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. TÜRKÇENiN BAŞKAl~ARINA 
VERDIGt DJL KEREÇLERİ 

Çok eski kurunlarda, bundan 
on binlerce yıl önce, büyük işler 
başarmak yükümü ile dirime ge
len yüce bir ulus zorlu bir dil ya
rattı ... Türk dili ... 

O çağlarda, acun, ne adamlık, 
ne de ki:ltür düşünümlerini tanı
Yordu. 

Ulu meşelerin erkliğini, dirikli-
ğini damarlarında taşıyan bu can
lı dil, yüzyıllarca, kendi özlü to
humlarını acunsal tarlalarına 
serpti. Bugün hangi bir ulus dili
ne bakacak olursak onun yapı ta
banının öztürk dili kereçlerinden 
örüldüğü görülür. . 

Eski dil bilginleri, evrensel dıl
leri "Ural • Altay"; ''Hind • Av
rupai gibi biribirinden ayrı, bi-,, , b' 
ribirine yabancı tuttukları ır ta-
kım dil kömelerine ayırmışlar, 
Yanlış yoldan yürümüşlerdir. Ye
ni bilimik (ilmi) dil araştırmaları, 
Yeni yöndemlerle genişletilip d: 
rinleştirildikçe, bu ayırımın dog
ru olmadığı görülür. Şundan .öt~
rü ki kömeler arasında eskı hır 
yakınlık, göz yumulamaz bir or
taklık vardır. 

Artık, bugün, yeni dil bilginleri 
''Ural - Altay dilleri,, terimi ye
rine, açıkça. salt "Türk dilleri,, d!
Yorlar, hem de ileri sürüyorlar kı, 
türk dilleri ile "Hind • Avrupai,, 
diller arasında eski kurunlarda, 
karşılıklı birç~k söz alımverimi 
Yapılmıştır; yeni belgelere daya
nan bu bilSF!nlerin şimdiki sözleri 
ıunlardır: Öbür dillerden tüm ay
rı kalmış, bir urla çevrilmişçesine 
kendi içine kapanmış hiç bir dil 
Yoktur; diller arasında irçağdan
beri kanşma olmuştur. Ancak 
hangi dil, kendinden, başkalarına 
en çok kök ek vermİ§se, odur: 
Üzel kökn;l ana olan! işte bu öz
\ükl:r en çok türk dilinde görül~
Yor O ne tükenmez bir pınar kı, 
As;a, Avrupa, Afrika, Amerika 
dillerinden birçc-ğuna, kanıncaya 
değin ıu vermiştir. 

Bu özgü evrensellik başka hi_ç 
hir dilde türkçedeki gibi görülmı
Yor. 

Alman dil bilginlerinden Prof · 
Aug. V. Edlinger "türk dillerinin 
liind - Germen,, dillerine olan es
ki ifösiklikleri "Aite Beziehungen 
der Türkischen Spracheıı zu den 
Cermanischen,, adla bitiğin~e, 
lürk sözlerini eski Hind, Latm, 
Grek Kelt G~rmen, lslav, Litvan 

' ' dilleri sözleriyle karşılaştrrıyor, 
e.Yrıca da memeli yaratıklara, kuş
lara balıklara böceklere, otlara, 
. , ' 1 b •tı üyelerine verilen adlar a u 
karşdaştırmaları zenginleştiri
l'or. 

Türk Dili Araştırma Kurumu 
Başkanlığının bu değerli bitiği 
fakında öz dilimizde bastıracağı
ıı! Yurddaşlarıma bildiririm. Bu 
bıtiğin ne denlü asığlı bir örgüt 
0lduğunu göstermek için burada 
l'alnız iki örneği abayınıza suna
l'ırn: 

l) Türk dillerinde bağlamak 
~eyirninin üç türlü kılığı vardır: 
ağ, pağ, pak = bağlamak, de

ttlet, deste... İttifak, Misak. 
''Le pacte de kelog = Kelog 

"tıdlasması; le pacte balkanique d halkan andlaşması,, sözlerin-
eki ''pacte (pakt) = ittifak, mi

'ak d · ı · ·· k d k" "b "" 
1 " eyım erı tur çe e ı ag,,-
~· öbür biçimi olan "pak,, deyi
t .1tıden başka bir nese değildir; 
1Jır ''T 1 1 l l) ,, nin katı masıy e o muştur. 
ttı oğu türkçesinde "sulh aktet
la ~k., Yerinde bağ-ın-mak diyor- · 

r. 

tl latincede "Pax,, (pac-ı) "sulh,, 
ti ::tıektir. Türkçe gene "pak,, dan-•r· .. " • once pax,, , sonra da franıız-

Adımız, andımızdır. --
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Tokyo, 3 ( A.A.) - Kabi11e bu sabah topla
naral.,, J' a§ington tleniz andla§nuısınm bo
:;umunda tutacağı yolu göriişnıüş, bozum 
lmrarını lmsus'i meclise bildirmi~ıir. Bu 
meclisin, kararı onayacağı beklerınıel.·ıetlir. 

Her yerde 5 kuruş 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve C. H. F. divanında 

yeni bir kanun, ne dinden olursa olsun' ruhanilerin mahed ve ayinler dışında, 
ruhani lcisve taşıma) arını yasak etti 

Kadın -
Dün Büyük Millet Meclisi, Tür

kiye'de bulunan ruhanilerin dini 
kılıklarını ancak vazifeleri bcqın· 
da taşıyabilecekleri hakkındaki 
kanunu onaylamı§tır. Kanunda, 
spor ve kulüb kurumlarının kıya
fet işleri için de ayrıca hükümler 
vardır. 

Türk değişiminin bQflıca ku
rallarından biri, laiklik düzeni ol
duğunu herkes bilir. Bu düzene 
aykırı düıen garabetlere nihayet 
vermenin tam sırası idi. Bundan 
başka, lçeri işler Bakanı Bay Şük
rü Kaya, dini kılıklar meselesinin 
hallolunmasını gerekleştiren se
bebleri Millet Meclisi kürsüsün
den anlatmıgtır. 

Çoktanberi bir takım lsviçre 
kantonları ile Amerika Birleşik 
Cümhuriyetlerinde dini kıyafetle 
sokakta dola§manın yasak edil
mif olduğunu biliyoruz. Hocalar, 
papaılar, hahamlar, camilerinde. 
kiliselerinde, havralarında, ruhani 
ayin sayılabilecek merasimde ru- f 

hani kılıkta bulunabilirler. Fakat 
dışarda yurddQ.§ların tabii geyini
şine uymak mecburiyetindedirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin kabul etmiş olduğu kanunda 
din ve ibadet işlerini gücleştire
cek, aksatacak hiç bir şey yoktur. 
Bir vazife kıyafetini, vazife dqın
da kullanmanın hiç bir laydcuı ela 
yoktur. Hiç bir din, kıyafet ceb
retmez. Eğer bu kanundan İçerde 
dışarda tikayet edemer olursa, 
bu şikayetlerin eyi bir maksaddan 
ileri geldiğini anlamak bizim için 
hayli güc olur. 

Türkiye'de vicdan hürriyeti ha
kikidir, tamdır. Ancak bu hürri· 
yet, hiç kimse ve müeuese tara
fından, hiç kimseye ve müeısese
ye karşı ıuiistimal olunamaz. 

Dün çakan kanunun Türkiye' ele 
bulunan türklerle yabancıların, 
yabancı memleketlerin ııyaaa, as
kerlik ve milis teşekkülleri ile 
münasebetli kıyafet, alamet ve le-

ça "paix =sulh,, olmuttur. 
2) Türkçede "Bot = bi~ek, 

büyümek, netvünema bulmak,, tır. 
Bu "bot,, kılığı grekçede "nebat,, 
anlamınadır, sonra "bot-ane,, bi
çimini almış, fr:ansızçada da "bo
tanique,, olmuştur. 

Öz türk dili kök kereçleri Hind
Avrupai dillere itte böylece geç
miıtir. 

HASAN CEMiL ÇAMBEL 

1 - Kereç = malzeme 
2 - Kurun = zaman 
3 - Yüküm = vazife (missyon) 
4 - Dirim = hayat 
S - Erklik = kudret, kuvvet, sağ

lamlık 

6 - Acunsal c:::: dünyaya ait 
7 - Avrupai = avrupai, (Euro

peenne) 
s - Bilimik (Bilim, bilimik) = il

mt 
9 - Yöndem -== usul, metot 
ıo _ Aymm = tefrik 
11 - Terim ::::ıı: ıstılah (terme). 
12 - Tüm = tam, büsbütün 
13 - Ur -= hendek 
14 - frçağ = ilk zaman 
ıs - Üzel = ezeli 
16 - Köknel -= asli, orijinal 
ı 7' - Özlükler = öze ait hususiyet

ler, meziyetler 
18 - Özgil = kendine has, özlil 
19 - İn üyeleri = İnsan bedeni u

ı:uvlarr. 

20 - Deyim = ifade ( expresslon) 

r daş.ar .ay av seç • 
vazım ta~ımalarını yasak eden 
maddesinin, ancak, yurddaş ve 
misalirlerimizi korumak kaygu-
sundan ileri geldiğini söylemek 
lüzumsuzdur. Avrupa'nın birçok 
yerlerinde bu yüzden her gün dost 
devletlerin aralarını soğutan ha
diseler olmaktadır. Biz, yurdu
muzda herkesin serbest ve rahat 
yaşamasını isteriz.. 

Dün Millet Meclisinde içişler 
Bakanımızla mebuslarımızın söy
lemiş olduklarının her tarafta eyi 
anlaşılarak, ilk havadis çıktıktan 
ıonra, bazı taraflarda yüz göste
ren yanlış telakkinin ortadan kal
kacağını ummaktayız. 

ULUS 
Dün General Kazım Özalp'ın başkan· 

lığında topl 'ıt'an Büyük Millet Meclisi 
ruznameye ,geçmeden öne ~ bazı kanun 
layihalnrını gözden geçirmek için kurul
~ası gerek olan muhtelit encümenler 

' 

Dün, mecliste yeni kanunu anlatan 
Dahiliye Bakanrmız Bay Şükrü Kaya 

hakkında kararlar aldı. Bundan ıonra 

ruznamedeki maddeler görüıülmeğe 

baglandr. Gizli nüfusun yazılması hakkın· 

dalı:i layiha münasebetiyle lçiıler Baka

nı Bay Şükrü Kaya dedi ki: 

- Baylar, gizli nüfusun yazılmaıı 

için bir kanunumuz vardı. iki defa mü

zakere edildi. işlerim dolayısiyle Büyük 

Mecliste bulunamadım. Arzı iytizar e

derim. Arkadaşlardan baz•ları kıymetli 

mütalcalarda bulunmuşlardır. Gazeteler

de hulasalarını okudum. Zabıtlar daha 

neşredilmediği için tamamiyle okuyaam
dım. 

Müsaade buyurursanız arkadaşları • 

mın mütalealariyle birlikte Dahiliye en

cümenine iade edilsin. Orada bir daha 

müzakere edilerek huzurunuza gelsin. 
(Onay sesleri) 

Dahiliye Encümeni mazbata muharri

ri Bay Şükrü - Encümen de istiyor. 

Başkan - O halde reye koymağa 

hacet yoktur. Encümene veriyoruz. 

Ruznamede mevcud olan diğer mad· 

deler iki tarihinde tevzi edilmiştir. He. 

nüz müzakere için muayyen müddeti 

gcçmemiıtir. Yalnız bugün gelen bir ka

nun hakkında Dahiliye V ~ilinin müla
hazası vardır. 

Bay Şükrü Kaya kürsüye gelerek de
mittir ki: 

Baylar, büyük inkılabunızın temelle
rinden biri de layik olmaktır. Layik ol-

• a iV ıı. ar arı 
Bu al.·şam ıo,,lmıcm C. 11. F. Diuam saylav seçimi işlerini 

lwn11~tulaan sorıra a~aBıdald tel.liflerin Fırkanın MeclitJ 
Gruımnu .'funulmasmo lwrar vermiştir: 

Kadın erkek otuz Y<l§uu bitiren yurddaşlar saylav seçile· 
bileceklerdir. llu Reçimtlc kadmlar da rey . ·ııereceklerdir. 
Re~· verucelrlerin yaşı on sekizden yul.arıyo çıkarılacaktır. Bu 
Hışt meclis le.~biı edecektir. lliitiin bunlar için Teşkil.atı Esa
siye ue Sayla" Seçimi }'mm/arı yal.-ında deği~tirilecekıir. 

~--~----=--------....,-------------------..!ıl mak demek devlet iılerinde ve ulu~ İf

lerinde dini tesiratı kaldırmak demek

tir. Biz cümhuriyetin kurulduğu gün • 

denberi buna dair ehemmiyetli kanun • 

lar yaptık, kararlar verdik. Hilafetin il. 

cası, mahkemelerin birleştirilmesi, şeri

ye mahl,emelerinin kaldırılması, tevhidi 

tedrisat, medreselerin kaldırılması, tari

katların ilgası, kanunu medeni ve buna 

müteferri bir çok kanunlarımız vardır. 
Fr.kat tatb.katta görüyoruz ki ve b•thas
sa Büyük Meclisin bize verdiği direktif
lerden an•ıyoruz ki bunlar hala nakıs
tır. Bunlardan bazılarının zamanı gel
miştir. Büyük arzunuzu yerine getirmek 
için bugün bir danesini daha huzurunu
za takdim ediyorum. Bu kam.~nun diğer
lerine takdimen ve tercihan müstaccli
yctle müzakeresini kabul buyurursanız 
şimdi o kanunun konuşmasını yapabili
riz. (Onay sesleri). 

içişler Bakanının iyzahatından sonra 
bazı kisvelerin giyilmiyeceğine dair ka
nun layihasının maddeleri okunarak ter
cihan ve müstacelen müzakeresine J, ... 
rar verilmiıtir: 

KANUN 

1-Hangi din ve mezhebe men
ıub olurlarsa olsunlar ruhanilerin 
mabed ve ayinler haricinde ruha· 
ni kisve tnşrmalan yasaktır. 

Hükumet her din ve mezhebten 
rnünasib göreceği bir ruhaniye ma
bed ve iyin haricinde dahi ruha
ni kıyafetini taşıyabilmek icin mu
vakkat müsaadeler verebilir. Bir 
müsaade müddetinin hitamında 
onun aynı ruhani haklnnda yenilen
mesi veya bir başka ruhaniye ve
rilmesi caizdir. 

2 - Türkiye'de kanuna tevfikan 
teşekkül etmi, ve edecek olan iz
cilik ve sporculuk gibi toplulukfar 
ve cemiyet ve ku!üb gibi heyetler 
ve mektebler mahsus kıyafet, ala
met ve levazım taşımak istedikleri 
zaman yalnız nizamname veya ta
limatname ile muayyen tiplere uy
gun kıyafet, alamet, levazım taşr
yabHirler. 

3 - Türkiey'de bulunan türk
lerin ve yabancıların yabancı mem
leketlerin sıyasa, askerlik ve milis 
teşekkülleri ile münasebetli kıya
fet ve alametlerini ve levazımını 

taşımalan yasaktır. 

4 - Ecnebi teşekkül mensub
larının kendi kıyafet, alamet ve le
vaznnl11riyle Türkiye'yi ziyaretle
ri Vekiller Heyetince tayin oluna
cnk mercilerin mü~aadesine tabi
dir. 

5 - Türkiye devleti nezdine me
mur bulunanların kıyc:fetleri bey· 
nelmilel meri adetlere tabidir. 

Müsaadci mahsusa ile gelen 
yabancı memleketler kara, deniz 
hava kuvvetlerine mensub kimse
lerin resmi ünifonnalarmr nere
lerde ve ne zaman taşıyabilecekleri 
icra Heyetince tayin olunur. 

Layiha hakkında Bay Şükrü Kaya 
§U iyzahatr venniıtir: 

Bay Şükrü Kaya (lçbakanı) - Bay
lar, bu kanunu iycab ettiren ıebebin 
aslı, mahiyeti inkılabın emrettiti bir 
zarurettir. Türkiye Cümhuriyetinin bat. 
ta Türkiye devletinin bakasiyle alakadar 
bir nizamı amme meseleıidir. 

Uik devlet bu zaruretleri gözetirkea. 
fu veya bu dinin ahkamiyle alakadar ol
maz. (Onay sesleri) Bu kararlan verdt-

(Sonu 2 inci sayı/ada) 

TÜRK iNKILABI DERSLERi 

· iİnci ders 
Bugün 

lnkılah clersleri hakkmna 
maarifin bir tamimi 

C. H. F. Genel Katibi Bay Re
ceb, b.ugün saat on yedi buçukta 
Ankara Hukuk Mektebinde bu 
devrenin ikinci türk inkılabı der
sini verecektir. 

Türk inkılabı derslerinin nasıl 
şartlar içinde verileceği ve dinle
nileceği Maarif Bakanlığı tarafın
dan bir tamimle Ankara Hukuk 
Mektebi ve İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğüne bildirilmittir. 

Bu tamimin bir suretini aşağı
ya koyuyoruz. Bundan ba,ka bü
tün bir tahsil devresi içinde türk 
inkılabı enstitüsü profesörleri ta
rafından okutulacak derslerin taw 
bir programım da basıyoruz~ 

Türk inkılabı kürsüsü dersleri 
bu ders yılında aşağıdaki esasla· 
ra göre okutulacaktır: 

1. Derslerin umumi adı "Türk 
lnlnlabı dersi., dir. 

2. Bu dersler mahiyeti itibariy. 
le Üniversitenin başka derslerin
den hiç bir cihetle ayrı tutulmıya
caktır, yani bunlar ayrıca bir seri 

1 konferans gibi değil, doğrudan 
doğruya Üniversite programları
na dahil olan diğer dersler gibi, 
aynı şartlarla okutulacaktır. Ta
lebe de bu dersleri Üniversitede 
ders dinlemenin tabi olduğu kai
deler ve nizamlar dairesinde din
liyeceklernir. T. l. derslerinde ta
lebenin alkı~lamak veya diğer 
herhangi bir sekilde takrirleri taı 
vib veya takdir tezahürü göster
mek gibi hareketleri caiz değildir 

(Sonu 4 üncü sayı/ada) 

Bugün 
Bay Reşid Tankut'un 

Siirner kurununda dil snva~ı 

İbrahim Yalavaç 
Y azıaını dördüncü ıepimizde 

okuyunuz. 



' 

SAYIFA 2. 

DIŞARDAN 
FRA SA"DA 

M. IJa\ial Rihentrop'u kabul 
ettikten sonra Ceııevrc'ye gitti. 

Paris, 3 (A.A) - Hariciye bakanı 
M. Lava], ilkkanun tarihinde açılacak o
lan uluslar derneği konseyine iştirak 
için bugün Cenevre'ye gitmiştir. Bakan 
dün M. Fon Ribbcntrop'u kabul etmiş
tir. Bu mülakat alman büyük elçisi ta -
rafından istenmişti. "' 

Tun gazcte"i jupon sıyasasım göz 
öniinde tutmak gerekliğini 

anlatıyor 
Paris, 3 (A.A.) - Tan gazetesi ja

pon sıyasasına tahsis ettiği uzun baş
makalesinde diyor ki: 

"Almanya'nın muhtelif ülke mer
kezlerinde harcadığı diplomatik çalış
malar uzak şarkta inkişaf etmekte o
lan büyük sıyasa oyununu gözden u
zaklaştırmlmahdır. Japon çalışmaları 

bu mıntakada şimdiye kadar anane ha
linde mevcud olan nüfuzların değerini 
altüst etmek üzeredir. 

Japon kabinesi yalnız deniz mese
lesini ortaya koymuyor, buna muvazi 
olarak, kendi icadı olan yeni Mançuko 
devletinin ve onun bundan böyle bu 
mıntakada nafiz ve Asya'nın taliine 
hakim olan dunımunun güclendirilmesi 
lçin olan çalışmasını kayda değer bir 
~irenmeyle geonişletiyor.,, 

Kazete, Hariciye Bakanı M. Hirota
nın japon diyetindeki bildirimini tet
kik ederek, silahlı bir ihtilafın yakın 

olduğunu sanmıyor ve çUnkil, diyor, 
Japonlar, zamanın şartlarına uygun ola
rak tatbik edilen mahirane diplomasi 
vasıtalariyle ağır ve fakat emin terak
kileri fevkalade tercih edC1"ler. 

Bu usulle şimdiye değin elde edilen 
vanmlar ancak buna devamı teşvik et
mektedir. 

Tan, Japonya ile Sovyet Rusya ara
sında ki münasebetlerin eyileşmcsini 

gösteriyor. 
Balık avı hadiselerinin durması ve 

<ioğu Çin demiryollan üzerindeki rus 
haklarmm devri için itilaf edilmesi. 

Gazete bu hususta diyor ki: 
"M. Hirota'nın sözlerine göre, Sov

yet - Japon dostluğu birkaç ay önce
ki gerginliğin yerine faydalı bir suret-

(Başr 1 inci sayı/ada) 

ren sebebler doğrudan doğruya milletin 
menfaatinin iycab ettirdiği maddi ve 
gerçe.k sebeblerdfr. Şu dinde bu kıyafet 
vardır, bu dinde şu kıyafet vardır. Ha
kikaten laik olan hük!imetimizin aklın
dan öyle bir endişe geçmemiştir. Bu 
ylirüyen ve yUrümesi lazrmgelen canlı 
inktlabımızın eseridir. İnkdab yapıldığı 
zaman onun gösterdiği zaruretler takib 
edilmez ve inkişafına yardım edilmezse 
o inkılab geri kalır battıi geriye döner. 
lnkılab geri;re döndüğü vakit bu türl. 
camiasının nasıl bir §kıbete duçar olaca
ğını tahmin etmek gayet kolaydır. inkı
labın emirlerini yapmamak irticaa hiz -
met etmek, mürteci olmak demektir: İm· 
paratorluğun kendi eliyle bu millete 
hazırladığı akıbetleri tekrar hazırlamak 
demektir. Bizim içimizden asla böyle 
bir adam çrkmıyacaktır. (Onay sesleri, 
9iddetli alkışlar). 

Bu kanun şu ve yahut bu ferde şu 
ve yahut bu teşekküle karşı alınmış bir 
tedbir değildir. Umumidir. Ve zamamn, 
inkılabın icab ettirdiği zarurettir. Yani 
bu tedbir bugiln alınmazsa memleketin 
asayişi. ikıbeti vahim netiycelere uğrar 
onun için bugün bu kanunu almak ta
sım ~imiştir. Onun için Meclisi füi
nizden bunun müstacelen müzakeresi 
rica edilmiştir. (Bravo sesleri). , 

Kanunun birinci maddesi budur. 
İkinci maddesi ondan daha mühim ve 
memleketin nizamı ammesi ile alakadar 
olan bir maddedir. Memleketimizde hal
kımızın ve milletimizin gerek lfük ruhu
mı, gerek millici ruhunu, istiklal aşkını 
rencide etmiyecek esbabı mucibeyi ha· 
zırlamak lazımdır. Her şeyde hatta 
memleket bir gün fena vaziyetlerde' ka
lıp da devlet ve hilkfunetinizi müşkül 

vaziyette bırakmamak için bu lazımdır. 
Hiikumet etmek demek itiyi görmek ve 
icabını yapmak demektir. lrimadınıza 

YUNANlST AN'DA. 

M. Venizelos ArnaYutluğa 
saldırılmasmı mı i~tiyor 

Atina, 3 (A.A.) - Eski başvekil M. 

VenizeJos gazetelere şunları söylemiş· 

tir: 

" Uluslar cemiyeti Arnavutluk'taki 

yunan azlığının mekteb haklarını tanı

mac1ığı takdirde Cenevre cemiyetinden 

çekilmek ve hatta şimal epirinde yunan 

halkına inkar edilen haklara riayet ct

tirmr.k için güce başvurmaya engel olan 

bütün muahedelerden geri dö.ımek Yu· 

nanistan için bir vazife olur.,, 

Bunun üzerine kendisine müracaat 
eden gazetecilere başvekil M. Çaldaris: 
"- Yunanistan'ın Uluslar Cemiyetin

den memnun olmaması için şimdiye de

ğin hiç bir sebeb olmamıştır,, demiştir. 

te geçmektedir, fakat uzak şarktaki 

Rus - Japon sıyasal meselesi olduğu 
gibi durmaktadır.,, 

Tan, Londra görüşmelerini tetkik 

ederek hu uzun makalesini şu suretle 
bitiriyor: 

"Tokyo hükumetinin haki 1 olarak 

istediği şey, güclü bir filo yapabilmek 

için herhangi bir uluslararası muahede

sinin iptali değil, her ülkeye korunma· 

sı için gerçekten gerek olan güclere 

malik olabilmesini temin edecek yeni 

bir muahede görüşülebilmek üzere Va

şington muahedesinin ilgasıdır . ., 

Londra görüşmeleri, japon teklifi

nin ana hatlarını tasrih etmektedir. On 

yıl için yapılacak bir anlaşma, ilk 5 

yıl içinde Amerika, İngiltere ve Ja
ponya parlamentolarının tatbikine de

vam edecelder ve fakat onuncu yıldar. 

itibaren japonlar güclerini yavaş ya· 
vaş İngiltere ve Amerika güderi deTe-

ccsine çıkaracaktır. İşte Tokyo sıyasa

sı ve diplomasisi: Hiç bir şeyi koparıp 
atmamak, fakat Japonya'nın erişmek 

istediği amactan katiyen vaz geçme
mek ve gayretlerini yalnız zamanın 

imkanlarına uydurmak.,, 

mazhar olan hükumetiniz bunu yapma
dığı gün itimadınızı kaybetmiş demek -
tir. Onun içindir ki memleketin duçar o
labileceği bütün akıbetleri nazarı dik -
kate alarak bu birinci ve ikinci madde· 
leri huzuru51inize takdim ettik. Bunun 
haricinde olan mesail bugünkü mevzuu
muzun tamamen dışındadır. Eğer inkı -
lab bunu da icab ettirirse hükOmetiniz 
onda memleketin menafiini görürse der
hal huzurunuza böyle bir kanun getirir. 
Bendenizin ricam kanunun çerçevesi da
hilinde kalacak ve bu kanunun icab et
tirdiği esaslar dahilinde milzakerede bu· 
lunarak hükmilnüzü vermenizdir. HükO· 
metin vazifesi hükmünüzü yerine getir
mektir. 

Bundan sonra layihanın heyeti u
mumiyesi hakkında ilk sözü Bay Hak
kı Khc (Kocaeli) alarak şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Baylar, bugün yüksek huzurunu
za getirilen kanun hurafeleri ve hura
fecileri temsil edenlere dair bir kanundur. 
Vakıa onlar çoktan mezara girmişlerdir. 
Bu kanun onların üzerine taştan bir 
baskı vazifesini görecek, artık bu hu· 
rafeleri biz de çocuklarımız da görmi
yeceklerdir. (Onay sesleri) Baylar; bu 
kanun büyük inkılabımızm yarattığı 

kanunların en mübareklerindendir. 
Gönül arzu ederdi ki bu kanun şap

ka kanunu ile beraber gelsin. Fakat İç 
Bakanı arkadaşımızın dediği gibi belki 
zamanı gelmemişti. Geç oldu, nihayet 
oldu. Bütün hür fikirlileri sevindirdi. 
Memlekette zaten fikir hürriyeti ta
mamen yayılmıştı. İslamiyetin ruhun
da bir kere teşkilat yoktur. Namaz me
selesi var, imam vaı-dır. Hususi bir sa
rık ve cübbe, kıyafet yoktur. Fazilet
kar ve bilgin bir kimse mihraba geçer, 
halka namaz kıldırır. Bugün de vicda
nını bir ibadetle tatmin etmek istiyen
lcr istediği mabede gider. 

İslamlıkta asıl olan budur. Biruıen
aleyh resmi bir §Ckilde imam tanıma

makta ~ok haklıyız. Ancak 'bu kanun 
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SON DUYUMLAR 
ALMANYA~DA 

Almanya Baldvin'Ie I.aval'e ce,•ap 
YCrmeğe nıechur değilmiş 

Berlin, 3 (A.A.) - Dresden'deki nazi 
gazetesi N asyonal Çaytung yazıyor: 

"Almanya M. Lava] ile M. Baldvin'
in nutuklarına hiç bir surette cevab 
vermeğe mecbur değildir. Almanya, dış 
sıyasasınm yeni metotlarını Cenevre me
todları lehine bırakmak için hiç bir se
bcb görmemektedir.,, 

Eski miistcmlekt·ler \'C Almanya 

Berlin, 3 (A.A) - Alman müstem
leke kurumu başkanı doktor Şnc Al -
manya'nm, Vcrsay muahedesini imza et· 
miş olmak itibariyle mandalar sisteminin 
kendi muvafakati olmadan değiştirilme
mesini istemek hakkı olduğunu söyle -
dikten sonra Almanyanın eski alman 
miistemlekelerinin ve hatta diğer müs • 
temlekelerin ilhakını güden bütiln yÖ· 
nclmelere şiddetle karşı gelmesi gereke· 
ceğini bildirmiştir. 

DAGNIK DlJYU:Ml.AR -
Doğu mulla~ması için lt·lıi~ıan 

hir karar \"t•remiyor 

Varşova, 3 (A.A) - Lehistan'daki 
genel düşünce, bu ülkenin fransız - al· 
man görüşmelerinin ve bilhassa Sar ple
bisitinin varımı anlasılmadan "doğu 

andlaşması,, meselesinde hiç bir şeye ka· 
rar vermiyeceği yolundadır. Bu düşün
ce her ikisi de hükumet blokuna men -
sub bulunan muhafazakar Czad gazete
sine radikal Panrsva Pracy gazetesi ta
rafından neşredilmiştir. Bu son gazete 
diyor ki: 

'' Bu. açık ve kolayca anlaşılır bir 
harekettir. Cünkü, herhangi bir andlaş· 
ma hakkında Sar plebisitinden önce bir 
karar verilmesi mevsimsiz olarak arzu 
edilmez.,, 

l)Tan Ha~bakanıy a Hariciye 
Rakam Af ~anistan sımrmcla 
Tahran, 3 (A.A) - Başbakan ile ha

riciye bakanı İyran - Afganistan sınır 
meselesi hakkındaki hakem görüşmeleri· 
ni kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak için 
sınıra gitmislerdir. 

gelirken isterdim ki bir madde daha 
ilave edilsin. O da hiç bir yerde artık 
manası kalmamış olan müftilerdir. 
Müftilik bugün halk nazarında çok ha
kir görünen bir vazifedir. Çok defa ku
lağımla işittim, haydi müfti sen de, 
müfti oğlu diyorlar. Bu kadar düşmüş 
bir adı kullanmakta bir mana yoktur. 
Müftilerden bahsederken fetvaları da 
hatıra getirmeği lüzumlu buluyorum. 
Fetvaların bu aziz yurdda yaptığı ci
nayetlerin hepsini saysam saatlerce si
zi yorarım. Fakat burada kültüre taal
luk eden yalnız birini söyliyeceğim. O 
da İbrahim Müteferrikanın üçüncü 
Ahmed zamanında memlekete soktuğu 
matbaacılığı fetvacı Ahmed namında 

birinin bir fetva ile ortadan kaldırma
sıdır. Bu yüzden kültürümüz iki buçuk 
asır geri kaldı. (Yalnız o kadar mı ses
leri.) 

Diğer hususlarda sizin hür fikirle
rınızc, geniş düşüncelerinize iştirak 

ederim. Artık gelecek nesiller ve gele
cek meclisler bunlarla uğraşmasın; on
lara yalnız kültür sahalarını bıraka

lım. Birkaç gün sonra intihabatın ye
nilenmesi için tedbir alacağız. Ayn. 
hrken en son işlerimizden birisi de bu 
olsun. Müfti ve fetva, mademki lüzum 
yoktur, artık ortadan kalksın. (Onay 
sesleri) 

Son bir ricam da bu kanunun bir 
an evel kabul edilmesidir. 

Bundan sonra Bay Turgud (Manisa) 
söz alarak bu layihayı meclise vexdiği 
için hükumete teşekkür ederek ilave 
etti: 

- Layihada muvakkat bir madde 

vardır. Bu muvakkat maddenin kalk

masını ve doğrudan doğruya kanunun 

olduğu gibi derhal tatbikatına geçil

mesini arkadaşlardan rica edeceğim. 

HUkUıntten de bilhaşsa bu maddenin 
geri alınmasını rica eerim. 

Bay Turgud kürsüyü terkedince 

SOVYETLER BlRIJClNDE 

Lcningrad~da ()Jdiiriilcn 
Kirof kim•lir? 

Moskova, 3 (A.A.) - Leningrad'ta 
öldiirülen Kirof eski bir ihtilfüci idi ve 
komünist fırkasına 1904 de girmişti. 

Stalin'in de şahsi bir dostu idi. 
Kirof ihtilalciliği yüzünden çarlık 

kunımunda bir kaç defa habsolunmuş 

ve 1917 ihtilalinden sonra Kafkasya'da 
beynlc:ra karşı savaşarak Denikin or. 
dusunu ezmiştir. J 92 l de komünist fır. 

kası merkez icra komitesine iıve olmuş. 
1926 da Leningrad komünist fırkası 

katibliğine getirilmiş ve geçen yıl da 
merkl'.ı icra komitesi başkanlık divanı -
na S('cilmişti. 

Kn of'un bütün Leningrad işçileri 

üzerinde çok büyük bir nüfuzu vardı. 
Ölümü yalnız bu şehirde değil bütün 
Ru~\ a'da derin bir acı uyandırmıştır. 

Her tarafta protesto mitingleri yapılmış 
ve bu yasın i<ıçileri ! .. enin fırkası ve 
Stalin etrafında daha sıkı birleştireceği. 
ni bildiren kararlar alınmıştır. 

Kiıof 1886 da doğmuştur , 

Kirof'u i)Jdiir••n 

Moskova, 3 (A.A) ....!Dahiliye komi· 
serliği bildiriyor: 

İlk tahkikata göre, M. Kirof'u öldü
ren Nikolayef Vasilyeviç isminde biridir. 
1904 doğumlu olan Nikolayef Leningrad 
işci ve köylü müfettişliğinde memurdur. 

Tahkikat devam etmektedir. 

R01\14NYA'D.\ 

Riikreıo;'te ı)·ac;;al otirii~nwlt•r . ,.. . 
Bükreş, 3 (A. A.) - Başbakan M. 

Tataresko ile maliye bakanı M. Slaves -
ko, sanayi bakam M. Manulesko Strun
ga, ulusal banka müdiirü M. Dumitres
ko ve hariciye bakanlığı müsteşarı M. 
Savel Radülesko dün öğleden sonra ha· 
ı;,iciye bakanı M. Titlilesko'nun yanın -
da toplanmışlardır. M. Titülesko bu 
toplantıdan sonra csHi basbakan M. Ma
niu'yu kabul etmiştir. 

M. Titülesko saat 22 de sovyet elçi
si M. 0Etıovski'yi kabul ederek saat ya
rıma kadar r.örüşmüştür. 

Bay İbrahim (Isparta) söz istedi. Baş
kan: 

- Müzakerenin kifayeti hakkında 

bir takrir vardır. Evvela onu reye arz 
edeceğim. Kabul edilmezse o vakit söz 
vereceğim dedi. 

Bay İbrahim (Isparta) kifayet aley
hinde söyliyeceğim diyerek kürsüye 
geldi. Dedi ki: 

- Cümhuriyet inkılabımızın mana ve 
mefhumunu Kılıncoğlu Hakkıdan din
lersek hepimiz cayır cayır yanarız. A
ma devletimizin samimi ve yüksek ri
calinin ağzından dinlediğimizde - ki 
bunda Şük.rü Kaya da dahildir - o 
vakit ellerimizi değil1 bütün canımızı 
veririz. 

Bay İbrahimen sonra Bay Şükrü 
Kaya tekrar söz alarak dedi ki: 

- Evet nazariye ister ki bir devlet 
kurulduğu vakit, bir sistem tutulduğu 
vakit onun bütün icabatı hatta Akıbeti 
de gözetilerek birden tam ve müteka
mil kanunlar ve kararlara raptedilsin. 
Fakat devlet her gün yaşıyan bir uz
viyettir. Her gün ayrı ayrı ihtiyaçları 
olan bir uzviyettir. Eğer bunda geci
kilmişe ihmalden dolayı değil, vaktin 

gelmemiş olmasındandır. (Çok güzel 
sesleri) Hiikumetin bazı amme hizmet
lerine taalluk etmek itibarile aldığı sa
lahiyet ço~ cüzi bir şeydir ve bu sala
hiyetin arkasında da büyük bir mesu
Jiyet vardır. Eğer hükumetlere tatbik 
edecekleri büyük işler için bazı sala
hiyetler vorilmezse o vazifesini tama· 
mile yapabilmesi müşküldür. Ricam 
şudur ki bu kanunda gerek mUddet ve 
gerek ufak bir salahiyet için hilkfune· 
tin istediğini ne bu hük\ımetten ve ne 
de başka hüklımetten lütfen derl'g bu
yurmayınız. Büyük arzularınızın tam 
husulil için ~ou lazımdır. 

Layıklık hakkında söyliyen iki ar
kadaş aras~n<;la geçen bahse gelince: 
ııer halde. layıkhk ve inkılaba merbu
tiyetin hassasiyetinin yilksek b:ığhh-

lTALYA'DA 

Latin yak.ınlaşn1a~t 
Roma, 3 (A.A.) - Fransız marcş lı 

Peten, İtalya'daki eski fransız savaŞ
çıJ:ırının çıkardığı '"Tredünyon., gazete• 
sinıJ .. söyle yazmaktadır: 

"Ren'den Brenner'e k:ıclar olan top
raklarda Jatin :ıcununun başka bir Jce.t 
görmediği ikiyüı yıllık bir barış ça,,tt 
tatılmıştı. Bunu romen lcjiyonliJrının 

kıl•~ı tutmuştu. Şimdi de gene bu sınır· 
larda } üz milyonluk bir kalabalığın gil 
cü barış için en güvenli bir and olabilir. 

tki ulus arasında sıkı el birliği yal• 
nız iki milyon ölünün manevi vasıycti 
ile fü•ğil. Avrupanın ilerisi için de bcr 
kurı..mdan çok gerektir . ., 

Bütün İtalyan gazeteleri mareşahll 

bu ya2ısını '"Tredlinyon.. dan alarak 
basmışlardır . 

Roma p;4)riişmelcri 
Roma, 3 ( A.A.) - Fransız ve al • 

ma., mütehassısları dün sabah öğlede!\ 
sonra sürekli olarak Paris ve Bertin iJe 
muhabere ederek görüşınelerine dev:ıın 
etmişltrdir. Görlişmelerin son safhasın• 
da biJhassa zorluk olduğu ve anlaşına 

imk.'.inı olmıyan noktalar hakkında üçler 
komitesinin müdahalesine gereklik gö
rülf"ceği anlaşılmaktadır. Sonu ne oJur • 
sa olsun, uluslar kurumuna verihnel< 
üzere bir rapor kaleme ;ıhnacaktır. Bu• 
nun yazılması için müteha sıslar ve Uç• 
lar komitesi üyeleri bu sabah, Baron 
Pompeo Aloisi'nin Cenevre'ye hareke• 
tinden önce son bir toplantı yapacaklar• 
dır. 

\ VUSTlJRAI.YA'DA 

f. I...aval'in sözlt•ri ve hir 
A vuı;;turyu gazetesi 

Vıyana, 3 (A.A.) - Rayşpost gaze
tesi fransız dış işleri bakanı M. Laval' • 
in parlamentodaki sözleri için diyor ki: 
"Bu eözlerin bilhassa fransız - alman 
münasebetlerine ait olanları geni 1 bit 
nefes aldırmıştır. Almanya'yı id re 
edenler bir çok defalar Sar konuşma!a 1 

rının bozulmamasını istediklerini söyle< 
mişlerdir. M. Laval'in bu uysal sözleri· 
ni kaçırmıyacaklarını umanz.,, 

ğmdan ileri gelmiştir. Ben de ar• 

kadaşlarr olmak itibarile bundan se• 
vindiğimi arzetmek isterim. 

Bundan sonra layihanın maddeleri 

görüşülürken Bay Ragıb (Zonguldak) 

istisnanın lüzumu nedir diye İç tşleı' 

Bakanından bir sual sordu. Bay ŞükrU 
Kaya kürsüye gelerek maddeyi okudı.1 
ve ilave etti : 

- Hükumet kendisine böyle bir &a• 

llihiyet almak istiyor. Demin arzettH~fl1l 
gibi bunu verirseniz kanunların tatbl• 
kinde vüsat vermiş olursunuz. 

Bay Refik Şevket (Manisa) - :tJ•• 
bed ve ayinlerden bahsediliyor. }'l~r 
gün bizim bilmediğimiz, onlarca 6)'

111 

telakki edilebilecek bir hadise çıkar•· 
bilirler. Bunu ne ile tesbit edeceği:ı? 

Mustafa Şeref Özkan (Burdur) • 
Her dinde §yinler sabit şeylerdir. 

1 
Bay Şükrü Kaya bu suale şu ce"'ab 

verdi: 
r· 

- Her dinin kavaidi csasiyesl ll~r• 
kesin malfimudur. Dinler işlerini bitı i• 
miş vazifeleri tilkenmiş yeniden ıı:ı., 

se• 
yet ve hayatiyet bulamıyan muesse 
]erdir. (Onay sesleri, alkışlar) 

1 
Binaenaleyh şimdiye kadar ıner~,: 

yini tesbit etmek gayet kolaydır. JJıl 
ten elin kitablarında da yazıtıdır· 111 
kitablaı bir sn değildir ve kiın5c~a· 
de inhisarında de-ğildlr. (Tasvib sa 
ları ve alkışlar). ·c 

Layihanın ecnebi teşckkUllered~i 
alametlerin taşınamıyacağı ııalcl:ın hicl 
maddesi görüşillürken Hicirn :Mu 

din (Giresun) sordu: ı:ıı· 

- Bizim memlekette yabancı ıne13~· 
leketlere ait bazı rozetler taşınıyor· 
maddede onlar da var mıdır 0,r' 

...1 var ~ 
;a~y Şükrü Kay.a - Varvır, 

f evabmı . verdi. uŞ "' 
Kar;ıun ittifakla onay bulunf11 k ti• 

~argamba günü saat 1.5 tc topJ~nına 
•ı 'Atır zere celseye nihayet verı rnı:ıı • 
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}'an - aıyasal 

Ulııs -Halk 
6azı Halkevlerimizin kendilerine ... 

Ulus-evi dediklerini görüyoruz. 
"Ulua,. ile "halk., iki biribirinin ye

tine konabilecek IÖz değil iki biribirin
den tamamiyle ayrı mefhumdur. 

'llluı,, sözünü biz "millyet,, yerine 
değil "nation., karşılığı olarak kullam
Yoruz. Nation, dilde, kültürde, ökono • 
mide, ııyasada birliğini yapmı§ olan soy
S.l lc.ategoridir. Buna karşılık "halk,. 
haılıbaıına bir kategori değil, sınırları 
liluı un varlığı içinde genişleyip dara
la.bilen "peuple" , "Volk,, karşılığı bir 
l'llefhumdur. 

"Halktan olmak., ba:ka "ulustan ol
tııak, başkadır. her "halktan olan,, uluı 
la.ndn- da her "ulustan olan., mutlaka 
halktan değildi. 

Butün bunlardan başka ''halk,. sözü, 
fır-kamızın adına girmiş ve bu adın için 
de temelro!ü almıştır. Kulağımıza çir
l:in gelmeaiği gibi, 17 milyonun en çok 
kullandığı, en kolay ve doğru kullandı
ii bi. .. sözdür. 

Bır üçüncü bakımdan diyebiliriz ki, 
fırkamızın altı türeıi, altı oku, altı şıa· 
rı, hem "halk,, hem de "uluı,, sözlerine 
lJrı ayn ihtiyaç göıtermektedir. 

Fırkannz gibi hepimiz: 

l•cm halk'çıyız 

bem de uluı'çıyız 
Eğer ''halk,. sözünü iıtemiyorsak 

onun yerine "ulus,. u kullanamayız. 

ltuUanacak oluraak çünkü, ya türeler
tlewı birini çıkarmak yahut bu sefer, 
"..ıua,, un yerine bir batka söz bulmak 
ter..ktir. Böyle bir fey gerektiğine gö
te, ya ''halk,, sözünü türkçe tanımak • 
t.n fftfmıyacağız yahut onun yerine bir 
Leıca Ye Öztürkçe söz bulacağız. 

Şurası yalnız muhakkak ki, ulua'u 
bation karşılığı olarak kullanırken halk
evlerimize ulusevleri diyemeyiz. Ulua
çufuk, nrlığnnızı, dışarı doğru korur· 
fren ve tanıtırken tuttuğumuz bir sıyasa
d1t-. 

Halkçılık ise, ulusçuluk içinde ve 
frendimize doğru tuttuğumuz ııyasalar
dan bir tanesidir. Devletçilik gibi, laik
lik gib:. 

BURHAN BELGE 

--~-----·-..--------
Güzel sanatlar için 
Müıtakil ressamlar ve heykeltraşlar 

bİrliği baıkanı Bay Hamid Necdet'den 
hı mektubu aldık: 

ikinci inkılap resim sergisine eser 
l' k .. et-en ressamların maaşla çalııma ıçın 

~a .. if Bakanhğına baş vurdukları dol 
l'\ı d\!ğildir. 

Maaıla resim yapmakla, sanatın dev
letle!!tirilmeıi arasında bile fark var • 
dır, biz aadece çalıımak ve kendi sana • 
lıtnız içinde serbest çalışmak imkan -
'-t"ını araıtırıyoruz ve araştıracağız. 

Güzel sanatlar alanında baılıyacak 
l.iiyük değişimin müjdesini Büyiik Ön· 
dttin ağzından Cümhuriyet Bayramın
~ ~ulaklarımızla dinledik. 
, Bu değişimi biz sanat gençliğini de
~ll hi: kıskançlıkla benimıiyoruz. Mü
~~ batlıyan bu değitim hızı bizi de 
"-'rro.-. 
. kültür iılerimize yeni bir düzen v• 
~~gini görüyoruz. Hükumetiır.ize 
ıt_t'arıa."\, Almanya, ve ltalya Maarif ba • 

rıl klarında olduğu gibi bizim Maarif 
~anhfında da batlıbaıına ça1ııır, ıala
ı.:et ve ihtuıas sahibi bir güzel sanat
it-. ll'ıÜıteşarlığı veya umum müdürlüiü 
rubnuını teklif ettik. Güzel sanatlar 

~nda bir değiıim baılarken bu mü .. 
-...~r-Jıfı dört gözle bekliyen itler vardır. 
~ Pranaa'da bu müstetarlıktır ki gÜ· 

.... ',-natlar mektebine, resim ve heykel 

.ı lderine müzelere tarih ve sanat .. ~ ' , 
~ r•ri olan yapılara; abidelere ve fran-
" '-saabnm yapılmaıına ve yükselmed-
~ar. 

"'-80n dutalga'dan (buhran) zarar g8-
~ fransız resaamlannın eserlerini bü· 
' "~ 9eyyar ser,.iler halinde vilayet
'- londerip satdmasına önayak olan 

1'ıiist•rlıktır. 
~ ~Qe bu müıteıarlıktır ki franım 
~ "" kültürünün sergiler ve kon. 
---~'-"la yabancı ülkelerdeki propa-
-..._ s.._ bakar. Bizdeki sanat kımılda· 
,"- kollıyacak, teıvik edecek güzel 
~._ halk yığm)arına yayacak ve 

' heykel, müzik sevgisini uyandı
' cfirnhuriyetimizin ve defi1imimi
I. ~ ..... •ndaaını Üzerine alacak bö:r-
' ~teşarlıim ve hiç olmuaa 

lniidiirlüiün kurulmaaını özleriL 

ULUS 

• 
iÇ DUYUMLAR 
Himayei Etfalin hayırlı 

bir teşebbüsü 
Kıt geldi. Kışın soğuğundan ve 

bu soğuğun getirdiği hastalıklar
dan yoksuz yurddaşlarımızı koru
mak hepimizin boynumuza borc
tur. Bu borcu ödemiş olmak için 
kullanamadığımız eski çamaşırla
rımızı, çocuklarımızın e~kilerini 
Himayei Etfal Cemiyetine vere
lim. 

fstanhul Rıhlım Şirketinin 
~atmalma işi 

İstanbul Rıhtım Şirketinin sa
tmalma mukavele projesinin tet
kiki bitmiştir. Bu şirketin müdü
rü bugünlerde ~ehr1mize gelerek 
ınukavele etrafında Saraçoğlu 
Bay Şükrü ile konuşacaktır. 

Y erıi talim ve h!rbiyc heyeti 
üyeleri 

Milli talim ve terbiye heyetin
de açık bulunan üyeliklere Hay
darpafa lisesi felsefe muallimi 
Bay Abdüllatif ve maarif müfet
tiılerinden Bay Harunürreşid'in 
tayinleri ali tasdike iktiran etmit
tir. 

Kars'm ytmi maarif müdiirü 

Kars Maarif Müdürlüğüne Kon
ya erkek lisesi terbiye muallimi 
Bay Nejad tayin edilmiştir. 

Antcb nhı;;;a) ökonomi kurumu 

Ani • 3 (A.A.) - Ulusal ökonomi 
kurumu bugün halkevinde valinin baş
kanlığında toplandı. Biriktirme haftası 
İçin ~olgun bir program yaptı. 

Konya 'Fırka kongreleri 

Konya, 3 (A.A.) - C. H. F. kon
greleri devam etmektedir. Bütün köy, 
mahalle ve nahiye kongreleri yaptlmıt 

ve kazalardan Sultaniye, Cihanbeyli, 
Kadınhanı, Beytehir, Hadim, Seydişe

hir, Bozkır, Ermenek, kaza kongreleri 
de bıbniştir. Bu ayın 17 aine kadar öte
ki kazalar da bitmiş olacak, sonra vila
yet kongresi toplanacaktır. 

~lülkjyelileri çağırış 
Mektebimizin 58 inci kurulut 

yıldönümünü kutlamak için 4 bi
rinci kanun 1934 salı akşamı sa
at 7 de Ankara Palas salonunda 
yapılacak yemekli toplantıda bü
tün miil'·;veliler bulunacaktır. 

Başbakan ve Dahiliye 
Bakanı Edime'ye 

gidiyorlar 
İstanbul, 3 (Telefon) - Baş

bakan ismet lnönü Dahiliye Ba
kanı Şükrü Kaya ile çarşamba gü
nü fstanbul'a gelecekleri ve bu
radan doğru Edirne'ye gidecekle
ri söyleniyor. 

Kadınların saylav seçme 
ve seçilmeleri alaka 

ile karşılandı 
İstanbul, 3 (Telefon) - Kadın

ların mebus seçecekleri ve s~çile
cekleri hakkındaki ha~er İstan
bul' da bilhassa kadınlar arasında 
büyük bir alaka ile karşılanmış
tır. Şimdiden bazı Bayanlarımız 
namzetlikleri için çalışmağa baş
lamı~lardır. 

Türk- Yunan itilafname
sinin tatbik talimat

namesi 
İstanbul, 3 (Telefon) - Anka

ra'da imzalanan türk • yunan iti
lafnamesinin tatbik talimatname
si bugün alakadarlara tebliğ edil
di. Talimatnamedeki hükümler
den bazıları şunlardır: Türkiye'
den Yunanistan'a gönderilecek 
balık, kasablık hayvan bedelleri
nin yarısı serbest dövizle, yansı 
yunan bankası tarafından verile
cek takas honolariyle ödenecek
tir. Yumurta, hububat, kümes hay
vanları, peynir, soğan, sarmısak, 
janbon, pastırma ve sucukların 
bedelleri yunan bankasına yatırı
lacak ve Cümhuriyet Merkez Ban
kası mal gönderenlere türk lirası 
olarak ödiyecektir. Pamuk ve yün
lerin bedelleri karşılığı olarak 
memlekete yunan e~yası getirile
bilecektir. 

)f. Foker Belgrad~a gitti 

İstanbul, 3 (Telefon) - Propa
ganda gezintisi yapan Foker tay
yare fabrikası müdürlerinden M. 
F oker bugün Ankara' dan tayya
re ile lstanbul'a geldi ve buradan 

Belgrad'a gitti. 

Soyatları 
Türk dili Araştırma kurumunun so -

yadları hakkında bildirdiği C. Liste -
ıiyle D. listesinin birinci k11mı a~ağı -
dadır: 

Caf - cav -- Cakubaey - Canşı -

Cırık -- Cuci -Culibigüm -ka -- Ça· ' 
ça -- Çagatay -- Çagritek:n -- Çahan
timur - Çılkar -- Cakırça - Çalhnn-
Çnmtusun - Çapi'k -- Çavdur - Çe
çe - Çekçen - Çengiz -- Çıb··k -
Carfı - Calayır -- Cantimur - Cica-
Cucuboğa - Culu -- Çagala -- Çagır
beykc - ka - Çaha - Çakabey - Ça· 
ka -- Çakas -- Çakmak - Çalma -
Çamır Tayşı - Çarboğa -- Çavu'llmir-
7a - Çeçen - Çekim -- Çerdik -
Çılgnsıt - Çagrit~kin - Canimku bi -
gi - Cavlı - Ciçin - Cucun - Cuya 

-Çagan - Çagribey - Çaban -- Ça
kan -- Çakırbey -- Çalbay -- Çam -
Çapar - Çava - Çavlı - Çeçen - ç.. 
muka - Çetkin - Çıbık -- Çımtay -
Cinr.ay - Çintimur - Çigçi -- Çoban
Çoku -- Çorman - Çur - Cümendur 
Çınk•lıç -- Çınka - ka - Çima"" -
Çocyuk -- Çolpan - Çuglan - Çur
gatay -- Çingılıç - Çiçek - ka -
Çintosun -- Çokan -- Çorabatur -
Çulpan -- ka - Çurku. 

--D--
Daknk - Dayan -- Demirbaga -

Dengiz - Dirıbakuy - Doğantimur -
Döğer -- Döker - Dulun - ka - Du
ran -- Dursun - Duvdurga -- Dün4ar 

- Dariga - ka - D1'ye - ka -- o~ 

mirdaş - Derin -- Do,anbay - D 'l'1at 
-Dönder - Duhınd ı - ka -- Du ati

mur -- Duva - Duyu - Tuyu - Oa
va•·mur - Day ka·aca - Dcn'z - '">er· 
se - Dolbun - Dorman - D l't • -fır 
-- Dumrul - Durman - Duvah m -
Düdük. a 

l tanhul konservatuvarı 

İstanbul, 3 (Telefon) - İstan
bul konservl\tuvarmda şan d ersi 
alan elli kadar ilerlemit talebe 
bir araya toplanacak ve bir kon
servatuvar koro yapılacaktır. 

H 4LKEV1 TEMSiL KOM1TE
SJ JDEN: 

Perşembe günü saat 20,30 da 
temsil kolu tarafından verilecek 

"Şeriye mahkemesi,, piyesinin bi
letleri 5-12-934 çarşamba günü sa
at 17,30 dan 19,30 a kadar dağıtı
lacağından bu saatte alınması. 

Temsilden önce Bay Aziz, mü
zik üzerine bir konferans yapa
caktır. 

SAYIFA 3 

YÜREKTE SESLER: 

ATATÜRK 
-- Cemal Reşic. ... -

Atatürk'ün tapkınıyız. H« ıey (O) 
dur. Her yerde (0) var. Her ıökte (0) 
eser. Her enginde (O) çağlar, 

Biz (0) yuz; (O) biz. 
Atatürk, benim dcğildiı 
Atatürk, senin değildir. 
Atatürk, onun değildir. 
Atatürl<: 
Benimdir, senindir, onundur, acu • 

nundur, evrenselindir, geçmişlerindir, 

gelecdderindir, ilksizliğindir, ıonsuzlu
ğundur .. 

Her şeyde Atatürk. 

Yerde O! .. Gökte O! .. Denizde O!.. 

Varda O!.. Yokta O!.. Her şeyde Ol. 
Atatürk! 

Bize; bizi veren O! 

Çökmüşken, dirclen dizi veren 01 
Hepimize, hepimizi veren Of 

Ataturk! 

Onun yüreği Okanustur: Türk için; 

yat için; barı' için; İnsanlık, İnsanlık. 

İnsanlık için köpüklenip, dalıalamr. 

Her ıey (0) dur; 

(O) her şeydir. 

Her ıeyde Atatürk! 

Yerdedir, göktedir, ıucladrr. 

Alandadır, diktedir, pueadadır. 

Görünmezi görür! bilinmezi lııilrl 

duyulmazı duyar! sezilmni aezerl ..a. 
mezi C2er! 

Hep, Her (0) dur! 

Her ıeyde Atatürk! 

Elimizi yüzümüze; 

Yüzümüzü gönlümüzeı 

Gönlümüzü özümüze bpıyoru:ıı. 

Biz ıana tapıyoruz! 

Biz sana tapıyoruz! 

Her yerde .. Her şeyde.. her l,a.. 

her giditte .. hep (0) !, hep (O) 1, IHıf 
(0) !, hep Atatürk! 

Ey dilim! bu ne d:ldir? Bu dili ...... 

na bildir! 

Ah! Atatürk! Atatürk! Enbüyijk'ala 

Enbüyükl 

Bir dizginıiz at gibi, bırak b..ı 

koşayım! Gösterdiğin kırana COfayml. 

ulaşayım! 

Varsın! teksin! yaratanam! 

Sana bağlanmayanlar utansın! 

Ahi nolaydın, nolaydnı.. sade Tiril
Ün olaydın. 

Altınsel oldun Atam! 

Evrensel oldun Atam! 

Mutlarla günler bana! 
Umulmaz ünler bana! 
Bu sesim: 
J çten geliyor içten! 

Beni sen yaratmadın balç1ktr1n, ker. 
piçten, 

Beni benden yarattın. Kendini busa 
kattın. Atam! Atam, Atatürlı! Entıı;. 
yiikaün, Enbüyük! 

AKAG0N007 

Himayei Etfal balosu 
perşembeye 

B. M. M. Başkanı Kazım Özalp' 
ın yüksek korumaları altında, Tür
kiye Himayei Etfal Cemiyeti men
faatine 6. 12. 934 perşembe günü 
akşamı Ankara Psfl\s salonların
da verilecek olan ulusal kostüm
lü balonun geçen yılkinden daha 
giizel ve errlenceli olması için bi
güzel ve eğlenceli olması için çok 
ça hsılmaktadır. 

Balo gecesi zengin bir de piyan 
go çekilecektir. Ulusal kostüm 
müsabakaları yapılacaktır. Müaa
hakalard:l kazananlara kıymetli 
hediyeler verilecektir. Ulusal koe 
tüm mecburiyeti yoktur. Frak ft 
simokinle de gelinebilir. Biletler 
sahşR çıkarılmıştır. 

Satıı yerleri: Yerli Mallar P• 
zarı. Ankara Eczahaneai, Rehb. 
ri Tkaret maf!a~ası, Akba Kitab. 
evi, B. M. M. Muhasebesinde, it. 
Ziraat, Osmanlı Bankalarında • 
tılmaktadır. 

C. H F istiklal ocağı ltongresi d• ev.iki gün yapılmı~tır. Kongreye üyelerden Bay Talat b~kan seçildikten sonr.ı nr 
yıl /,inde yapılan i~leri, üyelerin dilek- /erini flSrü~müı, hesablar• bakmııtır. Bay Cafer Tayyar "cümhuriyet devrirıcı e 
yurdun ölconomik kalkınması,, üzerine bir siSylev vermiı ve baytar Bay Ali Rı- za dil/er üaerinde konuşmuş, türk dili 

nin yeni ileclevişlerini arkadaşlarına an- latn,,•tır. istiklal ocağı lr.ongresinde bu luoanlarrn bir resmini koyuyoruz. 

Bilet fiatları: bir erkek iki ha
nım için 6 lira, bir erkek bir ha
nım için 5 lira, yalnız bir erkek 
icin 3 liradır. 
~ Üniformalı zabitan refikalariy

le birlikte 3 liralık biletle 2elebi
lirler. 



SAYIFA 4 

Sumer kurununda dil sava~ı 

• 
brahim 

Elnm başbuğu Kuturlamar'ın çole 
gt:çtigi glı.ıdenberi çöl göçerleri çağlak 
"scyl" kesilmiş (Ur) şarımn duvarları -
na doğru taşıp duruyordu. Bu akışa Ur
mımmunın ördürdüğü bekem, (metin) 
dayang. n duvar bile dayanamadı, ka
pılarını açtı. Çöl göçerlerinin bu dönüm
( defa) ki aknıları yamandı. Önek (ce
maat) leri de sıktı, çoktu. Ur şarınrn ge
nel alanlarını doldurmakla kalmadılar. 
tann annak (heykel) larının, burkat 
(mabed) ların kutlu, sayın bas:.maklan
na bile tırmanmaya başlamışlardı. 

O çağda "Sumerin alışverışi bütiin u
luslararası yolların üstünde çok yaltı -
rıkh, çok varlıklı bir canlılık göstf'riyor
du (1). Acunun dört yanından gelen a
lış-veriş kervanlarının toplandığı Ur pa
zarında iyi mala, iyi işe alıcı gözle ha -
kan kültürlü atamlardan artık: her şeye 
yaban bir yarrtık tutuku, bir çaylak sü
zümü ile bakan göçerler dolaşıyordu. 

Bunlar çok geri, çok yalınkat ya ayışlı 
idiler. 

Böyle iken bile kısa uzda Sumer di
li konusmaya başlamışlardı. Nasıl ol -
mtı§ da çarçabuk öğrenebilmişlerdi. Yal
nız her sözü başına, sonuna bir Ucilk 
(harf) ekliyorlardı: 

Abu tanrıya Nabu, ar tapuğa Nar, 
sar diyorlar, eyiliği, eyileri yaratan, ilk 
yaradılış özü (o) ya so biçimi veriyorlar 
bir nicesine de söz katıyorlardı. Böylece 
Ay tanrının adı onların ağzında sin-ay, 
Ut tanrınınki narut oluyordu. Yerli ö
mek (halk) in içine o denlü sinmişlerdi 
ki arı Sumer dili onlann kırma, cılız di
line boyun eymeye bile başlamıştı. 

Bilgeler, Arpaçlar (kahin) toplana -
rak dertleştiler. Bu tnrediter kimler ola
bilirdi? Dillerinin kökün il kuttUr~rinin 
azilnll araşt•(_(. 
ki bu çöl göı

dan gelme idi. 

. inandılar, onadtlar 
rf de kendi soylann -

Öyle idi ama gidip geldikleri yerde 
bir çok soysal ayinnltklar getirmitlerdi. 
Tarihciter koştu Ningal burkatımn yer 
altı b:belerinden Belgelik (vesika) tuğ
laları getirerek okudular: 

(Tarih çağlarında Martulann dili sa
mera idi. Martulann kendileri ise Asya· 
dan gelmislerdi: küçük Asyalı idiler (2). 

Demek ki Akatların tatlaşması da 
bu yüzdendi. Dil de~işince huyların da 
cleğ!şmeı:i bayıktr. Akatlann soysal ya
şay:şmdaki göze batan ba kalığı bu öz. 
güd,. aramak ger,.kti. 

B<ık .• bu çöl çocuktan bu killtUrel 
ar ( si•e) ler yurduna Uşilştlikçe Su -

mer dilinde bir çökilntU başlıyor demek
ti. Bııc:ka bir belgede de şunu okudular: 
sus. Musvar.ur Elam kamusu bir soy
dandır: kamusu bir dille konuşur par. 
lardı ( 3) bir kültüre uyardı. 

R;l.,.inler. Arpaçlar düşür.ceye daldı
l;ır. Bu cölden gelen baldırı çıplakların 
am nasıl oluyor da işlenmiş, genlenmiş, 
ursuz, ökiinsüz, kesmen~iz bir kavrayı~ 
la acunun kamu yarattıklarını gerek er
den (madrti) gerek içlek (manevi) ol· 
sun anlatabilen Sumer dilini alteder er
ki fhiikiim) altına alabilirdi? Sumer ö
mek'inden (camia) ayrılmış ana yurt 
bötümlcrhin açısını duydular. İçlerinde
ki bun vfü:lerine vurmuştu. Adsız Nipur 
ozamnın acıklı dem"'cıİni okumaya baş
ladılar ">leden hey Sumer sen bu den
Jii deyic:tin .• c'liı:isine ~elinc" çökük gö. 
::r:;cı1er k-ıh"lrdı: bir ağızdan yine ayttı
hır: 

Neden bf'v Sumer sen bu denlil de
ğic:+in. 

Atec;li. korkusuz dirik bir atam doğ
rulrl•ı. l' :-a kalktı. Evet, dedi, kadın -
J:- .. +11c. Stlml"r yasasından avnldık. sürll 
siirii tl'~wk':ır varattlk da ondan. 

Uhıcı m Nivükleri örr.ek (camia) sev
J!i"'"ri vitifrıc:e öme~ b:ısmç (zulüm) 
tan korurmak kin !!İzli dil kul12nmava 
b;ı~l~r. vann cöl b~ i•n aktanmn dil
lcrıt'ı alırlarsa bu bızlere kolavca itene -
bilm,.k <beddua, lanet) icinc1ir. 

Cütru (kibar ayan) düzme kurum 
(s-ıhte vekar) Jıılar, siz kendi katınız 

(tdbaka) özoü dil ezr" .i ~üders niz ulus 
siz~ .. n 1 "vlece u~a 1 • -;ır. 

Koc .. lar lıu s?yl ri dJymamak ic;in 
kı.,. ki rını tıkamış:.udı. Sonra birer bu
lut sessi li ıyle kurultayı bırakıp gitti
ler. 

Bu s"ıeri .ö!>el bir er kişi idi. Ora -
d,. ı Si ,ura•a (4) gitti. Cö·erler güneş 
t" rının ota '' a dek bütün Siguratı dol
cl ırmu ı r h. Elleri ile kollariyla yarc!ım-
1:- ~r,k yü'·sek se.ıle, Fırtlak doL:s..ı ko-

!I 

v ç 
nuş...ıyorlar, durmadan konuşuyorlardı. 
İki telli bir saz ile söz düzenleyen o -
zanları yaygaralarma yaygara katıyor -
du. Abay (dikkat) kulağı verdi. Emsiz 
(la ilac) Sumer dili bunların nğnnda 
örselenmiş, yıpranmış, didiklenmişti. 

Oradan Nannar Burkat (mabed) ına 
vardı: düzme kurum (sahte vekar) Jar
dan bir alay burkl\,ta giriyordu. Yaşlı bir 
sangu ( .S) her putun öniincle durarak 
anlatıyordu: 

Dumuzi... yer yuvarlağının özegın -
den (merkezi arz) sıcağ1 çıkarıp acuna 
yayan irelme (neşvünema) serpilme 
tanrısı. 

Yalan diyerek sanguyu susturdu. Bu
nun adı Tamu ısı'dır. Sen dumuzi d'vor
sun, cöl çıplaklarJ da hutam:ı divor. Ta
mu isiğlik özef,idir; tanrı değil.. 

Düzme kurumlar parmaklı açık ~lleri, 
omuzları çırpısında, şaşkın şaşkın geri
lediler. 

KalabalıP,ın kinden bir yas:ıkçı fır

ladı. Tarkmoğlıı İbrahim, sen çok oldun 
artık seni aytua (6) atmalı. diyerek ya. 
kasma sarıldı. Bu korkusuz atam İbra
him Yalavaç idi. Omuzlarını silkti ba
ğırdı: Tat (dilini unutan) yaratık 1 
(mahlCık) dilini düzelt. onun sumercesi 
otundur. aytun değil. 

İbrahimi bağlarlılar ota vurulması 
için odı.m yığmayı buyurdular. Akşam 

oldu: siguratın mermer döşeli alanı baş
tanbaşa doldu. Ortada büyük bir ot a1ış
tırrlmıştr. İbrahim bağlarından kurtul -
muş kaçmıştı. Ömek birbirine girdi onu 
bulam&ıdılar. 

Sigt•rat alanındaki otun yalazı eridi
ği bir sırada idi ki şarm özeğinde (mer
kez) yalazları dal dal (7) büyük bir 
yangın yükseldi. İçinde bUtUn tanrıların 
anak (heykel) lan bulunan Nannar Bur
lı:at (mabed) f yanıyordu. 

Ömek (cemaat) oraya doğru koştu. 

Kutlu yapının içi tamuya dönmtlştU. 

Sanki Dumuzinin biltiln otu birden fış

kırnuş oraya dolmuştu. Yalazlarrn için

den bir ıcs iğledi: Tankın oğlu İbrahim 1 

sende bu ulusseverlik otu hangi urukta 
sönecek? 

Bu ses İbrahlmi ottan kurtarmak Jçin 

kendini ota atan kardeşi Haran'm (8) 

idi. (Bunun üzerine Tank oğlu İbrabi

mi, torunu Haranın oğlu Lutu, oğlu lb

rahimin kansı Sara'ya alarak Kanan il

lerine gitmek için bunlarla Keldan ili

nin Ur şanndan çıktı, Harana gelip o

rada yerleşti. Tevrat - teb;n bab 11) 

Hem araplanDt hem yahudilerin ha • 
bası tanılan bu İbrahim tUrk oğlu tUrk

tU. O kurunda tark, turuk, turukJd at

lanan zorlu, gilclti bir Sumer ulusu A -
murabi günlerine dek ıumerin en ileri 

bir ulusu idi: 

Tarkın oğlu İbrahim Filistin'e, Hl· 

caz'a gitmekle beraber yurdunun ne kili· 

tUnU ne kültürilnU bıraktı (9) gönlil her 
gez oraya bağlı kaldı. 

Denia Saurat'nın dediği gibi İbrahf
min gönlil ana yurda berkçe bağlı idi. 

Ulusal kültUrUnll candan seviyordu. 

Gittiği yerlerde kendisi gibi tUrk soyun
dan olan eti (bati) lerle, Kora§ (Kureyş) 

teri Hurileri bulduğu için irdemini ger
çekleştirmek otu altut (ihtilal) çu gön
lilnde yine parlamış, yalazlanmıştı. 

Etilerle anlaştı, Koraşlarla kayna~tı. 
\Iurilerle sözbirliği, gönül bağlamı yaptı. 

Sumer yasaklarına erk (hüküm) ver-

di. Kansı Sara öldüğü uz, gövdesini yi

ne kendi kanından olan atamlann top• 

raklanna gömmeğe özen verdi. 

(Eti oğul1anna dedi ki : Ben kıtınız 
(nezd) da yabancı bir konuğum. ölümü 
gömmek için bana bir yer satınız. Tev
ıat - Tekvin bab 23) 

(İbrahim Makbellahtald kara örllnU 
(mezar) satm aldı. Satana dört yüz şe· 
kel gümüş para verdi. Woolley vor 5000 
yahrea 73). 

Yeni bir din kurmaktan başkasını yap
madığı söylenen İbrahrn, kendi acunun
da büyük bir türkçü idi. KarıSJz kalın
ca ancak bir türkle evlenebileceğini söy
ledi. (Türk kıralmm kızı Kanturay'ı 

aldı. Gıigoryos, Ebulfereç, Muhtasa
rdudüvel 23). 

İbrahim dileğine eriyordu. Neden ol
<ıa g İ""Ü bozar (şimal) da soyunun kay
u ı elan yüce ra ılalarda idL O yayla-

ULUS 

} abmıcı Postası 

Ustaş· e 
Uluslar cemiyeti belki fevkalade 

toplantısında, olmadığı takdirde her 
lalde sonkamm alelade toplantısında 

M silya cinayeti dolayısile Yugoslav
ya'nın yapmış olduğu teşebbüsü görü
şecektiı. Yu~oslavya hukumeti ver
miş olduğu notasında macar memurla
rının hırvat tethişçilerile anlaşmış ol
duklaı ını icldia etme'{tedir. Bu müna· 
cebe le yeniden Ustaşi kurumlarının 

bahsi geçecektir; Bundan dolayı bu ku· 
rumun, doğucıumı, gavelerini \'e nasıl 

toplan'?lıs 01 duğ..ınu öğ:-enmek entres· 
san olacaktır. 

Asileı demek olan Ustaşi, ulusa1-
h•r·1at c!ilsüncesini ortaya atan Zagreb 
pc kop.,::u Ştrosm:ıyer":ı Sıyasal talebe 
ve dostu olan hırvat devlet adamı 
S• . •. k f .arçcvıç ın urmuş olduğu ve yirmın· 
ci viizyılın basiangıcmda çok kuvvet· 
Ji o12n hırvat sağ cenah fırkasının de· 
ğicmiş ve son biçimidir. 

Starçeviç de tıpkı Ştrosmayer gibi 
yazılarında, çifte hükümdarlık AvJs
turya - Macaristan'ın cenubi Yugos
lavya ülkelerinin (Hırvatistan, Slo
venya, Dalmaçya ve Slavonya) bir ara
ya toplanmasında Hırvatistan'm temel 
olması düşüncesini ileriye sürmüştür. 
Starçeviç hiç bir zaman bu ülkelerin 
Habsburg'tan ayrılmatanm tavsiye et
memişti; Hırvat sağ cenah fırkasının 

programı yerine geçmiş olan onun pHi· 
nı. Avusturya - Macar Monarşisi için
de Avusturya ve Macaristan gibi müs
takil ve aynı hakları olan üçüncü bir 
kıralhk kurulmasını güdüyordu. İşte 

bu plan o meşhur üçlü plandır. 

Starçeviç'in halefi Frank oldu. Oç 
devletten kurulmuş bir devlet biçimi 
bütün hırvat münevvorleri ve halkmda 
ıonsuz BlçUde bir sevinç uyandırdı. 
Bu dilşünceye önayak olan ve onu ko
ruyan sağ cenah fırkası çok geçmeden 
ve kısa bir zaman içinde ülkenin en 
lı:uvvet1i fırkası oldu. Bu fırka, hır-

vat rayştağma ve macar parlamento
auna gönderilmiş olan hırvat mümes
ailleri grupunun kati ekseriyetini teş
kil ediyordu. Ancak, üçlülük, Hırva
tistan, Dalmaçya, Baçka ve Voyvodina 
gibi toprakları Stefan tacının öz yer
leri ve Macaristandan deye tanıyan ay
rılmaz bir halde bağlı ülkeler bütün ma 
car fırkalarının muhalefetile karşılaş

mıştı. 19 uncu yüzyılın bütiin sonları 
ve genel savaşa kadar geçen yıJlar hep 
hırvat ı>ab cenah fırkasile macar hükQ
meti arasında uğraşmalarta dolu idi. 
Bu uğraşma ve didinmelerd\:, macar 
ulusçusu Kont Kun-Hedervari macar 
hükQmeti tarafından Nırvatistan Beyi 
seçildiği zaman son kertesini buldu. 

Özleri sırb, ancak aralarında kUl
tUr farkı olan ortodob hırvatların 

(Preçanl) bir kısmı, Hırvatistan'ın 

Sırbistanla birleşmesini ve dolayııile 

müstakil bir Yugoslavya devleti ku
rulmasını üçlülliğe tercih ettiler. Or-

tar ki bugün bile İbra-la, İbra-da, İb
re, İbrail gibi adlarla bize lbrahimden 
önceki günleri andırmaktadır. 

İbrahim ölüm döşeğine uzanınca kö
lesi Alıpr'ı çağırdı; oğlu İshak için Ho
zar (§imal) dan atalanmn yurdundan 
bir kız almasını tutsuıt (vasiyet) !adı 
(10). Alxşar'dan buna and alınca acuna 
gözlerini amal amal (rahat) yumdu. 

H. REŞiT TANKUT --------
(1) L. Wolley vor 5000 yahren 81 

(2) L. Wolley vor 5()()() yahren 16 

(3) Parlamak yüksek sesle konuş-
maktır. Parle ile yalanlığına abay. 

(4) Sigurat sumerlerin güne§ mabe
didir. Üzerlerinde güne~in ilk ışığı 
görülen kayalara benzetmek için tuğ
ladan yapılmış ihram. Bi ... de o kayala
ra sakatat denilir. 

(5) Sumerce papaz demektir. Zan
go(la yakınlığına abay. 

(6) Aytun aramr dilinde odun ya
kılan tandırdır. Arabçaya eytun biçi
minde geçmiştir. Biz.im od ile odunun 
kendisidir. 

('J) Dedal sumercede alevi dal dal 

eğri büğrü ateş demektir. 

(8) Grigoryos, Ebülfereç, Mııhtcsa· 
rllddüvel 21 

(9) Denis Saurat. Histoire des reli
gions 91 

10) Tevrat - tc!.vin 

todoks hırvatların başkanı Pribiçeviç 
kin çifte monarşiye pek de dostça 
c:luygular sunmadığı için gün geçtikçe 
şüpheli bir kü:nse • gözile görülmc~e 

başl:ındı. Üçlülük düşüncesi vcliahd 
Frans Ferdinand'ın şahsın ja çok kuv· 
vetli bir temel bulunca, Ferdirıand, 

macarların 'hiç sevmedikleri, sırb ku
nı-nlarının da intikam vf' nefıet bes
ledikleri bir kims~ oldu. Frans Ferdi
nand'ı öldüren ortodoks hırvatlardan 

bir srrbdı. Hırvat başkanları büyük sa
vaş müddetince ve sonraları 1918 yı

lında imparator Şarl'm üçlü devlet dü 
şüncesini gerekleştirmesi ve hırvat kı· 

ralhğını ilan etmesi için çok uğraştı· 
far; ancak bütün bu te .. ebbüsler macor 
başvekili Kont Titsa'nın çok sert kar. 
şı koymasr önünde verimsiz kalıyordu. 

A\"USturya ·Macar İmparatorluğu· 

nun çöküp devrilmesi, üçlü devlet dü
şüncesinin de sona ermesi demekti. 
Eski imparatorluğun cenubıındaki bU
tün slav üJkeleri Sırbistan'a katıldı. 

Frankist fırkası adıyla da anılan hırvat 
sağ cenah fırkası, bundan sonra ökono
mik ve soysal programı olmıyan ve yal 
nız sıyasal fırka halini almış olan sağ ce 
nah fırkası, taraftarlarının hemen hemen 
hepsini kaybetti. Sağ cenahta bulunan
lar, 19UJ te Radiç tarafından kurul
muş olan hrrvat köylü fırkasına geçti
ler ve savaş sona erdiği zaman Fran
kist fırkasınrla yalnız yüksek burjua· 
ziye, münevver ve asker sınıfına men
SL•b olanlar kalmıştı. Sırbistan'la bir
leşmekten başka her türlü anlaşmaya 

hazır ve koyu bir sırp düşmanı diye 
tanınmış olan doktor Frank Budapeş
te'ye giderek bir kö~ye çekildi. Ancak, 
hırvat sağ cenah fırkası bu uğraşmada 
kendini y~nilmi~ göstermek istemedi; 
ü-:lü devlet sistemi yerine, bilyilk Sır
bistan, Macaristan ve İtalya arasında 

bir tampon vazifesini görmek Uzere İs· 
viçre gibi ebedi bitaraf, ve büyük dev· 
Jetler tarafından da teminat altına a· 
lrnmış bir müstakil hırvat devleti dil
şiincesini ileri sürdü. Sağ cenah hır

vat fırkasının parlamento ve şehir mec
lisinde l irkaç tane mümessili vardı. 

1927 yılında Paveliç Zagreb'ten mebus 
seçildi; bu seçime de, başyazıcm ve 
Ustaşi kurumunun ilk kurbanı Toni 
Şlegel olan Novosti gazetesi muzaha· 

ret etti. Berçiç Zagreb şehir meclisine 
doktor Budak da Skupçina'ya mebuıı 

oldu. Çoğu doktor Frank'a ve UçlU 

devlet dlişllncesine taraftar olan Avus
turya \'C Macaristan ordusunun hırvat 
zabitleri. e:z..:Umle erkanı harbicenin 

en mlikcmınel zabitleri olan general 
Sarkotis, miralay Kvaternik (Fransa
nm teslim edibr.esini isteği Ojen Kva-

ternik'in babası). kaymakam Duiç, 
Pcrçcviç ve arkadaşları imparatorlu
ğun devrilmesile beraber istifalarını 

verdiler. Feldmareşal Boroeyiç'in ya-

veri ve aonraları banka mUdilrU olan 
Kvaternik'ten gerisi Viyana yahut 
Budapeşteye gittiler. . .. 

1930 yılında idi ki, hem sayıları hem 
de nüfuzları az olan frankistler zorbalık 

la harekete karar verdiler. Frankistler, 

bundan önce kurulmuş olan koalisiyon 

fırkalarını, yalnız laf söylemekten bas

ka bir şey yapmamakla itham ettiler 

ve hırvat meselesinin yalnız ve ancak 

zorbalıkla halledilebileceğini, Yugos

lavya'mn oba olsa kargaşalıklarla za. 

yıf düşürlllmesi mümktln olacağını ile
ri sürmeğe başladılar. 

Frankistlere göre yeni savaşlar 

Hrrvatistanı her halde hürriyet~ ka

vuşturacağindan kabil olursa hatta 

Yugoslavya ve k~ulan arasında bir 

savaş çıkartmağr bile göze aldılar. 

1930 da doktor Paveliç, doktor Bu
dak ve Perçesıe birlikte Ustaşi ihti
lalci kunununun temelini attı. Aynı 

yılda Paveliç ile Perçes Bulgar ıını

rnu aştılar V'C Sofya'daki Makedonya-

lılar tarafından büyük merasimle kar
trlandılar. Ustaşilerin başkanları, ve
rilen ziyafetlerde ve birçok toplantı

larda Yugoslavya hük<lmeti aleyhinde 
o kadar dokunaklı nutuklar söylediler 
ki, Yugoslavya el~isi bu hareketi pro
testo etmek mecburiyetinde kaldı. Bu· 
nun üzerine Bulgar Başbakanı '8 hır-
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vatı ı Bul ,aristan'ı terketm ğe davet 
ctt Bun ar, Varna'da bir it Jyan v • 
purı n bindiler, Brendizi'ye geldikk i 
z an biribirlerinden nyrıldıl r. Po· 
veliç İtalya' da k<Jldı; Perçes ise iki yıl 
kaldığı Viyana'ya gitti; doktor Budak 
B rlin yolunu tuttu ve oradaUstaşile· 
rin milstakil hırvat devleti (Hırvatskjl 
Nezavisima Drıjava) gazetesini kurdu. 

1930 dan itibaren ardı arkası kesil· 
mcz olan tethiş suikadleri ba~ladı. 

Ustaşinin ilk kurbanı birliği müdof'.la 
c.-den Novosti gazetesinin müdürü To
ni Şlegel oldu. Şlegel'den sonra eski 
bakanlardan Noydorfer öldürüldü. 

Ustaşiler artık cinayetlerini sıraya 

dizmişlerdi. Bunların arosında ark 
t.ksprcsine bir sürü suikasdler yaptık· 
lan gibi Dalmaçya'da Lika'da bir i'3· 
yan hazırladılar. Sırp polisine kaqp da 
birçok suikasdlerdc bulundular. Usta· 
şinin başkanları daha 1930 yılında 

Makedonya ihtilal komitesi "fmro,, ile 
birlikte bir tethiş ve ihtilal hareketine 
geçmek için bir birleşme anlaşması 

yaptılar Bu anlaşma 1932 de ~enileş· 
tirildi. Gene 1932 de idi ki, Perçes 
Macaristanda Yanko Pusta'nın çiftli· 

. ğini kirahyarak Yugoslavya sınırından 
ancak birkaç kilometre uzakta hrrvat 
tedhişçilerine hakiki Nr depo kurmuş· 
tu. 

Ustaşilerin daha 1932 de Kırat Atek· 
sandr'ı öldürmeğe karar verdikleri bü· 
yük bir ihtimal içindedir. Ancak Mar· 
silya suikasdine kadar olan bütün te· 
şebbüsler suya düştü. Bu muvaffak o
lamadıkları teşebbüslerin sonuncusu, 
Oreb ve Begoviç adlı iki üniversiteli· 
nin Zagreb'te yapmaları düştinülen 

suikasddi. Krraldan iki adım uzakta 
duran Oreb tson dakikada cesaretini 
kaybettiğin~en cinayeti yapamadı. Ü· 
zerinden 48 saat geçtikten wnra da 
Ustaşilerden birinin ihbarı üzerine ar· 
kadaşlarile birlikte yakalandı. 

Ustaşilerin ba,tannda, önce 1mro'· 
da yahud da Rus ihtilalci Eosyalist 
fırkasında olduğu gibi kendilerini lda· 
re eden bir komite yoktur. Ustaşilerin 
başında ucsuz bucaksız icra saHihiyeti 
otan ve emirlerine itiraz editemiyen 
bir başkan vardır. Htrvatistanda ust ~
şileri kimse sevmediği gibt bugi.inkU 
htikfımetin en müfrit muarızlannrn 

bile l!empatilcrini kazanamamışlardrr. 

Hırvatistanda, sıyasal cinayetler yı:ıp· 

mak &det değildi. Bir hırvat, tedhiş 

yollarından gidilerek sıyasal meselele· 
rin haJledilebileceğine inanmaz. Usta· 
şilere en büyük zararı veren MaC'aris
tan ve İtalya ile olan Münasebeti"'~ ve 
Hırvatistan'ı yenide~ Macaristar.la 
birleştirmek veya 1tal} a'ya bofhmak 
düşUnceıi olmuştur Heı şeye r rırn 

ne İtalyanlara ve ne de macarlara kar· 
şı bir meyil uyanmıştır. Her ne olur• 
sa olsun Sırbistanla barı icinde anla· 
şıp yaşamayı herhangi bir İtalya veya 
Macaristan bağlantunna tercih etmek· 
tedirler. 

Noye Zürh~r Zaytung'dan 

Ulsular cemiyetinden 

haberler 
Deyli Meyi gazetesinin Ccncrre 

muhabiri M. Harold Kardozo bildiri• 
yor: 

Cenevre 27 ıwnteırin - Yuırosla11• 
yanın. Marsilya'da Kırat AJcksandr 
ile M. Bartu'yu kurban eden cinayette 
parmağı olan zorbalarin çalışmaların• 
kar§l lakaytlik ve hat~ yardım göster• 
mek suçuyla macarları itham eden r:nııb 
trrasının yarın neşredilmesi bekleııi • 
yor Bu arada Belgrad'la Budapeşte 
araSJntla yazılıp çizilen bütün siyait 
muhabereler de neşrolunacaktır. 

Çekoslovakya Hariciye bakanı ?J. 
Benes, Uluslar Cemiyeti konseyindct:i 
reisliğinden çekilmiştir. Macaristan~ 
su::lu gösterenler arasında bulunan t{ 
çük lytilafın bir üyesi olan ceıcosto· 

k • b 1 • .. .. -·k o1n1' va y nrn u mese eyı goru e ...... 
bir toplantıda reislik mevkiindc bıılıın 
ması doğru görülmemiştir. 

Reislik makamında sene so~un::. 
reislik etmiş olan Portekiz Uyesı 
Vaskon Seltos bulunacaktır. 

Jo ı1 r, 
Bu toplantılar e:ınasında s:ı • • 

uluslararası komiteciler hakk dı co; 

1ı matnmata sahih olan tah rri ~ ; 
murları tarafından sıkı bir ınuh 
altına alınacaktır. 

Konseyin iki tarafın ve 
tetkik etmek ve icabında hern 
lavya'da. hem Maearistaıı'da c:; 
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Yaptırmak üzere ikinci bir komisyon 
seçece ğine ihtimal verilmektedir. 

Yugoslavya'nın bütün ithamlannı 
~eidcdcn macaristan, böyle bir tahkik 
l . • 
Şını kabule hazır bulunmakta ve bita-

raf bir heyet tarafından yapılacak olan 
bu işi iyi karşılıyacağını söylemekte -
dir 

Mesele, konseye geldiği zaman, bu 
noktanın macar delegesi M. Ekhard ta
rafından ileri sürüleceği muhalcka:k gi
bidir. 

Frdns<(nın konseye bir başka tali 
komisyon teşkil edilmesini teklif ede
teği umuluyor. Bu komisyonun vaizfe-
a· 
ı, muhtelif memleketlerde bulunan 

•iyast mültecilerin serbest serbest do
laşanıamaları1 takma isimlerle sınırlar
dan geçmemeleri işiyle uğraşacaktır. 

-· .. ·~·---
Sıyasal kaçaklar 

Son günlerde yeniden, Sovyet - Fran
•ız askerlik birliği, şark andlaşması gi
bi şeyler hakkında fevkalade mahiyette 
bahisler geçmeğe başladı. Sovyet Birliği 
Ordusunun bUyük savaş kabiliyetini 
bir fransız mebusunun açığa vurması, 
doğu ve batıdaki hUtün barış sözlerini 
~dınlattığı gibi, Paris ile Moskova a
tasında sıkı bir askerlik anlaşması ya
Pıldığı hakikatini yeniden en ön pHlna 
•iirdU. 

Bunlarla alakadar olmak üzere Sov
)'et Birliğinin Fransa ile gtn geçtik
te daha mükemmel mUnasebetlere gi
receği, ancak Moskova'nın bazı haller· 
de yeniden Almanya'ya dayanacağı ve 
dol~yısiyle Almanya'yı, kendi sıyasal 
ltoınbinezonları içine almağa da mlite
tnayil olduğunu gösteren matbuat du· 
rurnJarınm çıkması enteresandır. 

Başka devletlerle olduğu gibi Al
tnanya'nın Sovyetlerle de olan münase
betıeri dUzgUndür, ve d~ima bu düzgün 
IU~u korumak gayesini gütmfi~tUr. 

Almanya'nın. Sovyet Satranç tahta
•ınm istenildiği zaman sUrülen, can 
isterse alıkonulan bir piyadesi olmadı
~ını yukarda söylenen gazete duyum· 
larmr yayan merkezlerin artık anlama
ları lllzrmdır. Bu veya öteki mesele 
hakkında ulusal sosyalist Almanyası
nın takınacağı tavır, yalnız alman im
Paratorl uk hlikOmetinin, yani Fürer'in 
bileceği bir iştir. Bu meselelerde alı
nacak olan tedbirler, tamamen müsta
kil olarak verilmiıı kararlara uygun o
lacaktır. Yoksa entrikacıların sandık
ları gibi, sıyasal kombinezonlarmda 
torluk içinde kalmıg olan yahud da bU-
1Un umduklarJnnı yıkıldığını gören bir 
devlet gibi tesir altında kalmıyacaktır. 
llilakis Almanya halledilmesi alman u
lusunun yaşayış faydalarına uygun ol
~an anlaşamamazlıklara karışmak, 
ıçlerinde belki Almanya'nın kendileriy
le dostca münasebetlere girişmek iste
lini ta ıdığı ulusların da bulunduğu 
gütüJtfilere katılamk aklından bile geç· 
'nernektedir. 

. Sıyasal sığınan hakkı son onyıllar 
'Çinde hemen hemen bütün Avrupa dev
letlerinde sının çizilmemiş bir hüküm
de idi. Sıyasal sığınanlar. misafiri bu• 
ltındukları ülkenin kanunlarını bozma
dı1c1arı müddetçe, kendilerinin varlık· 
ları gUcleştirilmemiştir. Sıyasal göçken

!lıııııı.., 
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Soyadı alanlar 
Konuk - Adliye teftiş heyeti reisi 

Bay Raşid, Bursa C. H. F. Bakanı ope
ratör Bay Sadi ile babası Rasim. Uyba
dun - Tekirdağ saylavı Bay CemiJ. AI
pasar - Çorum saylavı Bay İsmail Ke
mal. Savran - Ziraat Bankası idare 
meclisi üyesi Bay Cevdet Nasuhi. Akın
cı - Ziraat Bankası idare meclisi üye
si Bay İhsan Abidin. Güçlü - Ziraat 
Bankası idare meslisi üyesi Bay Zeki. 
Alper - Malatya saylavı Bay Abdül. 
muttalip. Erten - Mardin sav: :!vı Bay 
Ali Rıza. Yargı - Kocaeli saylavı Bay 
Salahaddin. Ağar - Gaziantep saylavı 
Bay Reşid. Kayaalp - Ankara tedkrki 
iytiraz komisyonu üvesinden Bay Hu -
Hisi ve oğulları belediye yazı işleri mü
dürü Tahsin, belediye ceza kalemi şefi 
Muammer. Doğruer - Devlet Şurası ü
yesinden Bay Nusret. Türkkan - As -
keri temyiz mahkemesi ikinci ba1'kanı 
General Fahreddin. Bulca - Rize ~yla
vı Bay Fuad. İnanç - İzmir saylavı Bay 
K5zım. Köken - İzmir saylavı Bay 
Rahmi. Konya - Tokad saylavı Bay 
Hüsnü. Ortaç - Kars s~ylavı Bay Ö
mer Kamil. Osmalı - Malatya saylavı 
Bay Dr. Hilmi. Ortaç - Vozgad saylavı 
Bay S. Sırn. Poroy - Tokad saylavı 
Bay Nazım İzzet. Somer - Sabık iskan 
Umum Md. Kiitahya saylavı Bay Meb
med. Suda - Bolu saylavı Bay Dr. E
min Cemal. Satnne - Mardin Sa•·lavı J 

Bay Abdürrezzak. Talay - Bursa say. 
lavı Bay Rasim Ferid, avukat Bay Sa -
deddin Ferid, Selanik Bankası müdürü 
Ganim Ferid, Ankara sinemaları iş mU-

dürii Fazıl Ferid. Ulgur - Sıvas sayla
vı Bay lsmail. Ural - Maraş saylavı 
Bay Nuri. Uran - Adana saylavı Bay 
Hilmi. Özoğuz - Rize ı;:ıylavı Bay E -

sad. Öz - Riya .. ,.ticümhur idare memu
ru Bay Rıza. Delan - Sumer Bank kim
ya sanayii şubesi miiclürü Ahmed Ad -
nan ve kardeşi C. Merkez B"nkası me -

murlarından. Tan - Devlet Demiryolla

n işletme umum mlidürlü~U ~rnel yaz
ganr Bay Numi, Haydarpasıt Devlet 
Demiryollarr hareket müfettişi Ferruh, 

Cebeci hastanesinde clol{tor yüzbaşı Sü
reyya, Ödemiş sulh hakimi Sebati. Pu
lad - Divarır muhasebat mur.ıkıb r B3y 

Memduh Ziya. Pınar - Maliye Bakan
lığı levazım mUdilrU Bay Fuad. Yavuz 
- Gilmrük, İnhisarlar sicil memunı Bay 
İsmail AvnL Işık - Divam muhasebat 
baş murakıbı Bay Faruk. 'Ülgen - Ri -
yaseticümhur köşkilnde Ferid. 

terin bir devlet içinde yaşamalan ve 
hazan da gizli olarak sı •asal işlerle uğ
raşmış olmalan, herhan~i bir devletin sı
yasal bir cinayeti teşvik veya kunım
laştırmakta olması demek değildir. 

Göçkenlerin kat kat 'çoğalmRsı, 

doğrudan doğruya taarruza u~!ra -
yan üll:ede olmasa bile, bu Ulkı-nin 

dışındaki dünya efldin umumiyesine, 

eyi münasebet biçimlerine hiç dt ny
gun gelmiyen bir sinirlendirme vasıta
sı olduğu için bugünkü sıyasal vaziyet
ler bakımından ihtimal ki, sıyasat sı~r
nanlar hakkında da yeni bir hiiküm ve 
mütaleaya uydurulması l&zımgelecek

tir. 
Fölk;şer Beobahterden 
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sıı - Acaba ne diyecek? Beni na 
ta karşılryaca!c? Titreyerek, heye 
c ~h, abdallaşmış, karşıma çıka
() a nu? Elimi, elbisemin eteğini 
\'~ecek mi? ... Acab::ı evinde kim 
~ur, ~i':11bilir, bütün aralıların oldu 
~<ı.d gıbı onun da kadınlara, kendi 
\la 1nlanna mahsus bir "harem,, i 

r mı? 

\ı;ı l\strid hatırlıyordu: bir gün, 
ıaı~rda - ogün onu kendine bağ
fi1.·t3~: ve çekmek için hafif, kötü 
cıa·•rlı görünmek istemişti -, onun 
li~k~ar~ masallarındaki prensle • 
~eıı- 1 gıbi şehvet büyülü bir kö
~~~ olup olmadığım sormuştu. 
~ltl sıkıntılı saatlerinde, büyük 
~~a gözlü dişilerin, yan çıplak, 
t'itı.i~hsında dans edib etmedikle -

sormuştu. 
h ... O şa~akalmış, ağır bir bakışla 

""' ""' 1-....... .._., • • ,.,."::ın vprnııstı: 

ltalyanca aslından türkçeye ('•virent 

NOSHF.T HAŞIM SINANOCLU 

- Hayır. 
Onun bu sade vakurluğu kar -

şısında, kendi hafif, kötü fikirli 
modern genç kız tavrından utan
mrst1 Bununla beraber, alaycı 
tavrını bırakmıyarak ısrar et. 
miştı: 

- Zevceleriniz. • yahut sev. 
gilileriniz yok mu?.. Her hangi 
bir kimseden hazzetmiyor musu -
nuz? Yüreğiniz çarpmıyor mu? .• 
Çırpınmıyor musunuz??. 

O cevab vennişti: 
Vatan için yüreğim çarpı -

yor; fedakarlıktan hazzediyo • 
rum: hürriyet için çırpmıyorum. 

Bu sözleri söylerken, yüzünün 
donuk solgunluğunda martirlerin 
ve kahramanların o ilahi büyük· 
lüğe dalmış ifadesi belirdi. 

•••• Otomobil tozlu yolda 
açarken o bunlan düşündü; ve bir 

ULUS 

.. k r 1 
(Başı 1 inci s:ıyıfada) 

3. Bu derskr bilh. sa Üniversite ve 
yüksek mektebler talebt sine mahsus 
olduğundan bunlar haricinde dersleri 
dinlemek için ders salonuna girmek is
tiyenler 'Girme., kartı göstermeye 
mecbur tutulacaklardır. Girme kartla
rı Üniversitece yaptırılarak istiyenle
rin kolayca tedarik edebilecekleri bir 
tarzda ve konferans salonu kapısında 
verilecektir. 

Ancak devamı mecburi olan talebe 
adedi daima göz öniinde tutularak her 
defada yalnız bunlardan artacak yer
ler adedince k<1rt dag ıtılmalı ve talebe
nin ycrlerite dışardan dinleyicilerin 
yeri biribirinden ayrı olmalıdır. Tale
benin yeri her vakit sabit kalmalıdır. 

Hariçten dinleyiciler de derslerde 
asıl talebe gioi harektt etmeğe mrcbı.r
durlar. Bu cihet "girme,. kart\arını , 
arkasına münasip bir tarzda kayJ•ı!il· 
melidir. 

4. T. 1. dersleri bağh programda 
gösterilen tertib üzere okutulacaktır. 

Dersler ilkkftnunda başbyacak mayıs 
sonuna kadar bu tertibe göre sürecek
tiı. 

5. T. l. dersleri geçM yıl olcluğu 
gibi bu yıl da gene aynı zatlar tarafın
dan verilecektir. Kendilerine ilmi ve 
tedrist işlerde yardım etmek ve bu sa
halarda yetişmek üzere her ders için bi
rer doçent verilmesi tensib olunmuş

tur. 
Türk inkıUibı kUrsüsü doçenti Bay 

Ömer Lütfi askerde olduğundan bu 
yıl için kendisinden istifade cilCTniye
ccktir. Bu sebeble gelecek ders yılında 
ayrıca müstakil maaşlı doçentler tayi
ni diişünülmek üzere bu yıl için mev
cud doçentlerden istifade edilecektir. 
Bunların isimleri aşağıda gösterilmiş
tir: 

Bay Rec~b'in dersleri için: «' 
Hay Hıfzı, medeni hukuk doçenti 
Bay Hikmet' in dersleri için: 
Bay Enver Ziya, yeni ve son zaman-

lar tarihi doçenti • 

Bay Mahmud Esad'm dersleri için: 
Bay Yavuz, hukuk başlangıcı ve 

f elaef C1;i doçenti 

Bay Yusuf Komal'in dersleri için: 
Bay Rüçhan Naci, iktrsad ve iktısa

di meslekler doçenti. 

(Bu doçentlere münasib bir Ucret 
verilmesi için lazım gelen tedbir alın
maktadır.) 

6. T. l. derslerine devam diğer 

üniversite de !.erinde olduğu gibi ay
nı ~artlnrla mecburidir. 

7. T. t. derslerinin imtihanları tah
riri olacaktır. 

8. - TUrk inkılabı enstitüsü için 
ayrı bir kütüph~ne vücude getirilmesi 
lazımdır. Bunun için mevcut imkan
lardan istifade edilmek suretilc şimdi
den harekete geçilmesi münasibtir. 

Yukarki maddelere göre icab eden 
tedbirlerin alınarak neticenin çabuk 
bildirilmesini rica ederim. 

Maarif Bakanı 
B. Ôzmen 

an, bayağı, küçük düşüren bir va
zi vet: karsısında kalmak korkusu 
yürcgini doldurdu. O, tazyik altın 
da c:r milletin çocuklarının göz • 
!erindeki o mistik dalışı, mukad -
de-; ve ümitsiz bir dava martirinin 
önünden geçmiş ışığını iyiden iyi 
ye tanıyordu. O alevi, o, ateşli ve 
yatıştınlmaz "Sinn Feiner,, nas
yonalist irlandah tahrikçi baba. 
sınır. gözlerinde görmüştü. O 
babc..sının ki, serbest ve kendi kcn 
dinin sahibi bir İrlanda için kan
sı ile çocuklarını bırakarak kendi
ni feda etmiş, bir ingiliz hapisha
nesinde kendini açlığa mahkum 
ederek trajik ve faydasız bir deh
şet] i ölümle ölmüştii. 

Evet, babası da kadınları, aşk
tan az hesaba katmıştı. Evet, on
un da yüreği vatanı için çarp
mış, f edakarhktan ha.z etmiş, 

hürriyet için çırpınmıştı. "dava!,, 
daha çocukken o ve küçük karde
şi PRtrick, Cork da anneleri ile 
y:ı ~arlarken varhklanna hakim 
olan söz, bu sözdü. 

Solgun iskandinavyalr, koca -
smdan uykusunu, parasını, huzu
n: ıu ve muhakemesini çalan, ken 
disinden ve çocuklarından onun 

, 

ı de 
1934 • 1935 yılı: 1nkı1ab dersleri 
lJkkanun, 1934: 

4 Sah Re. 
9 

11 

12 
16 
18 
19 
23 
25 

26 

Pazar 
Salı 

Çarşamba 

Pazar 
Salı 

Çarşamba 

Pazar 
Sah 
Çarşamba 

30 Pazar 

H" • ı. 

Es. 
Hi. 

Re. 
Re. 
Es. 
Hi. 
Es. 
Hi. 
Re. 

Sonkanun, 1935: 
1 Salı Re. 
2 Çarşamba Es. 
9 Çarşamba Es. 

13 Pazar 
14 Paznrtesi 
15 Salı 

20 Pazar 
22 Salı 

23 Çarşamba 

27 Pazar 
29 Sah 
30 Çarşamba 

Şubat, 1935: 

24 Pazar 
26 Sah 

Mart, 1935 

3 Pazar 
5 Salı 

'/ Perşembe 

10 Pazar 
11 Pazartesi 
12 Sah 
19 Salı 

21 Perşembe 

24 Pazar 
26 Sah 
28 Perşembe 

30 Cumarte5i 
31 Pazar 

Nisan, 1935: 
2 Salı 

4 Per,embe 
'/ Pazar 
8 Pazartesi 
9 Salı 

14 Pazar 
16 Salı 

18 Perşembe 

22 Pazartesi 
24 Çarşamba 

25 Perşembe 

Mayıs, 1935: 
l Çarşamba 

7 Sah 
8 Çarşamba 

Mayıs, 1935: 

12 Pazar 
14 Salı 

15 Çarşamba 

19 Pazar 

21 Salı 

23 Perşembe 
27 Pazartesi 
2Q Çarşamba 

.. 
Re. 

.. 
Hi. 

.. 
Es. 
Es. 
Hi. 
Es. 

Es. 
Ke. 

Re. 
,, 

Ke. 
Es. 
Ke. 
Es. 
Re. 
Ke. 
Hl. 
Es. 
Hi. 
Ke. 
Re. 

Re. 
Hi. 
Es. 
Ke. 

.. 
Hi. 
Es. 
Hi. 
Xe. 
Es. 
Ke. 

Es. 

.. 
Hi. 

Ke. 
Ke. 
Es. 
Hi. 

Es. 
Hi. 
Ke. 
Es. 

Re. = Sayın Reccb, C. H. F. Genel 

Yazganı 

Es. = Sayın Prof. M. Esnt Bozkurt 
Hi. = Sayın Hikmet 
Ke. = Saym Prof. Yusuf Kemal 

konımasmı ve sevgisini çalan o 
fanatizmi, o kısır ve ümitsiz öfke
yi asla anlamamıştı. Onun için 
zavalh şimalli sarışın, İrlanda'
nm yeis veren yağmurlu havasm
da, içini kemire kemire ölürken, 
çocuklarına bir ikiz kin telkin et
mişti: zulüm ve gad~r memle
keti olan İngiltere'ye karşı kin, 
delilik ve l.ltırab memleketi olan 
İrlanda'ya karşı kin. 

İkisi de merhametsiz olan bu 
iki memleket de onu acılandn· -
mıştı, varlığını zehirlemişti: biri 
hakim olmak hırsı ile, öbürü hür 
olı.ıak hırsı ile. 

!ki çocuk, yetim ~:e yalnız 
kalmtşlar, iki topraktan hangisi • 
ne daha çok lanet edeceklerini 
bilmiyorlardı: babalarım öldüren 
İng-iltere'ye mi, annelerinin yüre
ğini parçabyan İrlanda'ya mı? 

Sonra, hemen daha on yedi 
yaşında iken çocuğun hayatını, 
f ıkarahk, kışlar ve yeisler parça
Iamı~ bulunuyordu: küçük "Pat,, 
kiralık sefil bir odada veremden 
ve kederden ölmüştü. Ve Astrid, 
on bir yaşmda çocuk, güre ve ka
ba, yalnız kalmıştı. 

Anliara Radyost 
Dün akşam radyoda, haber vermı 

olduğtunuz gibi ~rendenblatt gazete ı 

muharrirlerinden M. Rayss bir kor -
ma yapmış, Türkiye'de bulunduğu iki 
hafta içinde yaptığı tetkiklerin netice
lerini, öz inanı halinde söylemiştir. 

M. Rayss Türldye'deki kurulus ve 
yUkseliş işinin karakterini büyük Ön
der Atatiirk'ün şu sözleri ile şekillen
direrek söze başlamıştı: "Sıyasal, aske
ri mu?afferiyetler ne kadar büyük ,,. 
lursa olsunlar iktısadI muzafferiyet
lerle tetevvüc edilmezlerse kazamlan 
zaferler paydar olamaz.,, 

Fre:ndenblatt muharriri, tetkiklerini 
bu ölmez sözlerden ilham alarak yap
mış ve "siz bu işleri, başka yerlerde e
nerji kıtlığı hüküaı sürdüğü, fabrika
lar kapatıldığı, iısizliğin yıkıcı bir 
ilerleyiş gösterdiği bir sırada başarıyor 
sunuz,, sözleriyle hayranlığını ifade et
miştir. 

Ulu Önder'den hürmetle bahsedeı· 
ken: O büyük adam Atatürk, bir ulusu 
zulüm ve esaretten kurtarmak ve hum
malı bir yaratıcılık faaliyetine koştur. 
mak için bütün kabiliyet ve meziyetler· 
le fltraten mücehhez olan bu Ônder. 
gerçekten türkün atası, babasıdır. Ve 
her şefkatli babamn ailesi hakkwdakl 
takayyüd ve ihtimamı gibi Atatürk'lln 
de türklerin ve Türkiye'nln batan ı~ 
ve gücünü ve bütün mesuliyetini omuz. 
Jarrna almıştır .•. 

M. Raya •'ın konuşması her eyi yU· 
rekli yabancının tetkikleriyle varabile
ceği neticeyi bize anlatmıştır. 

Ayrıca bahsedilmeğe yaraşan bu de 
ğerli konuşmadan dolayı M. Rayss'ı kut 
Jarız. 

.. Almanca yapılmış olan bu konuşma 
turkçeyc çevrilerek tekrarlanmıştır. 

Dün akşam, müzikte de yüksek mu
vaffakıyetler gösterildi- Necdet Rem· 
zi, Ulvi Cemal bu akşam rus Ustadı 

Çaykovski'nin melodisini çalarken us
talıklarını bir daha ispat etmişlerdir. 

Çok değerli mUhendisimiz Bay Maz
har'ın radyo amatörlerine vereceği kon· 
ferans başka bir gUne bırakılmıştır. 

Bu akşamın programı şudur: 
10. - Or-lunun ııaati 
15. - Musiki: 

Sarasate tntroduction et Tarentelle 
Deep River 7.enci şarkısı 

Necdet Remzi (Keman) 
Ulvi Cemal (piyano) 

10. Ahmed Muhib kendi şiirlerıni 
okuyor 

20. - Musiki: 
"Ankara Trio,, sunun konseri 
Cesar Franck Trio 
Kem.,n: Necdet Remzi 
Pivano: Ulvi Cemal 
Viyolonsel: Necil Kazım 
10. - Maliye B<'k<\nlığı saati 
15. - Dans musikı 
H:ıherler 

Z N 
Di anet işleri Rcislii?'inderı: 

Birinci kanunun sekizinci cu 
martesi günü on.ıc ayının iptidası 
old ğu ilan olunur. 

İste o sırada, Lady Mary Tay
for Michae1 O'Reylly'nin üvey 
kız kardeşi, sevimli kibar halis in 
giliı kadını, kibirli ve düşman 

torununu alıp götürmek için Len 
dra'dan gelmişti. Richmond'da 
iyi bir mektebte iyi bir ingiliz ter 
biyesi, onun trajik hatıralarını ha 
fifletmiş, güre ruhundaki isyanı 

ve kışlı İskandinav sertliği, An -
glo - sakson korrektliği yosunu 
ile örtmüştü. Azar azar, yüreğin
den o hatıralar silindi: her iki 
memlekete aid kin de kısıldı. 

Kısıldı; ama sönmedi. O par
lak birinci kanun aksamı, Nil sa
hili boyunca onda yeniden doğan, 
soğH1{ Britanya gaddarlı~mc:ı. kc>r
şı direlen gene o asi ruhdu. Sol. 
gun küçük Furi&ı. İngiltcre'nin 
düsmam Mısır'a doğru iterek için 
de alevlenen. hiç şüphe yok, 
baba Jrnnı, idi, Michael O'Revlly' 
in yatıştırrlamamış kanı idi. İn -
giıtere, atalannm merhametsiz, 
asII'hk düşmanı idi. 

- Sonu var -
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Bir PrensPs evlendi 
Bütün evler, lıayraklar, süs:c r ı ç ın· 

do kaybolmuşlardı. Londra baştan a~a· 

ğı bir bayrak demeti gibi idi. En çok 

Ve111tmin&ter kilisesinin civarı süslen· 
mişti 

c"924Kl aym :son gilnleri Londra için 

gok hllmma.lı, çok fı:ıaliyetll oldu. Yu -

DIU'l Prenıeosi Marina'n111 İngiltere kı

ralı Corc'un kil.çök oğlu Dük d<S Kent 

llo cvlenr:ıeıi btitttn Avrupa'yı yerin -

den oynattı, diy.tlilhiz. 

Bu evlenmtde eo çok ~lıfaA.lar d& 

ter:ailerdir. KJ'*1içe ile prenseı.in tu -

valotleri 'Paris'te yaptırılmıştır. Kıra

\:ç~oı·;.in tuvaltti çok muhtctemdi. Proo-

Prenses Marina, mlihim davetlilere 

ayrılan kiliıenin yanındaki tribünde, 

20 itıiz için yer ayırtmıştı. 

Ötedenberi lngilterc'nin "anane,, 

memleketi olduğunu söylerler. Onun 

için Kıralm aşcı başıaı düğün yemekle

rini hazırlamak için }Mk uzun dUıiln -

rnemi~tir. Kıral aileılno menaub ol.an

ı.arın dilğUnlcrindo yenecek yemekler 

YeD/. evUleTı Prensec Marina ve 
dOJı ol Kent. 

a,h lldncl ınuhaf ıa taburu. biri~ci ~ 
tk1ncl f ıkoçya muhafız taburları, ~! • 
tlncl İrlanda muhafız taburu vo ikm
Gl Oal muhafı• taburu M1Amlanııtlat 
dır • .+-ıkerlerln hepsi ba,ü Uıılfotma
tarını glymifl•rdl. 

Onla Jng/llz ressamı Ti'lllp dô Larzlo pren!lesln portresini y~pıvor. 

inceliklerini öğrenm.İitir. Halk ona ıi.. 

dece Marina demelrtedir. Adım başın

da PrcnıMln bir portresini görmek 

milmkUndUr. Kundura mağualarından 

tutunuz da, tra' bıçafı satan dUkkin. 

lara kadar bütün vltrlnlerde prensesin 

yalnız y~ut Dük dö Kent ile birlikte 

çeldlmlı resimleri vardır. Çikolata, ıl

pra ve 3tibrit kutularının Uatündc de 

prenseıin resmine ra.stlanablllr. 

minster kilisesine girelıilmek de bir 

mesele h:ılini almıştır. Herke'> yer kal· 

madığını bildiği halde son dakikaya 

kadar bir davetiye almak için uğraş· 

mıştır. Lord Lonsdal'fn hasta olduğu 
ve düğüne gelemiyeceği pyi olduğu 

zaman, onun yerini almak için yüzlerce 

istekli çıkmıştır. Hatta davetiye işle· 

riyle ufraşan yaverlerden biri uyku 

uyuyamadığı ve yemek yemeğe vakit 

bulamadığı için hastalanmııtır. 

Prenses Marina ev kıyllletlle 

seı, eı1ı:i İrlanda dantelbından bir tU1 
örtünmüş, eteği bet metro munluğun· 
da olan, işlemeli beyaz renkte bir rob 
giymi9ti. İngiltere Kıralı, ingillz do· 
narunası başkumandanı ünlformaaı 

Dük dö Kent de bir deniz zabiti Unl. 
forması giymişlerdi. 

Kıra) ve Kıraliçe, Vestminster Ki
lisesine sekiz at koşulu yaldızlı bir ara 
baya binerek gitmişlerdir. Dük dö 
Kent ve büyük kardeşi Prens dö Gal 
sekiz kıratın çektiği başka bir arabaya 
binmişlerdi. Prenses Marina da baba
liiyle birlikte gene sekiz atlı bir mera

ıim arabasiyle kiliseye gelmişlerdir • 

PnmH ,,,_,na loiM hya'-11• 

bw:ı~n yll• yıJ ıvel kıratlçı Vtktorya 

tarafından tıetblt edlldltl lçln. bunu 

dolittlrmek ldmeenln •llnde de~lldir. 

Bununla boraber aıcılar da tellt lçlnde 

idiler. 29 ikinci teşrinde verllen 6ğle 
1 ıılyafetl çin bir gün öne. 50 kuau, 1000 

pltlg ve birkaç yUz ldlo teker, patateı 

ve buclyo .. tın ahnrnıttır. 

Zaten bir l haftadanberl dU~Un 

alayını g8rmo1r ı,ın Londra'ya birçok 

zlyaretcller geldiğinden, Londra'da 

yemek ve yatmak i§l de bir meMl• ha· 

Prenıeı nereye gitse, halk hemen 

oraya toplanıyor. Bunu görenler "mu

hak1tak şimdi İngiltere'de prenseı Ma

rlna'ya Aşık olan yttzbinlerce kiti var,, 

diyorlar. HattS prenıesi tanrmıyan 

genç bir ingiliz Lordu, ona takdim 

edllip güzel olduğunu görtlncc: "bil

.. ydim ona bir döfUn hed(yeal verir

dim.,, demlttlr. 

DUğUn alayını eeyretmok itin v .. ._ 

Veıtminster kilisesinde ancak l "00 

kişilik yer olduğu için, üyelerinin sa

yısı bazan seksene kadar çıkan ı : ral 

ailelerini, saray erkanını, aefirleri, ha-o 

kanları ve parlamento üyelerini bura

ya sıtdırabilmck için çok güçlük çe • 

kilmlıtlr. Yerin azlığı dolayııiyle Jord 

tarın hepsini davet etmek lkabil ola

madığı için, bunların arasında kur• 

çokilmlıttr. 

DUğün alayını bir denb: müfrezo- Dllk of Kent ve arksda.sla,..• Uni almıştı. DUğUn alayından lkl gUn 
6nee, otellerde bir tek bo~ yer kalma.. 
mıftı. Oda bulamamıı olanların pef>yl 

d'tarda geçlnnemelerl lçln ılnemalaf 

bUtUn gece açık kalımtlardır. mytece, 
odaeu: kalanlar, gecelerini, en aon fl" 
llmlerl seyrederek geçi~ lmldıunı 

elde etmişlerdir. Oda aıkmtısuu orta

dan kaldırmak için bulunan bu orijinal 

gar• herkealn çdk hofuna gltınlttlr. 

Yeni dük ile · düşesin bal aylarım g~lrmek üııere gittikleri Himly Hall 
şatosile Lady Dufl'dan, aç yıl için kiraladıkları 

lnglltere'de bUyUk bayramlaı, bay .. 

ram gününden acklz gUn 8nce baflayıp 

seki zgUn sonra biter. Buna g6re de 

dUğUn meraal.ml bitince Noel bayramı 

başlıyacaktır. 

Londra'da, Belgrave Squsre'deki kon.ak. Prenses Marina ingllis hayatının L&dy DuJrun klJtOpbane.sl, bundan l>Oyl• yeni •v/Jlerin kütüphane.si ola.caJctıt 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalet müstahdemini için yaptırılacak palto, manto, 

elbise, ayakkabı, iş gömleği ve tulum elbiselerin pazarlığı 
5-12-934 çarşamba günü iken yanlışlıkla 5-12-934 sah gü
nü gösterilmiştir. Pazarlığın 5-12-934 çarşamba günü saat 
10 da yapılacağı ilan olunur. (3603) 8-5527 

(3603) 8-5527 

ANKARA ASLİ YE BİRİNCİ HUKUK MAHKEME
Sll\JDEN: 

İstan';ml'da Aksaray'da Çakırağa mahallesinde tramvay mevkii 
c:ıt:<lesin-lc :2 No. lu Hayriyenin evinde Salih kızı Şerife'ye: 

Koc.ınız An:;ara'da Yaman şirketi merkez muhasebecisi İhsan 

t~r:ı:ınd "'n a!eyhini::e açılan (tescil) davası üzerine ikametgahını· 
zrn mcçlıul bulunmasından naşi ilanen tcbli ğat ifa edilmek sure
tiy:c tah':i :·at i :Cmal edilmiş ve heyetçe de gün tayini suretiyle na
mınıza davet:ye yazılmı~ ise de ikametgahınızın meçhul bulunma
aı ha e~iy!c gene ilanen tcbliğat ifasına mahkemece karar verilmiş 
olduğun · an yevmi mahkeme olarak tayin olunan 15-12-934 tarihi
ne müsadif cumartesi günü saat 14 de tayin kılınmış yevmi mez
klırda mahkemede hazır bulunmanız ve yahut musaddak bir vekil 
göndermeniz aksi takdi: de gıyabınızda muhakemeye devam oluna· 
cağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 8-5521 

l\11aarif Vekalet ~nden 
Halktan istiyenlerin Garp Tekniğine uygun musiki 

öğrenmelerini kolaylaştırmak için Musiki Muallim Mek
tebinde serbest ve bedeva akşam musiki dersleri açılacak
tır. 

İsteği olanların her r.i;n f 1usiki Muallim Mektebi ida· 
resine rrı~ı acaat ederek ..:tlurını vazdırrnaları bildirilir. 

( ..iS ı 7) 8- 538·ı 

ne, lt>t Demiryollan U · 
mnm Müdiirlüğii satın 

alma komi'lvonu ilanlan 

lLAN 

40,000 ton Ereğli kömü -
rünün Derince, Mersin, İz
mir ve Haydarpaşa limanla 
rma nakliyesinin pazarlığı 

6-12-934 perşembe günil sa
at 10,30 da Haydarpaşa iş
letme müfettişliği binasın -
da yapılacaktır. Fazla taf
silat Ankara'da malzeme 
dairesinde ve Haydarpaşa 
magazasında mevcut şart
namelerde yazılıdır. 

(3594) 8-5510 

İLAN 

Haydarpaşa - Ankara hat
tı Km. 194 - 868 de Sakarya 
üzerinde bulunan Osmaneli 
köprüsünün yeniden inşası 
ve eskisinin sökülmesi mü
nakasası 1 ikinci kanun 935 
sah günü saat 15 te Anka
ra'da idare merkezincie ya
pılacaktır. Tafsilat Ankara 
ve Haydarpaşa ve7.nelerinde 
10 ar liraya satılan şartna
meJ,.rcle yazıhdrr. (3587} 

8-5495 

Satılık bina 
Ankarada istasyon karşı

sında evelce Muhafız Tabur 
kumandanlığının bulundu -
ğu bina ıatıhktır. Taliple -
rln İstanbulda yeni postane 
arkasında Hanımeli soka -
ğında İstanbul hanında J. 
V. Vitoll ve Kampani Li
mitet şirketine müracaat et
meleri veya yazmaları rica 
olunur. 8- 5381 

ZAYl 
Namıma mukayyet "2886,, No. 

lu mülga İtibarı Milli Bankaaı 
muvakkat hisse senedini zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eıkf
ıinin hükmü yoktur. 

3/1. inci kanun / 934 
Fırka 5 Alay 13 Tabur 2 ha
len Milli Müdafaa harbiye 
dairesi yedinci şubeck heaap 

memuru sicil 325-12 Rasim 
8-5523 

Satıhk ev 
Baklacı M. zafer caddesi Mes

cld S. 20 No. ev satılıktır. İstek
liler zafer caddesinde küçük ci
han kıraathanesi sahibine milra
caat. 

Tophanede 1.-ıaobul Le 
vazım Amlrllii Satm 

Alma Komisyonu 
nınlan . . 

İLAN 
Istanbul Levazım amirli

ğine. Selimiye fınm ihtiyacı 
için 150 bin kilo un 27-12-934 
perşembe günü saat 15 te ka
palı eksiltme ile alınacaktır. 
Şartname ve nümuneyi gö
receklerin her gün ve mü
nakasaya iştirak edecekle
rin belli saatten bir saat ev
vel Tophanede Satmalrna 
komisyonuna gelmeleri. 

(8207) (651) 8-5525 

.\IOBILYALI ODA 
ARANIYOR 

Şehir içinde mobilya, 
h iyi bir oda aranmakta·

1 dır. Telefon 1688 Kerna 
namına müracaat edil· 
mesı. 8-5522 

ZAYİ 11• 
Yakacık köyünün resrnf rııuııl• 

tarlık mühlirünü zayi cttiın >'~~, 
aini alacağımdan eskisinin bU 

mü yoictur. 
Yakacık köyü muht~rı 

Süleyman oğlu HüseY 1
" 

8-5517 

İstanbul: Liseler Alım .. Satıııı 
l{omisyontından: 

ıoO toll 
Ko·~.isyonumuza merbut Haydarpaşa lisesının 1 •• ır 

Krip!e maden kömürü ile Yazı tahtası, Sınıf dolabı, 1~aJ1., 
kerlek üzerinde 3 parçadan mürekkep merdiven, vazı ~ 
ilan tahtası, yemekhane dolabı, kanepe koltuk tak~...JJ' 
yemek masalarının 19- 12 - 934 tarihine müsadif çar~Iİ 
günü saat 15 de ihale edilmek üzere kapah zarf uı~ 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnam~lerle r .,1-
lerini görmek üzere İstanbul Erkek lisesind~kı kar:uı-d 
kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerın de te 

111
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muvakkate makbuzlariyle birlikte komisyonumuza 
caatla"'l. (8159) s-SSOS 
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Halil Naci l(a!lıtçılıli ve lVIathaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon. 1230 - s 

T~Q KiY.E 

i:IRAAI 
BANK.A.5\1 

SERVETİ 
~ 

43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta ~ 
olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara' da satış yeri~) 
'A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be-:~ 
her savrsı 20 kuruş. 

--~.,....~""'~~ ..... -:..~ .. ~~....,,,,,,, .... ':"-. ~~""'~,.,,'9'~ ... ~,...~~~ 

KREM 
balsam in 

kanzuk 

Yegane ciddi gü ... 

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M i N ile 

korursunuz. 

Dr, Cims'in nasır ilacı 
KORRİSİD 

En eski nasrrlan bile pek kısa bir zamanda tamamile 
E>kten çıkarır. . 

Merkez deposu: Kanzuk eczabanesı 
Yeni Eczane'de bulunur. 

K~ara bütün bir istikbaldir. 

t ı== 

Fethiye Belediyesiı1den: 
• • • 

Fethiye kasabasının hali hazır ve müstakbel planları-
nın tanzimine ait münakasaya talip zuhur etmediğinden 

pazarlıkla ihalesi 15-12-934 tarihine bırakılmıştır~ Talip 

olanların Fethiye belediyesine, şartnameleri görmek isti· 
yenlerin Ankara; İstanbul ve İzmir belediyelerine müra
caatları ve şartnamede tadilat teklifinin nazarı 'itibare a-
lınacağı ilan olunur. 8-5423 

' ık .... ~ Vn i 
...... 
oı 

1 - Yatı mektepleri talebesine yaptırılacak elbiseler 
3999 lira muhammen bedel üzerinden açık münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin 
yüzde 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat akçelcrini evel
den muhasebei hususiye veznesine yatırmaları lazımdır. 

3 - Talipler nümune ve şartnameyi görmek için her 
gün maarif müdürlüğüne ve 10. 12. 934 pazartesi günü 
saat on beşte vilayet daimi encümenine müracaatları. 

(3502) 5377 

il{hsat Vel<:aletin deıı: 
Vekalet kaloriferleri için 70 ton kok kömürü açık in -

ılirme suretiyle alınacaktır. 16. ı ı. 934 tarihinden iytiba
ren yirmi gün müddetle indirmiye konulmuştur. Talip -
Jerin birinci kanunun beşinci günü saat üçte komisyona, 
şeraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne müracaatları. 

(3417) 8-5229 

HAVACILll( VE 
Mecmuasrnrn 132 inci sayrsr çrktı 

l\fel\:teJJler Sabn AJma 
'(omis~onundan: 

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

(3425) 8--5238 

P. T. T. Binalar 
ve T~vazım ·idü ~I ··~inden: 

2700 lira muhammen bedelli 20.000 tekerleği zamkh, 
10.000 tekerleği zamksız olmak üzere 30.000 tekerlek tel· 
graf makinelerine mahsus ahiz bandı açık eksiltme ile ah -
nacaktır. Eksiltme 20 - kanunusani - 1935 tarihinde saat 14 
te Ankara' da P. T. T. Levazım müdilrlüğünde toplanan ko
misyonda yapılacağından isteklilerin 10- 12 -1934 tarihin
de meriyete girecek arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 
ahkamına göre lüzumlu vesikaları, 205 liralık muvakkat 
teminatlarını veznemize yatırıldığına dair makbuz, veya 
nümunesine uygun banka kefalet mektubu (çek kabul edil
mez) ile birlikte aym gün ve saatte komisyonda bulunmala 
rı. 

Talipler bu husustaki şartnameyi Ankara' da Levazım 
mübayaat kaleminden, İstanbul' da Levazım Ayniyat Mu -
avin1i~intien hergün bedelsiz alabilirler. 

(3588) 8- 5501 

inhisarlar Uınunı 
l\liidürlüğünden : 

1 - Milasta yapılacak ( 44 722~ lira bedeli keşifli yap
rak tütün ambarı kapalı zarf usulıyle münakasaya konul
muştur. 

2 - Kırdırma şartname ve projeleri beser lira mukabi
linde Milas müdüriyetimizden ve Cibalide Levazım ve 
mübayaat şubesi nakit muhasipliğinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma S-12-934 tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat 15 te Cibalide Levazım ve Mübayaat şubesinde icra 
kılınacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yu
karda tayin olunan gün ve saatten evel komisyona veril
melidir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mu
cibince fenni ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların (% 7,50) muvakkat teminat para-
siyle birlikte müracaatları (77 50) 8-5265 

ı\nkara Valiliifilden: 
1 - Yatı mektepleri talebesine alınacak ayakkabılar 

2104 Iira 50 kuruş muhammen bedel üzerinden açık müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin 
;vüzde 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat akçelerini evet· 
den .}lluha!iebei hususiye veznesine yatınnalan lazımdır. 

3 - Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek için her 
gün maarif müdürlüğüne ve 10. 12. 934 pazartesi günü sa
at on beşte vilayet daimi encümenine müracaatları. 

(3503) 8- 5378 

~ lllll ili , IIlllllllll!llllMllll!lll!dDU 
~ 
& DEMİRHANE MÜ 
1 GABY MORLA Y 
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ANKARA lCRA DAlRESl GAYRI MENKUL SATJŞ MEMUR

LUGUNDAN: 
Mahcuz olup satılmasına karar \'erilc!n Tapunun 13. 5. J 926 tarih 

ve 24/23, 24, 24, 24/25, 24/26. 24 27, 24 28. 24 29 numaı, sın

da mukayyet \'l' Ankaranm Zir n:ıhiyesindc vaki gayri menkuller asa
ğıdaki şartlar dairesinde arttırmaya çıkarılmıştır. 

EVSAF VE tJIOŞTEMI LATJ 
24 '28, 24 29 numaralı çarşı c::ıddesinde kain yekdiğeri:•f' hitişik 

olan dükkanlar ahsaptır Bunlardan biri kunduracı ve cligeri l.Jakka: 
dükkanıdır. Evin alt katında saman1ık \•e tist katında bır aralık •emı· 
ni tahta tavansız bir oda ve tavan ız~döşemesi tuğla digcr b r od.ı, bir 
mutfak. bir ahır, bir heJadan ibardtır. Diğer 24 26 nıımara la k ıyit'ı 
olan ıse kapısından girilince tavan<ıu ve doşemesi1 ı; r üzeri damdır. 
Ve 24 23 numar. da kavitli 3676 metre murabbaı sahad.ı ve tapu sr -
nedinde yazılı hudutlarla mahduttur. Ve irili ufaklı meyvt•si:ı: 30 kJ -
sur ağaç ve üzümlüğü \'N0ır. BaJd? kc?a otuz kadar meyveli meyve
siz ağaç ve üzümlük vardır. Ve J ı 'l4 7 metre murabbaı sah ad. k:inclir. 
Ve 24 25 numaralı arsanın ise J 836 metre murabbaı s. hada kain ol -
duğu bir miktar üzümlük ve yıkık hanr yeri vardır. Bnnlarrl.'n duk -
kanlara yctmis beser ve haneye 1U('ı odaya 20, 24/23 numaralı ba.,a 
300 ve 24 124 numaralı bağa 500, 24 25 numaralı arı;aya 200 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

l - Satış pesin para iJe olm'lk ü.,ere ı.o - ı . 1Q35 tarihinr musı -
dif perşembe giinü saat on dort - an altıda İcra daircc;i C yri menkul 
satış memurluğunda yap laca'ktır. , 

2 - Talipler takidr edilmiş olan kıymet - ki yukarda ya.zılmı~tır .• 
in o/0 7 ,5 pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mcktuhııııu geti
receklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin r~ 75 ini 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkfı:r günün 16 ıncı s<>atindc en 
çok artırana ihale edilecektir. 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıyl'l"e 
tin% 7 5 ini bulmadığı takdirde 26 ı - 935 tar;•,;.,r nı\ic; dif cumar -
tesi günii saat 14 • 16 ya kadar vapılacak ikiııci artırm:ııla keza üc de

fa nidadan sonra saat 16 da en çok artıran tıFhine - muh"mmen kıy
metin 3 7 5 ini bulmak sartı ile - ihale olunarahır. 

5 - Birinci ve ikinci ihaleled! ıhale bedeli ihaleyi müteakip ve -
rilmediği takdirde üzerine ih ıle diıtnin t;ılep eylemesi ile ihale tari -
hinden itibaren ydi gün içinde vfzııcye teslim edilmediği takdirde 
ihale bozulacak ve işbu talipten ev<.1 en yükstk teklifte bulunan tali· 
bin teklifi veçhile almağa razı olu:1 olmadıi;ı krndisindn soruduktan 
sonra teklifi veçhile almağa razı oluugu takdirde fark, ihalesi feshedi
Jen birinci talipten tahsil edilmf k iizerc ikinci talip uhdesine ihale 
olunacaktır. Teklif veçhile almağ2 razı olmadığı takd:rdc ise mal ye
niden on beş gün müddetle artır"TJaya çıkarılacak ve en çok artıran 
talip Uz erine kati ihalesi yapılacaktı!'. 

6 - Her iki artırmada da mal t~libc ihale edildikte t pu harcı ve 
%2,5 dcllfü harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diger alakadarların gayri menkul üze. 
rindeki hakJarrm ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddiaJrrmı ev 
rakı müsbiteleriylc 20 gün icinde f cra dairesine bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu ııicil'iyle sabit olmadıkca satış bedelinin pay· 
Jaştrrma muamelesinden haric tutnJacaklardır. 

8 - Arnrmaya iştirak edenler daha evel şartnameyi görmüş, oku· 
muş ve gayri menkulün iymnr va1iyctini bilmiş \! e bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunacaktrr. 

9 - İşbu açık artırma şarname;t: 1 - ı - 935 tarihinden itibaren 
934/159 dosya numarası ile herkesr açıktır. 

1 O - Yüzde iki buçuk dellaliye ve tapu harcı müşteriye aittir. 
11 - Taliplerin mezkUr tarihlerde İcra dairesi gayri menkul satış 

memurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 8-5516 

İstanbul: Deniz Levazım Sanıı 
Alma I\:omisyonı Reisl~ııden: 
( 4000) ton rekompoze kömürü: Kapalı zarfla münaka

sasr: 26- birinci kanun - 934 çarşamba günü saat 14 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda miktarı yazılı kö

mür hizasındaki gün ve saatte kapalı zarf usulile eksiltme· 
ye konmuştur. İsteklilerin şartnamesini gönnek için her 
gün eksiltmeye gireceklerin de o gün ve saatlerde usulü 
dairesinde kapatılmış teminat ve teklif mektuplariylc 
Kasımpasa'daki Komisyona gelmeleri. (8187) 8-5518 

Ankal"a V::alili2inden: 
ı - Yatı mektebi talebesine yaptırılacak çamaşırlar 

1615 lira 10 kuruş muhammen bedel üzerinden açık müna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin yüz
de 7,5 u nisbetinde muvakkat temin-;ı;t akc;eler\ni evelden 
muhasebei hususiye veznesine yat1rmaları 15zımdır. 

3 - T.aliplerin nümune ve şartnameyi görmek için her 
gün maarif müdürlüğüne ve 10. 12. 934 pazartesi günU sa
at on beşte vilayet daimi encümenine müracaatları. 

(3501) 8-5376 

Heykel • • 
seçımı 

Güzel Sanatlar Akade misi 

Müdürlüğünden: 

Cümliur Reisi Kemal Atatürk için Erzurumda dikile
cek olan abide türk sanatkarlan arasında müsabakaya ko
nulmuştur. İsteklilerin Akademiye gelmeleri veya yazıyle 
programı istemelri. (8193) 8-5526 
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Çekiş tarihi 14/12/1934 - bir bilet 1 lira 

İkramiye kıymeti 23.000 liradır 
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Türl~ iye Ziraat Banliasından: 

Satılık ev 
Yenişehirde Memurin Kooperatifinin malı olan ve ya

nında dört dükkanı bulunan ev satılıktır. 
1 - Satış kapalı zarfla 20 birinci kanun 1934 perşembe 

günü Ziraat Bankasında saat onbeşte kurulan komisyon 
tarafından teklif edilen bedeller tayrk had görülürse icra 
edilecektir. Bu saate kadar Ziraat Bankası memurin ve 
levazım müdürlüğüne zarflar tevdi editmr.lidir. 

2 - Bedelin peşin ödenmesi esastır. Şu kadar ki ko
misyonun kararlaştıracağı şartlara göre yan paranm ve
ya diğer teminat gösterilmek sartivle dörtte ücünün beş 
sene ve beş müsavi taksitle borclanmağ'a, çevrilmesine ko· 
misyon muvafakat edebilecektir. Bu cihet veya buna mü
masil şerait tekliflerde tasrih olunmalıdır. 

3 - Satıştan doğan bütün vergi ve resimlerle dellali
ye müşteriye aittir. 

4 - Artırmıya gireceklerin teklif ettikleri bedelin yüz
de onu kadar bir depozito yatırmaları veya Banka teminat 
mektubu vermeleri icap eder. Depozitosuz veya teminat
sız teklifler kabul olunmaz. 

5 - İhaleden sonra ödene cek bedel bir hafta içinde ta
mamen yatınho muamele tekemmül ettirilmezse Ziraat 
Bankası depozito ve teminatı "zamanı rücu,. olarak İyrat 
kaydetmeğe ve yeniden yapılan satı~ fiat farkı hadis olur
sa bu farkı evelki müşterilerden tekrar istemeğe salahi
yettardır. 

6 - Fazla tafsilat icin Ziraat B::ınkasma müracaat olu-
nabilir. (3560) 8-5445 

İnhisarlar Umum 
Miidürlüğiindeıt : 

1 - Gönende yapılacak (44302) lira bedeli keşifli yap
rak tütün ambarı kapah zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - Kırdırma sartname ve projeleri beşer lira mukabi
linde Gönen müdiiriyetimizden ve cibalideik levazım şube· 
si nakit muhasipliğinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 6-12-934 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 15 te Cibalide Levazım ve Mübayaat şubesinde icra 
kılınacaktır. 

4 - T~klif mektuplan kanundaki hükümlere göre yu
karda tayın olunan gün ve saatten evet komisyona veril
melidir. 

ı; - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası mu. 
cibince fen~i ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talı,p olanların (o/0 7,50) muvakkat teminat para-
siyle birlikte müracaatları. (7751) 8-5264 

Ankara Beşinci Daire Su işleri 
Müdürlüğünden: 

Bedeli keşfin 2275 lira 27 kuruş olan Gazi istasyon 
çeşmesi suyunun tezyidi için yapılacak drenaj ameliyatı 
15. 11. 934 tarihinden iytibaren 21 gün müddet ve pazar -
hk suretiyle ihale edileceğinden talip olanların 171 lira 
teminat akçesini vilayet veznesine yatırarak aldıktan 
makbuzla kanunuevelin altıncı perşembe günü saat 15te 
vilayet idare heyetinde hazır bulunmaları ve evrakı keşfi· 
yeyi görmek için de Nafıa Vekaletinde beşinci daire su 
işleri müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3427) 

8-&233 

ULUS 4 ILKKANUN 1934 SALI 

Ankara Le''azım amirliği 1 
satın alma komisyonu 

ilan lan. 

İLAN 
Ankara'daki kıtaat icin 

kırk sekiz bin kilo zeytin 
tanesi kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 
İhalesi 6 kanunuevel 934 
perşembe günü saat on dört 
tedir. Şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasa
ya istirak için de teminat 
ve teklif mektuplarım vakti 
muayyeninden evel Anka· 
ra Levazım Amirliği satın· 
alma komisyonu riyasetine 
makbuz mukabilinde ver
meleri ... (3363) 8-5185 

H .. AN. 
Kırıkkale As. sanatlar 

Mp. için 16 adet çıralı çam 
kalasivle 3 metre mikabı çı
ralı tahta pazarlıkla satına
lınacaktır. 9 11. Kal 934 pa
zar günü saat 14, 17 ye ka
dar mektep satın alma ko
misyonunda icra kılınacak
tır. Talipleri belli saatten e
vet teminatlarını mezkur 
Mektep Muhasebecili<?;ine 
~attrarak makbuzu ile bir
likte Krnkkale Askeri sanat 
mektepleri satmalma ko
misyonuna miiracaatlan. 

(3609) 8-5531 ·- ... Milli l\1ii,lnfaa V.-kal,.ıi 
.. atın alma komh~yonu 

ilanları. 

fT.AN 
Trabzondaki kıtaat için 

17. 11. 934 te kapalı zarfla a
hncak olan 378 bin kilo una 
verilen fiat pahalı görüldü
ğünden hir av müddetle pa -
zarlıö-a cevrilmi~tir. İstekli
lerin 2810 liralık teminatla
riyle Tr~bzonda Sa. Al. Ko. 

ı nuna uğramaları. f3473) 
8- 5312 

t LAN 
Tekirdağı kıtaatmm 60. 

hin kilo kuru fasulyasma Te
kiraağmm 21.000 ve Malka
ranın 11,000 kil o cekirdek
Sİ 7. kuru iiıiimüne verilen fi. 
atlar pahah görülmüş ve 
MaJlı::aranm 35550 kilo kuru 
fasulvasma istekli cıkmamış 
n1rlu~undan pazarlıkla ~hn
masma karar verilmistir. 1-
halenin son giinü 15. 12. 934 
cumartec;İ ~ünü saat 15 te · 
rtir evsaf ve şartnameleri 
görecekler her gün pazarlı
ğa gireceklerin de ihalenin 
son gününden eve) her gün 
teminatlarivle Tekirdağmda 
F. Sa. Al. Ko. nuna uğrama-
ları. (3471) 8- 5314 

t LAN 
Kapalı zarfla mevkii mü

nakasaya konulan (25000) 
metre amerikan bezinin iha
lesi g-üniinde talip çıkmamış
tır. Bu defa pazarlığı 5. 12. 
934 çarşamba günü saat 14 
te icra edilecektir. İstekli -
ter şartnamesini !!Örmek ü
zere her gün öğl~den sonra 
ve pazarlığ"a iştirak edecek· 
terin belli gün ve saatmda 
teminatiyle birlikte M. M. 
V. satınalma komisyonuna 
gelmeleri. ( 3563) 8-- 5454 

fT.AN 
Dekovil bölüğü icin açık 

eksiltme ile 50 ton linyit kö 
mürü alınacaktır. İhalesi 
12. 12. 934 Carşanıba günü 
saat 11 dedir. İsteklilerin 
belli gün ve saatmda temi
natlariyle birlikte M. M. V. 
Satmalma komisyonuna uğ-
ramalan. (~453) 8-5289 

imtiyaz ıahibi ve Batmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY. 

Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı iıleıi müdürü Naıubi 

BAYDAR. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus matbaasında basılmıştır. 

BEYOGLU YERLİ MAT r, ft. R PAZARIMIZIN HERKESÇE 
TANINMIŞ T E R Z İ S İ 

10 BİRİNCİ KANUNDA PAZARIMIZDA 
BULUNDURACAGIZ .•• 

YERLİ KUMAŞLARDAN ZEVKLERİNE UYGUN 
ELBİSE DİKTİRMEK İSTİYEN MÜSTERİLRİ
MİZİN TESRİFLERİNİ BEKLERİZ: 

YERLİ MALLAR 

PAZARI 

e 
.. 

MUAMELE YAPILMAKTADIR 

Anliara Evl{af Müdürlüğünden : 
Karacabey hamamı önünde vakıf arsa üzerindeki tahta 

barakalar satılacağından 20 gün müddetle açık artırmaya 
konmuştur. Birinci kanunun 24 üncü pazartesi günü saat 
15 te açılması yapılacaktır. Almak istiyenlerin evkaf mil-
düriyetine gelmeleri (3599) 8--5520 

Ankara Evkaf i\lüdürlüğünden 
Büyük Millet Meclisi caddesinde evkafa ait olan Bele

diyeler Bankasının çıktığı 355 No. h evin müzayedesi beş 
gün uzatılmıştır. Birinci kanunun 6 mcr perşembe günü sa
at 15 te ihalesi yapılacaktır. Tutmak istiyenlerin Evkaf 
müdüriyetine gelmeleri. (3598) 8-5519 -----

Eskisehir Mı1hasebei Hususiye 

Müdürlüğünden: 

Memleket hastahanesine alınacak 2007 liralık ilaç 1-12-
934 tarihinden 20-12-934 perşembe günü saat 15 te ihalei 
katiyesi icra kılınmak üzere 20 gün müddetle münakasa
ya verilmiştir. Talip olanların yevmi mezkurda encümeni 
vilayet kalemine müracaat eylemeleri ilan olunur. (3608) 

8-5529 

Anl{ara Milli Emlak 
MiidürlüWnden 

Defterdarlık ambarında mevcut av tüfekleri ite kazma 
dağ·arcık ve sairenin pazarlıkla ihalesi 5-12-934 çarşamba 
günü saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin bulunmaları. 

(3607) 8--5530 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
İdaremize müsabaka ile memur alınacak ve müsabaka 

bu ayın on dokuzuncu pazar günü saat on dörtte Başmü
dürlük komisyonu huzurunda yapılacaktır. Lisana vakıf 
olanlar ve telgraf muhaberesi bilenler tercihan alınacak
tır. Taliplerin mektep ve aşı şehadetnameleri, nüfus tez
kereleri ve hüsnühal ilmühaberleriyle' müracaatları. 

(3606) 8-..5528 

Telefon: 1618 

IGralıl{ oda 
Çocuk Sarayı caddesinde 

elverişli bir oda kiralıktır. 
İstiyenlerin Türk Maarif 
Cemiyeti merkez müdürü 
Hüseyin Akkoyun•a baş vurı 
malan. Telefon: 2182 f 

8-5513 '. 
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~l 1 - BİNA İŞLERİ PRO· 
~ JESİ VE BETON AR· 
~~ ME HESAPLARI VA· 
~ PILIR. 
~ 2- RİYAZİYE. FİZİK 
~1 DERSLERİ DİKKAT· 
~ LE GÖSTERİLİR. Rİ· 
~ YAZİYE TATBİKATI 

YAPTIRILIR. . 
Hakimiyeti Milliye ga· 

~ zetesi Mühendis (R. M. 
F) rumuzuna yazılması. 

-..,.... ..... .-. .... .------r.A..,_..~"'·~ 

Kiralık daire 
Kooperatif arkasında Ali 

Nazmi Bey apartımanında 
dört o~a. banyo, kalorifer 
ve bütün konforu haiz 12 ntı
marah daire devren kirahk.r 
tır. İstiyenlerin apartımarı 

katibine müracaattan. 

.-----------------
Kiralk oda 

Devren kiralık iki odalı 
apartıman katı 2194 telefon 
numarasına sorulması. 

R...:..ı;"?4 

1 
.-1 -..... SİNEMALAR 

YENi 1 Bugün, bu gece 

1 

İngiltere Kıralı 8 inci Hanrinin hu· 
su si bayatını musavver: 

6 KARILI KRAL! 
~engin mizansenli tariht filim. 

<>ynıyan: CHARLES LAUGHTON 
Ayrıca: Dünya bavadislert 

1 
ı · 

BU GECE 
Muhte§em tarihi film: 

BOYOK KATERlNA 
Atk. kin, entrika, ihtiraı .. - . 
ELISABETH BERGNER - DOUG • 

LAS FAIRBANKS (Küçük) 
Aynca: Dünya havadiııteri. 

\ 


