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Dil, Tarih Fakültesi Dün Törenle Açıldı 
Saylav amzedleri 

C.H. P. Genel Başkan vekili 
Genbaşkurca onaylanan nam
ı:edleri seçmenlere bildiriyor 

EÇlM P Z R GU PiL C K. 

C. H. P. Genbatkuru bot ole.n aylavlıklara nam
secller aeçmif Ye bunu bir bildiriğile bütiin aeçmenle
re bildirmittir. C. H. P. Genel Bqkan Vekili 1. lnönu
nda iınzaaını taııyan bu bildiriii yazıyoruz. 

Hükümet, 12. 1. 936 pazar günü seçim yapılabil
mesi için ilgililere emir vermiıtir: 

BlLDIRiG ---~" 
Aydın Saylavı Abidin Ôz;men, Diyarbelıir 

Saylavı Zekai Apaydın, Erzurum Saylavı T alt.in 
Uzerin iatilalarc ve Çcınlrırı Sa)'((Wc Sami Çölge -
'e!', Çoruh Saylav/an M. Ali Olıar ve O.mer Felt
"" Noylan ve Er.zurvm Saylavı Necip A .. m Ya
zık;jz ve Zonguldak Saylavı Celal Sahir Erozan
ın. meleri üzerine bota/an Aydın Saylavlığına 

ealrı gar~ cepheai aılalaiye reisi Dr. Haluai Alataf, 
1 D: Bekır Saylavlıiına ealıi Genel lapekter ibra - 1 

~1!" ,Tali 0Hng~ren0, Çanlrırı Saylavlıiına emelrli 1 
ogre m.en ahce zgenel, Zongaldalı Saylavlıiı· i 

na alıi Erzurum Saylavı Rail Dinç, Corula Sa -1 
_ lavlıklarına emekli yüzbaşı lhaan Kurtkan e!İfi 
-;;._,•nlı,/l;ru Sontl 11.,, Erzurum eo~ovlilı-ı• 

· na eme 1 G...., l'•Mu Dernirlaon • Vniver
nte proleaörlerind~n Dr. Saim Ali oo.:nre Parti 
Genba,laırca Partı namıeJleri olarak ona-.lan- 5 
mqlardır. T' l! 

Sayın seçicilere bildirir ve bilitirim. 1 
C. H. P. Genel B'lflıan Vekili 1 

•• 1 ••nıı1mtMH11a1111111 _____ .. _•NÇ)NO 1 
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l'enı saylav na dl d mze erın en: Dr. Saun Ali Dilemre, Bayan 
Hatıce Ôzgiinel, B. lh~an Kurtkan 

er 

iSMET I ONü 

Dil, Tarih, Coğrafya Komplo Maznunları 

Fakültesi dün açıldı Haklarındaki ithamı reddet. 

K··ı ·· .. l ·nd f k··ı tiler-Müddeiumumi tahkika-
u tu~ Bakanı açış soy. e~ı e a u • tın genisletilmesini istedi 
tenın kuruluş gayesını anlattı M HKEME ,Cl1'1 RTE ·t F. BIRAKILDI. 

Dunkıi torende Atatürk. afg,mllaricıye #aırrr Serdar Feyz 
Mohammed HrJn v Dış bakammız 

T.nla, Dil c •• ,..,_ Wlteei dün 
Hallliefttıde blltGk törenle açılmqtır. 

Saat 15,30 da 9'lon bqtanqaiı davet
lilerle clolmuftu. Localarda 1efareder 
eririm yer •lmlJlarch. B. M. Meclisi 
befkanı, Bqhepn, Bakanlar, C. H. 
Partiai Genel Selueteri törende ha -
zır bulunuyorl&rdı. Misafirimiz Af
gan Hariciye Mazın Ek.elam Serdar 
f eya MoLammed Han refakatinde 
Afpn 1efiri Sultan Ahmet Han ol
duğu halde Cumur Reisi locumda 
bulunuyor ve Dq itleri Bakanı Dr · 
Tevfik Rüttü Aru'la aörütüyorlar. 

Cumw Reisi Kamil Atatürk sa
at 15,30 da Halkevine geldiler ve 
kartdanddar. Cumur Reisimiz loca
lanna girdikten sonra törene istiklal 
ma11iyle başlandı. 

Kültür Bakanı B. Saffet Ankan 
Kürsüye çıkarak çok allatlanan aşa
ğıdaki nutuklanru okudu: 

~ Bayanlar. M)'8' Baylar, 
Bgün. ,.atbir eterin, türle kül

tür •Yaima temel olacak bir ku .. 
nunun, pk eski türk varhimm Iİ • 
linmez clampalnı tqıyan Ankara'· 
ela açdJfUU kutluyacaktır. 

Vatan topraklan kurtanldıktan 
ve yunl içinde yepyeni bir soysal 
düzen kurulduktan sonra, Yakıt ge
çirmeksizin kültür itinin ele almma
ıı gerekti. 

Kültür itinde ana kaynağın tarih 
olduğu kanaabdır ki bu alanda ça -
lıtmaia çok önem verdirdi. Bir kaç 
yılhk uğrqma sonucunda, tarihin 
en karanhk k*lerini aydınlatan ha
kikat bulundu: O hakikat ~udur~ 

Dünyada yüksek kültünin 
ilk beşiği türk ana yurdları 
dır. Ve o kültürü kuran ve bütün 
dünyaya yayanlar da türklerdir. Ar-

( Sonu 3. üncü •aylada) 

Dia. Atatir-
küa aziz ,.ıı ... 
larma kartı IUİ

kast yapmakta• 
zan altında bu
lunan Ali Saible 
Yahya. OzeJir. 
Arif, Şemsettin. 

idris, Şaban ve 
lamailin muha
kemelerine Jut. 
kara aiır ceza 
m a b kemeainde 
baılanıldı. 

Daha aabah
tan itibaren halk 
Adliye aarayınaa 
kartı ~fmd11 

ki kaldırıma bı· 

.rikmeie bqla- Mahkeme reisı B. Osman Talat llt~• 
mıftı. Gerek so-
kakta, gerek adliye .arayanın içinde birçok polis n ......... ...,.tı lemİa -~. kardan .....,.... 
lana mahk ... alonaaa ıh•••••lea ...... ' M 
lüzumauz yere ıuracla burada birilnneme.me nesant 
ediyorlardı. 

Muhakemeyi ancak huausi aurette verilen luıft
larla dinlemek kabil olduğu halde, daha aaat 13 .. 
salon tıklım tıklım dolu idi. Heyeti hikimeaia ..a 
tarafmda, ıazeteciler kendilerine ayrdmq elaa ,..... 
ceçmi.tlerdi. Birçok aazete fotofrafçdan. ite ......... 
mak için celsenin açılmaamı bekliyorlardı. 

Cel.enin ll(llııı 
Saat tam 14 de heyeti hakime salona girerek ren· 

ne geçip oturdu. Heyeti hakime fÖyle terekkup edi
yordu: 

Reia: B. Oaman Talat lltekin 
Azalar: 88. Hayrullah ve Cemal 
Müddei umumi: B. Baha Ankan 
Saat 14 Ü bet gece batta Ali Saib old•tu hal4e 

oteki maEnunlar salona girerek, kendilerine aJnlwt 
olan yere geçtiler. 

(Sonu 4. üncü eaylo4a) 

Fıkra: 

"lJlu~ , un Dil Yazıları 
Pars Ajansının A.A. ile anlaşması 

dolayısiyle beyanatta bulundu 
Alllcara, 9 (A.A.) - 1 ve dünden itibaren Türkiye haberle-

Tuzlu su politika~11 
Çimento ve kömür liatlarını in

diren Celal Bayar'a, doğrum, O ela 
bir tefekkür borçludur. Ekonomi 
Bakanının kömür endüıtriıini bir 
elden idare etmek karannc takdir 
etmemek Je elinden gelmez. 

GlJNES--DIL 
• 

lı ~dolu ajansı dost lran memle· rini lrana ulattrrmaya batlamıftır. 
eti)'le Tiirkiye arasmda ebemiyetli Para ajansının da pek ,.akında hava-

laavaclial • 1 1 c1· b 1 Wr • • er. • ıp vermek auretile yeni ıs vermeye af ama11 beklenmekte-
I il11 bafı vücuda getirebilmek için dir. Her iki tarafın kartılrklı gönde-
.._.. Para ajansı ile uysun kalmıt (Sonu 2. inci .savlaJa) 

ULU 17'Yaşaalla 
Sıvastaki ( iradei Milliye> den son
ra< Hakimiyeti Milliye> adı ileAn
karada çıkan gazetemiz bugün on 
yedi yaşına basıyor. 

Gazetemizi Atatürk kurmı"~tur: 
Tin , bütün varlığı ile onun v~ da
vasının hizmetindedir. 

Fakat, ôyle bir gazete, cumuri· 
yet rejiminin bir gün ekonomi, bit 
gün kültür, bir gün bayındırlık e 

Teori, ~i11~ göre toponomik 
'ınaliz tecrübesi 

aerlerinJen ve bafarı/anndan boh 
aeclip giderae, aolıalı kahramanlığı 
vazileaini nam göreblir? Çimen· 
to ve kömür riifvetlerini verdikten 
sonra, çünlrü bu İflerde demagoji 
yapmak imlrônsıulır. tUtl politilra
ya dönmek için lıraat aramalı la 
zımdır. 

Meaela ekonomi Bakanı bir nut 
kunda d i n a m İ k ıröziinü kul 
lanmıftır; Gerçi ~imci iki zamandn · 

- A vet 11e hadis kelimelerini 
arabça diye eli/den crkarırken. o 
nun yerine Frenk kelimeleri mi a 
lacaou? 

Denemez. Fakat: 
Allal. allah... Ba"anlarımı 

liılır. {':mlır, !t111t, ffnrnt, 11,,,;.f 

Yine bu tipte has isimlerden: 
Gadir Siirt, Beşir de köydut 
Gatik Muş .. ,. 
lgdir Konyada, Beyazıt ,, 
Ahat Kaıtamoni, daday ,, 
Abat Kütahya, Uşak ,, 
Ahatlar Ankara, Yabanabad 

köydür. 
Bu has isimlerden su ile ilgil ~ 

lanlarınm annlzmi y pat.m: 
(1) ( 2 ) (3) (4) 

G dir a ag 
l dır d ır 

zın nutkunu anlamak icin herkes Burad ı: 
iiniuer.ite4en mi çckmtılulır:' ı ( ı) afr kôktiır, su antamma-

(S...., 2. inci aay#Ma) dır. 

ıx. 
Ya .. n: Hoaan Refit TANICUT 

(2) ad bir objede bulunmut 
oldufunu yani su mefhWINmla 
olmut olduiunu ifade eden ektir. 

( 3) ai keadinde su bulunu 
objenin ifadeaidir. 

(4) ir (V. -t r) ektir. Anla-
mın süje veya objeye yalun ve 
kat'i bir sahada tekarıiir 'Ye tuy• 
yününü, oluşunu gö terir. Şu hal
de ( ağadağır) yani iedir büyük. 
kuvvetli bir suyun yakm bir saha
da tekaruirü ve h re•'rti demek
tir ki her iki has İ5İınde öyle bll' 
hal ve Ya~yet ;,.,,,.t Jer. 81rinct 
de nehir, ikinci 1 "'ol vard r. 
(Ağadüln) Fas kı ı ' mda 'bir la 
man olduğunu la t -1 !J8k i 

(s.,lqa polftllia) 
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rım. Bu kelime Arapçaya buyu 
u anlamınd geçmiştir ... elgadir" 
el ve büyük su demektir. Elga

Jir" diye yer adı d vardar. 
Gii11q - Dil teorisi bize Gediz 
& isminin de bu nalizle ortak 

olduğunu gösterir; 
(1) (2) (3) 

Gediz eğ t- ed iz 
Bu kelime etimolojisinde fark 

wnuncu unsurdur. İğdir de ~on 
ek ir olduğu halde Gediz' de ron 
e (iz) dir. (V. - Z) anla.mm ob
je ile oldukça geniş bir ahadaki 
alakasını gösterir. Ged izde de su 
daha çok ku\'Vetli ve daha çok ha
reektlidir. Orada göl ve deniz kt
yılannda olduğu gibi istikrar yok
tu•. 

(Ud), ut, (ad), .at kelimelerinin 
wnda ve ortada gelmek suretiyle 
yaptıkları has isimlerin yu;ı pek 

oktur. Bunlardan bazılannı göz
den geçirelim: 

Mut, mutki, kadamut ve arap 
ya.nm adasında Hadramut. Bu ke
limelerden, Mut türkçemizde baht, 
talih ifade eder. Sümercede de 
feys ve saadet getiren T annnm 
-wasıflanndan biridir:. Güne§ - Dil 
...n.ine yöre analizini yaparsa.le 
etimolojik şekli şu olur: 

(1) (2) (3) 
Mut ug wn ut 

(1) Uğ köktür. asıl, esas, ifa 
de eder 

(2) Um ektir. En yakın .a-
hayn taayyün sahasını, egoyu tem
ftil ede.. 

Şu halde uğ ....._ um (um) asıl ve 
'l"MHD yani yaratanın (ilk anla) ı
•• gö•e güneı) in kendisin~ bütün 
kainatın esas mefhumunun en ya
lua bir sahada tayyününü göste 
J'U. Daha umumi bir anlatışla y&

ratan, ~ ilit, esas, ana, men~ mef
laumlannı ifade eder. Netekim Sü· 
me:rliler bu kelimeyi inim biçimin
de kullanmışlardı: 

inim dingir Jamas .. şamas tanrı
nın adı" 

lnim dingir m "su tanrının adı" 
(3) Ut bu ut öyle bu UDMU'· 

dm ki kelimenin anlamın ku 
v kudretle yapar, yapılmıı hale 
koı. Şu halde (uğ + um + ut) 
( ugumut) mut yaratanın yani 
gunqin ismi ve rengi demektir. 

Umut, ümid kelimelerinin bu 
auldn kaynayıp geldğind şüph 
yoktur. Fakat geni!lenmi mana
gmda istemek, talep ebn k, inU. 
azr etmek, bel bağlamak gibi 
mefhumlarla istiklal almı bir l<e:
lim.edir. 

Mut orijin teklinde.ki mana.aiyle 
Turkün en büyük sandıgı varlık, 

kuvvet, kudret yani timdi biı.im 
halik kudsiğ ve mübarek mefhum
lal'ında telakki ettiğimiz anlamla
rau biç kaybetmemiftir. 

l.ehçemizde ne mutlu, dediği.
mia. zaman ilahi, yüksek bir maz
hariyetten dem TUJ'DW! oluruz ki 
yaptığımız analiz ile ilgisi apaçık· 
tır. 

Mulki'ye gelince: bu has isim de 
(mut + Jıi) den baflıa bir kelime 
değildir. (ki) Sümercede (:yer •e 
mahal manalarına gelir .Autran. 
a. 52). Analizini yaparsak: 

(1) (2) (3) 
M u.tki Mut + ik -t iğ 

•eklini buluruz. 
Mut - manasını öğrendik 
(2) ik - bu umumi manaJı ken

dinde tecelli ve tecessüm ettiı-en 
radikal ektir. 

(3) iğ - bu radikal ekte teces
Bi.- Ye tecelli eden manayı tayin 
eden ektir (1 ]. 

Böylece ( mutki) nin mut dogan 
~ :mut parlıyan bir yer olduğunu 
aalauıııı oluyoruz. Bitlis vila eti
mizin Mutki kazaamda ve onun 
m;loloji ve sırlarla dolu lcayalrk-
1 rmda bu özgülük va~dır. 

Biraz. önce ( uğum) um kelime 
&İDİn asıl, esas )-ani eze1in en a
kın bir sahad tayyün e daha u
~ biı ifade ile yapıcının adı 

· eti olduğunu söylemiıtik. 
S ercede bu anlamı taşıyan şu 
kel' ler "ardır: bazı b i 'mle
' ı:de yakından ilgili o.duklan 

(l] Etimoloıi Mo1Jolo11 v o-
;ruttık bakımından Türk Dilı kler 
b fui. S. JS. 

ıçin ie il ıı g rcldı b um: 
Umun ~fendi, h"p (Autran 

s. 87). 
Umuşı ~ zeki, istıdat, kul 
Um m b )'Tam, mukadd gü

nü (E. H. das trans op · fer S. 41). 
Bunl ra karşı has isim olarak p.ı 

kö isimleri vardır: 
Um-ah Çorum, Osmaniye köy 
Um--aranli Sn•as Kangal ,, 
Um-ba Ka tamoni, 1 nebolu ,, 
Uro-ni1•e Kocaeli ,, , 
Um-urba} Tekirdağ, Ha) re-

bolu köy 
Um-urca T ekirdağı Hayre-

bolu köy 
Umur köy Aydın, Çine ,, 
Umur-hı Antal} a Ala iye 
Bu ki>} lerin isimlerini tahlil et-

meden e\: vel Sümercelerin mana
larını Güneı - Dil teorimize tatbik 
ederek ta in etmeğe çalışal:m, her 
üç kelimenin etimolojik şekilleri 
şunlardrr: 

(1) (2) (3) 
1 (um - un) um ug - un 
2 (un - u~) wn ug uş 
3 (um - ili) um il t- ig 
Bunlardan birinci kelimenin i-

kinci unsuru olall uğ; um anlamı
nı temsil eden ektir. Üçüncü un
sur ise o anlamın süjenin muhitin· 
de ve bitişiğinde olduğunu göste· 
rir. Bu itibarla umugun yani umun 
sahiplik büyüklük gösteren bir sü
je e binaenale~ h efendi demek
tir. İki.nciy gelince o kelim nin 
il...'1nci unsuru olan ug burada da 
um anlamım temsil eder. Oç.ü~ü 
unsu .. olan uş ise (. n) den da
ha geniş bir mıntakaya mananın 
şümulünü gösterdiğine göre on
dan daha yüksek manaya i§aret 
eder. Filhakika umq zekadn. Ze. 
ki bittabi ne kendi içinde ne ya
kın muhitinde durur o uzak saha
lara taşar. lşte {. t- ş) onun gayet 
vazıh i~aretidir. 

Üçüncü kelimeye gelince onda 
brinei unsur yukardaki ketiınele
rin aynıdır. fkinc.i unsur (V. + J) 
ektir. Bu unsur her sahada bulu
nan bell' e şahsi olmıyan uzak 
büyük, müteaddit bir mahi} et ifa
de eden ön mli bir ektir. 

Üçüncü unsur olan • eki i e ke· 
timenin manasını isimlendirir şu 
hale göre umilig (umili) herkesi 
~mit, umumi ve gayrı şahsi bir 
manevi hımin ve} a remzin geniş 
bir ahadn rnlnru demek olur i 
bu urede Sumercenin T anngünü 

e mukaddes b yram d' ye kullan
dığı kelim nin t m kendisi ve ger 
çek anlamı bizim naliz'miz ile tü
mü tümüne alana çıkm olur. Bu 
kadarını inceleyip aydm?attıktan 
onra um lu has isimleri de teket> 

teker analiz etmeğe hic lüzum kal-
ma:ı: sanwım. 

(Arkuı vu) 

ULUS 

lST AN BUL 1 ELEFONLARI 

Sari . 
• • 

rının ;. Zl l 
J 

U.tanbul 9 ( A.A.) - Şark dttni~

) oJlarında tctkilcat l aparı he) et işini bi· 
tirdi. Ahnan haberlere öre şirk 1935 
yılırun yedinci a ı:na kadar 400.000 liva 
zanır etmi~. l edınci &) dan aonra aym 
sen içinde bo açığı kll tar fa:da ge-

lir temin edebilmittir Ceçen ılki lat 
2.150.000 lıradrr. Dire tör Paskal B. · 
) ındırlık Bakıtnhğiyae konu~mal< u:ıere 
Ankarn':, gitmi,tir 

Belediyenin bir arsası
nın sahibi çıktı 

lstanbul, 9 - Beledıyen..in Mulak
takj garaj anuının sahibi çıktt '\J e mah· 
kemeden nrsa üzerindeki garajın yıktı 
,rılması kararını aldı. laa, belediyenin 
uyuşma tdclifi üzerine tehir edildi. 

Cezalandırılan talebeler 
1 stanbul, 9 - Şehzndebap kah,; 

rinde YRkalanan 45 tal • e mddebla-i 

nin inzıbat meclideri ihtar. tekdir ~(' 

mu'\"8.kkat tan! cer.alan erdiler ve lıa . 
rarlan Bakanlığa gönderdiler. 

Is bul 9 - Hukuk Fakulteaı 
SÖIDC$tr tatili için bir Rcmanya aeyaha

ti haıırla.mqtır. 

ı) Jstanbul 9 - C H. P. Balurllö
yiınde bir halkevi çmaJ. için ermeni 
Bezazyan mektebin; qtın a!c!ı. 

J stanbGL S - Oni~ersitc fen fa -
kültesi talebderi memleketin tabii aer
vctlerini l mnc!e Ormek için Profnör 
krile benıba AnadotucLı. hir tetkik tt~ a 
batı yapacaklardır. 

• lstanbul !> - Bcı-lin 1936 olimpi -
yadlan için i•tanbul "1 n kuliıbU 
türkçe - ııhnruıca biır filim Ödaee<..fttir. 

lııtan 1 9 - Bu o Sovyet ticaret 
muıuessiHigı 1.200 tifhk, 500 balJ a ya
pağı satın Mı. 

• J &t nbul 9 - 1 llur.ıekteb hoc:.aları 
ısın a · yan ın-w açddı. K ııta 

muallimler, guzel w:z . a:nnasuu ogre -
n elderdır. 

Liman dairesi hakkında
ki kanun projesi 

Liman idareleri ha mdaki. kanun 
projesini tetkik der. kom' yon dün
lıü toplanbsınd& ç lışmasmı bitae· 
m ~tll. omh;yon önümüz.teki haf· 
ta içind tekraır top anarak ıetlö IEn
ne devam ed c ktiıı. 

--= 

18MET l O 
Ptırs Ajıınsıııııı A."4. ile unllışnı11sı 

tlolcıyısiyle belıa11nttn bulundu 
(BOfl J. İRci sayfada) 

re'-ilccelderi baberier günde 1000 ke
Jin,ıeye kadar çıkabilecektir. 

Anadolu ajansının bu ı.ervi:. için 
P. T. T. idaresiyle yaptığı anlaşma 

Bakanlar he) etince tasdik olunrnuı 

'\:C: düaden it•baren tatbik me" kiine 
geçm~tir. 

Bu müna&ebetle Anadolu njnn&ı 

llend~ine karşı daima } üksek l·ar

dımmı esirgemiyen Başbakan lmıet 

lnöaüne en dt"ria saygı hislerini JÜk· 
seltmeyi bir 'azife bifir. 

Ankara, 9 (A.A.) -

Anadolu ve P rs ajansları a.raam
dn ba~a) an telsiz telgrafla ber 
aervisi dolayısi le Başbakan 1 et t. 
nônü Pars ajansın ~ gıdaki beya· 
natı '\CJ'm Anadolu ajan nı 
mur etmişlcrdır. Bu bey nat dun ak 
§am t ui2le Tahrnnn verilmı tir• 

.. Pan e Anadolu ajan 
iki mcmlekcb 31 nı bir rabıta ı bag
ladıkt. n bugun, b nim için h )( I.ı b"r 

!t:' .mç günüdur. 

Bemm gibı, iki m mlck tin cid 'g 
ve &amimiğ doatiuk b ğları ıl h g'"n 
~in'birine d fa çoİl yakfa~m&Jarmı 

ve biribirini tamamPa.mak için daima 
~eni bir vasıta. bulmabnru. dttia ltir 
kanaate mmtenid, ııalım bir siya et 
sayaahır, ajandarmuzın bttaber ça
lışmasından ~ole: hizmet '"" fa. da u
mac&klardır. 

Yükselt "ederin e"~frmı akından 
tnmmahla mubahiı olduğumuz büyük 
ve muzaffer bir hükumdarın rehber

liği ile hergün ) eni bır terakki h m
lesi gösteren büyük fran milletinin 

)'aşayışıDa aid malüm tı almak, türlt 
miUeti için ba tiyar-Mı olacaktır. 

Pars ajan5ana, ilk irtibat gününde 

olan bu sö:ı.lerim,, Iran milletine Tiir
kiyenin muhabbetlerini e 1telamları· 

nı ulR~hraca.ktrr.,. 

Konya halkevi 
çalışimalarx 

a, 9 (A.A.) - H lk vi ~ah~· 
tmektedir. Sı aık 

dir A 

.. .P. 
Genyönkurulunun dünkü 

toplanusı 
. C. H. P. Genırönkurul bakan

lıgandan: 

C. H. P. Gen)onkurulu bugün
kn haf tal.ıh toplantumda partinin 
ir ı. e teltiş işleri iıu .. nnJe çalıc.tı. 

G•ılc.ru 

r uzlu ~u portika~ı 
(Başı 1. inci "'aylada) 

Lafından tuttwulmak, bir siırü 
peyke mantığı ) apılaôilir. "- Dı 
namık de ne demektir?" diye, 
de4Jletin nasıl alımdan kalkacağı 
bilinmİ) en, dehşetli bir sual som~ 
lur. Bo medrese tebdili gazete icl.a
T~s.inden bafını rokap: "_.Softa. 
olmamak demektir. hocam .. " de· 
mehten kendinizi güç tutarsını::. 

Bu sırcıda hükii.met Jeni:: nakli
ye davcu:ıı:ı esa ından düezltmeğe 
tqebbü& eder. Bu işte demagoji
nin nanl avlanacağıncla siz te1ed
düd etler: 'ni:z... F allat bir Je O'nun 
mantıkı içine giriniz: Celal Ba}ar, 
küçücük tekneleri e, Kar ad eni::in 
azgın lırlınalarına göğiis gererek, 
NVata çıkan türk denizcilerinin 
sttnicilik kabiliyetlerini nasıl in
Juir etmege kalkışıyor? I htilal ta
rihinin taka destanlarını nasd unu
tabiliyor? BaşmclakileT arasıra 
lla.xo.nç hırsına kapılarak, halin 
rahatsız ediyorlarsa Ja, .Şirketi
ho.yriye de türk cleni.z.dlik kabili
yetinin biT e&eri değil midir"? 
Türklerde bii}iik sermaye olmada
ğr rçın, imentliferciliği der..•let 
yapmalıdır: F akaf: şu, diiz hcıt o
l enek, 2500, girinti çrkantıla.rt ile 
6000 mil kadar hesab olunan cn
daz boyu T urki) e sahilleri hiz
metinin ne ehemiyeti olabilir? Y -
nanlılara bakınız: Devlet mal.ı bir 
gemi var mıdır? Türklerde yunan· 
lılarJan tlaha az mı kabiliyet gö
~'Oruz.? 

T enkid kıymetinde olsa, bu iti
"ı:ıda ıJerecek bir üru cevab bu
Cunloh: Deniz "cıstta ve ;yollarının 
€ oncmi hayatıme:: bakımından, 
ehemiyelİ ne o8duğtındtm1 kencl.i -
ne, ekonomi hayatım ve cihazlan
m ba§tanbcqa kontrol ederek, bü
tün lcali:J elleri halk meni aatı ile 
aM.Aklqtirmek memliyetini ı'lerdi
gimiz hükiimet makamına, en btı§
t~ no.hil işleri üzerinde salahiyet 
l'1ermeh. lô::.ımgeleceğinden, deniz 
nalıliye qlerini, dıfansı ve içeri.; 
isin, ist~di.ğimi:: gibi tanzim et
ıatll. emcek ha::nenin dayanabil~ 
cegi yük.sek mcurallara baglt ol
duğundan. nakil t asıtaları ile, içe
rde mübadele ı.ıe dı~anya ihrar 
meselelerinin atkı münasebetinden 
bahsederdik. Hattii kısaca, gemiler; 
ıat.n olman uapuıculuk §İı'ketinin 
~iizde 70 hi&selisi Sadak z.adelerin 
diinkii gıu.etemizin ilk sayıf asında 
okuduğunuz sözlerini tekrar eJer, 
g~nJik. 

Fakat bu itirazlar politika Dyu
numla.n bafka bir feY olmadığı 
İfİn, bO§ka türlü ceı,·ab ister. Ce
lal Ba.Jar, sat10Jla türk kabiliyeti
nin ne olduğunu ~ok eskiden ve 
alq cepheıenruJ.en bilir. Deniu:i
lilıte bu kabili;ı:etin ne olduğunu 
iu, ancak 1.'t! yalnız tiiTklerin ida
re etmekte oldugu ve edeceği J e
ni::.. nakli) e işlerinin mesuliyetini 
f~ah gönülle benimsiyerek gö -
tıerm hledir. Türk gerıcliğinde bir 
bankacı nesli Ü7:eten. türk kabili-
y tine giitıenerek, on milyonlarca 
liralık d vlct endüstri cihazlarmı 
kanıp işlet~n o & gi! midir? in -
nm aynı silahı ahibine çevirerek 
sunu oracagı geliyor: Ya iz turk
leıin Zonguldak Kômür madenle
rini idare etmek kabiliyetinden 
mahrum olduğ rnu ne hakla iddia l 
ec!iyonanuz? A elendi, bu devle- f 
ti i§leten ne işleimez? Be$ )ı!da 1 

1 Anadolanıın birçok yerleri.nde en 
t11'X1ıilertt labTikalw uı. baca.sırtı iüt-
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inoskovadaki Türk resim 
erg ısı 

HakJ.t mdn hh· Sov3 el gazerc·~i 

nt lt•a )'Uzıyor? 
Mos.o-.;a 9 (A.A.) - Gazeteler, 

Moüo cL: çıJ. :c tür1'. resim seı giı.> 
bakkmda metedKi y :ular yazmay 
devam ediy Bl'o illi müdafaa ko· 
mi erlii;inir. orgnru olan Krazn 1.1 

ZeV%da :r:Etf)11: diy lıi. 

Bu t.ergi, ewrl ' mevz.ulnra iti· 
ba.nyle: beı ~yd D evel karnkterir.ti • 
tir. Sergideki f'r:: hiıyülı eserler milli 
miıeadf'ler. muhtelif w.fhal rını 
harf inlulilbmı kadınlıgın kurtuluşu 

gıoi me zuları taı.vir f'tmektedir. Bun 
dan başka. w;-gi. yeni Türkiyed<' üç 
t.anat nedini& mevcut oldu ~unu ö~ 

tf'rme tcdiY. Bu iM 55 )ere men~up ar• 
tiatlerin eM;rkri mm.;::ıt pren&iplert iti. 
barite bin"birlcrindt."n farklıdır. 

ar.tiaOer-m .bD-çok eocrleri, beynelm,i
Jd modern vetı ~mlıgın en mü eınınd 
e11erlerilc: kly ed1lebilecek derE-cedEı 
mükemmddı~. 

Krauıaya Z • a zet unm y z.. 

dığma. ~ore tt.""T ıııesi sergiai bi.ayid 
bir muvaff lliy<ıt tide etmqtir. M ~ 
kova garnı:uml nnm lu.ıınandan v 
ukerleri UTıırıvı büyalı bir alak il 
geziyorlar. 

Borçların] serbest dö
vizle ödemiyenlere 

karşı 
avlW'.I. · g komisyon e sawı 

gibi bU- hı:ııaet ukabilinde verileD 
ücretleri ~ dovızle teıoviye etmio 
yen devletlere kar~ı aynı suretle 

bele l ı i ın F mana Ba1ta&.. 
kıymetim hor 

arm-D. meye bir fıkra 
ta~tamış. v bu 

6U• için İr la.aJ"arnn prcjeü h ZIJ'\o 

lam~t.D'. 

İş kanwıu proJefi 
Kamutay iş onunu muval kat en 

cumeni baft d üç gün topl n a 
wretile ' kan layihası üzerin eki 
tetkiklerin devam etmektedir. EncÜoo 
men ı· r.; 23 üncü maddesine 
kadar olım i ısım~ tetkikini bitirmit
tir. 

İstanbul gümrük yar 
direktörlüğü 

l"tan - baf dİJoell.tÖT ..... 
avinlığme giimrilJcler g"end clirelıtiiırıa 
lüğü tetlıa dittktör muaYin! B. Riılo 
tü tayin edt~tı:r 

Muğlada kızıl var 
M•iLı, A.A.) - Şehrimizde k.., 

7ıl hastabğ> "Yardır. Şimdiye lııadar 13 
kişi tutuhnu~tur. Halka bu haatn11k• 
tan •Oll"UallNi çarelerini göstermeli 
mak eliyle ııiitevj tarafmdan kızıl 

hakkında bir onferaruı verilmiftir, 
Kalabahk ı.ir dinleyici karpaıwda O.ı 
Tah,.in Jıastalıfm irazmr, yayılmHt• 
nı, aotalanm amatm~hr. 

türen kuvvet, tiirk kabiliyeti Je-
ğil de nedir? DevletpJiğin, liİl'l 
kabiliyetinin efueriJli almaJıjı ~ 
len büJriimd yapsın Jemdı 
olduğunu siz.e kim haber tJtt

Ji? Bu devletin ö2iinde lürl. ~ 
yasından gayri ne var? 

Fallat, •iı IGla kollıyarak, ol\> 

talama mavauııdai politika pe
rend eai atanlann, yeniden temel• 
leri kurulnwı bir vatanın, mfltldi 
man~mi biitün i11§4/annm meaalı. 
yetini üstüne almq olanlcala ne 
suallerde ne de cevabla,.Ja biri 
§ecek tarafları yoktur. 

Geçenlenle bir İngiliz muharri .. 
ri: 'Akdenizde denizaltı gemilc-
rinden korkmayız. Çünkii ba de
niz berraktır 1.1e suları da d ritıı 
değilt!ir!,, di)orc!u. Türk sııları iseı 
en büyüi vahaih<ıyriye olan •olta
lığtn • g; n:lmı beri hiç bulanmaz 
olclı.ıklaruulan, her ~qid l~aJ be• 
lılılannın a:' anmcnınc: elıJeri~ıi= .. 
dirlcr. ~~* 
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oış HABERLER ·- 2 ... 
Mısır kızılayı nasıl bomhalaı1dı '? • 

H.arrıu, 9 (A.A.J - Mısır lıuz.ılay re· 
•M Prens lımail Davut, Ciciaa'dan 

lunan yerliler arasında büyük bir he· 

yecan doğurmuştur. 
Harar'a celmittir. Prenı, 4 son kanun

d. Daırc•bur'daki M111r Kı:ıılay haıta -

nesinin italyanlar tarafından ne suretle 

bombardıman edildiği hakkında 4u taf
silata vermiıtir: 

Tembien eyaletine karii'• Ra~ Sey • 
yum ordusunun kuvvetli ileri kıtalaı·ı • 

nın iştiraki ile iki ıründen beri hazıt· • 
!anmakta olan umumi taarru7. kanunu. 

saninin altuımda l>aşlamış ve daha o gİİ· 
nün akşamı bu eyaletin büyük bir kıs
mı tamamen geri alınmııtır. 

Yağmurlar dolay11iyle habeı;lerin ha
reketsiz kalacaklarından emin bulunall 
İtalyanlar, bu taarruz karşısında o kadaı· 

!iltınnıılardır ki liiyikile mukavemet 
dahi edememişleı·dir. 

Bir İtalyan tank :ıabiti habeıler ta· 
rafından esir edilmiş ve kendisine ye· 
me kikram edilmiştir. Zabit, biz de İm • 
paratorun dinindenİ7.!" diyerek ölümden 

kurtülmu4tur. 

"12 • 13 ğünü, Daggaburun cenub11 

tarlciıinde kain Bullale'de bulunan ve ü. 

:ııerinde kn:ıaly İ!aretini taııyan hattane· 

nıiı:e be, tane İtalyan bombası isabe• 
etmİftir. 

Bundan sonra İtalyan tayyareleri 

Bullalt) ordugahını bombardıman ettiler. 

Sonra, bu tayyarelerden iki tanesi Daı· 
aabura aidip amenkah doktor Huk • 

man'ın idareıindeki luzılhaç haataneıi • 
nin üzerine 10 tane bomba attılar. Ba 
doktor Hukman'ı feci bir surette öldür. 
müıtür. 

Bu bombardıman insanca kayıpln 

Y•pmamıı iıe de, vadiği maddi zararlaı· 

çok Önemlidir. Yeni bir bombardıman 
ihtimalinden dolayı yaralılar. Cicigaya 
ıevkolundu.,. 

Prena. Mıaıı· hastanesi hekimlerinin 

Daggabur'dan ayrılmayıp vazifelerine 
devam edccekl · · ·1· • • erını ı ave etmııtır. 

l/nbf'S /·rr •• . tf • J' b • . ·. • • tf! f•ı·ı crtı n·cn111 
b;; .·· J· • • 

.l ll • lnr l.·ısn11111 ZllJJll'lmişln·. 
Adisababa 9 (AA) 5· I h . . • · · - . una cep e· 

sınde bırkar d b . 
T zaman an en taarruz ha. 

reketleri ha:.cıa;lamalct 1 h t..~ 
• . .. a o an a~§ ordu. 

lan, ıkı gun Önce Şire araziıine bir 

hucum yaptıktan sonra, Makalle mı t 
ka d • na. 

aın a fımale doğru ileri harekete ba ·• 
IPılnıtludır. t 

Bulgaristan da 
• 1fok,•tlmı~·"lı "'"Jıpffal4.ır :s~rlıesı 

hımklldı. 
Sofya, 9 (A.A.) - Hüküınet pek 

büyük cinayetlerle suçlu buluna~ bet 
ki§i müstesna olmak Üzere bütün ma

kedonyalı mahpusları serbest bırak
mıttır. 

l.Jcııı· ı, ı. -
. "" 

011ı 1 • 1·<m{'iı Uh'lm kalıruı. 
:1 Olly ... ( • 

. 
0

• "' A.A.) - liazeceıer de· 
nı:ı konteransının kesin otan inkıoltın-
dan bahaetmekted·ı N" · · • · ki: r. ışınışı dıyoı-

"N J e Fransa ile Amerikanın ne de 
taıya ile lngilterenin İyi niyet ve H· 

rnunıyeti yoktur. Hepsi de deniz kuv
vetlerinin t hd"d · h 
1 a 1 1 ususunda atıldır-
ar. Bunun i . d" k" 

çın ır ı, can çekiıscn de-
nı~ korıfera • 

nsını canlandırmağa İm· 
ka.n yoktur. 

Aaahi ı.:.:ınbu d d . 
..,. n a enız makamla-

rtnın fikrme . 
d gore, Japonyarun drşm· 

a, 4 devJet 
1 arasında yapılacak bir 

an a§rna de - · 
t d

. geı-sız ve faydasız olacak· 
rr, ıyor. 

1 _Tokyo, 9 (A.A.) - Deniz mahf.ıJ . 
crı in · ı 
1 ' gı terenin, muvaffakiyet ümidi 

o mıyan de . k 
. nız onferansını. dağıta-

ca 
1 

Yahut keyfiyet hususunda tahdit 
meselesin" ·· 

ın munakaıasına devam olu· 
:ı:ac~ğı hakkında bir karar verecep,ı 
f~knndedirler. Bu mahflilerin kanaa-
tine ö . 

. g re, denız konferansının istık· 
balı bu iki - · · d • gun ıçın e katı surette 
belli olar"'klır. 

~lu11,:11ri :f1t111·111(/(I ynıi 
Mr luidixe mi~ 

Japon gazetelerinin, altı Sovyet ıü
• 41'.iıinin 28 ilkkanunda Mançuri aınırı. 
nı aşıp 26 mançurili ile 6 atı Sovyet top· 
rağına aevkettiklerini yazmaları üzerine 
Tas ajansı şu tavz.ihi bildiriyor: 

Japon garnizonu için odun kesen 28 
nıançurili Sovyet topraklarından bir bu
çuk kilometre içeri girerek odi.ln kes • 
mitlerdir. Bir Sovyet müfrezesi bunları 
tevkif ederek hudud karakoluna getir _ 
mittir. 4 ııonkanunda 15 kişilik &İlahlı 
bir japon • ınançuri müfrezesi bu nok • 
taya gelerek hududu 300 metre geçmİ!· 
~. ~~ bir Sovyet müfrezeıinin geldiğini 
sorunce geri dönmüttür. 

Hayetu'nun kıtaları Kerelle mın· 
takasını geri almış, birçok yerli ve i· 
talyan askeri öldürmÜ§, bir telsiz İS· 

taayonu ele "eçirmiştir. 

Habeş ileri kolları, Caccİnııİo yolu 

Üzerinden Adua ve Abbiaddi yolu Üze • 

rinden de Abaro'ya doğru ileri hareket
lerine devam etmektedirler. 

Tembien'in habe~lerce geri alın• 
dığı hakkındaki haberle, İtalyanların 
boğucu gaz kullandıkları hakkındaki 
sözler tekzib edilmektedir. 

lıuhmı w~l.·erleri (trllsıml<t kuf:(ık-
Aynı zamanda büyük miktardaki di. 

ier kuvvetler de Geralta eyaletine doğ
ru akmaktadır, Bu hareketin sebebi, Ce. 
ralta ile Makalle araıında bulunmakta 
olan İtalyan kuvvetlerinin hareket üsle
riyle temaaını kesmektir. 

~ ;J 
fılıl.- t''' ayal.-la11nıa mı ı armı~. 

Münihten, kaçan İtalyan askerle

rinin ücret mukabilinde yol inıaahn· 
da kullanıldıkları bildirilmekte ise 
de, bu haber Romaca telnib olun· 

maktadır. Cenup cephesinde İtalyan tayyare!~ 
rinin faaliyeti müthiı ıurette artmııtrr. 
Buna karıılık ~İmal cephesinde, havala. 
rın fenalığı dolay11iyle İtalyan tayyare . 
leri, aakeı·i hareketlere ve çarpı§mıılaı·a 
i'tirak edememişlerdir. 

Harb hakkında son 
haberler 

ita/yan ve habeş kaynaklarmdarı 

gelen en son haberlere göre, harb 
hakkındaki haberler fUnlardır: 

Habe~istanın hemen her tarafındd 
yağmur yağmaktadır. Bulutların çok 
alçaktan gitmeleri dolayısile tay:ı,·ar~· 
ler İf görememektedirler. 

iki aaat kadar devam eden bir ay 
tutulmaar, c~phenin iki tarafında bu-

e: 

l 11gilt4•ı·ı· Smıyı•tlere :.!O m i/~·011 
dofor iidii11~· ı·crecek. 

l..ondra, 9 (A.A.) - Nyus - Kronik! 
gazoteainin haber verdiğine göre, ln 

giltere hükümeti ya kısa vadeli kre
diler açmak veyahud ki Moskova bü. 

kümetine para ikraz etmek suretile, 
İngiliz • aovyet münasebetlerini -ııe· 
niıletmek için bazı tuavvurlarda bu
lunmaktadır. 

Bu gazetenin tasrih ettiğine göre, 
bu husustaki karar kabinenin gelecek 
hafta içindeki toplantısmda katileıte· 
cektir. 

Şehir mahfilinde, Sovyetlere ikrl\Z 
edilecek paranın 20.000.000 i terim 

lirası kadar olacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

A 11<1 .nı rd doıuu1111tt:;1111f1 
11l<ltl''l'l"<tSl. 

Londra, 9 (A.A.) - Deniz bakan
lığında aalahiyetli bir zat, ana yur.d 
donanmaı;ının, evelce ima edildiği P.•· 
bi Akdenizde değil, fakat Atlas de
nİ7.İnde manevralar yapacağını söyl~
miıtir. 

Ancak, bu manevraların, Atlas de· 
nizinin hangi noktasında yapılacağı 
lılVz.İh edilmemiştir. 

U. ı~·,ı,.,, Ccıwrn•yf! J.:İdiyor. 
l.ondradan bildirildiğine göre H. 

Eden ayın l 9 unda Cenevreye hare
ket edecektir . 

ls1Hmyttw11 Cf'l'tıln 11t• ~ımt111? 
Londra, 9 ( A.A.) - Petrol '4.zeri

ne ambargo konduğu takdirde ltalya 

tarafından §ayet bir taarruz vuku bu
lursa, Akdenizde derhal yardım edip 
etmiyeceğine dair olan auale ispanya
nın, ancak umumi seçimden sonra CP· 

vab vereceği zannediliyor. 

Hakim olan kanaat ıudur ki, ln 
giltere, Cenevrede zecri tedbirlerin 
te§milini biz:ı:at istemiyecekse de, b~
ka bir devlet taraf mdan vuku bula. 
cak b3yle bir teklife • umumi bir mü

::zaharet temin olunmak §artiyle • işti
rak edecektir. 

Bazı çevenler, Dolo hastahanesi
nin bombardımanından şorıra, petrol 
ambargosunu istemekte lıveç'i~ on a
yak olacağmı tahmin ediyorlar. 

Bundan başka Habe§İstana git
mekte olan 500 askerin gürültüler Çl• 

kardıktan hakkındaki haberin de ya• 
lan olduğu Romadan bildirilmektedir. 

İspanya ve Bavyerada kaçan İtal
yan askerleri için kamplar kuruldu
ğu hakkındaki haberler de keza tek

zib olunmaktadır. 

Cnıu I' ('eıılwNirrcle luıl11·~lt•rirı 

bir bwwnl'ı 
Harrar, 9 ( A.A.)~ - Resmen habJ.· 

verildiğine göre, Tafan fidaurari'nin 
kumandası altında bulunan Bali ,·alisi • 
nin kuvvetleri, Kerelle'de bir İtalyan kı
tasına hücwn ederek, birçok yerli ve R· 

navatan İtalyan askerini ı;ıdürmü, ve 
yaralamıı ve bir telsiz iıtacyonunı.ı et.: 

geçirmiılel·diı·. 

Laponyada 
Soğul.· ı<ı/ıl'flmı m1ttğı 10 dt•t·e1.·c. 

Stokholm, 9 (A.A.) - Lapony11-
dan bildirildiğine söre burada müthiş 

soğuklar ba§lamı§ ve hararet sıfırdan 

aıağı kırk dereceye dü§müıtür. Kurt· 

lar, büyük sürüler halinde, Ren ge
yikleri sürülerine saldırmaktadırlar. 

Şimdiye kadar 150 Ren geyiğinin 

kurtlar tarafından boğulduğu arıla

şrlmıştır. 

Jn,,illf•n• lk<lmıi:.dt• hifriil.- dnıi: 
~ . 

J;ıwı·ı•tlı•ri toplmlı. 

Londar, 9 ( A.A. ) - Deyli Tel-

• graf uazetesi ya7.ıyor: Büyük harb

dan beri ilk defa olarak bu kadar mıı · 

him deniz kuvvetleri Akdcnir.dc ve 

Cebchittarıh .:i' ~·.oda t planmakta· 

dır. Kon sey 20 kanunusanİ<I topl cın· 

dığı z.aınan, uye olan devletler bır j. 

talyan taarru1.una karşı alınan lcd11ır· 

terden haberdar olctcaklardır. Filo· 

laa·dan başka, muhtelit memleketlerı• 

aid hava kuvvetleri de l'?ımdi yerlerı 

bildirilemıyecek olan muhtelif nokta
larda toplanmışlardır. 

Morning post gar.etesi de, şu ,d 
tırları yilznıaktadır: 

"Şimdiki Akdenizde bulunan fran . 

aız filoı;u ltalyanın kafa tutmasına 

mani olmak için bir korku teşkil et
meye kafidir. lkinci filo, icabında 
derhal Akdenize girerek nıudahaıt 
edecek vaziyettedir. 

il. Uuzrt•lt yiİ('(' m<ılıl•<•nw lwnın 
lurl.·lmula 111• diyo1' '! 

Va,ington, 9 (A.A.) - B. Ruzvelt, 

aöylediği bir nutukta, yüce divanın, 

tarım yardım yasasını kaldıran kara
riyle, amerikan ulusunu uzun zaııı"'n 

i§gal edecek bir dava ihdas eylediğini 
söylemiıtir. B. Ruzvelt demiştir ki: 

" - Gelecek cumur reisi seçımın 
de, batlıca mesele halkçı hükümelan 
iktidar mevkiinde tutulması olacaktır. 

Ben o kanaattaynn ki hiç bir irtıc" 
paa·tisi, hiç bir mürteci namzet halkın 

ümitler.ini kar§ılıyama:ı. Biz cümle 
alemle hoı ceçiniyoruıt, lakin kavgtt 

burada devam ediyor. Bugünkü sımt"
larnnız coğrafi değil, ekonomiktir.,, 

SAYffA .J 

Dil, Tarih, Coğrafya 
Fakültesi dün açıldı 

( Ba§ı 1. inci say/ada.) 

kcoloji irdellerinin her gün bir kat 
daha aydınlattığı bu hakikat artık 
bir ipotez sayılmak devrini çoktan 
geçinniıtiı-. 1929 yılında Atatürk•. 
ün kurmu! olduğu Türk T anh Ku • 

Bayarı Afet ilk tarih dersini veriyor. 

rumu, türk tarihinin ana hatlarını 
çizmif ve ondan, bugün okullarımız
da öğretilen tarih kitabları çıkmıştır. 
Bu eserler ve Tarih Kurumunun ge
niş irdelleri, bize dedelerimizin han
gi sebebler altında Orta Asyadan 
göç etmek zorağı karşısında kaldık
larını; ve orada yarattı klan kültürü 
Çin'e, Hind'e, Mezopotamya'ya, Mı
sır'a Anadolu'muza \'C Avrupa'ya 
ve diğer taraftan da Amerika 'ya 
nasıl yaydıklarını bütün belgeleriy
le açıkça göstermektedir. 

Sayın arkadaşlar, 
Bugün tarihimizden bu kadar kı

vançJa konuşurken izninizle bundan 
daha altı yıl önceki tarih bilgilerimi
zi hatırlatmak isterim: 

Bütün bir ulusun varlık belgesi 
olması gereken tarih kitablarımız; 
batı tarihçilerinin sryasal etkeler ve 
erekler altında yazınıt oldukları ta
rihlerin oımanlıcaya çevrilmesinden 
başka bir şey değildirler. Bu kitap • 
larda. türk, ikinci derecede. mongol 
tipinden bir yaratık, en büyük cö
mertlikle bu yarahğa verilen sıfat 
da barbardır. 

İşte, size kısa bir tablo ki hepi -
nizin vicdanrnızı 'lilatmağa yeter. 
Fakat bu yalnız avrupalı tarihçile -
rin uydurmalarrndan doğmu~ bir so
nuç değildir. Atalarımızın da bun -
da çok büyük bir ctymıwlık payı \ 'ar
drr. Mesela osmanlı türkleri ve on • 
dan Önceki Selçuk türkleri bu toprak 
lara geldikleri zaman dedelerinin 
kurdukları varlıklar içine girdikleri· 
ni ve kendilerini kucaklıyanların ay
nı ırktan kardeşleri olduklannı dii -
şünmediler bile. Kendilerinin binbir 
hadise karşısında yerleşmelerinin a
na sebeblerini anlamakta büyi.ik 
bır aymazlık icinde kaldılar. Ciinkii 
bu tiirkler eski atalarını, o~ların 
Yhptıklarl'nı uı?tılmus H•bi iırler Ba 
tı. bu aymazlıi.iı temel tuta,-ak viı 
ri..idü. Bilgisizlik büsbi.itlin koyulaştı. 

Bu wvled•4.l.·r:ro tarihi'' büti.in 
1-:ültiirlli uluslarınca bilinmektedir. 
16 ıncı asra kadar biitiin insanlıS?m, 
hilgi, ahlak gibi biitün yüks~k an • 
lamlariyle kiiltür bakımından duru-
mu göz önüne getirilsin. Bütün u • 
!usların üstiinde bulunan ulus kim • 
<li? Eğer tarih bir masal de~il de bir 
hakikat ise di.inya tarihinin 16 ıncı 
l'.;Sırdc:ı insanlığın biitün yiiksek de . 
ğerlerinin ortağı olarak ve bir günes 
1'ihi .dlinvamr• göziinl; kamaştırarak 
en yüce katlarda parlıyan varlık tlirk 
L1 l L!!\U idi, 

Arkadaslar. 

Bu tarih dönümiindt'n önceki 
çağları nasıl tiirklüğe özgii bir kı 
vancıyla söylüyorsam bundan A 
tatürk'ün, ulusumuzuı1 karabahtını 
yenerek ti.irk tarihine yeni bir devir 
achğr güne varıncaya h:ad:ır oe . 
çen zamanları da içim yanarak. 
be)nİm tutuşarak anıyorum. Bu ~on 
devrin tarihi yüce tiirk ulusunun 
uçuruma yuv"'\rfanma.qınm co1' 

acıklı bir destanıdıı-. Bu muti • 
günde bunlan söylemekteki anı? -
cmı. sizin bu acılarmızı ti\C": .. '~m· ! 
değil, uyamklığm f:erekfü~ini h .. n 

tatmaktır. Bugün, o kittanl•k ' .. 
acı giinlerden cok uza~1z , rn .. 1l11vuz, 

ve bunu da Büyük Kurtancrmm. A. .. 
tat ürk' e borçluyuz. 

Arkadaılar, Atatürk t&rib itine 
bir düzen verdikten sonra kültüır 
varlığının ikinci bir temeli o&. dil 
itini önemle ele aldı. Ve ıene lmtha 

B. Arıkan açı~ s8yl~vlm v~;irk~n 

eliyle, Türk Dil Kururmu'nu kurdu. 
Orta Aıyada kültür kunnut ve 

bunu dünyanın bet bucaima Jl&JIQll 
bir ulus, çok tabiidir ki yarattJiı kül
tür eserlerinin adını ve bu eterlere 
bağlı fikir sistemlerini birlikte aötü"" 
müş ve içlerine girdikleri ulu.lan da 
yaymıştır. 

Bu, pek tabii bir hadisedir. ı .. 
tekim bugünkü tekniğin icat ettiji 
herhangi bir alet dünyanın her tar. 
fma, icat olunduğu yurdda alchiı _. 
fa birlikte yayılıp yerlepaektedir. 
Bu, o kadar açık bir hakikattir ki mi
sal venneğe bile değmez. Şu h.lde. 
dil irdelindc de temel, gene tarihin i» 
leri ve göç yollan olmaltdır. Bugün 
Çin, Hind, Elam, Sumer, Eti, M...r, 
Etrüak, Grek ve Latin kültürleri .. 
altında anılan ve hepM türk atalan
mıı taraf mdan kurulan bu kültür • 
lerde türk dili kökleri anauık Wi • 
hin bize verdiği tabii llir Lp' L •w 
olduğu kadar kutsal bir öclevimi.dir 
de. 

"lşte açılacak olan bu fakültemi... 
de, bu hakikatler araftm)acak Ye >'* 
karda geçen adlar altında amlaa & 
lcrin kök gereçleri, Arkeolojik ir • 
dcllerin de yardom ile; bab bilaiale
rinin yaptıkları gibi yalnız Himalaya 
eteklerine kadar götürühnelde blmlıı 
yacak, türk uzmanlaruım ve türk 
gençlerinin yüksek enerji ve inle.. 
teriyle Himalaya dikmenlerinin ide
rinden de asrrılarak kelimenin ud 
doğduğu an'a yurda, Orta Aayaya 
~ötürülecek; burada Y&!Mllf Ye 7• 
şamakta olan lehçelerle karşdaftır • 
malar yapılarak dilimizm güzelliği 
ve asilfü:i hakiki bilgin göz1eri önü
ne serilecektir. 

Bunun icindir ki bu fakültede. 
Güneş • Dil .tt:orisini de kapsayan 
türkoloji ve irdellere yardım edici 
eleman olarak Sumer ve Akat. Eti, 
gibi kadim Önasya dilleriyle çtn~~ 
Sanskritçe, grekçe, latince okutu • 
lacak ayrıca bugünkü almanca, 
fransızca, İngilizce, macarca. nuça 
gibi yaşayan diller de öğretilecektir. 
Aynı 7.amanda bu fakiilt~de coğraf
ya bilgisi öğretilirken, Türkiye c:oğ
raf yası irdeJleri esas tutulacaktll'. 

Sayın Bayanlar. Baylar, Türkiye 
Cumuriyetinin özenerek bu yük.aek 
kuruma secme irdemen olarak top -
ladığı sizle; şunu bilecekıini7;: 

Siz, bi.itün kültür dünyumı ku • 
ıan adamların çocuklarrsmrz; ve ge
ne siz bunu bileceksiniz. siz bugün 
çürümüş gibi görünen dünya kültü
ı·ünü yeniden yaratacak türk çocuk-
1"\nsınız. 

Bütiin dileklerim sizler içindir .. 
, akat sizin başarılannız bütün ttnk 
ulusu ve dünya kin olacaktır. 

işte sizden İstenen budur. Ve 
bunu istiyen de hepimizin t.1wwz 
Atatürk'tür. O Yüksek Kurtara-• · 
r.m v" Dahi Başbuğun önünde litl 
derin saygı 1le eğilerek hep birlİl*l ı 
and İr.elim. 

Durmadan çalııacaiız, buyruiu.. J 

· İni" getireceğiz. 

S •} m <ıı-kadaşlar, 
\n1 

net Tarih, Dil, c.oğrafya ~ 
'rıil• • :.ı d ';ı açdmqbr. Kutlu ol-
. ın 
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F•Hlttnir. açılış töreninde 'bu1unsrı "1-ıı1sbslı1mm bir grup 

Nutuk bittikten sonra fakültenin 
tarih müderrisi ve Türk Tarih Kuru~ 
mu asbaşkanı Bayan Afet ille: tarih 
denini verdi: 

.. _ Bayanlar, Baylar
1 

Tarihte, ilk dersimize baıhl oruz. 
Bu dersimizde söyliyeceklerim, ta ~ 
rih alanında bildiklerimizi gemtle • 
tirken, çalqmaımzda esas tutacağı • 
nm tarzın kua bir izahı: olace.ktır. 

Bu hususta daha geniJ malôm~t 
için §U kitaplara müracaat etmenizi 
tavsiye ederim: 

J. • Bemhaym'ın tuih ilmine gi. 
rit adiyle türkçeye tercüme edilen 
Te henüz ta~ilmelc üzere bulunan 
..eri, 

2. • 0 langloia et Scignaboau m 
••Jntrocfuction aux erudeı histori -
ques", 

3. - Seignaboa'un "La methode 
Hiatorique". " Hcnri See" nin Sd -
ence et Philosophie de l'Hiatoire,, 

4. - Harsin 'in "'Comment on &rit 
l'Histoire,, 

5. - Türk Tarih Kon~si zabıtla-

Bu kitaplan fakiıhemiz kütüpha
nn.inde bulacabmn.. 

Bayanlar, Baylar, 
Bildiğiniz gibi tarih geçm' ha • 

.liselerle me§gul olur. Hal e istik • 
bal onun etüd çerçevesi içinde de • 
ğiJdir. Fakat haJ dahi derhal mazi ol
mıya mahlcUm olduğundan, o ha.ide 
geçmiş anlaim, Y•drğıma son ana 
kadar şamildir. 

Tarihin meşgul olduğu hadis.eler 
Lir iz bırakınıs olan badiaderdir. Biz 
im izlere "doküman,, ''belge,. di
yoruz. Kendinden sonra bir iz brrak
nuyan hadiseleri. tanımak mümkün 
değildir. Onun iç.in belgesiz hadise
ler tarihi mahiyeti haiz sayılmaz. 
... Prehistorique" denilen tarihten ön
-c:elô hadiseler de ancak son kqifler
le ~lgeleri meydana çdranJdrktan 
110nra tarihi hadi&eler all'Uma geç • 
mi~tir. 

Belgeler yuılı olur. Şunlar gibi: 
1.- Tarihi kitıtbeler, 
2.- Tabletler. 
3.- Neseb cetvelleri, 
4.- Tak"imler. 
5 .. Salnameler, 
6.- Fermanlar. 
7.- Tercümei haller. 
8 - Hatıralar. 

Fe'rp,t ai!ızdan W) lenen, 
1.- Efsaneler. 
2 - Hikayeler, 
3 - Türküler de belge olabilirler. 
Bundan baska her türlii abm?er 

aadece i.,f enmi. bir taş pa~sr dahi 
tarih belgesi olur. 

Tarihi. belgeye istinad ettirmek 
~ruri olunca terihcinin ilk işi, Ü· 
2erinde calışmak istediği mese! ile 
al~-alı olan bütün belgeleri aramak 
.-ılur. Bu ça.Irşma) a ilim dilinde 
"'h ri tique'· denir. 

KeJime, bir şe) in üzerinde ışğm 
talumiır ettirilmesi } a.ni bir ıeyin a
nmp bulunması manasınadır. 

Heuristique dedigimiz bu kesin 
ihtiyaç karşısmda şu M>rular hatıra 
;gdir: 

Laz.ım olan ~fl .. r hangileridir 
w o belgeleri nert"Cle bu~JldJT? 

Üz.erinde d>..ırdugumm tarihi 
n.n::vzua göre baş \7Uracağmm. kay
ııaJ.Ja? ,uniardır: 

1 .- Arkeolojik ar tmmılar, 
2.- ~uızel rde E!i~aJar 
3.- Evrak malız nlen 'e kutupha.

ıntl ı-
4 · T ru ru bib~oğrafilerde tmi

leu mevzu aıt kitc:ıpl r 
Göriilüyoır iri doğru tarih )mmak 

h " und. mümküııı olduğu hadan' 
L '"t aırlfeo jik ~ y !eri 

memleket içinde toplamak lazımdır. 
Buna çalqılmakla beraber bütün 
ddnyıı dokümanlanm bir memleket
te toplamak imkam olmaml§tır e 
olamu. Onun için tetkik olunacak 
tarih mevzuuna göre medeni 
memleketlerin belge kaynakların • 
dan da ' tifade aramak zaruridir. 

Tarihi tetkik etmek için "tarihe 
ardıma ilimler,. denilebilecek bazı 

bilgilere sahip olmak lazımdrr. 
~ - 00 bilgisi, 
b - Yan bilgisi, 
c . unca .. diplomatik,, J 

d - ühür bilgisi, 
1- kükat, 
f · ih:ilename ve hüviyet ve•ika-

bn bilgi!li 
g - Anın. bilgisi, 
h - Kronoloji. 
2 • Coğrafya. 
Bu noktada daha açık s<iylemek 

lazım gelirse denilebilir ki her ilim 
gibi tarih de içten bütün ilimlere 
bağlıdır. 

Hakikat böyle olunca bir tarihcİ· 
nin ne lcadl.r ağır ve mesuliyetli bir 
·azife ka."'§Umda bulunduğu kolay
hkla an!aşdır. Çünkü tarih ilmi in .. 
aan u:miyetlerini yalnl% muayyen 
bir umanda ve istatik halde değil 
onların dinamik halde olarak zaman 
içindeki tekimüllerini tetlcike ve mÜ· 
taleıı dmeğe mecburdur. Hususiyl 
insan ttmiyetlerinin sosyal. sıyual 
re ekonomik müesseselerindeki de

iipklii<leri. hakkiyle ka wamak ne 
lradaı önemlidir. Onun için çalqda
cak tarihi me 12uun mahiyet ve hu • 
5u«İyetme gore çalışma vasıtaa1 ve 
çalı§ma tanı tayin edilmek laz.undır. 
T arin genel .olarak türlü ihtısas iıçi
ferinin b' birlerini tamamlıyarak el
ele çalq.malanru temin ettiği z.aman
drr ki muvaffakiyetini kolayla4tır -
MI§ aayılır. 

Tarih itinde müıterek çalışmanın 
en v&km canlı örneği "Türle Tarih 
Ku.:onıudur .,. Bu gibi kurumlar baş
ka memleketlerde de vardır. 

Türk Tarihi Kurumunda uyeler 
ihtu&lanna uygun mevzular üzerin
de saİıµrlar. Her birinin ayn ayn ça
lışmalarla ortaya koyduklan eser
leı kurumun yalandan alakalı heyet
leri tuafmdan tetkik ve tenkid olun
mak ~uretiyle son şekillerini alırlar. 
Taıih kwumlanmn çahşmalan yal
nn: lıendi u~ deri arasında olmakla 
kaimu.. Muhtelif memleketlerde bu
lunan truih kurumlan arasında da 
mu~tier tesü. edilir. Bu suretle 
birbirlerinden istifade temin olunur. 

Türk Tarih Kurumu, tiırk tari -
hini ha.z.ırla.rken bugüne kadar me \i • 
cud ofa.o tcınhi 'e arkeolojik bü -
tün c rlerden azruni istifade} e ça
hş.mıstn 'e çalışmaktadır. 

Bu çalışmalar neticesinde or
ta.ya çıkan hakikatlar, bildiğimiz 
gibi ''Türk tarih tezi·' adı ile ifade 
edilmiştir. Bu tez imdi~ e kadar 
tarih 8.leminde ortaya sürülmüş 
olan tezlerden başkadır. Bizim te
zimizin esa ı kısaca hö) le ifade 
olunabilir. 

"Turklerin ana yurdu orta 
A~aıdıı. Türkler neolitik ve ma
den kültürlerinde bütün dünyaya 
bin eıorc sene takaddüm etrniş1er
d11. Bu külturlerin ba ka krtalar
dc: meydana gelmesi türkJerin ora
lara göç etm ferinden onre ve 
onlarm te iri riyle olmuştur.'· 

Bizim tezimizdeld sarıdmaz 
lıakil nti .A'\inıpanm yeni keşifler
le yalandan alah h olan bitaraf 
alim!eı'İ dahi teyid etmektedirler 
Bııınlaı ~mı şahsen tanıştığım ve u
:vur ı m ıda buJrıınOOğum 

LU~ 

profesör Pihard'm ismini söyliy~
bilirim. 

Bayanlar, Baylar. 
Sumerlilerin, etilerin türk ol

duklarını, onların Mezopotamya
da ve Anadoluda kurdukları me
deniyetlerin de doğrudan doğruya 
türk medeniyetleri olduğunu söyle 
meliyim. 

Anadolu ecdadımız etilerden 
bugüne kadar türlü aıyasal şekiller 
ve adlar almıştır. Fakat daima 
memlekete sahip kalan ve kültür 
hayatında yapıcılığını koruyan 
Otokton unsur türk ırkı olmuştur. 
Tarihimizi zenginle§lirecek daha 
nice el sürülmemiş belge hazine
leri \ardrr. Bunlardan yalnız Ana
dolumuzda orta)a çıkarılmakta 
olanları bile ilim dünyasına ha)· 
ret verecek mahiyettedir. 

Türk tarih kurumunun son ay
larda Alacahüyükte yaptığı haf ri
)atta bulunan kıymetli belgelerden 
bir kısmıAnkara müzesinde, bir 
kısmı da fakültemizin antropoloji 
laboratuvarmda tetkike arzolun
mu bulunmaktadn. 

Henüz açılmamış tarih belge 
depolarının anahtarları sizlerin 
bugünden itibaren ellerinize veri
lil or. O anahtarları kullanacak 
yüksek ''e kıymetli uzmanlar ola
rak yetişmenizi dilerim. 

Tarih kahşmalarınızda size 
kola} lık olmak için bazı mevzu
ları örnek olarak \'ermek isterim. 

1 - Bazı tarihlerin dediği gi
bi osmanlı imparatorluğu dörtyüz 
çadır ha iki) le kurulabilir mi idi? 
asıl imparatorluğu kuran unsur, 
kurulan imparatorluk hududları i
çinde hanği devletlerde nerden ne 
isimlerle gelmiş ve hanği ırktan 
idiler 

2 - 1453 le türk osmanlı kül
tUriı ile Bizans kültürünün muka
yesesı, 

3 - Ü&manh imparatorluğun
da meşrutiyet devri nasıl açıla.bil
miştir?. 

4 - Ankara müzesinde Ana
dolu kazılarından toplanmı§ türlü 
yazılı ve J azısız belgeler ''ardır. 
Bunları tarihse) bakımdan irdeli
yerek ilmi olarak tesbit ediniz. 

Et - Poteri kısımlar 
b - Taş şeyler 
c - bden şeyler 
d - Tabletler 

G.\bi türlü kısımlar üzerinde 
ayn ayrı irdelemeler }'apılabiJir. 
Bunlardan yalnız bir tanesi dahi 
başlr ba ma bir etüd mevzuudur. 

5 - Türk osmanlı imparator
luğunun dış sıyasada Avrupa dev
letlerinden her biriyle ayrı ayrI 
münasebetlerini irdeleyiniz. Bu 
münasebetlerin tarih seyri içinde 
osmanh imparatorluğunun yıkıl
masına kadar olan devirlerde muh
telif 5a.fhalarmı biribirine bağla
yınız. 

6 - Türkiye cumuriyeti dev
letini tetkik için esaslı olarak mü
racaat olunabilecek belgeler neler
dir? bu belgeler arasında en önem
li olanlar hanğileridir? ''tarih me
todunda en önemli belge bilmeli· 
siniz ki hadisatı yaşamış olan 
canlı belgelerdir. Bu canlı belge
ler biıtün bir millet olursa onun 
degeri ö1çüsüzdür. Ancak büyük 
bir kütleden hakikatı anlamak yo
lu metodlu çalışmaya ve ince dik
kate ihti) aç gösterir. 

7 - halyada Roma ıehrini "e 
orada ilk dev,et kuranlar kimler
dir? Bunu "esikalı bir irdelle tes
bit ediniz. 

Çalışmalarınızda bu benim 
verdiğim örneklere bağlı kalmak 
mecburiyetinde değilsiniz. Kendi 
istediğinize göret münasip me,rzu
lar da seçebilininiz. 

Kıymetli Türk talebeleri. 
Size ilk hitabım olacak bir ciım

le diışiındüm. Onu tesbit için bü
yük bir iıni' ersite profesörünün . 
kulaklanmd1a çmlıyan sözlerini 

nm I<tan daha güzel brr cümle 
bulamadım. O cümle şudur: 

"Ben, hocanız ancak sizin ta· 
ze, temiz dımağlarmızdnn çıkacak 
bilgi aydınlrklan karşısnda hoca
irk pratiğimi tamamlıyabilirim.,, 

Onun için beraber çalışma· 
mızda hareket noktası benim için 

sizin için bu olmalıdır. ilim ar
kadqı olarak ilim yolunda bera
ber yuriıyeceğiz. Ben ıiı.den e11ki 
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Konzplo Maznunları 
Muhakemesi 

( 80.§ı 1. inci sayfada) 
B. Ali Saib, kahve rengini andıran 

bir elbise giymişti. Sakin görünmeie 
çalı~maJda beraber heyecanlı olduiu 
belli idi. B. Ali Saibin avukatı olan 
B. Hamid Şevket ince de, lrendiaine 
ayrılmış olan yere oturdu. 

Maznunlar heyeti hakimenin kar
fısına, soldan itibaren ba§ta Yahya 
olmak ve sonra sıra ile Üzeyir, Arıf, 
Şemsettin, idris, Şaban, J mail , ... A
li Snib gelmek üzere dizildiler. 

Hu:rıuıılar 1.-imlcnlir? 
Reis, yukarda ımlattığımız aırn d:ı

ı.ilinde yer almış olan maznunlardan 
hüviyetlerini ııordu: 

) u/ı;yu: 
lsmail oğullarından lbrahim oğlu 

Yahya 316 ı.enesinde Samr.un \•ilaye• 
tinin Çar§amba kazasında, Yukarı Ot· 
luk köyünde doğmu§t aonradan Cey· 
han vilayetinin Karamezar köyun
de yerle§mİştir. Sanan rençberliktir. 
Bekardır. Okumak bilmez. Kendisi 
mahkum olmadığını söylüyorsa da, 
aekiz dokuz sene evci Divanıharbta 
asker kaçakJığından dolayı üç aya 
mahkum edilmi§tir. Köylü olmasına 

rağmen, ilk tahkikat evrakında zik
redildiği gibi, "zeka ve kabiliyet iti
bariyle mutavassıt, cemiyet için fay
dalı olmaktan ziyade zararlı görünen 
bir tipi vardır. Nitekim kız kaçırmı§, 
askerden kaçmış bir adamdır.,, 

f:••yir: 
Uğurlu oğullarından Haaan oğlu 

Üzeyir, 307 senesinde Anderin'in Kun
betir köyünde doğmu tur. Çiftçilikle 
uğraıır. Evlidir ve yedi çocuğu vardır. 
Biraz okumak bilir. Şimdiye kadar 
mahkfun olmadığını aöylüyor. ilk tah
kikat evrakından anlaşıtdığma göre, · 
"kendisinde daima mütevekkil bir İn• 
ı.an hali vardır. Tipik bir mücrim gibi 
görünmüyor.,, Milli mücadelede mİ• 
Iİfl yüzba~ılığına kadar yükselmiş ı 

iatiklal madalyaıı ile taltif edilmiıtir. 
Künbetir köyünde mevkii vardır. Va
&al zekalı bir ndamdır. 

Arif: 
Ozeyr'in karde§İ olan Arif 329 da 

Künbetir köyünde doğtnu§tur. Sanatı 
rcnçberliktir. Bekardır. Okumak yaz· 
mak bilir. Mahkum olmamı§lır. Karar 
hakimine göre ulc:i değildir. Saf bir 
koylüdür. 

...... . 
;:em~ett.m: 

Şem~ettin, Elbistanda Köprüba~ı 

mahalesinde 314 de doğmu§tur. Eaki 
adli)' ecilerden 14Sağtr Ali Rıza" den· 
mekle maruf zatın oğludur. Anderi
nin Çokat nahiyeıinde müdürdür. J::y. 
lidir. Dört çocuğu ''ardrr. Şimdiye 
kadar mahkum olmamıştır. Gene ilk 
tahkikat evrakında. yazılı olduğuna 

gore, kendisi Almanyada ziraat tah· 
ati etmİ§tir. Nahiye müdürü olmadan 
önce muallimlik de yapmııtır. Münev• 
'er \'e temiz bir adam intibaı uyan
dırmaktadır. Sorgu hakimi tarafm
da.n ı.onılan suallere iyi bi.r lehçe ile 
ve ma.Eumiyetinden emin bir tavırla 
ce~ab ''ermiştir. Zan altına ahnmaaı
nın ~bebi, öteki maznunların ifade
lerinde, onun da kendilerine yardtm 
edeceğini söylemi~ olmalarıdır. 

idris: 
Alkaz oglu ldriı. 1294 de lalahiye· 

de doğmu§ ve 15 &cnedtr Mara§ta Yü
rük Salih maha.lfe&ine yerle§mİ~tır. 

Çiftçilik ve ticaretle uğratır. E,·lidir 
'e sekiz. çocuk babasıdır. 

Okuma11, )'azması olmayan bu a· 
dam, şimdiye kadar mahkum edilmemiı· 
tir. tdriı, maznunların en )'&§!ısıdır. Kn. 
rar hakiminin yazdığına göre ve 7..llten 

olduğum iç.in sizin bu yolda yük
sek amaca varmanıza bütün var
lığımla çalışacağım. Bundan emin 
olarak çalışmanızı beklerim. 

Dersimiz bitmiştir. 
Bizi dinlemek lutuf ve nezake

tini gösteren yüksek dinleyicıleri
mize teşeklilir etmeyi ödev sayarım. 
Onların bu teşvik dici sabır ve 
durumu gerek benim ve gerek ta
lebem için unutulmaz bir hatıra 
bırakacaktır. Ciımlenizi sayğı ile 
11elamlanm." 

yüzunden dC!t anla.tıadıgı gibi, .. be1Rhıi 
muttaıd> bir hali \ardır. 

aban: 
Hamın oğullarından Ahmed oiha 

Şaban, 314 de Göksunun Mehmetbe~ 

köyünde doğrouıtur. Çiftçilik ya~ 
Evlidir v alb socuğu vardır. Okume 
yaUl\8 bilmez ~ t! şimdiye kadar nıM ~ 
kum olmamı hr. Karar hakimine gör a 
"hasit v~ he) ccansız bir köylüdür. Fa. 
kat ifackıini v rirkcn iyiliği e fenalığı 
müdrik, tecrübeli bir insan olduğu ) oluDo 
da İntıba bırakmıştır.,, 

l mail: 
Şaban'ın kuçuk kardeşi olan lı • 

mail d a nı ko_ de doğmuştur. Çıftçilik 
apar evlidir. Çocuğu yoktur. Biraz 

okur )'az.ar ve timdiye kadar ınahkun:ı 
olmamııtır. Karar hakimi kendiainl 
aciz. uı za allı hır inaan niimunesi olanık 
tavsif etmektedir. 

1:Hi .Saib: 
Emin oğlu B. Ali Saib, Kerkiık'te 303 

tarihinde do mu§tur. Evlidir. ve dört 
çocuğu vardır. Urfa yla11 ıdır 

Reis, ceza muhakemeleri usulu k. nunu 
nun 213 uncu madde$indeki mehilc ri yet 
edilmemi~ olmasından bu kanunun 221 
inci maddesi mucibince, maznunlar ia _ 
terlerse m ha.kemenin talikini talebt 
haklan olduğunu söyledi. Bunun iı:ıerİ· 
ne B. Hamid Şevket ince söz alarnk mü
vekkili :namına, muhakemenin tehir o • 
lunmamaaım ve a.crian davaya batlaruL 
masını İstedi. Oteki maznunlar da ay • 
m dilekte butundular. 

on uıJıkikutm uf.·ılmwmıu 
dair karornamc 

Buoun uzerine ı-ei! maznunlara, An. 
kara ikinci &orgu hakimliğinin son tah· 
kikatın açılmasına dair olan kararnam • 
ıi gereğince, Cumur R i ine suikast 
yapmak üzere silahlı bir cemiyet kar • 
maktan mu.nun olarak muhakeme edite
cekterini bildirdi. Bu kararnamenin oku. 
nacağını eöylıyen reis, bunun u:cun ol • 
maııından dolayı maz.nunların oturma • 
Janna izin verdi. 

Okunması iki saat aüren kararname. 
de, maznunlann DJllhtelif tarihlerde ver
dikleri ifadelerden geniı hulasalar ~a.... 
dı. Kararnamenin B. Ali Saib'e dair olan 
lnsım okumırlı:en d' nleyiciler arasında 

bir hareket görüldu. T qrii ma&uniyeti 
olması dotayıaiyle ÖMeden ifadesinin ah. 
namadığı Kamutayca maauni,>cti refe • 
dilip tevkif olunduğu :ı.aman yü:zunde 
muhtelif tnahür1er vücud bulduğu, Ata. 
türk'e yapıhnalt İ81enilen suikasttan do
layı zan alhnda olduğu kendiaine aöy • 
lenildiği zaman ağlamağa ba§ladrir, 
kendisinin bazan bir masum, bazan <hl 
nedamet duyan bir günahkar xibi gÖ:I 

yaıı döktüğü tnarih edili)ordu. 
Aleyhindeki deliller, Yahyanın a"9 

ikasb yapmağa, Çerkea Etem tarıtfın • 
dan yemin ettirildiğini anlatırken bu 
arada Ali Saibin de ismini ortaya at
mıf olma ı; ıuikaatın icra lanJ hak
kında Çet'.kes Etemde.o talimat bek• 
lediğini anlatırken, J Ali Saib den de 
talimat beklediğini sôylemeşi ve Ete
min yazdığı mektubun Şaban ve O• 
zeyir delaletiyle kendisine gönderil • 
mi§ olmaundan bahı;edilmiı bulunrnaı" 
dl?'. Hakkında maddi bir delil yolttu6 
Aleyhinde sayılan bu ithamlar okonu..., 
ken, Ali Saib yan acı, yan müteeaail biı 
tekilde ba:rnr g&lll\)'8.rak tebessüm ecfj • 

ordu 
Kararnamenin okunması :saat Hl 

yr on geçe bitti. 

l ahycı'mn unlatlılı-fon 
Reis Yahya) a, kararnamede ok• 

nan ifadt".t.İ halı.kmda bir diyeceği o
lup olmadığmı wrdu Yahya, SaDI' 
aunda, Çar~amba kazasının Yukaıf 

Otluk köyünde dogduğunu, fakat ma
lı, mülkü olmadığı için köyünden ar 
rıldığını, Merı.inde 23 üncü alayda ar 
kerligini yaptıktan aonra Ceyhanıd 
Karam~2 r köyün yerle~tiğini ve '1'1' 
di &ekiz M:ne kadar ora.da. kaldığı.,, 
anlatarak rozüne ~öyle de,•am etti fi 

- Köyde Nadide isminde bir kd' 
la tanışıp se' i~tım. Kendisini knç~ 
rak gen o kövd"n birinin yıı.nma bl" 
raktım. E ienme'k içın li\7ım gel
parayı bulnbilmdt uzcr koycfoln 11il 
çok kım 1- I Ti" b rlR t -" 

lı 
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rik ede1nedim. Nihayet bu pa.ray• ka.. 
:..Qnmak Üzere Suriyeye a•tmeii ...... 
nasip görerek Pasaportum otmadığı 
halde Ce) han - F evz.ipa~a yoluyla 
Anlcp ve Kilisten hududu geçip tik 
defa Halebe vardım. Puaportguz. hu· 
dudu geçmemin sebebi, asker kaç.ağı 
olmam dolayısiyle pagaport alama· 
mamdandır. Halepte bir kahvede otu· 
rurken tanımadığım ve tonradan İı· 
minin Musa olduğunu öğrendiğim bi· 
ri yanıma geldi. Nereye gelip nereye 
gittiğimi sorduktan M>nra bana 125 
kuruş vererek otobüale Şama ıitme

mi Miyledi. 

.~umtltı 

Şama geldiğim zaman llOnu~mala
rından c;erkes olduğunu anladığım İ· 

ki çocuğa rastladım. V alt tile oraya 
yerlettiklerini babamdan duymuş ol• 
duğum Mehmed ve lbrahim admda· 
ki akrabalarımın kabile adını haber 
vererek kendilerinin nerede oldukta· 
rını &ordum. Merciisultan koyünde ol · 
duklarını söylediler. Şama iki 5aat U· 

::ıakta olan bu köye giderek ken.dtleri· 
ni buldum. Fakat fakir olduklarından 
bana yardım edemediler. Birkaç ;-un 
yanlarında kaldıktan aonra dönup Şa· 
ma geldim. Kunaytirede i• bulabıle· 
ceğimi $Öylediler. Oraya gittim fakat 
bir ıey bulamadığımdan Ammana 
ıeçtim. Orada kılrğımdan \e halim· 
deıı Türkiyeden gelmi§ olduğum an
latıldı. Arabacı çerkea Hamid namm· 
da birinin ve Ozeyirin akrabası olan 
•• belediye katibi Mahmudun yardı
mı ile Manol adında bir bu\garın ya· 
nma ırirdim ve on bet gün kadar ça· 
httnn. Sonra Mahmud benim ihtivacı _ 

~ kartılamak ü::ıere arkadaıla~dan 
aane toplayıp bana altı İngiliz lir•aı 
•erdi. 'Nadide ile evlenmek üzere 
~mleketime dönmek için Şa.ma gel
dim. Fakat bu parayı türk parasrna 
çeyirteceğim aırada çaldırdım ve 
memlekete dönemedim. Yeniden Am
mana gidim üç gün kaldım. Sonra 
Hayfaya giderek David adında bir 

yalwdinia yanmda beton itlerinde al
b ay çalıttım. Daha fazla gündetih 
almak Üzere Yafaya giderek 9 ay ka
dar da orada çaftştnn. 

l'ahyaıun Çer~ Etem ı·e 
Reşulle karııl.nşnwıtı 

bk defa mmaaa gittiğia ~man 
oranm yerlilerinden Hamadan ıanın
de Wriain kahvesinde oturuyordam. 
Orada tavla oynayan, tanımadığım 
llir adam beai yanme çaiwaralt: 

- Cel bakalna, tWk yavruw.. ne 
•ar, ne yek? diye aord.. 

- t, arama.la geldim, Gedim. O: 

- Tayyare çok ınu, aske-r çoll ınu? 
tlİ7e sordu. Ben: 

- Hergün bet ahı tan·are uçar
lae11ı &örüyorum, asker çok, dedım. 

Bu adamla aramızda baıka laf 
l~edi. Bu ıahsm eskiden görmedi· 
iına •e tanımadığım Çerkea Etem ve 
1anıada bulunan ihtiyarca biriNnın 
tle kardeti Refid olduğunu, Çt"rkea 
E'-n lıendisi bana söyledi. 

I l.·inci A nuıuın u /eri 
hô . 

' 

beı defa Ammana gıthtim z.a. 

....., '"- ada.mı görmedim ''e konafma· 

...._ Meın.lekete geçen tene temmuıı 
ertalarında dönd.. Cid k ld 
w "b uın. er en o u. 
811 gı i bu f d . llö _ .' se er e hududu Çomelm 

y~ c~varrndan geçerek geldim. ~ • 
ceyı Kdiste Mahmud admda bırinin 

=--

,. .. ,..-. ıtıçirdikten aonra Aatebe 
g~Jdilllı., Bir gece otelde kaldıkt..a ton· 
ra Fevzipa§adan trenle Ceyhana çrk
tıın. Oradan üç aaat uzakhltUı. bu • 
hın.an köyüme vardun. Ko) de, Nadi • 
elenin b~ka biriyle evlenerek Akifi· 
3' e ko3 üne gittiğini haber aldım. O sı· 
rada bir karpuz b~anıoda bekçilik 
yapmamı teklif ettiler. Sekiz lira ay
lakla yirmi, yjrmi bet aiiıı kadar ora
da kaldllll. Huab &'örüldükten son· 
ra, ulıtile Nadideye .. kalın,, olarak 

harcadriım 70.75 li...J"I belki alabi
lirim diye, ata olarak tanıdıiım O:ze· 
yire müracaat etmek iç.in Künl>etire 
gitmeği düşündüm. Kaclırhya ıele

rek oradan bir kiracı buldum. Ande
riM &ideceiim Nrada, geceleri soğuk 
oldui'u iç.in kiracı bir §İşe rakı alma _ 
mı s.ôyledi. iyi hatırlamıyorum: 31.), 
) ahud 32 kurufa bir §İfe rakı aJdım 
Bt'n kullanmadığım için rakrnın pek 
azmı içtim. Kiracı daha fazla içti. Er
tesi aktam Anderine vardık. oradan 
da Künbetire yollandık. Oraya gİ· 
derkent köylünün sofuluğundan çe · 
kinerek rakı fİ~esini köyün dı~ında 
bıraktım. İskambil oynamakta olan 
Arifin yanına geldim. O beni Ozeyİ· 
rİJı e"İne götürdü. Aktam yeroeiini " 
rada yedikt.en .onra Ozeyir benim va . 
zİ) etimi bildiği kin: 

- Benim dü~manlarım vardır; se

nin de, benim de batun ağrır, ciedı 
ve beni koyun muhtarı vasıla:ıile ora

da niçin bulunduğu belli olmayan k,a. 

rakol kwnaadaıuna tealim etti. Kara
kol kumandanı beni oradan Çokal AA· 

biye.ine ıötürdi. Çok.atta bir ıece kal. 
dan. Karakol kumaod&JU merkuıe, 
yeni Anderin•le telefonla koaqaru 

•'Müdür•• filan clire bazı kelimeler 
söyledi fakat ae olduğunu anlayama. 

dun. Sabableria jaadanna Muatafa 
nammda biri ile kara.kol kumandam 
binat kendisi beni Anderin k.azuma 
rotürmdı üz.ere yola koyulduk. Kara . 
kolda: "Alb ay ceza ıörecekain, ta
kat bizim .C,ylecliklerimizi tekrarlar· 
&an e\Takını yırtarız,, dediler. Bana 

söyle dikleri fUDluclı: 
- Ben şamda iken Ha&o adında 

biriai geleli, nereli olduğumu M>rdu. 
Ceyhanlı olduğumu anlaymca Ande
rin taraflarında tamc:lığım olup obna 
dığnm rordu. Tanıdığımı söyleyince 
müdürü tanıyor musun? Gönderdiği 

mektubu aldım. Çok memnun oldum.,. 
d.ıye söyliye.celuin dediler. Müdürle ka
ndwl kumandanı ara1ında ne olduğunu 
bilmediğim gibi bu sözlerle nenin kaıt· 
ed~ldiiini de tayin edemiyeceğim. Bölük 
kumandanının )anına gelince sorguya 
ç.ekildim. Nereden nasıl geldiğimi anla· 
tıp batka bir şey söylemedim. O gece 
beni jandarma dairesinin altındaki bod. 
ruma koydular ve değnek ile 
dövdüler. Fakat bir ~ey söy1""., ıföm 

a.-m. üzerine bauyelerimi iki~ 
•iaanm a.rumda aıluttırmak auret.iyle 
ilana ifkenee ettiler. Canım yanda. Ne i,_ 
terlerse .öyliyeceğimi bildirdim. S.mHt 
üuıine böluk lnunandam: 

- Türkiye'ye Hamdi ile reçtiniz. 
~lann lıimdi? 

Diye Rnra batlada. Tekrar ifk~ 
ya.pılmu11ulan korkarak: 

- Atet Mehmet, Aziz, Y akubla s~ 
tik. 

Diyerek birkaç iaim verdim. Ateı 

Mehmedın Nelaıük'te uker oldtaianu 
ve Yakub un da Y afa'da çalıfbimı IÖy. 
iedun. Bunların adlarını, ketadilerini ta
ı:ıııdığmı açirı. s.oyledim. ~ıı:İz denile" •ıch-

IWll a.t.lı utuı yoktur. Zaten burada, 
Emniyet Müdurlüiiinde tıı.bkikat yapı " 
hrken Ariz. adlı \'e altın dişli birkaç ki
!iyi yanıma getirip: 

- Az.iz bu mudur? diye sordular. 
Esa•en böyle bir teY olmadığından ''ha

yır,, dedim. 

A nderin •ulh hakiminin 
kar şuanda 

Anderin' de böliık kumaadaN beni 
5Ulh hikiminin kaq.ıtma pkard&. Ku -
manclaıua k.endi.i de orada olduiu için 
korktum, önce kummslaea •erdiğim ifa
denin doğru oldujunu söyledim. Ora -

dan Maraf'a reti.rtild.im u emniyet me
murları tarafından aorpya çekildim. Su 
ifademde, And«in bölük kumandanına 
SÖ) lediğim aözlff'İn yalan olduğuma bll 
dirdim. Orada bana kötü muamele ya;>
madrw. Niha> et Seyhan yoluyla An · 
karaya ıetirilip em.niyet idaresine te•· 
lim edilelim. Orada bir giın ahkonulduk. 
tan sonra müteferrikaya ,-erildim. Mu
teferrikada beni aç bırakıp türlü eziyet. 
ler yaptıkları için., nihayet Ander:inde 
bölük kumandanına ,·erdiğim ifadenin 
doğnı olduğunu yeniden tasdik ettim. 
ifade-mi birinci •ube reia Hamdi aldı. 
Kendisine terciimei halimi uzun uzun 

anlathm O '-'ana: 
" - Sen bu iti yalnız yapama.zam. 

Her halde Ana y..-drm eden büyük a • 

damlar nrdn.,, Dedi. 

}""hyu Ali Suibdf?n ne ztımun 

buluetmif? 
Bu aözıe.. a.na her f.....U. telkia e · 

dildiii için, iamini ititliiim Ali SuD'le, 
karakol lmmancluumn hata'latımt oldu· 
iu nahiye müdiirİİDİİD Ye Llrü'in iaim
lerini on.,.. atbm. Ali SlıiVaa i..mai en 
aoara aöyledim. ~ im İfİD içinde 
mea.u. Ye ... ,.. ....... aldaiu ..... tel
kin rdihnitti. itin ula tudarı ifademde 
de sö,-ledijim sibi, hen andiiim kula 
"lemnek için para IMabnak azere Sari • 
ye'ye &ittim. iki tene kadar orada kal · 
drm Ye bİn% para ,,_.,tıktaa ..... yal -
ruz baınna Türlciye'ye döndüm. Bana 
isnad olunan auçu kabul etmiyorum., . 

lliiddei umuminin bir i:ztıhı 
Bu turada müddei wnumi aöıı: ala· 

rak Suriye fevkalade koma6erliğinin 

yapbiı tahkikatı üzeriDe, Y ahyama 
Y akupla birlikte Suriyeden ayrıldık· 
larını, ''erilen reıama malUınatm Yah· 
yanın ifadeaine uymadığmı ve rakı 
;,i,esinin de açıkta detil, bir kovukta 
~uJunduğunu toyliyerek, Suriye fev· 
knliıde konıişeırliğinden Dq ifleri ba· 
kanlığına, oradan deı iç İ§leri bakanlı· 
ğı vasıtaaile kendisine gönderilen ki· 
ğıdı mahkemeye te'1dİ etti. 

Yahra netice ıtibarile, evelki ifa· 
delerinde, inkara tHUUk eden ve tim· 
diki ifadesine uyan kıaımlarm dofra 
olduğunu, ikrarı tazammun eden Ilı· 

· .,.ıarı iae tax~ altmda kendiaine 
.«)ylettirilditi İçİllı baaluı kabul ecle· 

rr.iyecetini .öylemiftir. 

Va.eyirin i/odesi 
Reis bundan aonra O:zeyire döne· 

rek: 

- Anlat bakalaa Üzeyir, dedi, 
hiMWeyi bili)'....._ Sana •#Atatürke 
sa&ul ,. ... c:.kb,, dİ)'orlar. Ba.k istill
lal madal~a .. da la:azaamı, .. a. 

Üzeyir ce' ab vererek dedi ki: 
- Aadeırİll miMldei umumiliğine 

verdiiim iatidaıun .eebebİı hakhmdakı 
iddiaya cevab •erect::ğim. Bir gün Ka· 
dırlı bakımi ayle&ile beraber lair ke~if 

.çın bizim koyün yakınına ıelmatti. 

lfini bitirdikteon aonra bizim eve uğ
radı Onlar da heni davet ettiler. Ka
dırlıya giderek bir g~e yaylada. ka.1-
dım. Sonra Anderine uğrayarak, ora 
adliye6indeki memurlar Kadırlı h~ 

kim ve müatantıgına davet yapmıf ol
duklarından, iki ııece de orada kal· 
dım. Köye döndüğüm zaman evimin 
arandığmı, hatta bir dava yüzünden 
aramızda husumet olan, bizim köy
den yarım aaat uzaktaki Altınboğa 

köyünden Harun adındaki kimsenin 

benim aleyhime ıahid dahi aramalıta 
oldutunu duydum. Bunun üzerine, 
bahsi geçen istida ile vaziyeti haber 
verdim. Sulh hakimi huzurundaki ık· 
rarıma gelince, sulh hakimi tarafm· 
dan emniyet dairesinde sorguya çekti· 
dim. Hamdiyi orada gördüm. Önce iı· 
kence edildiği için, bana ikrarunı el 
yazısıyla yazdırmak istedikleri za· 
man, yeni yazıyı yazamadığımdan a
rab harfleri1e ayak Üzerinde yazıp 

verdim. Ali Saibe sorulduğu aöylenenı 
"Sen mebua olduğun halde bu ite ne 
karııktın ?" sözünü ilk defa emniyet 
ml;dürü ileri siırdü. Ben de öyle SÖy· 
led:m. "Buna ce-vab olarak ne söyle· 
di?,. diye bana M>runca duraladım. 

Gene mumaileyhin söylemeai Üzerine 
"Dama gibi bizi oynatıyorlar,, dedi· 
ğini söylemek mecburiyetinde kaldım. 
Mektup i~ine gelince, beni arkıttırdık· 
larr için, çirkin bir yazı ile kendi ıs· 
mimin ele zarf üzerinde yazılı oldu· 
tunu aöyleclim. Mektubun içindekiler 
için ele ifademde yazdı olan te~ 
anlattım. fakat bu ifadelerin hepıııi 

uduzdır n zor altında tö11enmiıtir. 

Ali Seilt '"-im 9ftliii aabn almıtb. 
Keodi.iyle hu•ıi de ıörütüriim. Fakat 
ton iç dört sene içinde onunla ıöriit · 
medim..,. 

ReU, enelee ftl'diti ifadeler bakkm
da di1eceti ohap olmadıinu u..,.... tor· 

du. O da ilaar •e itiraf t•u•mgn eden 
kumdana tu,..ild• ileri seldifinl ... 
lattı. 

Uiicl(l/«uı avukatının bir suali 
Ba amada B. Hamid Şevket ince aöz 

alarak davanın merkezi ıildetiaio, Y ah
ya' mn ilk aözlerile Ozeyirin töyledilde
ri oldujuııu, fakat bualarm kendisine la· 

allulaı olmadıtmı, JDiiveJdriliaia 15 87 .. 
danberi hürriyetinden ma1ırwn olduju • 
nu, hazırlık tahkilratmm eu büyük fm.. 
IJUJU8 politte yapdcbjmı. halbuki mu. 
nunların bepünin büimler kartaamda 
yüreklerini döktüklerini anlattıktan IOD

ra ' bu itte Ali Saib'ia pannai1 var ma
dır 7., diye hangi memunan, ne zaman n 
kaç defa kendilerinden aonalduğunu 
maznunlardan ôirenilmesini iltedi. 

Reit, bu aıuali Ozeyil"e tordu. O el& 
lıua& l.ylu biri ile emni1et mü
düriinüa bunu kendisinden aordupnu1 

kendisi •ihlıberim 7ok,, deyince Yahya • 
yı yuuna getirip yÜzu.ne kartı töylettik
lerini anlattı. 

'' Masnunl.aro ifkenc~ 
yapılnuımıııır. ,, 

Müddeiumumi IÖz alarak dedi ki: 
" - Mununlann ifadeleri arasında 

., Ali Sailt Gazinin huzurunda diz çö • 
tii. Çerlıealer heni iifal etti diye ağladı. 
Sen ne inkar ediyorsun?,, diye bir söz 
vardır Bu ve maznunlara itkence yaprl
dıfl btiyen doğru değildir. Adalet h11. 
Zllnlnda bunu ~rkça ifade bir vazife • 
dir.,. dedi. 

4.rif bir fey bü.nıiyormuf I 
Sın Arifte- gehni!ti. reis Arif'e ka • 

r~ yMtknw hakkı-. bir eli,_ 
ceii olup ohmdiı• aöyledi. Arif ,..._ 
larr anlatll: 

- 929 • nmatuam paaaporüa "'
mım'a aittim. Teni Hilmi Arif'in n • 
nanda ça.bttım. Terzilik beni seçindir • 
mediiiadcm ve halaaua oğlu bel~ 
müfettip Mabmad a da fazla yüll ol-.11 
istemedi......_ saz kumpan)"Wllda ... 
förlüie batladan. Ammanda bul ..... 
ium ~ ç.kea Etem'le ~ 
R.etid ve tüfekçi Y alwb'• tamdım. Re • 
9id çahıtığrm terziye gelir giderdi. Pe 
kat biç biri7le ln...ı.. 1 ya n ta•pne a 
Retldin -.İyuete dair koauttaai1um .. 
d•ymadun. 936 de memlekete döndie 
iUm zamaa bir siia köyiimUziia lııir miil 
reze jandarma tarafından .....ı.._ 

ıördiim. HUümetçe temib edilen W. 
ittir, di1e ehemi1et vermeclim. Hatt1 
müfreze lnenan•en•m evimize çaiJrdam. 
''Arbdqlanmdan aynbp gelemma, ..._ 

di. Bir naDddet ~a da karakola ~ 
nlddı Ye kardetimle beraber elimise ... 
~ wrftlar. Orada komiaer 0-
Bebset, Şevlli ..tındaki ........._, ••ü .. 
lilalan .....,.. ..ıdaduuz.,a "H..ndi .. 
lerle plmİftir?., diye sordular. Bir ter. 
bilmediğllllizi .öylediln. KamiMr o_. 
beni ço1& tazyik etti. Nihayet Aabra,. 
geldik. Birçok defalar iıtiçvab olan ... 
Tu,.;.lı ile lbmdi'aia geldijini -.e Yab. 
)'a"mn verdiii ülahlan llir kcmaia .... 
ladıt- enlettan. Gene .... anda ş-.. 
ma Ali SailJ'e ...a..ek üıere kardetime 
...... Yerdilini .öyledim. Ali Sall1I 
Wc t-1 Bitün i&.delerimi hapi ... 

- ............ Wle IMai takib ... k .... 
... 0-.'m eziyeti üzerine Wiyle ~ 
..... Hatti iatiatalı .............. 
l'UJ'• telrrnin müat.ntilı olduiw• .... 
·-· fn Sonra .......... ,.... ....... 
dua k...timi toplayama.._ Dalaaç.. 
..... -. ... dala .öt ..... v .... 
Jetİlıi 79 diye lscırhttuhlr. Bltla .... 
haheriw, s..ı, ... ._Etem w RetWI 
............ it.rettir. 

Nahiye ıniUJürünün bu ifle 
alakası ne fmf.§? 

O:aeyiria kardeti Ariftea -...... 
reie, nabi79 midiiri ~ttiae Q* 

I• kalluaeım• aöyledi. Kuarnamede 
hallkmda yaulaa teflere dair WI 
~ ...... d ..... .... 

~ ........ Wr... ile 
aalabuia ..,._._ s..i Sok sür pim. 
,10l'du. Herlaalde muallimliktea kal
.. olacak, ;..tıeri tabii ı~ 
duı 

- Bir ... kaymakam "beDi ..... 
fonla merkeH ptll'Cla, sittim. Detilt 
n edilmek U.. bir fifre verdi. Mieıı 
taatik 7.-.da icli. Açbima ti&. teli 
mühimdi. ._. ihw edince mÜltaltıı 
tik gitti. lç b&kanhğı, Suriyede birkat 
kitinin fena maluadlarle birlettilde
l'İDİ ,,. Tiirkqeye gepaek iate4ikleri
Di haber Yel'İJW, billaaaaa Maraı. wa.. 
yeti ile, birleeealerin hududu geç.
eelderi UDD" boJU idare tetlıillb ~ 
de bahman Anderin kazaaı men•• .. 
nam dildıatli bulunmaıını emreclle 
yorda. Emniyeti umumyie biriaei tOıt 
be ifadeaile selen ve 49 aayfa ol .. 
tifre muhteviyatından, aralarmdald 
muhtelif hactieelerin doğurdutu gerw 
gin1ik dolayqile jandarma bötül& kaa 
mandanmı haberdar etmek iıtemiyeB 
kaymakam, yiizbaşJdan 6 janda ..... 
iıtedijini •e banları doğrudan 4ol
ruya benim emrime •ererelr nahiy._. 
mer1nıt olan ltiiabetir köyiinde aavil 
olarak taharriyal yapmamı:u maya. 

!!_LIJ. 'u.n ro11ıunı: Tefrika~ 82 rur ve bir topluluk meydana getinneği ba
şaramam. 

olmamıştır. Bu, Pol Vans'm biT fikridir. Bunlan söyledikten sonra diışünmet• 
başladı. 

Kırmızı Zan bak. 
} ;u. n Anarol FRANS 
Turkçeye çeı·ıren Na~ııh BAYDAR 

T ~~·e.ı, kendisini gü.ıel bıudugu halde ne
den büstünü } apmadığın. jak·ıan sordu. 

- Neden mi? Çünkü ben şoyle böyle bir 
heyke?ciyim. Ve bunu da bilırim · bunu bil
nıck ise: şöyle böyle bir zekanın işi değildir. 
Paka~ sen beni mutlaka bih'Uk bir artıst san
nıak urtiyorsan sana ba~ sebebkr de gos" 
terebiıtrim. Yaşı an bir sıma yaratmak ıçin 
ıno.Jtlı, gü.zelliği dışına çıkanla.n. hulasası 
alınmak için ezilip ~ u rulan bayağı bir 
tna.tJe gibı ele almak lazım ır. Sende ıse, 
ne seklınde, ne etinde, butun he:r ,eyınde, 
benını icin değerh olmıyan hıç bir taraf yok" 
~ .. Eğer büstunu yapacak olursam, bır esir 
gıbı bütun bu hıc~lere baglanınm. Halbuki 
onlaı benım içın her şeydır, çünku sana aid 
b h t er. Budalar onlar iıurinde do-

Terez, biru şaşırmış. ona bakıyordu. 
J ak devam etti: 
- Hafızam için böyle demiyorum. Mese· 

la zihnimden bir kara kalemini ya.ptım ki 
"ep üstümde taşının. 

Terez bunu mutlak görmek istediği için 
J ak da gösterdi. Bu. bir albüm kağıdı iızcri
ne çizilmiş pek sade ve pek cesurca bir tas
laktL Terez bunda kendini tanıyamadı: sert
lıkler, kendinde buıunduğunu bitmediği bir 
ruı1 buldu. 

- Ya! demek ki sen beni böyle göniyor
E> 1.m; demek ki ben zihninde bövle kadmnn? 

J ak albümü kapadı. · 
- H.ayır, b~ bir hatırlayış. bır notrur ve 

bnndan ıbarettır. Fakat notun doğru olduğu-
n~ ~- ;tJ~lk! sen kendini tıpkı ben~ 
g.ordugwn gıbı gonnezsin. Her inan. kendı· 
~ın gorenlerin her biri için bir başka insan
dır. 

Ve bir çeşid nqe içmde ilave etti: 
- Bu balnmdan, denilebilir ki, aynı ka

dm. hiç bir vakit. 8fllJ sure~ iki erkoğiJt. 

Ter~: 

- Bunun doğru olduğunu sarunm. dedi. 
Sonra sordu: 
- Saat kaç? 
Saat yedi idi. 

, Cal .. hareket için Jak11 sıkıştır<iL Her gün 
evıne daha geç dönüyordu. Kocası bmıu ha
tırlatmış ve: ··Her akşam yemeğine sonuncu 
olarak gidiyoruz; bu artık bir itiyad oldu!'' 
demiştı. Fakat büdcenin gbriısüldüğü Bm· 
bon sarayında kendis de her gün geç kaldı
gı ve onu raportör seçmiş olan tali komis
yonun işlerine boğulmuş olduğu için kendi
sini çok bekletiyor ve bu suretle de hükümet 
hikmeti Terez'in gecikişlerini örtmüş olu
yordu. 

Terez, Madam Garentm evine saat sekiz 
buçukta gitmiş olduğunu hatırlattı. Rezale
te sebeb olmaktan çekiniyordu. Fakat o gün 
biıyük istizah ~ü idi. Kocası, parlamento
dan Garen'le birlikte saat dokuzda gelebil
mişti. İkisi de arkalarındaki vestonlarla sof
raya oturmuşlardı. Kabineyi diişmek.tm ktİr-
~ 

- Parlamento tatil olunca Paris'te kal
mak için hiç bir bahane bulaıruyacağnn. e ... 
bam, beni buraya alıkoyan sebebi daha şim
diden anhyamıyor. Sekiz güne kadar gidip 
kendisiyle Dinar'da buluşmam limn. Sensia 
hallin ne olacak? 

Ellerini biribirine kenetleyip ona son de
rece şefkatli bir k~r~ baktı. Fakat Jalf ene 
dan daha hümıtlii: 

- Ben, Tercz, ben sensi2 ne olacatıım 
kendimden sonnalıymı. Beni yalnız bıraktı
ğın zamanlar acıklı düşi.mcelere dabyorumt 
kara dii§ünceler gelip etrafımda. bir ee~ 
halinde, bağdaş kuravorlar. 

Terez, bu düşün ele n ne gıbı şeyler ol. 
dnğunu sordu. • 

J ak cevab verdi! 
- Sevgilim, sana daha önce de söyledim\ 

benim seni sende unutmam lizmıdır. Sen git 
dince hatıran benı üzecektir Bana veı'diğhl 
saadeti ödemeliyim ben. 

(.._., v r) 
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ANKARA ŞEHRi 
lçme Sn Konıis onundan: 

.J 

1 - A 
11mda b 

mı tuı 

f cdeh (tcrf borular font old g na nazaran) 
(Çelili <' duğuna n aran) 39609 hra 77 kuruş-

HAY AT ACILARI 
Hury Baur - Alice Field 

Devlet Demiryollan ve limanları ~um 
rnüdürlüğü satınalma komisyonu ilanları 

ll11bwnmen bedeh 3i50 lıra olan 15000 tane porselen telgraf iza
lltörıi Jl.2.1936 salı gunil saat 15,30 da kapalı zarf usulü ıle Anka
;:ıa idare binasında satın alınacaktır Bu ı c girmek ıstıyenlerin 
1~1.U Jira ık muvakkat t mınatı ve lı:anunun tayin ettigi vesikalar 

~lrhflcrını aynr gt n aa2t H,.,o a kadar Komiıs on ReiıJiğine 
•er~eleri lhımdır. Bu ı~ ait ş nnameler Anlcarada malzeTM daire. 

• •ıu M" •e Hayd d T . ola ak d arpaşa a eııel cm ve Sev\ Mudurluğünde paraıırz 
r • tı kt d r <r68) ı-19 

A KARA EHRI 
İçme Su Komi onundan· 

~ . 
1 A 

fılıtr bi sı ıl Keçiorcn 
hatta muktazi r.u borusu, tulumba 
rende bır su deposu lnşa51 kapalı 

y o u tur 

1 (t rfı boruları font olduğuna n;uaran) 
(Ç h lduğuna nazaran) 58933 lıra 47 

Adliye ·ekfiletinden: 
14.~;;!e.zaı ~•unda açık mu.akut ücretli üç kidpliık için 
•unuaun 4 ~ g ü U saat 2 de imtihan icra ediJeuktir. Memurin ka. 
tiban giinU ne k ınaddeainde yaaıb nufı haiz olan taliplerin im. 
ı.ur. (.53) ne adar ~lı:Aırtt lııirer i8tida ile m8racı.>at1arı ittn o 
... 1-120 

JV 
• 1 

\J L US 

Ankara 13elediye Reish 21 İlan lan 
C ZALANAN ESNAF 

Ulncan1arda fırıncı Zıya, Tahtakal c ddesınde fr c 1 cı Al 
Rıza mükerreren hamur ekrmok ~ıkardık1 rından 120, 70 Haınamo
nunde Cebec.ı caddesinde fırıncı Siı1 yman mukerr ren ham r ek. 
m k ç k rdıgınd. n 30 C becıde fırıncı Mt:hmet mükerreren ha
m ır kmt:k çık rdıgından ~Ilı, Hacı Murad mahallesinde fırıncı 
Salih mu rrertn hamur ekmek ç kardıg ndan 40, Musabe) mahal. 
lesınde 6 numarah dükkanda bakkal Nıyazi Doganbe} m.:Jı lle 
sındt Kaurcı1ar sok k 49 numar lı e'llde mukim Mehmet Koy "
pazarında 38 numaralı d ıkkanda bakkal Sait boyalı te çuruk m -
karn sattıklarından uç, beş, Anafartalar caddesinde Halep ok -
ınd ga cu AHam c:klr ,;e hamı ı g oz çıkard ğınd n on 

beş Mukaddem cadd mdc 44 numaralı du nda b lr~al M htmt 
un He Jıan ık kahve sc ttı< ı d n ~ş lır p ra CC'?. ı ıle c 
d r lmışlardır (55) 1-121 

dli, P \"ekalt~tinden: 

Kapalı zarf usulile eksiltme: 
ı - Tcmyı:z mahkemesine .} aptırılaca'k l 2 omc kd 787 P ıça 

Mobılya ve mefrusat kapalı zarf usulile eksİltmt'} e lconulmu~r 
2 - Eksiltmeye ait evrak şunlardır. . 
Resmi şaıtna~. Umumı ve hususi şartname, Mobılya rM>ımlt

ri, mukavele projesi. 
3 - Tahmin edilen bedel 33.970 lira olup muvakkat temınat 

mikdarr 2548 liradır. • 
4 - Eksfüme 20.1.936 pa artesi guniı saat 15 de Ankarada \ e· 

kalct binası içinde toplanan eksiltme komısvonu tarafrndan 2490 
savılr kanun dairesinde yapılacaktır. 

5 - Ek&ıltme}le gircc.ek istrldilerin tckhf mektupları ılt '"1rt
namede yaz.ılı belgeleri ve banka mektuplarından batk.a teınınat O· 

laralc malsandıklarına yatırılacak nakit ve .diğer c:shamm makbu~ 
tarını kanunun tarifi dairesinde rksilunenın açı ma saatmdan bır 
saat evvt"Jine kadar sıra numaralı makbuz mukabı1inde komigyon 
reislığine vermeleri lazımd11. 

6 - Tcklıflerini Posta ile gonderect'klcrın bu saate kad r \ t
ti~mek üzere iadeli teahhütlii ~ktup şeklinde gondt>rm len caız 
olup bu halde dış :zarfın muhıir mumu Ht iyice kapatılmı olm .. sı 
ve ıstelrlinın adı iJe adrcsınin açık yauJınası lazımdır. Pos~ada ~9· 
ki olacak gecikmeler kabul edılmiyecegi gııbi gerc;c posta ıle gon 
derilecek ve gerckae dogrudan doğruya tevdı edılrcc-k tekhfltrdrn 
kanun dairesinde vtril~m~ olanlar reddedilir 

'i - Şartname ve teferruatı malsandıklarrn.a tevdı ve mu bıhn. 
de alınacak (170) kuruşluk makbu mukabilinde Ankarada Vek lct 
levazım müdiırlügünden lstanbulda Adliye Jt-vaum m«-murlug n· 
dan alınabilir. (19) 1-56 

Enin.-an Jandarına Er okulu 
ahn alma koınİs}onuntlaıı: 

l - Okul uaunın 93ti .e:n si 2 inci ka und 30-Q.. 6 g ) t ıne 
kadar ~kmek1ik Un ıhtıyacı olan yüz elli bin kilo 5-1-936 giınleme. 
cinden itibaren on be• giın müddetle kap 1ı rf u hyle t'ks itme. 
) e ko.nulınuştur. 

2 - Ekısıltme 20-1-936 gunlcmecınt te duf d n p zart bl i,"ll 

ü laft on beşte Erzincan Ş rbayh fon nd ko } nu t f n-
dan •tıda yazı ı tartlar dahilinde yapı?ac.akt r 

• A - ihale ist".ıana be b olu Ankar da 1 nd m 
m tanJıfmdan soru duktan son a p 1 cakt 

B - İsteklılcr artnameleri ve num n 1 r J o n· 
d n parasız olarak istiyebihr1cr 

C - Eksi1tmeyc girecek erın 2490 sa 1 art rma 
nununun 2 3 üncu m dd sıne tevfik n (Tıcaret od ı 
yıdh ve noterden ta dıkh ılı:amet h sen d'nı ve 16 ı eı, l 7 mcı 
m ddesı mucibmce bır kilosunun 17 . .5 kuru üzerind n be eh mu 
hamıneni olan yirmi a tı bin ikiyuz liranın t minat akçcs. ol ıkı 
bın sekiz yuz altmış sekiz lira 75 kuruşa a d Dl3kb z ve v hut ban 
ka teminat mektuplarını gast rmek mecburıvetindedır 

3 - İatekH1erin teklif mektuplarını ihale valttından bır aaat on· 
ce ve ağzı kırmızı mumla mühürlü olm~k şarti1e sat n ima. kom·s. 
yonu başkanlığına teslim e~lcri telrhf mektupları posta ıJ gan. 
derildiği takdirde bu aaata kadar gelmiş dış zarfl rın muhur mumu 
ile kapatılmış olması şarttır. 

4 - Bu husus baldrmdı bahat almak ısth eAlenn okul tın al 
rna \comiı;v,,nıı 'Rıı lrıınlr '"'" m ;r rıtıttl rt '1 n ,,, nur. (8) 1-57 

P. T. T. Bina ,.e Lelazım lü
dürlöğünden : 

idare telsizleri içiu Gümrük anbarmda teslim şartile BeJbin 
d6rtytiz lira muhammen klymeıll eb'at ve evsafı prmamesinde ya
zılı oabir kalemde 12+10 parça aklrtitnlltar malzemesinin 27-1.936 
tarihine raatlryan pazarteaı gtinü saat 15 te bpab zarfla münak._ 
sası Ankarada P. T. T. U. Mli4für1üğündc top1anacak mübayaa k0-
miayonunda yapılacaktır. 

lateldflerin 405 liralık muvakkat teminatlarını ıdare veznesine 
yatırıp alacakları makbuz wya kanunen muteber banka teminat 
mektubu ile 2490 Ayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddclt-nnde 
yuıb •esikaları ve tok.lif mektuplarmı lranunt tarifat dairesinde 
zarflıyaralc ve mühürliyerek tayin olunan tarih ve günde aaat on 
dörde kadar Ankarada U. Müdürlük mübayaa komisyonuna ver
meleri lhmıdır. 

Parasız verilecek prtnameler Ankarada Levazım Miıdiırlügun. 
den, fıtanbulda Levazım Ayniyat muavinliğinden alrnabi!ir. 

Milli Müdafaa Vekiled 
Satmalma Komıs,onu 

hanları 

'3617) l-57? 

bin lira olan yedi ili on bin ta
ne kilim kapalı %arfla ekıi1tnıcyc 
konuJmuıtur. 

2 - İhalesı 27 ikincı kinun 936 
pazartesi güniı saat 15 dedir. 

3 - İllr inanç parası 2250 lira 
ve fal'tnamcai 150 kuruşa M M. 
V. satınahna Ko, dan almır. 

4 - Eksiltmeye gir cekler 
kanuni ilk inanc par ı rmktup 

eya rnakbudarıle 2490 ıh ka· 
n 2 ve 3 uncu d 
V rh g Je c 

p1arım · 1 
v 

1 J ( 

Yenişehirde 

hiralık e\ 
• 1 5.5 

iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20,000lira 
mükafat 
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414 kiti t' on bin 
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il,,. W Kn it~-

t '"'·~· d .. ~" 
Kuralara işurak edd>iln elr içm lunbara l8hibler nUı ••rf 

yinm ~ 1ıra b1nlttln1n1• oımal'an lblmdn 

Kapalı zarf u ulile eksi itme ilanı: 

Un Fabrikası Kiras 
ntaJ a alilijinden: 

Maddt 
1 - Vılayet 1d rcı Hoıusıyeaıne aıd Antalya ı kc: r inot u • 

tım biti§iğınde ka n Un fabrılrasm1n ~ -3iltı:ilf. kuası 4-12-~ tar. -
hinden 5 tubat 936 tarihine raedıyao çarsamt:ı J?Unü at ı 5 şt h
dar kapalı anırmaya konuhnuttur 

Bu fabrika g\lnc!t yirmi ili otue ton bugd<ay bgutur Unu Amt'· 
rıkan unları nda etir.dedir Fahrikanın bır 'VJJl k Jriras (15 000) l. 
racbr. 

(Fabrikanın ba~ dcğırmencia1 11~ ık1 degmnencı ın ayhlıht 
İdarei Husuaiyece ~ ileuktir). 

!adde 
2 - Kira artırın .. .şartnamem İzmir Jsıanbu Ank ra Adam 

vılayetlerine gönderilmittir. lat~kıiler ba viliyetlerden abp okuJa
bilirler. Vilayetim' mUracaatwı halı~ de dr sle ı e paraau 
gondenlir. 

Maldt 
3 - Artırma 5 şubat 936 çaı"pmGa günu saat 15 ek Antalya Va. 

hlık odasında vilh et f'ncilmeni Jıuunaoda Alacaktır 
Maddf-

4 - Anırmaya gm.ceklenn muhammen iiç yıllık bedeUa 7\ia4M 
yedı buçugu olan tiç bin yas yetmif bet lira muvalıııkat ttlDiDat •er. 
meleri !iz.mıdır. Teklıf melrtubunan w temımtı munkkate makbQ. 
zunun zarflanmuı 2490 ayılı artmna, ebiltme •e 1bale k-.. 
nunun "kapalı zarf usuli11e ..-tırma ve e~lihıme" abkimma gCSH 
yaPJlmalıdır Bu ahkama uyrmyım te1rhflf'r kabul ~dilemt'r. 

Maide 
5 - Teklifname" 

Antalya Valili · e 
Madde 
6- M 

yobrda yuıh ıha)c gun v~ sa t na k dar 
derilmehdn 

P. T. T. Le\azımmüdiirlüğünden. 



ın 

YAG-1 

a mdtiaat ıçm. mez\dir 11detıe .. ._ .. 
ı-a 

ULUS 

Bursa afıa 

u • leri Müdürlüğünden: 
14 l uo 935 tarihmde eı.iıtmeye konan Bur• yakınmda 

(Nılllfer a feyezanma kartı muvakkat tedbirler ınpatu:uıı) mu 
vükat ıhaleu feuolunduğ kapalı zarf auby.le yenulen ek-
ailtmey nmuıtur. 

Ketıf be.deli (15931) lı a (56) ~tut\. 
M valrıkat teminat (1194) lira (86) ku.-uttur 
22 2 ı kinun 936 çarf&IDba günü aut on bude Buraada Nafıa 

B kl\ı 1ı ı birınc:ı daıre Su ıılen Müdürlüğü bınaamda ek ı tme ko
yonu araf ndan ebiltmesı yçılac:aktır. 
Şartname proJe ve dile evtak parauz olarak Su lfl r daire. 

ınden veri ecektir 
fsteklılerin ekultme mevzuu olan ıte benzer yapt*Jan itlere 

dair ve11kaları 21 Z ci kinun 936 •lı ginü saat oııbire kadar ili· 
nncı Daire Su iılerı llilclurliiiiine ghtererek mldilrlilkten ala.. 
caklan enni ehhyet veaakalarını dit zarfın ıç~ koymalan meı-
ruttw- (Zl) 1-63 

imar ~ iid ürlüfiiiooen: 
Anafaıtalar caclde.Ue bmet lnhfl ehlu aruma teaadiif eden 

çacldenin ıtÇıbaur tekaoiir etro.iltir. BQ i~ •h•llDI te•dllf 
eden ev vo •nalan glstel'ir harjtafan ma!wlline ve Belediye ve 
imar daireleri ka,Pılarma ..ıJımttir. Bu c:addecle buluaıuı ev aru 
~plfpnın ellerinletri atpu aenedilt Lnar O rektörlU tte mtıra. 
cMtl$ri itp ohınqr (13) ~ 

Tör Ha a 

Büyük Piyanıro u 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zenğin etmiştir 
3. ed keşide l 1 ikinri kin un )()36 dadır. 

Büyük ikramiye: 50 0 
·_ ...... dır 


