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Giinclelik 

TOHK KADINI 

Türk kadını, pek yakında, en 
büyük amaclarından birine daha 
kavuşuyor: On bir yılda kara be~ 
içinden kurultay kapısına kadar, 
o, her türlü ulus itlerin de, ayrı a Y· 
rı, olgunluğu denenmiş olarak gel
di. 

Türk türesi kadınla erkeği biri
birinden ayırd etmez. lslamlığa 
kadar türk kadını erkekle kafa ka
faya düşünür; yanyana işler; o
tnuz omuza döğüşür. Eli kılıca, 
başı tuğa alışıktır. Türk türesin· 
de kadın ne süs, ne de yüktür. 
Uğursuz sofuluğun soyumuza 

ettiği bin kötülükten biri de kadı
nı erkekten ayırıp türk sayısını 
Yarıya indirmek olmuştur. 

Biz kadınla erkek arasında ye
niden denklik kurmağa savaşıyo
ruz; eski yasamızın özel buyuru· 
ğunu yerine getiriyoruz. 
Yaşayış zoru ile, bu yasa yalnız 

köyde korunabilmiştir. Yurdun te
tneli köyse, Anadolu köyü kadın
sız düRünülemez. Köy anası orak 
başında doğurur; yavrusuna dü
ven üstünde süt verir. ilk gün ışı
ğında yuvasından çıkar. Karanlı
ğa kadar heli doğrulmaz; Alınte
ti dinmez. Eker biçer, öğütür, pi
~irir. Kerpiç yuğurur, taş yontar. 
Anadolu, yarıyarıya kadın emeği 
Üstüne dayanmaktadır. 

Kurtuluş savaşında köy kadı
nı ask~rlik etti. At~§ boyuna gi
den yollar, kağnı süren analarla 
doluydu. 

On yıldır, ııra ile, bütün işle
rimize katılan gene kadınlarımız, 
kendilerinin de bu öz mayadan 
:Yuğrulma olduklarını gösterdiler. 
Biz bugünkü sonucu elde etnıek 
İçin daha çok bekliyeceğimizi sa
nıyorduk. Bin yıllık uyuşukluğun 
birkaç yılda geçeceğine pek de 
kanığımız yoktu. Kurtuluş hızı, 
hatka ölçüye benzemez: Türk ka
dınmın tezgah batından laboratu
yara kadar, kolay, çetin, kaba, 
ınce bütün işleri nasıl çabuk ba
fardığmı görüyoruz. O, bugünkü 
l'erini, önce Atatürk' e, sonra ken
dine borcludur. 
Şimdi onlara büyük kurultay 

da kapılarını açacaktır. Kadınla
'1tnız, böylece, en ileri batı ülke
lerinin çoğunda soydaşlarının er· 
lllediği mutluluğa erişmit o!a
Caklardır. 

Biz onları kutlayalım; onlar 
~tatürk'ü unutmasınlar! 

F.R.ATAY 

Sınır hadisesi nasıl 
olmuş? 

/\raştırmalar sonunda 
buıgarların sınırı pomak
lardan önce geçtiği 
tlnlaşılmış. 
1 f Ülus'un İstanbul mümessili te
e 0 nla bildiriyor: 
ırOrarna'dan haber verildiğine 
~ <>t? dün öğleyin yunan - bulgar 
• ~bıtlerinden mürekkeb araştırma 
't()t'tl. 
~ , ısyonu 0(ama'ya yakın Serni-
&ı: da. birleşerek bulgar • yunan 
, 0 ır •tini didiklemişler ve tetkik 

0unda bulgar askerlerinin yu
(Sonu Z inci sayrfada) 

--") 

Çağrılış 
ı 8 iiYiik Millet Meclisi Teşki-
Qtı r:- • E .. • b .. 

c.sasıye ncumenı ugun 
~Qt dokuzda toplanacakk. 
to"ciirnen Ba1kanlığı üyelerin 

! ~Plantıyo gelmelerini dile-
~ir. 

J 

5, llklciinun 1934 ç~şamba 

JUoskova, 4 ( A.A.) - Sovyet Ilu.sya mer

kezi icra komitesi biirosunun aldığı lmrara 
giire suiluısdlcırdun ötiirii verilecek öliinı 

cezası lıemcn yerine getirilecek, suçlunun 
istinaf 1•c temyiz lıaJ;J.-ı olmıyacahtır. 

Adımız, andımızdır. 

C. H. F. grupunun dünkü toplantısı 
Büyüle l\lillet Meclisinin yenilenmesi teklifi bugün yüce 
meclise arzolunacak; lcadınlann saylav seçilmeleri ve 
seçmeleri, seçenlerin yc.""'şlarının yülcselt ilmesi içiıı Teşliİ· 

lab Esasiye ve İntihabı Mebusan kanunlarında 
değişil<likler yapı Jacalc 

Cümhuriyet 
ffalk Fırkası gru• 
pu idare heyeti 
reisliğinden: 

Cümhuriyet 
Halk Fırkası gru. 
pu Bay Cemil 
Uybadın'ın bQf
kanlığında top. 
landı. 

1 - Kadınla
rın mebu• seç
meleri ve mebus 
seçilmeleri, ıe· 
çenlerin yaşları
mn on •ekiz
d en yukarı bir 
hadde çıkarı/ • . 
ması için tqki
latı e•asi'ue ka-" Dün, Fırka Grupuna reislik eden Tekir 
nununda deği- dağı saylavı Bay Cemil Uybadrn 
şiklik yapılması 
hakkında Fırka Divanının teklifi tahsil köylünün kendi yiyeceği 
ni /•met lnönü İyzah etti. için kara değirmeninde öğüttüğü 

Fırka Grupu eıaı ve uml yön- undan alınmamak maksadını 
/erinden meseleyi uzun uzun tet- güder. Ulak kasabalarda bulu-
kik ettikten sonra tqkilatı esasi- nanların bir kısmı müıtah•il ol-

duğu halde kasabalı sayılarak bu 
vergiye tabi kaldığından bu tadil 
teklifi ile tatbikatta büyük eyilik 
olacağı görülmüştür. 

3 - lnhismlar idaresinin sat
tığı tuzların, tütün ve ispirtolu 
maddeler gibi, her yerde aynı fi
atla satılması ve Ziraat Bankası
nın esas bünyesinin ıslahı, silola
rın çoğaltılması, Ziraat Bankası
na borclu olan çiftçilerin. tediye 
vcıdelerinin uzatılması için hüku
metin düşündüğü tedbirlerin yeni 
İntihab beyanname•inde millete 
iylan edileceği hakkında ismet 
lnönü'nün verdiği malUmat Fır
ka grupu tarafından alkışlarla 
karıılanmıştır. 

4 - Büyük Millet Mecliıinin 
yenilenmesi teklifi 5 ilkkanun çar-
ıamba günü yüce meclise arzolu
nacağından lnönü Fırka Grupunu 
haberdar etmiştir. 

Büyük Millet Mecli•i yenileme 
kararından sonra faaliyetine de
vam edecektir. 

ye ve intihabı mebusan kanunalrın
da gerekli olan değişikliklerin ya
pılmasına müttefikan karar veril

~--------.................. ___________ _ 

mi~tir. 

2 - Unlardan alınmakta olan 
verginin nüfusu az olan kasaba
lardan kaldırılması hakkındaki 
hükumet teklifi memnuniyetle 
tasvib olundu. Mali'ım olduğu üze
re buğdayı koruma kanunu gere
ği olarak alınan un vergisi miis-

Mülkiyelilerin· 
mutlu Gecesi 

Aşağıdaki tel yazıları Atatürk' -
le ııyasal bilgiler okulası çıkışlı
ları arasında alınıp verilmiştir. 

BOYOK COillHUR REiSi 
ATATORK'E 

Bilgi yuvalarının elli sekizinci yıl 
dönümü için Ankara Palas'ta toplanan 
mülkiyelilerin ısı saygılar.mrn sarsıl
maJ>1., çözülmez bağlrlıklarrnı yüce katı
nıza sunarım. 

Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

K. Özalp 

Srya al bilgiler okulası 
çıkışldarına 

Sıyasal bilgiler okulasımn 58 in
ci yıl toplantısında benim için 
gösterilen duyguları Başkan Öz
alp' m yazısından öğrendim. Gö
nene duydum. Sizler için ulusa, 
uluşa büyük yararlıklar dilerim. 

ATATtJRK 

ATATVRK'E 
Atatürk'ün Özalp ve İnönü'n

den sonra bize ad vermesinden 
duyduğumuz sonsuz kıvancın bor
cunu ona ve onun ulusuna bizden 
b.::klediği yararlıklar-1 yapmakla 
ödiyeceğiz. . 

Atatürk' e yürekle ve mania 
bağlı sıyaıal bilgiler okulası 

çıkışlıları için 
Saracoğlu 

Sıyasal bilgiler okulası 
çıkışlılarıııa .. 

Adınt.z mudu olsun, sizlere gu· 
(Sonu 3. üncü ıayılada) 

Bay Receb'in ikinci inkılah dersi 

Dünyanın her l{öşe sinde er geç ve mu
hakkak istil{hal cümhuriyetindir 

C.:. H. F. Genel Katibi Bay Re
ceb, dün saat on yedi buçukta An
kara Hukuk Mektebinde ikinci İn· 
kılab der.ini verdi. Ana inkılab 
tiple.rini ilmi bir bakımdan can· 
landıran bu değerli derste tuttu
ğumuz notları basıyoruz: 

~ ' ..... Bazı adamlar, Atatürk'e 
halile olmasını teklif ettiler. 
Bu teklilte aamimi bir taraf 
yoktu. Onun ba1ına Vahidet
tin'in kafaıından artan kok
mu§ hilafet tacını giydirmek 
salca bir fey değildi. Fakat 
Atatürk, kuvayı milliyenin to
zu, toprağı içinde terleyip 
mis gibi Mustafa Kemal kokan 
kalpağını hilaf et tacına tercih 
etti ...• 

\i.--------iiiiiiiiiiii----iiiiiiiiii-~J - Türk inkılabının iyi anlaşılabilmesi 
için genel inkrlablar Üzerindeki görüşle. 
rimiz.i derinleştirmemiz lazımdır. 

Bunun için yeryüzündeki ana inkı • 
lab çcşidlerini, birbiri ardından, gözden 
geçireceğiz. Başlıca iki inkılab tipi var

dır: Y eryiizünde İnsan duyuşlarının a. 

kislerini kendi mevcudiyetinde hazme • 

der olduğu zaman ayaklanmalar olmuş. 

tur. Bütün dünyadaki ayaklanış hadi
ıelerini, toptan bir bakışla, göz önüne 

koyduğumuz iki tipte görebiliriz. Bun • 

!ardan baılıcaıına tarih ııraaı bakımile 

de birincisinin adına halk inkılabı ve hür. 

riyet inkılabı denir. Halk inkılabı, hür. 

riyet inkılabı, dünyanın karanlık devir. 
lerinde, geçen derate hulasa olarak göz. 
den geçirdiğimiz karanlıktan aydınlığa 
çıkışta idare suii::timallcrinin halk yığın
larına, bilhassa feodaliteye, kırallara ve 
saraylara karşı yaptığı ayaklanmalardır. 

Saraylar kendi idareleri altında bulu. 
nanların, üzerinde hakkı tasarrufunu 
kendilerine it edindiler. Yalnız saraylar 
değil, bunların akrabası, hanedan, zade
gan, eıraf, din müesseseleri ve bilhassa 
bunların başındakiler de kendi faydaları 

için bu iıtismarcı zümreye katıldı. Bu 
bir nevi aristokrasi kartelini ifade etmiı 
ve İnsanlığın halk bakımından hiç bir 
isteğine cevab verememiştir. Böylelikle 
İnsanlar bir kaç vasfa suıadılar. Bili • 
yorsunuz ki bizim teıkilab eaasiyed8 ol. 
duğu gibi bir çok kanunu esasilerde can, 
mal, ırz, teref masuniyetini ihtiva edi • 
yorlardı. 

(Sonu 6. ıncı ıayıfada) 

luyaf et kanunu ve 
İstanbul ruhanileri · 

Ermeni patriki, katolik başpa
pazı ve musevi cemaati reisi 

kanunu çok uygun buluyorlar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
evelki günkü toplantısında bazı 
kisvelerin giyilmiyeceğine dair 
bir kanun kabul etmit ve bu mü
zakerenin tafsilatı ile yeni kanu • 
nun metni dünkü Ulus'ta çıkmıftı. 

Gazetemizin İstanbul' daki mü
messili bu kanun hakkında alaka· 
dar olanlarla görüşmeler yapmıf 
ve dün gece bize telefonla bildir
miştir: 

Ermeni Patriki ne söyliyor? 
lstanbuldaki Ermeni patriki, mü 

messilimize şunları söylemiştir: 
- Ruhani şahısların, kıyafet 

kanunu hükümlerine göre, kilise
lerde ayinler dışında ruhani elbi
se giymemelerini çok uygun ve 
çok yerinde bulurum. Makamımız 
bu hususta hemen işe başlamış ve 
lazımgelen emirleri yaymak üzere 
hazırlanmıştır. 
Şunu da söyliyeyim ki esasen 

Avrupa'nın bazı ileri memleketle
rinde de bu, böyledir. Buralarda 
ruhani ıahıslar kisvelerini yalnız 
vazifeleri baımda giyerler. Dııar
da herkesin giydiği elbiseleri la· 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

Her yerde 5 kuruş 

Bir yanıt 
Bunlar, Jorge Poissonun ''Jes Ar

yens .. adile çıkardığı bitiğin dilimize 
çevrilmiş parçası üzerine Bay Ziya 
Özerin düşünceleridir: 

"Bay Jorj Poisson bu değerli biti. 
ğinde Hid-Avrupal denilen budunların 
ırk bakımından kadaşlığını yalalı gös. 
termeklc beraber yalnız dil bilimi bnkı
ımndan bunlar arasında bir kadaşlık gö. 
rülebild iğini iJeri sürüyor. Bütün belr:e
leri yalnsız dil bilginlerinin ortaya koy
dukları irdemlerdir. Şu kııdar ki Avrupa 
dil bilginleri dil osuemlerini (mukayese. 
lerini) yalnız ari dilleri birbirine eşleştir 
mek yolunda yapageld;klerinden bu a -
landa bilgi!erinin çevresi çok dar bu -
lunmnktadır. Bundan dolnyı gerek bun
ların gerek belgeleri bunlara dayanan 
Jorge Poisson'un yürüyüş başlangıcın -
da yanlışlık vardır. 

Nitekim bu bilginler Jatince kentuın 
sanskritçe satem kepinde olduğu gibi 
ündeşlcrden K sesinin ıslık S sesine de. 
ğiştiği dilleri ayrı ayrı köme saymakta· 

dırlar. Bunu ortaya korken satcm sözünüı 
öz iyesi olan bir ulusun dilini hiç söz nere. 

si yapmazlar. Doğrusu fU ki Sanskritçe 
satem farsça Sad sözleri finlerin sat IÖ

züdür. Finlerin dilinde sat yüz demek -
tir. Bu söz farsça sad sanskritçe satem 
olmuştur. Sandcritçede sonuna bir (M) 
eklenmiştir. Eğer bu bilginler dil irdem 
alanını daha geniıleterek Türk, Ural
tay dillerini de ari dillerle karşılaştır. 

mıı olsalardı ari dillerin üreme temelle
rini çoktan bulmuş olurlar; bunca yan -
lışlığa yer vermezlerdi. 

Bunun gibi damak sesinin dudak se
sine değişmesi lolmı da türk dillerinin 
Ünel belirimleridir. Ancak karıılaıtınna· 
ların büyük bir a.ı.:çaamda yanlıılıklar 

vardır. Nitekim latince ekuus yunanca 
Hipos sözleri birleştirilmektedir. Bu iki 
söz ise bir değildir. Latince ekkus Orboı 
çe ak sözüdür ki at demektir. Orhon 
menkü yazısında kimi yerde ak sözü at 
demek olarak lrullanrlmıştn'. Yunanca 
Hipos ise türkçe yahu sözüdür ki bu da 
at demektir. Yahu fin dilinde hipo 1rol
ca epos yunan dilinde hipos kılığına gir
miş olduğu gibi ak sözü de IAtince eku
ua eski tarant dilinde ikkoı ve damalı: 
sesinin 11lıklanması ile sanslaitçe aava 
farsça esp kılığını alımıtrr. Nitekim 
türkçe atın başka bir adı olan kaval sö
zünden de Fransızca cheval sözü türe • 
mittir • 

Kurt demek olan latince lupus yu • 
nanca likos sözlerine eglince bu da türk 
çe bir sözün üneik değiımeaidir. Türk· 
çe huri kurt demektir. Bu söz aanskritçe 
verka olmuıtur ki buri-burika sözünün 
tüm eıidir. Bu ıözdeki b=Y lorpı (harf) 
baştan düımüı ve yumapk R kırpı yine 
ywnuıak L kırpma değiımiı oldufun • 
dan yunancada (V) liko-s, latince ( v) 
lupu·ı kılıldannı almıılardır ki baıla • 
rındaki dudak sesi olan v dü~müıtür. 

Bu değişimlerin en açık bir örneği 
de Ata sözüdür. Bu ıöz sanskritçede ita 
eski farsçada baş tarafına bir dudak ıe
ıi alarak pita (dara bengüleri) latincedı 
sonuna bir r gelerek pater almanca fa· 
ter yeni farsçada peder loltklanna gir• 
miştir. 

Bütün bu ünel değişmeler türk dil
lerinin ünel değişmeleri kurallanna eni 
konu uygun değişmelerdir. Sözlerin Öz· 
leri kökleri ise türk laflan Ural-Alta1 
laAandır. Demek oluyor ki Avrupa dil 
bilginleri dar bir alan üzerinde kalarak 
ari yanik di11erin kökenlerini bot yere 
arayıp durmakta ve bir sonuça ulaımak
tan uzak bulunmaktadırlar. Bu dilleri 
konuşan uluslar, budunlar ertejin bilin
mez bir çağında Aıya yaylaamdan ana 
yurttan, ana budundan geliıi güzel ay
rılarak türlü ünel değişmeleriyle dilleri 
başka kılığa girmiş gibi görünen; şu ka· 
dar ki sözlerin köklerini, tözlerini bu de
ğişmeler altında saklayan, budunlftrdır. 
Bu onkav kilini artık danmamak ona -
mak gerektir. En son bütün genel oyca 
buna kanıtmış olduğu görülecektir. 

Hind-Avrupa budunlarının ana yur
dunu, onların göçiim yerfoi ararlarken 
Baltık kıyılarında Karadeniz tün yön -

(Ssyılayı çeviriniz) 
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lerindc aramak bo;t bir emektir. Bunla· 
nn Asya yaylalarından acunun dört ya
nma akmış oldukları besbellidir. Büyük 
dil bilginlerinden Bay Meillet kayın a
facı demek olan bouleaü'nün latincc. 
den başka bütün arisal dillerde bulun -
masına göz atarak der ki: "Hind-Avru
palılar belli ki bouleau sözünü kullanı
yorlardı ki bu söz sanskritçede İyranca
da, İslavcada litvancada. germancada 
aaklanmıştır. İmdi bouleau ancak ka -
hğı az yüksek, yetrü çilik yerde yetişir,, 
diyerek Baltık kıyılarını imler. Mcillet 
bouleau sözünün yakut türkçesinde ka
yın ağacı demek olan bilah sözünün tüm 
•§i olduğunu bilseydi bılmem ne derdi? 
Asyanın en dogu yerleriyle A vrupanın 
en batı yerlerinde oturan budunlar ~ ra
amda bu dil birliği ve kadaşlığının ne -
reden geldiği bu budunların Uzel çağ -
Jarda bir oruktan çıkmış bir yerde otur
muş sonra ayrılmış olmalarından başka 
türlü yorulabilir mi? 

Bu büyük onkayı sanskrit dilini Av
J'Upaya ilk bildiren misyoner Coudeau 
41aha 1767 de akademiye yazdığı notta 
anlatmaktan geri kalmamıştı. Bu adam 
Cffyordu ki "birahmenler Hindistana tün
yönden geldiler bugün bile daha yukar
da doğanlar gün yönde doğanlara göre 
yüce sayılırlar. Birahmenlerin engi ö.. 
ieki hindlilerden daha u koyudur. Bu 
da bunların aşnı yerlerini gösterir." 
•Bence brehmenlu aanskrit diliyle bir
lkte Hindistana tataristandan (türk 
llimkn) gelmişler aonra blitün hind dil. 
leriyle karı1mışlardır.,, Bu misyoneri ya. 
Jmca içduygusiyle bu gerçeği bulmu~ -
tu. Sonraki bilginler ise bunu arayıp 
taramağa ve gerçeyi bulmağa yanaşma
~ıJar. Ne yazık! 

Tanm rrmağı yakınlarında koçada 

bulunup taharca denilen ve en az bin 
yıl önceye değin konuşulduğu sanılan 

dile gelince kimi crselikleri Hind-Avro. 
pa dillerini andrran bu dil bir çok yan. 
dan türkçenin ba§ka bir aytı§ı görülür. 
Taharlann türk olduklan yalastzdır. DL 
nnı L6gatittilrk'te bile uğuz ulustan a
rasında sayılmaktadır. Bununla beraber 
bu dil dahi Hind.Avrupalı örneklerin aş
nı yerlerini göstermekten uzak kalmaz. 

Hind.Avrupa uluslannnm ana yur -
dunun karanlık kaldı~ım söyliyen Edvar 
Mayer bile bu dil ortaya çıkınca demiş
tir ki "Hind-germenleri Asyadan geti • 
ren eski düşünce yeniden gUç bulmuş -
tur. Gerek satenı gerek kentum grubu 
olsun Hind.germenlerin yurdu için şim. 
diye değin düşünülememiş bir yolda 
doğuya doğru çok uzak bir alan unama-

hyız. Erteğin yürüyüşü sıralannda bun. 
Jarın, türklerin, moğolların yaptığı gibi 
bunlar da orta Asyanm büyük yayla -
amdan gelmiş olacaklardır. Eski ariya. 
hlarm sinleri ile moğollarm sinlerinin 
birbirine benzeyişinin itini böylece açı
la çıkarmaktadır . ., ( 1). 

Evet, işte bu Asya yaylasından oruk. 
ların, oymakların birbirine girişik bir. 
biri füerine yığınık olarak göçmesidir ki 
tnrlU ünel deği§ikliklerle tUrlü dil kö
meleri doğurmuş tUrlil uluslar tUretmiş
tlr. 

Eti diline gelince bunun Hind.Avru. 
palı erseliği daha gereği gibi açığa vu
nılamamıştır. Horominin çalışmaları di
renmeleri şimdilik kimseyi kandırma -

yor. Bu bilgin benimseyerek izinde yü. 
rlidüğü yöndemleri bile açığa vurmak -
tan çekiniyor. İmdi bu dilin Hind-Avru. 
pal erseliğini inanmak güçtür. İngiliz 
bilgini says bu erseliği açıkca üsterir. 

Tersine olarak bu bilgin yunan dilinin 
Eti dilinden çıkmış olduğunu, Hind. Av. 
rupalıların eski yurdu küçük Asya 
olacağını bronzun, demirin ilk önce 
orada elde edildiğini söyler ki bu 

son görlişmelerin gerekliğine inanıl -
maz. Toprak altından çıkan en son beL 
gclere, bu belgelerde kazılmış yazılara 

söre etiler doğrudan doğruya türk ırlrt 
Jun bir dalıdır. Onlar da ertekten öngü 
pğlarda Hind-Avrupalılar gibi orta As

ya yaylasından Anadoluya ıöçüp gel. 
ınis bir tlirk ulusudur. 

İmdi oylanmm aomlamak gerekse 
diyebiliriz ki Hind-Avrupahlann ilk yur
da türklerin de üzel yurdu olan Asya 
ozek yaylasıdrr. Hind.Avrupa budunla
nnm ana dilleri de türk oymaklannm 

thıeyik değişikliklerle konuştukları türk 
dilidir. Bu dillere Ural.Altay ba~ka ay. 
tr§lar da karıştığı acunun başka başka 
yerlileri, inlende o güne değin kullan • 
dıklan ağızlar, diller kanşnuıtrr. Türk. 
lerle Hind.Avrupal elenilen ömeklerin dil 
aynlıkları i~te hn iinel değiJmelerin tö. 
r' ;;.,·~- ~· · · -1a .. t .. biftUn Hind-

f 1) Histoire d'.'a ~ıjqüite Cilt 1 S. 591 

Kıyafet lianuııu ve 
İstaııl)ul ruhanileri 

(Başı 1 inci sayılada) 

fırlar. Bu itibarla yeni kanun çok 
medeni ve çok ileri bir kanundur. 

Katolik Başpaı>azmm dedikleri 
Beyoğlu'ndaki Sent Antuvan ki

lisesi Katolik Başpapazı kanun · 
hakkında "biz bu kanunun tatbi
kinde türk vatandaşı olanlara eyi 
bir örnek o1ruak istiyoruz.,, demiş
tir. 

:\1usevilcrin dii~iinceleri 
Musevi Eskinazi cemaati ruha

ni reisi B. Marküs be) natmcla: 
"Biz museviler yıllardanberi ruha
ni elbiseyi havralar dışında giy
miyoruz. Avukatlann ve hakimle
rin ..cübbelerini yalnız mahkeme 
salonlarında giydikleri gibi, ha
hamların elbiselerini havralara 
girdikleri zaman giyerler. Görü· 
yorsunuz ki, biz, dini merasim dı
şında laikliği tamamiyle kabul et
m: . bulunuyoruz. 

Zaten memleketimizde haham
ba§ılar cümhuriyet iylanmdan ön
ce cübbe giymiyorlardı. 

Bu sözlerim size musevilerin 
kanunu ne kadar severek benim
.sed iğini anlatır sanırım.,, --------..... ------~ • 

Sınır hadisesi nasıl 
olmuş? 

(Ba§ı 1 iDci sayı/ada) 

nan sınırım geçerek türkleri öl
dürdüklerini resmen teabit etmit
lerdir. Neticeyi bulgar zabitleri 
kabul etmiılerdir. Gene aynı hadi
se hakkında gelen bir Atina ha
beri, yunan hükUınetinin emri ile 
hadiseyi yerinde tahkik eden bir 
jandarma zabitinin raporunu bil
dirmektedir. Bu raporda üç bul
gar askerinin pomaklardan önce 
sınırı geçtikleri, sınırdan iki saat 
ileride pusu kurarak kafileyi pu
suya dü,ürdükleri ve bet ölenden 
üçünün kurşun, birinin süngü, bi
rinin de el bombası ile öldürül
dükleri yazılmışbr. 

Jlulgarlarm yunan smırım 
geçtikleri anlaşıJdı 

Atina, 4 (A.A.) - Yunan - bulgar 
zabitlerinden kurulan karıştk komisyon 
tarafından yapılan tahkikat sonucunda 
bulgar askerlerinin yunan toprağına 

1500 metre derinliğinde girdikleri an
laşılmıştır. Ölenler dört kişidir. Adla
rı şunlardır: 

Hasan Kapo, İmam Hüseyin, Asso 
Osman, Hüseyin Sakolof. 

Ölülerde kurşun delikleri ve birin
de de silngil yarası vardır. 

Avrupa dilJerde türkçenin özleri açık • 
tır. 

Bunun bellibaşlı tanıklanndan biri de 
Hind.Avrupa dillerindelci bir çok s<n1e. 
rin kökenleri karanlık kalmaktadır. 
Niçünü şudur ki bu dillerin iyeleri ken
di dillerinin öz kaynaklarım unutmuş .. 
lardır. arşılaştırclıklan s&ün Hind. Av. 
rupalı dillerde eşini bulamayınca kayna
ğmı da bulamamak urununda kalrr1ar. 
Ancak türkçcnin irdemlenmesi klizeyin.. 
<ledir ki bunların kaynağı bulunabilir. 

İmdi yalın irdemlerte türklerden ay
n bir Hind.Avrupa] budunlar ömeği dü
şünmekten vazgecilmelidir. 

Yanıt - cevap 
Kadaşlık - akrabalık 

Yala - Şübhe, ya1alı, şübheli yala-
sız sübhesiz. 

İrdem - Taharri, tedkik 
Osmak - usnamak, kıyas etmek 
Tilz - menşe, origine 
Oy - fikir, genel oy efld\rı amme 
Kalık - hava gökkahfr esir 
Yormak - tabir etmek, tefsir etmek 
Kırpık - harf 
Eng - yüz. reng 
Aşni - ilk evel 
Yalmca - sadece 
Erselik - Keyfiyet, mahiyet 
Köken - racinne 
Sin - mezar 
Yöndem - usul, mctod 
Cuda - asla 
Ustermek - inkar etmek 
Somlamak - toplamak, cen:_ıetme1r, 

hnlasa etmek 
'Ozel - kadim, eski, ezeli 
Özel-bulUli 
Özek - merkez lrolb • 

ULUS 

DIŞARDAN 
DENİZ GöRUŞ1\IELER1 

Deniz göriişnıeleri hakktm1a 
amiral Yamanıolo'ııun hiMirimi 

Londra, 4 (A.A.) - Amiral Yama
moto. Havas ajansına şu bildirimde 
bulunmuştur: 

"Deniz konuşmaları durumunda bir 
değişiklik yok gibidir. Gütmekte ol
duğumuz yolda sözde değişiklik oldu
ğu hakkında dönen şayia yalandır. Bu 
şayialar filo beraberliğinin on yıl, üç 
yıl gibi bi.r uzda (zaman) yavaş yavaş 
gerçekleşmesi hakkındadır. Japon mu
rahhaslarından hiç bir üye böyle bir 
anlayışa yarıyacak bir bildirimde bu
lunmamıştır. Filo beraberliğini kayıt
sız ve şartsız istiyoruz. Herkes bilir ki, 
bir gemi bir ayda yapılmaz. ve bunu 
iş dışına çıkarmak için de 24 saat yet
mez. Yalnız teknik şartlardır ki, filo
ların yukardan aşağıya veya eşağrdan 
yukarıya doğru beraberliğe getirilmesi
ni mümkün kdar. 

Gemi yapma prograntlarının bildi
rilmesi meselesi belki buı mahfeHerin 
nikbinliklerini hakb gösterecek du
rumdadır. Fakat pratik bir hal fekli 
bulunması zordur.,, 

Amiral, Vaşington andlaf1Msını 

bozmak görüşmelerin gidifini değifti
rece:k midir?,, ~orgusuna §U karşılığı 

vermiştir: 

''Bu. ben Tokyo'dan çıkmadan ön • 
ce kararlaşmıştı. Bunun için bu mese
lenin müzakerelerimizle alakasını gö
remiyorum.,, 

Amiral, deniz konuşmalarının sona 
yaklaşıp yaklaşmadığı hakkında da: 

"- Bu sonun yakınlığı bize ait bir 
i~ değildir.,, demiştir. 

Deniz görii~mefori 

J.,ondra, 4 (A.A.) - Üç deniz heye

tini bir arada tophyan öğle yemeğin· 

den sonra Amerikan mahfellerinde ha

sıl olan intiba, japonların filo nisbeti

nin kaldmlması ve beraberlik hakkına 

dair olan isteklerinde direnmekle be

raber beraberliğin deniz programları

nın onaylanması demektir ki, mahdud 

olsa da bazı umutlara yol açabilir. 

Eğer böyle ise bu durum, ingiliz 

aracı tekliflerinden mühim bir kısmı

nın tebliği için gereken bir şart olma. 

sından vaz geçtikleri yolundadır. 

Gerçek ingiliz şif ahi teklifi, anlaş

mayı imzahyarak devletlerin gemi 

yapma programlarını ve bu program
da yapılabilecek değişiklikleri karşılık 

1ı olarak birbirlerine bildirmelerine dair 
bulunuyordu. 

BiRLEŞiK DEVJ ... E1I'LER'DE 

Şako meeclesi için birlik 
çalışmalar 

Vaşington, 4 (A.A.) - M. Velss, 
Arjantin, Brezilya, Şili, Peru ve Uru
guay murahhaslarını Şako'da birlik sı
yasal çalışma için toplantıya çağırmış
tır. Bu işteki gerginliğe rağmen, Ame
rikanın uluslar derneğinin, komşu bi
taraf ülkeler konferansının ve Boenos
Ayres konferansının planına uygun 
düşmekle beraber Cenevre konuşmala
rına girmek istemiyenlerle çalı.şacağı 

sanılmaktadır. 

İngilizce konuşan uluslar 
birleşmesi 

Vaşington, "' (A.A.) - lngiltere bü
yük elçisi Bingham'm, İngiliz dili ile 
konutan <Ulusların birleşmeaini tavsiye 
eden beyanatına karşılık, M. Hul, de
miftir ki: 

"- İngiltere, Amerika'nın can ve 
yürekten birlikte yürümek dilediği u
luslardan biridir. Bu iş birliğinin ulm
Jararası ticaret ve ökonomiye karşı ko
yan engelleri ortadan kaldırmak için 
genel mahiyette olması isteniliyor . ., 

M. Hul'ün bu sözleri, M. Bingh'
amn deyimini ihtiyatlı bir biçimde 
doğrular sayılıyor. Bu söz1erde, lngi
lu - Amerikan it birliğinde lüzum
auz.c:a direnilmemiı olması, Japopya ile 

dala& ba§ka •v'°°erin yanlıt tcfıirle
rine meydan verilmemesi içindir. 
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GELEN DUYUMLAR 
Sar işinde uyuşıılu

yor mu? 
Roma, 4 (A.A.) - Sar isi hakkın

daki Uçler komitesi işini bitirir bitir
mez, ortada yanlış şayialar dönmeğe 

ba tadığmdan bu işin aydmlatılması 
doğru görülmüştür. 

Plebisit sonucunda ortaya çıkacak 
sıyasal ve mali meselelerin hallini içine 
alacak bir plan hazırlanması isteniyor
du. 

Üçler komitesi, üç oran karşısında 
idi: Statüko, Sar•m Fransa'ya bağlan
ması, Ahnanya'ya bağlanması. 

Bilhassa üçüncü oran üzerinde du
ruşun sebebi bu oranm birçok ince me
seleleri ortaya atmasıdır. Almanya'nın 
rey venniyenler hakkındaki teminatı 

ırk ve din farkı gözetmemektedir. 
Öte yandan, Sar Almanya'ya döner

se bu dönüşün nasıl olacağlnı gösteTen 
tedbirler alınacaktır. Muayyen bir za. 
man için muhaceretlere müsaade edile
cek ve muhacırlar mallarını satmak ve 
dövizlerini çıkarmak için serbest bıra
kılacaktır. 

Mali anlaşmaya gelince, Sar'dan yal
nız Fransa'nm 900 milyon alacağı gö
zülnnektedir. 950 milyona yükselen ve 
anlaşmaya girmiyen hususi alacaklılar 
bunun dışındadır. Bundan başka Fran
sa Wamdt madeninden 11 milyon tona 
ait payını alacaktır. 

Sar meselesi anlaşması 
ve İngiltere 

Londra, 4 (A.A) - Sar Almanyaya 
clönerıe madenlerlnin satın alınması için 
fransız - alman anlapnası Londra'da 
pek büyiik bir tıninçle brıılanmıflD". 

Fransa"da sahte adlı bir 
lnn·at yakalandı 

Tulon, 4 (A.A.) - 26 yaşında Vim

ko Pavloviç adlı bir hırvat yakalanmış

tır. Elinde Biotan Molinar adma çık

mış kfiğıdlar vardır. Bu belgeleri bir 

hırsızlık suçu üzerine ülkesinden u

zaklaştırılma kararı verildiğinde çıkar

dığını söylemiştir. Kendisinin zorba

larla yakınlığı olup olmadığı araştm
maktadrr. 

Al. Y cvtiç ile ili. l.a\•a) göriiş,•ct>k 

Cenevre, 4 (A.A.) - Yugoslav 
Kral Naibi Pol ile göriiımek üze
re Paris'e gelmi~ olan Yugoslav 
Dış 1,Ier Bakanı M. Y evtiç ile M. 
La val birlikte Cenevre'ye gitmİf 
tir. 

İki bakan Y.olda görüjecekler· 
dir. 

Fon Ribhentrop smmyor 

Paris, 4 (A.A.) - M. Hitler'in• hu
susi memuru M. Fon Ribbentrop dün 
Paris'ten ayrılmıştır. 

Fon Ribbentrop, görüşmelerinin Av
rupa mukadderatı üzerine olan tesiri 
hakkında kendisine sorgu soran gaze
tecilere gülerek şunları söylemiştir: 

"- Size sonra cevap vereceğimi 
söylemekliğime müsaadenizi rica ede
rim.,, 

Elen Buşe~nin cenaze uıerasimi 

Paris, 4 (A.A) - 1ÜnlU kadın tay. 
yareci Elen Bıışe'nin cenaze merasimi 
bu sabah yapılmıştır. 

Hava işleri bakanı general Dönen 
ile birçok sıyasal ltimseler ve tayyare
cilik acunu monsubları hazır 'bulunmuş 
tardır. 

Fransız maliye ıya-oası 

Paris, -4 (A.A.) - Maliye bakanı 

M. Jermen Martcn mecliste, eski ba. 

kantardan mebus Rayno'nun enflasyon 
iıtiyen sözlerini ele alarak demiştir ki: 

"- lleri sürülen deUasyon sıyasa· 
sını J>rotesto ederim. Gideri gelire yak
laştırmak istedik ki bu da f>ir deflas· 
yon ııy~ı defildir. il. Pol Rayno

nun dftıftncllik1eri tthlitrcliclri." 

JAPONY A'DA. 

17 yıllık aı;;kf"'ri lıizmel yapat•ak 

Bcrlin, 4 (A.A.) - Japonya Sü Ba· 
kanı general Sendu.ro Hayaşi, Fölki~er 
Beobahter gazetcsımn bildiriciisne 
şu bildirimde bulunmuştur: 

"- ] aponya 17 yıla d.a ğılan mecbu• 
ri askerlik hizmeti tesis edecektir. 
Başka sistemlerle ka rşılaştırılınca bıJ 

sistem, en eyi olarak ~!maktadır. Bu• 
nunla beraber Sovyet sistemi hakkın· 
da yeter bilgim yoktur.,, 

General bundan sonra Sü Bakanlı• 
ğı muhtırasının içte, dışta ani bir ic• 
raat güttüğü yolundnki duyumların 

doğru olmadığını söyliyerek Japonya' 
nın böyle bir şeyi asta düşünmediğini 
bildirmiş ve demiştir ki: 

" Fakat Japonya sü bakanlığı büti.iıı 
ulusu acun durumundan çıkan yüküJll• 
Jcrc hazırlamak istemiştir. Japonya boY 
le bir oran için anık ve yetişmiş degil• 
dir. Ve bunu göz önünde tutarak ulıJ'" 
sal korunmada birliğe k~rşı duran bÜ'" 
tün engelleri ortadan .kaldırmak ge'" 
rektir. 

Japonya'.nm korunma hattı Maoçil" 
ko'dan sonra en az on defa büyüıniif'" 

tür. Japony.a Mançuko'yu kurmak içitı 
öyle büyük bir and -altına girmiştir ldı 
uJus henüz bunu yeter kertede anhya
mıyor.,, 

General Hayaşi Japonya'nın ba~ 
yollarmrn genişletilmesi gerektiğud 
söylemiştir. 

"0Vl~TLER BlRUClNDE 

1\1. Llo·inof Cene,·re·yc gitti 

Moskova, 4 (A.A.) - M. Litvinof, 
uluslar derneği .konseyinin fevkalad• 
toplanışı için Cenevrcye gitmiştir. 

Kirof·un öldiirülnıesi hakkında 
Maksim Gorki'nin sözleri 

Moskova, 4 (A.A) - Maksiı1'l 
Gorki, Kirof'un öldürülmesi hakkında 

··- Düşmanın muvaffakiyeti, yal'" 
nız onun alçaldığını değil, aynı ıa• 

manda fırkanın yeter kertede uyanık 
olmadığını gösteriyor,, demiştir. 

Sovyeılcrdc işten çıkarılan ,·e 
J akalananlar 

Moskova, 4 (A.A.) - 1ç komiser

liği, Leningrad'ta devlet güveninin k0• 

runması yükümleTini ihmal eden bl' 

mıntaka iç şefi Madve<l ile mua"irıi 
Femin ve mesul memurlardan Gor.İJlt 
Dobof, Yaniçevski, Petrof, PaıtseV-jg 
ve Moseviç'i işler.inden çıkararak ~ 

1 
kemeye vermiştir. 

Son zamanlarda sovyet memur1-.rt' 
na karşı zorba hareketleri bazırl.,,alı 
suçu ile Leningrad'da yakalanan .S9 ~ 
Moskovada yakalanan 32 beyaz rusa •1 

iş dün Sovyet Rusya fevkalade mahl<C" 
meslnin askeri konseyine verilmiştir· 

TORLU HABERLER 

Adantik Uluclcnizini aşarı 
yeni hir tayyare 

~ 
Dakar, "' (A.A.) - Saat S,15 te ,;. 

• . S ,,8 re 
nıze ınen antos • Dumont taY~ıcac'' 
Atlantik deni~ini 19 saat 7 da1t• 59 
geçmiş ve bu müddet içinde saatte 

1 

kilometre orta süratle yol almıştır· 

Buğday \ ' C şarah projesi 

Paris, 4 (A.A.) - Cümhur ~ 
JL. Löbl-ön'ün ba1kanlığmda '°'f;r 
bakanlar meclisinde ~baba Jl.bd'I,,.. 
den. buğday ve prab hakkmda, .JıP 
rm toplanma Te MtJfınr <1~ 
yasa projelerinin bu aqam 
meclisine verildiği bildirilıPitti~ 

Bunclan aonra lıl. Pietl'İ de c1si· 
.. .. 1 . V . nt n muabee " 

goruşme erı ve aşmh.o bil ... 
nin bozulmasından çıkacak suçlar 

ikmda anlatım vcnniıtir. 

ıtarkoui dinlenıaİJ e ~~-
Lond.ra, 4 (A.A.) - M~rlcO"'~ett· 

torların verdiği salık ıtiZtnnt !fa ~1 
miye karar vermi' 'it 1'ir~aı; _h•_ • 

malt here \ıir ~ «'~ 
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Gök - Oaıızlar 
~ 

- Ga"avuzlar -o 
Gagavuzlar kimdir, büyük türk ulu

•unun hangi boyundandır :> Okuduğu
ftıuz osmanlı tarihlerinde buna dair bir 
bilgiye rastlamadık. Yabancı tarihçiler; 
tus, leh, çek, macar, bulgar, yunan ve 
ftoınanya tarihçi ve bilginlerinin türk 
'°Yundan olduklarını söyledikleri bu 
türle varhğınrian bir yıldanbcri romen, 
bulgar ve yunan gazeteleri en tanmmı' 
tarihçi ve bilginlerinin imzalariyle bah
lcdiyorlar. 

Bugün Cenub Rusyası adını taşıyan 
geniş Ulkede, çok eskidenberi türk ulu
•Undan türlü boylar oturdular. İskit, 

liun, Hazar'lardan sonra burada yaşı
Yan türkler, onuncu yüzyıldan bu yana 
l>eçenek - Bacanak adım aldılar. On 
birinci yüzyılda doğudan, Asya'dan ge
len Oğuz ve Kıpçak tiirkleri bu yerle
ri ele geçirdiler. 
l{ıpçaklarm basıncı ile Peçeneklerin 

bir kısmı batıya, Tuna boyuna doğru 
ilerlediler ve Tuna'yı geçerek Doğu 
~orna'sı topraklarına girdiler. 

Profesör Pittard'm görüşü de Gaga
•uztarın türk olduğunda şUphe bırak· 
~akta ve fakat bunların Peçenekle
rin 111i, yoksa Komanların mı torunları 
Olduğunu kökünden kestirememektedir. 

Ansiklopedi Britanik'te Emine bur
llundan Kalikra burnuna kadar kıyılar
da oturmakta olan bu hıristiyanlar 
tUrklerin Koman türklerinin torunla· 
rr olduğunu yazmaktadır. 

Peçenek olsun, Koman olsun köldl 
'Ynı ulusal kaynağa çrkan bu tUrk ldl
trıesine bu adın nereden geldiğini araı
trrantar şuna varıyorlar: 

Peçeneklerin bir kısmı Tuna boyu
na göçmelerine rafmen, bir kısmı aşa
lı Rusya'da kalmışlardı. Rusya'da ka
lan Peçenekler, o günlerde gittikçe 
kuvvetlenen rus boylarına boyun eğmit
lerdi. Rus tarihleri bunlara Karakat
Pak tiirkleri demektedir. Karakalpak
lar rusların zoriyle hrristiyan olmu,. 
lardr. On iiçüncU yüzyılda Cengiz Han-
11\ torunu Batu Han aşağı Rusya'yı ell-
1\e geçirdiği zaman buradaki türkler
den bir kısmı Mogol akınından kaçarak 
)(acaristan'a göçtüğü gibi, Karakal
Paktar da Tuna'nın altrndaki yerlere 
töçmüşlerdir. 

Bugün kuvvetle sanılıyor, ki Gök -
Oguz Karakalpaklardan Balkanlara • 
itan oymaklar birliğinin adıdır. Gaga· 
"uz da Gök-Oguz adının bozuk söyle
nişinden başka bir şey değildir. 

*" Doğu Roması, topraklarını göçler, 

'-Ya§lar, ayaklanmalar, kıtlrklar ve sal· 
tınlar boşalttığı için imparatorluğun 
11iifus aıyasasının temeli göçmenleri, 
tutsakları hıristiyan dinine sokarak 

hrJeştirmekti. Bizans tarihleri, sınır-
1-rı korumak içi.• ta Fırat boyundan 
'l'una boyuna 200.000 ki:~inin bile taşı-
1\dığını yazarlar. 

Gagavuzların dedelerinin Tuna ve 
taradeniz kıyılarına altedilek mi, yok
'- birlik olarak mı yerleştiklerini bil· 
'-'iYoru~. Başkanlarının on birinci yUz
>tlda Bizansa getirilerek hrristiyanlr

~- •okutan beyler arasrnda bulunup bu· 
;tırnadığmı da henüz kestiremiyoruz. 

1 
•lnız bilinen bir şey varsa imparator

llğun asker ve çiftçi varlığını teşkil et-
~elt Üzere buraya yerleştirilen bu türk· 
tr, başka dindeki türklere karşı savaşa 
:İSttderildiklerinde, kendi dltleri ile lı:o
~nlarla karşılqınca onlarla birlet-

lı:ten geri duramamışlardır. 
ltıı ıo~z de Alp Aslan'a karır gönderi· 
te aızans ordusundaki bu tUrkler, ÖD· 

Ilı ltendilerine iyranlılarla uvatacaksı
ti ı, ~endiği için Malazgerd'e kadar 
il! lttıışler ve fakat karşılarındaki asker· 
le tUrlı: olduğunu görünce onlarla bir
'r::telı: bu büyUk baskan'ın kazanılma-

llebeb olmuflardır. 

••• 
~lltıanlıların Balkanlarda ve Tuna 
'llda çabuk yayılmalarını, dilini ko
'uı olıun, kayıbctmif olsun soyunu 
llıt. ~ıı olan türklerin kolaylaştır-

Q •u götürmez bir gerçektir. 
ltattt:•~zlar da şüphesiz osmanlılan 
Sıtcee kartılamıılardır, ne yazık, ki 
lçiQ 1 devleti lalam dinine dayandıfı 
~ bu ttlrklere yabancı kalmış ve on
litt~oksluk içinde ve fener patrik
"-,~" elinde bırakmıştır. Gagavuzlar 

' ~~tin ııyua, asraınıı - idare • ve ':.Üt iş.terinden uzak olarak raiye 
ıtı ı;iadc kalınıJ ve timu ve H· 

ULU~ 

• 
iÇ DUYUMLAR 

Çocuk Esirgeme 
Kuı·umn 

Atatürk Himayei Etfal Cemiye
tini "Çocuk Esirgeme Kurumu o-,, 
larak adlandırmış ve Cemiyet ye
ni adını kullanmağa başlamıştır. 

Roma büyük elçimiz 
itima tnamesini verdi 
Roma, 4 (A.A.) - Türkiye'nin yeni 

Roma Büyük Elçisi Bay Hüseyin Ra
gıb bugün Kirinal sarayında Kral ta
rafından kabul edilerek itimatnamesini 
vermiştir. 

İsviçre elçiliği 
lsviçre elçiliği 1 ilkkanundanberi Ev. 

kaf apartnnanmda ikinci kapıda 7 nu • 
maraya tatınmıthr. Telefon No. 1676 dır. 

Patırtı çıkaran talebe 
Hukuk fakültesi inzıbat meclisi top

lanmıı, ve geçen gün fakültede deTam 
patırdısı çıkaran talebeleri sorguya çek. 
mete batlaınıttrr. 

Kazanç vergisine tabi olmıyacak 
haha ve kardeşler 

Maliye Bakanlığı gaynaafi iradı beı 
yüz liradan l1flliı olan ticarethanelerde 
baba ve kardeılerinin yanında çalıtan • 
lann kazanc vergisine tabi olmamalan la. 
zun celeceğine karar vennittir. 

Artırma ve eksiltme formülleri 
Artırma ve eksiltme kanununun 6 ın. 

cı maddesinde yazılı formülleri hazırla. 
yacak vekaletler hukuk müpvirlerin • 
den mürekkeb komisyon bugün Bqve
kalet müsteıannm reisliği altında top. 
lanmııtır. 

Afyon'da miizik çalışmaları 
Afyon, 4 (A.A) - Halkevinde mu. 

zik defitimine cöre özlü bir çalııma •ar
dır. 

Adana'da at sporları 
Adana, 4 (A.A) - Şehrimizde at ve 

atçılık isteği rrittikce artıyor. Bir atlı 
spor kulübü kurulacak ve atlı gezintiler 
ve drit oyunlan canlandmlacaktll'. Ci
rit için de bir tiire hazırl.nmaktadrr. 

Adana Halkevi mecmt1a 
çıkarıyor 

Adana, 4 (A.A) - Dün akşam gene. 
lvrimizden bir kısmı Halkevinde topla
narak çıkarılacak Ak Günler adlı mec.. 

mua Ü7.erinde konutmutlardU'. Bu iti 
idare "decek heyet gazetenin Adananın 
kurt .. •uş bayramı olan 5 aonünun p. 
nü ç•kmasma ve gazetenin timdilik ay. 
lık olmasına karar vermitler ve yedi ki· 
tilik yazı heyeti ara11nda it bölümü yap. 
mıtln·dır. Adananın kurtuluş bayramı. 
na rıutlıyan bu çıkıtmda Ak Günler,.._ 
kiz sayıfa olacak, orta halk ve bilhassa 
lcöyllimüz için çıkacaktır. ilk aayı iki 
bin baskılı olacaktır. 

Soyadı 

Türk Tayyare Cemiyeti Umumt 
Reisi Rize Saylavı Bay Fuad Bu!
ca soyadını almıttır. 

amet ııahiblerinin patronluğu altında 

yaşamışlardır. 

On dokuzuncu yüzyılda Besarabya 
ruslara geçince gagavuzlarrn bir kısmı 
belki de din bırliğine kapılarak Bcsa. 
rabya'ya göçmiye başlamıılardır. 

Genelsavat'tan önce Besarabya'da 
70.000 kadar gagavuz bulunduğu söyle

nirdi. 
Rusya'da, çarlık günlerinde beylik 

kiğıdlarda gagavuz iımi kullanılmak· 
tan çekinilirdi. Çarlık bunları bulgaı 
sayar ve ruslaştınnaya çalrtırdL 

Son zamanda gagavuslar arasında 
da anlr bir ulusal hareketi başlamlf ve 
kendi kaynak ve tarihleriyle uğr&pl· 
yı dUşlinmüflerdir. Bundan da bahse· 

decr-iti!l'-
NAllD ULUO 

Mü~kiyelilerin 
mutlu Gecesi 

(Ba!jı 1 ıncı sayıfada) 

venim büyüktür. Ulus si%inle ö
vünür, candan sevgiler. 

ATATÜRK 

ATATVRK'E 
Atatürk batımızda oldukça ba

taramıyacağımız i~ yoktur. Bunu 
acun böyle bilsin. 

Saracoğlıı 

Sıyasal hilwler okulası 
tıkışlılarına 

Kamımu:rnn 1:i;zlerinden i)
periı 

ATATÜRK 

Mutlu gece 
Yatlı ve gene, hep bir türlü düşünen, 

hep bir yolda gidenlerin toplandıkları 
Ankara Palasta, dün akşam, Mülkiyeli
ler mekteblerinin 58 inci yıldönümünil 
kutladılar. 

Bilyük salona sıra sıra yerleıtiril • 
miş uzun masalarda, Millet Meclisi Baı
kanı, Büyük Başbakan, İçbakanı ve ö. 
teki bakanlanmız mülkiyeliler arasında 
yer almışlardır. Saracoğlu, Maliye Ba
kanı, Ulusal Korunma Bakanı, fırkamı • 
zın Genel Katibi Bay Receb batka baş
ka masalarda mülkiyelilerle beraber o. 
turmuşlardı. 

Saat sekizde başlayan toplantı, do • 
kuzda özlendi, ateşlendi, canlandı .. Se. 
vimli Genel Ya~gan Bay Receb, Sara
coğlu dört yönii sarmış genclerle: 
co,kun, duygulu mülkiyelilerle çevrele. 
rinde gülen ve şakan birer acun yarat· 
mışfardı; mülkiyelilerin bu mutlu gece. 
sine can ve hareket vermişlerdi. 

Az sonra, bütün mülkiyeliler namı • 
na Bay Ahmed İhsan Tokgöz konuklara 
tetekkllr etti ve dört senedir sürüp ge· 
len bu toplantılarda söz söylediğini ve 
bu suretle kırk dokuzuncu senesini dol. 
durmakta olduğunu söyledi. Ve "Gene 
mili ki yetiler r böyle büyüklerin kolu ve 
kanadı altında çalışmak size ne mutlu t .. ., 
diyerek, sözil, mahalli idareler umum 
müdürü Bay Naci Kıcımam'a bırakh .. ve 
çok alkışlandı. Kıcıman ayrıca koyduğu
muz nutkunu söyledi .. Duyarak, inana. 
rak söyledi.. ve sözlerini şu and parça
sile bitirdi: 

"BUyük Önder, senin yolunda ~nin 
adına andi<;ui%; Atatürk, Atatürk, Ata
tUrlr! ..... 

Bay Naci Kıcıman, bu yaşlı ve gene 
iki Uç yüz görmüş okumuşa, burada an. 
latılmasr güç, bir heyecan verdi: Dört 
yönU, onu sevenlerle !larılmış Başbaka. 

nın gö7.leri bize. bu canevinden kopup 

gelen bağlılık sözlerinin neler yarattı. 

ğmı gösteriyordu .. Genel yazganrmız, 

Kıcıman'ı takdirle" kucakladı .. 
Heyecandan dolmuş gözler, bütün 

ulusun AtatUrk'e bağlılığını anlatıyor· 

du .. Atatlirk'Un, blitün tilrk ulusunun ö. 
zü ve atası, özatası olduğunu görmek 
için daha ne istenebilir! Nasıl bir eser 
beklenebilirdi. 

Büyüklerin hepsini ayn ayrı, muha • 
rebe yerlerinde, sulh savaşında, ileri gi. 
diş hamlelerinde, iş başında görmüş. on· 

tara inanarak daima arkalarından git. 
miı bizim gibiler için bütün bu canlı 

şeyler daha çok kıvanc verici, daha çok 

· manalı ve daha çok göğüs kabartıcı de. 
ğil midir?. 

Sıra genclere, mülkiyenin 58 inci yı. 
hnı yaratanlara geldi. İstikbale inanarak 
yetitmit gene bir mülkiyeli, Reşid Şe • 

rif, bize, yürekten duyduklannr söyledi .• 
Daha iyi, daha üstün yapacaklarına ina. 
narak bugUne kavuşmuı olanların önün. 
de ancak hayranlık duyulabilir. Bu gene 
mülkiyeli bizim ileriye olan güvenimizi 
artmnııtır. "'Biz, sizden de çok çalıp. 

cak ve sizden de çok teyler elde edece • 
fiz. ÇUnkU sbe örnek olanlarla bize ör. 
nele olan sizleri lcartılaıtınnağa her za. 
man bazını:._ .CSzlerile söylevinin sonu. 
nu cetiren Retfd Şerif, bUtiln Ankara 
Palas'ı alkıılara boğdurdu. 

Yaıh ve gene hep, blr tlirlil dlifüncn, 
lıep bir yolda ıldenleria toplandrfı bu 

yerde, artık, yalnız Atatürk, Atatürk'e 
iııan ve ileriye güven havası calyordu.. 
Yeni kuıak, Atatürk çocuklanna, bu. 
günkülerden daha iyi ve daha iistiln 
yapmak azmile yola çıkan çocuklara biz 
yürekten muvaffakiyetler dileriz. 

Bunun ardından millkiyeliler, mart-
larını hep bir ağızdan söylediler .• 

Ey vatan, göz yaşlann dinsin; 
Yetiştik, çünkü bizl.. 
Parçasının her tekrarı, yurdu yük • 

seltme işini başarmağa çalışan büyük. 
!erde huzur ve ferah doğuruyordu .. 

Mülkiyeliler, dün akşam yalnız Mül. 
kiye'nin 58 inci yılını değil, fakat bil _ 
yük Türkiyc'nin geleceğine inananların 
mutlu bir gecesini kutladılar. Bu coşkun 
hava içinde, Büyük Millet Meclisi Baş. 
kanı Kazım Özalp fu söylevi söyledi: 

"- Mülkiyeliler, 
Kendim, kendimle beraber Başbakanı. 

mız; ve öbür konuklarınız için elli se. 
kizinci yıldönümünUzil kutlulamn. Ben 
de mülkiyeli sayılmak ve bu gece ara. 

nızda bulunmakla pek büyük sevinç du. 
yuyorum. Bu yüksek Mülkiye kurumun.. 
dan şimdiye kadar ülkeye, ulusa yarar 
çok değerli kişiler yetişmiştir. Bundan 

sonra da yetişeceğine inanım vardır. 
Bir çok yıldönümlerine böylece hep 

birlikte kavuşmanızı dilerim. Sağlığını. 
za içerim. 

Bay Naci Kıcıman'rn söylevi: 
Bilgi yuvalarının 58 inci kuruluı 

yıldönümU için burada toplanan mül-

kiyeliler, çok sayın konukları başkan 

Kizmı Özalp ile Bbşbakan İsmet !nö
nilnün ve saygı değer erk Uyelerinin 

varhğile yaltırıklanan bu toplantı yö
nünden büyük kıvanc duymaktadırlar. 
Bu kıvanc büyük türk fırkası genel 
kltibi ve yüksek üyelerinin varlığile 
artmaktadır. 

MUlkiyeliler; 

Bundan iki yıl önce, gene burada, 
bUyük önderin buyruğu için andlaştrk. 
Geçen yıl toplantmuzda da bunu iç 
yllırekten andık. Bu yıl bunu daha eyi 
perkitmek için onun, bütün tiirk ulu
suna göncç veren Unlll admı üç ke% 
söylüyoruz. Bundan aonra her toplan
tı başında millkiyclilerin andlaşması 
fÖyle olacaktır: 

Baki 

Büyük Önder, seoin yoluna senin 
adına andiçeriz: Atatürk, Atatürk, 
Atatürk. 

Bay Reşid Şerii'in söylevi 

Saygı değer Ba,kanımız, Başbaka-

nunız : 
Bugün iç.inize karışmaktan sizden 

olmaktan ötüril duyduğumw; sevine 
büyüktür. Yıllardanbcri beklediğimi% 

bugünü aranızda kutlarken scvincle 
dolan yüreklerimiz üstündeki kabarık 

göğüslerimizi çok görmeyiniz. 
Yılda bir gelen bu mutlu giinde 

kendimizi övmek, kendimizi aiı:lere be
ğendirmek istiyorus. Ti ki içinize Jca. 
rı9tığımız bugünden sonra da size ya
krıır kardqler olduğumuzu göstere
lim. Ulut düzeni içinde üzerinize aldı. 
ğınız işleri başarırken verdiğiniz en 
eyi örneklerle övünürdük. Fakat bu
günden sonra da tuttuğunuz yolda yU 
rilyerek bizden sonra geleceklere si
zin gibi eyi örnekler vermeğe biz çalı
pcağız. 

Çah,ma yoluna içimizde tek bir di
lekle atılıyoruz. Bu dilek de budunu
nun başına geçtiği ilk gündenbcri ca 
eyiyi ve C1l doğruyu bulup gösteren 
bilyük önderin Atatürk'ün çiı:diği yol
da yürümektir. Büyük başkanın evelki 
yıl buyurdukları gibi en yqbsı ile en 
genci ateşlilik yarıtrnda ba93baş olan 
biz mülkiyeliler eyi olan, doğru olan 
bu yolda ne kadar zor olsa da güçlük
leri ne kadar aşılmaz ve yenilmez bu· 
lunsa da yılmadan ve yorulmadan ile
riye, eyiye doğru yürüyeceğiz. Okuma 
yıllarında öğrendiklerimizi sizlerin 
verdiği eyi örneklerle sağlamlaştırarak 
bilgi ile ve düşünüıle çalışacağız. Ti 
ki, bu mutlu günde size karıttığımızı 
söylemeğc bak kazanalım. 

Söz veriyoruz, bu yurd için, bu top
rak için seve seve ölünciye kadar uf· 
rafAcağız. 

Biz sizden de çok çalışacak ve siz
den de çok te_yler elde edeceiiz. Çün
ldl lbc imek .t•nlarla Wac imek ol• 

SAYIFA 3 

Alaturka çalgıcılar 
Bab musikisi dersi almağa 

başladılar 

Atatürk'ün, musikimizde yapd
maıını buyurduju defitim kıYUIC 
Yerir bir yürüy{ifle her yönde izle
rini gösteriyor. 

fstanbul musiki sanatkirlan 
~urumunda dün batı musikisi öğ
rencelerine batlanmı,tır. tik öğ
renceyi M. Pavof verdi. Perşembe 
günü Madam Pavla şan öğrence· 
•İne batlıyacaktır. Öğrencelere pİ· 
yaıanm tanınmış alaturka çalgıcıı
larmın geldikleri göze çarpmakta· 
dır. 

fznıir'de iiziinı ,.,. tiitün satışlar 
lzmir, 4 (A.A) - lnhiaarlar idareı;i 

borsadan üzüm almağa batlamııtır. A. 
lınan üzüm 512 çuvaldır. Alıt b'" a~ın 
sonuna değin sürecektir. 

Bu yıl mıntakamızın tütiin Ürüni o
lan o~ iki buçuk milyon kilonun bepıi 
satılmıştır. 

Ziraat Bankası Çankırı'clan 
l 4-00 ton 7.ahire alch 

Çankın, 4 (A.AJ- Ziraat Bankaun. 
ca alınmakta olan zahire bacünc eleğin 
1500 ton olmuıtur. Bundan 1400 toeu 

lstanbula gönderilmiştir. 

Çankın Halkevfnde 
Çankırı, 4 (A.A) - Halkevi t..ıl 

ıubesi açıldı. 

Soyadı alanlar çoğalıyor 
Adana, 4 (A.A) - Şehrimizde,,_. 

soyadı alanların sayısı pn geçtiu:ıe 
artmakta ve kamu bu ii için evmckteclir. 

Aclana'cla makina!41Z fırm 

kalma'lı 
Adana, 4 (A.AJ - Belediye ~ 

yoğunna makinesi koymıy- bet &n.ı 
kapamıthr. Hamur makinelerini ..,._ 
muı olan 27 fınn ıehrin dunek ihti7-
cına yetmektedir. 

Ment•nıen altidekrf 
lzmir, 4 (A.A) - llkkiaunun 23 in. 

cü günü Kubilay ile arkadqlarınıa fıle. 
nemen'de öldürülcl"Uklerinin yıldönlınü 
olduğundan C. H. Fırkuı YİLlyet W.. 
heyeti tarafından Kubilay -.simi iPn 
bir program anıtılmaktadn-. Meneme.in 
Ayyılda tepesinde yapılmakta olan ia. 
lnlab abidesinin kurulutu Wterae K.lııl.. 
lay merasimi günü bunun da açrı-. 
yapılacaktır. 

Adana'da yeni seçime amkhk 

Adana, 4 (A.A) - Y eai saylaw ae. 
çimi anıldıkları ilerliyor. B• İf için clüa 
tehir meclisi fevkalade bir toplanb J'L 

paralı rey vereceklerin defterlerinia 4ü. 
zeltilmeaini temin ile asılması ve .... 
rın teclkiki, unutulanlarm sözlerinia d·n 
lenmea. Ye seçime bakma itlerini p. 
mek üzere on iki kif ilik bir teftit be:reti 
aeçmiıtir. 

Afyon fırka kon~l•·ri 

Afyon, 4 ( A.A) - Cümlaariyet Halk 
FırkaSI Nahiye kongreleri IMltl .......... 
Doğanlar nahiyesinde on sekiz pcuk 
baba11 olan Bay Doiaa Arif nahiye lııe. 
yeti bqkanlıiına seçilmittir. 

Afyorı'da bir gazete adını 
tü rkçeleştirdl 

Afyon, 4 (A.A) - Burada çıkan ifa, 

ber gazetesi, Duyum adım almııbr. 
Soyadlarını kiitüte yaarıbnnak ifia 

nüfus dairelerine sidenler w giia mt. 
maktadır. 

Bizleri karşrlaştırmağa her .umua .... 

zırız." 

Biltiln bunlarm ardındaa, miWd.fe
nin en eıki mezunu, gayri m~ 
komisyonu reisi Bay Hama .aya.& 
Eski devirle cilmhuriyeti blJllatbrdıı 
ve uzun tecrübelerine g(henerek ,.ı 
muvaffakiyetlerimlzin büytUdtlfünll • 
tattı .• 

Toplantı geç vakit, tam bir ..... 
ve bafbhlı: havan iç.inde dalıldı.. Ve 
böylelikle de y8flı ve gene. hep llir 
türlü dilftlnen, hep bic ~olda yUrO,-. 
Jer mülldyellle.rln 58 inci yaldönlmle
Tini büyilk bir COfkunlulda kut'-tı 

eldular. 



SAYIFA 4 

fJcrlkan Postası. 

Ustaşiler asıl 
• 

ça ış yorı r ? • 
Yugos avyanın Uluslar Kurunıuna 

veı.. • gi muhbra 
Anadolu AJansrnrn Balkan serisin

den: 

Yugoslavya, Marsilya suikastının 

sıyasal mesuliyetleri hakkında uluslar 
kurumuna verdiği notadan sonra, bu 
notadaki ithaml::ı.rını teyid edici bir de 
muhtıra tevdi etmiştir. Basılmış 78 sa
yıfa olan bu muhtıranın 48 ilişiği var
dır ve ayrıca 18 tane de fotoğraf bağ -
lıdır. 

Muhtırada Ustaşi teşkilatının Maca 
riatan'da yerleşmesinden evel Macaris
tan'da, Yugoslavya'ya karşı yapılmağa 

baılanan tedhiş hareketinin başlangıcı· 
nı anlatmakda ve büyük mikdarda mül 
tecilerin gelmesinden evel bu teşkilfttın 
macar zabitleri tarafından idare edil • 
mekte olduğunu ve bazı macar teşek -
küllerinin de bu esnada, muahedelerle 
kurulmuş vaziyeti bozmak için hem· 
hudud memleketler içinde kanun harici 
faaliyetlere başlamı~ oldukları tasrih 
edilme lctedir. 

Bundan sonra tedbişci kamplarının 
kurulu~u ve 1931 yılından itibaren 
milltecilerin, Macaristan'ın "Pecs,, şeh 
rindeki bir kışlada toplu bir halde yat!? 
kalkmakda olduklarına dair izahat ve· 

rilınekte ve tedhişci unsurlarla doğru· 
dan doğruya ış birliği yapmanın bazı 

mahzurları bulnı!duğundan, sonradan 
terbiye kampları kurulduğu bildiril • 
mektedir. Muhtıraya göre bunlardan 
en meşhuru, tedhişci "Güstav Per!iiek,, 
tarafından vücude getirilen Janska 
Puazta kampı idi. Bu terbiye kampla· 

rında tetdhişciler sıkı bir disiplin al • 
tında sistematik bir surette talim ve 
terbiye olunmakta idiler. 

Muhtıra, mültecilerin ve muhacirle
rin nasıl seçilerek tedhişci kampların· 
da toplandığını anlatmakda ve bu top· 
lanma tarzı, macar sivil ve askeri ma • 
kamlarmın kendi muh_itleri içinde te ! 

hişci teşkilata ne büyük yardıuılar yap 
dığını göstcrmeğe kafidir, demektedir. 

Sının eeçmekte olan mülteciler, ma. 
carlar tarafından tutularak sıkı bir 
sorguya çekiliyorlaı ve üç dört gün ya 

polis, ya askeri makamlar tarafından 

mahpus tutul ıyorlar. Bu esnnlla tedhi~ 
ci teşkilfıtı sefi tahkikat yapıyor, mül -

tecinin sabıka:nnı ve niçin Macaristana 
kaçtığım anlıyor ve bundan sonra mül 
teci, kendisinin mutlak amiri va ;,_ eti 

ne geçen tedhişci teşkilatı şefine tes
lim olunuyor. Muhtıraya göre tedhişci 

)ere ikinci bir yardım da kaçak silah, 
bomba ve Yugoslavya'ya propaganda 
beyannamelerı getirip götürmek ıçın 

kolaylıklar gösterilmesi suretiyle ol. 
makta idi. Macar makamları bu kaçak· 
çılığm önüne geçmek iııin tedbirler ı:ıl

mak şöyle dursun, yugoslav mahkeme-

lerinin tahl.ik ve kararlan ile J.. sa· 
oit ol ·hı'u üzere, b'rçok defalıır ted

hişcileri sınıra kadar getirmek ve gö
rünmeden geçmelerine yardım etmek 

suretiyle fili •nüzaherette de bulun -
muşlardır. 

Muhtıra, macar makamları tarafın

dan teJhisci lcamplarma arzu edilmi -

yen kım eterin yanasman ası için, bu 
kamplaı etrl'!fında sıkı bir kontrol ya
pıldıgmı ve ranska Puszta tedhişci

leri, şefle"ri "Perçek,, aleyhine isyan 
ettik!cri 2"•1rn macar polisinin doğ. 
rudan clo~ruva müdahale ederek "Per -
çe.k,, i müdafaa eylediğini tebarüz et. 
tirmeı.tedir. 

Muhtıra tedhişcilc·in ne gibi şahıs 
lardan ibaret olduğu hal.kında izahat 
vermekte ve bunları beş kısma ayırmak 
tadır. 

1 - Milliyetle ,.i :aybetr.ıiş ve ye
nı millı devletıer v zi) etine uyamc:mış 

ebki Avusturya - r ~acar; .. tc:ın ordusu za 
bitleıi. 1 'isal: General Sarkotiç, Mira
ldy Perceviç, \' ıizbaşı Metzger ve Ba· 
haosl.i. 

2 - Hay.ıtlı:.n sabıka ile dolu şahıs 
lar. M · s.ıl: H. ı il ya suiltasdi failinin 
şeriki Pospisil. 

3 - Ecnebı memleket!erde!·i yugos 

lavlar arasında seçilen ışsiz ameleler. 
Misal: Marsilya suikasdı faili şeriklc. 
rinden Rojtiç. 

4 - Para ve iyi istikbal Umitleriy -
le toplanan macar sınırı mıntakasında -
ki fakir köylüler. 

S - Ustaşi teşkilatiyle iş birliği yap 
mağı teahhüd eden Makedonya ihtiJal 
tcşkilntı azalan Marsilya suikasdı fai -

1i Georgiyef ile Drangof ismindeki §a· 
hıs bunlar arasındadır. 

Bu izahattan sonra muhtıra şöyle 
devam ediyor: 

Macar makamları, memleket dahi -
linde bulunan bu tedhişci teşkilatın ne 
gibi gayeler için hareket ettiklerini ve 
ne gibi metodlarla çalıştıklarını bilmi· 

yordum diyemezler. CUnkU Usta§i teş· 
kil!tı azalan, kendilerine mahsus aııke· 

ri mahiyette Unifonna giymekte idi -
ler. Bu teşkilat aynı zamanda, halk ve 

kendi azaları Uzerinde nüfuzunu artır
mak için, para dahi basmıştır. (Bu pa· 

ranın bir fotoğrafı muhtıraya bağlıdır.) 
TeşkiUit açık olarak askeri talimler 
yapmakta idi. Macar makamları, bun. 
ları görmemiş ve anlıyamamış dahi ol
salar nazar dikkati celbetmek için ya

pılan diplomatik müdahaleler kafi de
rece çoktur. Sonra, 26 nisan 1934 tari

hinde yugoslav elçiliğine gönderdiği 

bir nota ile macar hük\iıncti biltün bun 
larr resmen kabul eylemiştir. 

Muhtırada, macar makamlarının yu 

goslav mi11iyetinden bir çok şüpheli 

şahıslara pasaportlar verdiği zikredi -
lerek bu pasaportların fotoğrafları gös
terilmekte ve ayrıca bu mültecilerin ne 
reden para buldukları meselesi de mü
nakaşa olunmaktadrr. Bu hususta muh
trrada deniliyor ki: Tethişci şefleri 
çok refah içinde yaşıyorlar ve sık sık 

dışarıya uzun seyahatlar yapıyorlardı. 
Marsilya suikasdı da para itibariyle 
geniş bir vaziyetde tertib olunmuştur. 
Bütün bunlara ilaveten beş senedenbe
ri müteaddid ve geniş cani çetelerinin 
yfyip içmekte oldukları, :ır.ühim mik
darda elbise ve silahları bulunduğu ve 
bıınlar için ne kadar para Hlımngeldi/ti 
düşünülürse biltün bunların husui ve 
şahsi bir teşkil§tm işi olmadığı derhal 
anlaşılır. 

Muhtırada ayrıca iki devlet arasın -
da. 1930 teşrini eveli tedhiş hareketle
ri üzerine, o zamandanberi bugüne ka
dar cereyan eden diplomatik mfrkfite -
beler de mevzuu bahsedilmekte ve ad· 
ları ve nerelerde oturdukları Yugoslav· 
ya tarafından bildirilen şahısların Ma
caristan tarafından hiç bir zaman mey· 
dana çıkarılmadr~ı tesbit olunmakta -
dır. 

Marsilya suikasdından sonra macar 
hükflmetinin 21 teşrini sani tarihinde 
arazisi içinde oturmuş şüpheli yugos -
lavlara dair verdiği liste muhteviyatı
na muhtırada biiyük bir yer ayrılmıştır. 
Muhtırada buna dair şu izahat veril. 
mel<tedir: Bu liste, son seneler zarfın
da yugoclav arazisi üzerinde yakalan -
mış bütün tedhişcilerin isimlerini ha
vi bulunuvor. Listedeki malumat da, 
Marsilya'da yakalanan tedhişcilerin 

Janka Puszta çiftliğinde nasıl otur· 
dultlarşna ve oradan nasıl hareket ettik 
le rine dair yaptıkları itiraflarla aşağı 

yukarı tetabuk etmektedir. Yalnız şu
nu tasrih etmek lazımdır ki: "harice 
gitmiştir,, tabiri yerine Macaristan hü· 
kümeti "kaybolmuştur,, ve yahut "ne· 
resi olduğu öğrenilemiyen bir yere git 
w:ştir,, cümlelerini kullanmaktadır. 

Halbuki bu neresi olduğu öğrenilemi • 
yen yere gidiş her defasında tedhiş fa. 
a~iyeti yapmak Uzere bu şahısların Yu 
g"slavya'ya geçmiş olduğu zamana te
s düf eylemektedir. Marsilya suikasdı 
şeriklerinden ikısi bu listede suikasd 
arifesinde "Macaristan'dan kaybolınuş. 
lardır,, diye yazılıdır. Suikasdın üçün 
cü şeriki Moi Kralj'ye gelince, bu 
adam, macar hükumetinin listesinde, 
1933 yıl1 temmuz m ia, yani koprivnika 
s..: ' Y.ıısdın1"n sonra yugoslav elçiliği· 
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nin macar makamı. rından bu tedhişci
nin tesli:n edilr. e 'ni istediğ i bir za -
manda, "kayb:>ll!" • tur,, diye gösteril
mektedir. H albu i Kralj, ifadesinde 
Nagy Kanit .... 'y i diger iki arkadaşı ite 
birlil:te terketm · olduğunu söylemi ş -
tir. Yugoslav hu. 1metinin, Macaristan 
dan bir tedhişci) i kont rol altına alma
sını istediği her defada vaziyet böyle 
olmuş ve "kayboldu,, cevabı verilmiştir. 

Muhtua, bundan sonra, macar hü -
kfımeti tarafından kendi lehine olarak 
dcıima ileri sürülen Kaposvar davasını 
ele alarak bunun daha ziyade Yugos -
lavya'rfa dahili b'r karışıklık çıkartmak 
ve aynı zamanda Macaristan'a bir ka
çınma çaresi hazırlamak için yapıldığı
nı söylemektedir. 
Muhtıra, 1929 clan 1934 senesine 

kadar Mıcaristan ic:n~eki tedhişci fo
aliyetlt'ri neticec;in,le Yugoslavya'da 
yapılan suikasd ve cinayetleri de s:ıy

mllkta ve bu "Uilrnsd \."e cinayetlerin na 
sıl tert;t. olt•ndu ~ıına clair Yugoslavya 
mııh l: emeleri dniin~e t~sbit olunan ha
ki1·:-ı tleri göstermek•edir. 

Nihayet muhtırada Marsilya suikas
dında 1'.facaristan'ın mesuliyetleri şu 

suretle hul5sa olunuyor: 
Bu işi yapar.ak caniler, Macarist"n' -

da senelerdenberi metodik bir suret+e 
bu gibi işler için yetiştirilmiş tedhi~ -
ciler arasından seçilmiştir. 

Katiller, Macaristan'i serbest olarak 
macar pasaportlarını hamil olarak terk 

etmişlerdir. Diğer taraftan Marsilya 
suikasdı, Macaristan tarafından ilham 
gören ve macar topraklarında senelcr
denberi hazırlanan tcdhişci faaliyetin 

bir nevi tetevvlicU gibi gözükmektedir. 
Tedhişci ve cani gruplarının hak\kt 
bir cinayet mektebi haline getirilmesi 

keyfiyeti ancak macar makamlarının 

müsamaha ve yardımiyle kabildir. Ma-

caristan'ın, tedhişcileri sıkı bir kontro 
]a tabi tutacağına dair verdiği mütead· 

did vaidlere rağmen, ıuikasd hazırlığı 
ve bu menfur işi işliyenlerin Macaris. 
tan'dan hareketi hiç bir sıkıntıya ma -

ruz kalmaksızın olup bitmiştir. Cani 
Mio Kralj'ın Macaristan'da bulunduğu 
kendisine söylendiği ve bunun iadesi 

istendiği halde bu adamı tevkif etmek· 
ten daima imtina etmiş olması Maca • 

ristan'ın mesuliyetini artırmaktadır. 
Macaristan'ın Marsilya suikasdın. 

dan sonra aldığı vaziyet ise, suikasd 
esnasında ve suikasddan evelki vel.nyi
in aydınlanmasını hiç bir zaman iste· 

mediğini tebarüz ettirmeğe kafidir. 
Uluslararası tahkikatı karşısında ma. 

car hükf\rneti sistematik bir inkar yolu 
tutmuş ve nıacar makamları, tedhfc;d 
Perçek, Seroviç ve Kralj ile Janka 

Pustza çiftliğinin kapanış tarihi hak. 
kında biribiri arkasına yekdiğerini tut 
mrv.m beyanatta bulunmuşlardır. 

Muhtıra, Yur,oslavya'nın uluslar 
kurumuna niçin müracaata mecbur kal
dığmı izah eden su cUmlelerle bitmek. 
udir: 

"Yugoslavya hükftmeti, Yugoslavya 
itin büyük bir kırahn ve Fransa için 
büvük bir devlet adamının ölümUne se 

bebiyet veren Marsilya cinayeti mese
lesini - bu işin, tarihde birçok misalle· 
ri bulunduğu gibi, tek bir caninin mün-

ferid bir işi olmadığına kani olduğun
dan dolayı • devletler ve dünya efk&rr 

umumiye• i muvacehesinde uluslar ku-,.., 
rumu konseyine arzetmiştir. Marsilya 

cinayeti, senelerdenberi Yugoslavya 

haricinde Yugoslavya aleyhine devam 
eden faaliyet ve tertibatın tabii bir ne
ticesidir. Böyle bir tedhiş hareketine 

karşı tek bir devlet otoritesi, mUdafaa 

için kafi değildir ve uluslararası fş bir 
Iiğine ihtiyaç vardır. 

Yugoslav hükfimeti, merkezi hariç
te bulunan bu tedhiş teşkilatına kar§ı 

bütiln kuvvetiyle kendini müdafaa için 

çalışmış ve bu hususta daha evet müte
addit defa macar hükumetinin yardım 

ve iştirakini rica eylemiştir. Fakat ma 

car hükumeti, hiç bir defa, 15zımgele.n 

tedbirleri almamış ve ancak Macaris. 

tan'rn bu tarzda hareketi neticesinde • 
dir ki tedhiş faaliyeti Marsilya cinaye 
ti ile tetevvüç eylemiştir. 

Macar hükumeti bu suretle bilyük 
bir mesuliyet almıştır. Ve yugoslav hü 
kfuneti, bugün uluslar cemiyetinin en 
büyük taazzuvu önünde bu mesuliyet1e 
ri iddia eylemeği, kendisi için en ileri 
gelen uluslararası vazifelerinden say -
maktadır. 
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) alum,·ı l'ostwıı 

ağlı gazetec · 
a asıl ö m ·ş? 

Ustaşi gizli teşl<lla tına karşı ç· Jışan 
l~ir lio mite mi var? 

2 i' ltırilıli IJe:rli Meyi gazeıe
·"i yazıyor: 

M:lliyetçi bir yugoslav gazetecisi
nin Se,,ho'da ölmesinin arkasında bütün 
Balkan dalaverelerinin, gizli komitele-

rin, ı:.ıyasal cinayetlerin esrarı gizlen
mış bulunmaktadır ve bu ölüm bir ro
maucıyı bile heyecana düşürecek bir 
mahiyettedir. 

Kırk dokuz yaşında bulunan Moris
lav M~ksimu~ Petroviç evinin odasın· 
da gazle boğulmuş bir halde bulunmuş 

tur. Bu zat, hırvatların teşkil etmiş ol· 
duğu Ustaşi isimli gizli cemiyet men-

sublanndandı ve 1923 yılında memle
ketten uza.klaşmağa mecbur oluncaya 
kadar bir çok mühim vazifelerde bu -
lun·n:ştu. 

Haber alındığına göre bu adam, 
uzun znmandanberi bir Yugoslavya giz-

li cemiyetinin memurları tarafından 

İngiltere' de aranmakta, takib olun. 
makta idi. Bu defa, esrarlı bir surette 

ölü·ntlnün o cemiyet tarafından yapıl
dığı ı:.anılmaktadır. 

Bu adam, büyük savaşın hangi se
bebıerden çıktığını anlatan vesikalı 

bir kitab yazmış, bu eseri daha yeni 
tnmamlamış bulunuyordu. 

Kendisine Dahiliye Bakanlığı tara
fm..:k.n memleketi terketmesi teklif 

edildiği ve cuma gününe kadar mühlet 
verildiği zaman, Belgrad'a giderse sag 

'kalamıyacağım, orada parçalanacağın • 
dan h.ı· .tuğunu söylemişti. 

Petroviç'in son aylarını büyük bir 
korku içerisinde geçirdiği ıöylenmek -
tedir. Kitabını basacak olan kitabcının 
söylediğine göre bu adam, bundan bir 

ay cvel, elinde bir kitab müsveddesi 
olarPk yazıhanesine g<"lıniş ve müs

veddeleri masanın üzerine koyarak de
miştir ki: 

"- Bu büyük savaşın iç taraftan ya
zılmış olan ilk hikayesidir. Bunu ba· 

sarı;anız. beşeriyetin başına böyle bir 
felaketin daha çıkmamasına, belki, yar 
dım etmiş olursunuz.,, 

Kitabcı Mr. Mot demiştır ki: "tah· 
kik!erim neticesinde bu adamın verdiği 
malumatı verecek bir vaziyette bulun· 

duğunu öğrendim. Kitabların bazı ba
hisleı i çok heyecan verici bir ifade ile 

yazılmıştı." Petroviç bir gizli cemiyc· 
te -nensub idi ki parolası ıu idi: "Ya 
birleşmek, ya ölüm 1,, 

Bir zamanlar Kıral Aleksandr'm 
kuvvetli bir taraftan olan Petroviç, 
sonra Kıralın aleyhine dönmüş olan 
ekalliyette birlikte çalışmağa başla· 

mıştı. 

Kitabcı, ölen adam hakkında Deylf 
Meyi muhabirine daha fazla tafsilat 
vererek demiştir ki: 

" - İ1k görüşmemizden bir hafta 
sonra tekrar beni görmeğe geldi. Fena 
haMe heyecanlı idi. "Beni ölUmle teh· 
did ediyorlar!., dedi. 

Kendisine esrarengiz bir telefon 
gelmi~ti. Telefon eden adam, sırp dili· 
ile şu sözleri söylemişti: "Popoviç öl
dürüldü; ondan sonra listede senin 
adın var; sıra senin.,, 

Büyük bir korku ve telaş içinde 
idi ve Yugoslavya'dan gelmiş gizli bir 
komitenin kendisini öldüreceğine ka· 
naat etmiş bulunuyordu. 

O kadar şaşırmış ve korkmuş bir 
halde idi ki nihayet kendisini taşrada 
bulunan akrabamdan birinin yanma 
gömJenneğe karar verdim. 

On gün kadar orada kaldı. Ondan 
sonra artık kendisinin İngiliz sivil po
lisi tarafından adamakıllı himaye edil -
mehe olduğuna kanaat getirmişti. 

N;hayet, geçen çarşamba günil, 
kendisinin memleket dışına çıkması 

için emir ğeldi. Nüfuzlu mebuslar ve 
muh:ırrirler, bu kararın geri alınması 

için uğraştılar; fakat mümkün olmadı. 
Kendisine biraz para verdim ve İtalya 
da kullanılmak üzere bir de çek • yaz-

dım Gelip bunu almasını bekliyordum. 
Fakcıt gelmedi. Sonra da gazle ölmUŞ 

oldul:runu haber aldım. 

İsmi geçen Popoviç de Karadağ 
Prensı Milo ile alakası olan binbaşı 

Popoviç'tir. Bu adam, birkaç hafta evci 
ölmiı!;til. Onun ölümü kalb durmasın" 

dan ileri gelen tabii bir ölüm telakki 
edilmişse de kendisini gayet iyi tanı" 

yan Petroviç buna inanmıyordu. Popo• 

viç'in gayet sağlam ve zinde bir adam 
oldu~ıınu, bir kalb sektesiyle dilşüb öl· 
m~sinin imkansız bulunduğunu söylU• 
yordu. Bu ölümün deriye şırınga edi· 

len ve sonra hiç izi bulunmıyan bir 

şark zehiri vasıtasiyle vukua geldiğıne 
bunu gizli cemiyet adamlarının yaptı• 

ğına kanaat getiriyordu. 

Daima öldürüleceğini düşUnen bu 
adam, o esrarengiz telefonu da aldık· 

tan sonra büsbütün teHişa düşmüştü. 
Ru korku ile Skotland yard'a (in· 

giliz gizli polis teşkilatı) na baş vur· 

du oradan gelen ve Petroviç'i sorguya 
çeken bir memur, İngiltere'de böyle 
bir gizli komitenin mevcudiyetini ne 

tekzib, ne de tasdik etmedi. 
Daha sonra Petroviç aynı mealde 

bir telefon alınca bUsbiltUn iorku ve 

telftç,. düştü. Artık hayatından adam

akıllı korkuyordu. Bu telefon haberi· 

nin geldiği doğru idi; çUnkü bunlar 

bizim eve geliyordu. 

Birkaç gün sonra bir yabancının 

bizim eve gelip kiralık oda sorması, 

Pe~rovfç'f blltiln büttln kuşkulandır• 

mıçtı Annem, bu adama oda vermedi: 
çünkü şüpheli bir adam tesiri yapı" 

yodu. Bu adamın bir anarşist olduğu· 
nu tahmin ettik ve eşkalini Skot1and 

Yard·a verdik. 

Ondan sonra bizim aokakta şüphe· 

1i adamlar peyda olmağa başladı. HeP" 

sinin eşkalini Skotland Yard'a bndiri· 
yorduk. Oradaki memurlar, bızim tarif 

ettiğimiz adamları tanır görünüyorlar· 
dı. 

Petroviç belki dışardan vurulururr> 
korkusiyle asla pençere kenarında otur 

mıyaı, gece yattığı odanın kapısını 

kitle}' or, diplomatlık umanından kal· 

ma kılıcını yatağının yanı başında bıJ

Jund.nuyordu. 
Petroviç, hayatını mütercim olaralc 

kazanıyordu. Sekiz dil konuşuyor ve 

yazıyordu; fakat hiç biri pek mükerJI" 

mel derecede değildi. 

Kendisi Karadağ'da doğmuştu .,e 

akr;ıbaları Niş'te bulunuyordu. aerı1 
' · tr kendi memleketinde, hem de SırbıS 

nrn L<'ndra elçiliğinde hariciye rnerr>ur 

luğu etmişti. 

Büyük savagta Setanik'tc sırb .,e 
ingilfa askerleri arasında irtıbat ı•,. 
bittiği vazifesini görmü§, daha 11orır• 
Amerika'ya giderek oradaki sırbtar• 
dan bh tabur teşkil etmişti.,, • 

·rı• 
Pt'troviç'in yakın dostlarından bl 

si de §Unları anlatmıştır: 

" Marsilya cinayeti dolayısiyle 'fili"' 
·def 

rino'da tevkif edilen Ustaşi ı.ı 
ya• 

sık Petroviç'e mekttıb Pavliç, sık 

zardı. 
1c1ı&• 

Cmayetten bir müddet evel, a 
• • aurı· 

bir mektubu bana da göstennıştı. ...rıı 
· tarı .. 

da Pavliç, yakında Ustaşi adanı 1'· 

Londıa'da kendisini ziyarete gclc:ı. 
]eri. onlara yardım etmesi ıuzunıu faal 

diriliyordu. Ustaşi teşkilatının dışırı 
üyeleri hep Yugoslı:ıvya sınırlar~ ti tet 
dadırlar ve bunlarla "kara el,, gıı .:sele 

"cau 
kil!itı arasında müthiş bir nıu 
ve dü~manlık vardır. ya al 

f l• tinin 51 
Petroviç, kendi aa ıye . 'le et· 

d . • . k mitecılı 
otrluğunu, ken ısının o 
me~if!ini sık sık sövlerdi. 
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c. . F. ' 1ilayet li1ırultayı 

Bilecik (Hususi) -
Vila) etimiz C. H. F. sının senelik 

kurultayı ikinci teşrinin otuzuncu cu -
illa günü toplanmıştır. Bozöyüktc • t'Ş 

Söğüt'ten dört Osmanelinden Uç Bile
tik'ten beş ki ceman on yedi yalabaç 
kurultaya gelmiş Gölpazarı kaza kurul 
tayını çağında yap;:ımadığmdan yala -
haclarını göndermemiştir . 

Kurultayı vilayet fırka başkanı Ali 
Şe\•ket Öndersev açmış ve iki yılda fır 
kaca yapılan işleri ve alınan ve veri -
len para hesablarmı gösteren uzun ra
Porunu okuyarak bunların konuşul -
?nasını denilmiştir kurultay hesab ve 
dilek encümenlerini seçerek vilayet fır 
kalarının dileklerini ve idare heyetinin 
hesablarım eleyüp okumuş ve raporları 
nı kurultaya sunmuştur. Kurultay üye
leri bu raporlar üzerine uzun uzun ko· 
nuşınuşlar ve sonunda raporların tap -
layarak eski idare heyetini alkışlamış
lardır. Bundan sonra yeni idare heye· 
ti seçimine geçilmiş ve gizli yapılan 
•eçimde belediye reisi Yahya, vilayet 
drıimt encUmen üyelerinden Şerif Dogu 
Ali, İbrahim, avukat Hakkı, Hilmi Mer 
cinıek, ve belediye meclisi llyelerinden 
Önıer İbrahim Dağısdanlı Cogarak çav 
lta.zanmışlardır. 

Fırkanın dört yılda bir toplanan 
bUyUk kurultayına giderek vilayet yala 
baçl..ğına vilayet fırka başkanı Şevket 
Öndersev ile Şerif Doğu seçilmiştir. 

Şerif Dogu'nun kurultaya sunduğu 
bir yazguda Ulu Önder Atatürk'e, İs· 
ll'lct İnönü'ne, Fırka ya.ı:ganı Bay Re
teb'e kurultayın saygı ve sevgilerinin 
bildirilmesini dilemiş ve tayca okkay • 
larıa benimsenmiştir. 

Vali Ali Riza Okay Kurultaya ge
lerek konuşmaları sonuna kadar dinle
miştir. 

Valimiz soyadı olarak Şen, neşeli 
Yorumuna gelen (Oskay) adını almış
tir. Viliyet C. H. F. başkanı Ali Şev
ltct (Öndersev) adını benimsemiş ve 
Yeni adı (Şevket Öndersev) olmuştur. 
\7i1ayet daimi encümen üyesinden Şe
rif (Dogu) adını almıştır. 

Aydın spor alanı - Halkcvi 
çalışmaları 

68, cümhuriyet ilk okulu yoksul talebe 
terinden 30, Gazi Paşn ilk okulunda 27, 
Gilzelhisar ilk okuh: rıda 30, 7 eylfıl ilk 
okulunda 14 Halide Hatun ilk okulun
da 14 ve orta mahalle ill; okulunda da 
12 yoksul çocuğun kitablarıı ı kol geli
rinden almıs ve dağıtmıştır. Kol bu 
günlerde temsil verecek, deve güleşi 

yaptıracak ve hayı.- sevenlerden para 
tophyarak orta ve ilk okullardaki yok 
sul talebelere giyecek ve ayakkabı da 
dağıtılacaktır. 

Bütün vilayet çevresinde fırkamtz 
ocak kongreleri bitmiştir. Bu ayın ba
şında nahiye kongreleri başhyacak, 
ilk kanunun onunda nahiye kongreleri
nin de arkası ahnacaktır. 

Ankara radyosunda 
diin gece 

Dün gece Ankara radyosunda cUm
huriyet devrindeki askerlikle eski de
virdeki askerlik arasında mukayeseli 
bir konuşma yapıldı. Mehmedciğin as
keri bir terbiye ile yetiştiğini ve aske· 
rin sadece silah ve talimle uğra~mayıp 
faydalı ve ulusal bilgilerle de bezendi
ğini belirten bu konuşma çok faydalı 
oldu. 

Ondan sonra Sarazat'm Habanerası
nı Depriver'in zenci şarkısını kemanda 
Necdet Remzi, piyanoda Ulvi Cemal 
çaldı. 

Ahmed Muhib kendi şiirlerinden 
birkaçını okudu. Arkasından Ankara 
triyosu Necil Klizım'ın iştirakiyle Se· 
zar Frank'tan jiyosunu çaldı. 

Sonra Maliye Bakanlığı namına bir 
zat kadastro işlerinden bahsetti. Ar1ka· 
sından dans musikisi çalındı. 

Bugünkü program şudur: 
1 - Tayyareci konuşacak. 
2 - Musikiden Debisi, ıuda akis-

ter, yağmur altında bahce, 
3 - Sporcu konuşacak. 
4 - Musiki, Mari Boyar teganni e

decek ve şunları söyliyecek: 
Son çiçek, kırmızı dudak, Tanhoy

zer'den bir Arya. 
5 - Anadolu Ajans haberleri. 

·-~ .. ~ ::e.;A:ı;A;::A::.:' ~ • d 
~: Ankara halkevi ~~ 
.. ~ 
~ ~ 

.,~ Kütüphane - Perşembe- ~~ 

.. ~ den başka her gün: saat 14 t ~ 
:~ len 20 ye kadar açıktır. ~: 
~ Jimnastik salonu - Cuma- ~,. 

.,~ dan başka her gün açıktır. ~ 
~ Jimnastikhanede çalı~anlar, 

programına bağlıdır. 

Anl\:ara Avcı ar 
Kulübü k1ırultayı 

Ankara Avcılar kulübü kurultayını 
yapıp bitirmiştir. Genel B~şkan Bay 
Akagündüz hasta olduğu için buluna

madı. Kurultayı 1. H . Başkanı avukat 
Bay M. Kemal açtı. Raporhır ok;nup 
onaylandıktan sonra 1. H. secimine ge

çildi. Kurulta\•da bul• nan üyelerin he
men hemen ses birli<;i ile adları san
ları aşa •ıda yazılı arkadaşlarını seçti
ler: 

Genel Başkanlı':a gene Ankara say
lavı Bay Akagündüz, t. H. Başkanlığı
na avukat Bay M. Kemal Genelyazar -
lığa Ekimbakanlrk Baytar Fen kolu 

müdürü Bay Naki Cevat Ateri, üyelik
lere cenup Demiryolları mümessili Bay 
Tarık Konuk, Bay Mehmet Ali Kiitük 
çü, Bay Kfizım Kiitükçü, Emniyet ko
miseri Bay Sırrı Özer, D. Demiryolla
rı T. H. başı Bay Asım Akyürek, Hi -
lAl kumaş mağazası sahiplerinden Bay 
Niyazi Eryavuz, Saraç Bay Osman Bal 
dayı, Bezci Bay İsmail Softatek; 

Yedek üyeler: Yüzbaşı Bay A. Raik 
Zağpuaat, Bay İrfan Savaş, Belediye 
kasacısı Bay İsmail Akbaş, Tilccar 
Bay Ahmetd Hanif, Bay Ali Hakkı 

Pusatçı. 

Avcılarımı:ea eyi, bol başarımlar di 
leriz. 

4.nka a Gücü 
Bir avcılık kolu kurdu 

Siibakanhğa bağlı Süerdem Fabrika 
tarının Ankara GücU adı ve Genel mü
dlir General Eyüp'Un koruyucu bakan· 
ltğı altrndakf idman kurumu bir avcı· 
lık ve dağcılık kolu kurmuştur. 

Bu kolun kurulma ve sağlanma iJ • 
leri için Ankara Avcılar kulübünden 
istenen kardaş ve pusatdaş yardımına 

A A. kulUbU hemen karşılık vermiş 

ve yeni kurum için en eski ve bilir üye 
lcrinden Bay Tevfik Şevket Averi'ni 
yükUmlemlştlr. Bay Tevfik Averi bu 
kola kaptan seçilmiştir. 

Namlubaşı beraber yUrUyecek olan 
bu ko1a da değerli başarımlar dileriz. 

Ankara A vcı]ar ıkulilbil bu Ulusal 
işin bir kat daha yayılıp ilerlemesi için 
gerek gördUğU yerlerde ve kanadı al· 
tında böyle kolların kurulup çoğalma
sına çalışmaktadır. 

Ankarn'da professyonellik 
yoktur 

Gençler Birliğinden aldığımız nşa
ğıdaki yazıyı doğnınun ortaya çıkması 
için basıyoruz: 

Top mecmuasında Ankc1.ra muhabiri 
Saffet Emin imzasile intişar eden ma. 
kale silsilesinde Ankara'da profesyo
nellik cl!reyanından bahsedildiğini ve 
bu cereyana Ankara lrnltiplerinden ba
zılarının taraftar olduklarını anlatan 

Aydın - Aydın spor alanında geçen 
Yıl çevirme divarlarının bir kısmı bele 
diye tarafından yaptırılmıştı. Geri ka
lanını da bu yıl spor mıntatcası tamam· 
1arrıaktadır. Belediyemiz de geçen yıl 
YaPtırılamıyan ikinci tribün arasına 

bir balkon yaptmyor. Baharda spor ça 
lı-:rr.alarının hı .. .Jandığında ve lik kar -
!ılaşmalarınd -ı oymaklar düzgün ve ta 
llıaınlanmış Aydın alanında oynıyacak 
lar ve seyircilerde gerek ayaktopu kar 
lılaşrnalarını gerekse diğer spor oyun
larını oturup seyredecek yer bulacak · 
lardır. Aydına çok eyi bir alan kazan
dıran belediyemizi ve mıntakayı kutla 
tız. 

Konser - Her pazar günü 
RiyMeti Cümhur filarmonik 
orkestrası tarafından: saat 

~ 20,30 da. 1 mübhem yazılar çıkmaktadır. 

lialkevimiz soysal yardım lt0lu bu 
~ıl da orta okul yolt-suJ talf'bf'lerinden 

~ Çaylı dans - Her cuma: 
~ saat 17 den 20 ye kadar ~ 
•·"'" ... ~~ -.,/llfl'.~-:..A A :.&': 4' 6.: <A: ,.; ~ ~~ 

Tefrika: 22 

G ··nahım 
( l\11!.A <.;Ul.PA) 

Ya.an: 

'\NNıF VIVANTI 

~ İşte, işte sah uf! ince direkleri 
ı ara birer çizgi gibi gökde şckil
l!"'ı • • ., •llştı. 

t Astrid, gene camı vurdu, şofö
i~ durmasını işaretledi. Beriki 

at etti. 

te <? zaman genç kız indi; şofö
~~ Yırrni kuruş verdi. Arab, bu ka
ı;r fazla cömerdlikten abdallaş
t 

1~• tekrar tekrar eğilerek, bir sr-
i~5iiıumsemeler, bir sıra sevinç 
% eleri ile teşekkür etti. Astrid, 
~;ı a eeri cfönmesini işaret etti; fa-
ecı~ . Öbürü, reddeden, protesto 
ttı 11 ışaretlerle hızlı hızlı konuş-
~~~a koyuldu. Kanalı ve yolu 
li ererek, ve başını sinirli sinir-
~l~a~hYarak anlatıyordu ki, genç 
~eri aha ötelere götürmek veya 
l"· Y~. Şehre getinnek istiyordu. 

·-.• .. "" ·--1 • •• :;;.; .. .,..A.,m on11 

halyanca aslından türkçeye ~eviren: 
NOSHET HAŞIM SINANOliLU 

0 ıssız yerde öyle yalnız bırak -
mak istemiyordu. 

Astrid etrafına bakındı. Ger -
çek etraf ıssızdı. Lakin k~al bo
yunca iki zayıf koyunla bır keçi 
güden çocuklar ona cesaret verdi
ler. ötede, kanalın öbU: kıyısında 
bir kaç tozlu palmiyenın etrafın -
da kerpiç kulübelerden bir dü -
ğüm gibi bir _rab köyü seçiliyor
du. 

Genç kız şoföre kati bir eda 
ile geri dönmesini emretti; fakat 
öbürü makineden indi, ve yolla 
suyu parmağı ile işaret ederek, 
anlaşılmaz sözler ve telaşlı jest -
lerle ona şaşkınlığım ifade etti. 
Şahane Shepheard's Hotel'de otu 
ran nazik "sitt,, beyaz prenses, bu 
kanalın yoksul kıyısında ne an -

Muhabir Bay Saffet Emin evelce 
Geneler Birliği kulübUniln ikinci reisi 
olmasr dolayısiylc muhitte bu cereya
na Geneler Birliği kulUbUnUn taraftar 

yordu? Hayır.. onu yalnız bırak
mıyacaktı. 

Genç kız, sabırsız jestlerle bo
şuna ona dönüş yolunu gösteri -
yordu. Sarığın ve deri berenin 
altında zayıf ve çizgi çizgi ihti -
yar yüz, vazgeçmez bir inad ifa
-desi aldı. 

O zaman Astrid, hedefi ne ol
duğunu ona söylemek, onun insa
fına ve hulftsuna emniyet etmek 
lazım olduğunu anladı. 

Elini kaldırdı; suyun ötesin -
de köyü gösterdi. 

- El Abid .. - ve sesini alçal
tarak, - Saad Nasir Bey .... - dedi. 

"Saad Nasir'in evi!,, bu sözün 
tesiri. büyülü ve enstantane oldu. 
Zayıf yüz aydınlandı. Her an Al
lahın adının karıştırdığı bir söz 
seli ile volana oturdu; selam ve 
hayir dua jestleri ile otomobili 
şehre doğnı döndürdü, yollandı. 

Astrid kıyıya yaklaştı. Taşlı 
ve dik bir patika kanalın kıyısına 
kadar iniyordu. Karşı kenarda 
büyük bir sal bağlı idi. Fakat sal
cı nerede idi? 

l LlS 

1 
Denizli mebusu Bay Mazhar Müfid, 

Erzurum Mebusu ve H.ılkevi Reisi Bay 
Nafi Atuf ve karC: .. ı;i Dr. Bay Şevket, 
soy adı olarak Kanım adını almışlar· 

dır. Yozr:ad mebusu Bay Süleyman Sır
rı'nın soyadı 1çöz'dür. Dünkü sayımız· 
da ycanlış basılmı tı. 

-A-
Ayo:ta - 32 inci alay 3 üncü Bl. 

Kum. vüzbaşı Bay Hilmi, Acar - Ma
liye Bakanlığı muhasebe Md. memur
larındar. Hasan Hilmi, Aydemir -
Defterdarlrk tahsilat memurlarından 1 
HRkkı, Af~in - C. H. F. eski Beyoğ
lu mutemedi, Konya iktısat müdürü 
Zeki. Akay - Askeri fabrikalar umum 
evrak müdürü Bav Veysel, Akbaş -
Ankara gümrüğü mıntaka memuru Ce
vad 

-B-
Budak - D. D. Y. altıncı divizyon 

ustabaşısı İsmail, Barlas - Ankara ve
rem dispanseri başhekimi Dr. Nad. 

-Ç-
Çelik - Adliye Levazım Md. Bay 

Ziyn, Çavaş - Maliye, takip teftiş tet
kik memuru Bay Osman Nuri. 

-E-
Erdal - Dahiliye Bakanlığı V. 1. 

Ş. 2. memuru Bay Rifat, Ekinci - Es
ki Zağralı Bay Nusret, Eıilcv - Ma
liye Bakanlığı muhasebe Md. memur
larından Etem. Ergin - Halkevi sinr.
ma memuru Kenan Reşid, Ergin -
U. Jandarma K. müşavir binbaşı Ad
nan Reşid, Erinç - Divanı Muhasebat 
4 lincü daire reisi Fevzi, 

-G-
GümUşbaş - Divanı Muhasebat mu

rakıbı Bay Sadi, Güven - Divanı Mu· 
hasebat murakıbı Sakıb, Gfivcn - Ev. 
V. Md. Muhasebe mUdilrU Hakkı, Gen
cal - Belediye Bankası ~eflerinden 

Kemal, Gfingen - B. M. M. kanunlar 
kalemi mUmeylzi Fehmi, GUvenç -
Mülkiye müfettişi Orhan Sami, Gö
nene - T. B. M. M. matbaası mUdUr
lllğU basmusahhihi ZekAf, Gökçe - Aı

kerf depo mlldilrll binbaşı Hüseyin, 
Ankara maiyet memuru azmi, GCiner -
Ankara gUmri11c muayene memuru Atıf, 
Giller - TUrkofis müşavirlerinden 

Melih, GUnay - Riyaseticilmhur köş
kUnde Kerim Güngören - Ankara İn
hisarlar Baş Md. Fikri Faik, Garan -
Avusturya sefareti tercümanı Tarık 

Murad, Gllreli - Nafıa şoseler ve me
tıanl dairesi muavini Ali T-a ib, 

-İ-
İmrem - Ev. U. Md. İdare encü

meni ve tevcih heyeti üyesi Şefik, İnan 
- Belediyeler bankası şeflerinden Ne
fi Salim, !mre - Göynüklü Mahmud. 

olduğu zehabı hasıl olmaktadır. 

1 - Geneler Birliği kulilbü bu ce
reyanı şiddetle red ve sporu bir tica
ret metaı olarak değil milli bir vazife 
bildiği için yayan bir kütledir. 

2 - Bay Saffet Emin'in kulüpte 
ikinci reislik sıfatı olmadığı gibi idare 
ile bir mUnasebeti de yoktur. 

Keyfiyetin muhterem gazetenizle 
bfldirmenlzl aygılarımla dilerim. 

İki kara çocuk, yan çıplak ve 
yalınayak, uzaktan şaşakalmış ve 
saygılı gözlerle takib ederek ona 
bakıyorlardı. Fakat genç kız dö -
nüp onlara bakınca, dehşet icinde 
kaçtılar: Arkalanndan iki koyun
la keçi de, bir toz bulutu kaldıra
rak dört nala onları takib etti. 

Astrid, ayaklannın dibinde ışıl 
dıyan geniş ve aydınlık su şeridi
ni hayran seyretmeğe koyuldu. 
O böyle bakınırken, güneş, hattı 
iistüvaya yakın memleketlerde 
olduğu gibi, hızla ve birdenbire 
yuvarlamb düştü: gök hemen tu
tuştu. Sular kana boyandı. Doğu 
tarafında, ağaclann arasmdan, 
canlı mercan bir fon üzerin -
de, piramidlerin tepeleri, saf al -
tından müsellesler seçiliyordu. 

O zaman suyun ötesindeki 
köyde köpekler havladılar; beri 
yanda da başka köpekler onlara 
cevab verdiler: göçebelerin bekçi 
köpekleri ile köyün parya köpek
leri. Bir eşeğin amrtısı ile bir deve
nin öfkeli homurtusu, sık akasya
larla ökalitoslar arasında gizlen
miş yerli köyünün yakınlığını an
latıyordu. Fakat Astrid kendini 
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-K-

Kaln - Divanı Muhasebat murakr· 
hı Bay Asım, Kandaz - Evkaf U. inşa• 
at Md. Vehbi, Kayan - Evkaf U. Or· 

man ve arazi müdürü Remzi, Kanad -
Gazi terbiye ens itüsü muallimi Halil 

Fikret, Köken - Belediyeler Bankası 
hukuk işlrri müdürü Asım, Kruıak -
T. B. M. M. m. tbaası b.ısmus.ahhihi 

Muhlis, Karataş - Topçu kaymakamı 
mütckaid Bay Hamdi, Korucu - Ev. 

U. Md. memurlı:ırmdan Silreyya, Kut

luk - Maliye Bakanlığı muhasebe me· 
murlarından Muhtar, Kayador - Ha-

va yolJarı .stasiyon memuru Haydar, 
Kaynak - Defterdarlık yoklama me
muru Mahmud, 

-0-

Orgun - Gazi terbiye enstitüsü ta
rih muallimi Bay Hüseyin Namık, Ol· 

cay - Belediyeler bankası şeflerinden 
Refik, Okman - Ev. U. Mel. hukuk 

müşaviri Mu. lsmet, Otman - Maliye 
bakanlığı muhasebe memurlarından 

Nurettin. 
-Ö-

Özden - Sümer Bank memurların
dan Bay Faik, karde§i hukuk talebe· 
sinden HulOsi, tıb fakültesinden HH· 
mi ve bahaları Ahmed. 

Özkul - Divanı muhasebat evrak 
mahzeni Md. Mustafa, Öztürk - Nafıa 
Bakanlığı Evrak Müdüril Nuri, Reşid, 
Hilmıet. Remzi, İsmet, Necmettin, Nüz· 
het, Nebiye, Türkan. 

Özel - Büylik Erkfinrharbiyc 9 un• 
cu Ş. binbatı Ziya. 

-S-
Sungur - Divanı muha~ebat muaa· 

kıbı Bay Sadi. Sargut, - Divanı muha
sebat ya.ı:ıcısı Nimet, Sayın - M. M. 
V. Mahalrim tubesinden Tevfik, Sakar· 
ya - T. B. M. M. matbaası batmusnh· 
hihi Hftaeyin ve karde§I kaymakam Hu
lüsi, Saygın - Ölen müddeiumumiler .. 
den Muhterem o~lu Saver, Sakarya -
P. A. kumandan muavini Hay. H. Hu
lOsl. 

OL u 
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Birinci kanun sayısı çıkmı§br, 

Denizli Mebusu Bay Necib Ali'nin 
"Türk dili ve türk müziği,, Kon
ya Mebusu Bay Muzaffer'in "Tiirli 
ıoyu v türk tarihi,, Bay Hasan 
Ali'nin "Dil inkdabımızın k rak· 
teri,, yazılariyle Bay Ahmed Ne-
simi, Aydoslu Bay Sait, Bay Hü
seyin Namık, Profesör Dr. Bay 
Fahreddin Kerim, Bay Zeki Me
sud'un yazılan, Bay Ferid Celal'· 
İn hikayesi vardır. 

Köycülük bölümünde soy düze· 
nine ve iskan itlerine geniş yer 
Yeri1miştir. 

80 sayıf alık mecmua 25 kuruş
tur. 

ümitsiz bir halde yalnız duydu. 
Birkaç dakika sonra, çocuklar, 

çitten çıkarak döndüler. Arkala -
rında~ tecessüstü ve tutuk, siyah 
mantolarının bir kenarını yü..,.leri
ne tutarak bir kaç kadın da geli
yordu. Astrid, bircok jestlerle ve 
sık sık El Abid köyünün adım 
tekrarhyarak, karşı kıyıya geç -
mek istediğini kadınlara anlattı. 

O zaman kadınlar, gülümsiye
rek ve sevinç icinde. anladıklarım 
işaretlediler. suyun kenarma ine
rek çığlıkh kısa çağırmalarla ka
yıkcıva seslendiler. 

Karsı kıyıda bir ihtiyar mey -
dana çıktı; ağır ağır inib sah 
çözdü. 

Astrid'in yüreği hızla çarpıyor
du. 

Koca kayık hareket etti: su
yun parlak camını binlerle parıl
tılı kırmızı vakut halinde kırıp par 
çahyarak ağır ağır yaklasıyorclu. 

Kocam n sal durunca, Astrid, 
titriyerek, ona bindi, hemen he
men seyahatinin soıvınrla ir-·: h•r 
kaç saniyeye kadar öbür ki\.' m=ı 
olacaktı. 

- Sonu ı·· -
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ikinci inkılap dersi 
(Ba~ı 1 inci sayıiada) 

İnıanlar, bu Uç vuıf için ayaklanmıt
Jardır. Demek ki ondan evelki devirler 
c_eberutu ve lıtiamarı çok ileri götür_ 
mUılerdi. Onun için insanlar her şeyden 
gnce canlarının, mallarının, ırzlarının, 

ıereflerlnin maauniyet altında olmasını 
fıdyerelr döğU,tiller. Büyük yığın ha. 
Hn4t •t bu büyilk maksad için ayaklan
ma bu tip inkıJab~n ilki ve mııkaddhıe
ıidk. Bıı ayak11'nmaların verdiği neti • 
ccler hak olarak saydığım can, mal, ırz 
vasıflariyle bir takım faydalr kurtuluş 

neticeleri temin etti, ki bunlar bugün 
rnevcudiyetimizden ayrılmaz vasıflar ha
lini almıştır. Bunlarda konuşTa dediği -
miz kelam hürriyeti, yazma dediğimiz 

matbuat hürriyeti, yazı~ma dediğimiz 
muhabere hürriyeti, toplanma dediğimiz 
cemiyet ve toplanma hürriyeti, gezme 
dediğ imiz seyahat hürriyeti, alış veri~ 
dediğimiz ticaret ve kazanma serbestli
ğidir. Bütün bunlar büyük galeyanlı ha
reketler yapılarak kazanıldı. Zulüm ve 
aristokrasi kartelleri yıkıldı. Bunun ilk 
tarihini bilirsiniz. İngiliz ihtilalinden 
başlar. Nihayet on altıncı asırda başla
yan yazı ve fikir hareketi bunu kuvvet
lendirdi, umumitestirdi. Bunun arka -
smdan fransız ihtilali geldi. Bunun te
sirleri yeryüzünün bir çok sahalarına si
rayet etti. Netice olarak, sarayların ve 
din müesseselerinin mukavemet derece
lerine göre zamanla mukayyed olarak, 
muvaffak oldu. Bu hürriyet ihtilali yer. 
yüzline bir takım anlama ve yaşama ne
ticeleri verdi. İlk heyecanlarla ve idea. 
list insanların eyi netice almaları ile bu 
iş kazanılmış sanıldı. İdealist insanların 
bu mücadelesinden yani demokrasi de
nilen hUrriyet ihtilalinin yerine göre bir 
az az, bir az çok emekle elde edilen se
mereleri sayesinde insanlık nefes alır blr 
hale kavuştu. 

Yeni devrin demokrasisi, genişleme 
hareketi sıyasasr içinde zamanla. bir ta
kım hastalıklar, anzalar, çökUntüler do
ğurdu. 

Bir defa bu hilrriyet ihtilalinin verdi. 
ği neticeler arasında liberal, liberte ve 
liberalizimle ifade edilen ticaret serbest. 
liği de vartlır. Bilhassa bu ticaret ser
bestliği bakımından liberalizm saffet 
ve kudretini kaybetti. Liberalizm, in • 
sanların hürriyetini ifade eder bir ma. 
nada olduğu halde bilhassa lktısadi sa
hada tam bir reaksion yaptr ve ticarete, 
sanayie, kazanca ait olan kısmı o kadar 

taaffün etti ki bundan istifade etmek 
istiyenlerin serbest sanayi ve sermaye, 
ticaret ve sanayii vücuda getirecek ipti· 
dai madde unsurile ticaret ve sanayi 
maddesini alıp kutlanması, ham madde. 
cilerin ve müstehliklerin hayatları aley. 
hine geniş istismarcı bir kar temin etti. 

Bir taraftan hUr~iyeti almak, liberal 
bir hayat temin etmek için insanlar sı. 
nıf farkr gözetmeden çarpışır, müşterek 
kurtuluşu temin etmeğe çalışırken onun 
do~urduğu hürriyet neticesinde libera • 
Ji"?;min de~işmesi beşeriyet için yeni bir 
ıstırab mevzuu oldu. 

O halde liberal kelimesinin manası, 
bir insanın bulunduğu sınırlar içerisin. 
de her bakımdan mesut olmasını istiyen 
saflar arasında serbest ticaretin yurd· 
daşlar tarafından suiistimal edilmesi bu 
fena neticeleri vermiştir. 

Hürriyet inkılabının getirdiği netice
lerden birisi de "parlmantarizm,, dir. 
Halk inkılabında hür insanlar evvela 
toplanıp devletin gelir ve masrafı ilze. 
rinde ulusal murakabenin tesisini ana iş 

edindiler. Çünkü sarayın en büyük gü
nahı vergiyi milleti tazyikle, mikdarla 
mukayyed olmayarak toplaması ve key_ 
fine ~öre s'!rfedip devlet gelirini israf 

etmesi icli. Binaennleyh hürriyet inkıla· 
bının başlı~a neticelerinden birisi dev -

let geliri üzerinde ulusal murakabeyi 
tesis. vergi kanunlarını ve bütçeyi tan
zim etmesidir. Bu ilk vaziyet, hürriye. 

tin tatbiki esnasında türlü türlü ihtilaf
lar, karışıklıklar meydana getirdi. Aynr 
noktai nazarı besliyenler siyasi fırkalar 
yaptılar. Muhtelif fırkalar meclisi teşkil 

ıetti. Bu da hürriyet inkılabının getir_ 
diği tabii neticelerdendir. Bir çok fır

kalardan mürekkeb idareler çoğaldıkça 
politikayı kendine meslek edinmiş türe
C!i insanlar belirmeğe başladı ve parla
mento devletlerin, milletlerin haklarını 
muayyen prensipler üzerinde ilerive gö. 
türecek yerde gayesiz çalır-nnhrln kı. 
1a olan yolları uzattı. İç ek likoılıılar 
aldı yürüdü . Parlmantariznı, ha tta de· 
nıt;'trasiyi böylelikle bir düş_,~, .., ·,); te
lakki edici otoriı er devletleri,ıe yol aitı. 

1 

Bunların neticesinde bugün dünyanın 
nasıl bir vaziyet içine girdiğini görüyor. 
sunuz, Parlmantarizmin bir çok fırka
lı hayatı devir devir o hale geldi ki mil_ 
let namına iş başına gelen çeşitli fırkalar 
bir ekseriyet vücuda getiremiyorlardı. 

Nihayet anlaşmalar, koalisyonlar yapıl
dı. Bu sekilde muayyen ve istikrarlı bir 
devlete imkan yoktu. Koalisyonlar t ., ; 

bir ekseriyete dayanmıyor, inhilal celi. 
yorlardr. Bunlar, değil mecliste. ha_ 
kanlar heyetinde bile anlaşamıyorlardı. 
H erkes kendi noktai nazarına göre yli. 
rüyor ve asıl maksad bozuluyordu. Mak
sadlara gidişte en ziyade sürat istiyen 
bir devirde siyasi ve idari noksanlıklar 
doğuyor, her partinin mümessili olan ba
kan herhangi bir kanunun bir madde • 
sinde kendi fırkasının noktai nazarını 
ileri sürüyor, öteki maddesinde de ba~. 
ka bir parti kendi noktai nazarını ka • 
bul ettirmeğe çalışıyordu. Bu suretle 
de maksada gidis gücleşiyordu. 

İkinci ana ihtilal tipi olarak bugünkü 
konferansta göreceğimiz, sınıf inkılabı, 
sınıf ihtilali, sosyalizm cereyanı demok. 
rasinin aguşunda, inkılabın serbestlik 
havasr içinde bUyüdü ve beslendi ve tam 
bir reaksiyon doğurdu. Bu da hürriyet 
inkılablarmın üstünde durulacak bir S. 
rızasıdır. Bütün bu çalışmanın heyeti 
umumlyesinden çıkacak netice, yurd • 
daşların hiç bir şartla mukayyed olma
dan, bütiln bu noktai nazarları yazıp 

söytlyebitmeleri ve herkesin istediği gi. 
bi yazıp çizip ıeyahat etmesi, kazanma. 
sıdır. 

Hürriyet inkılabı neticelerinin ileri 
fikirlerini boğan başka bir takım ihtilaf. 
lar bilhassa g8z önUnde tutulacak bir 
mahiyeti haizdir. 

Hürriyet inkılabı neticesinde bir tür
lü millileşemiyen sıyasa gidişleri, pro. 
fesyonel politikacılar elinde bulunduğu 
devirlerde buna hücum eden teşekkül. 
ler bunlarla uyuştular. Din müessese. 
teri, hattli saraylar, idealizmden uzak
laşnuı olan frrkaların harimine girme. 
ğe, onlarla uzla~mağa çalıştılar. Pazar. 
lıklara giriştiler, ve tabit bir şey alma. 
}arına mukabil btr şey vererek ana mef
humlardan her glin bir parça kaybetti
ler. 

Saraylar, kırallıklar, hanedan, hUrrl. 
yet inkılabınr yıkıp ortadan kaldrrmak 
için fırka liderleriyle anlaştılar. Bu a. 
lı§ verlş esnasında bilyUk tdeatistler
gitmlş, adetleri gittlkce çoğalan fırka

lar kalmış oldu. 

Kilise odaları, papas toplantıları, aa. 
ray mensublanrun birle!tikleri yerler, 
güntuk politikacıların toplantı yerleri 
oldu. Ve buna mukabil parlamentolarda 
kilisenin, sarayların menfaatleri mevzuu 
bahsedilmeğe başland~. Kiliselerin gün. 
lük kokan havaları tesirlerini gösterme. 
ğe ba§ladr. Bununla da kalınmadı, arka
daşlar- papaslar, hanedan, asilzadeler 
milli meclislerde, parlamentolarda aza o
larak yer almağa başladılar. Bugiln dahi 
parlmantarizme sadık kalan yerlerde 
bu hal aynen mevcuttur. Hatti bilyUk 
snvaştan evel tek bir papaa, tek bir kont 
politika hayatının parlamento enstitila. 
yonunda yer almakla kalmıyor, ayrıca 
dini kisve ile mevki alıyorlardı. Bugün 
içinde yaşadığımız ve "medent hayat,, 
diye ağız dolusu bahsettiğimiz Avrupa 
memleketlerinde isimleri katolik fırkası, 
protestan frrkasr olan partiler mevcut. 
tur. 

Burada bir yurd dışı gezmeme aid 
bir hatıramdan bahsedeyim: Büyük sa
vaştan sonra yeni kurulan bir Avrupa 

devletinin merkezinde bir sıyasal kuru. 
mun liderile görüştüm. Sryasal fırkata. 
rm vaziyetleri ve kurumları hakkında 
sual sorarken şunu da sordum: 

- Ulusal bir devlet olarak Avrupa
nın ortasında kuruldunuz. Mitli deha. 

nın bilyük kuvvetiyle kurulmuş sizin gi. 
bi yepyeni. dipdiri bir devletin bünye. 
sinde katolik fırkasının mevcudiyeti ne
dir? 

Fırka reisi, böyle bir din fırkasının 
reisi değildi, başka bir fırkanın reısı 

idi. İsim ve yer mevzuubahs değildir. 
Bana verdiği cevapta: 

- Bu sualinizin karşısında verile • 
cek hiç bir cevabım yoktur. Bana düşen 
va-.ife ancak utanmaktır, dedi. 

Eskileri atmış, yenilere girmiş, ye
ni ufuklara doğru giden insanların gö
nüllerinde, inkılab varlığının heyecan
lı ruhlarında oid'at, hiç bir zaman yer 
almama!ıclrr. Anı:neli, mazi kokan mef
humhr ruhlarımıza girerse heyecanlı 

rrcvcucliyetimiz söner ve mahvolur. O-
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nun için biz, geçmif zaman unsurları
nın inkılab fikirlerinin içerisinde yer / 
almalarına mukavemet göstermeli ve 
tedbir almalıyız. Bizdenolmıyan tesir
lere daha birinci adımdan itibaren gö· 
ğüslerimiz i ve kafala.rrmrzı siper yap
mak lazımdır. 

tokrasi karteli diye sayılan insanların, / 
bütün insan yığınlarını kendi men faat
leri için istismar edici t esirlerini ber
taraf etmek yolunda en zararlı tarafı, 

onu orijinal olarak yapıp t atbik etme
mek, ve onu kendi biinycsine uygun 
olmaktan ziyade haZLr elbise gibi kı-n
disine çekip almasıdır. 

C. H. F. kongreleri 

])oğanbcy H: Yeğen hey ocak)al'I 
toplandı 

C. H . F. Misakı Milli nah iyesi Do
ğanbey ocağı evelki akşam nahiye evin· 
de yıllık topl antısını yapmıştır. Kamu· 
nun dileğile nahiye idare heyeti başka· 
nı avukat Bay Hayrullah başkanlığa 
seçilmiştir. Ocak baskanı Bay Bilal 
Sabri, yıllık raporu okumuş ve kamu· 
ca onaylamışt ıı . Bundan sonra dilek Ü· 

zerinde konuşmalar yapılmış ve seçi· 
me başlanmışt ır. Uyeliklerc B ay Bilal 
Sabri, Doktor Abdullah Rasim, İsmail 
Hakkı, Namık Edib Ambarcı. Nahiye 
kongresi mümessilliklerine de B ay Bi· 
lal Sabri ile Bay Sal..ihattin seçilmiş· 
lerdi r. 

Bizim inkılabımızda bir pazarlık, 

hu lül , alışveri~ hikayesi anlatayım: 
Hilafet Türkiye'den koğulmuştu. 

Halife sınırlar dışına atılmıştı. O vakit 
din t esirinin devlet yaşayışında nüfu
zunu devamlı krlmağa ve bunu yaşat
mağa teşebbüı; etmek istiycn bazı insan
lar, Atıı türk'e halife olmasını teklif 
ettiler. Bu teklifte samimi bir taraf 
yoktu. Onun başına Vahidetldin'in ka
fasından artan, kokmuş hilafet tacmı 
giydirmek safça bir şey değilcli. F a
kat Atatürk kuvayi milliyenin tozu, 
toprağı içerisinde terleyip mis gibi 
Mustafa Kemal kokan kalpa ğını hila
fet tacına tercih etti. 

Liberal inkılabların getirdiği neti
celerden bir başkasını da kısaca gördük
ten sonra fikirlerimize devam edeceğiz. 

Geni:,; liberalizm zihniyeti, bildiği

niz gibi bir ana parola ile mevcudiyeti
ni söylüyordu. - Karı~a. diyordu, 
bırak yapsınlar, bırak geçsinler. Dev
let deınilen mevcudiyet iktısad çalış

masında hiç kimseye engel olmasın, 

herkes çalışsın, kazansın 1 

Bu davada devletin iktısad çalışma· 
sını tanzim edemeyişinden, himaye et· 

meyişinden istifade edip kendine fayda 
yontmak istiyenler vardı. Fakat bu gi
<!işln, bu anlayışın neticesini daha ge
niş manada alanlar, in.sanların daha 
hür olmasını latiyorlar, ferdiyetçi bir 
sınıf oluyorlardı. Bunlar bu ferdiyetçi 

anlayışı, bu ferdiyetçi anlayış dUşUn
cesinin bir ekstremiteıidir ki anar
şizm denilen terör mekttbinin doğma· 
sına sebeb oldu. Bu da mukavemetlere 
martı% kaldı, fakat intlfar etti. Anar· 
ti.zm. en çok o zamanki Rusya'da nihi
listler denilen bir teşekkülde en geniş 
hacmini bulmuş oldu. 1870 Alman -
Fransız savatı esnasın.da nihilistleırin 

en ziyade genişledikleri görüldü. Rus
ya'nm dağınık muhitinde in.zıba.t ve 
intizam noksanlığından, kudretaizlik
ten istifade eden nihiliatler anarti.mıi 

tetkilatlandrrdılar. Hatt! meşhur olan 

nihilizm ihtflalini yaptılar. Çarla.r da 
bunlarla mlicadele ettiler. Bu teşek
külleri kaldırdılar, kanunlar yaptılar, 

gazetelerini kapattılar. Bu fikrin in
sanlar arasında yer bulmamasına çalış· 

ular. Nihilizm, anarşizm, ferdiyetçi
lik de yalnız literatür kltablarında kal
dı. Bu anlayışı biraz daha derinleştir
mek için hürriyet lhtUAllnin kendine 
hedef aldığı saray ve din müeıseaele

rinin neticede az çok _lntibah duymuş 

olduklarım aöyliyebiliriz. Bunlar kar

şılarında kendilerini murakabe eder 
bir kuvvet görmedikleri ıaman ı:ulüm, 
işkence için çalıştılar. Fakat insanlık 

yığın halinde kendi haklarrnr alınağa 

kalkınca, kendi varlığını anhyan bu 
yığın karşısında kendi mevcudiyetleri 
için hattı hareketlerini düzelttiler ve 
kısmen eyi yola girdiler. 

Bugün kırallık olarak dünyada bir 
bakaya mevcud ise bu, kendilerini 
hazmettirebilmek ve varlıklarını me9-
ru gösterecek tekilde alınmış tedbirle
rin muhassalasıdır. Esasen kırallıklar, 
bir beşer yığını içerisinde herkesten 
üstün olduklarım iddia ederler. Bu 
kırat adetinin hata devam etmesi feo
dalite'nin devamından başka bir şey 
değildir. 

Bugün kırallığın mevcudiyetine iki 
sebeb gösteriliyor: Kıralhk, bağlayıcı, 
milli birliği koruyucu bir sebebtir, de
niliyor. Bu yanlıştır. Kırallık olmıyan 
yerlerde milli birlik pekala oluyor. 

İkinci sebeb olarak hiç bir zararla
rı olmadığı gösteriliyor. Abes olan bir 
şeyin zararsız olduğu için ipkasınr ak-
lı selim kavrıyamaz. (Bay Receb bu
rada bir rejimi beğenip beğenmemek 

meselesinin mevzuu bahis olmadığını 

ancak ders icabı ilmi bir tahlil yapıl
dığını kaydetti) 

Dünyanın her köşesinde er geç ve mu
hakkak istikbal cümhuriyetindir. Şimdi' 
anlattığım dünya inkılabı çeşitlerinin 

birinci ana tipi olarak bahsettiğim bir 

hürriyet inkılabının anlamaları karşı

sında bizim telakkilerimizin ne oldu
ğunu, onun fayda veya zarar veren ta
raflarını ve bizim reji~in tutum ve 
anfan•mı hulasa etmek iste-ıim. 

Bir defa hüıriyct inkllitbmın, aris-

Beşeriyet bunun çok zararını gör
mücştür. Bunu tatbik etmek heves i he
men hemen her yerde buna !Jenzer ne
ticeler vermiştir. Fransız ihtila!ini tat
bik etmek hevesi birçok memleketler· 
de ün aldı ve tatbik cdilmeğ- başlandı. 

Tatbik esnasında inkılabın do~duğu 

memleketlerde, yani Jngiltere'r ya
rım saatlik mesafede olan Fransa'da. 

ulusun kan farkı, anlama ları, kültürü, 
iklim farkı göz önünde bulundurulma-
dı ve biribirine tam benziyen noktala-
rı olmakla beraber biribirine hiç ben
zemiyen neticeler oldu. Fransa'nın şid
detli inkılabı İngiltere'den ilham almıf 
olmasına rağmen , dünya için bir ışık 

oldu. Bütün dünyanın ihtiraslı gözünü 

açtı, zulümden bıkan insanlarda kur
tuluş hevesini uyandırdı. Fakat bu 

kope ediliş birçok fena neticeler ver-

di. Mesela bunlardan bir isi de Fran

sa'nın k~usu, bUyük bir devlet olan 
Almanya'da parlmantarizmin tatbiki 

neticesi olarak, büytik yeryüzU sava
tının devamı esnuınd.a Almanya'nın 

geçirdiği sıyasal buhrandır. O Alman-
ya ki ikinci Vilhelm'in idaresinde idi. 
Prusya disiplini mektebleri kışla yap
mı~tı. Bu sıkı disipline rağmen parla

mentonun tavanları birçok ıınıfların, 

grafların, kontların, aosyalist fırkaları· 
nın faaliyeti içinde aareılıp duruyor
du. "Semalar çökse oblan süvarilerimin 
mızrakları onu tutacaktır,, diyen im
parator o zamanki başvekilin idare ek
sikliğinden dolayı parlamentodan çok 

tikayet ediyordu. Betman Holveg de 
bunlara çare bulamamaktan muztarip-
tl. Ekmek yerine ba.§ka maddeler icad 
eden Almanya bu perlmantarlzme ça. 
re bulamıyordu. Memlekette düşman 
propagandalarrı wlh davaları memle
ketin zafer isteğini bozuyordu. Bil
hase.a sosyalistler harbm aleyhine fikir 
telkinleri yapıyorlardı. Casuelarm pro
pagandaları Atmanya'yı a ltllst ediyor

du. 

Öte tarafta hürriyet için en büyUk 
fedaklirlığı yapan Fransada Klemanso, 
bu hilr insanlar memleketinde parla -
mentoda bir intizam tesisine muvaffak 
oldu. Bunu, Klemanso ite Betman Hol
veg arasındaki farka atfedenler de var. 
dır. Herhalde baştakilerin teılrlnin 

kıymeti bilyilktür. Fakat Fransa kendi 
rejimini, kendini muvaffak edici bir tarz. 
da kullanabiliyordu. Almanya kendine 
uymayan bir rejimi aldığı için bunalıp 
duruyordu. Nihayet alman ordusu bo
zuldu. f skajerak'da kazanan alman do. 
nanması, zafere inanma havaamm bo -
zutmasından ikinci buruc hareketi yap. 
madr, bahriyeliler isyan etti. O donan
ma lef: Skapa Flov'da almanlar mualuk
lannr açıp kendi etlerUe batmnağa mec. 
bur olmuşlardır. Mevzuumuzun dışında 
olan bu noktalan daha iyi anlamak için 
prens Bülov'un hatıratarınr okumak fay. 
dalı olur. 

Bizim 93 meşrutiyetinin kanunu esa
ıiaf, fransız ihtilalinin hukuku beşer be. 
yannamesindeki insan haklarına, hUrrl. 
yetlerine ald maddeleri padişahın şahsl 
dUsüncesinl bo1acak taraffarmr çıkara. 
rak aldı. Bundan da bir takım ahenk· 
siz ve karışık maddeler çıktı. Bunun ne
ticesinde 31 mart hadisesi oldu. O za. 
manki şuursuz neşriyat ve kötü propa. 
ganda, imparatortu~nn biinyesiyle hiç 

bir alakası olmıyan bir başka muhitin 
kınunlarının tatbikinden doğmuştu. 

Hürriyetten istifade eden papaslar nasıl 
kendilerine propagancfa yaptılarsa, sı • 
nıf ihtilali nasıl beslendiyse. birim meş. 
rutivet kanunuesasisinin verdiği hürri -
yet havası içinde hütiin munır unsurlar 
hnc1il erini biivütüp b~slettiler. 

Dervis Vahdeti gibi bir meczub (VoL 
kan) guete"ini çıkarıyorı ve "İttihadı 
Muhammedi fırkasrnı teskil edivordu. O 
gilnden bugüne kadar yirmi altı sene 
geçti. Ru zaman zarfında hiç bir sürat 

anlamrna sığmayan tarzda ilerlediğimiz 
halde bugün Derviş Vahdeti'nin (Vol • 
k?n) r-an te;:.i t"'. ıkarmasına müsaacle et. 
sek ne olur? F., kat buna kanunlarla ça. 

re bulnnmak ist~ndiği zaman ''hürriye. 
te ctokunuyorsunuz !,, dive bağırıyorlar
dı. Bunun tec;irile osmanlı meclisi mebu. 
s:ını ar.asından bir rum mebus: "Renim 
dışım ne k~dar osmanlı ise içim o kadar 

Nahıyen in Yeğenbey ocağı da t1 ~ n 

ak<;am toplanmıştır. Toplantıda Gü· 
m üsane saylavı B ay H asan F ehmi ile 
Tokat Say lavı Bay H üseyin Ilusnü de 
b t1lunmusla rdıı. Kongre bask.ı ılı ğırıa 

Bay H asan F ehmi (Güınüc;hane)nİll 

özür dilemesi üzerine n:ıhiye başkanı 

Bay Hayrullah Seçildi. 
Kongre raporu onayladıktan sonra 

dilekler üzerinde konuşmalar yapmış, 

seçime geçerek Doktor Bay Celal Ab· 
d i, di, hekimi Bay Muhiddin, Bay Abi.. 
din, Bay Sakip. avukat Bay Hilmi Ra • 
şid'i üyeliklere seçmiştir. Mümessillik· 
lcre avukat Bay Hilmi Raşid, Bay Mll
hiddin s~çilmişlerdir. 

hıristiyandır.,, diyor ve osmanlr meclisi 

buna hürriyet namına susuyordu. M~ 

lis, bu zaruretler içinde bunalmıştı. Nl.o 
heyet kanunsuzluk aczlnde kalan hii'.c&o 

met tabanca bite lcultandı: insan vur "'

ğa batladr. Bir taraftan Derviş Val .... 

tl'nln bu hareketine müsaade ederk n. 

Bte taraftan bir gaı:eteclnln matbuaf 

hürriyetinden istifade ederek yazdııa 
şeyleri menedemedltl için onu tabanca 

fle köpri1 UstUnde vurdurdu. Halbuki ot 

ona, ne buna mahal vardr. Halk tcntl• 
sinin ebedt ş~re! ve hakkı için kendi 

içinde bulundu~u prtlara uygun hUrrL 

yet laı:ımdır. Fakat bu mceeteyl tatbfıi 
ediş yolunda bu şartlara uymadığnnıS 

için meşrutiyet içinden çıkıtmaı: bir ket
mekeş oldu. 

Nihayet harbı umumi imdada yetft' 

tf. Bir savaş bir kurtuluş vasıtası gibi 

telakki edilemez. Fakat meşrutiyet de"• 

rlnin imparatorlu~u o kadar muztar "e 
fransız hukuku beıer bcyannamesile ha

kikatin tezadr' karşısında o kadar sciı 

kalmrştı ki devleti kurtarmak için harbi 

bir vasıta telakki etti. Bizim bakımıınıt

dan türk inkılabı, sınıf inkılabları "e 
hürriyet lnkılablan tarifi içinde daha çok 

halk inkılabı tlplne yakındır. Fakat bil 

tahakkuk devreai eınasında bize uzak• 

tan, yakından dil,man olabilecek mllet

seselerf bırakmadık. HulUJe meydan .,er

medik ve yıktık. Sarayı yıktık, dlnifl 

devlete otan tealrlnl. en keıldn ve radi

kal bir tedbir ve formülle ka1dırdık. 1'1-
hayet bu iki unsurun milli gidi't~ 
sUrati bozucu tesirlerini b3ytece ara~ 
çıkardık. 

İktıaadt liberalnmin bizim mernle~ 
te tahribat yapmıyacağı formUtleri 1'a • 

bul ettik. Parlmantarizmln bu çarpıt• 

mada muhtelif fırlcatarın her biri bir tr 
rafa çeken tatbikatından Tilrkiye'f' 

has olan hususiyeti ve birlik çatışııı' 
tarzındaki mesai ile yeni devleti bu kı;td 
şekilden uzak bıraktık. Binaenaleyh bi

zim inkılabımız hiç bir bakımdan koPf' 
değildir: orijinaldir. Her tUrlU hUrriyet-

• bit 
ter vardır. Bizim memlekette hıÇ b1J 
yurddaş istediği gibi çalışmaktan h~ 
suretle menedilemez. Sermaye 110 rtil• 
olmak, yani istismarcı olmamak P 
çalışabilir. 

Matbuat, gezme, yazma, yazıtıo't 
mülkiyet bütün bu masuniyetlerin h..,.. 
si vardır. Bütün bunlara rağmen Ya;; 
dığımız devrin mecbur kıldıfı vaı~ 
içinde dikkatliyiz ve gözlerimiz açı ,,.,, • 

"'·rntı ·• Memleket, ulusal birlik dedi.,ı ki 
cak havanın her gün biraz daha sıc~ 

• · · d · t'kbale doır.•-lasan buharı ıçerısın e ıs ı ., ., 
• L-lab ve l 

bakıyor. Bütün bu ana inıu d.,. 
tiklalin kati himayesi altında vatan 

lar mesud sayılabilirler. 
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43 senedir durmadan ne§ir vaziyf esini yapmakta ~ 
olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira Be-
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KREM 
balsam in 

kanzuk 

Yegane ciddi gü -

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız KREM 

B A L S A M İ N ile 

korursunuz. 

Dr,. Cims'in nasır ilacı 
KORR1S1D 

En esld nasırlan bile pek kısa bir zamanda tamarnfle 
~Ökten çıkarır. 

Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 
Yeni Eczanc'de bulunur. 

Kumbara bütün bir istikbaldir. 
, 

Türki}1e iş Baol{ası 

--<lLUS SAYIFA 7 

Tokat Valiliğinden :l 
r 2SE 

Tokat vilayetinin Zile, Erbaa, Niksar, Reşadiye kaza
ları merkezinde inşası tekarrür eden (19646) lira (23) ku
ruşar bedeli keşifli dört mektebin inşaatı kapalı zarf usu
liyle münakasaya konularak 13. 12. 934 tarihine müsadif 
perşembe günü saat on beşte ihalei katiyesi icra kılınaca
ğından talip olanların şartnamesiyle evrakı keşfiyesini 
görmek üzere Tokat vilayetine müracaatları ve bu bap -
taki kanun dairesinde vuku bulacak teklifnamelerini o 
gün Tokat vilayeti encümeni daimi riyasetine irsali ve 
tevdi eylemeleri ilan olunar. (8076) 8- 5426 

Y. Z. E. Rektöı·liij; ünden: 
• 

Ankara Y. Z. E. Binaları içinde yaptırılacak bakkaliye 
dükkanının bir sene müddetle kirası artırmaya konuldu -
ğundan taliplerin tafsilat almak için daire müdürlüğünden 
ve 11. 12. 934 tarihine müsadif salı günü saat 10 da idare 
ve ihale komisyonuna müracaatları. (3596) 8-5509 

Nafıa V ckalctinden : 
Muhtelif ebatta 7 parçadan ibaret 151,81 metre mu -

rabbaı muhammen bedeli 1970 lira olan oda halısı pazar
lıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık 8. 12. 1934 tarihine müsadif cumartesi günü sa
at 10 da Vekalet malzeme müdürlüğ-ünde yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesiykası ve 147 lira 75 kuruş
luk muvakkat teminatlarmm malsandığma yatırıldığına 
dair olan makbuz veya muamelesine uygun banka kefalet 
mektubu ile (çek kabul edilmez) birlikte aynı gün ve sa
atta komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler Ankara' da Vekalet malze-
me müdürlü~ünden parasız almabilir. (3550) 8-5482 

Ankara l\fel{tepler Sabn 
Alma l{omisyoııundan: 

Ankara Erkek Hsesi ayniyat ambarlarında bulunan hur
da eşya ve enkaz açık arttırma ile satılacağı?da? iste~liler 
5. 12. 934 c;rrşamba günii saat 15 te Erkek 1ısesındekı ko
misyonda haztt' bulunmaları ilan olunur. (3597) 

8- 5508 

Anl{ara l\lilli Emlak 
fii'1iit~lüii.1n~Pn: 

Cinsi Miktan 

Kapalı 933 modeli 1 Adet 
Fort otomobili 

Muhammen 
kıymeti 
Lira K. 

1000 OCı 

İzahat 

N akten peşinen 

Yukarda yazılı otomobilin ihalesi 15-12-934 cumartesi 
günü saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulmuş-
tur. Taliplerin müracaatları. (3554) 8-5439 

il A V A C 1 L 11{ VE SPOR 

Mecmuasrnm 132 inci sayısı çıktı 

Fethiye Belediyesin den: 
Fethiye Belediyesine (75) lira aylık ücretle bir fen me

muru alınacaktır. Talip olanların evrakı müspiteleri ve 
yahut suretleriyle Fethiye Belediyesine müracaatları. 

8-5425 

Nafıa Ve1taletinden : 
MuhteHf ebatta 10 parçadan ibar~t 182,60 metre mu· 

rabbaı muhammen bedeli 2370 lira olan yol halısı pazar -
" hkla satın alınacaktır. 

Pazarlık 8. 12. 934 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 11 de Vekalet malzeme müdürlüğünde yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesiykası ve 177 lira 75 ku -
ruş1uk muvakkat teminatlarının maisandığma yatırıldığı
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka ke
falet mektubu ile (çek kabul edilmez) birlikte aynı gün 
ve saatta komisyonda bulunmaları laznndır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
karada Vekalet malzeme müdürlüğünden alabilirler. 

(3546) 8 - 5483 

Ankara Nümune Hastahanesi 

Baştabipliğinden: 

Hastanede mevcut 100 kaleme yakın müstamel büfe 
şeklinde dolap bakır takımları ve sair hurda eşya ve ve· 
fat eden oenazeJerin varisleri tarafından şimdiye kadar a
ınmıyan köhne melbusatı aleni müzayede suretiyle lu
snnlar halinde hastane bahçesinde satılacağından talip o
lanlann 15 K. evel 934 cumartesi günü saat 14 te hasta· 

1eye müracaatları ilan olunur~ (3528) 8-5433 
l!L • 'Hl •lllELillllllllllmaUllllllllUllllKll--IWlımul!!:•mılllBllllllMl-lllllllllmll'i 
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Para, saadetin anahtandır. 
Mesut olmak icin ze-ngin ol

mak snrttır .. 
Zengin olmak icin de bir pi · 
yango bileti almak 15.zımdır. 

Askeri fabrikalaı· 
Sigorta Sandığı Riyasetinden: 

Askeri fabrikalar sigorta sandığı için almac~ı'i; ı ifan 
edilen 345 kalem ecza ve malzemei tıbbiye 343 ka!em ola
rak tadil edilmiş ve tekliflerin iytası 16- l. kanun 934 
tarih ve pazar gününe talik edilmiş olmakla talip'erin ka 
pah zarf usuliyle yapacal{Iarı teklifleri dipozito akceleriy
le beraber saat 15 te sigorta sandığında rnüteşel '·il ko • 
misyona vermeleri ilan olunur. (3547) 8-5431 --- --- ---

Koı. f eraı s 
Nafıa Bakan]ıjiından : 

t: 

Nafıa Bakanlığının Demiryollar İnsaat Fen heyeti mü
tehassıslarından Dr. F. Kann 9 birinci kanun pazar günü 
saat 16 da Halkevi salonunda çelik iskeleti yapılara dair 
bir konferans verecek ve bu mevzula alakadar projeksi
yonlar gösterilecektir. 

Alakası olanlann gelmeleri rica olunur. (3620) 8-5544 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Aııkara Sabn Alma l(omisyoııun 

dan: 
En iyi cinsinden olmak şartiyle satınahnacak olan (23) 

kalem telefon malzemesi pazarhğı 10 - 12 - 1934 p~zartesi 
günü saat (11) de açılacaktır. İstekliler şartnamesini cins 
ve adedini görmek iizere her gün İstanbul'da Jandarma 
muayene heyetine ve Ankara'da komisyonumuza ve satın· 
alma için de pazarlık gün ve saatinde ilk teminat makbuzu 
veya banka mektubiyle komisyonumuza gelmeleri. (3574) 

8-5539 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

12 Kalem çelik halat 20/I. Kftn/934 
41 Kalem elektrik malzemes• 20/I. Kan/934 

13371 Kilo muhtelif numarada petrol 22/I. K§n/934 
67ü0 · .,, Demir 22/I. Karıf934 

Fişek fabrikası tav ocağı duvarlarının kargire talı • 
vili. 23/I. Kan/ 934 
Fişek fabrikası 1 numaralı tav ocağı binasının 
inşası. . 23/I. Kan/ 934 
Doğrultma tezgah bıçakları ve muhtelif makaslar 

6/Şubat/935 
l Adet pres tezgaha kalıp hamili (yuvarlak delikli) , 
1 Adet ,, ,, ,, ,,, (Beyzi delikli) 

6/~ubat/935 
Yukardaki malzemeler hizalarmdaki tarihlerde ayn ay .. 

n pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin aşrtnamesini gör .. 
mek için her gün 13,30 dan 15,30,za kadar pazarlığa i§tiralJ 
edeceklerin de muayyen günde teminat ile müracaatlaq, 

(3602) 8-5540 

9 KALEM ELEKTRİK 2000 SOÔAN 
MALZEMESİ 7000 ET 4 

Aleni münakasa ile alma
cağt ilan edilen 9 kalem e· 
lektrik malzemesi 29 2. Kin. 
935 tarihinde kapalı :zarfla 
münakasası yapılacaktır. Ta
liplerin ona göre tekliflerini 
vaktı muayyeninden evet 
komisyona iyta etmeleri 

(3537) 8-5428 

KİLO 
30000 
2000 
2000 
4000 
2000 

EKMEK 
PIRASA 
LAHNA 
PATATES 
İSPANAK -

· 30000 ODUN 
13000 ARPA' 
7000 SAMAN 

Kınkkalede muhafız ef · 
radı ve hayvanatmm iaşel~ 
ri için balada yazıh erzak ve 
yemin aleni münakasa sure
ti~e ihalesi 19 1. Kiıı. 934 
tarihinde yapıla~-. 1:~ • 
·!iplerin şartnamelerı~ ~or~ 
mek ve münakasaya ıştıralt 
etmek :üzere Kırıkkale grup 
mHüıiüğfinde satın alma 
komisyonuna müracaattan. 

(3538) 8-542P 



Öz Almanca / 
Halis bir alman kadım 

(Muallim) çok ucuz ve çok 
istifadeli dersler garanti ile 
veriyor. 

Müracaat Posta kutu 173 
8-5506 

Satılık bina 
Ankarada istasyon karşı· 

sında evelce Muhafız Tabur 
kumandanhğmm bulundu • 
ğu bina satılıktır. Taliple· 
rin fstanbulda veni postane 
arkasında Hanımeli soka· 
gynda İstanbul hanında T. 
V. Vitotl ve Kampani Li
mitet şirketine müracaat et
meleri veya yazmaları rica 
olunur. 8- 5381 

Satılık ev 

Baklacı M. zafer caddesi Mes

cid S. 20 No. ev satılıktır. İstek

liler zafer caddesinde küçük ci

han kıraathanesi sahibine müra

caat. 

Kiralık daire 
Kooperatif arkasında Ali 

Nazmi Bey apartımanında 

aört oda, banyo, kalorifer 
ve bütün konforu haiz 12 nu
maralı daire devren kiralık
tır. İstiyenlerin aparttman 
katibine müracaatları. 

l{iralık oda 
Çocuk Sarayı caddesinde 

elverişli bir oda kiralıktır. 
İstiyenlerin Türk Maarif 
Cemiyeti merkez müdürü 
HUseyin Akkoyun'a baş vur
maları. Telefon: 2182 

8-5513 

Ankara Levazım amirliği 
satın alma komisyonu 

ilan lan 

tLAN 

Otuz sekiz bin kilo ku· 
ru sovan münakasai aleniye 
usulü ile ihalesi 6 kanunue· 
vel 934 perşembe günü saat 
on birdedir. Şartnamesini 

görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak icin de 
vaktmda teminatlariyle be
raber Ankara Levazım A • 
mirtiiğ satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (3403) 

8-5211 

Tiiccarlara 
Ticaretin muhtelif şube

lerinde senelerce çalıştım. 
Ticari her nevi tesisat, 

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

Ankara posta kutu 131 iş 
adresinden isteyiniz. 

8-5407 

ANKARA 3 ÜNCÜ SULH HU· 
KUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankara'nın inkılap mahallesi 

ahalisinden iken vefat eden Tan • 

cı -:ı oğlu Hafız Mehmet'in borç· 

lu ve alacaklıları ile varislerinin 

bir ay zarfınc1an Ankara 3 üncü 

sut hhukuk mahkemesine müra · 

caatla alacaklarım kayıt ettirmele 

ri bu müddet geçtikten sonra ne 

ıahsen ve ne de terekP.ye izafeten 

tf'• ip ederoiyeceklcri ve mahkem· 

ye verecekleri evrak ve vesaik mu 
kabilind. makbuz isteyebilecek-
leri mı" olunur. 8-5534 

Milli Müdafaa Vekaleti 
satın alma komisyonu 

iJanları. 

İLAN 

Trabzon kıtaatı için ka
palı zarfla eksiltmeğe konu
lan 11.000 kilo sade yağa 
verilen fiat pahalı görüldü
ğünden 21.11.934 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle 
pazarlıkla alınacaktır. İs
teklilerin 870 liralık temi
nıtlarile Trabzon Sa. Al. 
Ko. nuna uğramaları. (3520) 

8 - 5415 

İLAN 

Yozgattaki kıtaat için 50 
ton Linyit kömürü eksilt
miye konulmuştur. İhalesi 
11-12-934 sah günü saat 14 
tedir. İsteklilerin belli gün 
ve saatinde Yozgat'taki ko
misyona uğramaları. 3496) 

8-5361 

İLAN 

2500 adet eyer takımının 
kapalı zarfına istekli çıkma
dığından pazarlığa dökül
müstür. İhalesi: 9-xn-934 
pazar günü saat on birde
dir. ! steklilerin evsaf ve 
!?artnamesini görmek iizere 
her gün ve pazarlığa gire
ceklerin de pev akçeleriyle 
vaktind~ M. M. V. satınal-
ma komisvonuna 
malan. (3592) 

t LAN 

baş vnr-
8-5499 

Lüleburgaz'm 274, Kırk -
larelinin 308 ton unlarının 

ihaleleri 12 - 12 - 1934 çar -
şamba gününe bırakılmıştır. 
İsteklilerin belli günde Lüle 
burgaz'daki Sa. Al. Ko.nuna 
uğramaları. (3604) 

8-5541 

t LAN 

Üç baş binek dört baş nak 
tiye koşum hayvanı pazarlık
la satın alınacaktır. Satılık 
hayvanı olanlar 6 - 12 - 1934 
tarihinden 20- 12 - 1934 tari
hine kadar hayvanlarile bir
likte M. M. V. Satın alma ko 
misyonuna uğramaları. 

{3605) 8--5542 

ToohanP•IP l"ıanhul Le · 
vazım .4mirlii!I Satın 

Almn Komi~yonu 
fl!lnbn. 

fLAN 

Levazım Amirliğine bağlı 

kıtaat için 350 ton Un kapa
lı bürüm yotiyle 27-12-934 
perşembe günü saat 15 te a
lınacaktır. Bağlantısı ve ör
neği görmek istiyenlerin 
her gün, eksiltmeye girecek
lerin belli saatten bir saat
evel teminatlariyle teklifle
rini Tophanede satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(656) (8236) 8-5547 

fLAN 
Levazım Amirliğine bağ

lı kıtaat için 35 ton Beyaz 
peynire kapalı bürüm yoliy
le 27-12-934 persembe gü
nü saat 15,30 da alınacaktır. 
Bağlantrsını görmek isti
yenlerin her gün, eksiltme
ye gireceklerin belli saatten 
bir saat evel tekliflerini 
Tophanede Satmalma ko-
misvonuna gelmeleri. · 

(655) (8238) . 8--5546 

1 

ULUS 
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FRANSIZCA 
İNGİLİZCE 

ve 
ALMANCA 
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1 
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MEl(TEBINDE 

SERi ve i Y t 
BİR ŞEKİLDE ÖG-
RENMELİSİNİZ 

Ankara - kooperatif arka -
smda Ali Nazmi Bey apar
tımanı. 

İstanbul- 373 İstiklal cad-
desi. 8--4869 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: . 

Davacı Ankara'da Kurtuluş 

mahallesinde çıkmaz sokakta 18 
numaralı evde mukim Ahmet oğ-
lu Dede tarafından kayın pederi 
Kurtuluş mahallesinden Hacı Hü 
seyin oğlullarrndan İsmail oğlu 
Ali aleyhine açmış olduğu gaiblik 
davasının icra kılrnan tahkikatın-

1 

da. Ali'nin umumi harpta askere ~ 

alınarak avdet etmediği gibi 331 

seensindenberi hayat ve mematın 
dan da bir haber almamadrğr be. 
yan edilmekte olduğundan muma
ileyhin hayat ve mematından ma
ıomatı olanların mahkemeyi ha· 
berdar etmeleri lüzumu ikinci de· 
fa ilan olunur. 8-5537 

ZAYf 

130 - 131 numaralı plakaları 

zayi ettim, yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 

Sanayi caddesi ekmek 
fabrikasında Sadettin. 

8-5525 

~~~~~~~~~~~~~~) 

~ llikl(at ~: 
- ~ 

~~ 1 - BİNA İSLERİ PRO-~ 
~~ JESt VE BETON AR
~ ME HESAPLARI YA-~ 

~~~~~!!!___~~~~~~~ ~~ PILIR. ~~ 
~ 2 - RİYAZİYE, FİZİK~~ 
~ DERSLERİ DİKKAT-~~ 
• LE GÖSTERİLİR. Rİ- ~ 
~~ YAZ1YE TATBİKATI~ 
~~ YAPTIRILIR. ~~ 
~ Hakimiyeti Milliye ga

lmtiya:r sahibi ye Başmu· 

harriri Falih Rıfkı A. TAY. 

Umumi neşriyatı idare eden 

Vazı işleri müdürü Nasuhi 
BAYDAR. 

Çankın caddesı civarında 

Ulus matbaasında basılmıştır. 
zetesi Mühendis (R. M. 
F) rumuzuna yazılması. 

S I LKKA.NUN 1934 ÇARŞAMBA 

Cereyanın yüAseA ArymelD 
rşrj~ lalıvili . 

.lçl çaz dolu OS/JAM ampullerıle 
mümkündür. .Bu ampuller her ku!/anan4 

parasıntn tam mukabilini verir. 

Zay1/1ş1klz ampulleri reddediniz 
ve daima ak ışık veren-; 

içi qaz dolu 
OSl<AM arnpullerinl 

zst(yiniz. 

~ 
Sabık mutasarrıfın 

ismi 
Mahallesi Sokağı Muhammen bedel 

No. Lira Ku. · 
Reşit bey 

,. ,, 
Zehra H. 
Seyit Ef. 
Lutfiye H. 

Yeğen B. 
,, ,, 
,, ,, 

Leblebici 
Yenice 

Jmar Müdürlüğünden 

Müfti 
,, 
,, 
,, 

Namazgah 

Yukarda cins ve evsafı irae edilen hanelerin enkazı 10. 
at on beşte bilmüzayede satılacağından taliplerin İmar 
müracaatları. (3613) 

77 600 00 
1 800 00 
1 700 00 

3 800 00 
4 500 00 

K. evel 934 pazartesi günU sa~ 
Müdürlüğündeki komisyona 

8-5545 

Ankara r efterdarlığindan: 
Liva numarası 

An ita. 
1 500 numaraya kadar 

501 1000 ,, ,, 
1001 1500 ,, ,, 
1501 .. .. 

Askeri 

3/lZ/934 
4/12/934 
5/12/934' 
6/12/934 

Mülki 

Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 

ı soo 8/12/934 Cumartesi 
501 1000 9/12/934 Pazar 

Yoklama muamelesini teminat dairesinde yaptırmış nüfus hüviyet cüzdanını ye 
ni harflere tebdil ettirmiş olan askeri ve mülki tekaüt ve yetim maaşları yukarda 
yazılı günlerde verilecektir. Maaş sahiplerinin veya resmi vekillerinin mutlak suret 
te muayyen günlerde müraczat etmeleri lüzumu ilan olunur. (3595) 8--5512 

Türk 
BÜYÜK 

Maarif Cemiyetinin 
EŞYA PİYANGOSU 

Çekiş tarihi 14/12/1934 - bir bilet 1 lira 

İkramiye kıymeti 23.000 liradır 
1 - adet 3000 liralık 10 - adet 100 liralık 
1 ·adet 2000 ,, 220- t' 50 ,, 
1 - ti 1000 ., 50 - " 

20 ,, 
2- ,, 750 ,, 100. •: 10 ,, 
2 - ,, 500 ,, 1000 .. ti 5 ,, 
4. 5 " 200 4700. 

Musiki Muallim Mektebi 

Müdürlüğünden: 

Mektebimizin kız ve erkek talebeleri için nümunesi
ne tevfikan yaptırılacak 122 kat elbisenin münakasası 13 
kanunuevel 934 perşembe günü yapılacaktır. Talip olan
ların şeraiti anlamak üzere mektebe ve ihale günü mek· 
tepler muhasebeciliğine müracaattan ilan olunur. (3410) 

8 - 5274 

1 

Devl~t Demiryollan V · 
mum Müdiirliiğii eaf111 

alma komi~vonu ilanlal"I 

iLAN 

40,000 ton Ereğli kötniİ ~ 
rünün Derince, Mersin, tı
mir ve Haydarpaşa liman1~ 
rına nakliyesinin pazarlığ1 
6-12-934 perşembe günü :a: 
at 10,30 da Haydarpaşa ıŞ ~ 
letme müfettişliği binası~f .. 
da yapılacaktır. Fazla t e 
siiat Ankara'da malzertl 
dairesinde ve Haydarva;; 
magazasrnda mevcut ~a 
namelerde yazılıdır. 

0 (3594) s--ssı 
~~~~~----------

Kira l koda 
. • datı 

Devren kiralık ıkı 0 foO 
apartıman katı 2194 tele 
numarasına sorulması. 

8--5524----

DEMİRHANE MÜDÜRÜ B 0 Y 0 K K A T E R 1 N A 
Gaby Morlay - Henry Rolland 
Ayrıca: Dünya havadisleri. 

Gece için numaralı biletler gündüz. 
ien satılmaktadır. 1 

Aşk, kin, entrika, ihtiraı .. -
ELISABETH BERGNER - ooVG 

LAS FAIRBANKS (Küçük) 
A)'Tıca: Dfüıya hav11dish!ri. 


