, başkasının öğretmesine, uyart- özlüğünde, gerekliğinde bize karşı lc:o- dir: İtte bizim Türk tarihi tezimiz bu- Yenişehir Pqalar tepesi 

... el Sofya'da konulmuş olduğu kaMa - masına boyun eğmeksizin en iyi bili- yacak bilgin ummuyoruz. Eğer böyle dur. Birkaç yUz yıldanberi avrupahla- Gülüstan sokak yeni yapı. 
tındedir. riz. ·Bu gerçekliği tanmıamakta dire- yüksek. öğe bi.r bilgin varsa Türk tarl- nn haçlı •avatlarmdan sonre Avrupa- 8-5091 
~""=~~~~~~===~=----===-!!!!!!!!!!""!E~~~"""!!!!!!~~~~~~~~~---ı~~~~-=====~~!!!!!!!l!!a~~~~,,.,,,,,,,..==""°==========:c=!!~==~~ 
~rni ctı 'MilHve'nin romanı: 3 Tefrika: 129 dolayısiyle benim için mevc~tc idiler ... Moskova'ya gitmek ibaret olmalarının sebe: ise esasen boş olmalarından ve. a 

jstemiyorum. Oraya gidersem vereceğim dersler kötü ders- boşluklarını gizlemelerinden iba ttir. Hakikinin var ol· 
ler olacaklardır. Marksizm artık içimde yaşamıyor. Bu. Kiyo madığmı, - afyonlu veya afyonsuz - nıürakabe alemleri
nun nazanııda bir irade idi, değil mi? Fakat bence bir şea- nin mevcut olduğunu insanlar bilebilmeli idiler .. 

İ r ~anlığın lı a 1 i 
Andre trıarlo 

:May da bir af yon tepsisinin yanına, yattı. 
-:- Siz ne yapmak niyetindesiniz? 
J ısor omuzlarını silkti: 

1 .-:-- Bul'.ada. Kama'nm sayesinde garp sanatı serbest pro
~~~tiiyüm. Görüyorsunuz ki işte, gene ilk zanaatime dö-
UYorıım •• 

May hayret içinde, jisor'un gözlerini arıyordu: 
talı; Şimdi bile, siyasi bakımdan yenilmiş olduğumu~, has
ı nelerimiz kapanmış olduğu halde bile, bütün vılayet-
'tdc · ı· · ları gız 1 gruplar kuruluyor. Bizimkiler artık eskı yaşayış-

ald ndan dolayı değil, başka insanlar yüzünden acı çekmiş 
ot UkJannı unutmıyacaktardır. Siz diyordunuz ki: "Onlar 
bıy ~ asır süren bir uykudan telaş içinde uyandılar ve artık 
~:rna.Yacaklardır.,, Ve gene siz ilave ediyordunuz: "Üç 
lip 11111 Yon sefile ihtila11erinin şuurunu vermiş olanlar ge
~a~&~ı::en in-sanlar gibi hayaletlerden ibaret değillerdir -

ii~P olsalar da, işkence edilseler de, ölseler de .• 
an durdu ve sonra: 

- ~tndi hepsi ölüp gitti, dedi. 
ht,n°":1 .. ala o düşüncedeyim May. Fakat bu başka. .. Kiyo
lıl{ ~ Urnij benim için yalnız acı bir şey deği~ bir d~işik· 

Cınıu . d 
dej;iı- Ştur ... Ben insanları pek fazla sevmiş bır a am 

, ını. Beni insanlara bağlıyan Kivo idi. insanlar Kiyo 

metti ve ona ben intibak ediyordum, çünkü içimdeki ölüm - Bu mürakabe ilemlerinde seyredilen nedir? 
aıkmtısı o şeamete intibak ediyordu. Bende artık hiç bir - Belki öğünme denilenden başka bir ıey defli ... Bu 
aıkmtı kalmadı diyebilirim. Kiyo'nun ölüınündenberi ölü- az mı? 
me karşı kayıtsIZDn. Ben hem ölümden, hem hayattan Kiyo May'a şöyle demişti: "Afyon babamnı hayatında 
kurtuldum artık. Oraya gidip ne yapacağım? büyük bir J"ol oynar, fakat bazan kendi kendime 10ranm: a-

- Belki tekrar deği§irsiniz. caba afyon bu hayatın şeklini mi tesbit eder, yokla kendisini 
- Kaybedecek başka oğlum yok benim. şüpheye dü§üren bazı kuvvetleri ona haklı mı gö.terir .••• " 
Afyon tepsisini kendine çekerek bir ~ubuk hazrrladı. Jisor gene söze başladı~ 

May ağzını açmaksızın ona yakm tepeciklerden birini göa- - Şayet Çen ihtilalin dışında yaşailllf olsaydı, ıGpheıLı, 
terdi: yüz kadar japon, esirlere malıma binlerce yıllık va- adam öldünnÜ§ olduğunu unuturdu. Unuturdu... . 
ziyetleri alarak, görünmeyen bir ağırlığı, omuzlariyle yu- - Ötekiler bunları unutmadılar; Çen'in ölUmtlndenberi 
kan Çikannağa çabalıyorlardı. iki tethişçi suikasti daha oldu. Cen kadınlan ıMmDediii için 

- Evet, dedi, evet. kendisini iyice tanıyarnamıttım: fakat amnm ki l~tUalln 
Bir an sustuktan sonra ilave etti: dıpnda kalsaydı bir yıl bile ya§ayamazdı. Istırap tizerine 
- Yalruz dikkat ediniz ki bwılar Japonya lçhı ölüme kurulmıyan hayıiyet olamaz. 

hazırdırlar. Jisor onu ancak dinlemiıti. .... 
- Daha ne kadar zaman içinl _ Unuturdu ... diye gene bqıaaı. Kiyo•aun olwnündft. 
- Yaşayabileceğimden daha uzun bir zaman lçhı. beri musikiyi keşfettim. Yalnız musiki iSHimden -~· 
Jiıor çubuğunu bir çekişte bitinni§tL Gözlerini tekrar bilir. Şimdi kama çalmağa baılar baıtamu kulak ketıllyo-

açtı: rum. Fakat, biç bir gayret sarfetmeden, 4,tla neleri hatır-
- lnsaıı hayatı uzun zamaıı aldatabilir, Ealaıt hayat, biz Jıyonım? ı.telderimi ve acılanmı, mukadde1ataaıuı afırh· 

ne için yaratJlmıı isek bizi nihayet o biçime sokar. Her ih· ğaıı. bayatmu. delil mi? •• 
tiyar bir iytiraftır ve bunca ihti:varhklarm birer bolluktml (Sonu var) 



SAYIPA 6 HAKİMİYETİ MİLLİYE 
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Sergide Orman Çi • \1 • 

ıg t 
Oı"ıııaıı Çiftliği 19 34 sergisin~e toprak, yetiştirme, ek:im işleri; ürünler, iirünlerin detto ·l'"'ı (liı·i:nıaesi 

gibi Tüı·k köyüniin hiı·kaç Öz davasım hirden ortaya koymuş, h·ze dirildi • . :ı thı 

Bana sergide önce çiltliğin 
ekim işleri için hazırladığı maki
neleri, küçük vitrinler içine yerleş 
tirdiği deri işlerini gösterdiler. 
Sonra çif tli.ğin toprak ürümlerini, 
değerlendiren çalışmalarını anlat
tılar. 

Orman Çiftliği, 1934 sergisin
de; toprak, yetiştirme, ekim işleri , 
ürünler, ürünlerin değerlendiril
mesi, toprağı ve iirünü değerlendi
recek elemanın hazırlanması gibi 
türk köyünün birkaç öz davasını 
birden ortaya koymuş, bize dirlik
li ve mutlu türk kövüne vnran kı
sa yolu göstermiştir. 

1934 Ankara c;ergisinde Or -
man Ciftliğinin davası; mntlu ve 
dirlikli türk köyüdür. Ve 1934 
Türkiyesinde Orman Ciftliği bu 
köyün örnegidir. 

Çiftlikte yeti~tirme işleri: 

Orman Çiftliğinde yeti,.tinne 
işleri, koyunculuk, inekçilik, ta
vukçuluk, atcılık. olmak üzere 
dörde ayrılır .. 

Koyunculul.·: 

Çiftlikte koyunculuk -sütü, tü
yü, derisi, eti için yapılır. Derisi 
için yetiştirilen koyunların başın
da Karagüller, tüyü icin veti--?tiri
len koyunların bac;mda da Meri
noslar gelir. Kara~ülü. memleke
t~ ilk olarak, Orman Çiftliği ge
tınniş, ve birkaç sene biribiri pe
şine yaptığ"ı denemelerden sonra 
tu hayvanı özünii ve soyunu boz
madan yurda verlestirmic;tir. s~r
gide g-Ö!~teriJe~ kiirkler bu hay
vanl:ırdan alınmı~tır. Yeni sene 
içinde riftlik bu hayvanları, Silif
ke ve Yalova'daki ciftliklerinde 
de vetistirecek, ve zaman ge~tik
c:;e. Kara e-ül . türk lröviiniln hüvük. 
gelir k~vnaklarm<lan, ulus::ıl hir 
üriin ol::ıcaktır. r.iftlikteki Meri
noslar hakkında da. bu kadar ileri 
bir umut b0 slenehilir. Bu hayvan
larda senelerce siiren dPrtemel"r
le to-ır? ;;.a, v"rle,.tirilmişl er. üre
tilmic:;ler ve ulusal rlenecek hir tin 
haline ı:retirilnıi c:lerr1 : r. Ciftlik 
üret ....... vi (suni' t .. ll·ih' ile yap-ır. 

Ciftlil(te tüv. süt, deri ve et 
icin vetistirilen n"lmtzlTt.: kOV\ln
lann s:ıvısr 10 000 dir. Bu 10.0()0 
hayvanrn icinde tiftik. mnltız ke
cileri. kıvırcık Karaman kovnnla
rı, k::ırc~crüller. merinoslar varrlır. 
İnek1°rl .. h 0 raher bu havvanlar
dan dftli;Yin bir senede aldığı 
pastörize süt 400.000 litre, peynir 
(25) ). vağ (50) tondur. 

lnekt_:ilil.·: 

Çiftlikte iki amerikan (Görsey, 
Jersey) ırkiyle, şimental, Holan
ôa, Kırim ırkı inekler, bir de dü
zeltilmiş yerli inekler yetiştirilir. 
J\yrıca seleksiyone edilerek elde 
edilmiş bir ciftlik tipi vardır ki, 
bu tipin verimi bütün ötekilerden 
daha üstündür. Ciftlik inekçiliğin
de aslolan bir ineğ'in günde 25 ki
lo süt verebilmesidir. 

Hangi sebeple olursa olsun, 
gündelik verimi 10 kiloya ve daha 
aşa~ıva düşen inekler beslenmez. 
etlik olarak kesilir. Ciftlikte türlü 
soydan 200 inek vardır. 

Tavukçu lrı k : 

Tavukçuluk çiftlikte bütün öte
kilerden ayrı bir iş olarak görülür. 
Yetiştirme yumurta içindir. Sene
de bir tavuktan en az 190 - 200 yu
murta almağa çalışılır. Çiftlikte 
şimdilik yetiştirilen soylar, roday 
lant, legorn'dur. Ve damızlık ta
vuk sayısı 2.500 dilr. Bu sayı bi
rinci planda on bine, ikinci planda 
25.000 e çıkarılacaktır. Çiftlikte 
et icin beslenen tavuklar yumurta 
verimi az alanlarla, yumurta ver
me M<ttna ~elmiyen pili<(lerdir. 
$o"-" etlik tavuk ta yetiştirilf" -
cektir. 

Tü "k: {öyünün li:ısa yolunu g.,. sterıııişti ·. 
Atçılık: 

Çiftlik, atlarım ağır toprak is
leri için seçtiği ve kullandığı at
lar (Nonyos) soyudur. Bu soy se
kiz senelik bir denemeden sonra 
toprağa ve ıklime alıştırılmış, gel 
dikleri zamanki vasıfları korun
muştur. Aynca hafif islerde çalıs
tırılmak üzere arap atlariyle ye;-
1 i tipler de yetiştirilmektedir. 

Orman Ciftliğinde hayvancılı
ğın, Ankara'ya ve Ankara'ya ya
kın vilayet ve köylere yaptığı yar
dım; köylere damızlık vermek, 
köylerde bakım, vetistirme isleri
ni ke~di örneklerine göre değiştir 
mektır. 

/)eridi il•: 

Çiftlik, hayvanıanmn deri ürün
lerini değerlendirmek için, bir 
atelye açılmış, ve bu atelye bugün 
bir fabrika haline konmustur. Fab 
rika yakında bitecektir. Bu fabri
kad?, deriler tahaklanır, boyanır, 
eldıven caket yapılacak bir hale 
konur. (Sergide bu atelvelerden 
çıkmış deriler vardır.) Çiftlik kur
duğu bu dericilik fabrikasile bir 
taraftan çiftlik içinde kendi deri
l~ı:_ini değerlendirmeğe çalışırken 
dıger taraftan ela, yurtta deri ve 
kürk için hayvan yetiştirmeği 
karlı bir iş haline sokmağı düşün
ı:tüştür. Bugün bu maksatla çift
lı~te (sa~sar, vaşak, tilki v. s .. ) gi
b~ ya~anı keçi, tavşan karagül gi
bı ehlı hayvanlar yetistirilmekte
dir. Çiftlik bu fabrik~yı senede 
50.000 deri işlemek, yani Türki
ye'yi bir deri hammaddecisi ol -
maktan kurtarmak, Türkiye'de 
der~cilik ve kürkçüIUk işlerini çok 
eskı zamanlarda olduğu gibi, ulu
sa büyiik bir sanat verimi kazan
dırmak için kurmuştur. 

Bugün çiftlik atelyelerinde is
lenen bütün derilerin güzellik - , 
saglamhk ve ucuzluğu değil yal -
mz bizim: yabancı sanat adamla
rmm bile gözünü kamastırabilir . ' 
tamahını artırabilir. 

EKIJ1 IŞI,ERl 

Eldnı aletleri f abrikt.ısı: 
Çiftlikte içinde günde elli işçi 

çahsan bir ekim aletleri fabrikası 
vardır. Bu fabrika bir senede 20 
bin pulluk yapabilir. Fabrikada, 
döküm, model, tesviye, torna 
a~el~el~r.i vardır. Bu atelyelerde, 
çıftlık ıçın lüzumlu olan bütün 
ekim aletlerinden başka, dışardan 
verilen her türlü işelr, karyolalar, 
havagazı ocakları, elektrik saat
lan, yapılır. 

Fabrika hemen her gün, Ankara 
köylerinden yakın vilayetlerden 
siparişler alır. Ankaradaki un . ' 
çımento fabrikalarının makine-
lerindeki sakatlıklar, kırıklıklar 
bu fabrikada tamir edilir. Hakimi
yeti Milliye'nin çok kompilike 
olan, Rotatif basma makinesinin 
tamiri bile, b ufabrikada yapılmış
tır. Çiftlik eğer Ankara'da böyle 
bir fabrika kurmasaydı, hem ken
di ekim aletlerini dışardan ge
tirmek. herr de Ankara ve yakın -
larındaki vilayetlerde kurulan 
fabrikalar tamirlerini başka mem
leketlerde yaptırmak mecburiye
tinde kalırlardı. Böyle en küçük 
tamir isleri için bile dışardan yar· 
dım hekliyen, bir yurtta ziraat ma
kineleşeme7.di, fabrika kurulamaz, 
kurulan fabrikalar da tşletilemez
di. Anadolu'da senelerdenberi 
topraih makinelestinnek için· ya -
pılan denemelerin sonsuz kalması 
bundan idi. 

Şarap<:ılık ı 

Çiftlik bu yıl yUzbin litre şa
rap. çıkarmıştır. Bir iki yıl i~inde 
bu yilzbin litre yarım milyona çı
karılacak, şampanya yapacak.. V#> 

yüksek Anadolu yaylasının üzü
mü çiftliğin şarap fabrikasında 
değerlendirilecek ortaya, bir türk 
şarabı tipi konacaktır. Çiftlik şim
diye kadar 250.000 kök bağ yetis
tirmistir. Bu 250.000 köl<iin icinde 
orta Anadolu'nun en seçme tiple
ri vardır. 

Rirw,:ılık 

Orta Anadolu yaylasının yetiş
tirdiği arpa bütün dünyanın en 
yüksek arpasıdır. Şimdiye kadar 
biz bu arpaya kendi değerini vere
m~clik. Bu yüzden hem arpa, eki
mı azaldı. Hem de arpa ekimi köy 
1ü icin verimli bir iş olmadı. 

Bu sene, çiftlik, bu orta Ana
dolu vaylasmm en değerli, ürünü
nü, gereği gibi değerlendirmek 
için Ankara'da bir bira fabrikası 
kurmuştur. Fabrika bütün dünya
da en yeni ve en eyi bir bira fabri
kasıdır. 

Fabrika (Hizum görüldiiğü za
man birkac misli artırılmak üze • 
re) şimdilik senede yüzbin litre 
bira cıkanr. Ayrıca çiftlik bira sa
nayi inde en lüzumlu bir iptidai 
madde olan, ve kilosu 4 - 5 lira ara 
smda satılan Huplan ekiminin de 
yetiştirme denemelerine baslamış 
hu sene hu denemeyi Ank~ra'da 
Yalova' da yapmıştır. Alınan neti~ 
ce c;ok umut verecek bir haldedir. 
Gelecek sene tam rakam ve t.::ım 
netice alacaktır. 

M eyracılık ı:e ai"'.:lanw: 

Orman çiftliğinde 700 dönüm
de beş fidanlık vardır. Meyva, or- 1 
man, bağ, süs ağaclan, karışık 

1 

ağaçlar. 
Bunlardan bağ fidanhğmm 

250.000 kök olduğunu yukarda söy 
lemiştik. 

Meyva fidanlığı, (vilayet mak
taları) halindedir. Her vilayette 
ne cins ve ne tip meyva yetişiyor
sa çiftlik bunları bir arada topla
m1s, iclerinden en iyilerini ayır
mış, bir taraftan Ankara'da, mese
la Konya'nın, Af yon'un ilh ... mey
valanm yetiştirirken diğer taraf
tan da, o vilayetlere kendi ürün
leri olan meyvalarım daha eyi bir 
halde nasıl yetistirebileceklerini 
göstermiş, bu vilayetlere üret -
meleri için yeti~tirdiği fidanları 
göndermiştir. Ciftlikte yetişen 
meyva fidanları dört senedenberi 
üriimlerini vermektedir. 

Ciftlik Ankara'yı ve çiftliği 
ağaclama için, şimdiye kadar 
4.000.000 fidan ekmistir. Bu dört 
milyon fidan, çiftliğin park kısım
larında, Marmara, Karadeniz, Bi
ra parklarında ve Ankara'ya doğ
ru uzayan istasiyon ve Akköprü 
yollarındadır. 

Orman Çiftliği 

Orman Çiftliğinin üstün vasfı 
öğrcticiliğidir. Bugün çiftlikte, ya 
km köy çocuklarının okuduğu, 
yetistirme, ekme usullerini öğ
rendiği beş sınıflı bir yatı mekte
bi, Ziraat Enstitülerine girecek 
ku., erkek elliden artık lise bitir
miş gençlere, Türkiye'de modern 
ciftcilik usullerini öğreten ve on
ları yüksek tahsile hazırhyan, bir 
hazırlık sınıfı vardır. 

Çiftlik fabrikalarında ve çift -
lik işlerinde yakın köylerden ken
di isteklerile gelen, ve has.ka vila
yetlerden öğrenme için gönderi
len isciler çalışırlar. Bunlar her 
sene her mevsim deği~ir. Öğren
mişler gider. öğrenecekler gelir. 

Orman Ciftliğinin ikisi Yalo
va'da, biri Silifke'de, biri Tarsus
ta, ikisi Dörtyol'da olmak ilzere 
altı şubesi vardır. Bu şubelerden, 
Yalova çiftlikleri, (Baltacı, Mil
let) zirai sanatlar ve meyva, Silif
ke Tekir çiftliği çeltik ve peynir, 
~arsus Piloğlu çiftliği pamuk ve 

çeltik, Dörtyol'daki çiftliklerden 
biri, pamuk, c;eltik, hububat, öte -
ki, portakal, mandalirı a, muz gibi 
şeyler yetistirirler. Bilhassa bu 
çiftlikte son senelerde yapılan 
muz yetiştirme denemeleri eyi ne
tice vermi~ ve meyva ahnmağa 
başlanmıştır. 

Merkez ile beraber bu çiftlik
lerde mevsim işçilerinden başka 
( 1400) daimi isçi çalışır. Çiftlikler 

bu suretle yetiştirdiğ i gençlrr, 
bugün Ankara'da üç İstanbul'dn, 
iki mağaza idare ederler. Çiftlik
ler yeni sene içinde bu mağazala
rının sayılarını artırmak, İzmir'de 
Adana'da yeni mağazalar açmak, 
ve nihayet bu teşkilatım yurt sı
nırları dışında tskenderiye ve Be
rut'ta da kurmak kararındadır. 

Orman çiftliğinin üstün vasfı 
Qtreticilif:idir. Çiftlik bozkır yav-

çlf tlik deri atelye1erinae yapılan eşyanrn ~österll<fltl vitrin 

her yıl birinci kanunun onunda 
Ankara'da Orman Çiftliğinde top 
lanan, salahiyettar, memurlardan 
müteşekkil bir kongrenin kararla
rına göre idare edilir. Bu memur
lar bir yıl içinde çiftliklerde yapı
lan denemelere, verimlere göre 
yeni yılın oro~rammı hazırlarlar. 

Sergide Ksragüllerden 

Bütçe plançolarını tetkik ederler. 
Bir birinci teşrinde başlıyan yeni 
yılın bütçesini yaparlar. 

Çiftlikler bilhassa birer ticari 
kurum olarak idare edilir. Her 
türlü çiftlik ürünlerinin alım satı
mında ortacılan aradan kaldır
ın~' ·. dftlie:i alıcılar ile karşı kar-

lasmın üzüm ve arpasını yalnız 

kendisi için değerlendirmez. Ka
ragül yüzlerce türk l:ö ';nün da· 
yanılır ve inanılır bir rcliri clc.1u~ 
gün bu gelir çiftligin de ~1. l:öyiin 
olacaktır. Çiftliğin yakın köylere 
bitişik vilayetlere dağıttığı fidan
lar bir gün ye§erecek, darnızlılrl:tr 

slrnan lcDrklcr 

üreyecek, gün geçecek çiftlik işçi
si orta Anadolu yaylasında dirlik
li, mutlu türk köyünü kuracaktır. 

Orman çiftliği bilhassa Anka
ra için. değeri biçilmez bir ka
zançtır. Fakat bunu bu yazıda biz 
söylemiyeceğiz. Bunu bizim ka -
dar, Ankara'da oturanlar kadar, 

Sergide çiftlik llrlJnle tinin ~atıldığı yer. 

sıya bulundurmak kurumda esastır 
Bu esasa göre, çiftlik satış ele

manlarını kendi hazırlar. Yetişti
rilmesinde fayda gördüğü, genç
leri ticaret mekteplerinde, okutur 
veya Ziraat, Ticaret mekteplerin
den çıkan gençleri, çiftlikte bir iki 
sene türlü işlerde çalıştırır. Sonra 
bu gençleri kendi kurduğu satı'? 
isler.inin basma kovar. Ciftlikl~rin 

Ankara'ya bir gün için gelen, Ka
radeniz plajında bir yaz gt1nii, 
dinç bozkır ağacı altında bir ak
şam saatı geçiren herkes bilir. 
Biz bu yazıyla 934 sergisinde Or

man çiftliği vitrinlerini seyrede
cek okurlarımua bu vitrinlerin da 
va ettiii,i dirlikli ti.irk köviinii vcr
meiYc c<ılı ~tık. 
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·'Jn l 9,ıu~ l 7 t° r ;} Ptinden: 

Tetkik bürosunda c;ahsmak üzere alınacak memur için 
aç.~lacağı eveJce ilfin olunan imtihan 8. 11. 934 tarihine 
rnusadif önümüzdeki perşembe günü sabahleyin saat 10 da 
~P;Iacaktır. Taliplerin perşembe giinü saat ondan evet 
la tı!1~n icin tetkik bürosu müşavirliğine lüzumu müracaat 
~ıJan olunur. (3308) 8-5075 

') • • • • : /1 ijdiirli1 '!ünden 
11 

1 - Mektebimize 108 lira iicretle bir tarih mua1limi ah
d~ğtaktır: İsteklilerden hiç bir yerde vazifedar olmıyanlar 

1 crlenne tercih edilecektir. 
2 - İsteklilerin iiniversite tarih şubesi mezunlanndan 

~'Ya Maarifce müseccel Lise tarih muallimlerinden hu
hUttnıası ve mütekait 7.abitler için ele üniversite de bilimti

an chHvetname almış olması şarttır. 
t 3 - Taliplerin sıhlıat raporu. hüsnühal kağıdı Nııfns 
Ctkeresi ehliyetnameler1nin tasctikH suretleriyle fotoğ
~~·. fiş veya kısaca hal tercümeleri ve hizmeti askeriye
•ını ıfa ettiğine dair vesaik ve mektepten verilcek teahhüt 
~~cdi suretiyle birlikte 10-2. Teşrin- 934 akşamına kadar 
;stıda ile Heybeliana'cfaki mektep miiclürtiiğüne müracaat-
~ (7224) 8-4Q56 

Enver Behnan Beyin 
Tarihi sinema romanı olan (A YŞtM) pek güzel 

bir baskı ile satıhğa çıkmıştır. . 
Kitap merakhlanmn bu gi.izel kitaptan bır tane 

edinmelerini Ra~hk veririz. 
Değeri 60 kuruştur. 

Her kütüohaneden arayrmz. 8- 5046 

Ankara İnhisarlar 
BaşmiidürlüWinden: 

fırı tankın tuzlasının idare binası tadilen tamir olunaca
rrı dan açık olarak yinni gün müddetle münakasaya konul
bc Uştu~. İhale günü 24. 1 ı. 934 Cnmartesi günü saat on 
ti Ştcdır .. Şartnameyi görmek ve fazla malOmat almak is
rrı~~~- talıpJerin ihale gününe karlar Ankara İnhisarlar Baş 
~ Urlüğüne müracaatları. (3309) 8-5074 

Sfuner Ban}l' Umum Müdürlüğünden: 
'lı!nı~ankamıza merbut teknik servislerle Ankara Subemizin 
la k ve Eytam Bankasının evelce işgal ettiği Anafarta
rrır ~addesindeki binaya nakil ve orada muamele ifa et-
._:_ te olduğu ilan olunur. 8-5045 

Ankara İı1lıisarlar 4 

Ba~müdürliiWinden: 
hin~og':11. Tuz ~barlannm esash tamiratı 4. 11. 934 tari
nuı en ıtıbaren yirmi gün müddetle açık mUnakasay~ ko
tar ~uştur. Keşif ve şartnameyi görmek ve daha zıyade 
ko St~at almak istiyenler her gün başmüdürlük münakasa 
lar~SYonuna ve şartnamesi mucibince yapmıya talip olan
Jtaa1 ate günü olan 24. ı ı. 934 tarihinden evel saat on beşe 

ar rn k . b .. dürı··k uva kat teminat olan (82) hra 24 kuruşu aşmu-
llıc'" u '7eznesine naktcn yatırdığına dair makbuz ibraz et-

Rc lllecburdurlar. (3311) 8-5072 

'"''"""ııı: il il il 1111111111111ııı:il111111101111111111111111111111111 il il 1111111111 "~ 
1 lVı ıı&e dış macunu ; 
~ En tn .. k · d. d = ~ Çu .. u emmel hır ı& macunu ur. ~ 
§ nku · İki ·· ·· ·· · .. h d' b" l = § lind · yuzu mutecavız mute assts ış ta ıp e- = 
§ en ın·· k -~ ttu- ure kep bir heyet tarafından ihzar olunmuş- 5 
~ · \7 e bu h · k"k · b"' ·· -§ d"· eyet son terakkıyatı tet ı etmış ve utun e 
§ Utıya ·· t h"l" = ~ mutehassıslarınm da aradık an ı umum 5 

~ evsafı bir araya tophyarak § 

' 

Mine di~ macunu 011 ~ 
(4317) , = QIU meydana gelmiştir. 8313 !!!! 

lı ııııı~ııııııı11~11ııııııııınH1111111nıu111111111111111uıuwınııuuııuııaıı' 
nıır Zıraat Mektebi 

M··d·· ı·· •·· den· ı u ur u,,ın · 
1 - lzın· ac-lt t•-. ır - Bum ova Ziraat Mektebi: taraçasmda yapı-
111·· -..uır t 2 • • •• ... ~ddctı a 8-10-934 tarihinden itibaren y1nıu gun 
'ı.ır. c "e kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş· 
111 2 -İ· 
te ~akas:ın ~ed.eli keşfi on bin beş yüz lira olup taliplerin 
li llıınatı Ya tştırak edebilmeleri için 787 lira 50 kuruşluk 

ne dair muvakkatelerini malsandıklanna teslim ettikle
~ 3 - ıh:_~kbuz ibraz etmek mecbmiyetindedirl~. .. .. 

lt on b e 17-11-934 tarihine müsadif cumartesı gunu 
do 4 - ;:~~ mektepte yapılacaktır. 
1tntde kad tpler teklif mektuplarını ihale günü saat on 

r saatte~r komisyon riyasetine tevdie mecbur olup me> 
"'-S - lş h 8~a teklif mektuplan kabul edilmiyecektir. 

t l.tiidüria k?fda tafsilat almak istiyenlerin Ankara Zi-
Yetine müracaatlan. (#95) 8--4863 

Konka r a ı 

Adana Belediye Reisliğinden : 
Belediyemiz için, asfalt yol inşaatında kullanılmak ü

zere 1-3 santim kutur ebadında taş kıran ve elektrik terti-
batını havi bir konkasör ı kanwıuevel 1934 tarihine müsa· 
dif cumartesi günü Adana Belediyesi daimi encümeninde 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Taliplerin belediye· 
mize müracaatları. 8-4866 

Maarif Velialetinden; 
Erzurumda inşa edilmekte iken müteahhidinin muka· 

velesinin feshiyle yanın kalan muallim mektebinin tamam 
fanmıyan kısımlarının ikmali 1-11-934 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya kon
muştur. 

Şeraitin öğrenilmesi için Ankara'da Maarif Vekaleti 
inşaat dairesine müracaat olunur. İhale 21-11-934 çarşam
ha giinü saat 15 te Vekalet inşaat komisyonunda yapıla-
t'aktrr. (3287) 8-5032 

, • ~ ~ :'iP: 
• "':&.::.::..., ,,,..:.;._,...'Ai:~A:,..',A; ... "" ..:~~~,,,. 

·: Güzel İzmir n : 
nefis· • • 

cırı 
Fiatlar son derece uygun rekabet kabul etmez de

recede ucuzdur. Kutulara dizilmiş. cilatin keseler ve ~ 

paketler içinde itina ile hazırlanmış kışlık kuru ye· 
miş ihtiyacınızı mağazamızdan temin edebil irsiniz. 
POSTAHANE ARKASI SABAN ZADE APAR-. ~ 

TIMANI ALTINDA YAPI BOYA PAZARI No: 6 "~ 
ô-5013 

Ankara İnhisarlar 
Başnı ·· dürl~Tündeu: 

Yerli Tuzlasınm idare binası tadilen açık münakasaya 
yirmi gün müddetle konulmuştur. İhale günü 24. 1 l. 934 
Cumartesi günü saat on beştedir. Sartnameyi görmek ve 
fazla malOmat almak istiyenler tnhisarlar Başmüdürlügü-
ne miiracaat!an. (33 ı O) 8-5073 

YERLi MALI 
ISLAVED 

Dünyanın en sağlam 

LASTiKLERi 

Ve san 11odı 

KAOIN ERKEK·ÇOCUK 

~OSONLARI · 

GISllYED 

• ., h fttt rorl ır! 
\ 

Aldenma,ınır. 

GISLAVED 

merk••••• dik• 

kat edlnl.rt 
J Drkl7ed•kl Ycrll lla!ar Puar141no.Ja •• WDQID kuad•n aalu 

mefa .. ı.rda arayuuı . 

Dinar Belediye Reisliğinden: 

Yapı ve yollar kanununun birinci ve ikinci maddeleri
ne tevfikan yapılacak memleket haritası ve müstakbel 
haritası tahminen 300 hektar olup beher helctara tahmi -
nen on üç lira bedelle ve kapalı 7.arf usuliyle münakasa -
ya çıkarılmış ise de talibi cıkmadığmdan münakasasının 
11. 11. 934 pazar günü saat 14 te icrasına karar verilmiştir. 

Teklifler mnvafık görüldüği.i takdirde ihalesi yapıla
caktır. lstiyenler şartnameleri Ankara. İst:lnbul, İzmir 
v; Af~on belediyelerinde görebilirler. Taliplerin depo -
zttolanyle birlikte Dinar belediyesine müracaatları ilan 
olunur. (3257) 8-5010 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
SATILIK 

SATIFA 7 

Soğukasf aı 
Adana Beledi e Reisliiii den: 

1 - Adana şehri asfalt sokaklanmn tamirinde kulla
nılmak üzere otuz ton mayi halinde sağuk asfalt satın alı
nacaktır. 

2 - İhale kapah r.arf usuliylc kanunuevel in birinci gü
nünde Belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Arzu edenler şartnamesini Adana Belediyesinden 
istiyehilir. 8--'4865 

H A V A C l IJ 1 K ve S PO R 
11. tNCl YIL SAYISI 

- İÇİNDEKiLER -

-BUGÜN 
- Cumurluğun on ikinci ythna 

- On birinci du-
rak S. Z. 

- Gök alanında 
TürkgücU 
Behçet Kemal 

- Kim bu kadın? 
Hüseyin Rilat 

- Ciimhurlyetin 
onhirinc.i yıh 

Nıishet Hs~im 

Sinanoğlu 

Cümhurl

y e t bayramı

mızda dost ve 

komşu frakın 

tayyarecileri 

• •• 
- A n k a r a'dan • 

Diyarkekir'e 

kuş gözU ile 
bir bakıo 

••• 

ÇIKTI 

Kazım Nami 
,, ., 

- Kuvvetli bava filolarına neden lil ~um vardır? 

Mahmut Belig 
- Tilrkiye blslklct turu kahramanları arasında bu eaat c 

s~1mın Kayı 

- Gönill ICfll (hlklfc) s~rv~r Zıya 

••• r•wı t•11uıwwwı:-ıamuısm•.-ıı.1•& m 

huıııbara bütün bir istikbaldir. 

Boğaziçi'nin en kıymetli ve şerefli mevki inde bugiln kömür dcpoau olarak kirada bu
lunan iki parça ana 
Kıymeti EmlAk 

Tophanefle t~ıanhul fA · 
TaF.tm Amlrl~I ~aha 

Alma Komhıyoa• 
n.nlan. 

Muhammenesl No: sı Harita 
L K. Mevkii Mahallesi Sokağı E. Y. No: Miktarı Cinsi 

14115 00 Boğaz Kuruçeşme Kuruçepne 105 119/2 2 3242 Metre murabbaı 
içi C. ai arsa 

15382 50 " ,, .. 105 119/3 ı 3533 " 
Kuruçeşme'de bir tarafı tramvay caddesile mahdut Lebideryada kain sahilhaneden müf

rez ve yukarda muhammen kıymetleriyle mahalle, ve sokak ve harita numaralan ve mlk· 
tarlan yazılı halen kömür deposu olarak kol landan iki kıta arsa ayn, ayn Ntılmak üzere 
kapalı zarf usıdiyle 31-10-934 tarihinden ftib aren mUzayedeye çıkanllDlftır. ihaleleri 28-
11-934 tarihine milsadif çarşamba günfi saat on beşte İstanbaJ Evkaf Müdüriyetinde idare 
encümeninde yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalit kanuna ahklmm• 
tevfikan muhammen kıymetlerin yüzde yedi buçuğu niabetinde teminat maftkkatelerinl 
ve teklif mektuplarım muhtevi zarftan tayin olunan gilnde ihale uatinden eni idare en
cümenine tevdi eylemeleri ve haritalannı görmek ve şeraiti ulrqi anlamalr iati)'enlerin 
her gibi öğleden ma müdüriyeti mc.zkir ma bHUat idareaine aılkaaat 971..ım Um 
olwıur. (3170) 1-4onı 

tLAf\ 

İstanbul Levazım amirli• 
fine ballı kıtaat ihtiyacı 
için 35 ton makama ile 1 ı· 
ton şehriye 24-11-934 cu• 
marteei ~nü aat ı 4 te ka• 
palı zarfla ahnacakttr. Şar11ıt 
name .e numunesini ıar.
cekleria her gftn mBnak_.. 
ya iştirak edeceklerin belli 
saatten evel tekliflerini top 
l-anede ..ıınalma kolnt.yoe 
aw setiftnea.L (509) 

(nsl) 1-4954 




