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SERGiDE 
Oü A. k • . • ., · ilk n n ara da yem Sergıevı nm 

ıa ~anayi sergisi açılmııtır. Biz Lo
lı n da müstemlekelikten yalnız 
eı::~~a kurtulduk. Fakat henüz 
I' egıne amerikan unu karııtı -
an bir bug" day memleketi köylü-,.. , 
llne J'a b . . d' b' ltı le Pon e-ı:ı gıy ıren ır pa-
ıe Q lnernleketi idik. Bankasız, 

"1nayeaiz ve makinasızdık. 
l't ~ürk milletinin öz kaynakla -
ltı n a!" ha•ka hiç bir feye güvene
lce e~d1k. Her teYİ kendi paramız, 
le bdi gücümüz, kendi ~lmterimiz-
1' t

• asa.racaktık. ihtilalciler cesa· 
e 1 ·1 · 11 ta 1 .? ise haıladık. ilk ileri atı -

,
1

1 Qniimüze kuraklık çıktı. Kı
liiİ Anadolu kasabalarını aç köy
h er sardı. Yağmura kavuştuk; 

Uyefer cf e buhran geldi, çattı. 
ald 1!~1nlık duymuş olanların çok 
F kugunu söylemek lazım gelir. 
~ a at rne~ele, müstakil olmak da
~81 icti. Bu davada ölüm bile va
t n adamlarının adımlarını gerile-
ecek hir engel sayılamaz. 

t ı!deta hir yaratış kavgasına a
~ilc ıııtr~. Sanayi sergisini bu ha· 
b •• atlerı akılda tutarak dola•mız: 
oı.r ~ l' un ana zorluklar yıkılmııtır. 
0Pra~ımıun, halkimızm kahili • 

)etlerj .... h'l' L 1' ii t·" · •l ı ıyoruz. ozan teme ı 

ı s unde toptan bir in~a'nm iske • 
etle · k ai . rı umlmudur. Her taraftan 

le ~1n VP"nikhinliğin şen türkü sea-
1& tı ;.elivor. Kafalar sağlam, kol-

r lHJ\.ct" ır. 

•i "'!'üı:kiye, bu asrıa e~ ileri siy~
ti~~ctırn1\\ ve iktısadi müessesele
lcad en hiri manzarasını alıncaya 
rı 1\r, bu essiz medeniyet $avqı
l.~ d~anı d v• G . .. .. . ..., .. e ecef{ız. enış ~orup 

l\ı Yük dü~iineceğiz. Cii"kü cloğru· 
\f~~d~~ ki yalnız millt davamızı 
)1 l. ·

11
ueynelmilel esaslı bir dava· 

'"a ebrıekte · · 
Sanayi ·ı . Y•~· d'.. . ·ı ..... :. '-\ .. cı erımız, ve ıeer ııuı-

lrl-~ueaaeıelerimiz" var dikkati
lllı ~~ ke~di üzerleri_nd~ olduğu • 
le.-d ılrn~hdirler. Bütün teıebbüs -
illi' e tn•llf dava ve ahli.k unıuru-
~k~nfaat unsurundan üstün tu· 
l>t ardır. Cümhuriyetin iktısat 
ili ~~ınının, istiklal mücadeleıi
diİ ?'~nılamak işi olduiunu, ken· 

erının h" 1 h' d t d ~f e ) oy e ır müca e e e va· 
Ilı ""~ nuş vatanda"lar "ldukları -

li a unutnııyacaklardır. 
le 1c:' serııi kendileri için mille -
eaerinrıh bir ~tihandır. Büyük 
1'.-tltın a~lrca sermayesi Türkiye 
ltttta ın feda karlığı "' ·foğu h~
tUrJc ~Jtulmalı~ır. Kalite, bir 
~İf~tt~ aneaidir: işte do~rululr f .. 

•lltta' d . 
S.. n ane en ayrılmaz. 

--na · · · ~e lkt Y• •ergisi, Milli Tasarruf 
lirdi~.'sat Cenıiyetinin vücuda ge-

"'' Yen' b' illiyeti l 1 ınada açılmıştır. Ce-
lıirleri~. s~anhul ve lzmir gibi şe
"ılırıa, •2: e de böyle binalar ku
leı;~ tna. rehberlik etmesini is -
~ FALiH RIFKI 
Saıkan· - --= ~ . -

itilafı konseyi 
ve küçük itilaf · 

L_ biill topl . · 
""Clll-.. ._ .. Ballran 1t·•~L.. dai & 

~n "•-· · lıı11n mı 
b-._ - ...... L-1!a • ~ ll..; . UUUUlZD'daki Reis YU• "-.a- c:ıye N M. · · 
il.._ '"4lll çele b1l'I Maloimoı tara-
~·· .:~o~ya Hariciye Nazm M. ı 

: daki tel&rafname çekilmit-
'1. . - . . 

~n~ı )i 
• • '<üçiilc t . ~zrE ' ' ... t"J.,e; Prag 

t~ ?"!li:ti rıı rn tılaf rersı ,,1. Titülesko me-
~nc& tı\l'affak· • · · l'k l' tttn . ıyctı ıçın vaki olan lü-
1 t L ('nnılc · • • e o':tJ rınızı selamlarınızla bir-

A ka ~e teb'iğ etti. 
1 ti • rı\ da to 1 
t trı trı\hn .P annıı§ ola n Balkan dev-
e~f't k·· easıller· • • 
d k· trl "rinıi . 1 nan;ıına en samımı 
it' 1 ~ayr .. tl ~ arzeder ve sulh uğrun-

11lı d " "r•rn. . " rn12 old 121n neticesine tam bir . 
ufunu temin ederim. 

Maksimot 

• • 
M L Birinci te riı 

1934 

Hergün sabahlan Ankarada çıkar 

Blylk bayramın lliacl yıldöaii •• a 

on· birinci yıl geçit resminde Gazi Hazretlerinin tahassilslerini anlatan Gç ltrymetli enstantane. 

Cümburiyetin on birinci yıldönümü 

,ebrimizde coıkı•n tezahüratla kutlan -
mr~tır. Bütün Anl.\ra balkı bu büyük 
günü kutl.mak İ§.İn ıabahm erken saat
lerinden itibaren yollara dökülmüılerdi. 
Bütün caddeler g~ilmez bir halde idi. 
Halk, geçit resminin yapılacağı alana 
giden yollarda daha çok ııklıkla yer al· 
m~ta idi. Balkan ltalafı devletleri nazır 
larmm Ankara'& bulunuşlan cümburi· 

yetin 11 inci yıl dönümünü kutlama me
rasimine ayn bir parlakllk vermiıti. 

Reiıicümhur Hazretleri saat 12,45 
te B. M. Meclisine gelerek tebrikleri ka
bul buyunn~ılardrr. Reiıicümhur Haz
retleri B. M. Meclisine teırifleri esnasın
da. B. M. M~liıi Reisi Kizım, B1tıvekil 
ismet, Büyük Erkanı Harbiye Reit.i Mü
§Ür Fevzi Pata Hazretleriyle meclis reiı 
lik divanı, Ankara V alisi, Anka a Mevlc: 

Kumandanı ve Muhafız Alayı Kuman
danı, Protokol Umum Müchirü tarafın

dan karşılanmıı ve bir kıta aıker ıelim 
resmini ifa eylemiıtir. 

Bir müddet İstirahat buyurduktan 
sonra Reiıicümhur Hazretleri B. M. 
Meclisi Reisi Kazım, Baıvekil ismet, 

yük Erkanı H arbiye Reiıi Mütür 
' vzi Pafftlar I.J .. zeratiyle vekillerin, B. 

(Sn~u 4 iinci1 sayıfads) 

B81kan itilBfı konseyi diin toplandı 
~~~~~~~~ı----• 

Dün gece Hariciye Vekilimiz tarafından verilen ziyafette· 
konsey azası bak anlar; Balkan antlaşmasının derin ve 

insani manasını anlattılar . . 

1 .. Gazi ~z~ ve Balkan antlaşması 
1 

Dun gece Ankara Palaı ta Han- kanlarının bu gece acunca işitfl - Balkan antlaşması işte bu bele. 
ciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey tara. m_iş olan karşılıklr sözlerini dinle- Jediğimiz örneklerin ilkidir. Bu 
hndan verilen ziyafette söylenen nu. dım. ilk örneği yapabilenler içinde bu -
tukları radyo ile dini.iyen Reiıicüm Balkan birliğini istiyenler ve lunmakla Türkiye bahtiyardır, Bu 
hur Gazi Mustafa Kemal Hazretle- onu kendilerine §İar edinenler işte kendileriyle beraber çalışmış 

. • harp ile sulhu11 ·ne oldalunu tec. oldagu~ muz devletleri candan tak· 
ri söylenen bu çolr. samimi sözlerden rübe ile bildikt~n sonra sulhsever dir v~ tebrik ederiz. 
müteha11iı olaı-alr yazımı olduktan olmayı (ercib ~enlerdir. Beşeriye- Bütün sulh ve müsalemet isti• 
hitabeyi ziyafette okunmak üzere tin saadet v~ ~efahrnm sulh için: yen IM1deniyet llemi karşısında 
Harici,.• :Vekili Tevfik Rüttü Beye de yaşamakla kabil olacağı inancı- şüphesir ki Balkan antlaşmasının 
gönde,.nitlerdir, · nm kanii olanlardır. Bu kanaatte birleştirdiği çehre insanlık, sulh· 

Reiıicümhur Hazretlerinin bu hi- bulunan devletlerdir ki en önce, perverlik, lcardaşlık çehresidir. 
-tab::leri Hariciye Vekaleti Umumi bugünün, beşerin başı üstünde yük- Nurlu çehredir. Bu çehre ile dün-
Kfıtibi Numan Rilat Bey tarafından selen tanınması zarur] realiteleri- yaya görünmekte olan Elen Reisi-
ol<unmuf ve tercüme edilmiı bun- -ni görmüşler ve onun değiştirile - cümhuru Hazretlerine, Romanya 
dan sonra t!a radyo ile neşrolunmuı- mez icaplarrna uygun olarak reel Kıralı Hazretlerine, Yugoslavya 
tur. dostluklarla birle§mişlerdir. Kırali Jlazretlerine, Yugoslavya Na-

Gazi Hazretlerinin hitabeleri ıu- Bu dostluklsnn, beşeriyetin bu- ibi Kıralisi Prens Pol Hazretlerine, 
<!ur: .günden sonra tecellisine gönülden ve niyabet meclisi azasına ve Elen, 

1 

"Balkan anlaşmıı devletlerinin intizar ettiğimiz dostluklara örnek Romen, Yugoslav ve Türk milletle-
4.nkara'da birlikte bulunan ba'" olmasını temenni ederiz. rine zevk ve saadet dilerim . ., 

\. 

ÇARŞAMBA 

Her ycrclt> 5 kuru~ 

öZ TüRl(Ç E 

Aydos atlıları 
, Seçim çevresinde görüıler: 

- Yahya Kemal'c -

1 Kırk atlıydılar; kırk türk atlısı, Ya -

1 
· lazdan gözleri çocuklar gibi ıendi. Oz • 

terinin güneıliği, yüzlerinin kıZJI yağız. 
lığında parpar yanıyordu. ince belle
ri, geniş omuzları, eyer üstünde zembe
rek duruıları vardı. Kılıktan gönülleri 
kadar bir, salınıılan kıhklan gibi düz
gündü. Kırk atı dile getirelim. T•li 
boyunlarınıı oktıyarak, kabank yelelerini 
parmaklarıma dolayarak, senit satnlan
nı sığayarak. kvk atı dile getirdim. Kır-
kı da bana dedi : - Ne mutlu bize ki 
binicimiz türktür! Ve biz türküz! O ol
masaydı biz olmazd ık. Biz olmasaydık 
acun yabanilikten kurtulup bugüne eri
ıemezdi. Yaban balkanlarda, çakmak ke 
pirJerde çelimsiz sırtımız ve yırık tırnak
larımızla sapan öküzlüğü bile edemez
ken; sırtımızı pek. hrnağımızı tek eden 
(0) dur. Bize nah ve adamcılığı, adama 
da demiri ve bugünü veren (0) dur. Gaı 

J konya kıyılarından mor enginleri ilk Ön· 
• ce göz atan biziz. Tarık bin falanı da 

altbaşa götürüp seyrettiren torunumu
zun torunudur. Bize bak Ankara meb
usu! Angora ırmağından, Altaylardan, 
Altındağ' dan acunun binbir bucağına &İ
den ıenin atanıa ... onun ~~da da kazan 
üzengiye böğür ve~--~·-~· " atamdır. 
Ne mutlu bize ki, bl:n11:~ türktür 1 

Yahya Kemal! Ni~ut Akınala
rın ve ozanların ozanı! Kırk atJı:rdrlar; 
Kırk, türk atim. Büyük Çankaya yay
laıının Aydos bucağından, Aksak Ti
mur'un at sürdüğü Çıbık yazııma imnit
Jerdi. 

Onlara (Aydos Atlı 5pGI' KalülMi) 
diyorlar. Bence, ıence ve hepimizce on
lar yirmi milyonun kırk ömüfüdür.(t) 

Bir erkek aslanı belkemifinden tuta
sım ve dile getiresim geldi. ilk kartılat
mada böyle yapıp sorac:qun: - Varlık
ta en büyük. en acı ağın (2) nedir? Sea 
ki aslanım, de banal Aılanm ilana vere
cefi karşılığı biliyorum, 1unu aö)'liyec•k 
tir: - Ağım ikidir, hirinciai ,.lem, 
türk ahnın yelesi g1Di delildir. ikincin 
de ne mutsuzum ki 1;enim ıırtnna Türk 
binmiyor!. .. 

Kırk atlL.. Ortayayla'nın Çdrik Ofta 

aındaki kırk Aydoı atlı11 itte bunlardır 
Ozan l Ben onlan gördüm. Hem kend~ 
leri, hem de kabank yeleli atlan ile ko
•uıtum. Türkiye çocuiu ve A~ Meb 
uıu adı ile._ 

Kaç günde olmut bu! 
Birkaç gün içinde. 
Orada jandarma yüzbaııhğı eden ak 

(Sonu S inci sayı/ada) 

(1) Örnek: nUmune, Ömük: timsaL 
(2) Ağı: keder, Ağu: rehir. Afrt. ya.kw 

ınak, ağıtlamak gibi. Ota da zehırdir. 
Otalamak, otalanmak gibi. 

Diizeltnw: 
Eve iki günkü sayımızda cüm • 

huriyetin on birinci yılı öyökono
mik çalı§maların_ı hul~ıa eder• 
ken öyökonomik ıeklınde ter• 
tip edilmesi iycap eden ve iktı~· 
di manasına öz türkçe olan keh· 
me üyökonomik olarak tertip ediı 
mit olduğundan düzeltiriz: 

Bulkan ltiWı konseyi dün saat onda 
Hariciye Vekaletinde encümen halinde 
toplanmıf, ve saat 13,4& te misafir na

zırlar şeref'ıne Büyük Mil!et Meclisi 
Reisi Kazım Paıa Hazretlen tarafından 
Anadolu kulübünde buıuıi bir öile Y• 

yo ile memleketin İç ve dııından dinlen
nıİf tİr. · Gazi Hazretlerinin nutuklarında 

me~i , :ımiıtir. 
~ece saat 20,45 de Hariciye Vekili 

T C"' ·ı: · §tÜ Bey tarafından misafir 
nazırlar ıerefine Ankara Palasta bir ak-

~· ·ı · e bu yemekte şam yemegı verı mış v . • • 
Tevfik Rüştü Bey ile, yunan Har~c~ye 
Nazırı M. Maksimos, R9manya Harıcıye 
Nazırı M. Titülesko, Yugoslavya Harici
ye Nazır vekili M. Puriç birer nutuk 
söyliyerek, Balkan antlaımaımm derin 
w insani manaımı konuşmuılardır. 

Yemekte söylenen ba nutuklar raci-

Nutukları konuıma ıh'Uiyle JUi· 
yoruz: 

Hariciye Vekili Tevf'ık Rüıtü 
Beyin nutku 

- Aziz mealektqlanm, bammlar, 
efendiler, 

Balkan 1 tililı devletlerinin müme11il
leri, Balkanlara olduğu kadar bütün Av
rupaya da iıtııraplar veren bir facianın 

ferdasında, alelade içtimalarını akdet -
mrk üzere Ankara'ya gelmiş bulunuyor
lar. 

Cümhuriyet hükumeti namına, muh
terem meslektaılarnna ve doıtlanma bot 
reldiniz derim. 

(sona t. iacl ayı/ada) 

Türkçe 

Sayın 

Üye 

Uluı 

Gai H~retlennin.;,..,. MUlet Mecli6ind• ~yl_re: 
· cekleri nutulıta lıullamlacalı olafl öz tür~ Wımaen, 
arapça, larsça oe ~ran•zca Jım:ııl!.IJan ile GfGiula n;:: 
rediyoruz. Bu· lıeluneln euelki gun meba.Zanmua .. 
ğıtılm11tır. 

Osmanlıca Fransızca 

Güzide, muhterem Honora~le 

Aza, unıur, uzu~ Memb.e 

Millet Nation 

Genel (gen, genit. Umumi G n ' ral 
Polit'c:ue 

Sıyaaa (yasa) Si• a et 

uıu..ı (uluı) Milli Nalional 

(SoDll S inci ayrlad•) 
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Balkan itilafı konseyi dün toplandı 1 

kendisine gaye edinen geniş bir devlet
ler camiasıdır. 

Harp imkansız olunca Milletler an
laşmağa mecbur kalırlar. 

1 
Dost meınlel<.etlerİJJ 
nazırları ~ehrimizde 

Başı 1. inci sayı/ada) 
N'lai'em içinde bulunan Balkan devlet

lerinin, tesanütlerini teyit etmek azmile 
ırıü -ıe:;siJlerini türk cümhuriyetinin milli 
ı.ayramı merasiminde bulunmaya memur 
etmiş olmalanru derin bir memnuniyetle 
kaydediyorum. Balkan devletleri bu ha
reketlerite elem ve meserretlerinde ne 
kadar müşterek, ve hayatın tecellilerine 
karşı emniyet ve sulh ülkülerini tahak
kuk ettirmek azminde ne kadar mütte
hit bulunduldannı göstermek istemiş-

lercliı-. 
Efendiler, bu nazikane ve dostane ha· 

rek~tin manası sizleri bütün sevgisile 
saran türk milletinin gözünden kaçma
ttıışbr. Ntml ki, Avrupıı'da sükun devre
nin ı.: .. terakki ve medeniyet zamanı ola 
rak nihayet yerleşmesini candan istiyen 
milletlerinde müteyakkız naz.arından 
ka~!"'l1VRCtıkt1l'. 

Efendiler, Balkan itilafı devletleri 
tarafından bu sahada sarfedilen gay· 
retler 11iyık oldukları takdire mazhar 
olmaktan Mli kalamazdı. Ve müzake· 
relerimizden ayn ayrı her birinin mün
cer olduğu neticeler sulhun idamesi 
hususunda davamıza bağlanan ümitleri 

asla boşa krkarmamıştrr. 
Binaenaleyh, Balkan misakını imza 

etmiş otan devletlerin mütemadiyen 
artan tesanüt ve d<>stluklarmı burada 
tebarüz ettirmekle, sulh dostlarına her 
halde kıymeti ihmal edilemez yeni bir 
zaman vermiş oluyorum kanaatindeyim. 

Aziz meslektaşlarım, 
Kendi kendimize ve kendimiz için 

yaşamakla dostlarımıza, müşterek me
saimizin istihdaf ettili itilaf ve muka
renet devresini, tarafımızdan ve onlar 
tarafından bizler ve onlar için en eyi 
bir tarzda tahakkuk ettirmek zamanı· 
nı veriyoruz. Samimi ve dostane teş
riki mesaim~ gayeyi takip. eden 
herkes için mu• .... endir. Muztarıp be-
11eriyet kar§ı!' . insanlık camiasının 
herhangi bir uzvunun bu zaruri ihtiya
ca tamamile tetabuk et.miyen bir ülkil 
besliyebileceğini kabul edemem. 

Balkan devletleri geçirebilecekleri 
bütün imtihanlardan, ittihatlarmda da
ha ziyade resanet ve dostça teşriki 
mesai arzularında daha ziyade kuvvet 
bulmuş olarak çıkacaklardır. 
. Efendiler. 

Tasavvurunda şuurlu ve tatbikinde 
azimkir olan bu teşriki mesaiyi bura
da, sizin huzurunuzda ve sizin tasvi
Qinizle, ilan etmekle lıahtiyarıın. 

Beşeriyetin asgari bir saadete hak
kı vardır ve bu saadeti ona bulup ver
mek mesut zimamdarların vazifesidir. 

Sulh vaaıtasiyle refah Y"e her taraf
ta sulh. Büyük Şefimin Türkiye'nin 
harici ve dahiU siyasetini istinat ettir
diği düstur işte budur. 

Balkan itilafı bu düsturun en müs • 
bet eseridir ve tamamen kaniim ki, en 
feyizli eseri de gene bu itilaf olacaktır. 

Telafisi kabil olmıyan bir ziya ile 
matemde bulunan bizler, Aleksaııdr'ın 
hatırası önünde, kahraman kıralın bi
la kaydüşart tasvip etmiş olacağı bir 
fymanla doluyuz. 

Kadehimi, Yunan Reisicümhurı.ı Haz
retlerinin, Haşmetli Romanya Kıralı 

Karol Hazretlerinin. Haşmetli Yugos
lavya KıraJr ikinci Piyer Hanetleri • 
nin, Fehametli naip Prens Pol Hazret
lerinin ve niyabet meclisi azasının 

eıhhatine kaldırıyor, asil ve dost yunan, 
romen ve yugoslav milletlerinin itila 
ve refahlarına ve daima daha sıkı ve 
başancr ittihadımum şerefine içiyo • 

rum." 
Yunan Hariciye Nazırı M. Maksimos'-

un nutku: 
" Aziz meılekdaşrm ve dostlarım. 
Aranızda bulunuşumuzu, beni cid • 

den minnettar eden çok yüksek ve mü
heyyiç sözlerle sclamladmız. Bundan 
bir sene evel gene burada kendisine 
yeni bir delilini verdiğimiz his ve dost
luğumuzun samimiyeti size şükranımı 
uzun nzadıya arzetmek vazifesinden be
ni vareste kılmaktadrl'. 

Ancak buna bir şey ilave etmek, 
memleketinizin tahakkuk ettirdiği ve 
'dün yarı§ yerinde parlak ve şanlı bir 
tezahürünü gördüğümüz muhteşem te
rakkiyatm yürekler" -. izi ne kadar se
vinç ve memnuniyede doldurduğunu 

söylemek isterim. Milletinizin yılmaz 
azmi ve hükfunetinizin kiyaseti saye· 
sinde ve her şeyden evet tUrk milleti
nin mukadderatını idare eden §efin de
hası sayesinde berkesin hayretle tak• 

dirini ve doıtlanmzın aynı zamanda 
meserretini mucip olan netiyceler elde 
ettiniz. Bu tarzda çalışmakla hem 
memleketinize hem de Avrupa'nm bu 
ikamet etmekte olduğumuz parçasının 
huzur ve sükOnuna hizmet etmiş o1du
ğunu :ım söylemezsem samimi düşünce • 
lerime ihanet etmiş olurum. Bunu ka
ti olarak beyan etmekle bahtiyarım .çün
kü milletlerimizin en yüksek ülküsü o
lan sulhtın ancak onlann kudret ve re
fahiyle en mükemmel bir sekilde temin 
edilebileceğine kaniim, ve gene bilhas
c;a, herhangi birimizin elde ettiği terak
kiler karc;ısında duyduğumuz müşterek 

meserrette Balkan siyasetimizin muvaf
faikiyetinin en parlak müeyyidesini gör
düğüm icintlir ki bu bahtiyarlığı hisset
,.., .. ı,trvim. Ve her şeyden sünhe edı>nlere, 
.,.,nyana yaşıyan her birinin terakkile • 
n ni endiyse ve haset ile değil, müşte
rek emniyet yolunda yaptığı fedalrar -
hklar karşısında memnuniyet ve şük -
ran hisleriyle takip eden dört milletin 
rnuhteşem manzarasını gösterebiliriz. 
l şte bu, bizlere en parlak ümitler bes
lemek hakkını veren bir netiycedir, ha -
yatta en bUyük faaliyetlere ötedenbcri 
yol açmış olan yürek ve fikir tesanil • 
dünden doğmaktadır. Ve bu netiyce -
ler karşısında katetmis oldu{tumuz me
safeyi ölçecek ve müşterek siyasetimi -
:zin şimdiye kadar muvaffakiyetle ge
çirmis olduğu imtihanlart tlüşünecek o
lursak, yenmek mecburiyetinde kalmış 
olduğumuz mukavemetleri daha büyük 
bir süktlnet ve müsamaha ile derpiş e -
tiebiliriz, zira bugün biliyoruz ki, hiç 

: r müşkül Balkanlarda kurmak iste -
d iğ imiz yeni Slemin tedricen teessüsii -
nil durduraHıe::\k kudreti haiz olamaz. 

Aziz mes~,.ktaş ve dostlarım, 
ftimatla dolu olan bu müşahedenin 

bugünkü şartlar a1tmda niçin fevkal
ade bir ehemmiyeti olduğunu söyle· 
meğe lüzum yoktur. Yugoslav miJ1eti
nin büyük şefine karşı daha gecen gün 
son hürmet vazifesini yaptık. Asil ve 
kahraman Yugoslavyanm uğradığt e
lim imtihan karşrsm<!a duyduğumuz 

heyecanı henüz canlı olarak muhafaza 
ediyoruz. Bu elim imtihanın ferdasın
da tesanüdümüzün teyidi, milletleri· 
mize meserretlerinde olduğu gibi ele:n
li anlarında da etraflarında aynı yara
ları taşıyan, aynı felakete uğrıyan :lo:;t 
ve sadık yüreklerin çarptığını bi~se 

decekleri emniyet ve kanaatini vermiş· 
tir. Kaderin bj~ bir şereften ve hatta 
vatanı yolund.2. ölmek şerefinden bile 
mahrum bmı:cmadığ( hu biiyükkıral, 

davamıza eu büyük hizmeti yapmış o
luyor. Na·~ıl nasihat1arile bizi irşat et
miş ve dtişüncelerinin yüksekliğile bi
ze ilhanı vermişse ölümile de bizi daha 
müttehit kılmıştır. 

Binae'flaleyh, ffimdiye kadar takip 
etmiı . olduğumus mukarenet gay
retlerine bu feci hadisenin ferdasında 
daha büyük bir azimle devam edebili· 
rlz. Elde edilen neticelerden müftehir 
olarak maziden bir itimat dersi alabi -
liriz. Bu maziden kiyaset dersi de al
malıyız. Çünkü, bilhassa timdiye ka
dar takip olunan usulün itidali ve 
azimgarhğı sayesindedir ki en çetin 
müş.külatı yenebildik. Münasebatımı

zın tedricen inkil&fta devamını temin 
etmek ve aramızda mevcut birlik kuv
vetlerinin tez;ahür ve tekasüfüne im
kan vermek suretile ananevi ve devam
lı bir terakki husule getirdik. Bu te
rakki, batta iktısadi ve içtimai hayatı
mızı değiştirerek daha ı:engin ve fe
yizli ..iyasi bir faaliyet için yol hazır· 

lamtftır. 

Bugün dünyada hüküm •Üren ve 
memleketleT arasındaki mübadelatı bo
zan biribirinin iktısadiyatını tecerrüt 
ettiren iktısadi karışıklık bizim mesa
imize aztm bir inkişaf sahası açmakta
dır. 

Ve eminim ki, iktısadi münasebet· 
terimizi gUç olan yeniden tensik işi ce
saret ve basiretle başlamak suretiyle az 
z:aman içinde takdire değer netiycele
re varacağız. Bn netiyceler takip etti
ğimiz siyasetin doğruluğuna milletleri

miz ve bütün Avrupa için yeni bir de
lil teşkil edeceklerdir. 

Davamızın istikbali hakkında iyti
matla meşbu olarak, kadehimi asil türk 
milletinin kahraman reisi Gazi Musta
fa Kemal Hazretlerinin sıhhatine kal
dırıyor, Başvekil İsmet Pqa Huretıe
rinin ve TeYfik Rfiştü Be7efeaclinin 
llhhatlerine içiyorum. 

Romany3 Hariciye Nazırı M. 
Titülesko'nun nutku 

"Aziz meslektaşlarım, Hanımlar , E

fendiler, 
Mecburi ikinci içtimaımızı yapmak 

üzere Ankara'da toplanmakla mazi ve 
istikbalin bizim için tahribi gayrı ka -
bil bir nesç halinde ördüğü kati zaru
retlere itaat ediyoruz. 

Yugoslavya gaddar bir darbeye uğ· 
ramıştır. Büyük kıralı ölmüştür. 

Balkan devletleri matem içinde bu
lunuyor, fakat gene mümessilleri An -
kara'da toplanmışlardır. 

Bu ispat ediyor kl, sulhun tarsini 
siyasetine menfaatleri iktızıısınca t'n • 
gel olmak ve bu siyasetin en salahiyet· 
tar mümessillerini akak bir cinayetlf' 
devirmek istiyenler hesaplarında aldan
mışlardır . 

Fikirler, onları şahıslarında tt>ces · 
sUm ettirenlerle hf'raber ölmez. 

Bugün ölüler her ıamandan ziyade 
ve yaşıyanlardan fazla kuvvetlidirler. 

Bize icraatta bulunmağr vaşıyorlar· 
mısç:\sma emredenler işte onlardır. J{en 
dilerine icap eden hürmette bulunmak 
icindir ki programmıızda hic bir değişik 
tik yapmamağa karar verdik. Ve hugiln 
onlara ve hatıralarına hürmeten Anka
ra'da bulunuyoruz. 

Bir fikir volunda ölenler kahraman
dırlar ve onların vasiy-eti şu tek kelime
den ibarettir: devam ediniz. 

Bunu, h:ıyatta bıı1ı1nduğumuz müd
detce hiç durmadan yapacağız. 

Fakat kahramanlar yalnız icraat is
temezler: adalet de isterler. 

Ve vicdanımız bize diyor ki, onlar 
için a daletin manası tenvir ve cezadtr. 

Arzularını yerine getirmekte olduk· 
Janm1z hem berikini hem de ötekini el
de cdinciye kadar gayretlerimiz duTmı

yacaktır. 

tnsanı z.ebun eden acr\ar vardır, fa
kat öyle acılar da vardrr ki kuvvetleri
miı:i on misli arttırrr. 

Bi7.İ.m acımız, her ülkünün t;:ıhakkıı· 
kuna karşı çıkan engelden doğanlar gi
bi, bu son nevi acdardand1r. 

t~te bunun kindir ki bugün aranızda 
artmıs kuvvetlerle bulunuyoruz ve tiirk 
cümhuriyetinin milli bayramına istirak 

ettik. 
Gördüğümüz manzara bizi mütehey· 

yic etti. Ve istikbalin ne kadar asil tiirk 
milletine ve ona karşı samimi bir dost
luk besliyerek mukadderatlanm onun 
mukadderatına bağlıyanlara ait olduğıı
mı hize öğretti. 

Dün bize, topraklarınızı ona fo. 
kunmak cüretini gösterecek herhangi 
bir kimseye karşı müdafaa edecek olan 
parlak ordunuzu göstermekle kalmadı· 
nız, aynı zamanda sulha hadim kıldı
ğınız hatsiz kuvvetleri tedarik eyledi
ğiniz muazzam insan kaynağını da gös 
terdiniz. Ve bilhassa, bize Türkiye 
Cümhuriyetinin büyük şefinin idaresi 
altında usu], mesai ve kanaatkirlıkla 
nasıl zamanın boyunduruğundan kur
tulunabileceğini ve nasıl onun bir 
metbu iken bir müttefik haline getiri· 
lebi!eceğinj gösterdiniz. 

Balkan itilafının kıymet ve mana
sını, hiç bir zaman dün Anadolu yay
lasında, eşyatan olduğu kadar ruhları 
da aynıderece aydınlatan bir güneşin 
şuaları altında anladığım kadar anla

mamıştım. 

Evet, biz sulh i$liyoruz. 
Tarihleri harpların tevalisinden 

ibaret olanların hararetile sulhu isti
yoruz. Biz sulhu, aynı zamanda, en sa
adetli harbrn intzaniyete tek bir sulh 
senesi mesaisi kadar kar getiremiye· 
ceği kanaatinin verdiği ateşle arzu e

diyoru~. 

Fakat şunu da biliyoruz ki sulh ba
sit bir kelimeden ibaret değildir. Ve 
sulha malik olmak için yalnız onu söy
lemek kifayet etmez, onu tesis c-tmek 

de lazımdır. 
Sulhu tesis etmek, öyle bir askeri 

kuvvete malik olmak demektir ki sul
hu bozmak istiyenler bunu hatta dil
şüıuneğe bile cesaret edeme-sinler. 

Eğer bir devlet, coğra.fi genişliği 
ve nüfusu itibarile, tek başına böyle 
bir askeri kuvveti teşkil edemezse, 
akıl ve sevki tabii ona kendiaile aynı 
vaziyette bulunan devletlerle teşriki 

mesaiyi emreder. 
İtilafımızı doğuran işte bu olmuştur. 

Binaenaleyh Balkan itilafı, ıulhu en 
dürüst ve en nazikane beynelmilel tea• 
mülleı: hizmetinde muazzam bir kollek
tif kuvvet tftkili ile ldame cttirmeji 

Evvela müttefikler arasında, milli 
emniyet mevzuundan hariç mesel eler 
üzerinde, itilaf edilir. 

Sonra müttefik olmıyan komşularla 
itilaf olunur. 

Ve nihayet hiç komşu olmıyan dev
letlerle itilafa varılır. 

Sulhun feyizleri o kadar büyüktür ki, 
harbın imkansız bırakıldığı her yerde 
hayat müteaddit ve muhtelif cephelerin· 
de tam bir inkişaf bulur. 

Balkan itilafı. dairesi gittikçe geniş
liyen bütün bu nevi an1a~maların merha 
lelerinden geçecektir. 

Nitekim şimdi, iktısadi münasebeti
mi7.in ve münakale yo1larımızm ve bil
h<ıssa Tuna ile Karadenizden istifade 
erlcrrk Balkan ve merkez\ Avrupa dev
letlerinin Asya ile olan mübadelelerini 
artıracak olanlannın inkişaf ettirilmesini 
görüşmekteyiz. 

Komşularımızla, muallakta bulunan 
meselelerimize cümlemiz için memnuni
yeti mucip bir sureti hal bulmak Uzere 
mfö·akerelere başladık. 

Nihayet komşu olmıyan devletlerle 
de Balkan iytilafı aynı derecede dosta
ne münasebatta bulunmaktadır ve on -
larla arasında menfaat ihtilafı yoktur. 

Balkan miysakını imza edeli henUz 
bir sene olmadr ve öyle zannediyorum 
ki bütün dünya önünde şunu kati ola
rak söyliyebilecek vaziyetteyiz: Şayet 
sulh bir gün bozulacak olursa bu her
halde bizim civarımızda olmıyacaktır. 
Başka bir tarafta bozulduğu takdirde 
ise öyle zannediyorum ki gene şunu 

kati surette beyan edebilecek vaziyette
yiz: Balkan iytilafı icraatını diğer 
sulhperver anasırın icraatiyle o derece 
imtizaç ettirmiştir ki kendi evinde va
ziyete hakim kalacaktır. 

Bizi birbirimize bağlamakta olan 
muahedenin akti için bir sene evel sar
fettiğimiz çetin gayretlere bundan da
ha güzel bir mükafat beklenebilir mi? 

Balkan iytilafının mukadderatına 
tam bir iytimatla kadehimi, Gazi Mus
tafa Kemal Hazretlerinin, Yunan Rei
sicUmhuru Hazretlerinin, Haşmetli Yu
goslavya Kıralı İkinci Piyer Hazretle
rinin, Naibi Krali Prens Pol Hazretle
rinin ve niyabet meclisi azasının sıh • 
hatlerine kaldırıyor, asil ve dost türk, 
yun~n ve yugoslav milletlerinin refah 
iytilasma içiyorum.,, 

Yugoslavya Hariciye nazır vekili M. 
Pnriç'in mıtlnı: 

Reis Hazretleri, Hanrmlar, Efendi

ler, 
Hariciye nazırı M. Yevtlç Hazret· 

leri, devlet işleri kendisini Belgrat'ta 
alakoyduğundan, Ankara'ya gelip btt 
içtimaa bizzat iştirak edememekten mil
teve llit teessürlerinin sizlere iblağına 
beni memur etti. 'M. Yevtiç gelemedi-
ğine çok müteessiftir, hususiyle ki Bal
kan tesan\idünün en iymanlı taraftarla
rından biridir ve ilk anlardanberi bü -
tün gayretlerini bu tesanüde hasretmi'
tir. 

Namdar, büyük şefi Gazi. vazife 
kurbanı kırahnın ölümüyle felakete 
uğrıyan yugoslav milletinin hadsiz de
rin elemi karşısında gerek kendisinin 
gerek türk mitıetinin asil duygularını 
en evel izhar edenlerden biri olmuştur. 
Teselli verici sözleri biltün yugoslav 
milletinin kalbinde yer etmiştir. Sar -
sılmaz dostluğumuzun bizce en kıy -
metli zamant olan Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine karşı biitün yugMlav mil
letinin duyduğu şükran ve muhabbete 
ben ancak tercüman olmaktayım. 

Üç hariciye nazmnm beliğ sözleri
ne bir şey ilave edecek değilsem de, 
Balkan iytilafmm ancak bir sulh ve 
terakki vasıtası olduğunu ben de ehem
miyetle kaydetmek isterim. Balkan iy
tilafı bilhassa ve her §eyden Ustün ola
rak Balkan istiklalinin en kuvvetli ve 
en müessir silahıdır ve bu istiklal Yu • 
goslavya K.ıralhğt'run bütiln harici si· 
yasetinin temeli ve başlıca endiyşesi 
olmuş ve daima da öyle olacaktır. Bal
kan istiklali prensibi. Balkan iytilafına 
mensup olan bütün bizler için, büyük 
kıratın terkettiği siyasi bir akide ol· 
muştur. Yugoslavya milli, tarihi ve 
coğrafi vazifesini aynı azim ve sebatla 
yapacaktır. 

Cümhuriyet hükOmetine ve Tevfik 
RüftÜ Beyefendiye gördüğümüz hara
retli kabu1den dotayı teşekkür ederek, 
kaodehimi Reisicümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerinin, haşmetli Roman
ya Kıralı KaroI Hazrrtlerinin, Yunan 

Yunan Hariciye Nazm M. Makıinıoı 
ve lktısat Nazın M. Pesmasoğlu ile Y~ 
goslavya Hariciye Nazır muavini ~ 
Pudç ve refakatlerinde bulunad 
zatlat" hususi trenle evelki giiıi 
10,40 da şehrimize gelmişler v~ 
durakta Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü ve f ktısat Vekili CelaI Beylerle 
Hariciye Vekaleti Umumi Katibi Nu~ 
man Rifat Bey, Ankara Valisi, lktısat 
Vekaleti müsteşan, Ankara Merkez 1(11• 

mandanı. Hariciye Vekaleti ikinci dairt 
müdürü, Protokol Şefi ve Ankara Eınnl 
yet Müdürü tarafından karşılanmışlat" 
dll'. Durak peronunda mevki almış olaJI 
saygı kıtası selam durmuş ve mızıka ~ 
nan, yugoslav ve romen marşlarını "' 
müteakiben istiklal marşını çalmıştır. 

Misafir Nazırlar kendilerine tahsis edi-ı 
len otomobillerle Ankara Palas otelin• 
inmişlerdir. istikbal merasiminde Ro" 
manya Hariciye Nazin M. Titüleıko ilf 
romen, yugoılav ve yunan sefaret erkiı
m da haZD" bulunmuşlardır. 

Misafir nazırların 

ziyaretleri 
Yunanistan Hari.ciye Nazm M. Malf.ı 

simos, mini lkhsat Nazırı M. Pesmezoi• 
lu Yugoslavya Hariciye Na:ztl' muavini~ 
Puriç Cenapları dün sabah Sll'asiyle Hll" 
riciye Vekili Tevfik Rüştü Beyi, Başve
kil lsmet Paşa Hazretlerini ve B. f.1. 
Meclisi Reisi Kazım Paşa Hazretlerini 
ziyaret etmişler ve onlar da, misafir na• 
zırlarm bu ziyaretlerini Ankara Palas'ta 
iade eylemişlerdir. Misafir Nazll'lar, öi'" 
le yemeğini Ankara PaJas'ta hususi su• 
rette yedikten sonra saat 13,40 da mal~ 
yetleri ile birlikte B. M. M. binasına geloı 
mişler ve milli bayram dolay11iyle Reisf.ı 
cümhur Hauederiıae arzı tebriktıt eyi ... 
mişlerdir. 

Bundan sonra geçit resmi yapıld 
alana giderek geçidj kendilerine tahsit 
edilen tribünden se}'l'etmişlerdir. 1 

Akşam saat 20.45 te Başvekil Paş' 
Hazretleri tarafmdan mh:afir nazırlar §e-' 

refine Anadolu kulübünde hususi bir ak 
,am yemeği verilmiştir. 

Kadıköy tramvayı 
lstanbul, 30 (Teleofn) - Bu •i 

gün Kadıköy tramvayının temdidi 
açılma resmi büyük şenliklerle 
yapıldı. Şirketin müdürü Necmet• 
tin Sahir Bey, uzun bir nutuk sÖY''" 
ledi ve hatlarm ne suretle yapı1dı• 
ğını ve tarihçesini anlattı. 

Vali ve belediye reisi Muhittiıı 
Bey de; bu hatların yapılması dii• 
şünceleri etrafında ilk zamanlar.'" 
da karşıla§tıklarr müşkülatı anlat• 
h ve bütün güçlüklerin bugün ye-
nil di f'!ini ve hattın tamamen hal'" 
km hizmetine açıldığım ve göste
rilen rağbetin de bu işin tam ye '" 
rinde bir iş olduğunu gö~terdiği• 
ni söyliyerek sirketin müdür ve •" 
zalarma teşekkür etti. 

İstanbul umumi belediye 
meclisi 

İstanbul, 30 (T eleofn) - Be~ 
lediye umumi meclisi perıeınbe 
günü saat 14 te ilk toplantısını Y.•• 
pacaktır, meclisin bu devresi bit 
ay sürecektir. 

Afyon liatları yükseliyor 
İstanbul, 30 (Teleofn) - Avtd' 

pa'<lan gelen son haberlere gör~~ 
afyon fiatlannın günden güne Y11 
selmekte olduğu anlaşılmaktadır• 

••• 
Ni'"anlanma 

Büyük Erkinıharbiye Harp fa' 
rihi Encümeni reisi Vehbi P~"' 

··ııv nm kızı DeYlet Şurası aza mu ·~ 
zimi Perihan Hanımla TtınY~t 
Mab.~enıesi reisliğinden müt~ 
Hüseyin Ki.mil Beyin oğlu I~ 
bul vilayeti maiyet memur~ 
dan Sadettin Beyin nitanla~ 
merasimi Cümhuriyet bayraırı•~ .. 
da Nafıa Vekili Ali Beyefendili 
huzuriyle Vehbi Paşa'nın köt~ ti' 
rinde yapıbnı§hr. lki tarafa ııid"' 
lar dileriz. 

~ ......,......,......,=-~-~!!'!!!!!!!!!!~~~~~~ t~ 

Rcisicümhuru M. Zaymis Hazretle tl" 
nin şerefine ve kahraman ttirk mil!; l• 
nin saadetine kaldırıyor, Baş~ekı 11, 
met Paşa Hazretlerinin, Har~cı.ye sili' 
kili Tevfik Rtıştil Beycfendınırı. i)'o'" 
hatlerine ve şahsi saadetlerine ıç 
n:ıaı.,. 
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Cam ar lak bPyramında ya pi D reslmler·ad 

~eisicümhur Gazi Mustafa Kemal ·erının Büyük Millet IYieclisini teşrifleri, Meclis Reis; Kbım P~a Hauetıt:.lle Vekiller Heyeti, BiJyiJk ErHnr Harbiye Reisi Müşllr Fevz.I P•f• Hz. ile 
llıebu.... meclis önünde karşrlauuıaları. Sefirler heyetile misafir tayyareci/erin kabul resminden çıkı~Jarz. 

• 

Ankara Sanayi Sergisi açıldı & isaf irleriıriz Ankara da 
~ 

,,,., 
ıı .. 1 11 Tasarruf lk C . • • k11.t 'b. Ankara sanayi sergisinin açılma nutkuna s~ylerken. Nutlru d111-
ıerııer. ve tısat emıyetı umumı 11 ı ı 1 p Ilı•- • BOyQJı M'JJ . . . . il. B k'I ismet Paşalar Hazeratile, Yunan Jrtısat Nazrrı M. es-
-otıu l ı et Meclısı Reısı KaZrm ve aşve ı .. 

' ktısat Vekili Celal ve Cümhurlyet Halk Fırkası Umumi Kitibi Recep Beyler serııyı ıezerlerJcen. 

Dost Yunan Hariciye Nazırı il. Jf •ksimos ve llctrsat NHttl lf. Pesma.zoı;lU. 
· • N • · .., p · • · A nksrrı ista..voaand• Jrıarcı• Yugoslavya Harıcıye asır muavıaı -· urıç ' • -,, ., 

/anmaları ve il iaci yıldlJtılJllJll .-aılt.leriae İf~rak için n dost lran t.ayya• 

recileri cambudvet üldaiae we~ lo ııd~a aonıa. 



SAYlFA 4 HAKİMiYETi MiLLiYE 

Blylll bayrmaıa lllncl yıldönlmll 
ce halkevi tarafından temsil vCTihniş
tir. Aynca bir de balo tertip edilmiş
tir. 

( Başı 1 inci sayı/ada ) 
M. Meclisi azalamun ve t91rifata dahil 
satlann tebriklerini kabul buyurmutlar
.tır. Gazi Hazretleri müteakiben büyük 
n orta elçilild..ı. bu elçilikler erkina
llm, baynununıza iftiralı etmek üzere 
Pmif olan misafir ,..bana beyetl.-inin 
tebriklerini kabal etmiılerdir. 

Sefaretler elrinmclaa eonra Reisi
.amhur Hazretl.-i, Balkan ltilih lron
M7İDİn ikinci toplantı•( dolayısile An
bra',.. gelmiı olan romea Ye yunan ha
riciye nazırlariyle Yugoslavya nazır 

muavininin, yunan lkbaat Nazırının ve 
maiyetleri erkiımu tebriklerini kabul 
91lemi1ler ve müteakiben murahhas he
~ reislerini aynca bir müddet neztle
rlnde alakoymuılardrr. 

Kabul resminin bitmesinden sonra 
Reisicümhur Hazretleri askeri geçit res
minin yapılacaiı alana tqrif etmişler
dir. Gazi Hazretlerinin B. M. Meclisin
den alana geliıleri yol üzerinde birikmiı 
olan binlerce halkın candan coıkun sev
si tezahürleriyle karıılanmııtrr. Saat 15 
te baılamıı olan geçit resmine piyade, 
süvari ve topçulanmızla, fen kıtalan, 

jandarma kunetlerimiz ve onları taki
IMın de izcilerle mektepliler iıtirak eyle
miıtir. Hava kuVYetlerimize mensup yü
• yakın tayyare en önde bayramımızı 
kutlamak için gelen lran ve Irak tayya
" filolan olduğu halde geçit resminin 
r.levamı müddetince alan üzerinde uçuf· 
lar yapmışlardır. 

Gazi Hazretleri geliılerinde oldufu 
'llDi alandan aynldıklan sırada orada 
tıoplanmıt olan on binlerce ha1km saygı, 
MTgİ alkışlariyle uğurlanmııtrr. 

Halk Frrkasmm hazrrlatmıf olduğu 
... k kürsülerinde halk hatipleri coılrun 
n heyecanlı nutuklar söylemiıler, rad
yoda da cümhuri;•~n büyüklüğünü an
.. tan konferanslar~' nutuklar verilmit· 
tir. ., 

Akıam Hallumnde C. H. Fırkası ta
nfrndan bir balo -.erilmiıtir. 

Fırka U. KibDi Recep Beyle b~ok 
ftkillerimizin, ıeJırin en güzide tabiiyet 
terinin ve yabancı devletler elçilerinin ha 
mr bulunduklan bu çok güzel tertip 
edilmiş, halo büyijk hir intizam ve COf· 
bn hir neşe havan içinde sabaha kadar 
devam etmiştir. 

Gece, tehir bütün dairelerde, pek çok 
maiaza ve evlerde vücude ıetirilmiı 
olan elektrik tertibatlarile bir ışık çailı
)'anı haline ıelrnİf, ve kuTYetli projek
törlerle ampuller albnda gündüz gibi ay 
.lmlanan caddelerde sabaha kadar bir in 
•n seli akmııtrr. Denilebilir ki Ankara 
Hiç bir zaman dün akıamki kadar kala
... ık olmamıtb. Civar kaza •e köyler
ilen bugünkü geçit resmine ittirak etmek 
için gelmiı olan binlerce kiti ve bayram 
sünlerini Ankara'da geçirmelc için yur

dun her tarafından akın etmiş olan kala
balık gece sokaklarda neıe ve sevinç te
zahürleriyle dolaşıyordu. Asker, mızıka, 
izciler ve halkın ittirak ettiği büyiik fe 
Der alayı, yüzlerce meşale ve fenerlerin 
qığı altında bütün şehri baştan baıa 

dolaımıı, yer yer durarak büyük Gazi'yi 
ve cümhuriyeti "ya~! .. sesleriyle alkıt
lamışlardrr. 

lstanbuJ'da 
latanbul, 30 (Telefon) - lstanbul' • 

da cümhuriyetin on birind yıldönümü 

bayramı gözleri kamatbracak derecede 
parlak oldu. Cümburiyetin feyizlerini, 
silinmez eserlerini bütün benliğine sin
dirmiı olan İstanbul halkı bir nehir gibi 
sokaklara diikülmüıtü. Birçok halk ha
tipleri lstanbul'un en kalabalık yerlerin
de bulunan halk kürsülerinde cümhuri
yetin başardığı büyük işleri ve bunu ya
ratan Büyük Gazi'nin türk nrlığının bü
tün derinrklerini aydınlatmak suretile 
açbğı nurlu ufukları halka anlatıyorlar
dı. Halk hatiplerinin bu canlı ve heye
canlı hitabelerini hoparlörlerin yardımi· 
le herkes dinliyebiliyordu. Halk her yer
de, her sokakta cümhuriyetin feyizleri
ni, inkılabın büyük eserlerini iyzah eden 
veciul~ri taşıyan büyük levhalan oku -
yorlardı. 

Cümhuriyet meydanında geçit resmi
ni seyr.için ha7.Irlanan tribünlerde 100 
bdar şehit anası ve 103 kadar maJıjl ga
zil .. r için ver aynlmıştı. Bu manzara her
keste ç k eyi bir tesir yanh. Geçit res
mi çok murtazam oldu. Taksim ibidesi 
ile şeh 

0

tler nb:desine 20 den fazla çelenk 
konuldu. VRlİ k'lnal!ında. Halkevinde 
lııalo ve tem•il, fr ka kaza ..,. nahiye .... 
k'21mnin ı,·. M~ nvh temsiller ve kOD

•~·•nbul ve miilhallat W. 

~· 

Antalya' da 
Antalya, (Hususi) - Cümhuriyeti

miain on birinci yıb Antalyamızcla qsiz 
•• coıkun bir aurette kutlandı. On bini 
ıeçen halk, mektepli, milli cemiyetler, 
6nifonnab ihtiyat zabitleri, jandarmalar, 
polisler, izdler, esnaf cemiyetleri, köylü
ler ve atlı köylüler cümburiyet meyda· 
mm doldurmuı, ve batta asker olmak 
6zere büyük ıeçiı resmi yapmııtrr. Et
siz inkılabnmzda bat dileğimiz cümhu
riyetimize kavuştuğumuz bugünü l~kde
nizin ılık havasında coşkun sevinçle bay
ram yapmaktayız. 

Giresun'da 
Giresun, (Hususi) Mübeccel 

cümhuriyetimizin on birinci yıldönümü 

bayramı geçen yıllardakinden az can· 
b ve az heyecanlı değildi. SRat dokuzda 
vilayet makamında resmi tebriklerle bat
lryan merasim bittikten sonra cümhuri
yet meydanmda toplanrldL Vali Bey ta 
rafmdan orada bulunanların, askerin, 
jandarmanın, muhtelif cemiyetlerin bü
tün teşekküllerin ve halkın bayramları 

kutlandı. Jandarma mektebi bandosu 
istiklal marşını çaldı arkasından çalınan 
onuncu yıl mar§ına mektepl:lerle h31k 
ta i§tiralc etti. Bunu da; askerin, jan
darmanın ve diğer mahalli zabıta kuv
vetlerinin, itfaiyenin, mekteplerin, spor
culann, otomobiller ve kamyonlar Üze
rinde her zamanki faaliyetlerini temsil 
eden muhtelif esnaf teşekküllerinin şe -
birdeki bayrama iıtirak için köylerden 
gelen süvarilerin ve halkın geçit resmi 
takip etti. Öğle vakti misafir köylülere 
kutlama komitesi tarafından yemek zi. 
yafeti verildi. Öğleden sonra ııehirden 
yirmi kilometre mesafedeki Kemaliye 
köyünde pek güzel hi1' sevkle köy halkı
nın gayreti ile mükemmel ve muntazam 
bir ıekilde yapılan ilkmektebin açılma 

merasimi yapıldı. Oradan dönüşte Sine
mada Halkevinin, ilkmekteplerin temsil
leri görüldü .• Gündüzden başhyan davul
lar ve havanın muhalefetinden sekteye 
ufnyan nutuklar akşamdan sonra da 
geç vakte kadar devam etti. Halk hala 
emsalsiz neıe ve sevinç içindedir. Fırka 
ve belediye önünde gene milli havalar 
çalınmakta, binlerce halkrn iştirakile oy
nanan oyunlar binlerce kişi tarafından 
seyredilmektedir. Jandarma mektebi sa
lonunda saat yirmi bir buçukta ba,lıyan 
balo da büyük bir intizam ıçın -
de devftm etmek!edir. Her gönül mem
leketi bu yüksek idareye ve halkı refah 
ve saadete kavuşturan Ulu HalaskAıra 

minnet ve ~ülcran duygularile çarpmak
tadır 

Bilecik'te 
Bilecik, (Hususi) - Cümhuriyeti

mizin on birinci yıldönümü Bilecik'te 
çok büyük sevinç ve coşkunlukla kut -
landı. Kasaba baştan başa gelin gibi kır
mızı beyaz ve yeşi1liklere büründü, cüm 
huriyet alanında toplanan binlerce kişi 

bir ağızdan İstiklal ve Cümhuriyet marş 
tarını ünlediler. üç yıldanberi yapılmak
ta olan büyük idman atanının ve Küplü
de yapılışı biten ilkmektebin açılma şen 
liği yapıldı. Gece Bilecik bir ışık denizi 
gibi pırıl pırıl gözler kamaştırıyordu. 

Bütün bilecikliler bu gün ve geceyi bü
yük bir kıvanç içinde geçirdiler, Ulu 
kurtarıcılarını derin saygılarla andılar. 

Sıvaıs"t.a 
Sıvas, (hususi) - On birinci yılı 

kutlulamağa gelen şehirli, atlı, yaya, 
köylü halk Sıvasın geniş Cümhuriyet 
Meydanına sığmıyarak Kabakyazısı a
lanına taşmıştır. Geçitte atlı, yaya 
asker, mektepliler, esnaf topluluklar 
köy atlıları geçti. Kamunun cümhuri
yete, onu kuran büyük başbuğuna bağ
lılığı yürek duygusu gün gibi açıktı. 
Şehir tanınmıyacak bir yüzde bezendi. 
Kutlamaya gelen köylüler Halk Fırka
sı spor alanında milli oyunlar ovnadı
lar. 

t_,skişehir' de 
Eskişehir, (hususi) - Cümhuriye-

tin on birinci yıldönümü çok parlak 
tezahürlerle kutlanmıştır. Sabahki 
mcrMime 20 bin yurttaş karışmış, ge
çit resmi üç saat sürmüştür. ÖğlcJen 

sonra binlerce yurttaş hava 1!hitlerini 
ziyaret etmişleTdir. Gece çok büyük 
bir fener alayı tertip edilmiş, b~1ic kür
sülerinde hitabeler söylenmiş, halkevi 
taraf mdan giizel bir müsam~re veril
mif n iki yerde balo yapılmJltır. Bil
dln Kakifehir cotlma H'W~ler içiııcle-

•• 

Totak'ta 
Totak, (hususi) - Gündüz coşkun 

Jenliklerle devam eden bayram gece 
de aynı 9enlikle kutlanmıştır. Küçük 
kasabaya köylerden gelen 150 atlı, bir
çok yaya vatand~ın karışmasile ve bir 
çok hitabelerle coşkun ve gönülden 
gelen sevinçler arasında büyük önde
rine bağlanmak andını içmiştir. 

Gurun'da 
Gürün, (hususi) - Kaza kaymakamı 

Nurettin ve belediye reisi Şakir Bey
lerin gayretile elektrikle ışıtılan Gü
ründe dikilen Gazi Hazretlerinin hey
kellerinin açılma merasimi yapıldı. 

Bayramla beraber gelen ışık ve heykel
den dolayı Gürün halkı çok coşkun· 
lukla kutlamağa iştirak etti. Sevinç ve 
tezahürat devam etmekte ve kasaba 
medeniyet nuru içinde parlamaktadır. 

Uluburlu'da 
Uluborlu, (hususi) - Cümhuriyetin 

on birinci yıldönümü büyük sevinçle 
kutlulandı. Halk meydanlarda tezahü
ratla bir senede başarılan işlerin küşat 
resimlerine koşuyor. Kasaba ve köyler 
bayraklarla donanmıştır. Gece fener 
alayı yapıldı. 

Bursa"da 
Bursa, (hususi) - Her tarafı dona

tılan Bursada bayram bütün halkın fa
sılasız heyecan ve sevinci ile sabaha 
kadar devam etmiştir. Cümhuriyet 
Halk Fırkası ve cümhuriyet meydanın
da yapılan sayısız tezahürat mefkure 
ve inan bakımından olgunluğun çok 
temiz bir örneği olmuştur. Bütün Bur
sa halkı kalplerinden doğan ve taşan 
sevincini gösterebilmek için biribirile 
müsabaka etmiştir. Heyecan ve duygu 
geçen yıllarla ölçülemiyecek kadar 
yüksektir. 

ôdcmiş'tc 
Ödemiş, (hususi) - 11 inci cümhu

riyet bayramı Ödemişte on binlerce 
halkın coşkun sevinçlerile kutlulandı. 

G·ece şehir baştan başa elektriklerle 
ışıklandırıldı. Halkevimiz tarafından 
umuma istiklal piyesi temsil edildi. 

Düzce'de 
Düzçe, (hususi) - Cümhuriyet bay

ramı çok coşkun ve gönülden gelen bir 
duygu ile kutlulanmrş, gece muhteşem 
fener alayı yapılarak halkevi salonun
da mükellef bir balo verilmistir. 

Milas'ta 
Milas, (hususi) - Cümhuriyet bay

ramı eşsiz bir heyecanla kutlulandı. 
Binlerce halk marşlar söyliyerek, ge
ce fener alayları yaparak sabaha kadar 
bayram etti. Hatipler heyecanı sonsuz
laştırdılar. 

Uoyabana 
Boyabat, (hususi) - On birinci cüm

huriyet bayramı kazamızda coşkunluk
la kutlulanmıştır. Yaya, atlı binlerce 
halk ve köylünün kaynaşrnasile gündüz 
akşama ve gece sabaha kadar sevinç ve 
taşkınlık ~ürmüş, cümhuriyet ve fır

kamıza karşı yürekten doğan iman ve 
bugünleri yaşatan ulu Gaziye tazimat
Jarını ve büyük İsmet Paşa hükömeti
ne şükranlarını ifa ettiler. 

Artvin'de 
Artvin, 29 (A.A.) - En büyük bay

ramımız köylerden gelen yüzlerce atlı 
ve yaya köylülerin iştirakile parlak 
bir surette kutlandı. On binlerce halk 
ulu Gazinin büstleri önünden tezahli· 
rat yaparak geçti. Herkes sevinç ve 
neşe içinde bayramı kutladı. Gece fe
ner alayı yapılmıştır. 

Denizli'de 
Denizli, 29 (A.A.) - Cümhuriyet 

bayramı büyük bir sevinçle kutlulan
mıştır. Vilayette yapılan resmi kabul
den sonra cilmhuriyet meydanında to~ 
lanan halkı vali ve mevki kumandanı 

Beyler tebrik ettikten sonra istiklal 
ve cümhuriyet marşlarile merasime 
başlanmıştır. Merasimde belediye ve 
C. H. F. reisleri ile muhtelif te,ekküt
ler namına hitabeler irat edilmiştir. 
Bunu müteakip büyük bir rHmi geçit 

l yapıbnıftır. Öğleden sonn İDfUh bi· 
tirilen binalarm açW, resimleri 7apıl
llllf ft tellftlik ıiyaret ~-

Çaııkırı'da 
Çarikın, 29 (A.A.) - Cümhuriyet 

bayramı bugün on binlerce halkın işti
rakile parlak bir surette yapılmıştır. 

Şehir ve köylcrbaıtan başa donatılmıt
tır. Gece fener alayları ve milli oyun
lar tertip edilmiştir. Ayrıca bir tem
sil verilmiştir. Vali Bey büyilk bir çay 
ziyafeti tertip etmiştir. Merasim ve 
geçitten sonra büyüklerimize halkın 

şükran ve minnetlerini ifade eden tel 
yazıları çekilmiştir. 

Mudanya' da 
Mudanya, (hususi) - Cümhuriyet 

bayramı gündüz şehrimizde büyük te
zahürat, neşe ve şetaretle geçti. Hal
kın coşkunluğu, taşkınlığı, kürsüleri
mize karşı gösterdiği tehacüm cü:nhu
riyetin feyizlerini tamamen anlamıt 
inkılap ve ilerleyiş yolunda geniş adım 
!arla atrlmağa ve ilerlemeğe bütün 
kuvvetile azmetmiş olduklarını göster· 
diler. Gece fenCT alayları, balo ve mü
samereye koşmak için didinen halk bu
ralarda cümhur\yetin ulviyetini ve Ga
zi yolunun ay1iınlığını, frrkamızın 
kutsiyetini alkışlarla tahkim etmişler 

neşeli, nurlu bir ~ün ve gece yaşamış
lardır. 

Bodrum~da 

Bodrum, 30 (A.A) - Büyük Gazi
nin eseri cümhuriyetin yıldönümü me
rasimi parlak tezahüratla kutlulandı. 

Büyük emek ve fedakarlıkla bitirilen 
su tesisatının açılma merasimi yapıldı. 

Büyük bayramımız 
dış ellerde nasıl 

kutlandı 

i abancı gazetelerin 
vıldönümümüz için 

yazdıkları 
Romanya' da 

Bükreş, 29 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: 
Romanya gazeteleri, Ankaraya gön

derdikleri hususi muhabirlerinin ma
kalelerini ve Rador ajansının uzun tel
graflarını neşretmek 'tluretile türk mil
li bayramı ve Gazi Mustafa Kemal Hz . 
hakkında birçok makaleler neşretmek

tedirler. 
Yarı resmi Endepandans Rumen 

gazetesi, Balkan antantı konferansının 
Türkiye Cürnhuriyetinin 11 inci yıldö
ümü şenliklerine tesadüf ettiğini yaz
dıktan sonra Gazi Mustafa Kemal ve 
arkadaşlarının eserini kaydederek di
yor ki: 

"Yeni Türkiye, uzun yıllar kendini 
garp aleminden tecrit ederek içte garp 
modeli üzerine kökten değişme ile uğ
raştı ve bu eser tamam olunca, millet
ler arası sahneye tekrar çıkarak bütün 
kuvvetile sulhun sağlamlaşmasına ça
lıştı. Ankara diplomatlarının eseri, bu
rada tekrara lüzum gö~termiyecek de
recede övülmüştür . ., 

Gazete, bundan sonra, Balkan kon· 
feransının ehemmiyeti üzerinde dura
rak siyasi bakımdan tam anlaşm'! mev· 

cut olduğunu, buna binaen şimdi ça
lışmaların iktısadi sahaya çevrileceği
ni ve bu çalışmaların çok eyi neticeler 
verebileceğini bildirmektedir. 

Matbuat, İstanbul ve Ankarada M. 
Titüleskoya karşı yapılan sıcak kabul
den dolayı memnuniyet beyan ederek 
bu kabulde iki memleket münasebetle
rinin samimilif; i için yeni bir delil gör 
mektedir. 

Bükreş, 29 (A.A.) - Gazeteler, 
Türkiye Cümhuriyetinin on birinci yıl 
dönümüne hararetli ve coşkun makale
ler tahsis etmişlerdir. Bu makalelerde 
Gazi Hazretlerinin sevk ve idaresi al
tında meydana getirilen eserden Fita
yişle bahsolunmaktadır. 

Üniversul gazetesi diyor ki: 

"Türk devletinin ve türk milletinin 
hiç beklenilmiyen bu değişimi, Musta
fa Kemal Hazretlerinin eseridir. Müşar 
ileyh, enerjisi ile, kiyaseti ile, avrupa
h kültürü, siyasi dehası ve yaratıcı 

kudretile en büyük yaratıcılardan ve 
hayat vericilerdendir. Türk milldi ye
llftetınelinl kutl .... kta olduia bu~a 
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de bilhassa milli kahramanı ve kur~ 
rıcısı .Muetafa Kemali kutluyor. 

Almanya'da 
Bedin, 29 (A.A.) - Türkiye cüıJi 

huriyetinin kuriulU§unun on birine~ 
yıldöntimil münasebetile bugün ötl• 
vakti Türk Elçiliğinde bir kabul re;J 
yapılnırttır. Büyük Elçi Hamdi Bet. 
ile refikMı bir öğle ziyafeti venni' 
]erdir. Bu .ziyafette Berlindeki tilrlf. 
koloni9inden birçok kimselerle Be~ 
Hnde tahsilde bulunan türk talebesi b .. 
zır bulunmuşlardır. 

Türk talebesi, bugün öğleden aoOııt 

ra türk kulübünde hir şenlik hazırı ... 
mışlardır. 

Bu akJam türk sefiri, bir ziyafet ve• 
recektir. Bu ziyafete birçok zevat me
yanında bilhassa hariciye nazın M4 
Von Nöyrat ile müsteşar M. Maysner, 
İngiltere ve Sovyet Rus:>:• büyük elçi• 
]eri ve Berlindeki birçok orta clçilet 
davet edilmişlerdir. 

Bedin, 30 (A.A.) - Türk mim bay• 
ramı münasebetilc M. Hitler Gazl 
Hazretlerine bir telgraf çekerek Tür
kiye ve onun şefi için en eyi t emenni• 
yatını iblağ eylemiştir. 

f<'ransa'da 
Paris. 29 (A.A.) - Türk Cümhuri• 

yetinin on birinci yıldönümü Türkiye 
büyük elçili2indr samimi merasimle 
kutlandı. Talebemiz, fransız ve yaban
cı dostlar kabulde hazır bulundu. Bil• 
yük elçimiz Suat Bey Gazinin eserin• 
den ve cümhuriyetin feyzinden baht 
eden bir nutuk söyledi. 

Lehistan' da 
Varıova, 30 (A.A.) - Türkiye 

Cümhuriyetinin on birinci yddönümii 
dolayısile başlıca gazeteler uzun maıe 
kaleler ve Gazi Mustafa Kemal Hnz• 
retlerinin fotoğrafilerini neşrederek 
Türkiyenin cümhuriyet hükumeti ida• 
resindeki mükemmel kalkınmasından 

bahsetmektedirler. 
Yarı resmi Gazeta Pol kn, Türki· 

yeye en samimi bağlarla bJğlı olan 
Lehistanın türk bayramına iştirak etti .. 
ğini ve bu mcmh.ketin, yüksek reisi· 
nin idareııinde cesaretle t akip ettiği 
ülkülere erişeceğinden k .. ti s t te 
emin bulunduğunu kaydetmel-tedir. 

Kurycr Poranni gazetesi diyor ki: 

"Türkiye ile Lehistan, milletleri• 
nin menfaati için sulhçu çcı l şma fikri 
ile birleşmişlerdir. Bu fıkir iki millet 
arasında karşıhkh sam'mi do tluğu te• 
minat altına almaktadır.,, 

Askeri mehafilin na iri efkarı o! n 
Polska Zbrojna ile I - ... es Pranr.i, 
türk milletinin reisi G .r.i H ustafa Ke· 
mal tarafından yapıl. n m deni ı 1 ha• 
tı kaydederek diyorlar ki: 

"Evelce Lehi .... ta .m p rç1lanmasına 
itiraz etmiş t ek ıievlet olJn Tuı kiye 
muazzam kalk ın na har~ke t ı le büyuk 
milletin ölmt:si im nı olmadığ nı is• 
bat etmiştir. 

So'\ yc·tlf•r Hirliii-:'ıult. 

Moskova, 29 ( A.A.) - Türl.iye 
cümhuriyct bayramı mt nascbctilc llıf. 

Kalenin Re" ., iciimlıur Gazi Mustafa 
Kemal H a.zret lcrine, U . Molotov Baı· 
vekil İsmet P sa HJ etlerine ve Jl. 
Litvinof llan c·ye Ve' ili Tevfik Rur 
tü Beye oirer tcbı ik telgrafı gönder· 
mişlerdir. 

Mosko\a, 30 (AA.) - Türkiye 
Cümhuriyet inin on birinci yrldönünıil 
müna .. cbetile Sovyet Ru .. yn fen akade· 
misi rei i M. Karbinski Türkiye Maa• 
rif Vekiline, Turk Dili Tetkik Cemi· 
yetine ve tarih komitesine birer tebrik 
telgrafı ı:öndernıiştir. 

Yunaoisıan'da 
' Atina,30 (A.A.) - Türkiye Cümhlt" 

riyetinin on birinci yıldönümil dclaY'" 
sile Reisicümhur M. Zaymis Gasl 
Mustafa Kemal Hazretlerine ve B•r 
vekil M. Çaldariı de ismet Paşa HllS" 
rctlerine birer tfbrik telgrafı gönder
mişlerdir. 

Yu"an - Türk cemiyeti de Türld• 
ye elçiliğine giderek tebrikdtta bulUO' 
muştur 
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ÖZ TÜRKÇE 
( Başı 1 inci sayı/ada ) 

J~ğız bir Urfa çocuğu var ki, adına Er· 
'11rı:k Bey (Fuat B.) diyorlar. Bütün (3) 
rayla ve ova köylülerine kendisini (4) 

ISergi~e~v~i~ve~1_9_~34_~s~e~r~g~is~i~açıldıl 
Tayyareciler gecesi 
Dün gece, cümhuriyet bayramımı• 

ı:ı kutlamağa gelen kardeş İran ve Ira• 
kın değerli tayyarecileırine Ankaradı 
bulunan türk tayyarecileri bir akşam 
yemeği verdiler. On bire kadar si.ıren 
bu ziyafette üç yönden samimiyet tu
fanına uğradık .. Kucaklaşan, biribiri• 
nin ic;inde kaybolan tehassüskrin için• 
de kendimizden geçtik. 

•ev diren b . w. k u yıgıt ve genç sporcu umnn-
~n oralılara bunu dt..miş. Onlar da ken· 
dı lavlaların.:ıaki kendi paralan ile aldık 
'-rı •tl11rı çekmi~ler, tekörnek geysi yap· 
rnıılar, tel< gönül, tek söz, \ k özle Çan
kaya'n•n doğusundl\kİ Çıbık yftzmna do
hadi2gin etm!şler. Ve (MAVİ >IRIM 
ÇOCUKLARIJna örnük olmuşlar. 

Çıbık alanında Aydos n•1·hrını 
lerkcn, senin, Akıncılar'ınJa dev bi bir 
orduyu yendirdiğin bin atlıyı and•m. )n 
lar bir ya2 günü Tuna' dan geçtiler. Sun
!ar bir gü2 ünü Aydos yaylasınd11n !"1· 
ler rribi estiler. Onlar bunlardı, l11ınlar 
onlardı. Onlara nk tulgalı Beyl"rb .. vi 
~aykırdı: - ilerle!... Bunlara gün tulga-
1 Ulııhır Uluau lıavkırıyor: - tlerl,.! ..• 
O:ıftır tarihin jçi:ıd c:lönmct! n j)erl"tlİ · 
ler, hunlar tarihi döndüre döndüre iler
liyc~·!ar. 

Aydoa ııtlıJarım oraca snynrsak kn·k
tır, aına ülkıice saye.rsak <lol't milyonu 
R~e<:ektiı. Onların eşlerini ve nizı;ı:İn· 
deşlerini ana )'Ur dun her bucaP,-ınrfo -er 
0 cafönda bulah:lirsin. Kimine 'os at· 
lısı derler, kimine Keskin "l.tl .,, •"!'!'ne 
E.r2urum atlısı, kimine de Tr1lr•a •tlı
aı ... F lcııt tÜmÜnf' birden Cankavp Atlı· 
ları derler. 
Bovucıı gazı öV,rendim. Hava torpili

ni gördüm. :nbir çe~it gü11ernin at"'~ 
1'öpürdiiğü bayırları aştım. Hiçbiri be
nim şu inanımı saroam:.d•: Savaşı at, k• 
'
1ç, ve sün,;i t< 7.ann'. Bilrri den1ü ata ft,, 
laygıın vardır. Caz bana bilenmiş 
k•lıctnn çok r.üven vPrJTtez Sünvü
rnitralvöz'1en çeviktir. y e1lnız bun12~ 
lül· nm .. 71:;;.P. u1a tıran k"vn:-ih un•ıtma 
tnalı: Bil"'i.. Atı sürecek baldır . kılıcı 
Ü Ürec k bild.t. kar,.,ıyı, sünnüvü !'ıtvurn 
~ ko!, ana.,.ücü hileid"n nlm31ıdır. 

Avdos atH rı nyılarını en kısa u:ıa
da dört b"ı: v'i'7e ç rknra ..... klarını söyledi· 
'er. Atlı knliinlcrin çolYalmas1na çahs
•ııak ··urt iş:•lir. Tavlad~ at, tarfad'l at 
l\tnh1.ı'.l "l.t ı:m•r bovlarmda at, at. "11 at 
ah a !... J\t k·~'"yı, a'"'a alı, snt ya
ğ ?•, bP!:le k•rr. hin doruya!... Atamız bu
n 1 \Pnlnız 1-ı;.,,.k b"lkmlınchn ıövlemiş 
r.laı: .. k· hu ça~ yeoyeni ç~j!clır. Bi7 .. ahn 
hc•r tonunu sevecei;:ıiz. Ku1avı bostan do
ll'lll'lıa, alı sabıına, ya~ızı arabaya, kın, 
ıh 'tı\Pu ı,; .. ,.:;,. Jc ... sncV!•,. N:l<5ıl oldu b:ı_ 
ttıiyo,. • d" • • "k' 1 .. .J '" um. şım ... •ırmı 1 ' yı onc" VP7 

Clın b"r rlü~ünün (5) birkaç avai!mı b•• 
l"ac'a and·m. öte;isü 12, h!ilÜ'!Ü 3 4-3 1-3 
+3 12 dil' 

Uzaktan ... geçiyor, uçuyor bir kır at 
Ü<stih·de r'ı•rrnndan, kat'\"ltlı bir hayat .. 

Sen kimsin? nereye? ey yiğit, genç 
atlı! 

Yüreğe •erdiğin çarpıntı pek tatlı. 
Şu genç kız: siliyor gözünün yaşını 
N" olur. azıcık çevir b11k batını. 
8aknıadan 4öyte bir, tasalı güzele, 
Çalrvor kamçıyı acele, acele.-

Çok uzak. .. koşuyor, uçuyor bir kır at 
Üstünde clumandan, kanatlı ~İr hayat. 
Suna kız! sen söyle, bu geçen yiğit 

Utanıp · d' d' - - .. ın ır ı yuzunu: 
kim? 

- Sevdiğim! ... 

?~ğsünü gizlice bastırdı güzel kız, 
Çınde çırpındı sanki bir kuıcaiı:ı, 

Y ava§ça yanından çt>kildim kenımı, o .. 
ıottı yaıı1anclı kımrki çınara 

O
Seyretti: uz.ıı.kta küçülen bir kır at, 
ıt" d un e buluttan, kanatlı bir hayat ... 

Silind' .. kt ,.... ı go~ e (6) gölgeleT ansızın, 
~02" • 
Oy u~ ınciler asıldı genç kızın, 
-8 a_1ı ~ndili elinde, yürüdü ... 
a C~ırn de içimi bir tasa bürüdü, 
De liydi: ıpek derin dalgmk"'n gözleri, 

UYnlazlren söylenen en hıilı sözleri 
llaw 
,.. .. grına çarpardı nalını bir kır at. 
uon," d 

"" e uçardı kanatlı bir hayat. 

Bir oza k' • • ı· k 1 • rerı bu .. ~. ~~ .~sının aç a na sesı ve-
02:a duzuıunu hoş gör, her gün taze 

nırn 
• Çıbık - 934 

AKA GÜNDÜZ ---------(3) :e·· .. 
1tadır u~~n ?aşka, tüm başka, hep baş· 
~ı_ • • Dılırnızin değer biçilemez yUk

ıı: 11'\ce}'kJ 
( 

1 eri vardır. 
'1) l<end' ·ı 

~öyl . ı ı e kendisi ayn sözlerdir. 
enışe g·· 

( ore kullanılır. 
S) l>nzn· .. 

( 6) • §ıır. 

'' G<srçek: ufuk. 
( ) Yalaz: alev 
8

) Gel'si: elbise 
(g) 0~1u: kadar 

"'' ,.. . .. 
aa · tnuddet, zaman 

Bu güzel eseri, s~r~İevini İlibsat ve Ta arrııf 
çalışmasına borçluyuz. 

Ceıniyetinin 

Ankara Scrgievi, ve Milli fktrsat ve 
l u:>arruf Cemiyetinin hazırladığı 1934 

sanayi cer!{isi diin Başvekil 1smet Paşa 
Hazretlni tarafından ~ 1 dı. 

Açıl .a vekiller, ""<' ' •uslar, Ankara
daki büyük ve orta · lçilcr, Balkan an

'ltı daimi konseyi azaları, yerli, ya· 
cı matbuat mümessilleri hazır bu· 

hılar. 

nce. Milli İktısat ve Tasarruf Cc· 
·yeti Umumi katibi İzmir mebusu 

~ahmi Bey bir nutuk söyliyerek; açı· 
Iıca yüksek huzurlariyle şereflendiren 

: şvekil İsmet Pasa Hazretlerine ve 
wrr ~avetlilere te~ekkür etti. Sonra 

en. ı· in kuruldıığu gündenberi, ba -
sardıV,ı isl,.ri ve Serr u :itıi nicin kur

duğunu anlattı: 

"- Şimdiye \cadar kurulmuş olan 
. er~iler bize sanatın en son vesiykala
riyle bezenmis, claimi bir sergievine ih
tiyac göstermistir. -ıkara böyle bir 
'ltÜesseseden uzun zaman mahrum ka • 
lamadı. hte bu ihtivaçlardan ilham 
alan Millf İktısat ve Tasarruf Cemiye
tinin teşebbüsü ile iftihar edebileceği· 
miı: mivmari eser1erimi zc!en biri olan 
Ankara. tiergievi '"Tleyd'lna !,.1, ··tir.,, 

dedi. 
Binanın meydana gelmesinde yük· 

sek yardımlarım esirgemiyen hiikfıme· 
te, mi.iesseselere ve binanın inşasında 
çalışmış olan fen adamlarına. sanaktar· 
!ara ve inşaat müesseselerine teşekkür 
etti. 

Sonra Başvekil Hazretleri, binlerce 
vatandaşın alk1slan arasında şu nutku 

söylediler: 
" Hanımefendiler, Beyefendiler, 
Bu gü:r.el eseri, Ser~ievi'ni lktısat 

ve Tasarruf Cemiyetinin calışmasına 

ve onun tesebüsüne borçluyuz, 

Cemiyet 3 - 4 sene evel memlel-et
te çalışmalariyle umumi alakayı uy1n -
dırdı. Ve 3 - 4 sene içinde varlıvmı 
memleketin her tarafında ispat etti. 
Cemiyet mesai ve faaliyetinin bir aün 
eksik olmasına tahammül edilmez bir 
varlık bir faaliyet viicuda getirdi. Ce
miyeti huzurunuzda bütün millete kar
sı takdir ve tebcil etmek benim için 

bir vP.zifedir. 
Şimdi sergiyi açaca!hz. Sergi mem

leket için lazım bir unsurdur. Bunu 
serginin teferruatını gezip gördiiğü
mü~ zaman daha iyi anlıyacağız. 

Sergiyi vakit vakit gezecek olanlar 
her kısmın önünde dikkatle duracak -
lar, tetkik edecekler ve anlamaya çalı-

şacaklardır. Sergi memleket için çok 
faydalıdır. Ve mesaisi bizim için da -
ha verimli olacaktır. Gezdiğiniz zaman 
göreceksiniz ki, sergi için ccok çalışıl
mıştır. Buyurun arkadaşlar bu sergiyi 
hep beraber açalnn ve eserleri zevkle 

tetkik edelim.,. 
Başvekil Hazretleri nutuklarım bitir-

dikten sonra, sergi kapısındaki kordela-

1 

yı keserek açma işini bitirmiş oldular ve 
davetlileri sergiyi gezmeğe davet etti. 
ler. Başvekil Hazretleri ve davetliler 
sergiyi baştan başa gezdiler. Kendileri -

1 

ne !ktısat ve Tasarruf Cemiyeti Umumi 

'"'itibi İzmit Mebusu Rahmi Bey tarafın 
., vrrilen izahatı dinlediler. Sergide 

, rrösteren sanayicilerimizden . 
ker işleri ve çalışmalanhakkında 

ıat istediler. Ve bu milli sanat mü 
}erimizi takdirlerile taltif ettiler . 

DUn Ankarada açılışı yapılan 1934 
. 'le Türkiyede sergi işlerinin, 

sergısı .. 
.11• bütün davalarımız gıbı, Hiyık ol-

mı 1 d·~· . k 
duğu teknik tekamüle er ıgını açı ça 

söyliyebiliriz. 
Sergide, İktısat ve Tasarruf Ce-

. . . hazırladığı, "Lozandan önce 
mıyetının • .. • 

L dan sonra iktısadı Turkıye,, 
ve ozan .. . 

n imparatorhık ve cumhurı· 
atlı pavyo • 

'hl 'nı'n iktıc:adi kuruluş bakı· 
Yet tarı erı • . . 

d t m b ir tetkik yerıdır. Bu sa-
mın an a . 
londa iktısadi işlere aklı eren, er~ıyen 

d iki tarih arasındakı, ha-
ber vatan aş, d k 

"kseliş farklarını ayırt e ece 
tış ve yu . ·ı· t ara 
'k d" matcryeller bulabı ır. mp -
ı tısa ı . . · Loza-
torluğun, Sevr'inı, yem devrın . • 

Lo•ar.dan sonraki cümhurıyetı 
nını ve 6o ' ·ı· 

b bakımdan manalandırabı ır. yalnıı u ~ f 
Bu pavyonda iki devrin, cogra ~a: 
'k' devrin iktısadı kuruluşu, ıki 

sı, ı ı . U t .. nde 
devrin karfilıklı tahlili, hanta ~ u 
çizgikl'Je, karton Uatünde grafık, re-

• munffakiyetlc tefe blli1-ılfbro Sa-

sim ve rakarnlar1a tesbit edilmiştir. 
Lozan salonunda, kurtulmuş Türki· 

ye ve şef vardır. Ve bu salonda milli 
dava ve :zafer, misline az rastlanır h : 

ismet Paşa Hazretleri Sergievi'nde 
tıçı§ nutkunu söylerken 

)onun her yerinde, dava eden budun, 
davayı şuurlandıran ve vasıflandıran 
büyilk şefle bir arada görünür. Şefin 

ilk hayır! ına yurdun her yerinde ha· 
yır! cevabını veren budunun birliği 

hissedilir. Ve bu ilk hayır! itirazında 
mil1i birliği yayan, l-urtuluş ülküsü
nün kudreti gorülür. 

Tasarruf ve lktısat Cemiyetinin bu 
pavyonunda Türkiye'nin milli iktısat 
davasının nicin Lozan'a, ve Lozan'dan 

evelki zamanlara tekaddüm eden, ve 
Şefin bu hayir'ile başlayan bir milli 
ıstiklal sava!;ma bağlı olduğu görülür. 

Sergide İş Bankasının, ve diğer mil· 
li sanayi müesseselerimizden. bazıları· 
nrn pavyonlarında da bu milli sanayi· 

le me ve davalarm. hilhassa "milli,, ol· 
ma vasfı meydana konulmuştur. 

İş bankasının. Gazi köşesine, milli 
davayı Şef'c bağlayan. en olgun göste
ri,lerden biridir. Burada Şef bir taraf
tan mflJi kurtuluşun remzi diğer ta· 
raftan. mim kurtuluş şefin bir eseri o
larak anlatılmıştır. Ortada şef, 1efin 
iradesiyle manalanan seneler, hareket
ler, ve bütün bir tarih vardır. 

Serginin bu iki kısmı I.ozan ve İş 
pavyonlan bizim şimdiye kadar sergiler 
de görnıeğe alıştığımız ~eylerden hüsbü
tün ayrı, bir şey, milli birer khassUs ve 
bu tehassüsli öğreten milli birer mek
teptir, bu mektepte Türkiyenin istik
lal davasının, Gazi Türkiyesinin sana
yileşme davasının prensipleri, ilk ha
yır ve onun niçinleri görülür. 

Serginin diğer pavyon1arı, bu iki 
mektebin, teker tt>ker tetkike de-ğer, e
serleri halindedir. Bu pavyonlarda, 
TUrkiyede türlü sanat işlerinin bliyü
me ve memleket içinde yayılma hare

ketleri görUlür. Her ayrı sanat şubesi
nin, bir taraftan memlekette yetişen 

ham maddeleri işleme ve kıymetlen
dirme, diğer taraftan memleketin bin 
bir sanayi ihtiyacından birini ka11ıla· 
ma vasıfları vardır. Bu işlerde milli 
sanayi adamlarımızın, mim sanayi mü
esseselerimizin, teşcbblis kudretlerini, 
takdirlerini, ve gittikçe daha göze 
çarpan oluşlarını saygı ile selamlamak 
borcumuzdur. 

Sergi on beş gün açık duracaktır. 

Bu on beş gün içinde her gün okurla
rımızı sergiden ve sergideki hareket -
lerden haberler vereceğiz. Sergiyi va
tandaşlarımıza tanıtacak tetkikler neş· 
redeceğiz. Okurlarımıza muhterem Baş
vekilimizin çok haklı olarak, teşekklir
lcrine ve takd\rlerine mazhar olan, İkw 
tısat ve Tasarruf Cemiyetinin bu kıy -
meti Ustün iki milli eserini, Sergievi'ni 
ve sergiyi tanıtacağız. 

-----------------~~·------------------
Gazi Hazretlerinin nutuklarında 

Türkçe 

Yön dem 

Özen 

Öğünç, övünç 

Öğünmek 

Ökonomik 

Kurum (kurmak) 

Berk'tmek 

Gerekmek 

Cer kenler 

Denk 

Ekim 

Ürün 

Bayınd~lık 

Bayındır 

Arıtmak 

Oranlamak 

Ödünç 

Cüç 

Öğmek, övmek 

Dirik1ik ( d'r~k) 

Soysal (soy) 

B klnlık 

Bakan 

Kural 

Güzey 

Evren 

Evrensel 

Pcki§tİrmek 

Bant 

Gereği gibi 

Ant 

Antlaşma 

Özel (öz) 

Uzel 

Mutlu 

Belge 

Sıya.al 

Anımak 

Amk 

Güvenç 

GGYen 

Katla 

Osmanlıca 

Usul 

itina, dikkat 

iftihar 

Fahrctmek 

lktısadi 

Teşkilat 

Tahkim etmek 

lcap etmek, lazım olmak 

icap edenler, Iaznn olanlar 

Muadil, müsavi 

Ziraat 

Hasılat, mahsul 

lmar, umran 

Mamur 

T aıfiye etmek 

Tahmin etmek 

hfkraz 

Kudret, kuvvet 

Sena etmek 

Haynti 

içtimai 

V ckalet, nezaret 

Vekil, nazır 

Kaide 

Saye, gölge 

Felek, kainat 

Alemıümul 

Takviye etmek 

Sulh 

İcabı gibi 

J\ht 

Misak 

Hususi 

Ezel, evvel 

Bahtiyar, meıul 

Hüccet, vesika 

Siyasi 

Hazır olmak 

Amade, haZll' 

lstinatdJa, ahir 
itimat 
MiteJ• FJ 

Fransızca 

Procede 

Attention 

Fierte 

Economique 

Organiaation 

Consolider 

Conditions n~cessaires 

Equilibre. balance 

AgricuJture 

Produit 

Selectionner 

Prevoir 

Emprunt 

Force 

Louer 

Vital 

Social 

Miniııte"e 

Ministre 

Regle 

Crace a. 
Univres 

Universel 

Fortifi:?r 

Pai:x 

Comme U faudralt. tel 

qu'il faut 

Pacte 

Particulier 

Heureux 

Document 

Politique 

Ktre prit 

Prft 

-pal 
Confianee 

Sular gibi kolay ve çabuk akan bir• 
kaç saatte ulu Gazinin öz çocukları 
tayyareciler, büyük cümhuriyet bay• 
ramını kutlaınağa gelen ve gelmek için 
sarp yüzlerce kilometreyi emekle R~an, 
fırtınaları ve karanlık t>ulut1an azmi, 
nin zoru ile yenen kardeş ve mi afir 
meslektaı;1arına şukran horçbrını öde.. 
meğe savaştılar. 

Ziyafette ilk sözü türk ordu U• 

nun mlimtaz ve değerli b.ışı M usür 
Fevzi Paşa namına orada bulunan mi• 
ra1ay Mecit Bey söyledi ve karde'§ 
milletin tayyarecilerinc bayramımıza 

iştiraklerinden dolayı şük.,lannı söy 
Jcdi. Ve son söz olarak da İran Şahin.ı 
şahı Rıza Pehlevi ve Irak Kıralı birin

ci Gazi Hazretlerinin ve tayyarecileri .. 
nin şereflerine içti. Bu nutka, lran 
tayy:ıre kıtaatınm şefi genç tayyareci 
cenera1 Ahmet Han Nahcivanı hey~ 
canla ve samimiyetle cevap verdi. Ce .. 

nerat, "Türkiyeye geldiğimiz, Anka.o 
ray:ı ayak bastığımız andanberi kardeş• 
terimiz arasında yaşadığımıı:ı gönıy~ 
ruz ... Bizim de kalplerimiz en deri?1 
yerlerine kadar kardeş sevgisi ve siz,. 
!erin sevgisile dolmuştur.,, diyereli 
Gıazinin sıhhatine, türk ordusunun v4f 
tayyaredliğinin muvaffakıyetine kaıı 

dehini kaldırdı" ve kadehler yaşalarlC 
boşaldı. 

İran tayY,areciliğinin bu degerli şef~ 
nin hakikaten heyecan içinde, sevint 
içinde olduğunu görıiıemeğe imkan yoJr,; 
tu. O da türk kardeşleri gibi, tıpkı onlat; 
gibi duyguluydu. 

Ahmet Han Hazretlerinden sonra 
Irak tayyarecisf Binbaşı Mehmet Atl 
Cevat Bey bir nutuk söyledi. 

Tane tane temiz hisler ifade eden k~ 
timelerden bünyesini yapan bu nutklf 
hep içer gibi dinledik. Moehmet Ali Cc. 
vat Bey arkadaşJariyle beraber, "Düny• 
nın en büyük adamının memleketinde v~ 
onun tayyarecileri arasında en müstesn( 
ve unutulmaz saatJen yaşadıklarını soy:.j 

ledi .• Ve gördükleri bu kadar samimic 
bu kadar kardeşçe tezahürlere hakki14ıi 

mukabele edebilmek için tayyarecilec'i 
mizi Ir.ık'ta g~rmek temennisinde b\14 
tundu. O da Ahmet Han gibi, samimi ;J 
çok iyi s8zler1e hazır bulunanları gaşyeJ 
ti-

Bu nutuklardan sonra, sıra türk taY1 
yarecisine gelmi§ti. TUrk tayyarccisi~ 
alay kumandanlarından Cem Bey tem• 
sil edecekti. Candan ve en ku"etli bit' 
hatip gibi olgun ifadelerle kardq~iğin_ı~ 
zi, sevgilerimizi ve üstün kardeşlık hı9'( 
Tayyareciler gecesi 2 
)erimizi kah etti- "Bayram günil u~ 
ken sağımda kahraman, kardeş, az1' 
İran tayyarecilcrlnt, solumda kahrama°4 
kardeş, aziz Irak tayyarecilerini görmeli 
gözlerimi sevinçten yaşartmıştır ... ,, D&e 
diği zaman iki yüz tayyarecinin alkışı ve 

yaşaları saJonlan uzun uzun çınlattı .. "" 
Herke!!, bUtün bu uçan genç in!!antaa< 
hep böy1e düşUnüyorlardı ... Hepsi de ~~ 
kardq miltet çocuklarını yanlarında gor 
metkten zevk ve fahir duyuyorlardı. 

Ce1Sl Bey iyi söyliyordu, duyduğuntf 
söylüyordu." ''hiç bir hadise bu kuvvetli 
b:ığlan kıramaz, kardeşl'k hislerimizi b~ 
z:ımaz __ ve hiç bir hadise, hatta en bil• 
yüğü bile, bu bağ1an kıramamış ve bu 
kardeşliği bo.zamamıştır. Ve ilelebet bo
zamıyacak ve ktramıyacaktır-.,. derken 
han Irak ve türk tayyarecilerinin biri 
birJe,rine kaynaştıklarını görilr gibi oJq 

yorduk. 
CeUH Bey güzel, olgun ~ uygun 

sözlerivle bu iki yüz tayyarecıden telC 
kalp y;ptı, tek alem yarattı •. 

Kahraman .alay kumandanı, kadeh• 
leri karde§ tayyarecilerin şerefine bo· 
şaltmağa davet ederek sözünil bitirdi. 

Bundan sonra hep bir ağızdan Oovıl 
marşı söylenildi ve bir müddet dalıa eğ· 
lenildi. Hulasa, Ulu Gazinin öz çocuk'arr 
kahraman tayyareciler karde~ trandan .,. 
kardeş trak'tan gelen kardes tayyMc• 
cilerle gftzel bir gece geçirdiler .. 'Ren 
yarınlara hazırlanan bu dilnyalar ka • 
dar değerli Jrtitlenin en eski tayyaıc • 
elsi olarak, bayatımın en unutulmu 
uadetlerlnl n lıusunuz bir tayya-ecill.lc 

cec~yapa-. 
~AKIR HAZIM 



31 8. TEŞRiN 1934 ÇARŞAMBA 

Ankara Osmanlı Bankası 
l\1üdürlü~nden 

1918/1934 senesi o/o 5 faizli istikrazı dahili tahvillerine 
ait (34) numaralı kupon bedellerinin 1- Teşrinisani - 1934 
tarihinden itibaren Osmanlı Bankası gişelerinde ödenme-
ğe başlanacağı ilan olunur. 8-4895 

Ziraat Vekileti 
Satın Alma Komisyonundan: 

Satın alınacak on ton arsenikiyeti rassas, 150 adet taz
yikli pülverizatörle 400 adet adi pülverizatör 2 ay müddet
le ve kapalı zarf usulü ite münakasaya konulmuştur. Şart· 
nameler Ankara'da Ziraat Vekaleti satmalma komisyo
nu ile İstanbul'da Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. 
Arsenikiyeti rassas 29.11.934 ve plüverizatörler de 1.12 
934 te ihale olunacaktır. İsteklilerin teklif mektupları ile 
tahmin edilen bedelin % 7,5 u üzerinden teminat mektup
larını yukarda yazılı ihale günlerinde saat 15 e kadar adı 
geçen komisyona vermeleri ve kendilerinin de hazır bu-
lunmal~rı ilan olunur. (272fi) 8--4291 

Ankara Müddei Umumiliiinden: 
Ankara C. Müddei U. liği hizmet otomobili için (3000) 

litre benzin açık münakasa ile satın alınacaktır. İsteklı
. ıerin şartnameyi görmek üzere Müddei Umumiliğe ve iha
le tarihi olan 3 teşrinisani 1934 cumartesi günü saat 15 de 
.,iliyet idare heyetine müraca atlan. (2995) 8--4597 
....... ! ........................... . 

RAKI iÇMEK iSTERSENİZ 
BOMONTf RAKISINI 

TF:RC.tH F:DfNIZ 

Divanı l\'luhasehat Riyasetinden : 
Divanı muhasebat dairesi kalorifer ihtiyacı için müba-

yaasına lüzum görülen 150 ton kadar Kadıköy kok kömürü 
münakasaya konulmuştur. İhale günü 9 teşrinisani 934 
saat 14 tedir. Talip olanların şeraiti anlamak için o gün
den evel idare ve hesap işleri müdürlüğüne müracaatları. 

(3082) 8--4713 
·-••11•-•-ııaıınıııın1111•ı•ı1111111•11111t111ııu11R11111U1U11ıı•••i 

1 

1 

Nurkalem 
Yerli kurşunkalemlerinin her çeşidi piyasaya 

çıktı. Tamamen yerli malr olan kuyruklu yıldız 
markalı 

Kurşun kalemlerini 
Kopya kalemlerini 

Renkli kopya kalemlerini 
Kırmızı-mavi posta ~alemıerıni 

Taşçı ve marangoz kalemlerini 

§ 

1 

1 
~ e 
Ei 
!! 

i 
1 
~ 
§ 
§ 
~ görmek ve tecrübe etmek için Ankara dördüncü 

milli sanayi sergisindeki 110 numaralı NURKA- ~ 
LEM Ltd şirketi kurşunkalem fabrikası standını zi- 1 
yaret ediniz. Sipariş kabul edilir. 1 

Nurkalem kursun kalemleri ecnebi mamulatın- m 
1 d ~-dan her suretle üstündür. Kırtasiye mağaza ann a _ 

arayınız. 1 
NURKALEM LTD. ŞİRKETİ KURŞUNKA- 1 

LEM FABRİKASI; AYVAN SARAY - İST AN-

--B_u __ L··~ .......................... 8--4 .. a~•8mı:m4i•manwmeım11l!IBl .. I 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

S=-trn A1ma Komisyonu ilanları 

22 KALEM LASTİK VE SAİRE 3-2. Teş. -934 
1000 METRE MİKABI CEVİZ 

TOMRUK 5-2. Teş. -934 
37 KALEM KASNAK KA YIŞl 5-2. Tes.- 934 

Yukardaki malzemeler pazarlık suretiyle ayr ıayrı hi
zalarındaki tarihlerde saat 14 te ihaleleri icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ile müracaatları. (3221) 8---4917 

17 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 14/ 2. Teş./934 
YEVMİYE 10-15 KİLO SIGIR ETİ 1412. Teş 934 

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

455,614 ADET MUHTE-
LİF ATES TUÔLALARI 3000 TON CELİK DEMİRİ 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 3-11-934 ta
rihinde saat 14 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin te
minat ile müracaattan. 

(3223) 8--4918 

ıo.ooo - 15,000 ADET TÜ
FEK KlTNnAK TAS

LAKLARI 
Yukardaki . malzemenin 

pazarlık suretiyle 3-11-934 
tarihinde saat 14 te ihalesi 
icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 8-2. Teş 934 
tarihinde saat 14 te ihalesi 
icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. 

(3172) 8--4864 
iaıtılllllll!Hllm!llllllD•ımııı:ııuınımı•ıllllllllU:~ 

1- Oda aranıyor ~ 
Yüksek memur Ye- iil 

1 nişehirde bir aile nez-1 dinde mobilyalı oda an-

i 
yor. M. R. rümuzu ile 
gazetemize tahriren bil 
dinneleri. 8 4880 

HAKIMlYETl MlLLIYE 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Şemsipaşa deposunda tütünleri gazla isterlize et
mek için komigasiyon tesisatı kapalı zarf usulile münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Fenni sartnameleriyle planları Cibalide Levazım 
ve mübayaat şubesinden alınacaktır. 

3 - Münakasa 1-12-934 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat (14) te Cibalide Levazım ve mübayaat şubesinde 
icra kılınacaktır. 

4 - Münakasa ehliyeti fenniyesi mücerrep fabrikalar 
arasında yapılacağından fiatsız proje ve tekliflerin heyeti 
fenniyemizce tetkiki için münakasa gününden laakal on 
gün evet tevdii Iazımdır. 

5 - Münakasaya iştirak edebilecek olanlar yukarda 
tayin olunan gün ve saatte kanuna uygun olmak üzere fi. 
atlı teklifname ile o/o 7 ,5 muvakkat teminat parasını ko-
misyona tevl!ii etmelidir. (7214) 8-4922 

Evkaf Umum l\f üdürlüITTinden: 
Gökçeoğlu mahallesinde ve Meclis Caddesindeki vakıf 

binada yaptırılacak olan tamirata talip olanların 1-11-934 
perşembe günü saat on beşe kadar Evkaf insaat müdürlü-
ğüne müracaatları. (3211) 8--4913 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

1 Komisyonu ilanlan 

CAÔ 
Y ozgattaki asker ve hayvanat içın aşağıda yazılı dört 

türlü yiyecek satın alınacaktır. Ü zerine bırakılma günleri 
ile miktar ve pey akçeleri karşılarında yazılıdır. İstekli
lerin Yozgat Sa. Al. Ko. nuna bas vurmaları (3127). 
Cinsi Pey akcesi kilosu Üzerine bırakılması saati 
Mercimek 75 20.000 15. 2 Teş. 934 14 
Patates l05 35.000 ,, ,, ,, 15 
Kuru soğan 37 16.750 ,, ,, ,, 16 
Saman 52 59.000 17 

CAG 
Ordu sıhhi ihtiyacı ten. 

beş adet klayton sistemi 
otcklav isterlizatör ve lava
hosu kapalı bürüm voliyle 
satın alınacaktır. Üzerine 
hıra kılması 18-11-934 pazar 
giinü saat 14 tedir. İstekli
lerin bağlılığım görmek 
icin her gün öğleden sonra, 
P.ksiltmiye gireceklerin de 
belli gün ve saatinden evel 
pey akçeleri ve dilek okun
tulanm M. M. V. Sa. Al. 
Ko. nuna vermeleri. (3126) 

8--4787 
ÇAG 

Ordu sıhhi ihtiyacı icin 
77 kalem disci malzemesi 
satmalmacaktır. Kesismesi 
5-11-934 pa7artesi günü sa
at 14 tedir. İsteklilerin bağ
hlrğmı görmek üzere her 
g-ün öğleden sonra ve ke
sismiye gireceklerin pey 
akreleriyle birlikte M. M. 
V. Satınalma komisyonuna 
başvurma lan. ( 31 Q7) 

8---4905 
CAG 

Ankara Merkez Kuman
danlı~mda mevcut ve çürü
ğe cıkarılan bir bas kattr sa 
tıfacaktır. Satı~ giinij 1-11-
934 saat 14 tedir. Hayvam 
görmek istiyen Af1kara mer 
kez knmand::\nhP.ma bas
vnnnalarr ve alııı.,,ır i~tiven 

P"Ün ve ı::aatinde M. M . V. 
8a. A 1. knnıisvrmpn~ P-Plme 
teri. (3219) 0 -4915 

CAG 
( 40) adet kom ole sarac 

takımı aCTır eksiltrrıe ile alr
naccıktır. Hzerine bırnkılma 
~ı 20-11-Q34 ~ah P.'i.inü saat 
on birdedir. 1steklilerin baö
lağım P"Örnıek icin her f!Ün 
ve eksiltmesine girecekle
rin de pev akrrlerivle gün 
ve saatinde M.M.V. Satm
alma komisvonuna basvur-
malan. (3215) 8-4914 

ÇAÔ 
Ordu ihtivacı icin 39 ka

lem Rontgeiı malzemesi ka 
pah hüriim yoliyle alınacak 
tır. Üzerine bırakılması 21-
11-934 çarsamba günü saat 
11 dedir. İsteklilerin bağh
hı?"ını gıörmek için her gün 
öğleden sonra ve eksiltmi
ye gireceklerin de belli gün 
ve saatinde dilek okuntula
rı ve pey akçeleriyle M. M. 
V. Sa. AL Ko. nuna ba vur-

" " ,. 
8-4788 

CAG 
ı - Ordu sıhhi ihtiyacı 

için iki tekerlekli ve bir hay 
'lan1a çekilir tarzda tazyikli 
veya tazviksiz ve iycabmda 
ilave edilebilir Duş ve For
mal in tertibatlarını haiz 40 
ita 60 adet seyyar etüv ma
kineleri satın alınacaktır. 

2 - Bu Etüvleri vermeğe 
talip olanlar fabrika kata
Joklarivle birlikte makine
lerin ağ"ırhklarmı ve taham
mül derecelerini ve beher 
etüvün fiatmı bildiren dilek 
okuntulariyle 5- 2. Tesrin.· 
034 tarihine kadar M. M. V. 
Sıhhat işleri dairesi birinci 
1ubesine uğramaları (3165) 

R-4856 
ÇAG 

650:750 baş top koşum 
hayvanatmm eksiltme artır 
ması pahalı görüldüğünden 
kesisme suretiyle alınacak
tır. Kesişmesi 3-11-934 cu
martesi günü saat 10 dadır. 
t~teklilerin M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na başvurmaları. 

(3200) 8--4902 
ÇAG 

Ordu icin 25,000 metre 
amerik~11 bezi satın alına
caktır. Üzerine bırakılması 
24-11-934 cumartesi günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin 
ba ğ'hh.Yım ve örneğini gör
mek icin her gün öğleden 
sonra ve eksiltmiye gire
ceklerin de belli gün ve sa
atinne pev akceleriyle M. 
M. V. Sa. Al. Ko. nuna baş
vurmaları r~ı OQ) 8-4903 

CAG 
Ordu icin 10 kalem bavta

rive malzemesi alınacaktır. 
Kesismesi 8-11-934 persem
be günü saat 14 tedir. İstek 
lilerin bağlılığım görmek 
üzere her gün öğleden son
ra ve kesismiye girecekle
rin de belli gün ve saatinde 
pey akr.eleriyle M. M. V. 
Sa. Al. Ko. nuna başvurma-
ları. (3196) 8--4906 

ÇAÔ 
Ordu icin 10 kalem ecza

yı baytariye alınacaktır. 
Kesismesi 7-11-934 carşam
ba günü saat 14 tedir. İs
teklilerin bağlılığını gör
mek için her gün öğleden 
sonra kesişmeye girecekle
rin de belli gün ve saatinde 
pey akçeleriyle M. M. V. 
Sa. Al. Ko. nuna b&§vurma-

$AYIFA 

polatlı ToJlÇU Ala) ı Sa. AI. Ko. 
Riyasetinden: 

310,000 kilo kuru otun münakasası 3/ 2. Teşrin/934 cıı: 
martesi günü saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin yevı111 

mezkur ve saatte teminatı muvakkateleriyle birlikte Sa. 
Al. Ko. nuna müracaatları lüzumu ilan olunur. (3166) 

8--4855 

111111unun111n1111n1111111111111111111 l(elepir eşya ftllUldlllllllUllllllllllllllll .. 

1 Ocla takımı, karyola ve sair ev eşyasının en güzelini 
1 çok ucuz olarak yalnız Bahkpazan civarında Işıklar 
§ caddesinoe (HALK MOBfT.VE ('O "TJONUNDA) bu· 
1 ıursunuz. Telefon: 2037 8 - 4323 ,_ 
Qıııtllllllll mmıı111111111111111111RD 11111111111111111111111111111•11111ııııın11111111ıım1111111111llilCIRlllllllll-&EIJE•Z 

lstaııbul ithalat Gümrüğü 
~lüdürlü~nden: 

AAdet Kap M. No. K. Gr. Cinsi aşya 
6 Fıçı E.F.F. 19/24 1474 000 Yaş tuzlu ba~ 

Yukarda yazılı bir kalem mal artırma ile 12-11.934 pazar
tesi günü saat 13 ten 16 ya kadar isteklilere verileceğin
den o gün İstanbul İthalat gümrüğüne 6 No. lu satış Arıt' 
barında bulunmaları ilan olunur. (7086) 8--4919 

\nkara Nafıa 

Başmühendisliğinden: 
Nafıa için beş adet iç ve dış lastikleri pazarlıkla alı• 

nacağmdan vermek isti yen terin 1. 11. 934 tarihinde te
minatlaryle beraber saat on beşte vilayet encümenine ve 
şeraiti öğrenmek için nafıa bas mühendisliğine müract" 
atlan. ( 3232) 8 --4924 

Ankara Levazım nmirlii!i 
satın alma komisyonu 

ilan lan. 

İLAN 

İzmit garnizonuna 460 
Darice garnizonuna 110 
Tuzla garnizonuna 60 ki: 
ce'Tlan 560 ton krible maden 
kömürü 6 teşrinisani 934 sa
h günü saat 15 te kapalı 
zarfla münakasası yapıla
caktır. Taliplerin belli saat
ten evel teklif mektuplariy
le birlikte İzmit'te fırka sa
trnalma komisyonuna ver· 
meleri. (3079) 8-4718 

İLAN 
Haydarpaşa Hastahanesi 

ihtiyacı için 800 ton Lava
marin kömürünün 14-Jl-934 
rarşamba günü saat 14 te 
kapalı zarf usulivle ihalesi 
yapılacaktır. İsteklilerin 
belli günde teminatlariyle 
b;rlikte teklif mektup1ariy-
1e Selimiye'de satınalma ko 
misyonuna müracaattan 

(3122) 8--4805 

İLAN 
108,500 kilo bulgur kapa

lı zarf usuliyle ihalesi 20-
11-934 sah günü saat on üç 
buçukta yapdacağmdan 
şartnamesini görmek isti· 
yenlerin her gün ve vakti 
muayyeninden evelde temi
nat ve teklif mektuplariyle 
hirlikte Bayramiç'te Fırka 
satınalma komisyonuna mü 
racaatlan. ( 4002) 8-4807 

fLAN 
Selimiye'deki kıtaat ihti

vacı için 310,000 kilo ekmek 
1ik un kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 
İsteklilerin ihale günü olan 
15-11-934 perşembe gunu 
saat 14 te teminatlariy1e bir 
tikte Selimiyedeki Fırka 
satmalma komisyonuna mü 
racaatlan .. (3123) 8--4832 

İLAN 
Kırk bin kilo Nohut mü

nakasai aleniye usuliyle 
ihalesi 22 ikinci teşrin 934 
perşembe günü saat 14 te· 
dir. Şartnamesini görmek 
ii?:ere her gün ve ihale gü
nü de vaktinde teminatla
riyle beraber Ankara leva
zım Amirliği satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(3177) 8---4908 

fLAN. 
Sıvas Garnizonu için yilz 

on beş bin kilo nğır eti ka-

1 ~ ... \ l«>t Demfryollan U · 
mum Miidiirliijfü !'&1111 

alma komf~yonn ilanlal"I 

İLAN 
150 ton petrol, 130 to• 

benzin, 400 ton rezidü, 70 
ton Sirşof yağiyle 45 totl 
Pis gazın kapalı .zarfla ınU. 
nakasası 20 ikinci teşrin 934 
salı günü saat 15 te Anka'" 
ra'da idare merkezinde yr 
pılacaktır. Tafsilat Ankar' 
ve Haydarpaşa vezneleriıı
de beser liraya satılan sart'" 
namelerde yazıhdır. (3205) 

8-4909 

Ankara Birinci Sulh flO' 
ku k hakimliğinden: 

Ankarada yangın yerinde Jtıt
so apartmanında terzi HikrDd 
H. ile İstanbul talebe yurdurı
da doktor operator Nedim BeY' 

MUddei Navman şirketi 'l/C

kili Hilmi Raşit Bey tarafındal' 
dikiş makinesi bedelinden açtr 
ğı alacak davasının muhakeote • 
si netiycesinde senede mUsteıJC 
olan 155 liranın yüzde 12 f•11 

ve yilzde on ücreti vekilet ili 
birlikte alınarak müddeiye lyt'° 
sına ve masarifi muhakeıne11l' 
milddeaaleyhlere aidiyetine ~ 
bili temyiz olarak 7. 10. 934; 
karar verilmiş olduğundan ta 

hi ilandan iytibaren sekiz gii~ 
bitinceye kadar temyiz ettne"1ı
aksi takdirde hüküm kesbi kat 
yet edeceği hakkındaki işbu ~ 
katip ihbarnamesi ilanen te1'1-
olunur. g.-49 

2 
, 

ya konuhnustur. İhale t8~ 
hi 22-2. Te~.-934 persef11,, 
e-ünH saat on dört burukt tc 
clır. 8~rtnamesini r,örrr'~ 
istivenlerin her ~Un ve ~e" 
n~k~c;ava istirak edecek r 
rin rle nwavven saatterı d" 

vel t .. klif mel<tlınlarivle .4 
vas Frrka c:atınaolma k~) 
yonuna müracaatl.,rı. (3ıır'ı 

8--491 

fLAN .,t 
Konya merkez kıtaa~ isJ 
.. h tı 1' muessesat avvana urıll" 

kapalı zarf usuliyle rn y61 
kasava konulan dört c 
bin kilo ::ırpanrn miinal<~y,e 
sı 2?.-2. Tec:.- 9~4 per<e ~ 
günü saat 14 tectir. sa . 

. . .. k . t" venle 
mesını P-orme ıs ı . f 
Ankara Levazım Arnır 
satmalma komisvonıtn3~ 
racaatlan t;\liplerin de 
saatten evet teklif nıe 
lannı Konya'da sa 
komi!Yonuna vermet 



SAYIFA ... .. 

480C O kilo yaş sebze! 
Üssü Bahri Kumandan lığı Satın Alma 

Komisyonu Reisliğinden: 
ıtar Deniz efradı ihtiyacı için 48,000kilo yaş sebze k~pa~~ 

f Usuliyle münakasaya konmuştnr. 11. TEŞ. 934 1.3 un~u 
~l~ ı ı 

" ... nij saat 14 de ihalesi icra kılınacağından ta ıp en? 
lartnaınesini almak üzere İstanbulda Kasrmpaşada denız 
&atın ı t} ·· B h " K satın ll ama komisyonuna ve fzmitte ssu a n · 
~komisyonuna müracaatları. ( 3151) 

Çankırı Valiliğinden: 
28600 lira 22 kuruş bedeli keşifli Çankırı. merke~ Gazi 

~e kurtuluş mektebi bahçesinde yeniden mşa edıl~c.ek 
ilk ~ektep binası kapalı zarf usuliyle 9. 10. 934 ta:ıh~n
den 1Ytibaren bir ay müddetle münakasaya vazedı!m•.~-
tir. T rt gu aliplerin ihale günü olan .10. 11. 934 cum~ e~ı · 
llij saat 14 te yüzde 7,5 teminat mektu~u ve ehlıyetı fen· 
lliyc Vesiykasiyle birlikte Encümeni vılayet v~. şartnan:ıe 
~e ke~ifnamesini görmek istiyenlerin de her gun Maarıf 
dairesıne müracaatları ilan olunur. (3090) 8 -4739 

PAR1S ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN 

Diş tabibi 

Ekrem Avni 

~ 

1 

' 1 
t> 
~ 
1 
1 
~ 

Seyahatinden avdetle diş fenninin son ve çok mühim bir te· il 
?akkisi olan (Dişsiz ağızlara Profesör Kantoroviç usulil diş I~ 
Yapına) levazım ve tesisatını getirmiştir. ~ı 
de~? usulde yapılan dişler alt veya Ust en düz v~ silik çenele~· ıı 

ıle, ısırmak ve koparmak ta dahil, bUtUn çığneme ve san d 
atız hareketlerinde biç bir suretle yerinden oynamaz. Q 

Damakta lbtik pul kullanılmaz. ÖlçU alçı ile değil, hususi H 
hoı ve rahat bir madde ile alınır. ~ 

• it 
liunayei Etf al apartmıanr felf: 391(ı 1 

8--4732 1 

D. D. Yollan Umum 
Müdürlüifinden: 

81 ;~OOo) çam telgraf direğinin kapalı zarfla münakasa
l1apıJll-934 pazartesi saat 15 te Ankara'da idare binasında 

acaktır. 

h Fazla tafsilat Ankara, Haydarpaşa, Adana ve Eskişe-
. ir..., 1 d dı:r. (eznelerinde beşer liraya satılan şartname er e var-
~144) 4852 

8ir siren alınacaktır 
Adana Belediye Riyasetinden: 

re !akit tayini için Adana saat kulesine konulmak üze· 
beyir kuvvetinde bir siren satın alınacaktır. 

llll~atın almma; münakasa talimatnamesi mucibince ka
Zarf usuliyle olacaktır. 

~~Btiycnler belediye yazı işleri müdürlüğünden ıartna • 
~ 1 alabilirler. 

ilıa 'l'c~rinisaninin 10 uncu cumartesi günü saat ~n ~şte 
bir11i~1 Yapılacağından taliplerin teminat ve teklıflenyle 

te belediye encümenine mUracaatlan ilan olunur. 
8 - 4750 

............... q 

---------------------------~ 
l\nkara C. Müddei 

Umumi1iğinden: 
t\.._ ~nkara umumi hapishanesi surundaki çatlakla bahçe 
"'Q"arı 
l'hı an açık münakasa ile tamir ettirilecektir. Taliple-

lihi lartnameyi görmek üzere Müddei U. liğe ve ihale ta· 
ıııa,:ıan S. 11. 934 pazartesi günU vilayet idare heyetine 
~aatları. (3o2s) 8-4648 -

l>evlet Demiryollarından: 
lttaden k"· ·· ·· h • her nevi 'it t• omuru yakacak iskara tertibatmı avı 

"--- lPtcki demir ve dökme sobalardan ton ve kilometre ...._.tna: 
'l' 

li)&t~rn hamuleli vagonla nakliyatta 3 ve perakende nak-
bu t

3,so kuruş ücret alınacaktır. 
en~ilat: 1-11-934 tarihinde başhyacaktır. 
~ (3204) 8-4892 

{) 

1 
enizli Lisesi Müdürlüğünden: 

~ tc~1• J.tcktcbimizin senelik mütenevvi erzatC, malinıliat 
ıııud rat "h · .. 

dctlc rn~· tıyacı 16.10.1934 tarihinden itibaren 20 guıı 
2 _ 

5 1 
unakasaya konulmuştur. 

ŞtJtıcuı ccİ 1·1934 paazrtesi günü saat 14 de mektepte te • 
t&kdirde i~~~k ~~misyonda bedel haddi liyik görüldiiğU 
ti 3 - şart ' 81 1CTa edilecektir. 

ile ~c~:nnı almak istiyen taliplerin mekte idare • 
etnıeleri llzmıcbr. C6870) 

HAKİMİYETİ MİLLİYE. 31 B. TEŞRiN 1934 ÇARŞAMBA 
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Ankara yerli mallar sergisi 
kanzuk eczahanesi pavyonunu ziyaret ediniz 63 numarada 

Laboratuvarlarımız müstahzar atından hazı1arı 
V1TALIN KANZUK: en nafi kuvvet şurubudur. 
ANTİMALARY A KANZUK: sıtmanın vaki ve şafi ila 
cıdır. 

StROPEKTORAL KANZUK: en müessir öksürük suru
budur. 
ALEKSİN KANZUK: göz merhemi. 
ELEFTERİN KANZUK: kanzuk müshil şekerleri ve 
komprimeleri sancı vermeksizin tesir eden yegane müshil 
ve müleyyin müstahzarattır. 
PASTİL ANTİSEPTİK KANZUK: memleketimizde ec
nebi pastilleri aratmıyacak mükemmeliyette en müessir 
öksürük ve nezle pastilleridir. 
GUDRON BALSAMİK KANZUK: plesenkli katran hu-
13sasıdır, göğüs nezlelerinde kullandır. 
KANZUK YENİ DERİ MERHEMİ: her türlü deri has
talıklarını pek kısa bir zamanda iyileştirir. 
Lt NİMANTOL KANZUK: romatizma siyatik ve soğuk 
algmhklanndan mütevellit ağırlıklarda haricen kullanı· 
hr bir merhemdir. 

Kanzuk tıbbi sabunların her cinsi mevcuttur. 
KORISIK KANZUK: Dr Cemsin icadı yegane nasır 
ilacıdır. Nasırlan pek kısa bir zamanda kökünden çıkarır. 
SUPOGİLİSERİN KANZUK: müshil ve müleyyin hari
cen kullanılır mutasallip glliserin fitilleridir. 

Kanzuk badem yağı en saf ve en sıhhidir. 
KREM BALSAMtN KANZUK: yağsız güzellik kremi-

dir cildin güzelliğini artırır ve muhafaza eder. 

KOMOJEN KANZUK: sıhhi saç losyonudur, kepekleri 

izale ve saçları besliyerck dökülmelerine mani olur latif 

kokulu losyondur. 

BALSAMİN ŞARKI KANZUK: Jatafet ve taravet los

yonudur yüz ve ellerin tazeliğini muhaafza eder. 

JUV ANT İN KANZUK: saçların tabii rengini iade eden 
sabit renkte saç boyalarıdır. 

Dr. DORfNYİ DİŞ MUSTAHZARATI: tozu, eksiri ve 

macunu. Dişlerin sıhhatini muhafaza eder Te çürümeleri

ne mani olur ağızdaki mikroplan tamamiyle mahveder. 

Kanzuk sıhht kolanya ve Josyonlan: 

Avrupa kolonya ve Josyonlanru memleketimizde arat
mıyacak mükemmeliyettedir. Dereceleri yüksek ve koku
Jan sabittir. 

Muhtelif tırnak cilaları. briyantiDter ve gece gündüz 
kremleri. 

Sergi münasebetile pavyonumuzda 
büyük tenzilat 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------~~~~~~~~--

l
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.\nkara Belt>diye Reisliği ~ 
ilan lan. t.._ 

!I ., 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
SATILIK 

Boğaziçi'nin en kıymetli ve ~erefli mevki inde bugün kömür deDOSU oJarak lrir.1-" .. '-· 
lunan iki parça arsa 1 LAN 

( 4229,95) lira bedeli keşif 
ti mahzeni evrak yanında 

taksi sokağına parke inşası 
yirmi gün müddetle ve ka-
palı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. Şartnamesini 
görmek istiycnlerin her 
gün Fen İşleri Müdürlüğü
ne müracaatları ve taliple
ım 17 teşrinisani 934 cumar 
tesi günü saat on buçuğa 
kadar teminatlariyle birlik· 
te teklif mektuplarını bele
diye encümenine vermeleri. 

(3156) 8--4839 

Şaşmayınız 

lzmirdeki HARAÇÇI

!ADELER mobilya fab

rikası mamulatı bütün 

Türkiye'de tanınmıştır. 

Ankara Sanayi sergisin -

deki 37 numaralı pavyo

nunu mutlak ziyaret c -

diniz. Hayrette kalacak-

sınız. 8-4893 

Muhasip 
Fransızcaya ve usulü mu

zaafaya bihakkın vakıf dak
tiloyu bilir büyük ticari mU
esseselerde ve inşaat şirke
tinde çalışmış bir muhasip 
iş anyor. 
Taşraya da gider. 
Adres: Mehmet Ferit. 

Anaf artalar mahallesi bak· 
lacı mescit sokak No. 24 

Ankara 8-4876 

lmtiyu aab.ibi ftl 8aflllll 
barriri FALiH RIFKI. 

Umumi aqriyab iclare eden 
Yam itleri midirtl NASUHi 
ESAT. 

Çanim c•dd~5' dnrrad• 
Ralrimi,nı llilliyı lf atN8 

.,,,,,. ..., '""""· 

Kıymeti Emlili 
Muhammenesi No: sı Harita 

L. K. Mevkii Mahallesi Sokağı E. Y. No: Miktarı Cinsi 
14115 00 Boğaz Kuruçeşme Kuruçeşme 105 119/2 2 3242 Metre murabbaı 

içi C. si arsa 
15382 50 " " " 105 ı ı 9/3 1 3533 " 

Kuruçeşme'de bir tarafı tramvay caddesile mahdut Lebideryada Uin sahilhancden müf
rez ve yukarda muhammen kıymetleriyle mahalle, ve sokak ve harita numaralan ve mik .. 
tarlan yazıh halen kömür deposu olarak kul landan iki kıta arsa ayn, ayn satılmak üzere 
kapalı zarf usuliyle 31-10-934 tarihinden itib arcn müzayedeye çıkarılmıştır. İhaleleri 28-
11-934 tarihine müsadif çarşamba günü saat on beşte İstanbul Evkaf Müdüriyetinde idare 
encümeninde yapılacaktır. Taliplerin müzayede, münakasa ve ihalat kanunu ~ 
tevfikan muhammen kıymetlerin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat muvakkatelcnnı 
ve teklif mektuplarını muhtevi zarftan tayin olunan günde ihale saatinden eTel idare en
cümenine tevdi eylemeleri ve haritalarım görmek ve şeraiti saireyi anlamak istiyenJerin 
her gün öğleden sonra müdüriyeti mezkur ma hlUlat idaresine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (3170) 8-4901 

~~~~~~~~~~--~----~--------

Ankara !\filli Emlik Müdürlfüffinden: 
Muhammen Hisse kaç taksit llü1ahutt 
kıymeti miktan olduğu 

Mahallesi 
Zir 

Mevkii 
Hoda 

Cinsi Kapı Lira K. • 
Dükkan 24 160 00 Tamamı Naktm peşmm 

,, " ,,, 26 160 00 " ,. .. 
Yukarda yazılı dükkinlann ihalesi 4-11-934 pazar gün6 saat 15 te icra edılmek ftzue 

müzayede bir hafta temdit edilmiştir. Talip terin mnracaatlan. (3203) 8-4910 

DOKTOR 

Rab-.. Hazım 
GAZİ TERBİYE 

ENSTtTUSU HEKIMt 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanmda Gençağa 

apartnnanında Husust 
daire telefon: 2661 her 
gün öğleden sonra saba· 
ha kadar gece müracaat· 
lan kabul olunur. 8-4396 

Kiralık bir oda 
Güneşli büyük bir oda 

kiralıktır. Almanca bilenler 
tercih edilir. 

Gazi Bulvarı Refik Bey 
apartmanı N o. 1 e müraca
at. 8-4923 

Jandarma Umum KumandaDlığı 
Ank~ra Sabo Alma 

Komisvn nd~n: 
Aşağıda yazılı (2) iki kalem eşya hizasmda yazıb ,;m. 

terde ve kapalı zarf usuliyle satın aJınacaktır. İstekliler 
şartname ve nümunelerini her gfin İstanbul J andanna 
muayene heyetiyle komisyonumuzda görebilirler eksilt· 
me için gün ve saatinde ilk teminat makbmu veya Banka 
mektubu ile komisyonumuza gelmeleri. (2981) 

ı - (17461) Adet Kilim 8-11-934 perşembe günü saat 11 de 
2 - (1500) Adet Battaniye 8-11-934 .. .. • 15 te 

8-4Tl2 

Sümer Bank Umum müdürlü
ğünden: 

Kayseri Bez Fabrikası montaj lflerinde ~ ~ 
yen montörlerin doğrudan doğnıYa Ka}'9el'i 
Müdür1üğüne mUracaatlan. (3164) 8- 4843 

SİNEMALAR 1 
. 

1 
Bu sece Busüa. Bu ıece 

:Senenin en ka+wtli melodramı Bi7Gk artfat Doasla Fairlaaab ta-
KADIN ASLA UNUTMAZ rafmc1aa ._.u edilenı 

•Hayatım eana feda,, filminden da- A s R 1 R o B E N S O N 
.. hiNI n daha mleair bir ph11er.. eDCel 
JOHN BOLES • MARGARET SUL- Franaızca .aı:IG ef•k•l&de eti l 
~YAN. Amcac oa.a ~,O<r")""'~-U..-. ı Dlan .. Y&.u.ı.L 

( YENi 1 
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Cumurluğun onbirinici yıl dönümünde kahraman ordumuzun, 
izciler ve halkın geçiş resminden enstantaneler 
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