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ŞARK VE GARP ARASINDA .• 

Türkiye, coğrafi vaziyeti iyti
~~riyle ,ark ile garp arasında mü-
ıın bir rol oynamaktadır. Ön

~~.den Türk inkılabının yüksek ül-
11.t1lerini iyice bilemiyenler ara
•ında bu ı ol den kuşkulananlar 
~ardı. Türkiye umumi siyasetinin 
bugüne kadar olan gidişi ile milli 
~~ ~eynelmilel hayattaki hedefle
rını bütün dünyaya iyice anlattık
tan sonra onun iki kıta arasındaki 
r~lünün mahiyeti hakkında da 
hıç bir süphe ve tereddüt kalma
lrııttır. inkılap Türkiye' si iki kıta 
a.~aaında ancak insaniyet ve mede
:nıyet umdelerinin alım ve verimi
ne \re buradaki milletlerin sulh ve 
hiikun içinde birbirlerini anlayıp 

eraber çalışmalarına tavassut e
debilir. 

Milli kalkınma ve yükselme 
hususunda çalı,makta olan Af
ganistl\.n'm Cemiyeti Akvam'a 
aza olarak kabul edilmesi dün
}'a uzlaşmasının mühim hadi
selerinden biri idi. Türkiye bu 
hadisenin tahakkuku uğrunda 
sarf ettiği mesai ile kendi sulh ve 
u.zlaşma siyasetinin parlak delille
İınden birini daha göstermi, bu • 
unmaktadır. Cemiyeti Akvam 
teşekkülüne hakim olan yük
hek ülküye samımı bağlrlı~ını 
~r fırsatta ispat eden Tür • 

kıye onun kuvvetlenmesi için ne 

~a~ar gayret sarfediyorsa, millet-
erın hep bir arada aynı gaye et
rafında toplanarak sulhun deva
lnı ~e medeniyetin inkişafı için be
~aher ç.alısmaları cihetine de o 
D adar ehemmiyet vermektedir •• 
oıt Afganistan'ın Cemiyeti Ak

\ram'a girmesi onun bu iki ar
;u•unu da tatmin etmit ve şark 

() 
1 

; garp arasındaki rolünün insa
:• mahiyetini bir kere daha mey

ana koymuştur. 

d Şark ile garp arasında belki 
e bir menfaat kavgası vardır. 

~"'!"'1Pa' da şarkı istismar etmek-
e ınat gösterenler, ve buna kar-
lılık olarakda Asya'da Avrupata kartı husumet besliyenler 
h:l~nabilir •. Bu duygular hiç şüp
k• •ız eski hayat ve hak telak • 
l te~nin tezahürleridir. insan· 
1 aleminde yeni bir ufuk açan 
~e milletlerin hak ve vazif ele • 

~~i en. doğru olarak teshil eden 
urk ınkılabı ancak hakikat için 

~ahtır ve hakikatin zaferine yar
lı ıın eder .• Bu mevzu hakkındaki 

akikat da •udur ki gerek Asya'· 
l\ın 3' , 

.._. ' gerek 4\>rUpa'nın menfaati 
Qtrb" • • h \> ırının akkını tanımasında, 

e Yeni hayat ve hak konsepsi • 
Yon)a • • d d rı ıcın e beraber calışmasın-
ın adır: Kıta ihtilafları hiç bir za
n an ınaanlığın umumi menfaati-

e '1Y$!'Un bir hareket teşkil ede· 
~ez_. •• Milletler için de, tıpkı fert
f r •cın olduğu gibi umumi men· 

lıaak~kkadroau dısında devamlı ve 
a ı "b" · le 1 ır menfaat tasavvur edi • 
lrıez. 

~iı ~hr millet için bir hayat ve in· 
in.~ akları vardır ki, beynelmilel 

d 
\tnn,~hetlerin tanzimi bakımın· 
an 'Ik ca 1 olarak onun tanınması iy-

dal> eder. Eski emrivakilerin ih-
ı et • l lıakk '!11

' o dukları vazivetler bu 
11 ırı·~ ıptal edemez. Milletlerara· 
kar) ~~as~betler, karsılıklı feda. 
fed:k .. aJ ıle ıslah edilebilirse, bu 
ta k t'r dd;\rın daha zivade onla
Cek 0 aylıkla tahammül ed0 bile
tara:enoin ve kuvvetli milletler 
).. ındl\n yap 1 t b"" .... ttr .• S k ı ması a u goru. 
ni sar ar \re Garp meselesi kendi-
debiv:~ muğlak ırk ve politika e-
basit ın ın~an tecrit edilerek bu 
bı.l~a edl' aat kadrosu icinde mü
o lc.d" ' :~ce onun, halli pek de 

.;. ıtiç olnııyan bir iş olduğu 
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Her ycrtle 5 kuruş -

M. Tlttilesko bug_tia Ankaramıza geliyor 

Bulgar Basveklllaia gazetemize beyaaaıı 
Romanya Hariciye .Nazırı dün alişam 

Ankaraya doğru yola çıkb 

M. Titülesko'nun İstan
bulda beyanatı. 

İstanbul, 27 (Telefon) - Romanya 
Hariciye Nazm M. Titülesko 11,30 da 
Cümhuriyet abidesine çelenk koymuf· 
tur. Öğle yemeğini fransrz sefiri ile be
raber yedi. M. Titülesko bu aktam eks
presle Ankara'ya hareket etti. Beyana· 
tmda: ''Türkiye'ye ikinci defa geldiğini 
ve Türkiye'de bulunduğundan memnu
niyet hissettiğini, bilhassa cümhuriyet 
bayramına tesadüf eden günde Ankara 
da bulunmasından dolayı bahtiyarlık 
duyduğunu söyledikten sonra demiıtir 
ki:" .•• Ankara'daki toplantımıza ge• 
lince, bazıları Belgratda 19 teırinievelde 
toplanmıı olan Balkan itilafı, bu kadar 
yakın bir tarhite niçin yeniden toplana· 
yor diye kendi kendilerine sormuşlardD". 
Bunun izahı basittir. Belgrat toplantısı 
feci Marsilya hadisesi karıısmda dostu
muz ve kederdide müttefikimiz Yugos
lavya'ya kartı bir hürmet eseri olarak 
fevhlade surette vaki olmuıtur. lıte bu 
ı:ebcpJe Be:grat'da Fransa ve Yugoslav
yAnın başına gelen facianın ıiyasi neti
celeri haricinde kalan hiç bir mevzua te
mas etmemiştir. Ankara toplantısı bir it 
içtimaıdır. Bu toplantıyı bilhassa bütün 
dünyaya kartı batımıza gelen acıklı dar
be ne olursa olsun biç bir teyin Balkan 
İtilafı gibi kuvvetli siyasi bir taa.nuvun 
tabii ve muntazam yürüyütüne mani 
olamıyacağını ispat için tehir etmeme
ği iltizam ettik. Mesai programımız hak
kı.,dl'I ıimdiden bir tey söylemek İste
me..~. Yalnız şunu söyliyeyim ki bu 
program büyük bir alaka uyandıracak

tır. Ankara'ya büyük Şef Gazi Mustafa 
Kemai Hazretlerini ve türk siyasi rica
lini göreceğimden mütevellit bir sevinç
le ve mesaimizde muvaffak olacağımıza 
ve Balkan 1 tilafının sulhperver mukad
deratına karıı mutlak bir iytimat besli
yerek gidiyorum. Gelecek konsey Bük
reı'te toplanacaktır. 

Balkan Hariciye 
Nazırlarının Ankarayı 

ziyaret programı 
Romanya Hariciye Nazın ve maiye

ti birinci teırinin 28 inci günü saat 9SO 
de Ankara'ya varacak ve istasiyonda 
Hariciye Vekili Beyefendi, Ankara Va. 
lisi, Hariciye V ckaleti Umumi Katibi, 
Ankara Merkez Kumandanı, ikinci dai
re Şefi, Protokol Şefi ve Emniyet Müdü
rü Beyler tarafından kartılanacaklardır. 

Misafir Hariciye Nazırı ve maiyeti er
kanı kendilerine tahsis edilen otomobil
lerle Ankara Palas otelinde hazırlanmıı 
olan dairelere ineceklerdir. Misafir 
Hariciye Nazın saat 11 de Hariciye Ve
kili Beyefendiyi, 11,30 da Bqvekil Pa-

( Sonu 2. inci sayılaJa) 

Romanya Hariciye Nazırı M. Titülesko. 

Yarınl<l kabul resmi 
nasıl olacak? 

Ciimhuriyet bayramı münasebe
tiyle Birinciteşrinin 29 uncıı pa
zartmıi giinii Büyük Millet Mec
lisi11de Reisiciimhur Hazr1.•tleri 
tartıf ından icra buyurulacak o
lan kabul resmine ait program: 

Kabul resmi'1e iştirak edecek olan 
zevat kendilerine İta edilmiş bulunan 
davet kartlarını talep vukuunda Meclis 
kapısındaki memurlara göstermek sure
tile Meclis bina11na dahil olacaklardır. 

Birinci teşrinin 29 uncu pazartesi günü 
saat 8 den itibaren Büyük Millet Mecli
si binasına ve bahçesine merasime da • 
vetli hükumet erkan ve ricalile Büyük 

(sonu 2. inci sayrfada) 

Vilayetler evi bugün 
açılıyor 

Dahiliye Vekaletinden: 
Vilayetler evi bugün açılıyor. Vila

yetlerevini görmek istiyenler 29, 30 ve 
31 birinci tcırin günleri sabahtan akıam 
üstü saat 16 ya kadar gezebilirler. 

Hakimiyeti Milliye: Vilayetler evi, 
Y eniıehirde Devlet mahallesinde Dahi
liye Vekaleti için yapılan binadır. Vila
yetler evinin yapılma masrafına vilayet
lerimiz, bir kanunla tespit edilen mik -
darlarla iıtirak etmiılerdir; ''vilayetler 
evi,, adı da bu sebeple konmuttur. 

Projeleri Profesör Holçmayster tara· 
fından yapılan vilayetler evi fevkalade 
itina ile yapılmıt ve Ankaramızm en CÜ· 
zel, en modern yapılanndan biri olmuı
tur. 

M. Georgiyefle mülakat 
Yazı arkadatımız Kütahya mebusu Naşit Hakkı Bey Orta 

Avrupa ııe Balkanlar'da bir ı etkik seyahati yapmıştır. Bu ıe
yaluııa dair notları gazetemiz de sırasiylc çıkacak olan arkada· 
şımızın, So/ya' da Rıdgar bnş vekili Gospodin Kimon Georgİ• 
yc/'le yapmış olduğu. Mr mii lakatı lmgiin neşrediyoruz: 

Bulgar ordusunun sabık ümerasin • zihniyete ulaşmak için milletin bil· 
dan 1923 de lstanbuliski'yi deviren tün uyanık kuvvetlerinin seefrber 
hamlenin şeflerinden, bu yılın 19 mayı- edilmesiyle müvazi olarak devle-
sında Muıanof bülı:umetini sert bir vu- tin yeni baştan kurulmasıdır. 
rutla yıkarak iktıdar mevkiine geçen 
Zvene grupunun üç batından birisi olan 
bugünkü bulgar Başvekili M. Kimon 
Georgiyef, beni başvekalet daireıindeki 
odasında mülakat ricamı müteakip he-
men kabul etti. 

Harp cepheıinde vatanı için bir gö
zünü kaybeden kırk betlik bir bulgar 
evladı, ince. nazik ve dik heybetiyle beni 
kartı1adı. Bir saate yakın vaktini aldım. 
Ziyaretimin tek maksadını türk - bul
gar dostluğuna hizmet olduğunu söyli
yerelc suallerimi sundum: 

- 19 mayıs rejiminin ana va
sıfları nedir ve hangi istikametler· 
de inkişaf edecektir? 

- Bugünkü bulgar hükumeti
nin tuttuğu yol, şimdiye kadar 
çalışmasında kafi derecede ay • 
dınlanmıtttr. 

Muhtekir ve yalancı bir de • 
mokrasi tarafından hiçe indiril • 
miş olan devlet otoritesini eski 
haline koymak, hayatın yeni ihti
yaçlarına göre devlet makinesini 
sağlamlaştırmak ve şimdiye ka • 
dar b i r ç o k f ı r k a k a • 
rargihlarına parça
lanmış olan milletin 
içtimai ve siyasi birliğini kurmak, 
hükumetin şaşmadan güttüğü baş 
iştir. 

Yeni bulgar idaresi; bir takım 
fırka siyaseti veya zümre kombi
nezonları netiycesinde doğmamış
tır, bilakiıl siyasi inkişaf dolayı· 
siyle sarih bir zaruret halinde 
meydana gelmiştir ve bu idarenin 
başlıca düşüncesi, milli ruhu sağ
lamlaıtırarak, iktısadi münasebet
lerde azami derecede içtimai hak
kaniyeti temin ederek ve mütema
di surette milli kültürü yükselte
rek yeni ba,tan kurulmuf kuvvet
li bir devlet vücuda getirmeğe ça
lışmak olmuştur. 

Yurdun siyasi hayatında bu 
ülküye ulatmak ve bu esasları tat
bik etmek gün ve ay işi değildir. 
Bu rejim, ancak bir ülkü etrafın
da birleşmiş, fırka menfaat ve ih
tiraslarından benliklerini kurtar
mış, kuvvetlerini yalnız birlik bir 
milletin hizmetine hasredebilecek 
bütün elemanların durmadan ça -
lıtmalarmı ister. 

Yeni idarenin arzuıu yeni bir 

Yeni hükumet mesuliyet mevkiine 
gelir gelmez bir ''yeniletme umum mü
dürlüğü,. te§kil ederek, yeni bulgan ye
tiştirme vazifesini bu müesseseye ve .... 
mittir. Müessesenin ilk Umum Müdürü 
tayin olunan bir mütefekkir çekilmit, 
onu Harbiye Mektebi Müdürü Miralar 
Kolef istihlaf etmiş ve bir müddet IOD

ra o da çekilmiı ve ,imdi bu müessese
nin batına Popzlatef isminde evelce za
bit olan bir hukukçu geçirilmit ve 
umum müdürlük, propaganda mesaisine 
baflamıttır. Batvekil Hazretlerind• ba 
wnüe11esenin ne gibi esu direktifler al
dığını ııordum, k11aca §U cevabı verdi• 

- İçtimai yenileşme mUdilrlilğUne 
(Sonu 5. inci ıayılada) 

E! 

Fıkra. 

Daima Sanat! 

Yeni gümüş Iiralarımızın IstaııbuJ 
gazetelerinde gördUğümUz ıeklllerinı 
den daha güzel olmasını ttıırwnnl ed• 
riz. Çünkü paraların alt taralı lıalrl• 
katen fena bir tesir yapıyor. 

Para ve pul bir milletin elden tıl• 
dolaşan zevk miyarlarıdır. Her mill~t 
para ve puluna en iyi şekil vermek lçıa 
en büyük sanatk§rlar arasında mDsıb .. 
kalar tertip eder. 

Bizde de böyle bir mllsabda yııpıl• 
mamış değildir. Fakat neticenin istedi• 
ğimiz gibi olmadığını g6rmekteyis. 

Acaba niçin l 
Güzel sanatlara taaJiuk eden mll<:a

haklarda (resim, heykel, mimari ve sa· 
ire) en büyük dava, hakem mese
lesi olduğuna şüphe yolctur. Bir mi1sa
bakaya giren sanatkarların eserleri, o 
şubenin yüksek mütehassıslarına tene 

kit ettirilmedikçe doğru bir seçim im· 
kansızdır. Yeni paramızın ters tarafın• 
da koca bir ay-yıldız, koskoca bir 100 
rakamı, bir tarih, birkaç da nebat var. 
lhtimal kağıt üstünde büyümüş olaralı 
bunlar hoşa gitmiştir. Fakat bir sanat 
münekkidi bütün bu tertibin esasen 
güzel olup olmadığını izah edecek, son· 
ra da küçüldüğü ve basıldığı zaman ne 
şekil alacağrnr bize söyliyecekti. 

Bazı müsabakalar hiç de muvaffak 
olmıyabilir: Arma müsabakasında oldu• 
ğu gibi / O zaman ecnebi aanatkArla
ra mürac,aat edebiliriz. Nasıl ki daha 
birkaç seneler, mesela, heykel ve fbide
lerimizi ecnebilere yaptırmak mecburi• 
;etinde old.uğun?ıızu biliyoru•. 

ıDahası var: Müsabakada fena .. ut 
eserinin intihabı, iyi sanatklrları muz• 
tarip eder. Birçokları hangi salahiyet• 
tarlar tarafından muhakeme olunacak· 
Tarım bilmedikçe müsabakaya girmek· 
ten çekinirler. 

Yeni ebirde Hükflmet mahallesinde yapılması tamamlanan ve .bugan a~rlacak olan Vilayetler 
1 Evl'llla bir kıç balta evel alıamıı 1111 reıml. 

Bütün sanat işlerinin, müsabaka ve 
bilhassa hak~m meselesinin disiplin al· 
tına alrnm3sı lazımdır. Ne resmi mi• 
marlar, ne mimariyi mühendisler, ne de 
heykeli dekoratörler muhakeme etmem~ 
Jidirlcr. Sanat da, tıp gibi, birçok p:ır• 
çalara bölünmü tür. Herkesin sanatt n 
anlaması imkansız olduğu gibi, her 
sanatkarın da bütün sanat şubelerin<le 
salahiyet s'lhibi olmasına da imk§n yok-

ıur. • • 
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DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
1~,;JL1 ERE'lll!:. 

Deniz görüşmeleri 
çılunaza girmiş 
Londra, 27 (AA) - İngiliz • japon 

töriİ!mclcrinin dünkü ild toplantıdan 
ıonra çıkmaza girdiği bununla beraber 
müzakere vaziyetinde bir değiJiklik ol
madığı anlaşılmaktadır • 

Dün sabah Ye öğleden sonra japon 
projesinin anaçizğilcri üzerinde umumi 
müzakere devam etmiş ve küçük komi
te müzakerelerine Amiral Yamamoto 
ile bahriye nazın ve birkaç mütehassıs 

iftirak etmi§tir. .Müzakere ingilidere 
Japon projelerinin tefemıattna girişmek 
ve umumi şümulünü tetkik etmek imkıi· 
nmı vermiştir. 

'Bununla beraber japonlar tarafından 
henüz: sarih biç bir vesika tevdi edilme
ıniJ Ye ingili.z ttJdiflcrinin teknik bakr
:mmcJan müzakereye cereyan 'Verebile
cek derecede açık olmadığını bildirmiş
lerdir. Müzakere Tokyo hük\ımetinin 

bti :istelderioi bildiren plinm .crilme
si ile mühim surette tehlikeye gi~ 
tir. Yasington mukavelesi vaziyeti ile 
Japon teklifi uumda bir itidal haddi 
bulunmasına pek de ümitli olmryarak 
çalışılmaktadır. Fakat amerikalılar vazi
yetlerinde ısrar ettikleri gibi japonlar 
emsal prensipini dahi kabul etmedikle
rinden :İngiliz gayretlerinin muvaif aki • 
yetle neticelenmesi için pekaz ümit var
Chr. Pazartesi gilnil lngfüere ve Ameri • 
ka mümessiller! arasında yc.ıii bir müla
kat yapılacaktır. Bu arada M. Norman 
Davis bugün M. Matsudeira ile görüşe
ıtektir. 

Japon teklifleri neymiş? 
Londra, 27 :i\.A.) - Deniz mtiza

kereler.ioae japonların yaptıkları 1ek

lifler neşredilmemiş olmakla beraber 
Taymis gazete&i hu tekliflere dair ıu 
malfunat1 vermektedir: 

Japonların deniz silahlarını tedafüi 

•e taarı-uzi olmak ilzere ikiye ayırmak

tadırlar. 

Taarruz silahlarına hava kuvvetleri, 

uff ıharp gemilerl ve tonihto ve si

lahları Londra mukavelesinae tasrih e
dilenlerin yukarısında olan zırhlı kru
vazörler dahildir. Bu gemiler ayrıca 

tahdit edilmektedir. Hava kuvvetleri-

ne gelince, japonlar bunların tamamile 
bldırılma.sma t.araftardırlar. Taarruz 

•ilahlarının haricinde kalan kanunlar· 

C!an ibaret olan müdafaa 111ahları 1n
lfltett, Amerika ..-e Japonya arasmda 

müsavi surette taksim edilecek ve bun

lar için tesbit edilecek umumi tonila

loyu mezkur delvetler istedikleri gibi 

muhtelif sınıflar arasında tabim ede

lıiJec:ekJerdir. 

Denizaltı gemil~ri de bu yukarld 

hükümlere tlbi tutu1aca'k ancak bun
lar için azami bir tonilato konulacak

tır. 

Hiikıimetin Hindistan siyaseti 

Loodr~ 27 (A.A.) - Jrf. Nevil Çem
ıberJeyn irat ettiği bir nutukta, hükWııe
tin hindistan siyaseti akyhindeki sağce
nahın müfrit hücwnlann.a cevap vermiş. 
Bu cevap, milfritlerin Hindistan siyasc. 
tini itibardan düşürmek ~ yaptıkları 
ıayretlere mukabele i'in hükUı:net tara
fmdan açılmıı geniş bir müc.adele başlan 
'iıcıdır. Filhakika M. N evil Çemberlayn 
ile aynı zamanda olarak, Adliye Nazın 
M. Antoni,, Lirnington'da irat ettiği bir 
nutukta, müddei umumi M. Tomas lns
kipp, Portsmoavz'da ve dahiliye nazın 

M. Consilmur da Briçton'da bu tema
yülled tenkit etmişlerdir. 

Londra, 27 (A.A.) - İngiliz bom
bardmıan tayyareleri kule toplariyle teç.. 

biz edileceklerdir. İngiliz hava naZit']ığr, 
lııgiliz icadı olan bu tayyarelerden bir 
mikdar sipariş etmiftir. Bu tayyareler 
büyük süratle hareket esnasında atıı 

mUşkülcüklerini bertaraf etmekte ve sa
atte 200 mil süratle giderken tam atıp 

temin eylemektedir. Attı tayyarenin 
içinden idare Ye harekette .olan tayyare
aiıı mevki ve vaziyeti ne olursa ot.un 
laedefe isabeti temin edilmektedir. Ha
rekat, arhh kulelerden yapJan atıflar 

Balkan Hariciye 
Nazırlarının Ankarayı 

ziyaret programı 
Başı 1. inci sayıfada) 

t• Hazretlerini " 12 de Biiyik Millet 
Meclisi ReiSi P .. Hazretlerini nyaret 
edecektir. Hariciye Vekili Beyefendi 
12,15 te, Ba,nkil Paşa Hazretleri 12,30 
da ve Büyük Millet Meclisi Reisi Paıa 
Hazretleri saat ı de iadei ziyaret ba)'ll
Tacaldardır. 

Bugüne ait proğramın mabadı Hari
ciye Vekili BeyeEendinin tenıipleri veç
hile tanzim edilecektir. 

Y unaa Hariciye Nazın M. Maksi· 
rnos ve Hrtısat Nazır.ı M. Pesmasoğlu ile 
Yugoslavya Hariciye Nazır muavini M. 
Poriç ve refakatlerinde bulunan zatlar 
birinci te,rinin 28 inci t>azar günü 
Semplon sürat katariyle Sirkeci'ye vasıl 
olacaklar kendileri badatta mihmandar
Jan ve Sirkeci istasiyonunda l.atanbul 
Vali ve Belediye Reisi, Merkez Kuman
danı, Emniyet Müdürü, Hariciye Veka
leti hasasi kalem Müdürii tarafından is
tikbal edileceklerdir. Bir ihtiram kıt.ası 
se1am ;remıİni ifa edecek Ye mızıka ,.... 
nan ~e Yugoslavya milli marılanm •e 
al"dmdan istiklal marşım çalacaktır. 

Misafir nazırlar kendiJeriae tahsis 
edilen otomo'billerle Perapalas oteline 
giderek ikametlerine hazırlanan daire
lere inecdderdir. M.isafirler kanriıqb

rılacak saatte Jstanbul Vali ye Betediye 
Reisini ziyaret edecclder 'Ye Merkez Ku
manclanma kart lnrabc:aldardır • 

1atanbal Vali ve Belediye .Rei.si lla 
ziyaretleri bizDt ve Merkez K.,,,.nd.nı 
iae kart brralıanalı suretiy:le iade edecek
lerdir. 

Misafir naz:rrlar öğle yemeğini Pe
rapalas otelinde hususi surette yiye
cekler ve aaat 17 de otelden deniz
yolları işletmesi nhtımma gidecekler 
ve oradan hususi bahri vasıta ile Hay
darpaşaya geçecekler ve Haydarpaşa
dan saat 15 te hareket edecek olan bu
susi trenle Ankaraya hareket edecek· 
terdir. Misafir nazırlar istikballeri 
veçhile teşyi edileceklexdir. 

Misafir nazırları getirecek hususi 
katar birinci te~rinin 29 uncu pazarte• 

si günü saat 10,45 te Ankaraya vara
caktır. Misafirler istasyonda Hariciye 

Vekili Beyefendi. İktısat Vekili ~ye
fendi, Ankara Valisi, Hariciye Veka-

leti Umumi Katibi, İkt1sat Vekaleti 
Müstcşan, Ankara Merkez Kumanda-

nı, ikinci daire ~efi, protokol şefi, An· 
kara emniyet müdürü tarafından istik· 

bal edilecekler ve istasyon derununda 
mevki alını§ olan ihtiram krtası tara-

fın.dan selamlaruıcaklar we kıtaya Tefa
bt eden mızıka yunan ve yugoslav ve 
.romen marşlarını ve müteakiben istik
lal .marşını çalacaktır. Misafir nazırlar 
kendilerine tahsis edilen otomobillerle 
binerek Ankara Palas oteline inecek· 
lerdir. 

.Misafirler kararlathrılacak saatte 
Hariciye Vekili Beyefendiyi, Başve· 

kil Paşa Hazretlerini ve Büyük Millet 
Meclisi Reisi Paşa Hazretlerini ziya
ret edecekler ve bu ziyaretler iade edi
lecektir. MiEafirler öğle yemeğini An· 
kara Palas otelinde hususi aurette yi
yeceklerdir. Yemekten sonra Yunan, 
Romanya Hariciye Nazırlarile Yunan 
İktısat Nazırı ve Yugoslavya Hariciye 
Nazır muavini ve maiyetleri Reisicüm
hur Hazretlerine milli bayram dolayı
silc arzı tebrikat etmek üzere saat 
1,45 geçe Büyük Millet Meclisi bina
sıan gelecekler ve bundan sonra geçiş 
resmini seyretmek üzere koşu mahal
linde kendilerine tahsis edilen tribün
leri İfgal edeceklerdir:. 

Saat 20,45 te Baıvekil Paşa Hazret
leri tarafından misafir nazırlar ıerefi· 
ne Anadolu Kulübünde hususi bir ak· 
pm yemeği verilecektir. 

Birinci te,rinin 30 uncu salı glinü 
saat 10 da Balkan ltilifı Konseyi Ha
riciye Vekaletinde encünlen salonunda 
içtima edecektir. Saat 13,45 te misafir 
nazırlar tercfine Bilyük Millet Meclisi 
Reisi Pap Hazretleri taraf mdan Ana
dolu Kulübünde huauıi bir öğle yeme
li verilecektir. 

Saat 20,42 te Hariciye Vekili Bey· 
efendi tarafmdan misafir nazırlar 9C• 
refine Ankara Palas otelinde bir ak· 

FRANSA'DA. 

Fransanın ıç ve 
dış • • 

sıyasetı 
Hant. 27 (A.A.) - Radikal eosyalist 

kongresi, rumamesinin apğıdaki mad
desini, 4 rey müstesna olmak üzere itti
fakla kabul etmiştir: 

.. Kongre, hükfunette iatikran ve 
devletin en iyi işlemesini temine matuf 
bütün ıslahata iştirake amade bulunmak 
tadır. Fakat, istikbalde şahsi iktıdarın 

Cümhuriyet hürriyetlerine karp t~ıeb

büslerini kolaylaştırmak tehlikesi göste
rebilecek tedbirlere muvafakat edemiye
cektir.,, 

Öğleden sonraki celse sabık nazır M. 
Piyer Kot'un, fırkanın dış siyaseti ve ha
len dünya üzerine çöken harp tehlikeleri 
hakkındaki raporuna tahsis edilmiştir. 

Raporda, Milletler Cemiyeti icraatı

nın milletler nezdinde kuvvet ve itibarı
nı kaybettiği bildirilmektedir. 

Sabık nazır, Almanya'nm şimdiki ik
tısadi müşkitatı ve diplomatik tecerrüdü 
sebebiyle yakm bir harbm muhtemel ol
madığı kanaatinde bulunmakta ve ihtillf 
ihtimali dolayısiyle hararetli hazırlıklar 
tezini kabul etmeksizin bütün gayretle
rin sulhun teşkilatlandırılmasına matuf 
olması tazım geleceğini bildirmektedir. 

M. Kot. fırkanın, beynelmilel bir ce
mi yet için elzem olan hukuk müsavatına 
taraftar olarak fransıı: • sovyet yakmlat
masmm tahakkuk ettirdiğini kaydettik
ten sonra diyor ld: 

"M. Eryo, Pol Bonlrur, ve Daladiye 
Brian'm büyük eserine devam ettiler. 
Bu siyaset, ölünciye kadar, sulh davası
na hizmet etmiş bulunan M. Bartu tara
fından da takip edilmiştir.,, 

M. Piyer Kot bundan sonra, Millet • 
ler Cemiyeti iktfdannın genişlemesini 

istemi§ ve misakın genişlemesi beynel
milel büyük meseleleri halle, silah yan§t· 
nı kırmağa ve illtiyar Avrupa'nın daha 
elastiki ve devrimizin iktısadi icabatına 
daha uygun formüllere doğru istihalesi
ni temine kafi olmadığını bildirmiştir. 

Sabık nazır, mahdut da olsa her tür· 
1ü silahsızlanma mukavelesinin kontrol 
hükümlerini de ihtiva etmesi icap edece
ğini söylemi§. Avrupa devletlerinin ha
yatiyetini temin için beynelmilel bir kuv 
vet ihdasını istiyerek ]'unun için mu -
kemmcl bin harp tayyaresi kuvvetinin 
lifi geleceğini bildirmiştir. 

:M. Kot, harp silahları ticaretini ve 
bunlann serbest surette imallerini ten
kit enerek imalatın tedricen amelileıtiril 
:mesine matuf hlikUınet kontrolu tesisini 

.is~miıtir. 

Bir holanda ta,•yaresi yandı 
Allahabat, 27 (A.A.) - Pander is

mindeki Hollanda tayyaresi bugün ta
miri bitip te Avusturalya yarışını ik
mal için havalandığı anda ot yüklü bir 
otomobile çarparak ateı almış ve bir
kaç dakika içinde kül olmuştur. Pilot
lar zamanmda tayyareden atlıyarak 
mucize kabilinden hafif yaralarla kur
tulmuşlardır. Otomobilin şoförü olan 
bir>tli ağır yaralanmıştır. 

Yeni bir A vnsturalya 
Jıa,·a yolcusu 

Londra, 27 (A.A.) - :Miralay Fitz
moris, yarın kendi hC6abına İngiltere 
- Avnsturalya uçu!una hareket ede

ceğini bildirmi~tir. 

ği saat 22,30 da başhyacak olan bir ka
bul rttmi takip edec.ektir. 

Birinci teşrinin 30 uncu çarşamba 
günü misafir nazırlar tarafından bir 
öğle yemeği verilecektir. 

Saat 17 de Reisicümbur Hazretleri 
tarafından köşklerinde misafir nazırla
ra bir çay ziyafC'ti verilecektir. 

Misafir nazırlar ikinci teşrinin bi
rinci günü Büylik Millet Meclisinin 
icra edilecek açılış l'esmine iştirak e
decekler ve saat 18 de busust katarla 
tstanbul'a gidecekler ve istikballeri 
weçhile tetyi olunacaklardır. 

Misafir nazırlan Haydarpap istas
yonunda lCfYİ veçbile istikbal edile
cekler n huautl bahrt veaıtalarla de
niqollan itletme rıhtımına Ye oradan 
Perapalu oteline ineceklerdir. 

Misafirler geldikleri gibi memle
ketlerine c!&necelı:lerdlr. 

Puankarenin siyasi 
vasiyetnamesi 

Pariı, 27 (A.A.) . - Matcn gazete
si, M. Pu.ankarenin ıoiyasi vasiyetna
mesini neşretmektcdir. Gazete 12/12 
914 ve 1/7/916 tarihlerinde iki defada 
yazılmış olan vasiyetnamenin ikinci 
kıs:nını neşrediyor:. Bu kısımdan alı

nan bazı hulas.alar şunhırdır: 

Öldürülmekliğim imkanı vardır. 
Düşman kur,unlar:ma maru2'um. Eğer 

harp bitmeden ölürsem Fransa'dan he
yecana düşmemesini yalvarırım. Birçok 
kahramanların kanlarını rlöktüğü bir 
srraruı bir adamın ölümü pek az şaya
nı ehemmiyettir. 

Puankare, yalnız imparatorluk Al

manyasının harpta:ı mesul olabileceği 

hakkındaki 4.8.1914 tarihli riyaseti
cümhur beyannamesine telmih ederek 
menfur barba mani olmak için her şeyi 
yaptığını ve meclislerin muvafakatile 

takip ettiği harici siyasetin tıunamen 
sulhçu olduğunu bildirmektedir. 

İngiliz sanayicileri Jupou}'a
dan dfüuliil«>r 

Tokyo, 27 (A.A.) - Japonya ve 
Mançuko'da tet'kikatta bulunmuş olan 
İngiliz sanayicileri heyeti Kana'da yolu 
ile tngiltere'ye dönmüşlerdir. 
~ azı 

YUNANlSTAN'DA. 

Balkan itilafı tellliği 
ve 1\ıl. Maksimosun 

lleyana1ı 
Atina. 27 A.A.) - Hariciye nazırı 

M. Maksimos matbuata beyanatta bu• 

Junıtrak~ "Balkan antantı ve küçük iti• 
laf tebliğleri hiç bir kimseye kartı 

müteveccih değildir, ne bir ihtar ter 
kit ederle.r ve ne de altında gizli husu• 
metler ve tehditler mevcuttur.,, de
miştir. 

Bu beyanatın, me:ikur tebliğlerin 

aynı olmasında bazı devletlere karıı 

bir tehdit ve Balkan misakını imza e
denlerin taahhütleri çerçevesini teca" 
vüz eden ihtilaflar tehlikesi tasavvur 
eden muhalif gazetelere cevap olması 

çok muhtemeldir. 
Bundan başka, nazır. tebliğin, ıneıı 

suJiyetin te~bitine çahJmaksızın, müno 
hastran Mar.silya cinayetini şiddetle 
takbih gayesini istihdaf ettiğini beyan 
etmiıtir. 

Danç.iğ liman meclisi reısı 
Varıova, 27 (A.A.) - Lehistan ile 

Danzig serbest fehri tarafından müştC" 
reken tayin olunan liman meclisi reisi 
buraya gelmiştir. 

Yarınki kabul resmi nasıl olacak? 
Batı 1. inci sayıfada) 

Millet Meclisi aza:rı kiramı •e nzifedar 
Mec:.lu Ye protokol memurlan Ye müs
tahdeminden bafka kimse ginniyecekfu. 

Bü,-ük Millet Meclisi binasında ecne
bi de-..letler büyük elçileri, elçiler, masla
hatgüzarlan ve bunlarm refakatinde 
bulunan siyasi memurlar idare heyeti 
oduında; Büyük Erkanı Harbiye Reisi 
Paşa Hazretleri Baıwekalet odasmda; 
Büyiilıc Erkanı Harbiye ile Milli Miida· 
faa Vekaleti erkanı istirahat salonunda; 
Şurayı Devlet, Mahkemei Temyiz, Diva
nı Muhaaebat ve Vekaletler erkanı ile 
Ankara Vilayeti ve Belediyesi erkam 
Cümhuriyct Halk Frrkaıı erkanı ve hü
kumetçe tanmmı~ cemiyet Ye heyetlerin 
ye mali müeıseselerin murahhas heyetle
ri Meclisin umumi içtima salonunda ken 
dilerine ayrılan mahallerde içtima ede· 
rek kabul re.minin baılamasma intizar 
eyliyeceklerdir. Bu yerleri dnetlilere 
göstermek üzere huıuıi memurlar tefn1' 
edilecektir. Kabul resminin ba~lamasm
dan evel ve bilhaua ReiıicümhaT Haz. 
retlerinin Büyük Millet Meclisi bina11-
111 ttini teırif1erinde Mtt1iı koridoriann
da Büyiik Millet Meclisi azaları ne 
vadfedar protokol memurlanndan baı
ka kimse bulunmıyacakttr. Kabul res -
minden çıkan ve geçiş resmine davetli 
bulunan revat, hamil bulunduktan dave
tiyelerde yazılı tribünleri işgal etmek 
Uzerc hemen g~iş resminin icra edi1eee
ği koşu mahallini teşrif buyuracaklardır. 
Kabul resminden evel veya sonra gazete 
muhabir ve fotografcılan ve sinemacılar 
Meclis binasının methalinde bulunacak
lardır. Bunlara Matbuat Umum Müdür· 
lUğü tarafından tanzim edilecek isim ve 
hüviyet listesine müsteniden Protokol 
şefliğinden muta ve Ankara Emniyet 
MlidürlüğUnden musaddak birer vesika 
tevdi kılınacaktır. 

Kabul resmine davetli bulunan aske· 
ri ve mülk! erkan ve kordiplomatik aza
lan saat 12,30 da kenidlerine tahsis olu
nan ve yukarda zikri geçen mahallerde 
toplanmIJ bulunacaklardır. 

Saat 12,45 de Reisicümhur Hazt'Ctlc
ri refakatlerinde Umumi Kltip vekili, 
ba§yaverleri ve yaverleri bulunduğu hal· 
de Büyük Millet Meclisi binasını teşrü 

buyururlar. Büyük Millet Meclisinin 
avlusunda mevki almış olan ihtiram kt
tası selam resmini ifa edecek ve mızıka 
İstik.lal marşını çalarken Meclisin san
cak gönderine Reisicfimhur Hazretleri • 
nin Zati bayrakları çekilecektir. Reisi
cUmhur Hazretleri Meclis binasının rnet
halinde Büyük Millet Meclisi Reisi Pa • 
p Hazretleri, Ba§vekil Paş;ı Harretleri, 
Büyük Erkanı Harbiye Reisi Pap Haz
Tetleri, Riyaset Divanı, İdare amirleri, 
Ankara Valisi, Ankara Mevki Kuman
danı, Merkez Kumandanı, Muhafız Ala
yı Kumandam, Ankara Emniyet Müdil
rll ve Protokol şefi tarafından istikbal 
olunurlar. Ve doğruca merasim salonu
nu teırif ve btraz dtn1endikten ıonra sa-

at 13 de kabul resminin başlama&ıo 
emir buyururlar. 

Müteakiben Büyük Millet Mec~t 
Reisi Paşa Hazretlerile Başvekil Pap 
Hazretleri, İcra Vekilleri Heyeti azaları, 
Büyük Millet M<!clisi azaları ve Katibi 
umumisi toplu halde, başta Büyük Er
kam Harbiyei umumiye Reisi Paşa Haz" 
retleri olduğu halde Türkiye Cümburi• 
yetinin kara, deniz, ve hava kuvvetleri 
bir kül halinde ve daha sonra Şurayı 
Devlet Reisiyle daire reisleri ve azaları 

ba~ muavinleri ve muavinleri keza kül 
halinde; Mahkemei Temyiz Reisiylo 
Müddeiumumisi ve daire reisleri ve aza• 
lan, baş muavin ve muavinleri gene tope 
Ju halde, Divanı Muhasebat Reisi ile 
daire reisleri ve müddei umurnt 
ve azalan baı katip ve baş mura'kipleri 
bir arada ve bunları takiben sıra ile 
Başvekalet, Adliye Vekaleti, Dahiliye 
Vek3leti Hariciye Vekileti, Maliye VC4 
kaleli. Maarif Vekaleti, Nafıa Vekaleti. 
İktısat Vekaleti, Sıhhiye Velcileti. Gü~ 
rük ve İnhisarlar Vekaleti ve Ziraat V~ 
kaleti erkanı ve işbu vekaletlere merbu$ 
müstakil umumi müdürler ile ıube mile 
dürled, Ankara Valisi, vilayet erkanı ve 
vilayet meclisi azaları; Ankara Beledi• 
yesi erkim ve şehir meclisi ua1arı f 
Halk Fırkası erkanı; Hilaliahmer. Hi .. 
mayeietfal ve Tayyare Cemiyetleri erki" 
nı; Bankalar Umum Müdürleri ve idare 
mfclisleri reisleri ve azalan; Ankara 
barosu ve Ankara ticaret odası tarafın• 
dan mlintehap heyetler Ye matbuat nıU• 
messilleri ve hük(lmetçe tanınmıt cemi• 
yet ve heyetlerin murahhaslan ve Riy# 
set Cümhur erkanı bcrayı tebrikat -..e ta• 
zimat Reisicüınhur Hazretlerinin hu• 
zurlanna dahil olurlar. 

Askeri ve mülki erkan, kabul mer,. 
siminde haiz bulunduktan rütbe ve ba• 
rem derecelerine göre sıra alırlar. 

İşbu merasimden sonra, Reisicümhut 
Hazretleri kıdem sırasile ecnebi devlet• 
lerin bUyük ve orta elçilerini ve bunlartlS 
refakatlerinde bulunan müsteşar, kataı 
deniz, hava ve ticaret ateşeleri ve katiı! 
lede resen veya muvakkaten vazife ifa 
eden maslahatgüzarları ve müteakibeıl 
Balkan lytilafı konseyinin ikinci içtirrıaı 
mUııasebetiyle Ankara'yı teşrif eylemif 
olan yunan, romen ve yugoslav harici" 
ye nazırları Hazretleriyle maiyetlcrind• 
bulunan ~cvatı ve milli bayram münase-"" 
betiyle Ankara'ya gelmiş olan sair misa• 
fir rt'smi ecnebi heyetleri kabul ve ba • 
(\< 1' u geçiş resmini açmak üzere geçi§i~ 
yapılacağı sahadaki tribünlerini tetr 
ederler. Ve geçişin başlamasını emir bıt• 
yururlar. ReisicUmhur Hazretlerinin ge-
çi; resmi mahallini teşriflerinde BüyU: 
Mit!et Meclisine azimetlerinde yapılJ 
mr.r:ısim icra edilec:ektlr. 

Reisicümhur Hazretleri tribünle~ 
den mUfarakat buyurmazdan evci ge;' 
nsmine davetli bulunan zevat yerletill"' 
dea ayn)mıyacaklarcbr. 



-
Donanan Ankara 

"A G nkara, Türkiye'nin kalbidir,,. 
eçcn on Y 1 d" ·· ·· d · d'kl · fil ı onumun e çevır ı en 
rne taktıkları bu adı sovyet dostlan-

tnız ' 
d pek yerinde olarak kullanmışlar· 
ır n·· h • undenberi Ankara sokaklarında 

1 er yıl göze çarpan değişiklikler, can-
ı tablo} h Ger . ar alinde kımıldamaktadır. 

be 1
1 ~cık gibi caddelerin iki boyunu, 

yık bü "k ba yu yapıların alnını süsliyen 
o/taklar, geçit yürüyüşüne girmek 

6 
ere her taraftan gelmiş izciler, gidip 

l~n talimlerini yapan kıtalar, kalaba· 
' canlılık. Her tarafta donanma ha-

zırlıkları .. d . . 11 
a • goz en gerırılen ampu er, 
rı ·b· ır 

S 
gı ı çalısan montörler. Bandoların 

es· ~ 
r ı. Durup bakan halk. Koşup çağ-
IŞan 

n Çocuklar. Bayrama hazırlık. Uza-
tıp aşağıya bakan kale. Şehre doğru 
.~1an Cebeci. İsmetpaşa mahallesinde, 
0 6 e .. • b' uzerı saatlerinde bile inanılmaz 
ır gidiş geliş. 

n Ankara, bayramın yarın coşkunluğu
y u tatmak için, bugün gündelik yaşa
l'~§ının monoton akışında, gittikçe bü
tll uyen, hızlanan, hacimleşen dalgalan -
... alar]a - onbirinci yılın bayram se -
•inçle . 

rıne hazırlanıyor. 

:y kCü~huriyetin yıl dönümleri şüphe 
'r~· kı bayramdır. Yani o günlerde, 
r.·~rk milleti gülecektir, eğlenecektir, 
'"onıu ·· §a nu azat bilecektir. Şu var ki, bu 
tu~ı oldukları kadar çetin inkılap, kur

Riin·! ve kuruluş yıllarında, bayram 
,.. ı;. u geçer geçmez, yapılan ile yaprla
... a6ı · · 

ıyıce karşılaştırmak lazımdır. 

tll Mekteplerin tatili, çocukların çalış
i ? ve öğrenme iradelerini bilemek 
td~dir. Halk bayramları da bunun gi-

ı ır H Ik 
6 

• a ne kadar olgun olursa ol-
b~n gene çocuktur. Çünkü toprak gi-

ı, ana 'b· h d' gı ı, er yeni tohuma filiz ver· 
ı;. ırten, her tazecik fidandan köksaldı-
61 Yere ·· halkt un salacak çınarlar yapan -

6 
• ır. İnsanların yaşı ne kadar uza-

a bır d.. sona erer. Halkın yaşı yoktur. O, 
"r uan· kadar eski, yarın kadar yenidir. 

rıh kad "h . ·ı .. k d t' ar ı tıyar, ı erısı a ar genç-
ır. 

tat·İşte bunun için bayramlarda, halk, 
ılleri ba 1 kl ' b' . . '1 ş amış çocu ar gı ı sevınır. 

b·e gene bunun için onun, bayram biter 
ıttnez 1 l1 • ne er yapıldığını nelerin de 
apı!rnası la 1 - · . b'l . 1 z zım ge ecegını ı mesı a -
ırndır B r.•· · avramların yaşı bayramların 

'"uzeır-· 
ra ıgı kadaı sürer. Kocayan bay -

rniarı kocam ·1 - .. ıı · -. . larsa •. ış ıgrn guze ıgını taşrr-

tı ' hıç bir şey yıkamaz. Bayramla-
Yalnız b' . i!elrnj . ır sey yıkar ve hır şey yıka-

t 
Ştır: Manalarından boşalmak ! 

Şte t "' k nanı ur budununun başında bulu-
tUrn:r, . bunu bildikleri içindir ki, 
eıı urıyetin her yıl dönümünde, bir 
Uz e hesap verirken öteki elle direktif 

atırlar T" k tUrk · ur yurdunu ileri yapmak, 
dun Yurdunu güzel yapmak, türk yur

u zeng· ancak ın ve bayındır yapmak, bu, 
lcuşak başlanmış olan bir savaştır. Kaç 

A. k bu savaşın içinde kocayacaktır t 
lU n ara P'lkakları kalabalık, gürültü

. :Yılda b" bu ır aldıkları hali özene bezene 
Yıl da ··-·· l . Çunkü gogus erınde taşıyorlar. 

Ankara, donanıyor. 

BURHAN ASAF 

~---------·~--------~ 
Ordu'da Tayyare Cemiyeti 

f}1 aHyeti o . 
}'are ~:u, _26 (A. A.) Türk Tay-
~on v ~ıyeti Ordu şubesi Trab
ber e f •resun vilayetlerile bera
llund~ ırnayı kararla§tırmıştır. 
tıin b. n a~ka tayyare cemiyeti
tleğj ırkdl.e hanımlar yardım der-

§e ıne ka ·ı · · ~ rar verı mı,tır. 

e 
- -

r-
• • 

Belediye seçimleri 
Bir milyondan fazla 
yurttaş rey verdi 

Dahiliye Vekaletinden resmen 
tebliğ olunmuştur: 

Belediye kanununa göre bu se
ne eylul ve birinciteşrinde yapıl -
ması lazım olan belediye intiha • 
hı bitmiştir. 

519 belediyede kanuna göre 
intihap hakkını haiz ( 1765404) 
hemşeriden ( 1059758) kişi reye 
iştirak etmiştir. 

Reye iştirak nisbeti dört sene 
evelkine göre çok fazladır. 

Bu nisbet bazı belediyelerde 
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana 
gibi bir çok şehirlerimizde dört 
misline çıkmıstır. 

Rey verenlerin yarısı kadındır. 
Revlerin hemen hepsi Cümhuri

yet Halk Fırkasına verilmiştir. 
Bütün belediyelerde Cümhuriyet 
Halk Fırkasına mensup olmıyan
lara verilen reyler yüzü geçme -
mektedir. 

Her vilayette rey hakkını haiz 
olanlarla rey kullananların liste
si, tafsil atı resmi gazete ile Haki
miyeti Milliye'ye verilmiştir. 

(Bu tafsilatx yarınki sayımızcla vere
ceğiz.) 

Yunan Hariciye ve İktr
sat Nazırları yarın 
İstanbulda olacaklar 
İstanbul, 27 (Telefon) - Yunan Ha

riciye ve lktısat Nazırları yann lstan
bul'a gelecek ve akşam Ankara'ya hare
ket edeceklerdir. 

Rn~ya'daki u ıa ,.c talt·beler 
gel eliler 

lstanbul, 27 (Telefon) - Rusya'da 
ıtaj gören talebe ve mühendisler geldi
ler. Kayseri fabrikasını kuracak on mü
tehassıs da beraberdir. 

Yarınki Cümhur' t /"ki · · J "ki · · · . ıye şen ı erım genç ı erımn canlrlığı ıle bir kat daha şen-
Jend~recek olan izcilerimiz memleketin her tarafından Ankara'mıza akrn etmiş· 
:erdır. (:ukarda) §ehrimizin hemen her tarafında taklar kurulmaktadır. Dev
. e.~ Demıryollarrnın, umum müdürlük binası önünde yaptırmakta olduğu tak 
dun ak,.am re · · d k" h 1 ·d· • :ı smımız e ı a de ı ı. Yar rn bitecek ve bir abide gibi yükselecek-
tır. (Solda). 

lVıecliste 
Dördüncü devrenin 

•• •• •• uçuncu • • 
ıçtımaı 

dün })itti 
Büyük Millet Meclisi dün reis ve

kili Esat Beyin reisliği altında toplan
mıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip Yakup 
Kadri Beyin Tiran orta elçiliğine layi -
ninden dolayı Manisa mebusluğundan 
çekildiğine dair istifanamesi okunmuş
tur. 

Reis Esat Bey müzakere edilecek 
başka bir madde bulunmadığını söyliye
rek: ''Bugünkü toplantı ile dördüncü 
devrenin üçüncü içtimaı nihayet bulmuı 
oluyor. 

Teşkilatı esasiye kanununun 14 
Üncü maddesi Büyük Millet Meclisinin 
her sene teşrinisani başında davetsiz ola 
rak içtima edeceğini zikreder. O ıün 

perşembeye tesadüf ediyor. Yeni içtima 
devresine girerken heyeti celileye mu • 
vaffakiyetler temenni ederim.,, demit ve 
ictimaın nihayt bulduğunu bildirmittir. 

M. Tomasiç'in B. M. 
Meclisine teşekkürü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 

Kazım Paşa Hazretlerine; 
Büyük hükümdarının feci akıbeti yü

zünden yugoslav milletinin maruz kal
dığı büyük kayıp dolayısiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin İzhar ettiği de
rin teessür ve heyecanlı taziyetlere kar
tı Yugoslavya ayan meclisi namına te -
şekkürlerimi arzederim. 

Yugoslavya Ayan Meclisi 
Reisi T omasiç 

--------··------------
Yarın ki fut bol maçı. 
Ateş-Güneş - Ankara Gücü 

maçı yarın Ankara Gücü alanın • 
da saat 9,30 da başlıyacaktır. 

l(arde~ İran 

tayyarecileri 

Bugün Ankaraya 
geliyorlar. 

Oiyarbekir, - On birinci cümhuri • 

yet bayramı şenliklerine i§tirak etmek 

Üzere lran Harbiye Nezareti hava dai

resi ıefi Ceneral Ahmet Nahçıvani Haz

retlerinin kumandasında beş Iran tay
yaresi bugün ıehrimize gelmiştir. 

Tay yare alanında müfettitlik ve vi

layet erkanı ile birçok zevat tarafından 
kartılanmııtır. 

Tayyareciler Halkevine misafir edil 
mitlerdir. Heyet yann aabah (bugün) 
Ankara'ya hareket edecektir. 

Yeni gümüş paralar 
bugün geliyor 

IstanbuJ, 27 (Telefon) - Basılan 
gümüş paralardan ilk parti bugün An • 

kara'ya gönderildi. Yarın lstanbul'da ve 

Ankara'da piyasaya çıkmıt bulunacak
br. 

İrana giden Belçika 
heyeti 

lıtanbul, 27 (Telefon) - Belçika 
Kıralı Leopolt Hazretlerinin tahta çık-

tıklarını İran Şahı Hz. ne tebliğe memur 
heyet bugün geldi. Salı günü T or91 elu
presile Tahran'a gidiyorlar. 

Dört gazete muvak· 
katen kapatıldı 

BüyÜk Millet Meclisinin gizli celse

sinde cereyan eden müzakereyi tahrif 

ve neırettiklerinden Cümhuriyet, Ak
şam, Son Posta ve Zaman gazetelerinin 
onar gün müddetle muvakkaten tatille
rine lcra Vekilleri Heyetince 26 birinci 
tqrin 1934 tarihinde karar verilmiıtir. 

~chir tetkikleri. 

Belediye k:ararları 
İstanbul 25 birinci teşrin 193· 

İstanbul belediyesinin gürültü ile mü
cndele kararlarından biri de yük araba
lannın tekerleklerine lastik takılmasıdır. 
Belediyenin, araabcıler cemiyetine yap
tığı son bir tebliğe göre bu karar, tem· 
muz 1935 de tatbik edilecektir. 

Kararın; 1 stanbul §ehrinde küçük ka
zanç sahiplerine, lstanbul şehrinde nak· 
liyat işlerine, İstanbul şehl".İyle iktısadi 
muhiti arasındaki alım satım münase
betlerine, ve nihayet lstanbul şehrinde 

nüfus hareketlerine yapacağı tesirler 
hakkında tetkikler yaptım. Şu neticeleri 
aldım: 

A - Bugün İstanbul belediye hu -
dutları içinde (2400) ü arabacılar cemi
yetine kayıtlı olmak üzere 4000 kadar 
araba vardır. Bunların bini tekath ve va· 
sati sermayeleri, 70 - 400 lira arasında
dır. Sermayesi vasatisi 70 - 150 lira ara
sında olan araba vasatisi, mevcudun 
yüzde sekseni, 150 - 400 lira araımda 

olan araba vasatisi de mevcudun yüzde 
yirmisidir. Tek veya çift allı bütün ara
baların gündelik kazanç vasatileri (gay
ri safi) 100 - 150 kurut araımdadır. 

B - İstanbul arabacılan içinde yüz. 
de on kadarının küçük bir tasarnıfu var
dır. Yüzde doksanı ihtiyaçlannı günde• 
lik kazançlariyle kar§ılarlar. 

Karar tatbik edilirse; ya arabacılar 

imkan bulacaklar arabalanna lastik ta• 
tıracaklar ya bulamıyacaklar İ§ten vaz -
geçecekler yerlerini kamyonlara terk 
edeceklerdir. Birinci ihtimale göre; 

1 - Bir arabanın dört tkerleğine 72 
liraya laıtik konulabileceğine ve bir ara
bada lastiğin (şehrin bugünkü yollan· 
na göre) en fazla altı ay dayanabileceği
ne göre; İstanbul §ehiriçi nakliyatında 
yüzde 27 - 30 arasında bir fazlalık ola
caktır. 

2 - Lastik tekerlekli yük arabaıiyle 
demir tekerlekli yük arabası arasında las 
tik tekerlekli araba aleyhine yüzde elli, 
inişli çıkışlı ve bozuk kaldırımlı olduğu 

için, lstanbul'da yüzde yebnİt bir taşı• 
ma tarkı vardır. Bu farkta bundan evel
kine eklenirse, kararın tatbiki İstanbul· 
da nakliye fiatlarını yüzde 97 - 100 nis
petinde artıracaktır . 

ikinci ihtimale göre: (ki muhakkak 
olan budur) 

1 - İstanbul belediye hudutları için 
de çalışan 4000 arabadan yüzde doksa
nı (3600) it sahasından çekilecekler, 

bu suretle; 
A - İstanbul şehir nüfusundan 3,600 

ihbsauız İnsan :ısiz kalacaktır. 

B - Araba piyasasına 3600 fazla 
araba, at pİyaıasına (arabanm bininin 
tekatlı oluıuna göre) 6200 fazla at arz
edilecektir. 

lstanbul ıehrinde 3600 insanın itıiz 

kalması, enaz 18.000 İstanbul tehirlisi

nin sefaleti, aynca da lıtanbul tehrinde 
senelik iş hacminin (bu adamlarm ka

zancına göre) doğrudan doğruya 
1,314,000 muhtelif tavassutlarla 3,000,W 
lira daralması demektir. 

Araba ve at piyasasına ihtiyaçtan faz. 
la, araba ve at arzı, bu mallann, piyasa 
kıymetlerini en az yüzde elli nispetinde 
düşürecek, bu suretle İstanbul şehri, 
bugünkü hareketli sermayesinden 200 
bin lirayı ilk tcşebbüsünac kaybedecek
tir. Bu iki fazla arzın Türkiye•de araba 
yapan yerli sanayici ile at yetiıtiren 
köylü müstah ile yapacağı zarar bu ye. 
kuna dahil değildir. 

C - Bu kararla İstanbul piyasasın· 

eh 
"rnhurj d - A k s · "'nd k · h ı kl M • • ı · .. ~ d ı ·rmalorrn cıurup Yet bayranıınrn ertesi günü açılacağını bir kaç gün önce yaz ıgrmız. n ara ergıevı e ı tızrr ı ara gece gu ndüz devam olunmaktadır. Resimlerimızsergıye §tıraK e en ı , 

drnlenmeden nasıl çalışmakta olduğunu göstermektedir. 

kara Birası .. besler neşe 
• 

erır • 
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lilim tarihi musahabeterij 
Yunan heyeti 

-··· ~unan heyetiyle nagünkü heyet ilmi arasındaki fark - Iyonyun, 
Piaagoras ve Atina mektebinin h4ıyet vadisindeki bilgileri -

Aristarhns ~e Hiparhus 
Bugünkü heyet ilimleri güneı siste

miyle pek o kadar alikadar olmayıp bü

tün kainatla ve hatta Wnatm büyüyüp 

küçülmesi gibi büyük ve zor meseleler

le uğraşmaktadırlar. Fakat ne de olsa 

bizim güneı tıistemi de yabana atılacak 

kü~ük bir gey değildir. Bugün bir tay

yareci saatte 320 kilometr~ süratle uça

biliyor. Bir tayyarenin bu aürati müte

madiyen tutarak arzdan kalkıp güneşe 

doğru bir müstakim üzerinde mütema

diyen uçtuğunu farzedersek tlli sene

den evel güneşe varamıyacağt lasaca 

bir hesapla çıkabilir. Ortada duran bu 

arz etrafında dönen günq, ay ve beş 

aeyyareden mürekkep farzolunan güne§ 
iiıtemi yunan heyet filimleri için mühim 

bir tetkik mevzuu idi. Onlar güneş sis

teminin yakm komıuJan addettikleri 

yıldızları da billuri farzolunan !cma kü

resine çakılı ziyadar noktalar olarak ka

bul ediyorlardı. Bu heyet alimleri yu

karda misal olarak verdiğimiz tayyare

nin on milyon senede varabilecekleri 

yıldızları diifilıımcıniflerdi bile. 30 mil

yon kere milyon kilometreyi bulan bu 

mesafe korkunç görünütıte de bir heyet 

:ilimi için bu rakam uafk tefek bir şey
dir. Filhakika bugünkü alimler kainat 
utrunu bir buçuk milyar ziya senesi (•) 
olarak hesap ve bu kainatta mevcut 
elektron (**) adedini (1) in önüne 79 
tane sıfır koyarak ifade ediyorlar. 

Babilliler hem rasat yapmışlar ve hem 
de bu1duklar141eticeleri kaydetmişlerdir. 
Yunanlılar semada müteaddit cisimleri 
hareket halinde görmüşler 9eya gör
düklerini sanmışlar. Öyle bir hareket ki 
bir takım şaşırtıcı intizamsızlıklarına 

rağmen bir nevi nizam içinde ı;törünür 
bunları görenlerin şu suali sorması ka
ı!ar tabii bir !CY olamaz: - Bu makine 
nasıl ~;alışıyor? 

Okuyucular eski yunanldann bulduk-
lan neticelerin tuhaflığına gü!mezden 

dan çel<ilrnek tehlikesi brf qında bulu -
nan 3600 araba ve 6200 at, aynı zaman
da Jstanbul ile ikbsadi muhit arumda, 
yel<uau hiç te küçük göriilemiyecek bir 
kar§ılıklı mübadelenin ortadan kalkma
sına sebep olacaktır. 

Mevcut hesaplara göre; bu mübade
le, mesela 6200 hayvan için, günde 37,5 
ton arpa ve bunun iki misli saman Teya 
ot olarak hesap edilebt1ir. Hesabın sene
liğinden •e ~yük rakamlardan vazg~ 

çiniz, yalnrt ba 37,5 ton arpa, 1stanbul 
iktısadi muhitinden birkaç köyÜn bir se
nelik geçimi demektir. 

Babn bulUa edelim! 
lstanbul'da yük arabalanna listik ta-

1r1ldığı takdirde 1stanbal'da, bu arabaia
nn yapbklan gürültü belki biraz azala· 
eak fakat buna mukabil; tehir iç.inden 
nakliye fiatlan enaz yüzde yüz artacak 
Te bu artrtın tesir!eri lstanbul'da gsda 
maddeleri fiatlannda, inıa masraflannda 
görülecektir. Takılmadığı Ye arabalar-

dan yüzde dOkaanı yerlel'ini kamyonlara 
bıraktıkları takdirde; lstanbuI'cla her 
sokağa kamyon giremiyeceği, ve her mal 
kamyonla taıınacak ağırlıkta ve büyük· 
lükte olmadığı için, ıebirde ıayanı dik
kat bir nakliyat güçlüğü olacaktır. 

Niçin böyle bir karar, niçin listik? 
Belediye İstanbul' da gürültü ile müca -
dele için zaran daha az, daha ıümulsüz 
tedbirler bulamaz, meseli; arabalann 
seçecekleri yollan ve çalııacalklan saat
leri tahdit edemez mi idi? 

Ya araba hakikaten lastik taktıra

maz da yerini kamyona bırakırsa! bu; 
Kadıköy tramvaylanna otobüs sen-isle
rine karşı; 

- Yerlidir, benzin sarfetmez, las
tik için memleket dışına para gönder -
mez ilh .. iih-

Diye müdafaa eden l~tıı.nbul beledi
yesinin k,.ndi ken-!ini tek~ibi gibi bir şey 
olmıyauk mıdır? 

Beledi" lnn·nr1~"11tda ilmi görüş, 
yalnız bir if'~.-. değil ,daha fazla bir 
tesis ihtiyacıdır. 

NESET HALiL 

evel kendi müıahedelerini sıralasmlar. 

Göke bakıp günq, ay, yıldızlar (ve bu
labilirseniz) eeyyareler hakkındaki mü
pbedelerinizi yazınız. Bu müşahedele
rinize göre bu makinenin nasıl çalıştığı 
hakkında bir fikir verebilir misiniz? He
pimiz mektep sıralarında ayın arz etra
fmda ve arzın da güneş etrafmda dolaş
tığını duymuşuzdur. Bunu sorgusuz ola
rak mı kabul ettik, yoksa hocamızdan 
bu hareketlere ait ispatlar istedik mi? 
bir adamın bir tarladaki bir ağaç etra
fında büyük bir daire muhiti üzerinde 
yavaş yavaş yürüdüğünü ve bir çocu
ğun da bu şahıs etrafındaki küçük bir 
daire muhitinde yürüdüğünü farzede
liın. Bu tecrübe yaz aylarında yapılıyor
sa çocuk izini takip ederken yere kağıt 
parçaları serpsin ; kış mevsiminde ise 
çocuğun ve adamın kar üzerindeki izle
ri göriiJür. Dikkat edilirse bu izin mü
temadi ilmiklerden ibaret olduğu gö
rülür. Şimdi okuyuculara soruyorum. 
Onlar ayın hareketini takip ederlerken 
bu izin höyle ilmiklerden ibaret olduğu
nu görüp anlıyabilirler mi? Eğer böyle 
gördüklerini iddia edenler varsa onlara 
ne mutlu! 

Eski yunanlıların semadaki cisimle
rin hareketlerıni 1yzah hususunda yap
mış olduktan hokkabazlıktan gözden 
geçirmek faydalıdır. 

Mile'li Tales arzı su üzerinde yüzC'n 
bir tablaya benzetiyormu!J. Bunda saç
malık var mı? Koyduğu faraziye Tales'
in bildiği hakikatlere tamamen uygun 
düşer. Fakat Tales'in talebelerinden 
Anaksimander arza bir mesnet aramış. 
Bu mütecfkkir arzın kainat merkezin
de muvazenctte bulunduğuna. ne bir 
tarafa ve ne de öbür tarafa meyletme
diğine inanmı§tı. Tales'in diğer bir tale
besi olan Anaksimin de yıldızları sabit 
bir billur küreye cakıh farzediyordu. 
Yılclızlann izafi vaziyetlerini daima mu 
hafaza ettiklerine bakılırsa bu faraziye 
de pek o kadar gülünç değildir. Pitago
ras semanın arz merkezinden geçen bir 
mihver etrafında devrettiğini farzetmiş
ti. Geceleyin morrak semaya bir dı- siz 
bakın bundan başka türlüsünü göriir 
müsünüz? 

İşte İyonyum ve Pita~oras mekte
binin sema hakkındaki bilgileri bundan 
ibarettir. Atina mektebine gidersek 
Klazom'lu Anakso~oras (460 M. E.) ay 
ışığının kendine ait olmayıp günesten 
alınan zivayı aksettirerek verdiğini söy
lemişti. İste bu srralarda seyyarelerin 
hareketindeki intizamsızlık müşahede 

edildi ve (407-355) Odoksus yazmış 

oldu ğu bir risalede müsterrk merkez
leri arzın merkezine düşen küreler fa
raziyesini ortaya koydu. Odoksus'un fa. 
raziyesine P.Öre biri dif!erinin içinde bu
lunan bu kürelerin mi.i!'lterek hareketle
ri bulunduihı gibi muhtelif mihverler 
etrafında devrettikleri kabul edilmişti. 

Her kiire kendi hesabına devrettii'i gi· 
bi kendis;ni cevreliven miiteakio küre
nin inkılabi hareketinin tesiri altında 
hareket ctti~i kabul cdilivor<lu. Haıııh 

Odoks us bu faraziyesiyle scyyarelerin 
mü<::3h Pde edilen muhtelif hareketlerini 
iyzah edebiliyordu. 'Ru faraziyeyi kura· 
bilmek icin büvülc bir riyazive dehasına 
lüzum asikartirr. P ton'un talebelerin
den olan (315-385) Heraklidis arzm sa
bit olmayıp mihveri etrafında yirmi 
dört saatte bir devrettiği faraziyesini 
koymustu. Bu faraziyenin heyet tari
hinde mühim bir inkılap noktası oldu
ğu a$ik&rdır. Okuynculanmız an:ın bu 
devrinin farkına varıyorlar mı? 1sken
deriye mektebi talebelerinden ve büyük 
heyet alimi (250-310) Aristarlıuı He
raklidis'in noktai nazannı kabul etmek
le kalmayıp güqeş sistemi merkezinde 
arzın değil güneşin bulunduğunu ve ar
zın da diğer seyyareler gibi güneş etra
fında döndüğünü kabul etmişti. Bu fa
raziyeyi koymakla Aristarhus kendisin
den 2000 sene sonra gelen Kopernik 
faraziyesini bulmuş oldu. Asıl mühim 
nokta bu urun bayat içinde yetişen· bU
vült hevct alimlerinden ne Hiparhuı ve 
ne de Batlamyus'un bu faraziyeyi ka
bul etmemeleridir. Aristarhus ay ile 

güneşin arzdan olan izafi mesaeflerini 
kabaca tahmin etmişti. İskenderiye 

mektebi kütüphane memuru olup asıl 
adetleri bulmak için bir elek iycat eden 
(198-276) Er:ıtosten arzm kutrunu öl

çüp Ekliptik (***) in meylini tayin et
mişti. 

Eski devrin en büyük heyet alimi o
lan (160 M. E.) Hiparhus'tur. Bunun 
büyük keşiflerini burada hulasa edelim: 

1) Senenin uzunluğunu 6 dakika 
hata ite buldu. 

2) Ekliptik'in meylini hakiki mikta
rından S dakika fazla buldu. 

3) İtidal noktalarının senelik gerile
me miktarını hakiki miktarı olan 50.2 
saniyeden 8.8 saniye kadar fazla buldu. 

4) Ayın ihtilaf manzarını 57 daki
ka buldu ki hakiki miktar bundan fark
lı değil gibidir. 

5) Arz mabrekinin eksentrisitesini 
J/24 buldu ki hakiki miktar J/ 30 a ya
kındır. 

6) Ayın hareket müstevisinin sürük
lenmesi imtidadını buldu. 

7) O zaman malfım olan beş seyya
renin Sinodik ( ***) peryotJarını bul
du. 

8) İtidal noktalarının gerileme ha

reketinin sebebini iy zah etti. Bu muaz

zam keşifler arasında yalnız bu bile da

hiyane bir ke"?itfir. 

Bu ve diğcı keşifleriyle Hiparhus 

heyet mevzuunu ilmi esaslara oturtmuş 

oldu. Seyyarelerin hareketine ait müta· 

lealarıncta güneş ile ayın hareketlerini 

esas olarak kabul ttmckle aldandı. El

deki malı'.'ımat seyyareler iizerindeki mü 

~ahc<lelerden tam bir netice çıkarmağa 

kafi gelmiyor.Iu. O yolu açtr. neticC' çı

karmağı haleflerine bıraktı. Episikl'le

rin konması lüzumunu anladı fakat tam 

faraziye koymaktan çekindi. Bu ihtiyat 

kendisinin büyük bir ilim adamı oldu

ğunu gösteriyor. Eğer Hiparhus Aris

tarhus'un Helyosentrik nazariyesini ka

bul etseydi kopernikten çok evet iş bit

mişti. Bu adam hüvük fakat pek ihtiyat

lı bir Mim olduğundan Aristarhus'un 

a priori olar.ak koyduğu faraziyeyi ka

bul edememişti. Bundan sonra gelen 
büyük heyet :ilimi B~tlamyus'un hayat 
ve eserini gelecek makal eye bırakıyo

ruz. 
SALİH MURAT 

(*) Ziyanın sürati saniyde JOOOOO 
kilometre olduğuna göre bir ziya sene
si JOOOOOX864SOX36S kilometredir. 

(**) Maddeyi te§kil eden atomlar 
elektron denilen menfi elektrik hamıı
lesiyle proton denilen müspet elektrik 
hamulesinden mürekkep farzedilmek
tedir. 

( .. *) Elrliptik arzın mahrek müs
tevisi olup bu müstevi ile sema küresi
nin üstüva müstevisi arasrndaki zaviye
ye ekliptik meyli denir. 

( ****) Bir seyyarenin ikı" müteakip 
içtima vaziyetleri arasında geçen za
mana (sinodik peryodi)) denir. 

~~-----·-·------
Y P.ni ne~riwrl 

Yarasa 
İbrahim Hoyi Bey, tamlmıs dünya 

ediplerinden dilimize çevirdiğ i yedi 
kısa hikayeyi Yarasa isimli bir ciltte 
toplamıştır. Güzel bir kapak içinde, iti
nalı bir surette basılmış olan bu 100 
sayfalık eserde Herman Suderman, 
Edgar Alen Po, Marşando de Asis, 
Jan Neruda, Karoli Kisfalodi, Frenç 
Molnar, Maksim Gorki gibi muhtelif 
milletlerin yüksek kıymette muharrir
lerinin çok güzel eserlerini bir aracla 
okumak fırsatını veren İbrahim Hoyi 
Bey bu tarzda neşriyatına devam ede
ceğini de bize vadediyor. Tercüme cep 
hesi çok kısır olan ki.itüphanemiz için 
bu değerli çalışmasından dolayı İbra
him Hoyi Beyi över. Yarasa'yı bütün 
okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Satılık kamyon 
31 model sağlam motör

lü karoserili lastiksiz bir 
kamyon acele ve ucuz satı
lıktır. 

' Fiyat acentası yanında 
komisyoncu Fahri 
Beye müracaat 

8-4877 

)' olnncı po:(tuın 

1\f emel meselesi 
ikide birde ajans telgrafları , beynel

milel bir ihtilaf mevzuu olan Mrmel 
meselesindt'n birkaç satırla bahseder
ler. Bugün Litvanya'nrn idaresi olunda 
bulunan Meme/ mıntalcasınrn kısa tari
hi türk okurlarının belki pek hat1rla
rrnda değildir di~ dü~ünerek Paris'te 
çıkan La Republik gazetesinin bu bu
susta verdiği iyzahat.r tercüme cdiyo
ruz. 

Gazete önce İngiliz avukatı A. Lo
ram!rn son defa bu mesele hakkında 

verdiği raporun Paris, Londra ve Roma 
siyasi mehafilini harekete getirdiğini. 

bu devletlerin Memere yeniden dikkat
lerini çevirdiklerini ve hukuku esasi
ye mütehassıslarını meselenin tetkiki· 
ne memur ettiklerini bildirdikten son
' a bu hususta şu i1·zahatı veriyor: 

Versay muahedesi. sarki Prusya'nm 
sark müntehası nüfusunda büyük bir 
Litvanyalı nisbeti gösteren istatistik
iere istinaden litv:myahlarrn en fazla 
kesafette bulundukları mıntakayı A 1-

manya'dan ayırdı, fakat hu mıntakanın 

150.000 nüfusunu. bir buçuk asır Rusya
mn en geri bir vilayetini teskiJ etmiş 
olan bir memleketin !:<.>viyesine düsür
mek istemediğinden huravı T.itv:mya
va vermek istemedi. tleri siirülen se
bep bu idi. Fakat Paris'tc başka bir dü
sünce vardr. Lehistan. kendisini mem
nun etmek icin müstakil bir memleket 
haline getirilmiş olan Danzig'in alman 
kalaca{!rnı ve kendisine birçok güçlük
ler cıkaracağını ileri sürüyordu. Onun 
içiıırlir ki Lehistan. bir Lehistan • Lit
v:ınya ittifakı ümidini hesliyordu. Bu 
suretle Memel limanından serbestçe is
tif:ıdt' edebilecekti. 

Mukadderatı tayin editinciye kadar 
Memel mıntakası müttefikleri temsil 
eden bir fransız yiiksek komiseri tara
fından idart ediliyordu. Sar vaziyetine 
pek henzer bir vaziyet ki üzerinde dur
mak icin avrı bir sebeptir. 

Fakat görüşmeler ve müzakereler 
devam ederken günün birinde. sivil el
bise giymiş 2000 asker bir halk isyanı 
rolünü oynadılar. Fransız askerleri be

yaz bayrak cekerek memleketi terket
mek mecburiyetinde kaldılar ve Leh 
hükumeti. hiç tereddüt etmeden. Me
mel'in kendi kendini Litvanya'ya ilhak 
etmiş olduğunu iylan etti. 

Müttefik devletlerin ısrarlarına rağ. 
nıen Litvanya hükfımeti, ekseriyetin 
kendi tarafrnda olduğunu iddia etmek
te beraber. muahede ahkamının iycap 
ettirdiği plepisite bir türlü yanaşmak 
istemedi. Bu plepisit herhalde Alman
ya•ya dönüs arzusunu ifade etmiyecek· 
ti fakat müstakil knlmak lehinde ne
ticelenmec;i için büyük ihtimaller var· 
dı. MUstakil kalmak alman halkınm da 
menfaati ivc3.brnıianıh. Bu suretle di· 
ğer alman Iimanlarmm rekabetinden 
kurtulacak ohın Memcl iktısadi bakı

mdan kazanacaktı. Nüfus ekseriyetinin 
TJitvanyalı olmasrna rağmen plepisitin 
Litvanya'ya iltihak arzusunu göster
mesine ihtimal yoktu. Cünkü alman 
kültü ü ~Hında bulunan Meme) Litvan
yatıları kendilerine mektep 1;erbestisi 
verilmis olmasına rağmen çocuklarını 

alman mekteplnine göndermekte de· 
vam ediyorlardı. Bu suretle ~'emel ta
lebelerinin f.7,, 90 ı alman mekteplerin
de okuyordu. B unun için Litvanya hü

kumeti Memel'in ilhakını bir emriva
ki halinde Avrupa'ya kabul ettirmek 
cihetini tercih etti. Ve mütte fik dev

letler de bu emrivakii kabul ederek 
Memel'in ilhakına muvafakat ettiler. 
Fakat bu mıntakaya çok geniş bir muh 

tariyet verilmesini de ilk s:ırt kostular. 
Bu muhtariyet İngiltere. Fransa, İtal
ya ve Japonya tarafından resmen teah
hüt ve zaman altına alındı. Memel bir 
diyet meclisi ve bir direktuar vasıt'I· 

siyle idare edilecek ve Litvanv::ı bükfı· 

meti bir vali tarafından temsil e<Hle
cekti. İdarede yabancı unsurların elrseri-

yette olduğu bu rejim, Valdevaras hü
kUıneti Litvanya'da iktidar mevkiintlP 
kaldıkça devam etti. Fakat Alman:;a 
ıte eyi gecinmek siyasetini t:ıki'> er1en 
ve bu yüzden Lehistan tnrafınd n ~\

manya'nm adamı olmakla itham edilen 
Valdevaras 1926 da bir hük\ımet dar
besiyle iktidar mevkiinden düsürütün
ce iş değişti. Litvanya'da belli başlı 

diktatörü olmıyan façistvari bir askeri 
diktatörlük tesis edildi. Valdevaras'ın 

akim kalan hükumet darbesi teşeobü
sünden !onra Litvanya'da örfi idareyi 

ilan eden yeni hükümet aradan se:~ 
sene geçmiş olmasına rağmen bu 1 

•1 
ıcyı bir daha değiştirmedi. Her 51"1r 
memurun yanında bir askeri ıneııtll 
kontrol vazifesini görmektedir. .

0 
Müfrit milliyetçi bu rejim biJt~ 

k . . -k ı'" memle eti aynı sevıyeye getıru-
tediği için ilk önce Memel'i Litvaııf" 
laştlrmak işine koyuldu. Ve burada )r 
nunu esasiye muhalif bir sürü ~ 
ketler baı gösterdi. 

Diyet Meclisi gayri k<ınuni bir:; 
kilde dört defa direktuvar tarafın • 
feshedildi. Hitler'in Almanya'da iktı; 
dar mevkiine geçmesinden sonra oıı', 
gizli tutulan bu şiddet siyaseti açıl 
vuruldu. Ve Litvanya ile Memel aratı0 

daki hudut çizgisi Litvanya'nın coJ.' 
rafya kitaplarından büsbütün silifl 11 

Memel'in tarihÇesi işte budur. 

1-larlnn önüııe 
geçilemez mi? 

Neues Wiener )ournal gazetesi~ 
yukardaki başlıkla bir yazı yazan ıot 
Robcrt Cccil diyor ki: • 

Mi11etler Cemiyeti gene tehditkll 
kara bulutların altında topl1~' 

•tı• dı ve birçok memleketlerin dış polı 
kalarında hüküm sürmekte otan fc"l<J" 

eı1 15de tezatlara nazarları çevirtti. 

"' memleketlerin haric.iye nazırları 

diplomatlan Cenevre'de eyi ve ırıı.ı~ 
lihane maksatlarla beynelmilel vazi)'~~ 
ve imklnları var kuvvetleriyle tetkl 
etmektedirler. Kendi yurtlarında j~ 
hemen her tarafta hükfimet ve ast<e 
müşavirleri mütemadiyen ve bütün ~U· 
muliyle harp hazırlıklarında bulunıı· 

yorlar. Akıllara hayret veren bu teıat' 
lara yalnıı birçok hükumetlerin düşiifl: 
ce ve hareketlerinde rastgetinmiY0'r 
bu mülahaza bütün dünyanın urnıırll 
politika vaziyetine de şamildir. 

Acı zaruretlerin ilcantiyle, Cenevre' 

nin sulh sistemine yaklasanlar yaln'' 
kendi emniy~tlerinin kayr,usunu t:~;: 
van Milletler Cemiyeti a zaları det;1 

dir, muhtelif sebeplerden dolayı bu~; 
ne kadar bir kennrda duran iki biirı' 
devlet de vardır. Buna rağmen hıı"ad' 
bir tereddüt kokusu sezilmekteidr. 

Muharrir bund:ın sonra lıüyük d('~ 
Jet adamlarının bugüne kadar öğren' t 
miş olan fikir ve mütalealarına işare 
ettikten sonra: 

Esliha san:ıyiinin en parlak bir dt~ 
rinde yaşamaktayız. Harp silahları tıı~ 

• d e~ bır zaman bu kadar pahalı, bu er 
öldürücü ve bn nisbette aranılan tıif 
şey olmamıştı. Amerika Birleşik hi~Jıc~ 
metleri senatosunda yaptığı tahkıl<' 
neticesinde de anlaı:ırldı~ı veçhile A~t' 
rika ve Avrupa'daki bu tekinsiz ktl~ 
vetler silahları bırakma konferansıtl 

k - k • • 1 sıvı· a amete ugratma ı<'.ın paça arını ·t-
yarak ellerin-fen geleni yaptılar, dettı 
mekte ve şuursuz bir surette harp prO" 
pagandası yamınlnrın biitün bu, çatııı.1.~: 
mal arma, birçok memleketlerin alabl 

11 diğine silahlanmalarına rağmen harb'
11 önüne geçilemez miitaleasında yarıl 

ve iblisane bir flüşünce olduğu kavde' 

dilmektcdir. • ol• 
IJord Cedi tecrlibe ile de sabıt et 

duğu vechile, T~ahi beynelmilel ad_111_, 
divanı, Milletler Cemiyeti KonseY1 ; 

d" '-• J920 denberi faalivctte bulunan 1 it' 
uzta~ma komsiyonları ribi, birçok oı ti' 
e eseler vardır ki. beynelmilel il1 ff" 
lafları hal:lı veya hie olmazsa tnh ·dl' 
mül edilebilir bir tarzda h:.lletmek 1 

)1 

k1,,mı vermicıtir. Bu itibarla, esi~ 
S"navii ve kendilerini satmış olan l\ , 
fec;ivonel vatansever propngandac:ı 'ıt 
bu beynelmilel müesc;eseleri itiba~ 1' 
diic:iinnek husu!'un'.ta beyhude yere ~t' 
mete giriyorlar 1 Harbın öniine geç• ıs 
bilir ve her ne pahasına olursa olf" 
bunıın önüne ge('ilmelidir. l 

Ancak, bugüne knd:ır olduğu gt ı1 
büyük devletlerin hükumet erkanı ~; t' 
tan b.,hsetmeğe devam edecek oıı.ır :ı• 

. h 
sa. bunların var<1ırac1'k1arı netıce o't-
katf'n bir harp ol,.,bilir. Hiç şüphe .~I 
ki, 1914 senesine trı•·:-rl ıfüm eden } 1 b o 
sene icindeki si1n1ılanma yarışı b3~1"' 
p~tlamasma amit olan heolli başlı se ı" 
terden bift olmurtur. Bu{'iin de l>U ı 

• "'ıJ'' 
bi saik ve amiller aynı n •ıbetı d.0~, ~ 
yor: bütün dünrnm ye"'ane ü?'~dır' 1' 

Bütün dünyanın veminc üınıdı;..t1" 
!etler Cemi~ti'dir. Milletler Ce. dt.İ 
ti mevkii ise zayıflarn"'T"1 bilakı• 
ha ziyade kuvvetlenmiştir. 
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~~k~k. ,~!fy~~y~:l~[~N~l~e~m~e~e~~o~s~t~a~s~ı~J I 
er e \ e kadın yurttaşları ile :r 

:~nçlerini devlet ve millete fedakarca mak üzere iki teşekkül vardır, ki bu Samsunda 
. 

belediye heyeti 

Cümlıııriyet 

Ba)ramı 

na ıJ Jcut]u)anacak? 

ızmct ruh· ı b" k" teşekküller hemen hemen aynı lı: imse-
latı 1Y e ter ıyc etmek ve teş ı-

a~~ırınak "a?.ifesi verilmiştir. ler tarafından idare edilmektedir. B 
Mtıd"' ı· · k te '"ekküllerd•n "Trakya htihlas Ko-h ur u : nutuklar, gazetele r ve ~ '" 

er nevi mitesi . adını taşıyan nizamsız ve ka-
i,.t• propaganda vasıtalariyle yeni 
» unai i nunsuz teşekkül bundan birkaç- gün 

C.k n~ı yayacak, sağlamlaştıra -
r \'e yenı devletin ülkü ve anlayışla· ev<:!; 19 -nayıs hiikumetinin dış siya-
hlı herke d setinde bizim emel ve An'J 1 ~rrmız it-in 

se uyuracaktır. :r 
lçt~mai y4!nileşme müdürlüğü bul_ çalı~tığını gördüğümüzden \:pndi kC1l-

~a.r ınılletinin istikbali olan gençlik dimizi fc~hediyoruz, diye bir bcyanna-
Jın fevkalade gayretler harcayacaktır. me nt!şrederck infisahını ilan etti. Fa-
bccnç nesiller yeni yurttaşlık inanışi ile kat Trakya muhacirleri cemiyeti bu-

ın·~:.nce v~ ruhça terbiye edilmek için gii n resmen faaliyettedir. 

1 
1 ı terbıye teşkilatı içine alınacak . Makedonya muhı!denet cemiyeti di-

ardır. Bu te b. . k '"kü' M. 11• b" ye ismi geren ve kanuna uygun bir 
lik r ıyenın o : ı ı ır- -s 
nı·İ devlete bütün varlığiyle hizmet, t eşekkül olarak tanılan cemiyetin evel-

1 letin istikbaline inanış, sulhu ve C'" başında bulunan fvan Mihailof ta-
tncdeniyeti sevmektir.... ı ı ftarı reisler Lom'a sürülmüş ve yer-
, (Ba§vekilin bıılgar yurttaşı dediği 1trine hükumetin itimat ve tesiri al-
~sanJar 18 yaşından yukarı olanlardır. tında bulunan kimseler konmuştur.) 

ted~a§tan aşağı olanlara genç denmek- N. H . 
ır. N. H.). - Hükumet beyannamesinde 

tn.t 'leni bulg:ır rejimi hakkında umu· komsu devletlerle iyi münasebet-
bu surette konuşan b3şveki1in :sözleri ler kuracağınızı söylemi~tiniz. 
1 ~ada bitti. Muhakkak ki. bulgar dn- Türkiye ile müna~ebetin hal ve a-t nin tnesul şefleri bu esaslar üzerin- tisi hakkındaki göriislerinizi duy-
I e. Çalışarak programlarım ve mesai mak benim için cok k

0

ıymetli ola-
ıtıkanıetl · · · · kt T ·· k b 1 d 1 Ça] erını genı letmektedırler. Bu ca ır. ur - u gar ost uğu -

he 1!ınalar ve araştırmaların bir kısmı nun bugünü ve yanru için yeni re-

d 
nuı bitmemiı1 ve münakae>ı sahastn. jim ne gibi t.-dbirler alacaktır? 

an fi"l . :ı-t • 1 sahasına akmamı§ttr. Bulgaris- - Bulgaristan'1a Türk;v~ ara-
an ın r · · · · d k. ·· b 1 k ın· e1ım ışlerıne dair olan sualleri- srn a ı munaıJe et er pe yakın 

1 burada keserek türk - bulgar mil- vakite kadar öyle iyi bir surette 
::ebetleri üzerinde konuşmaya geç. inkisaf etmekte idi ki, bunu sağ-

\'e sorgumu sundum: lamlaşhrmak ve inkişaf e tirmek 
- Otoriter bir rejim kurarak icin bir takım hususi tedbirlerin 

~:frı .mesul teşekküllerle müca- alınma11nı düşünmei!e lüzum yok-
ki enı~ ~alanımda da dikkatle ta- tu. Fakat muayyen birkac vakitten-
lc P ~dılıyor. Bugün Makedonya heri türk matbuatının bir İcısmı cid-

1 
onııtesi üzerine teksif edilmi• 0 • di sebepler olmaksızın acı bir dil, 
an nı·· d ~ h i uca eleyi aynı neviden di • atta B11lgarist:v1'a karşı dost ol-

.,:r tesekküllere tatbikini düfijnü- mıyan bir ifade kullanmaktadır. 
r tnusunuz? Bu hal iki millet arasında karşılık-

l"l "~e~ela; ?~omşularmızla dostluk lı olarak birbirine inanmamazlık 
[) ~asebetlerini ihlale uğraşan havası doğurmaktadır. Bunun ne-
\> 0 ruca ve Trakya komitelerini den ileri geldiğini ~imdiye kadar 

11
: :nla!"In }UUrsuz ve mütecaviza- anlamamr.ktayım. Bulgaristan ile 

esrıyatmı habrlatmak isterim. Türkiye ara!!ımda birbirini ayıra-
~İt;:. eni bulgar hükumetinin cak meımm bir mesele ve ihtilaf 
lcen~·ı ~.11 • prensiplerinden biri, yoktur. Eğer geçmiste bir cok mü-
rı 1 ennı memleketin kanwıla • cadeleler olmu~sa, b1•nlar kapan-
k 't'e fay dalan üstünde sanan ve mıs. tarih olmu~ bir <levre aittir. 
rı';;:'~rrtllZ olan devl~tlerin bazıla- Runun için biulen hic bir kim-
k' artı tehlikeli bir ıiyaset ta- •e •1irklere kar~ı fena ve düsman 
ıp eden b••t·· k h d b 1 d IQiıı . u un anumuz teşek • ra ir uygu es ememekte ir; bu 

lar ~r~ ortadan kaldırarak hudut- hususta; türkler kendinizin, biz 
de 1 ıç?tdeki topraklar üzerinde bulgarlara da bizim milli iıtikla • 

"~~ın .. oto~itesini diriltmektir. limizi konımak için, umumi 
J. M uku~etin bu icraatına O. R. harpta omuz omuza harp etme • 
tilaJ · Yanı. Makedonya d:,J,ili ih- mizclen daha büyük bir <lela var 
bil orgaıuzasyonu ile Vitro'> de- mıdır? 
\:ile~ garp rnmtakaları ihtilal teş. Binaenaleyh gergin m i' ' het B carptı. kinde yasamalarına hiç bir sebep 
tecilnlar•fa.n ba!ka ıığr:1tı (mül- olmıvan iki millet arasında iyti. 
tem· bulgarların teşkilat!an ise madm kurulması lazımdll'. iste o 
l'Ul ıyetler kanununa uyarak ku • zaman şimdi bazı gazetecilerin 
ha.:u~tur. Maksat ve gayeleri ya- hayallerinde geniş ölçüde büyü. 
den cı 1

1
daresi altında kalan yerler- yen küçük hcu:liseler, tabii ve asli 

di \> ge en sığıntı bulgarların mad- büyüklükferini alacalclar, türkler-
old : manevi haklannı korumak le hulgarlar arasındaki dostluğu 
lıeduf1ndan hükümetin icraatına zehirlevip, Jcöldinii kazıyamıya-

M olmadılar. caklardD". 
)eti 0kebdonya muhadenet cemi. Bu dostluğun hakiki ve açık 
~irl~ • 0 ruca ve Trakya muba. bir surette tezahür etmesi için 
ri h:\- ~ığıntıları - cemiyetle- mevcut en kuvvetli amillerden bi-

F:ıc e bır~r teşekküldürler. risi de buradaki türk akalliyeti • 
l>u teşekt •. •ıze §unu söylerim. ki nin haklan vaziyetidir. Türk akal-
\lfak k küllerden herhangisi en Jiyetine karşı son zamanlardaki 
:tabu anunsuz bir hareket ve te- tecavüzler, onlara karşı ırki ve 
burs:'1.!ur-~Pmak cüretinde bulu kültürel bağlarla bağlı olan türk 
\>e kar rı;umet ona karşı derhal efkarı umumiyesinde asabiyet ve 
\>e hi~ surette harekete geçecek teessür uyandırdı. Bulgar hüku -
haddini b~ld~an k:'ybetmeksizin metinin bu yoldaki düşünce, temi-

,...0·· •• 

1 
1 ırecektır. nat ve icraatı çok ümit ederim ki 

~ ru ·· . ta2:ete •
1
uY.0 r kı, bu fark bazı türk bu hadiselerin artık son olduğuna 

rafındcı erı ve siyasi mehafili ta. bir alamettir. 
an ·• d ı · \>e on) goz en uzak tutulmakta - Türk ekalliyet erme tazyikler 

teşkila~r Makedonya dahili ihtilal yapılıyor denemez. Çok yazık ki son 
rin aYn ına karşı alınan tedbirle- zamanda bulgarlar ve türkler arasında 
te!lllilin~ıbn kTrakya cemiyetine de ve birçoğu zararlı adamlar tarafından 
ı, 1" tak et lemektedirler. yapılan hadiseler kaydedilmiştir. Lli-

ir lakrınfa ılan idare eden:.erin kin insanlar arasında nerede hadise 
~•lda ho aı~~~. ce1!up komşuları • yoktur, zararlı adamlar nerede yoktur! .. 
tllracak ş gorulmıyen hisler do • Bu mahiyetteki hadisele-r münferit ol-
hulundu~trzda bazı beyanatta masına rağmen, Dahiliye Nazırı Gos-
llutrnaın I ~ı doğrudur. Fakat ,,. podin Midilef bizzat türklerin kesif 
tar dış ~ 1 ır ki, bu beyanat bıl- oldukları mıntakayı gezerek vaziyeti 
~~rnı"an aı:vasetiyle hiç bir alak~sı tetkik etti. Türk milletinden olan bu1-

•r. Bir tga:vn mesullerin sözleri- gar vatandaşlan hakkında her kimden 
eh eşekkü·ı·· k 1 ··sa .ı ~rnrnh.et• • un ve neşriyatının gelirse gelsin keyfi hare et ere mu • 
'-Onr J ını ··b 1 ... 1 h da bulgar rn d°U deirJd" mu a aga etm k mahakar olmama arı ususun 
h lt Ü2:er1~d 'i:·· Bilinirki onun hü- hükumeti memurlarına en kati ve en 
il ~~~ar trıiIJ ~ .~ t~siri hiçtir ıe şiddetli emirler verdi. Yakın vakitte 

yenı 

Belediye seçiminin bittiği ve fırka
.arzın namzetlerinin ittifakla kazandık 
farını telgrafla bildirmiştim. Su mek
tubumla da ,ehir meclisi azalığına se
çilen ıevatın atJarınr bildiriyorum. 
Her birisinin ayn bir meziyl'!t ve hür· 

Halkevi Reisi avukat Hamit Edip, İn
hisarlar Başmüdfirü Nazif, tuzlacı za
de Nail, oltulu zade Kamil, tüccardan 
kır zade Yusuf, Doç acentası Hilmi, 
avukat Niyazi, tficcardan Tahir zade 
E~ref, İllambcyzade Faruk, mütekait 

Samsun'da belediye binası ve belediye caddesi. 

met yeri olan yeni azalarımız şunlar
dır: 

Devlet Bankası müdürü lsmet, Sa
rıabmet zade Rıza, tüccardan Hüseyin 
zade Cemal, Zafer Sineması Müdürü 
Fehmi, eski belediye reisi Küfeli za
de İhsan, Miralay zade Şevket, tüccar
dan laz zade Rahmi, tüccardan Zerin 
zade Zihni, Ziraat Bankası Müdürü 
Atuf, tüccardan Hacı Hayrullah zade 
Salih, tüccardan çehreli ?.ade İbrahim, 

yüzbaşı Nusret, doktor Mahmut Hüdai, 

Yerli Mallar Pazarı Müdüril Nizamet

tin, tüccardan Zühtü zade Şevket, tu

hafiyeci ve terakki fotoğrafhanesi ıa

hibi Ali, dühani zade Hasan Basri, tn~

cardan Hacı Süleyman zade HUseyin 
Beyler .• 

Tasnif bugün bittiği için reiı ve en

cümen intihabı henüz yapılmamıgtır. 
Zübeyiroğlu FUAT 

Amasya belediye seçim ini vaktinde bitirdi . 
Amasya'da belediye intihabı muay

yen vakitte bitmiştir. Dört bin münte
hipten 2147 müntehip reyini kullan
mıştır. Cümhuriyet Halk Fırkası nam
zetleri kazanmıştır. Namzetlerden ha
rice rey verilmemiştir. Belediyenin ye
ni azaları 18-10-934 perşembe günü fev 
kallde toplantı yaparak reisliğe azalar 
meyanına dahil olan Cemalettin Efen
di oğlu Celal Bey ittifakla seçilmiştir. 
Celal Bey kıymetli bir gençtir, amas
yalıdır. Amasya ve Samsun tahrirat mU
dürlüğü yapmıştır. Son vazifesi Sam. 
sun belediye muhasebeciliğidir. 

CÜMHURİYET BAYRAMI 
HAZIRLIKLARI 

Cümhuriyct bayramı hazırlıklariyle 
mesgul olmak Uzere Vali Kadri Beyir 
l'eisliği altında Fır·ka Reisi Sıtkı, Hali< 

Muhabirimiz Ekrem Bey sıtma müca
dele hekimi ile Geyilrgözü kanalında. 

evi Reisi Ekrem, Belediye Reisi ve 
Maarif Müdürü Beylerden müteşekkil 
komisyon toplantılarına devam etmek-

sizin bizzat köye koştu ve bir türkün 
evini yakan maznunların tevkif edile
rek mahkemeye teslimi hakkında emir 
verdi. 

Bununla beraber hükfunet türklere 
karşı olan bu hadiseleri ve keyfi hare
ketleri kati surette tasvip etmemekte• 
dir. 

Bulgar milletinin kahir ekseriyeti 
de bu harekatı tasvip etmez. Bizde hiç 
bir ksenofobi - yabancılara karşı düş
manlık duygusu - yoktur, nerede kal
dı ki türklere karşı olsun .. Bulgaristan 
türkleri namuslu ve sadık vatandaş, 

işini seven ve toprağına bağlı insanlar
dır. Binaenaleyh hükumetin bunlardan 
memnun olmamasına hiç bir sebep yok 
tur. Bu hali türk devleti ricalinin bil
diğini ve tUrk matbuatının Bulgarista
na karşı böyle sebepsiz mütemadi hü
cGmlarını durdurmak için onlarca lü
zumu olan ,eyi yapacaklarını ümit e-

tedir. Programın zengin olması için fy
cap eden tedabir timdiden alınma~a 

başlanmıştır. 

SITMA MÜCADELESİ 
Amasya'nın 15 kilometre ıimalinde 

"Geyikgözli,, kaynaklarının 400 dönüm 
lük asırlar görmüş bataklılı:Jarr, çalış 

k:m 11tma mücadelesince büyiik hiın 

Amasyaa'mn su v. yeşilllklerle dolu 
gazel maazaralarındaa 

.met ve gayretl~rle açılmış ve ayağı 
glindoğu tarafında ters akan nehrine 
dökuten 2800 metre uzunluğundaki ka
na) aayeıinde tamamen kurutulmuı ve 
Yüzbeyi, Boğaz, Hannanağılı, Hakola, 
Uzunoba, AbdUlgani isimlerini ta§ıyan 
eivar köyler halkı timdiye kadar o ba-

Geyilrg6z11-

taklıklar yüzünden çektikleri sıtma be
lasından kurtulmuşlardır. 

MEBUSLARIMIZ 
Muhterem Mebuslarımız Nafiz ve 

Hakkı Beyler dairei intihabiyeleri o
lan Merzifon ve Hacıköyline gitmişler
ve halkla temas etmişlerdir. Amasya
ya dönecek olan mebuslarımız derhal 
Millet Meclisinin açılmasında bulun
mak üzere Ankara'ya hareket edecek
lerdir. 

HALKEVİ MUAYENE EVl 

o,; ln~hrf,,~t uzeonndeki teshi de Varna havalisindeki hadise üzerit1e 
''r. bilkQmetin mtımesıili nkit kaybetmek- derim.,, 

Halkevf fakir hastaların muayenesi 
için her gün öğleden ıonra bakılmak 
üzere bir muayene eYi açmııtır. Burada 
mütehassıs doktorlar hastalara baka· 
caklardır. 

Madde 1 - Cümhuriyetin 11 inci yıl 
dönümü 29 Birinci Tefl'in 934 Pazartrai 
günü ve g~c.csi Ankara.da büyük teza
hürlerle tesit edileuktir. Bu münase· 
betle resmi daireler, resmi ve hususi 
müesseseler, dükkanlar, ma2azatar, kı
raathaneler, sinema ve tiyatrol3r, bütün 
eğlence yerleri, apartman ve evler, mi· 
nareler. nakil vaSTtaları bayraklarla, def 
ne dallariyf'. lnmırn ve lıeyaz kordela 
ve dövizlerle sfi!flent-cek ve elektrikle 
tenvir edilecektir. Bu tezyinata 28. 10. 
934 Puar gfuril saat 12 den ittöaren ba~
Janacak •e tenvirat ciheti 29. 10. 934 sa• 
at 17 den itibaren yapılacaktır. Bu işlet 

alibdarlara bo programm gönderilmt>sİ 
suretiyle nnıaytt 26. JO. 93b alqamma 
bdar teblii ~iJmi1 olacaJrt". 

Madde 2 - 29.10.934 pazartesi gü· 
nü ve akşamı cümhuriyetin yıldönümü 
merasimine tahsis edileceğinden 28. 10. 
934 tarihinde Ankaraya gelen izciler, at 
1ı ve yaya köylü misafirler saat 14 te 
aşağıda tertibe göre Zafer abidesini se· 
lamhyacaklar 'ft heykele çelenk koya
caklardır. Bundan sonra izci ve halk 
mümemlleri atobilllerle Cebeci'deki şe· 
hitliği ziyaret ede<:ekler ve ~ehitliğe de 
çelenk bırakacaklardrr. Bu merasim vo 
ihtifal fU ~kilde yapılacaktrr : 

A - Bütün izciler, atlı ve yaya köy· 
lüler saat 13,30 da Jhlkevi önündeki 
caddede topJaımuı o13caklardır. 

B - En 8nde 'bir manga suvari po• 
lis, bunu tahöen mmilra arkasından 
çelenkleri tafıyan izci ve köylüler, daha 
sonra fzd Jrıta1an. yaya köylüler, atlı 
k5y1Uler duracaldarcbr. 

C - Alay Hallrevi önünden Mukad .. 
dem caddesi, Saımanpazarı, Çocuksarayı 
ve Anafartalar caddelerini takiben Ha• 
kimiyeti Milliye Veydanma gelecek ve 
orada izcileri idareye Maarif Vekaletin· 
ce memur edilen zatm tanzim edeceği 
duruş krokisine g8re ~ alacaklardır. 

D - Duruş vaziyeti alındıktan son• 
ra izciler borular çalarak hep beraber 
abide selamlanacak ve bu arada çelenk .. 
ter yerlerine konacaktır. Bundan son• 
a beraberce İstiklal Marşı, 10 uncu yıl 
:narşı söylenecek ve bunu takiben de bir 
talebe cUmh•ırlyetin feyizlerinden, eser 
]erinden, bUylik hamlelerinden, bahse• 
derek nutuk s<Syliyecek, cümhuriyete 
bağlılık andı ,.pealı:)ardrr. 

Madde 3 - Nutku müteakip izci ve 
Halk mUmessillerl otobUslerle Ce· 
bcci'dekl şehitliği ziyarete gidecekler• 
dir. 

Madde 4 - Ba alayın dağrlrş vazi• 
yrtine ve taftfp Meceği yollara ait pro• 
gram ve Jırokl Maarif Vekaletince izci· 
lerl aevk ve idareye memur zat tarafın· 
dan yapılacak ve alikadarlara tebliğ e· 
dil ece lrtlr. 

Ma1de S - Gnek ibideye ve gerek 
rhitliğf' kon11c:ak çelenkler alakadar 
m:ıltamJarca daha evel ihzar edilmiJ ola
caktır. Bu meyanda izciler, mis:ıfir köy 
lüler, vilayet ve belediye, Cümhuriyet 
Halk l17Jrasr Halkevi namına ayrı ayrı 
~jt":11ı.1er ihzar edilmi' olacaktır. Bu 
çelenklerin çok mUkernmel olmasma 
bell"diy' c:e alAb g&terilecektir. 

Madcr 6 - 29. ıo. 934 tarihinde bü· 
tün ballı. Cilrnhuriyet meydanına davet• 
liclir. Kendileri için aynlan yerler 
krokide göıtcrHmiftir. Binaenaleyh her 
kes anır Jr kendilerine tahsis edilen yer
lerde bulunabilecektir. Kendilerine tah· 
sis edilen mahalde yer olmadığı ileri sü 
rüle-rek diğer yerlerin i~gal edilmesine 
mü!aade- edilmiyedektir. Sahada oto
mobi'ler ve ar •rabalarımn duracak/an 
yt:ılttr ayrr ayrı tefrik «lildiğındea g~ 
lirken vP giderlren vesaitle gelen davet
li terin seyrü~ler kaidelerine diklr t ve 
a1akı. g6stermeJeri şarttır. D vetlilerin 
ve r.eyircilerin nihayet sa.at 14.30 a ka
dar yerlerini almı' bulunmaları lazım· 
dır. Otomobil ve arabaların hareketleri
ne lT'ani olmamak için sahaya yaya ola
rı· gideceklerin daima yolların sol ta
rafını takip etmeleri lazımdır. 

Maöde 7 - Cümhuriyet Halk Fır
kas• ~~ matbuat namına flim ..,.e foto
grar almağa memur edilmiş olanlardan 
mida biç kimsenin w amatör olarak fo
tograf atmak fstiyentuin ortaya çıkma· 
sına milsaade ediJmiyecektir. Bu gibiler 
ancak bulundukları yerlerde resim ala
bi1ecelderdir. 

Madde 9 - Reisicümhur Hazrctl .. ri 
BUyü• Millet Jılecliaiade kor diploma
tlk'la w tefd .... .tdail olan ze•ıatın teli 
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riklerini kabulden sonra Cümhuriyet 
meydanını teşrif buyuracaklardır. (Teş

rifat pragramı Hariciye Vekaleti Pro
tokol Umum Müdürlüğünce tanzim ve 
alakadarlara tebliğ olunacaktır). 

Madde 9 - 29.10.934 Reisicümhur 

Hazretleri Cümhuriyet meydanındaki 

tribünlerine teşriflerinde İstiklal marşı 

çalınacak ve müteakiben merasim geçi

'i aşağıdaki sıra ile yapılacaktır. Ge· 

çiş resmi 8. inci Fırka Kumandanlığınca 
idare edilecektir. 

A - Askeri kıtalar. 

B- İzciler ve mekteı:ıliler, 
C - Köylü misafirler. 

Madde 10 - Merasim geçis ine işti." 

rak edecek kıtalar, izci ve mektepliler, 
köylü misafirler 8. inci Fırka Kuman
danlığınca yapılacak krokiye göre sa
at (13) te meydandaki yerlerini almış 
olacaklardır. 

Macide 11 - Merasim geçişi bittik
ten sonra Reisicümhur Hazretleri tri· 

bünlerinden ayrrlrncıya kadar herkes 
olduğu gibi yerlerinde 1ralaca1dardıt. 

Reisicümhur Hazretlerinin hareketle
rinden sonra davetliler ve seyirciler 
yerlerini terkederek gelirken takip et
tikleri yoldan yürümek suretiyle saha
dan ayrılacaklardır. Bu suretle meydan 
intizamla boşalmış olacaktır. 

Madde 12 - 29-10-934 gecesi büyük 
bir fener alayı yapılacaktır. Fener ala
yı aşağıda gösterilen şekilde ve üç 
grup üzerine tertip edilecek ve merkez 

kumandanlığı ile Belediyece memur 

edilecek iki kişi tarafından idare olu

nacaktır. Fener alayına bir tabur as· 
ker, izciler ve kalabalık halk iştirak et· 

tirilecektir. Alay saat 20,30 da Millet 
Meclisi altındaki Akköprü caddesinde 
toplanmış: yürüyüşe hazırlanmış bulu· 
nacaktır. 

A - Birinci grup. 
1 - En önde bir manga süvari polis. 
2 - Mızıka. 

HAKIMlYETt MlLLl"YE 
!±! 

3 - Bir bölilk ;aalcer. 

4 - İzciler. 
5 - Halk. 

B - İkinci ve üçüncü gruplar da 
aynı şekilde bulunacak ve her grup 
öndeki grubu 25 adım ara ile takip ede 
cektir. Her grubun başında sıra ile 
8 inci Fırka, Muhafız Alayı, Jandar
ma mızıkaları bulunacaktır. Askeri kı
taların, izcilerin ve halkın gruplara su
reti tevzii: fener alayını idareye me· 
mur olanlar tarafından yapılacaktır. 

Madde 13 - 29-10-934 saat 20,30 da 
!stasiyonun arkasındaki tepeden toplar 

atılmak suretiyle Ciimhuriyetin ilanı

nın 11 inci senesi tesit edilecektir. 

Top seslerini duyan her yurttaş bu bü· 
yük günü hazrrhyanlarm hatıralarına 

hürmeten bir dakika oldukları yerler
de duracaklardır. Bir dakikanın hita· 
mında; fabrikalar, lokomotifler, oto· 
mobiller düdüklerini, kornalarını öttü· 
rerek büyük günü selamlıyacaklarchr. 

Fener alayı tertip üzere saat 20,35 te 

yUrüyüıe geçecektir. Alay büyük Mil· 
Jet meclisi önünden Hakimiyeti Milli
ye Meydanı, Anafartalar ve Çocuk Sa
rayı caddelerini, Samanpazarr ve Halk· 
evi önünden Bankalar caddesini taki· 
ben Hakimiyeti Milliye Meydanına ge· 
lecek oradan yerlerine dağılacaklardır. 

Madde 14 - Fener alayına iştirak 

eden kıtalar, izciler, halk yürüyüş es
nasında milli marşlar söyliyerek ve 
(yaşa) nidalariyle tezahüratı heyecan· 
landıracaklardır. 

Madde 15 - 29-10-934 günü ve ak
şamı Cümhuriyet Halk Fırkası Anka
ra vilayet idare heyetince Hakimiyeti 

Milliye, Samanpazarı ve Hamamönü 
meydanlarına konulacak halk kürsüle-

rinde Halk Fırkasınca intihap edilecek 
hatipler tarafından cümhuriyetin fe
yizlerine ait nutuklar söylenecektir. 

Maddel 6 - Yeni açılacak sergi, abide 
ve devlet dairelerinin açılma merasimi 
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ait oldukları Vekiletlerce tesbit edile
cek di~er günlerde yapılacaktır. 

Madde 17 - Gece tezahüratının d• 
vamı esnasında Belediye ve diğer aJJ. 
kadar müesseseler tarafından muhtelif 
yerlerde hava fişekleri atılacaktır. 

Madde 18 - Ankara Radyosu 29-10. 
934 günü ve gecesi cümhuriyetin feyis• 
terinden bahis konferanslar, ınilll 
marşlar ve müntehap halk türküleriyl• 
daha geniş neşriyat yapacaktır. 

Madde 19 - Fener alayından sorıtl 
askeri bandolar Hamamönü, Samanpr 
zarı ve Hakimiyeti Milliye meydanla
rında yerleştirilerek gece yarısına kr 
dar muhtelif milli parçalar çalacak!~ 
dır. Her bandonun nerede çalacai' 
Merkez Kumandanlığınca tayin edil,. 
cektir. 

Madde20- 29-10-934 saat 22 de Hal» 
evinde Cümhuriyet Halk Fırkası tara
fından bir süvare verilecek cümhuriyo
tin 11 inci senesi tezahüratı bu sureti• 
bitmiş olacaktır. 

Tc:JQKiYE l\.umhara biitün hir istikhaJdir. İzmir Ziraat Mektelli 
l\'liidürJüiiindent llRAAT 

BANK.A.SI 

·DAoA· 
BiRiKTiREN 
RA~T l;D~Q 

lzmir l\luhasehei qususiye 
Müdürlüğünden: 

No. 1 Birinci Kordonda İzmir Palas Oteli karşısında 
~eni 49 No. lu adada 721metre15 santimetrelik arsa 

Kıymeti: L. K 
10817 25 

İdarei Husisiye'i vilayete ait birinci kordonda kain 
1 No. lu arsanın bedeli dört senede ve dört müsavi taksit
te ödenmek üzere kapalı zarf usuliyle ve 20 gün müddetle 

mülkiyeti satılmak üzere müzayedeve çıkarılmıştır. Talip-
lerin 11-11-934 pazar günü saat 9 dan 12 ye kadar encü-

meni vilayete gelmeleri. (4561) 8-4873 

Bu glSrdüiünüz bebek doğduğu gün Tayyare 
oiyanaoaundan (35.000) lira kazanımıtır. 

Türkiye lş Bankası 

Konkasör alınması 
Adana Belediye Reisliğinden : 

Belediyemiz için, asfalt yol inşaatında kullanılmak ü
zere 1-3 santim kutur ebadında taş kıran ve elektrik terti
batını havi bir konkasör 1 kanwıuevel 1934 tarihine müsa
dif cumartesi günü Adana Belediyesi daimi encümeninde 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Taliplerin belediye-
mize müracaattan. 8-4866 

120200 l<llo sığır eti 
Çanakkale Jandar~a Mektepleri 
Satın Alma Komisvonundan: 

1 - Çanankale Jandarma mekteplerinin senelik ihti
yacı olan sığır eti kapalı zarf usuliyle yeniden münakasa
ya çıkanlmrstrr. 

2 - İhale 15-11-934 perşembe günü saat 15 te Çanak
kale vilayet dairesindeki komisyonda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler Çanakkale ve İstanbul J andanna sa
tın alma komisyonlarından istiyenlere gösterilir. 

4 - Talip olanların ihale günü komisyona müracaat· 
lan ilan olunur. (7091) 8-4874 

1 - İzmir - Burnova Ziraat Mektebi: taraçasında yapı" 
lacak tamirat 28-10-934 tarihinden itibaren yinni gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmutı 

· tur. 
2 - İşin bedeli keşfi on bin beş yüz lira olup taliplerin 

münakasaya iştirak edebilmeleri için 787 lira 50 kuruşluk 
teminatı muvakkatelerini malsandrklarına teslim ettikl~ 
rine dair makbuz ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

3 - İhale 17-11-934 tarihine müsadif cumartesi günU 
saat on beşte mektepte yapılacaktır. 

4 - Talipler teklif mektuplarım ihale günü saat on 
dörde kadar komisyon riyasetine tevdie mecbur olup mez
kur saatten sonra teklif mektuplan kabul edilmiyecektir. 

5 - İş hakkında tafsilat almak isti yenlerin Ankara zi .. 
raat Müdüriyetine müracaatları. (4495) 8-4863 

Cümhuriyet bayramı do ~ 
. k • d ~ nanma tesısatının esretı o- ~ 

~~tayısile evlere elektrik rap· ~l 
~ tı işlerinin bu ayın yirmi i • ~ 
ıtkinci gününden itibaren ay ~ 
uonuna kadar yapılamıyaca-
~ - ·1 1 ~ ~gı ı an o unur. ~ 

Elektrik şirketi ~ 

Muhasip 
Fransızcaya ve usulü mu

zaafaya bihakkın vakıf dak· 
tiloyu bilir büyük ticari mü
esseselerde ve inşaat şirke
tinde çalışmış bir muhasip 
iş arıyor. 

Taşraya da gider. 
Adres: Mehmet Ferit. 

Anafartalar mahallesi bak-

lacı mescit sokak No. 21 

Ankara 8-4876 

R~h~ n~~ım 

GAZİ TERBİYE 
ENSTİTÜSÜ HEKİMİ 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gençağa 
apartımanmda Hususi 
daire telefon: 2661 her 
gün öğleden sonra saba· 
ha kadar gece müracaat· 
tan kabul olunur. 8--4396 

Tophanede lstanbul Le · 
vazım Amirliği Sabn 

A1ma Komisyonu 
han lan. 

İLAN 

Istanbul Levazım Ami~ 
liğine bağlı kıtaat için 80 
bin kilo ispanak, 30 bin kilO 
lahna, 56 bin kilo prasa, 14 
bin kilo havuç, ı 9 bin kild 
karnebahar, on bin kilo kO" 
reviz, 28 bin demet mayda' 
noz 20-11-934 salı günU sa4 
at 14 te kapalr .zarf usuliyl~ 
alınacaktır. Şartnamesiıll 
göreceklerin her gün ve rnil 
nakasaya iştirak edeceklO" 
rin belli saatten eve) teklif 
mektuplarının Tophaned• 
satınalma komisyonuna vel 
meleri. ( 480) (7069) 

8-4862 

------------------------
Ankara A~liye mahke-

mesi Birinci Hukuk dal .. 
resinden: 

Müddeialeyh: Ankaramn /tJ 
tıf Bey mahallesinde bahçivaJI 

Hasan Efendinin hanesind• 

müsteciren mukim Ahmet oğl" 

Mustafa Efendi. 

1 den 1 S teşrinisani ye kadar 

Yeni kurslar açılıyor 
Derhal kaydolunuz 

ISTANBUL 

E Beyoğlu 

~ 373 İstiklal caddesi 

Müddeiye: Karınız Ankarandl 

Osman mahallesinde Tacettill 

sokağında 45 numaralı hancd• 

Şükrü Efendi kızı Mesude fi•• 
nım tarafından ikame olunan ib'" 

tar davası hulasası aşağıda yaı~ 

hdır: 

( Kocam Mustafa Efendi il• 
on senedir karı kocayız, çocuğ&J• 

muz yoktur. Aramızdaki geçiııı'" 
sizliğe mumaileyh sebebiyet ..,cı 
miştir. Daima sarhoş ve iaşe .,. 
ilbasımdan ve havayici zaruriYe4 
mi iyfa etmediğinden bu vazife .. 

BBBLITZ 
MEKTEBİ 

Fransızca, lngilizce ve almanca 
Tecrübe dersi meccanen dir 

si• lerini iyfa etmek üzere hane 
ne avdetini talep eylerim.) . ti 

İkametgahınızın meçhuhY~ • 
anlaşılmış ve ilanen tebliğat ı'/ 

d ~11ıı• 
fasına karar verilmiş ol ug . 

·st•" dan hulasaten yazılan dava ı. J 

dasına nazaran tarihi ilandan ıf 
tibaren bir ay zarfında evini: 
avdet etmediğiniz takdirde b r' 
iytirazınız varsa bu müddet •:ı, 
fında mahkemeye bildinne 
lüzumu ilanen tebliğ olunur. 

8-4870 
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1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satİn Alma 

Komisyonu ilanları 

(l CAG 
_ 

1 
04) kalem muhabere 

... a zem . 
alın esı pazarlıkla satın 
ın acaktrr. Ü zerine bıraktl
nUsı 1-XT-934 persembe gü 
le .saat on birdedir. 1stekli
h;;n ~ağlağmı görmek için 
l"cc fun. ve pazarhğma gi
ak e 

1 
le:ın de vaktinde pey 

aJ~e erıyl~ M. M. V. satın
nı 

1 
a kom1svonuna bas vur-

a an. (3138) 8-4808 

lLAN 
\•Çatalca müstahkem mev· 
i~· emrindeki kıtaat ihtiyacı 
leın 82 ton tüvenan 162 ton 
~avarnarin kömtirü kanalı 
1 .. r!Ja satın alınacaktır. 1ha-
"sı 31 b. • • . 34 at 

1 
ınncı teşrın 9 sa-

1 • 5,30 - 16,30 dadır. Talip-
erın c:.a t .. . n· "( r name ve numunes1 
~.görmek Ü7.ere her gün te
~;k~t ve teklifnameleriyle 
buı tınden evel komisyonda 

unrnalan. (2880) 
8-4454 

İLAN 
ll 'I'rabzon garnizonu için 
liu'~?O kilo sade yağ kapalı 
1i rtirn yoliyle eksiltmiye 
ltı~nulmllştur. Ü zerine hıra-

.. ınası 5-11-934 pazartesi gu •. 
le ~u saat 15 tedir. İstekli-
1t~ın o gün ve saatinde di-
25 okuntuolan ve 767 lira 
'ıto ~ntşluk pey akçeleriyle 

ınısvonda bulunmaları. 
(3085) 8--4716 

1 
t LAN 

lat·~ takım kurşunlu akUmü
llı"or aleni münakasa ile 
ai ~ayaa edilecektir. İhale
sa 11. 934 pazartesi günü 
sa:t 11 dedir. Taliplerin ev: 
il ve şartnamesini görmek 

zere he .. .. k Ya . . r gun ve muna asa-
nı· ıştırak edeceklerin de te
~natlariyte M. M. V. Sa
r alma komisyonuna mü-
acaattan. (3001) 8-4612 

İLAN 
d k~stanbul K. lığı emrin
s;o l kı!aat ihtiyacı için 
~O kılo bulgur kapalı bü
tır .. Yoliyle satın almacak
in~· Uze~ne bırakılması 6/2 
sa 1 tesrın/ 934 salı günü 
~e~~--15,~~ dadır. Bağlığını 
~U ogre~ıni görmek için her 
'd n eksıltmeğe girmek icin 

e o g" aku un ve saatinde dilek 
~~tusu ve pey akçesiyle 

ısyona baş vurmaları. 
(3084~ 8--4715 

NJ. lLAN 
h za · ~· Vekaleti için kapa
cak r a mobilya satm alına
tl tır. İhalesi 5/2 Teş. /934 
. azartesi .. il d 
dır. İs . gu? saat 10 a-
lli .. teklılerın şar.tnamesi-

g0rtnek" · tl'ıii uzere her giın ve 
Jeri~akasaya iştirak edecek
tina tn~.ayyen gün ve saa-

e tnuracatlan. (2978) 

ıo,ooo Ktı.o Dt8N'rii~' 
3 YAGI 
'846 KtLo 712 C. VA-

2 00 kUM Y AGI 
\,O k1Lo KEMİK YACH 

Ukardak' .. 
aleni rn" 1 uç kalem yağ 
tdilecc~~akasa ile mübayaa 

-~uınart t?"· !h~lesi 3-11-934 
tledir T 1 .~unu saat on bir
§artn · alıplerin evsaf ve 
her c!?1csini görmek üzere 

614n .... 
ll'lUnak ogleden sonra ve 
tekler· asasına iştirak ede
~aktinı~ de teminatlariyle 
ll'ıa koınC: M. M. V. satınal
laıı. (29 

1 vonuna milracaat-
14) 8--4488 

Seı· . İLAN 
ltnıy 'd . Yacı iç- e ekı kıtaat ihtl-

-2arna ın 300 ton un kapalı 
lesi 3t ba_tı.n alınacaktır. İha-

ırı • .;lllba gü ~~ı teşrin 934 car-
alipler· nu saat 16 dadır. 

~~nesin~n ~.artname ve nü
fttn tellı· gorrnek üzere her 
eriyle b ınat ve teklifname. 

'-'el 'h erabe k · d .cı rncııı 1 • r va tınden e• 
a bulunr:ı 1

1
daki komisyon

a an. (2881) 
S-4453 

CAG 
YAPI: Cebeci hastaha

nesinin değişikli yapısının 
kapalı bürümüne istekli çık 
"l'ladığmdan pazarlığa dö
külmüştür. Ü zerine bırakıl
ması 4-11-934 pazar günü sa 
at 11 dedir. İsteklilerin ke
sif ve bağlıkları ile projele
rini görmek üzere her gün 
ve pazarlığına gireceklerin 
de vaktinde pey akçeleriyle 
M M. V. satmalma komis
yonuna haş vurmaları. 

(3125 8--4804 

İLAN 
Ordu Baytariye ihtiyacı 

i~in 19 kalem cam porselen 
ve madeni mevzuat ile am
pul ve serum şişeleri kapa
lı zarf nsuliyle satın alına· 
caktır. İhalesi 30-10-934 sa
lı günü saat 14 te icra edile
cektir. Taliplerin evsaf ve 
şartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecek
lerin ihale gün ve saatinden 
evet teklif ve teminatlariyle 
birlikte M. M. V. satmalma 
komisvonuna müracaatları. 

(2883) 8~4452 

tT.AN 
İstanbul K. lığına bağlı 

krtaat için 200 ton un kapalı 
bürüm yolu ile satın alına
caktır. Ü zerine kalması 11 
ikinci teşrin· 1934 persembe 
giinü saat 15.30 dadır. İstek
lilerin bağlrğını ve örneği
ni görmek için her gün ve 
eksiltmeye girmek icin de 
o gün ve saatinde dilek o
kuntu ve pey akçelerile Fın
dıklıdaki komisyona baş
vurmalan. (3086) 8-4744 

ne,•1.-ı Onnirvollan U · 
mnm l\fihliirliiğii satrn 

almn komi yonu ilanları 

İLAN 
Civata, somon, vidalar, 

kopilya ve rondelaların ka
palı ?..arfla münakasası 24-
11-934 cumartesi günü saat 
15 te Ankara'da idare bina
sında yapılacaktır. Tafsilat 
Haydarpaşa ve Ankara vez
nelerinde ikiser liraya satı
lan şartnamelerde yazılıdır. 

(3141) 8--4810 

(2675,06) lira bedeli ke
sifti Yenişehir' de karanfil 
sokağında parke kaldırım 
inşası 3 teşrinisani 934 cu
martesi günü saat on buçuk 
ta belediye encümeninde 
pazarlıkla yaptırılacağın
dan taliplerin müracaatları. 

(3159) 8--4842 

!LAN 
İtfaiye memur ve müret

tebatı için (66 takrm maa 
kasket elbise ile dört mu
şnmba 3 teşrinisani 34 cu
martesi günü saat on bu
cukta belediye encümenin
de pazarl~kla . yap.~ınlaca
ğından talıplerın muracaat-
larr. (3158) 8-4841 

iLAN 

Belediyenin ihtiyacı olan 
(130) ton kok kömür~ 3 ~.e: 
rinisani 934 cumartesı gunU 
saat on buçukta belediye 
encümeninde pazarlıkla alI
nacağmdan taliplerin mü
ıac atlan. (3157) 8-4840 

Daire aranıyor 
!ki veya üç odalı bir apar

tıman ve yahut ev dahilin
de bir daire aranıyor. lıan 
memurluğumuza müracaat. 

8-4845 

HAKIMlYETl MILLIYE. 

!Soğuk asfalt alınması! 
Adana Belediye Reisliğinden: 

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

2 - İhale kapalı zarf usuliyle kanunuevclin birinci gü
nünde Belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Arzu edenler şartnamesini Adana Belediyesinden 
istiyebilir. 8-4865 

• 
lnkı ap sanat sergisi 

l\laarif Vekaletinden: 
. 29 ?i~inci teşrind: 3:çılaca k olan İnkılap Sanat Sergi

sme ıştırak etmek ıstıyenle rin eserlerini bugün saat on 
altıya .kadar ~smetpaşa Kız Enstitüsünde sergi tertip 
heyetıne teslım etmeleri rica olunur. Sergiye yalnız inkı-
laba ait eserler kabul olunacaktır. (3190) 8-4879 

Anl{ar, Ta u t tüdürl .. iüııden: 
Yenişehirde Deliler tepesi nam mevkide 89 kapı No. lu 

ve vtar~fları berber Ka~ım ve Tahsin ve İbiş Salih Efendi 
bagl?ny!e mahd1;1t bag 318 vergi kavdmda boyacr oğlu 
Bakır aga uhdesınde olup muınaileyhin 930 senesinde ve-
f~tiyle varisleri karı~ı Seyide ve oğlu Mehmet ve kızı Ül
yıye ~e torun'! İsmaıl taraflarından bu bağın tapu senedi 
ıstenılmektedır. Tapu da kaydı olmıyan bu gayrimenkul 
hakkında 11-11-9~4 tarihine miisadif pazar günü saat 10 
da mahallen tahkıkat yapılacao·mdan hu mülkle alakadar 
olanlar~n mezkur tarihte evrakr müspiteleriyle birlikte 
mahallınde tapu memuruna veya tapu idaresine ibraz ey-
lemeleri ilan olunur. (3178) 8--4872 

Türl<iye Cümhuri vet Merkez 
Ban {asından: 

Ikramiyeli o/o 5 faizli 1933 istikrazı A. tertibi 63866 ila 
63870 numaralı tahviller kuponlarının ademi tediyesiyle 
tahv}lle~ ~zerine hiç bir muamele yapılmaması Maliye 
Vekaletının 23-10-934 tarib ve 13081 numaralı tezkeresi ve 
Malatya Noterliğinin 14-10-934 tarihli muhalefetnamesi 
muktezasındandır. 8-4878 

Ankara Levazrm Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 

İLAN 
Tekırdağı kıtaatı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 

mevaddı iaşe hizalanndaki tarihlerde münakasaya konu
lacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenler hergün taliple-
rin de belli saatte teminatlariyle birlikte Tekirdağında 
Fır~a. satmalma komisyonuna müracaatları. (3058) 

Cınsı mikdarı ait olduğu münakasa nevi ihale tarihleri 
yer 

K . fasulye 60,000 Tekirdağ 
,, 35.550 Malkara 

Nohut 25,000 Tekirdağ 

,, 14,000 Malkara 
P. pirinç 21,000 Tekirdağ 
P. pirinç 11,000 Malkara 
Ç. pirinç 21,000 Tekirdağ 
Ç. pirinç 11,000 Malkara 
cekirdeksiz 
K. üzüm 21,000 Tekirdağ 

" 11,000 Malkara 
Mercimek 21,000 Tekirdağ 

,, 
Bulgur 

11,000 !'yf alkara 
24,000 

İLAN 
Akşehir'de bulunan kita

tın ihtiyacı için 200,000 kilo 
un kapalı zarf usulile ihale
si 15.11.1934 perşembe günü 
saat onda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek is
tiyenlerin hergün taliplerin 
de belli saatten evet temi -
nat ve teklif mektuplarite 
beraber Konyada Fırka sa • 
tın alma komisyonuna mü -
racaatları. (3098) 

8-4736 
İLAN 

25. 1. Teş. 934 tarihinde 
perşembe günü saat on beş
te İzmir Müstahkem satın 
alma komisyonunda kapalı 
2arfla ihalesi icra kılınaca
ğı ilan edilen 579,200 kilo 
samanın ihalesi 31. J. Teş. 
934 çarşamba günü saat on 
beşe talik edildiği. (3176) 

8-4871 

kapalı zarf 12/2. teş. 34 sa. 14 
,, ,, ,, ,, sa. 15 

açık 

münakasa ,, ,, ,, sa 15,30 
u ,, ,, ,, sa. 16 

Kapalı zarf 13/2. teı 34 sa. 14 
" ,, ,, ,, sa. 15 
,, 13/2. teş 34 sa. 15,30 
,, " ,, ,, sa. 16 

,, 14/2. teş 934 sa. 14 
,, ,, ,, ,, sa. 14,5 

açık mü-
ıı:ıkasa 14/2. teş. 34 sa. 15,5 

,, ,, ,, ., sa. 16 
., 15/2. teş. 934 sa. 15 

8-4723 

İLAN 
Karamanda bulunan kı

tat ihtiyacı için iki yüz bin 
kilo un kapalı zarf usulile 
ihalesi 15 teşrinisani 1934 
persembe günü saat onda 
yapılacaktır. Sartnamesini 
görmek istiyenlerin hergün 
taliplerin de belli saatten e
vel teminat ve teklif mek -
tuplarile birlikte Konyada 
Fırka satın alma komisyo .. 
nuna müracaatları. (3099) 

8-4735 

İLAN 
29,500 kilo sade yağ ka

palı .zarf usuliyle ihalesi 
l '"·11-934 pazartesi günü sa
at 15 te yapılacağından şart 
namesini görmek istiyenler 
Ankara Lv. Amirliği satın
alma komisyonuna müraca
etlan taliplerin de belli sa
atten evci teminat ve teklif 
mektupları ile beraber Is
parta'da Fırka satınalma 
komisyonuna müracaattan. 

(4000) 8--4762 

SAYIFA 7 
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1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

700 KİLO KİBRİT ANTUMAN ) 28-1. Teş-934 
500 KİLO KLORAT DE POTAS ) 
10 KALEM SARAÇ MALZEMESİ 30-l. Teş-934 

480 KİLO KALAY 30-1. Te§-934 
50 TON MEŞE KÖMÜRÜ 30-l. Teş-934 

650 KİLO ALEMİNYUM 30-1. Teş-934 
800 KİLO SAF KURŞUN 30-1. Teş-934 
BACA İNŞAATI 30-1. Tes-934 
4 ADET MAIZA MUKAVİM DEK ABA l 
TEKNESİ 30-1. Teş-934 

TAPA FABRİKASI NOKSAN TRANS-
MİSYONLARININ İKMALİ 30-1. Teş-934 

Yuakrdaki malzemeler ayrı ayrı pazarlık suretivle hiza· 
zalanndaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminatı ile müracaatları. (3131) 8-4809 

1 ADET KIZAKLA SOUK TESTERE) 1-2. Teş-934 
2 ,, DEVİR ÖLCÜ ALETİ ) 
6 ,, AMERİKAN MAKKAP EVİ ) 

10 KALEM MUHTELİF ŞERİT VE 
SA1RE ) 1-2. Teş-934 

Yukardaki malzemeler ayn ayrı pazarlık suretiyle Hi
zalanndaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ile müracaattan (3152) 8-4829 

28 
6 
4 

30 
15 

147 
49 

157 
2,7 
1 

114 

12 
159 

6 
12 

KALEM RESİM MALZEMESİ 31-1. Teş. 93f 
,, ÇELİK BORU 31-1. Te . 934 
,. İP (MUHTELİF CİNSTE) 1-2 Te~. 934 

TON DEMİR CEVHERf ) 3-2. Teş 934 
,, MANGAN ) 

,, OLEOM o/o 114 )" ) 
,, OLEOM o/o 105 ) ) 
,, ŞlLf GUHERÇtLESt t 3-2. Tes. 934 
,, SANTRALİT ) 
,, DİFENİLAMİN ) 

ADET 300 LÜK SELVE KOK 
OCAÖI TASLARI 

TAKIM ,, -,, ,, 
ADET 150LİK 
TAKIM ,, ,. 
TAKIM 50 Lt'K ,, 

,, 
" ,, 

) 
) 

" ) ,, ) 3-2: ·Teş. 934 

" ) ,, ) 

29 TON CİNKO 4-2. Teş. 934 
4-2. T eş. 934 
4-2. Teş. 934 

50 TON ADANA PAMUÔU 
ELEKTRİK KAYNAK TELLERi 
TAPA FABRİKASI KALORİFER 
TESİSATI 

-2000 Kt'LO Kit 

4-2. Teş. 934 
8-2. Teş. 934 

Yukardaki mazmeler ayn ayn pazarlık suretiyle hiza .. 
lanndaki tarihlerde saat 14 te ihal~si icra edilecektir. Ta.ı 
liplerin teminat ile müracaatları. (3153) 8-4849 

17 KALEM ELEKTRİK MA T.~ZEMESİ l 4/2. Teş./934 
YEVMİYE 10-15 KİLO SIÖIR ETİ 14/ 2. Teş/934 

Yukardaki malzeme aleni münakasa suretiyle 14/ 2. 
Teş./934 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Ta.ı 
liplerin şartname için her gün öğleden sonra, münakasaya 
girmek için de o gün teminat (ve teklifat) ile müracaat .. 
lan (3132) 8-4796 

88,972 M3 ÜC KALEM sülfiriki teksifhanesi tesis 
KERESTE olunacağından taliplerin 22 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 31-1. Teş.-
934 tarihinde saat 14 te iha
lesi icra edilecektir. Talip
lerin teminat ile müracaat-
tan. (3173) 8--4853 

İLAN 

11. 934 tarihine kadar tek• 
liflerini fen su besine gön .. 
dermeleri. (3075) 8-474~ 

3000 TON ÇELİK DEMiRt 
Yukardaki malzeme pa ... 

zarlık uretiyle 8-2. Teş 934 
tarihinde saat 14 te ihalesi 
icra edilecektir. Taliplerin 

Küçük Yozgat fabrikasın- teminat ile müracaatları. 
da Bosing sistemi bir asit (3172) 8-4864 

\'.laliye \ 7 el{aletincleıı: 
Ankara mukavelenamesine müezeyyel 9-12-933 tarihli 

mukavelenamenin birinci maddesi mucibince 12 mart 934 
tarihe kadar muhtelit mübadele komisyonunca müracaat• 
lan kabul edilerek gayrimübadillik'leri tesbit edilmiş olan 
vatandaşların işbu ilan tarihinden inbaren bir ay zarf ın~a 
vesaiki tasarrufiyelerini takdiri kıymet komisy?.nuna ılJ. 
raz ile istihkak mazbatalarını almaları ve bu muddet zar• 
fında müracaat etmiyenlerin muayyen müddetin hit~ın· 
dan sonra müracaatlan kabul edilmiyeceği 1cra Vekılle• 
ri heyetinin ı 1-10-934 tarihli ve 2/1409 numaralı kararı 
mucibince ilan olunur. (3169) s--4861 
.LTıT1fıTıTıTıTıTıTLTıTıTfTLfLf!TLTffLTLTJ~T#.JğJ 

• 
ilan 

29 Birinci teşrin pazartesi günü saat 11 de açılaca: 
ğı bildirilen Sergi Evi bazı sebepl~rderı dolayı 30 b~-
rinci teşrin salı günü saat ıs te açılaca~tır. Baş~e~ıl 
İsmet Paşa Hazretleri açılma merasimınde muhım 
bir nutuk söyliyeceklerdir. 8-4847 



SAYIFA 8 

İstanbul l\filli Emlak 
l\lüdürlüğünden: 

Mercanağa mahallesinin Cakmakcılar yokuşunda kain 
3840 metre murabbaı arsa üzerine mebni dört katta altmış 
oda ve altında dokuz dükkanı müştemil Yusuf yan hanı -
nın 240 hisse iytibariyle hazineye ait 30 hissesi bedeli iki 
sene ve iki müsavi taksitte verilmek şartiyle 15675 lira 
üzerinden kapalı zarf usuliyle l 1. i 1. 934 pazar günü saat 
on dörtte satılacaktır. İsteklilerin yevm ve saati mez -
ıtfıra kadar 1176 liralık teminat mektuplariyle teklifna -
~elerini komisyon riyasetine tevdileri. (6760) 8-4746 

Ankara Askerlik Suhesinden: ., 
1 - 328 ve 329 doğumlu ve bunlarla muamele gören ve 

daha evelki doğumlulardan şimdiye kadar kalmrş ol~n kı
sa hizmete tabi yüksek ehliyetnameli tabip baytar kımya
ger eczacı ve dişçi sınıfına mensup olanlar ile ma~ı~ 1934 
tarihinde kanuni bir sebeple sevkedilmemiş olan dıger sı
nıflara mensup yüksek ehliyetnameliler ve 2. Te.şrin 934 
tarihinde tatbikat mektebi ve ihtiyat zabit mektebınde bu
lunmak üzere celp ve sevkeditecektir. 

2 - Birinci maddede yazılı evsafı haiz olanların niha
yet 29. 1. teşrin 934 tarihine kadar şubeye müracaatla mu
amelelerini yaptırmaları ve gelmiyecek olanlar hakkında 
ahkamı kanuniye tatbik olunacağı ilan olunur. (3142) 

8-4817 

İzmir Memleket Hastahanesi 
BaştabipliWnden: 

İzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastahaneleriyle Sanat
lar mektebinin bir senelik ihtiyacı olan 46,360 kilo koyun 
eti, 118,000 kilo ekmeğin pazarlık suretiyle temini için ya
pılan ilanata talip zuhur etmediğinden 22-10-934 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usutiyle mü-
nakasaya konulmuştur. Talipleden şeraiti görmek istiyen 
ler Ankara Sıhhat Müdürlüğüne müracaatları ve münaka-
sa kanununun 10 ve 11 inci maddelerine göre zarfların ih
zarı ve münakasa günü olan 11-11-934 tarihine müsadif 
pazar günü saat 10 dan 11 re kadar İzmir Encümeni daimi 
vilayete müracaatları. (4472) 8-4798 

İnhisarlar Umum Müdiirlüğünden: 
1 - Paşabahçe'de yeniden yapılacak "106704,, lira he

celi keşifli fabrika inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Krrdırma şartnamesiyle projeleri on beş lira mu
kabilinde Cibalide Levazım Şubesi Nakit Muhasibi Me
sultüğünden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 7-11-934 tarihine müsadif sah günü saat 
on dörtte Cibali'de Levazım ve mübayaat şubesinde ya
pdacaktrr. 

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

5 - Kırdırma, şartnamenin maddei mahsusası muci
bince fenni ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların o/o 7,5 muvakkat teminat parasiyle 
birlikte miiracatları. (6755) 8-4658 

M .. h. 
~ u ım ilan rA~mA·~ 

~ 

Donanma tecrübesi ~ 

Cümhuriyet bayramı için devairi resmiye, müesse· r.~ 
sat ve hususi evlerde yaptırılacak bilumum donanma ,~ 
tesisatının 28 ilk teşrin pazar günü akşamı saat 18.30 "' 
dan 19 a kadar beravi tecrübe tamamen tenvir edilme- ~ 
sini rica ederiz. 

~ 
~ 
~ 

8-4751 .~lektrik şirketi ) 

• 

- Meşhur lzmirli-
Şekerci Ali GalipB. Ankarada 

Her türkün iftihar edeceği fabrikası mamulatmı 
muhterem Ankara halkına tanıtmak gayesiyle açı
lacak olan Sergi Evinde 52 numaralı pavyonu iş
gal etmiştir. 

Çok yüksek varlıkla çeşitlerini teşhir edecektir. 
İngiltere, İsviçre, Fransa'da rağbet gören lo

kumları reçel ve şuruptan bilhassa bonbon şekeri 
badem şeker ve ezmeleri meyve şekrlemeleri bun
lara mümasil diğer çeşitlri şayanı tavsiyedir. 
Mamulatın saf mürekkebatın temiz olmasına bi

naen müruru zamanla bozulmıyacak bu çeşitlerden 
muhterem halkımızın ihtiyaçlarım temin etmele
rini tavsiye eder. 

Müsait fiatlarla toptan siparişler de kabul eder. 
8-4792 
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HAKİMİYETİ MİLLİYE 
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ilan ı 

1 
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Muhterem halkımızın ehemmiyetle 1 
nazarı dikkatlerine: 1 

1 - Cümhuriyet bayramında yaptıracağınız do 1 
Ei 

nanma tesisatını ancak Nafra Vekaletinin ehliyeti § 

fenniye vesikasını haiz ve şirketçe mukayyet elek • 1 
trikçilere yaptırınız. 1 

2 - TesisatmIZI yapan elektrikçi marifetile şirke· 
timize ihbarname gönderip tesisatrnızı muayene etti
riniz • 

3 - Donanma tesisatının esas tesisatıruzdan ve 1 
muaddidinizin tahammülünden fazla olup olmad1ğını 
elektrikçilere muayene ettirip şirketimize haber ve • 
riniz, ki icabında başka muaddit vaz' edebilelim. 

Aksi takdirde büyük anzalara, dolayısile şehrin 

cadde ve büyük kısımlannın karanlıkta kalmasına se
bebiyet verebilirsiniz. 1 Tehlike ve arızalardan sakınınız. 

'--~~~!!!!~~~!!s 
Maarif Vekileti 

t\.sarı Atilia ve 1\ılü zeler 
l\lüdürlüğünden 

Jöviyen sütununun yeniden dikilmesi, 23. 10. 934 tarihin
den itibaren bir hafta müddetle ve pazarlıkla münakasaya 
konulmuştur. İhale 30. 10. 934 sah günü saat 15 te Maarif 
Vekaleti İnşaat Komisyonunda yapılacaktır. 

Talipler şartname ve teferüatrnı Vekalet İnşaat Daire-
sinde görebilirler. (3149) 8 - 4823 

Ankara Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ambarlarında birikmiş 140 kalem sa
hipsiz eşya 10-11-934 günü saat 10 da artırma ile satılacak
tır. İsteklilerin giivenmeleriyle beraber o gün gümrükte 
kurulu satış komisyonuna müracaatları. (Müfredat listesi 
gümrükte asılıdır.) (3128) 8-4789 

Ankara ValiliWnden: 
Ankara Mıntaka Sanat Mektebi Atölyeleri için kapalı 

zarfla alınması takarrur eden malzemeye talip çıkmadığın
dan 22. 11. 934 parşembe gününe kadar bir ay içinde çıka
cak taliplerine pazarlıkla verileceğinden istiyenlerin her 
pazartesi ve perşembe günleri Encümeni Vilayete müraca-
attan. (3146) 8 - 4825 ________________________ ._.._. _________________ __ 

Ankara Valili2-i.nden: 
Ankara Emrazı Zühreviye Hastahanesine alınacak o

lan 41 kalem alatı tıbbiye münakasaya konmuştur. 8 ikin
ci teşrin 934 perşembe günü saat on dörtte ihalesi yapıla
cağından taliplerin şartnameyi görmek üzere hastahane
ye, ihale gününde teminatlariyle birlikte vilayet mübaya-
at komisyonuna müracaattan. (3050) 8-4677 

ımuuımnıııouıııınnmmnımınnıı K e 1 e pir eşya ıımıınnınnıumıumıınnıımıımıın 

1 Oda takımı, karyola ve sair ev eşyasının en güzelini 1 
çok ucuz olarak yalnız Bahkpazan civarında Işıklar ı 

1 caddesinde (HALK MOBfLVE ~'\LONUNDA) bu-
lursunuz. Telef on: 2037 8 - 4323 .. 
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Aslieri Fabrikalar 
Ticaret Kaleminden: 

110 Ton kursun 
' Yukarda miktarı yazılı kurşun 10-11- Teş. 934 cumar-

tesi günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacağından talip 
olanların aym gün ve saatte gelmelerL 

Şartnameyi görmek istiyenler her gün kaleme gelebi-
lirler. 8-4800 

28 B1R1NC1TEŞR1N 1934 PA~ 
5 

Ankara Milli Emlak 
Müdürl ·· ;i-ü deıı: 

Yukarda yazılı kamyonetin ihalesi 28.10.1934 pazar ~·c 
nü saat 15 te icra edilmek üzere müzayede bir hafta teın 1 

Fort markah kamyonet ı adet 35 lira nakten peşinen 
edilmiştir. Taliplerin müracaatları (4009) 8-4758 .--

Tornacı, tesviyeci ve 
tenekeci a'ınacaklıt 

Askeri Fabrikalar Umum 
Miidürlüifinderı: 

Kırıkkale fabrikaları için Tornacı, tesviyeci ve tenek~ 
ci almcaktır. Yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliydt.cı 
göre takdir edilecek yevmiye ile ve yol masrafları ken ı• 
lerine ait olmak üzere istihcfamı kabul edenlerden imtih911 

için Ankara'da bulunanların Fisek. İstanbuldakilerin Ba· 
kırköy Barut Fabrikalarına ve lzmirdekilerin de HalkaP1'" 
nar tamirathanesine müracaatları. (3016) 8-4626 

Çanlorı Valiliğinden 
28600 lira 22 kuruş bedeli keşifli Çankırı merıcez O~ 

ve Kurtuluş mektebi bahçesinde yeniden inşa cdilec.e• 
ilk mektep binası kapah zarf usuliyle 9. 10. 934 tarihı.11" 
den iytibaren bir ay müddetle münakasaya vazedi~rn~t 
tir. Taliplerin ihale günü olan 10. 11. 934 cumartesı ~ .. 
nü saat 14 te yüzde 7,5 teminat mektubu ve ehliyeti feıı• 
niye vesiykasiyle birlikte Encümeni vilayet ve şartna~: 
,ve keşifnamesini görmek istiyenlerin de her gün Maarıa 
dairesine müracaatları ilan olunur. (3090) 8 -4739 

Bir siren alınacaktır 
Adaııa Belediye Riyasetinden: 

Vakit tayini için Adana saat kulesine konulmak Uıe' 
re on beyir kuvvetinde bir siren satın alınacaktır. 

Satın alınma; münakasa talimatnamesi mucibince ka
palı zarf usuliyle olacaktır. 

İstiyenler belediye yazı işleri müdürlüğünden şartna· 
meyi alabilirler. 

Teşrinisaninin 10 uncu cumartesi günü saat on beşte 
ihalesi yapılacağından taliplerin teminat ve teklifleriylt, 
birlikte belediye encümenine mi•acaatlan ilan olunur. 

8-4750 

Sümer Bank Umum müdiirlii· 
ğünden: 

Kayseri Bez Fabrikası montaj işlerinde çalışmak isti"' 
yen montörlerin doğrudan doğruya Kayseri'deki Fabrika 
Müdürlüğüne müracaattan. (3164) 8-4843 

Askeri Fabrikalar 
Sigorta Sandığından : 

Sigorta sandığı için yaptırılacak şartnamede tadilat 
yapılmıştır. Taliplerin her gün öğleden sonra istasiyoll 
civarında Askeri Fabrikalar Umum Mildürlüğünde btl"' 
lunan sigorta sandığı muhasebesine müracaatları. İhale 
günü 30 Teşrinieveldir. (3154) 8-4837 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

ı - ızmir Çamaltı Tuzlası için fenni şartname ve p~" 
jeleri mucibince 120 beygir kuvvetinde iki adet GazoJe' 
kapah zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve projeler Cibalide Levazım ve mUb8• 
yaat şubesinden alınacaktır. 

3 - Münakasa 19-12-934 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 15 te Cibalide Levazım ve mübayaat şubesind• 
icra kılınacaktır . 

4 - Münakasa ehliyeti fenniycsi mücerrep fabrikalal 
arasında yapılacağından fiatsız proje ve tekliflerin heyeti 
fenniyemizce tetkiki için mbnakasa gününden laakal oll 
beş gün evel tevdii lazımdır. 

5 - Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukard' 
tayin olunan gün ve saatte kanuna uygun olmak uıerf 
fiatlı teklifname ile% 7,5 muvakkat teminat parasını kO"' 
miyona tevdi etmelidirler. (7095) 8-4875 

~~~~~ı 
imtiyaz ıahibi ve Baımu 

harriri F AllH RIFKI. SİNEMALAR 1 Umumi ne,riyatı idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. -Çaakm caddesi civarında 
1Iakimiyetı Millıye Matbaa -
fında basrlmıştır. 

1 

'"lalil Naci Ki!!ıt<;ıhk ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyalan süratle çıkanlır. Telefon: 1230 


