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Par amentolar arası bir
liği konferansı dün açıldı 
Bütün heyetler azası Gazi 
Hazretlerini ve Türkiyeyi övdüler 
Kazım Paşa Hazretlerinin açma nutku ile Hasan 

Beyin nutku uzun uzun alkışlandı 
lıtanbui, 24 (A.A.) - Beynelmilel 

parlamentc.l&r birliğinin otuzuncu konfe
ran:;r bugün saat 15,45 de Yıldız sara· 
yında parlak meraıimle açdmııtır. Türk 
arupu tarafınd~m y ddız ıarayını hakiki 

Konferansı açan B. M. M. Rei~ 
Kazım Paşa Hasretleri. 

manaıiyle bir konferanslar sarayı haline 
getirmek için sarfedilen büyük gayretler 
netiycesinde binanın her tarafı bugün 
içinde yapılacak merasime layık olacak 
derecede güzeJleımiı, bütün salonlar 
tamir' edilmit ve mefruıatı kimilen ye -
nileıtirilmit bulunuyordu. Saat ikiden 
itibaren muhtelif parlamentolar mümes
silleri küçük partiler halinde gelmeğe 
baıladılar. Dahili ve harici matbuat pek 
geniı bir surette temsil ediliyordu. 

Saat 15 buçuğa yakın şehrimiz
de bulunan bütün mebuslar, sefa
retler erkanı ve muhtelif türk ve 
ecnebi misafirler büyük salonu 
doldurmağa baıladılar. 

bertaraf etmek çarelerini aramakla meı
guldür. Bu vaziyet kar111mda parlamen· 
tolar birligi konferansı milletlerin müı • 
terek temayüllerine en yakın tedbirleri 
serdedebilecck mevkidedir. insani bir 
kardeşlik havası içinde serbest ve te -
rddütsüz ç.alııan parlamentolar birliği 
bütün dünya milletlerinin ekseriyeti azi· 
meıini temsil ediyor. Aynı zamanda bu 
birlik muhtelif memleketlerin teırii mec .. 

(Sonu 2. inci sa.yıfada) 

Kon f eransın Gazi 
Hazretlerine 
teşekkürü 

İstanbul, 24 (A.A)-Parlamen· 
tolar konseyi namına söz söyliyen 
Romanya mebusan meclisi reisi 
ve konsey ikinci reisi M. Sa veano 
konferansta toplanan bütün heye
ti murahhasaların hürmet ve tazim 
hislerini Türkiye Reisicümhuru 
Ca7J, l\1ustaf a Kemal Hazretlerine 
;_..,af: için bir telgraf ke~idesini 
ter..~" ctmif, ve bizzat okuduğu a-

' tiJ~ ·i telgraf büyük alkışlar ara
sında müttefikan tasvip ve kabul 
olunmu,tur: 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 

Ankara 
lstanbul'da toplanan 22 parla. 

mentonun murahhaJarı, Türk mil
letinin gösterdiği unutulmaz hüs
nü kabulden dolayı zatıdevletleri
ne teşekkürlerini arzederek fah
ıi saadetleri ve Türkiye Cümhuri· 
yetinin tealisi hakkındaki hararet
li ve hürmetkar temennilerini ar
zederler. 

Beynelmilel Parlamentolar Kon
ıeyi Reisi ve lsveç Maaril Nazırı 

Engberg 
KonıP..V ikinci Reisi ve Romanya 

Mebusan Meclui Reisi 
Saveano 

Milletler 

Herkes yerine yerleştikten son
ra Büyük Millet Meclisi Reisi Ka
zım Paşa Hazretleri, salonda bu
lunnnların şiddetli alkışları ara
sında kürsüye çıktılar. Nutukları· 
nı yavaş ahenkli, vakur ve munta. 
zam bir fransızca ile okudular. 
Müteaddit defalar alkışlanan bu 
nutkun bilhassa Reisicümhur Gazi 
Mustafa Kemal Hazretleri tarafın
dan konferans azasını selamlıyan 
ve en dostane hissiyatım tebliğ e
den kısmı büyük tezahürata vesile 

komisyonlarda 
oldu. 1 • . •• l d'k 

Kazım Paşa Hazret erının soy e ı -

leri nutuk şu idi: 
- Hanımlar Efendileı-, 

30 uncu parlamentolar birligi konfe
ransını mes"rret duyguları içinde aç -
makta b-.l1tiyarım. Burada toplanan 30 u 
mütecaviz muhterem '''etin şerefli 
mümesaillcrini selamlarım. 

Dünya tnrihinin çok ehemmiyetli bi~ 
devr:nde bulunuyoruz. Bilhassa umuma 

b.. ·· ·h .. nm efkarı harptan sonra utun cı " • 
be "rİyeti trhdit eden harp tehlikelerini 

Üçüncü 5 ... yıfada: 

arlamentolar konferansı 
Dördüııcü Sayıfada: 

Sov yetler bir iğı M•Hetler 
Cemiyei: e · ç n girdi? 

Bc~inci Sayıfada: 

ı~'anbu 'ft a,1 tayyare ile 
Ank'aıaya 

Paris, 24 (A.A.) - M. Bartu ile ti
caret nazırı M. Lamoure dün akşam Ce
nevreye gitmek üzere Paris'ten hare -
ket etmiılerdir. 

" ,, " 
Cenevre, 24 (A.A.) - M. Luis Bar

tu'nun Cenevre'ye avdeti mühim dip -
lomasi müzakerelerinin tekrar başlıya • 

cağını göstermekte ve Milletler Cemi • 
yeti assamblesinin son haftasını aşmak
tadır. Fransız heyeti reisinin, bugün 
Üçüncü ha/tasına girecek ve mesaisini 
ihtimal perşembe günü kapatacak olan 
auamblenin son çalışmalarında bizzat 
hazır bulunmak arzusunu izhar etmiş ve 
bu arzusunu yerine getirmiş olmasın • 
dan tabii bir şey olamaz. Mesainin ıim. 
diki vaziyeti fU suretle hulasa· edile. 
bilir: 

İki komisyon hukuki meselelere mü
teallik olan birinci işlerini ve iktisadi, 
mali ve teknik meselelere müteallik bu
lunan ikinci işlerini ikmal etmişlerdir. 

ikinci komisyon M. Lameru'nun ta
kas ve klering sistemlerine ait olan tek
lifleri nazan iytibara almıştır. 

Dördüncü bütçe komiıyonu mühim 
müşkül.ita teıadüf etmediğinden mesai• 

1 

Yurttaş! 
Belediyeye aza seçil -
mek ve seçmek hakkı 
olanların defterleri yer
lerine asıldı; git, ismini 
bul; bir diyeceğin var-
sa altı gün içinde en -
cümene bildir. Şehir 
meclisine aza seçmek 
ve seçilmek şehirde 

oturan , kadın erkek,J 
herkesin hakkıdır. 

Dün asılan intihap listelerinde 
isimlerin; srıyanlar. 

BAŞVEKİLİMi'Z 
Oğlunu mektebe kendi 

yazdırdı 
Başvekil ismet Paşa Hazretleri 

refakatlerinde vali Nevzat Bey ol
duğu halde oğlu Ömer Beyi dün 
bizzat Ankara erkek orta mektebi
ne getirerek kaydettirmişlerdir. 

Kayıt muamelesi bittikten son
ra mektep müdürü Necati Bey 
mektep hakkında Başvekil Haz
retlerine İyzahat vermit, Baıvekil 
Hazretleri mektebin her tarafını 
birer birer gezerek tetkik etmiıler
dir. -··· 
Nafıa Vekilimizin teftişi 

İstanbul, 24 (Telefon) - Nafıa 
Vekili Ali Bey lstanbul' daki tet
kiklerini bitirmiş ve teftit heyetle
rinin raporlarını almıştır. 

PROFESÖR HROZNİ iLE BlR KONUŞMA 

Eti eserleri üzerindeki tetkik er 
şimdiye kadar ne netice verdi? 

Müzedeki Eti eserleri Üzerinde tetkikatta bulun
makta olan Prag üniversitesi profesörlerinden 
M. Hrozni dün kendisini ziyaret eden bir muharri
rimize şu dikkat~ değer beyanatta bulunmuştur: 

Son zamanda Eti meıeleleri kati bal 
suretlerine doğru süratle ilerliyor. Gü -
zide muhibbim meşhur tarih alimi Ha • 
lil Ethem Bey tarafından vaktiyle ida 

re edilen lıtanbu! 

müzeıinde tablet. 

ler üzerinde ya • 

zılmıt olup Bo -

ğazköy' den ge • 

len mahruti tekil
deki Eti kitabele-

rini kopya etme • 
ğe ve manalarıru 

anlamağa baıhya. 

lı tam yirmi se

ne olu}'or. lşbq 

tetkiklerimin mah 

sulü, o zamana ka 
dar tamamiyle M. Hrozni 
meçhul olan dil bakkmda yazdığım 

gramer kitabı olmuştu. Sprache dec Het
tither Leipzig, 1916) 

Eti dilinin çivi şeklinde harflerle ya

zdan vesikalarmm okunma11 bitince, Eti 
hiyeroglifleri denen yani hiyeroglif ka. 

rakterleriyle yazılmış olan ve kayalar 

yahut eski abideler Üzerinde bulunan 
kitabelerle meıcul olmağa hatlanıldı. 

Bu çetin işe bir çok alimler kendilerini 

verdiler. Burada Mr. Sajce, Jensen, 
Cowley, Meriggi, Gelb, Forrer ve Bos
sert'in isimlerini söyliyelim. Bu isimle -
rin her biri, umumiyetle Türkiye ve Su
riye'de keşfedilen işbu kitabelerin okun
ması sahasında atılmıı birer hatveyi ifa
de eder. Kezalik ben de (hiyeroglif Eti 
kitabeleri Cilt 1. Prag, 1933) adh ese. 
rimle bu dilin ilk gramerini vücuda ğe -
tirdim. Hemen bunu müteakip de 1934 
haziranında eserimin ikinci cildini neır
eyledim ve bu eserde timdiye kadar ne 
ıuretleri gösterilmiı ve ne de tercüme 
edilmit olan 41 hiyeroflif Eti kitabesini 
gösterdim ve tam tercümelerini yapton. 

Dil kurultayı esnasında bu eserin bir 
nüıhaıını Dolmabahçe sarayında Gazi 
Hazretlerine takdim eylemekle mübahi 
oldum. 

Eti meseleleri yavaı yavaı tenevvüı 
eylemekte, fakat aynı zamanda beklete 
miyen ve halleri oldukça gÜç yeni m&

seleler çıkmaktadır. Evvela .ıerell çivi 
yaz11iyle gerekse hiyeroglifle yazılı Eti 
dilinin okunmaları, tek bir Eti milleti
nin mevcut olmayıp Eti milletlerinin 
muhtelif gruplarına mensup birçok kol· 
lar bulunduğunu ve bunlann dillerinin 
hazan muhtelif lengistik unaurlannnı 

hakiyki bir halitası mahiyetini arzeyle. 
diğini bize öğretmektedir. 

Milattan 3000 ıene evetine doğru iri 
burunlu ve basık alınlı, Hindu-Avrupai 
olmıyan, aslan Asyalı olduklannı inkina 
imkan bulunmıyan hakiyki Etilerin (Ha .. 
ti'lerin) sahip olduklannı görüyoruz. 

Milattan 2400 sene evetine doğru Lu-. 
viler Anadoluya girdiler. Bunlar Hindu
Avrupai olmakla beraber Anadolunun 
asyai unsurlariyle çok kanımıt bir mil
let idiler. Milattan 2000 sene evetine 
doğru çivi yaz111 kullanan Etiler Ana· 
doluyu 2aptettiler. Bugün Nevıehir ya• 
kınında Muratlı höyük olan Nesaı isim
li ilk payitahtlarma nisbetle Neaitler 
adını ta§ıyan bu millet de Luvi'lerin v ... 
sıflarınf sahipti. 

Milattan 18 asır evel, asyai bir millet' 
olan Hurri'ler ıarktan Anadoluya girdi
ler ve orada Ne.itlerle mücadeleye girit
tiler. Nihayet hiyeroglif yazı kullanan 
Eti milletinin de milittan 1200 aene 
evel kudretli Eti-Nesil imparatorlufuna 
tahrip eden ve onun varisi olarak eski 
ve me~hur Eti namım tekrar alan mil• 
let olduğu zannedilir. 

BUtün bu Eti C9Crlerine ait blrço1ıt 
lengistik meseleler, eski ,ark dilleri• 
nin tetkikiyle meıgul filoloğtarı urun 
zaman meşgul e<kcıektlr. Nilfutu mu.. 
tecanis bir kudretli devleti Anadotu'd• 
kurmağa muvaffak olan bugUnlrll tU.rli 
milletinde' bütün bu Irk unsurlarının 
hilıl yaşadığı inklr kabul etmes bir 
hakikattir. 

Cemiyeti Asamblesi 

En eyi bir şekil~ muhafaza edllm 
Eti hiyeroglif kitabelerine alt tcrcU· 
melerimin inti,ar eylediği bu ııntda 
Türkiyc'ye gclmeğe .e benli% BUretlerl 
neşredilmemiı Eti hiyroglf f ldtabderl· 
nl yerinde tetkik ve fena basılmıt ki· 
tabelerin yazılarmı da atullarlyle tat

bik ve mukabele cylemeğe karar veı 

(Son• 5 inci sayıf ada) 

şimdiye kadar neler yapıldı ? 
sini salı günü ikmal etmesi muhtemel 

olduğu gibi, beşinci komisyon da aynı 

günde işlerini bitirecektir. Yalnız altın• 

cı ıiyasi komisyon Şako ihtilafına takı • 

lıp kalmııtır. 

Hükumetler, bu ihtilafın hallini çok 

a..-zu etmektedirler. Fakat maatteeuüf 

takip edilen uıul alakadarlara iti ıürün -

cemede bırakmak imkanlarmı bahıet -

mektedir. Binaenaleyh 1932 senesindeki 

japon ihtilafında yapıldığı veçhile aa

samblenin fevkalade olarak içtimaa da • 

veti usulüne müracaat edilmesi muhte • 

meldir. 

.. 
Milletler Cem1yet1 top'tantıları ~rPaJınCJı 'Centvıe'de muıa1ıbulırt onde •. 

Benes, Litvinof, Bartu vı Polltis görünmektedir. 

Dil bayramı yarın 

Türk dili tetkik cemiyeti 
Başkanı tarafından söy
lenceek nutukta geçecek 

sözlerin tam listesini 
basıyoruz 

Yarın, eylulün 26 sı. Bugünü ö2 
dil bayramı olarak kutlulayacağız. 
birinci Dil Kurultayında bugü
nün bir dil bayramı olarak kutlu· 
lanmaöna karar verilmiıti. Tara
ma dergisinin tamamlanmasından 
ve ikinci Dil Kurultayının toplan· 
masından sonra hızını daha artı
ran özdil savaşı içinde bu seneki 
bayramı daha genif ve engin bir 
surette kutlulayacağız. 

Bayram günü Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti Başkanı tarafından söy
lenecek nutukta geçecek kelimele
ri iki gündenberi karşılıklarile bir
likte yazıyoruz. Bugün tam listeyi 
vereceğiz: 

1 - Omler - lider 
(Sonu 4. üncü sayı/ada) 
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Parlamentolar arası konferansı açıldı ı ·nışARDAN GELEN HABERLE! 
~ Bafl 1 iner saylada) 

lialeri arasında doğrudan doğruya temas 
vücude getirmit olan bir teıekküldür. 

Bu itibarla milletlerin letriki meui fik
rini kuvvetlendirmek için burada sarfe
deceğiniz gayret, insaniyet ve medeni -
yeti maruz bulunduğu tehlikelerden 
kurtarmaya hadim olacakbr. 

Milletler camiasınm menfaatlerini 
ıulb yolu ile korumak emeli, sizin bu 
İçtimaıruzm bariz ve iftihara değer vas -
fıdır. Hiç oir millet, hayati menfaatleri
ni ihlal edecek her hangi bir tecavüzü 
sulhan menetmek çareleri varken bar
ba girmek istemez. Bu yijkselme millet
lerin müıterek gayeıidir. 

Hannnlar, efendiler. 
Laik ve demokratik Türkiye Cüm

huriyetinin aiyaıi umdesi yurtda sulh, 
cihanda ıulbtur • 

Bu huıuıta Türkiye'nin beslediği 

hüınüniyetia delilleri meydandadır: 
Ezcümle tetkilatt esasiye kanunu -

muz harp iJam hakkını münhasıran Bü
yük Millet Meclisine tevdi etmekle 
Türkiye'de harbm emri vaki halinde zu
huruna mani olmağı temin etmittir. 
Muhtelif dnletlme akdettiğimiz ıulh 
muahedeleri de hep ıulhun idamesi fikri
ni kuvvetlendirmek esaslannı ihtiva et
mektedir. Diğer cihetten de senelerden 
beri cihanı tazyik eden iktrsadi buhra -
nın milltlere •erdiği tahammülfersa ız -
hrabı tahfif için burada dermeyan ede
ceğiniz mütaleaların en makul n isa
betli istikametleri göstereceğine ıüphe 

yOktur. işte böylece müzakerelerinizin 
beşeriyetin refahı için dünyanm her ta
rafmda yapılan gayretlere yeni bir hız 

t'ereceğine eminim. 
Huzurunazla çok müteşekkir kıldı -

ğmrz türk milletinin 1a111imi hürmet ve 
muhabbetini •e Türkiye Reisi Cümhuru 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin te - · 
bassüs ve aelimlarmı iblağ ederim. 

(Alkıtlar) 
Türkiye ballanın biaaiyatma tercü • 

ınan olarak asil milletlerinize derin hür
metler arzederken, hanımlar, efendiler 
mesainizde büyük muvaffakiyetler di • 
lerim. ( Alkıtlar) 

Bunu müteakip konsey namına kür
silye gelen Romanya mebusan meclisi 
reisi ve koneey reis vekili M. Savcano 
türk milletinin ve tilrlı: parlamento 
grupunun gösterdikleri parlak misa
firperverlikten dolayı beyanı teşekkür 
ettikten sonra bütün dllnyanın dikkati 
ve alakası türlı: milktinin muhterem 
reisi Gazi Mustafa Kemal Hazretleri 
tarafından ft.rilen hızla yapmakta ol
duğu büyük gayretler tizerinc müte
veccih olduğuna işaret etmi' 'te bu 
gayretlerin memleket çerçev~ ve hu· 
dutlarından taşarak Türkiye'yi Bal
kanlarda, Cenevre'de ve sair taraflarda 
beynelmilel sulh ve mlisalcmetin en 
saalı bir UD8Uru haline getirdiği nok· 
tasmda ı&rar ctmit ve: 

"'- Bu sebepledir ki otuzuncu kon
feransın İstanbul'da içtimaı Türkiye'• 
ye kaqı olan takdir ve hürmetin bir 
nipnesi telakki olunabilir.,, demiftir. 

M. Saveano bunu müteakip ilk defa 
olarak konferansa iftirak eden İyran 
grupunu selamladıktan ve bir iki sene
lik bir infikfilrten ıonN kendisine la
yık olan birinci saftaki mevkiini işgal 
etmiı olan italyan grupuna beyanı ho~-
6.medi eyledikten ve parlamentolar 
birliği gayretlerini hulasa ederek bun· 
larm bilhassa milletleri inkrs.,ma uğ

ratabilen sui tcfehhümleri ortadan kal
dırmak ve samimi bir yaklaşma ve teş
riki meni temin eylemek hususlarına 
hizmet edeceklerini söylemiş ve de
miştir ki: . 

"- Parlamentolar birliği serbest 
münakaşafariyle beşeriyetin duyduğu 

ümitsizliklerin ve heyecanların bir ma
kesi t elakki olunabilir.,, 

Hatip bundan ~onra konferansın 

ruznamesine gtçmiş ve bilhassa atide· 
ki maddelerle iştigal edeceğini zikrey· 
lemiştir. 

1 - Gençlerin işsizliği, 

2 - Beynelmilel emniyet, 
3 - Parlamentarizm rejiminin tek· 

nik cihetinden görünüşü ve yapılabi
lecek rslahat. 

M. Savean_o bundan sonra ruzname
nin birinci maddesine geçerek konfe
ransa bir reis intihabım il~ri sürmüş 

ve konsey namına Türkiye Bliyük Mil
let Mcc1isi ikinci reisi Trabzon mebu
ı.ıu ve eıbak Maliye Vekili Hasan Beyi 
t eklif eylemiştir. Bütün heyeti murah-

hasalann ittifakiyle kabul edilen bu 
teklifi müteakip Hasan Bey riyaset 
kürsüsüne geçmiş ve bir sureti aynen 
apğıda neşredilen hitabeyi iyrat eyle
miştir. 

- Hanımlar, efendiler, 
Müzakerelerinize riyaset etmeyı ba

na tevdi eylemekle, gösterdiğiniz iytima
dm ehemmiyetini tamamen müdrik ola
rak sizlere bütün kalbimle teıekkür ede
rim. 

Diğer taraftan, bu seneki içtimaımı. 
zın tertibini bize havale etmekle bize 
karşı, samimi surette medyunu şükran 

bulunduğumuz bir muhabbet eseri gös
termiş oldunuz. 

Efendiler, cümhuriyet, memleketimiz
de 11 ıene evel tesis olundu. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi dahilinde bir par
lamentolar birliği türk grupu teşekkül 

edeli ve parlamentolar birliğine dahil 
olalı üç sene bile olmadı. Daha §imdiden 
iytimadmızı kazanmıı olmakla samimi 
bir sevinç hissediyoruz. Bu iytimadın 
fena yere masruf olmadığını zannediyo
rum. Ve bunun sebeplerini de birazdan 
izah edeceğim. 
Efendiler,tarihin daimi bir nefret his

si ile yadedeceği, dünyanın büyük bir 
kısmını kana bogan muazzam haileden 
sonra miktarı pek fazlalaşan bu kongre
ler ve bu konferanslar insaniyetin haki
ld bir arzusuna tekabül etmektedir. Bu 
da, eskisinden daha fazla tahripkar ola
rak yeni bir harpla değil fakat bütün 
davaları hususi menafiin bir araya gel
mesinden müteşekkil umumi menfaat 
çerçevesi dahilinde halledecek devamlı 

bir sulh ile işlerine bir intizam ve bey• 
nelmilel münasebetlerine bir ahenk ve
rilmek arzusudur. 

Çok basit düşünen bir fikirle, insani
yetin anlaşma ihtiyacmm birer tezahürU 
olan bu mütemadi içtimalar beynelmilel 
kongreler, beynelmilel konferanslar 
ehemmiyetsiz addedilmemeli, fakat bil -
akis slameti harbın kanlı siperlerinde 
değil, sulhperver yollarda anyan halis 
niyetli zevatın ümitleri, sebatkarlıkları 
.e bu yolda ısrarları takdir olunmalıdır. 
terakki veya tedenni hakkında izahat 
vermiştir. Murahhasların her biri asam· 

İnsaniyetin vahim ve garip bir buh· 
ran geçirdiği muhakkaktır. Zamanrmız, 
bir harp muhassalasıdır. Buna binaen 
iyileşmesi için uzun bir nekahat devre
si yani sulh lazımdır. Buhranın umumi 
mahiyeti de gösteriyor ki buna beynel
milel ilaçlar bulmak iycap eder. Askeri 
ailahsızlanma kadar iktısadi silahsız

lanmaya da ihtiyaç mevcuttur. 
Parlamentolar birliği konferansları. 

işte, hassaten bu netiyceye doğru yürü
mektedir. 

Hanımlar, Efendiler, 
Parlamentolar birliği teşekkül etti

li zaman bunun bazıları tarafından da 
cömert bir hayal diğer bazıları tarafın

dan da bir seyahat vesiy1esi telakki o
lunduğu maH\munuzdur. Fakat 40 sene
denberidir, bir çolC zorluklar arasında 
ve bir çok tuzaklara rağmen, seneden 
seneye, konferanstan konferansa birli

ğin kuvveti ve nüfuzu büyüdü, teşkilatı 
daima telrimül etti. Ve faaliyeti daima 
arttr. Hepimizin temennisi, birliğin ül
küsilnü, programını ve faaliyetini istik
balde daha ziyade inkişaf ettirmesidir. 

Bu program ve bu faaliyeti iki keli
me ile bulasa etmek lazungeline de -
nebilir ki bu, hassatan sulhu taazzuv 
ettirerek ınyanet etmek ve parlamento 
çerçevesi içinde hürriyeti tarsin ve neş
retmek arzu ve emelidir. 

Beynelmilel hayatta parlamentolar 
birliğinin ihraz ettiği ehemmiyet bu· 
glin gayrı kabili inkardır. Paı1amento
lar birliği, resmi öz kardeşi olan millet
ler cemiyetini karşısında, aynı insani 
lllkil için çalıtan daha serbest bir ce -
miyet ve manevi bir kuvvettir. 

45 9Cne zarfında otuzuncu defadır 
ki bliyük insaniyet ailesi arasındaki 
münasebata daha ziyade ahenk ve inti
zam vermek lizere toplanıyoruz. Nasıl 
olur da, gözümüzün önünde Mr sene 
daha fazla milletleri, ırkları n mede
niyetleri ihtiva eden daha ziyade ge. 
nitlemiş bir ufuk açan ve bize bunla
rın biribi.rkrine müpbehetlerini ve 
menfaatlerinin aynı olduğunu gösteren 
bu içtimalara taraftar olunmu. 

Hakikatin iki cephesine de bakma· 
yı bilmelidir. Bunun bir cephesi he
men daima mağmum ise diğeri itmi
nanbahştır. Ve dünya buhranının do
ğurduğu zaruretler devletleri, infirat-

!arma müncer olan himaye ttabirleri 
almaya mttbur etmİ§tir. Fakat infi -
rat halinde kalan her milletin kalbinde 
ve fikrinde başka bir his doğmakta ve 
büyümektedir. Bu his, daha umumi bir 
ittihatla bütün insaniyetin sulh içinde 
birleşmesi bliyük em.elinin tahakkuku
na kadar felahın kom~ milletler ara
sında itilaf, mütekabil anlaşma ve teş -
riki mesaide olduğu hissidir. 

Büyük eserler memleketi olan, Ga
zi'nin teceddüt etmiş yepyeni Tü:-ki
ye'si bu ülküyü gayet tabii olarak an· 
lamakta ve umum? vicdanın asil emel
lerine iştirak etmektedir. 

Aziz umumi katibimiz M. Leopold 
Bruasey her noktai nazardan çok şaya
nı dikkat vesaike müstenit ve çok man
tıki senelik raporunda memleketimizin 
gösterdiği yenilik gayretini ve bu gay
retin beynelmilel sahada, türk diplo
masisi tarafından Balkanlarda, miıtet· 
ler cemiyetinde ve diğer yerlerde ya
pılan sulhpuver teşriki mesai teşeb
büslerine semereli ve rnüshct bir yar
dım tarzında tecelli eden mahiyetini 
tebariiz ettınnektediı. 

Dört Balkan memleketi tarafından 
imza edilen Balkan miysakı hakkında 

M. Leopold Bruasyo tarafından söyle
nen senakar sözlerden dolayı, Balkan 
konferansı Türk grupu reisi sıfatiyle, 
hassaten mütehassis oldum. 

Filhakiyka, Efendiler, milli istiklali
mizi aldığımızdanberi, müncımız ve 
rehberimiz olarak tazim ve tebcil eyle
diğimiz şanlı reisimiz Gazi Mustafa Ke
mal Hazretlerinin, harici siyasetimizin. 
bütün milletimizin sulh için çalışmakta 
olduğunu söylemekliğime müsaade e -
diniz. Hükfunet reisimiz ile Hariciye 
Vekilimiz, sulh ülküsünü Avrupa'da en 
iyi temsil eden zevat arasrndadrr. Mü
nascbatta bulunduğumuz milletlerin 
hemen cümlesi ile tarife iytilafları, a -
demi tecavüz, anlasma, "entente cor
diale,. ve dostluk miysakları aktetmiş 

bulunuyoruz. Harici siyasetimiz umu
mi sulhun tarsM!_i için elinden geleni 
yapmaktan çekinmemiştir. Dileğimiz, 
ancak iytilaf, ancak sulh ve ancak mil
letlerin ittihadrdır. Biz sulh içinde ve 
hak ile adalete dayanan bir teşriki me
sai istiyoruz. 

Fakat bilhassa §Unu söylemek iste. 
rim ki, memleketimin bütün bu teced -
düt ve halas hareketi, başka tabirle bu 
inkılap ancak tamamen klasik değil fa
kat daha cezri ve daha genişlemiş bir 
parlamentarizm çerçevesi dahilinde vü
cuda gelmiştir. İstibdat rejimi altında 
insanın en kutsi ve en ehemmiyetli ih -
tiyaçlarının ve vasıflarının, yani vicda
nının ve zekasının inkişafına mani olan 
hürriyet yoksuzluğunu uzun müddet 
çekmiş bir millet olduğumuzdan, fikir 
ve münakaşa hürriyetinin en har taraf
tarları bulunuyor ve parlamentarizmin, 
iyi anlaşılmıt bir medeniyete lüzumlu 
hürriyetlerin siyaneti için gene en sağ
lam vasıtayı teşkil ettiğine kani bulu
nuyoruz. Ancak halk kütleleri tarafın
dan intihapla tayin olunan mütavassıt
lar vasıtasiyledir ki hükQmetle mil?et a
rasında temas en iyi surette tesis ve 
idame olunabilir. 

Parlamentarizm rejimi. bize, bilcüm
le sağlam müesseselerin devam ve te
rakkisi için en iyi teminat olarak gö • 

rünmektedir. Sizlere, Türkiye Cümhu
riyetinin 20 nisan 1924 tarihli teşkilatı 

esasiye kanununun bir tercümesini 
takdime içtisar etmiş bulunuyoruz. Ba
na öyle geliyor ki bu kanun, teşkilatı e
sasiye kanunlarının en iyi kurulmuşla
rından ve en müterakkilerindendir. En 
iyilerinden ve parlamentarizm taraftar· 
lannı en ziyade memnun edeceklerin -
den biridir. Çünkü millet mümessilleri
ne bizde Büyük Miltet Meclisine, müm
kün olduğu kadar salahiyet. hatta deni
lebilir ki, mutlak salahiyet vermekte • 
dir. Asri bayatın her türlü faaliyet sa
hasında, halk kütlelerinin geni!J emel· 
terine ve vasi ümitlerine tekabül eden, 
hal suretlerinin bulunmasının en gay -
retli taraftan bulunuyoruz. Hükfunct 
fırkası olan Cümhuriyet Halk Fırkası 
her türlü tecrübelere mukavemet ede -
cek bir hüsnU niyete maliktir ve bliyk 
bir lyman aamimiyeti ve tam bir itmi • 
nan ile terakki yolunda yürümektedir. 
Ve bundan dolayıdır ki, halihazırın bü
tün zorluklarına rağmen, istikbali cesa
ret ve emniyetle mülahaza edebiliyoruz. 

lstanbul'a gelmek için memleketle· 
rinden geçen murahhaslara büyük ko-

YUNANISTAN'DA. 

M. Maksimos'un 
hakkımızdaki 
beyanatının aslı 

Atina, 24 (A.A) - M. Maksimos'un 
Cenevre'dcn avdetinde matbuata verdi
ği beyanatın Türkiye'yi alakadar eden 
krsmı tam metin olarak aşağıdadır: 

" - Cenevre seyahatimin, Türkiye'
nin milletler cemiyeti konseyine intiha
bına hadim olduğundan dolayı bahtiya
rım. Komşu ve dost memleketin beynel
milel siyasetteki ehemmiyeti ve Türki
ye'nin harici siyasetini idare etmekte o
lan Tevfik Rüştü Beyin mümtaz şah
siyeti bu intihap için ona iytiraz kabul 
etmez surette hak vermektedir. Bilhas
sa son seneler zarfında sulhu tesis ve 
tahkim için sarfettiği faaliyet nazarı 
iytibara alınınca, Türkiye'nin bu ese -
rin ati inkişafına muhtelif suretlerle 
hadim olacağı şüphesizdir. Türkiye'nin 
dostu ınfatiyle bu memleketin bu inti -
haptan dolayr hissettiği memnuniyete 
iştirak ederiz. Bu intihap bizim i!iin de 
hususi bir mana iktisap etmektedir. 
Bize bu kadar sıkr bir surette bağlı bu
lunan ve orada Balkan ve Yakmşark 
meselelerini herkesten daha iyi takip 
edecek olan bir memleketin milletler 
cemiyetine i ştiraki, milletler cemiyeti -
nin beynelmilel hayatın bu mrntakası -
na taalluk eden menfaatlerle iştigaldekı 
ihtimamı takviye edeceği muhakkaktır. 
Türkiye'ye malfım olduğu üzere bu hu
susta hususi bir maddeyi ihtiva eden 
son eyIQl misakiyle birleşmiş olan Yu
nanistan bundan böyle, ahval iycap et
tiği zamanlarda, menfaatlerinin konsey 
huzurunda hararetle müdafaa cdilece -
ğinden emin olacaktır. 

Cenevre'de, BaUran antantı arkadaş
larrmla, gelecek Ankara içtimaının 

programını da tespit ettik. Ruznamede 
'u meseleler vardır: 

1 - İktısadi meseleler, 
2 - Münakalat, 
3- Turizm, 

4 - Balkan milletleri arasında mad· 
di ve harsi her türlü temasların takvi -
ye si, 

' 
c 

5 - Balkan antantının çalışma usul
lerini daha tafsilatlı bir surette tayin 
eden nizamnamesinin tanzimi. 

Keza, Balkan memleketlednin hukuk 
mevzuatmın tevhidi ile de meşgul ola -
caktır.,, 

]aylıklar göstermek ve buraya geniş 
heyeti murahhasalar yollamak suretiy
le hu konferansın muvaffakiyeti için 
kabil olan her şeyi yapan diğer bütün 
milli gruplara teşekkür borcumuzdur. 
Bu heyeti murabhasaların, azaları ara
sında yüksek salahiyetleri ve tecrübe 
edilmiş idealizmleriyle olduğu gibi 
birliğe karşı olan rabıtalariyle tanın

mış ve kendi memleketlerinin siyasi ve 
fikri hayatında büyük rol oynamış 

phsiyetleri ihtiva eylediğini görmekle 
bahtiyarız. 

Biliyorsunuz ki, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi birliğin türk grupu da
ha sinesinde teşekkül etmeden dahi, 

parlamentolar konferansının gayretle
rini büyük bir dikkatle takip etmek
ten Mli kalmamıştır. İçtimalarnnızın 
müzakere ve neticelerine karşı başt&n 
aşağı tamamen dikkat halindedir. 

Bu konferansın teşekkülü ve mu
vaffakiyeti için gayretlerimize yardım 

zımnında her şeyi yapan Türkiye 
Cümhuriyeti hükCtmetine alenen te· 
şekkür eylemeğe de müsaadenizi rica 
ederim. 

Yalnız bir milletin sesinin yük
seldiği bir kürsü değil, fakat bütün 
milletlerin, bütün ümit ve emellerinin 
makes bulabileceği hakiki parlamento
lar arasr beynelmilel bir kürsü olan bu 
yerden, yaklaşmalarımıza yardım ede-

bilir ve bu suretle parlamentolar birli
ği eserinde hissedilir bir merhale teş
kil eyliyebilirse tarihte mevkii daha 
büyük olacak bu şanlı şehre hoşgeldi

niz demekle samimi bir zevk, büyük 
bir sevinç duyuyorum. 

. Bu dakikada en büyük isteğimiz, 

memleketimizde geçireceğiniz bu gün
lerde sıkdmamanızdır. 

Otuzuncu parlamentolar konferansı • 
na, aziz milletlerimizin bizlere olan iti • 

SOVYETLER BlRLtCl'NDF.. 

Türk sanayi 
heyeti Leningratta 

Leningrat, 24 (A.A.) -Türkiye St 
firi Vasıf Beyle Sümer B.nk U... 
Müdürü Nurullah Esat Beyin riyas~ 
deki türk sanayi heyeti Mo~k-:>va'M 
buraya gelmişler ve İ&taıiyoada Leaia ! 
grad'taki hariciye mümessili ile Le.iat 
grad Sovycti, ağır ve hafif sanayi komi ı 
serlikleri ve diğer müesseseler mümea • 
ailleri tarafından karşılannuılsdır. 

Vasıf Bey ve heyet azası Leningrad 
sovyeti reis muavini M. Korolaf'i ziya 
ret ettikten sonra Stalin fabnH:ası,ı gez 

mişler ve öğleden sonra Peterhof'a sil"' 
mişlerdir. 

YUGO.~l.A VY A 'DA. -
Küçük itilaf ko, 'ieyi u ~u· 

mi ceJsesi to..,tand1 
Belgrat, 24 (A.A.) - Küçük lytilaf 

konseyinin umumi celsesi btıgÜn aaat 
11,15 te açılmıştır. 

M. Yevtiç "Yugoslavya., iyrat cttifl 

açma nutkunda Küçük 1yti1.ifm kolllfU~ 

lariyle halisane teşriki mesaide bulun • 

ması temennisinde bulunduktan sonra 

mütekabil ticari: mübadelelerin inkişafın 
dairi ehemmiyet üzerinde ısrar eylcmf~ 
ve Küçük lytilaf devletlerinin yahu~ 
beynelmilel büyük konferanslarda defi[ 
bütün iktısadi meselelerde anlaşarak ı.a.. 
reket etmelerini teklif etm~tir. 

Çekoslovakya heyeti murahbasası re. 
isi M. Stangler, Küçük İytilifm iktıa • 

di tqriki mesaisi normal muahedelatl 

verebileceği tarzı halden üstün olmali 

lazım geleceğini beyanla üç devletin~. 

tısadi camiaSI orta Avrupanm iktısadetı 
fili bir suretle ihyasıqı istiycn herkee6 
açık olduğunu söylemiştir. 

-·-·-
Deniz kazası, bir 
vapur battı 200 
kişi buğuldu 

Poopa, 24 (A.A.) - Dombay civc,, 

rında Krişna üzerinde bir nakliye ge .. 

misi alabora olmuştur. 200 kadar hop 
lan vardrr. 

~- -- - - - . 
madına ve bizden beklediklerine Jayıli 
muvafrakiyetler dilerim. 

Hasan Beyden sonra konferans uQJU 

mi katibi M. Bruesye bir senelik mesaj 
raporunu okumakla beraber beyanı iti ıi 
zar eden heyeti murahhasalann isimleri• 
ni heyete tebliğ etmiı ve en nihayet ikin• 
ci riyaset için her heyeti murahhasa na4 
mma bir kişi olarak konseyce teklif oıu .. 
nan namzet listesini okumuştur. Bu Hs~ 
te gene ittifakla kabul edilerek umumf 
müzakere başlamıştır. Bu miizakeredo 
sırasiyle İsveç maarif nazın M. Eng ı 
berg, macar murahhası M~ Gratz, Fran .. 
sa sabık nazırlarından M. Roustan, 1taı .. 
ya murahhaslanndan M. Sohmago. ingi• 
liz heyeti murahhasasından M. J. K. h.o 
to ve Romen murahhası M. Poney fni,. 
esso. Çok alkışlanan nutuklarla kendi 
heyeti murahhasalannm hislerini bildir• 
mişlerdir. 

Konferans yarın sabah saat onda ig -
timalanna devam edeceklerdir. 

Hasan Beyin Ziyafeti 
İstanbul, 24 (A.A.) - Beynelmlle1 

parlamentolar birliği türk grupu reisi ve 
B. M. M. ikinci reisi Trabzon mebuaıt 

Hasan Bey bugün birlik konsey azaat 
şerefine Perapalas otelinde 60 kişilili 
bir öğle yemeği vermiştir. 

l\ledis Reisimizin ziyafrti 
İstanbul, 24 (A.A.) - B. M. M. Ret.r 

si Kazım Paşa Hazretleri tarafından ak .. 
şam 21,30 da Dolmabahçe'de parlameıı ~ 
tolar birliği konferansı azası şerefine btf• 
yük bir resmi kabul yapılmıştır. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Koyunpazarında 

EGE 

eczahanesidir. 



25 EYLÜL 1934 SALI 

Yan-Siyasi 

Pa1 Lamenfolar 
konferansı 

Bugün lstanbul'da içtimalarmı akdet
mdde olan bu konferans, Milliyet bat -
muharriri Ahmet Şükrü Beyin pek doğ
ru olarak tespit ettiği gibi, büyük ve
rimlerle çalışabilmek için bütün millet -
]erce aynı olan bir parlamento rejimini 
temsil etmesi lazımdır. 

Bugün lstanbul'da bulunan birçok 
devletlerin murahhaslan gerçi hep par
lamentolarını temsil ediyorlar. Fakat 
fransrz parlamentosu ile Georgief hüku
metinden sonraki bulgar parlamentosu 
aynı temsil esaslarından kuvvet almak -
tadarlar mı ki, bunların mümessilleri, 
konferansta aynı salahiyetle konuşsun -
lar? 

Harpsonrasına kadar, bütün parla -
mentolar •taiı yukan aym ıeylerdi. Li
beral demokrasinin teırii cihazlarını 
teşkil ediyorlardı. Muhtelif sınıflara da
yanan muhtelif fırkalar, rey ve ekseri• 
yet kanalından, mensup bulunduklan 
millet camia11nm yakın ve uzak mu -
kadderab üzerinde müessir idiler. Hal -
bu ki harpaonrasmda, birçok milletler, 
parlamento cihazım muhafaza ebnekle 
beraber bunun sınıfi mahiyetini ya ta -
mamen hazfetmek yahut tadil etmek yo
luna gitmişlerdir. Fakat bunu yapabil
mek için ya hakim bir fırkanın yahut 
icra kuvvetini temsil eden hükumetin 
rey ve iradesini parlamentonunkinin 
Üzerine çık•rmıılardır . 

Otedenberi bahsi geçen demokrasi 
buhramnı en .,üzel aksettiren ayna, mil
letlerin bugünkü parlamentoları ve bu· 
günkü parlömanter mevzuabdır. O ka
dar ki, bucrlin lstanbul'da toplanmıı 
olan murahhaslar, hepsi parlamento 
azası olmrlcta beraber, ıayet biribirle -
riyle kendi parlamentolarının hususiyet. 
leri ve aalibiyetleri üzerinde konutacak 
olsalar, cihanda bugün kaç çeıit parlö
manter temsil oldufunu kolaylıkla mey
dana çıkarırlar. Halbuki bundan yirmi 
otuz sene evel böyle bir konuıma olsa 
ol .. iki yahut tek meclisli parlamento -
Njimleriyle tek yahut iki dereceli inti -
hahabn farldarnu meydana koyalııilirdi. 
Bu küçülr farklara rajmen, o tarihlerde 
bütün parhunentolar, hep aynı ailenin 
çocuktan idiler: Liberal Demokrasinin. 

Biliyoruz ki. demokrasi bubranmm 
bir netiyceııi olan bu vaziyetin, mesele 
parlamentolar ve parlamentoculuk ile 
alakadard"' .tiye halledileceği yer parla
mentolar anm konferansı değildir. Bu
nu gene milletlerin bugün kendilerine 
en mu .. Hc P'Ördükleri rejimlerin inki -
taf ve istihoıl•si temin edecektir. 

Fakat. ıunu i...-et ebn~ faydadan 
hali değildir ki. bugün cihanda mevcut 
a&..n parlamentolann bazısmda: 

Millet, sınıflar ve fırkalar halinde ve 
parça parça 

Bazı11nda da: 

Millet. smıflara bölünmt>k<ıİ7.İn ve 
yekpare bir halde temsil olunmaktadır. 

Bunlann hangiıi doğrudur? Bunu 

zaman gösh•rectktir. Yalnız, şura11 mu

hakkakhr ki, geniı manaıında demok _ 

rasi, halktn hR'k namına halk tarafından 

idaresini, buPÜn olduğu gibi yarın da 

ıart ve esas tanıyacaktır. Parlamento, 

ltu düsturun tatbikine yarayan bir va11 -

tadan. bir rey izhan cihazından batka 

bir fey değildir. Binaenaleyh, her vasıta 

ve cihaz ıribi, tadile ve ıslaha muhtaç 

olacağı gün gelmit olabilir. Bugünün 

gelmit olduğunu, bugün artık her mil -

let biliyor. lngiltere ve Fransa bile bu 

hususu tetkiyk etmektedir. Yalnız hiç 

fiiphe götürmez bir şeydir ki, bir vasıta 

ve bir cihaz, kendi kendine ve kendi 

llendisi için ne eskir ne de ıslaha muh -

taç kalır. Eskimit ve ıslaha muhtaç kal

mıı ise, cemiyet davaları dolayısiyle 

böyle olmuftur. Binaenaleyh, demokrasi 

buhranının geçmesi yanı halkı temsil 

eden cı1ıazın halkın yeni ihtiyaçlanna ve 

haklarına göre ıslahı demek, içtimai ve 

iktısadi davaların içeriye ve dıtarıya 

doğ.·u hal olunmaları demektir. Bu olur
sa, ilerd·ki parlamentolar konferansla· 
rı çok daha verimli biter. Çünkü, kim -
yagerler yal.ut mühendisler, yahut coğ
rafyacılar kongrelerinde olduğu gibi, 
temsil keyfiyeti, tezat11z ve ahenklidir. 

BURHAN ASAF 

HAKiMiYETi MiLLiYE. 

Dün şehrimize dönen A.dlı'ye Vekili Saraçoğlu 

Şükrü Bey Ankara durağında. 
Dün matbuat umum müdürlüğünde yapılan 

radyo toplantısı. 

Adliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 
Bey geldi 

Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 
Bey dün İstanbul' dan Ankara'ya 
gelmiı ve istasyonda Vekalet er
kim ve bir çok zevat tarafından 
karıılanmıftır. 

Yugoslav 1( ırahnın iadei 
ziyereti 

İstanbul, 24 (Telefon) -Sof ya
dan bildirildiğine göre; Yugoslav
ya kral ve kraliçesi yakında Sof
ya' da Bulgar kralının ziyaretini 
iade edeceklerdir. 

İngiliz tayyareleri fstanbul' dan 
geçecek. 

İstanbul, 24 (Telefon) - Lon
dra' dan büyük bir tayyare kafilesi 
Irak ve Hindistan üzerinden A
vusturalya'ya gitmek üzere lstan
bul' a gelecektir. 

Ziraat Vekili Geliyor. 
lstanbul, 24 (Telefon)- Ziraat 

Vekili Muhlis Bey bu akpmki 
trenle Ankara'ya hareket etmiı ve 
iıtaıyonda uğurlanmııtır. 

Y umurtacdarm toplantuu 
İstanbul, 24 (Telefon) - Yu

murtacılar birliğinde bugün bütün 
yumurtacıların iıtirakile bir top
lantı yapılmış ve ihraç itleri konu
tulmuıtur. Müzakerede navlunla
rın indirilmesi için Nafıa ve san
dıklardan alınan orman resmi için 
de Ziraat Vekaletine müracaata 
karar verilmiştir. 

J.iman ~irkt•ti umumi he}t'lİ 
lstanbul, 24 (Telefon) - Liman tir. 

ketinin heyeti umumiyesi perıembe 

günü fevkalade olarak toplanacak ve 
tasfiye kararı verecektir. 

Yiik~ck Mühendis mektebi leyli 
meccani imtihanları 

İstanbul, 24 (Telefon) - Yüksek mü
hendis mektebine alınacak leyli meccani 
talebenin müsabaka imtihanları te•rini 
Pvelin 2 sinde yapılacaktır. 

Antalya körfezinde Fener ıeıııesi 

• 
lktısat Vekili 

• 
bugün lzmire 

f Dil bayramı 
radyo progrmını 

gidiyor 
Evvela İzmir ve civarında ve bi

lahare ıark vilayetlerinde bir tet
kik seyahati yapacak olan lktısat 
Vekili Mahmut Celal Bey bugün
kü öğle treniyle İzmir' e hareket e
decektir. 

Birinci U. Müfettiş 
Hilmi Bey'in 
seyaha tı 

Bitlis, ~4 ( A.A.) - Şimdı tehrimize 
gelen birinci umumi rnüfettit Hilmi B. 
sabah belediyeye gelerek .alonda halkı -
mızla yaptıklan hasbıhalde, cümhuriyet 
hükumetinin batardığı ve başarmakta 

olduğu itlerden ve bilhassa muhitimizi 
alakadar edenleri hakkında iyzahatta 
bulunmuı ve bitlislilerin muhabbet ve 
samimiyet dolu tezahürleri ile tetyi 
edilmittir. 

İ!'tanbul Halkevi şube aeacak 
1stanbul, 24 (Telefon) - lstanbul 

H111kevi Kadıköy'de bir tube açacaktır. 

Memlekette Dil bayramı 
ha zırlıklt- rı 

Denizli, 24 (A.A) - Halkevi 
26 eylul dil bayramı için geniş bir 
program hazırlamıştır. 

Konya, 24 (A.A) - 26 eylul 
tarihinde yapılacak olan dil bay -
ramı için Halkevi zengin bir pro-
gram hazırlamıştır. Merasim sine· 
ma binasında yapılacak ve bu su-
retle çok kalabalık bir halkın işti
raki temin edilecektir. 

24 Saat su yok 
Heletliyt·ce yeni yaıulan ım 

~clwkesinin eski hatta bağlan -
ması i~i, yarnı sabah saat beşe 
kadar tamamen bitirilecektir. 

Bc1ediyc, şehrin tamamen su
suz kalmaması için her mmta -
kaya sabah 7 den 9 za kadar 2 
1o1aat su v~recekıir. 

hazırladı 
Matbuat Umum müdürlüğünde 

vekalet ve müesseseler mümessil
lerinden mürekkep olarak teşek
kül eden radyo komisyonu dün ü
çüncü içtimaım aktetti. 

26 eylul dil bayramı günü tat
bik edilecek program etrafında 
görüşülerek Cümhuriyet Halk Fır
kası, Halkevi ve komisyon tarafın
dan hazırlanan programların tev
hidi ve Ankara neşriyatının İstan
bul' a, İstanbul neşriyatının da An
kara 'ya nakli kararlattırıldı. 

Dil bayramından sonra, yani 27 
eylulden iytibaren yapılacak rad
yo ne,riyatı için de yeni program 
tesbitine başlandı. 

Büyük komisyonun faaliyetini 
takip etmek üzere Talim ve Terbi
ye azasından Kazım Nami, Nafıa 
Vekaleti muhabere ve müraıele 
mütehauısr Nejat, Posta ve Tel
f(raf Umum müdürlüğü radyo mü
hendisi Mazhar, Burhan Asaf ve 
Sadri Etem Beylerden mürekkep 
bir İcra komitesi s-:~ilerek yarın sa
at on birde birleşilmek üzere top
lantıya nihayet verildi. 

Adana'da Gazi heykelinin 
kaide~i yapılıyor. 

Adana, 24 (A.A) - ihalesi ya
pılan Gazi heykeli kaidesinin in
şası başlamııtır. 

Neşet Halil Bey 
Gazetemizin 

İstanbul mümes • 
sili Neıet Halil 
Bey f ırkamız ta • 
rafından lstanbul 
tehir meclisi aza
lığına namzet göı 
terilmittir. 

Yapıp neıretti
ği tetkiyklerle de
ğerli ve yepyeni 
görütlü bir tehir· 
ci olduğunu ispat 
eden arkadaıımı -
zın Mecliste ıe • 
bir için faydalı 

bir unsur olacağını bilerek seçimde mu
vaffak olmasını dileriz. 

A.ntalya•nın bir saat kadar uzağında Belkis anflteatrisinin methali. 
(Yazısı memleket postasında) 

SAYlf'A 3 

Takdirname ile 
mükafatlandırılan 
muallimler 

Takdirname ile mükafatlandrrrlan mu
allimlerden diğerlerinin isimlerini <le 
dercediyoruz: 

Meydana getirdikleri eserler Millt 
Talim, Terbiye heyetince orijinal mahi
yette görüldüğü cihetle kıdemlerine 

birer sene ilave edilen muallimlerin 
isimleri de şunlardır: 

BOLU VİLAYETİNDE: 
Düzce kazası Azmi Milli mektebi 

muallimi Baha Bey. 
SAMSUN VİLAYETİNDE: 

Merkez 19 mayıs mektebi muallimi 
Galip Naşit Bey. 

KIRKLARELİ VİLAYETİNDE: 
Keşirlik köyü mektebi muallimi Mu

zaffer Bey. 

MARAŞ VİLAYETİNDE. 

Merkez Dumlupınar mektebi mual
limi Nadir, Merkez İnönil mektebi baş. 
muallimi Asım, Andırın K. İsmetpaşa 
mektebi muallimi Cemal, Andırın K. İs
metpaşa mektebi muallimi Hanefi, El
bistan merkez Cümhuriyet mektebi bat 
muallimi Remzi, Elbistan merkez Ga
zi mektebi muallimi Necati, Gök
sun K. Kuzutepe köyü muallimi Sadık, 
Andırın merkez mektebi muallimi Şük
rü, Merkez Dönühlü köyü muallimi İh· 
san Beyler. 

MUôLA VİLAYETİNDE: 
3 üncü mektep başmuallimi Basri, 

Cümhuriyet mektebi muallimi Emin 
Turgut, Fethiye 2 inci mektep mualli
mi Şevket, Bodrum l numaralı mektep 
muallimi Süleyman Nuri, Bodrum 2 nu
maralı mektep muallimi Şevket, Bod -
rum Müsgehi köyü mekte.bi muallimi İs
mail Çetin, Milas merkez mektebi mu
allimi Reşat, Milis merkez mektebi mu
allimi Talat, Milis merkez mektebi mu
allimi Zühtü, Daday merke.ı Repdiy
mektebi muallimi Necati Beyler. 

NlôDE VİLAYETİNDE: 
Niğde Bor Cümhuriyet mektebi baş

muallimi Celal, Nnıehir 30 Afuıtoa 
mektebi muallimi Ahmet, Urgüp Zafer 
mektebi başmualliml A. Rıza. Sakarya 
mektebi muallimi iffet, 23 Ni1a11 m~k· 
tebi muallimi Firdevs, Dumlupınar 
mektebi muallimi Osman, Nev,ehir 
Cilmhuriyet mektebi başmualliml Şilk· 
rU, Nevşehir Cümhuriyet mektebi mu· 
allimi Saime, tlrgü"' 7 afer mektebi mu
allimi Saadettin, vşehir Narköytl 
mektebi muallimi Fuat Bey ve Hanım• 
lar. 

SEYHAN VİLAYETİNDE: 
Adana merkez Gazipaşa mektebi mu. 

allimi Aziz. Adana merkez Gazipap 
mektebi muallimi Şevket, Adana mer· 
kez Namık Kemal mektebi muallimi 
Bekir Kaya. Adana merkez Namık Ke
mal mektebi muallimi Alaattin, Adana 
Kayışlı köyü mektebi muallimi Meh. 
met Rıza, Adana Kadirli mektebi mu., 
allimi Ömer Tekin. Adana Pozantı mele· 
tebi muallimi Ali Rıza Broyler. 

ZONGULDAK VİLAYETİNDE: 
Merkez Ga:d M. K. mektebi başmu· 

allimi Nazif, Merkez Gazi M. K. mek· 
tebi muallimi Sıtkı, Merkez Kalfatlı 

köyü mektebi muallimi Sezal, Bartın 

Orduyeri mektebi başmuallimi Abdur
rahman. Bartın Amasra mektebi baş.mu
allimi Osman, Devrek Sandallar köyil 
mektebi muallimi İsmail Hakkı, Saf -
ranbolu Kalealtı mektebi başmuallimi 

Niyazi, Safranbolu Gümilş mektebi mu
allimi Veli İlhan Beyler. 
YOZGAT VİLAYETİNDE: 

Merkez Sakarya mektebi haşmualli -
mi Fahri, merkez Çalılı köyü mektebi 
muallimi Ahmet Doğan, Terkeşen köyil 
mektebi muallimi Vehbi, Maden mer
kez İstiklal mektebi başmuallimi Meh
met Tahir, Maden merkez İstiklal mek
tebi muallimi Nuri, Boğazlıyan Yeni -
kışta köyü mektebi muallimi Osman Ze· 
ki Beyler. 

Bir orman yangını 
lstanbul, 24 (Te1efon) - Rumeli Ki 

vagı ilerisinde Sarıkaya mevkiindeki or
ınanferda yangın çıkmış ve devlete ait 
iki bin dönümlük bir saha yanmıthr. 
Yangın Süleyman isminde bir adamın 
kendi ormanında kömür yaktınrk•n 
dikkatsizliği yüzünden çıkmqtır. Ba 
adam adliyeye verilmi•tİr 
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;Antalya CUmburıyet nalk Fırkası ha 

tumları içtima! faaliyete aevketmek için 

aeJırimlzdeld ailelerden bu faaliyete ön

•Wilk edebilecekleri arasında bir çay ter

tip etmi§ ve bu çayda Fırka Reisimiz 

ferafettln Bey, inkıl§bın beklediği vazi

feleri samimt bir ifade ile anlatmıştır. 

§erafettin Bey bilhassa demi~tir ki : 

''Fırkamızın yapmakla büyük bir iftihar 

öuyduğu güzel i§lerdenberi de eski ida
renin kafes ve peçe arkasında hapsetmiş 

olduğu asil türk kadınım içtimai hayatın 
ıerbest ve geniş meydanına salmasıdır. 

Türk kadınından içtimai hayatta da va
sife istenildiği içindir ki, onun asırlar
danberi dimağını ve kolunu hığlıyan zin 
eirler kınlmıştır. Dünya içtimaiyatı ka
dın ve erkek diye insanın ikiye ayrılmı
yacağı bir devre doğru ilerlemektedir. 
Memnuniyetle görüyoruz ki, türk kadı
m cümhuriyetten kuvvet alarak kendi -
sinden beklenen varlığı birçok sahalarda 
hlasettirmeğe başlamıştır. Güzel Antal -
yamıza baktığnnız zaman teessür duy
duğumuzu itiraf etmek mecburiyetinde
yiz. Burada hanımlarımızın çarşaf ve pe
çe altında görünmeleri teessür verici bir 
haldir. Bunun vebali Antalya münevver

lerine ve Antalya hanımlarına terettüp 

eder." Bundan sonra Antalya bayir ce

miyetlerinde ve halk fırkasında hanım

ların hiç rolil olmadığını söyliyerek ha -

nımlanmızdan bu faaliyetlerde kendile

rine yer ayırmalarını istediğini söyle

miıtir· Bu sözlerden sonra toplantıda bu 

lunan birçok münevver hanımlar Cüm

huriyet Halk Fırkasından kayıt varaka
lan istiyerek doldurmuılar ve fırkaya 

aza olmuşladır. Şerafettin Beyin sözle
rine, doktor Tevfik Beyin refikası Paki-

ze hanım çok güzel bir cevapta buluna
rak bundan sonra Antalya kadınlannın 

halk fırkasında direktifler dahilinde gü
cUniin yettiği kadar çalışacağına bütün 
münevver hanımlar namma söz vermiş
tir. Antalya'da bu toplantı kadar faydalı 
n neşeli bir gece geçmemiştir. 

Antalya Cümhuriyet Halk Fırkasının 

halen üzerinde en ziyade meşgul olduğu 

it belediye intihaplandır. Bu intihaba 
erkeklerimiz kadar hanımlarımız da all

bdar olmaktadırlar. Rey vereceklerin 
isimleri bu cumartesi gününden itibaren 

bir hafta müddetle ve hükQmet önlerine 
n münasip yerlere asılmıştır. İntihap 

gilnü şehrin muhtelif semtlerine on ka
dar rey sandığı konacaktır. Bu sandıklar 
muayyen mahallelere tahsis edilmiştir. 

HAYRİ MURAT 

'ADANA 

SEBZE İHTİYACI İÇİN 

Son günlerdenberi sebze fiatların

'daki ihtikar dolayısiyle müddei umu
miliğin vilayete müracaatı üzerine 
mektupçu Raif Beyin reisliği altında 

belediye. ticaret odası azalarından mü
rekkep bir heyet teşkil ederek işe baş
laması takarrür etmiştir. 

(Yeni Adana) 

GAZİ HEYKELİ 

Cümhuriyet meydanına dikilecek o
lan Gazi heykelinin kaidesinin yapıla-

cağı yerde dünden itibaren faaliyete 
başlanmıştıt. (Türk Sözü) 

:AYDIN 

BALIKESIR'DE BÜYÜK 
HAYVAN SERGİSİ 

Şimdiye kadar açılmış hayvan sergi· 

lerinden en büyüğü Bahkesir'de açıla

caktır. Memleketimizde bu mikyasta 

ıerginin ilk defa açılması dolayısiyle 

'Yllayetin bütün kazalarının hayvan ye
tiştiricileri şimdiden hayvanlarım ge
tirmişlerdir. Göncn'den bir tip dahilin
de yetiştirilen Merinos koçu ve Meri
nos koyunu gelmiştir. Tahmin edildi
fine göre sergi çok rağbet1i olacak ve 
vilayetin hayvan ıslahı programına çok 
yardım edecektir. 

(Savaş) 

' IZI\llR 

1ZM1R MUSEVILERI TAYYARE 
ALACAKLAR 

Şehrimizdeki musevi vatandaşlar, 

İstanbul'daki musevi vatandaşlarımız 

gibi bir dernek teşkil etmeğe ve mem

leket müdafaası için faal bir şekilde 

çalışmıya karar vermişlerdir. Bunun 

için İzmir musevi vatandaşlarımızdan 

güzide bir heyet, dün Tayyare Cemiye

tine giderek toplantıda bulunan cemi

yet idare heyetine de bu kararlarını 

bildirmişlerdir. 

ZENGİN MADENLER 

Cumaovası nahiyesinde Yeniköy 

civarında linyit, altın, kükürt, krom ve 

zımpara madenleri bulunmuştur. Bu 

mıntakada maden aranacaktır. 
(Anadolu) 

KÖY EVLERİ BOY ANIYOR 

İzmir vilayeti dahilinde bütün köy
ler ve köy evleri badana ve boya ile 
temizlenmektedir. Vilayet mülhakata 

gönderdiği bir tamimde bu hususun da

ima göz önünde bulundurulmasını bil

dirmiştir. (lzmir Postası) 

•••• 

Dil bayramı yarın 
(Baş1 1. inci sayrfada) 

2 - Budun - millet 
3 - Armağan - hediye 
4 - Yat - yabancı 
5 - Arıklık - temizlik, umet 

(dokunulmaz arıklık - harimi İ•
met) 

6 - Acun - Cihan, dünya; 7 -
Amaç - Hedef; 8 - Ulus - Halk, 
millet; 9 - Kuzey - Saye; 10 -
Yaltmnak - Parlatmak: 11 - Ulu~ 

luk - Milliyet; 12 - Türe - Pren-

sip; 13 - Güvenli - Emin; 14 -
Açar - Anahtar; 15 - Gömüç - De
fine, hazine; - 16 - Bitik - Kitap; 
17 - Gerek - Lazım; 18 - Kongu -
Tez, mevzu; 19 - Yal tırık - Şua. 

nur; 20 - Alan - Meydan, saha; 21 
- Üvelmek - Neşvü nema bulmak; 
22 - Özel - Eve!, (özellik - kıdem, 

evellik); 23 - Okan - Azamet sahibi, 
Azimüşşan manasına mabut adıdır. 

Okyanos sözü buradan alınmıştır. (O
kan denizi - Bahri muhit); 24 - Ba
tı - garp; 25 - Yalçın - Cilalı 26 -
Yaratık - MahlUk; 27 - Elçiltmek 
- Ehlileştirmek; 28 - Is - Sahip, 
malik; - 29 Terim - IstıUih; 30 -
Deyim - İfade; 31 - Soy - Kavim; 
32 - Soysal - Medeni, içtimai; 33 -
Kez - Kerre, defa; 34 - Dil türe -
Dil prensi pi; 35 - Kurum - Cemiyet, 
teşekkül; 36 - İrdek - Matlap, (irde

mek - talep etmek); 37 - Yön -
Veçhe, cephe; 38 - Onarmak - Islah 
etmek; 39 - Kıtında - Yanında, hu
zurunda; 40 - Seçkin - Mümtaz, gü
zide; 41 - Kural - Kaide; 42 - Ge
reklinesneler - Malzeme; 43 - Di
ri klik - Ciyadet, zindegi; 44 - Erik
lik - Kemal; 45 - Özdek - Asıl 
(madde); 46 - Ezim - Mecburiyet; 
47 - Bun - İhtiyaç, zaruret (bunal
mak oundan gctiı J, 48 Onur -Şeref; 
49 - Yüküm - Va ·ıfe (yüklenilen 
şey); 50- Emtk-Gayret; 51- Cu
mur - Topluluk, cümle; 52 - İrdem 
- İitek, irade (gene irdemekten); 53 
Nedenlil - Ne kadar; 54 - Asığb -
Faydalı; 55 - Kamumuz - Hep\~ i~; 

56 - Uza - Müddet, zaman (uzamak 
- İmtidat etmek); 57 - Genel - U
mumi: 58 - Özek - Merkez; 59 -
İnanç - İman; 60 - Bayık - Kati, 
muhakkak. 

INANCIMIZ 
Dil savaşında yürürken bir kural 

gibi anmamız gerekir ki eski alışkın
lıklarımızı ayağımıza köstek, yürüyü
şümüze engel etmiyeceğiz. Bu yürü
yüşte diriklik göstermezsek erikliğe 

ercmcyiz. Her savaşın omuzlara yükle
diği ezimler vardır. Olabilir ki dil tü
remizi özdek yüksekliğine yüceltmek 
için bun'larla karşılaşacağız. Fakat ne 
de oba yürüyeceğimiz yolun sonu onu
ra varacaktır. 

Bu yükümU ba~arabilmek için çok 

HAKiMiYETi MiLLiYE. 

• 
lstanbul Ankara-
o·yarbekir hava 
postaları tecrübesi 
yapıldı 

Diyarbekir ile Ankara arasında 
yapılacağını yazdığımız hava pos
taları uçuş tecrübesi icra edilmiş
tir. Evelsi gün saat 11 de Ankara
dan kalkan bir tayyaremiz Kayse
ri'ye de uğradıktan ve orada kırk 
dakika kalarak benzin aldıktan 
sonra saat 4 te Diyarbekir' e var
mıştır. ilk yolcu ve posta tayyare
sinin Diyarbekir' e varması halkın 
tezahiirlerini mucip olmuştur. Tay
yare dün saat l 1 de halkın sevinç
leri arasında Oiyarbekir' den kalk
mış ve öğleden sonra Ankara'ya 
dönmüştür. 

• 
Jzmir - Kasaba 
hattı tarifelerinde 
değişik tik 

İzmir -Kasaba Devlet Demir
yollarınm devletçe satın alınarak 

Devlet Demiryolları meyanına it
hali üzerine, tarifelerde yapılan 

değişikliklerle 1. 10. 934 tarihin
den iytibaren lstanbul - İzmir 
yolculuğu t 7 saate indirmektedir. 

1. 10. 934 tarihinden sonra İs
tanbul' dan cumartesi, salı günleri 
saat 15 te kalkacak vapurla Ban
dırma'ya gelen yolcular aynı gün 
ekspres treniyle Bandırma' dan ha
reket ederek pazar, çarşamba gün
leri saat 8,25 te İzmir' e varacak
lardır. lzmir'den gene 1. 10. 934 
tarihinden sonra pazar, çarşamba 
günleri saat 13 te kalkacak eks
pres treniyle B<lndırma'ya gelecek 
yolcular Bandırma' dan derhal ha
reket ederek pazartesi, perşembe 
günleri saat yedide İstanbul' a va
racaklardır. 

Yeni Kaymakam 
tayinleri 
Açık olan Diyadin kaymakam

lığına Eğirdir kaymakamı Edip,, 
Eğirdir kaymakamlığına Bayramiç 
kaymakamı Zeki, Balya kayma
kamlığına eski kaymakamlardan 
Rifat, Petürge kaymakamlığına 
Hasançelebi nahiye müdürü Ad
nan, Çemi gezek kaymakamlri!ına 
Örnecik nahiye müdürü C .. Jal, F et
hiye kaymakamlığına Marmaris 
kaymakamı Nazım, Avanos kay
makamlığına eski merkez memur
larından Vehbi, İskilip kayma
kamlıihna Boldan kaymakamı Ce
mal, -Kara köse kaym~kamlığma 
Arpaçay kaymakamı Murat, Or
han1!azi kavmakamlığrna e'.'lki Sö
~t kavmakamı )\T!'lzım, Gölpazarı 
kaymak1'mlığına Tav!'lanlr kayma
kamı Osman Nuri, Mut kayma
kamlıihna eski kaymakamlardan 
Mtıstafa Asım. Derik kaymal<am· 
lığına Tosya kavmakamı Adil, 
Tosya kcı.,makamhğına Güre kay
makamı Semsettin, Artivin kay
T!lakam lıi'iına Salihli kaymakamı 
Kerim. Pazar kaymakamlığına Ar
tivin kaymakamı Şakir Beyler ta
yin edilmi•lerdir. 

Niifus Umum nıiidürlüğii 
kiiltiir şubesi miidiirlii~ii 

Nüfus Umum müdürlüğü ikinci 
kültür şubesi müdürlü~üne birinci 
umumi müfettişlik iskan müdür 
muavini Akif Bev tayin edilmistir 

emek çekeceğiz; cumur'umuzun dilini 
özleştirmek için bütün irdemimizi dC>

k.erek uğraşacağız. 
Yarın öz dilin nedenlü asığh oldu

ğu gün gibi belirince bu savaşı başar
mak için geçen uza, ne gönülden övü
lecektir. 

Her yürüyüş ve her savaş gibi ge
nel özeği Çankaya olan öz dil savaşı
mızın da ülküsüne varacağuıa inancı

mız bayıktır 

M. N. 
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Sovyet Bir iği niçin 
Cemiyetine ği • 

1 

etler 

Budunlar (Milletler) Cemiyeti fikri 
son senelerde muvaffakıyetli bir yol 
takip etmişe benzemiyor. İki büyük 
devlet, Almanya ve Japonya Budunlar 
(Milletler) Cemiyetini terketmişlerse, 
tabiidir ki bunu Budunlararası (Millet
lerarası) cemiy~ti fikrinin zaferi na
mına yapmamışlardır. Birleşik Ameri
ka Devletleri bu memleket ayan mecli
sinin Budunlar (Milletler) Cemiyetine 
girmekten istinkaf hakkında vermiş ol
duğu karardan şimdiye kadar dönme
miştir. Amerika işine geldiği zaman 
diğer budunlarla (milletlerle) iş birli
ği ediyor, fakat Budunlar (Milletler) 
Cemiyeti nizamları içinde mukayyet 
hiç bir taahhüde girişmek istemiyor. 

Durmadan menfaat ihtilafları doğu
ran kapitalist rejimin koynunda, karar
larına, bütün milli kapitalist devletle
rin hususi menfaatlerini feda edecekle
ri bir budunlararası (milletlerarası) ni
zamı vücuda gelebileceğinden şüphe e
denlere, Budunlar (Milletler) Cemiye
tinin, hareketleriyle yanıldıklarını is
pat etmiş olduğunu söylemek elbette ki 
doğru olmryacaktır. 

Bununla beraber Budunlar (Millet
ler) Cemiyetinin japon emperyalizmi
ni Uzak Şark'ta fetih siyasetinden vaz 
geçirmekten aciz kaldığı ve Almanya
nın kendini bağhyan teahhütlerden 
kurtulmak için Budunlar (Milletler) 
Cemiyetinden çekildiği bir sıradadır ki 
Sovyetler Birliği Budunlar (Miletler) 
Cemiyeti azaları ekseriyetinin davetini 
kabul etti. Sovyetler Birliği bu te~ek
küle girmeyi ve bu hareketten çıka

cak budunlararasr (beynelmilel) teah
hütlerini kabul ettiğini iylan ediyor. 

Budunlararası (beynelmilel) emper
yalizmin birçok organları bu hususta 
büyük endiseler ızhar ediyorlar. Mor
ning Post Budunlar (Milletler) Cemi
yeti istihklimına sokulmuş ve Budun
lar (milletler) Cemi yetini dahilden a
teşliyecek düşmanları gizliyen Trova 
beygirinden bahsediyor. Viyana'nın ka
tolik Reichspost gazetesi Belzebııth'la 
aktedilen muahedeye kızıyor. Daha 
hüsnüniyetli organlarda Sovyetler Bir
liğinin Budunlar (milletler) Cemiyeti
ne girmesinde ki tezada işaret ediyor
lar. 

Bu şartlar içinde, Sovyetler Birli
ğinin Budunlar (milletler) Cemiyetine 
girişinin hakiki şümulünü ve bu giri
şin istinat ettiği fikirleri gözden geçir
mek faydasız otmıyacaktır. 

Sovyctler Birliğinin, merhum Vil
son'un veya Lord Sesil'in fikirlerinin 
doğruluğuna kanaat getirdiği için Bu
dunlar (milletler) Cemiyetine girdiği
ni söyleseydik safdil taşralılar gibi ha
reket etmiş olurduk. Biz şu manada 
muhafazakarız ki kapitalizmin harbı 

doğurmaktan geri kalamıyacağını dü
şünen ustalarımız Marks ve Lenin'e sa
dık kalıyoruz. 

Bu tezden, hukuki muhakemelerle 
harp tehlikesini büsbütün ortadan kal
dırmak mümkün olmadığı neticesi çı

kar. Budunlar (milletler) Cemiyetine 
girmekle halk tabakalarına, Budunlar 
(milletler) Cemiyetinin onların yerine 
her şeyi yapacağı ve sulhu katiyetle te
min edeceği düşüncesiyle kollarını ka
vuşturmalarını tavsiye etmeyi asla ha
tırımızdc:ı geçirmiyoruz. 

Biz Budunlar (milletler) Cemiyeti
ne giriyorsak, bu, Budunlar (milletler) 
Cemiyetinin harbı nazari ve ameli ola
rak imkansız kılacağına ve büsbütün 
ortadan kaldıracağına inandığımız için 
değildir: bilakis Avrupa'yr ve dünya
nın diğer taraflarım tehdit eden büyük 
ve yakın harp tehlikesini müşahede et
tiğimiz ve ne fikirle hareket ederlerse 
etsinler harp aleyhine mücadele eden 
kuvvetleri artırmak istediğimizdcndir. 

Sovyetler Birliği. kudretli bir mü
dafaa kuvvetine malik mükemmel bir 
ordu yarattı, şimdi muhteşem havacılı
ğını inkişaf ettirmekte meşguldür. kim
ya sanayii hiç de fena değildir, ve baş
kaca bizde oldukça eyi işliyen dimağ
lar vardır. İşte bizim hem kendimizi 
müdafaa hem de sulh için mücadele ira
demizi kuvvetlendireIT unsurlar. 

Fakat müstakbel harbın şartları hak
kında bildiklerimiz bize ispat ediyor ki 
bu harp beşeriyete öyle feci ıstıraplar 
getirecektir ki onu geciktirmek, ateş-

lenmesini frenlemek için elimizden ge• 
len her şeyi yapmalıyız. Halk kütlele 
rine bağlı olanlar, bu harbm kendileri• 
ne ne müthiş felaketler hazırladığınr1 
ne kadar yaratıcı kuvvetleri imha ede• 
ceğini bilenler onun önünde maniler 
yükseltıniye teşebbüs etmemek hakıiı
na malik değildirler. 

Sovyetler Birliğinin mağliip olmali· 
tan korktuğu için sulh lehinde olduğu• 
nu iddia edenler sadece akılsızdırlar. 

Bu aynı adamlar ekı;eriya yeni harbın 
ihtilalci kuvvetlere yol açacağım 5Öyle .. 
miyorlar mı, ve bu kuvvetlerden korka• 
nın Sovyetler Birliği olduğunu haki• 
katen tasavvur edebiliyorlar mı 

Harp aleyhine çah'.jan bac;ka amiller 
de vardır. Bütün arzularını tatmin et· 
miş, artık yeni arazilerde gözü otmı· 

yan devletler vardır. İnkişafı için on• 
!arca sene çalışmak mecburiyetinde bu
lundukları muazzam kıtalara sahiptir
ler. Bu devletler harp aleyhindedirler. 
Bundan başka harptan korkan küçü\ı 

devletler de vardır. Tarihin değirmert 
taşları arasına kiiçük bir çakıl gibi düş
mekten, parçalanmaktan korktukları 

için Budunlar (milletler) Cemiyeti a• 
zasıdırlar. 

Taarruz temayüllerinin haris şam· 

piyonları olan iki devlet Budunlar (mil 
letler) Cemiyetinden gittiler ve budun
lar safında daha şiddetlenel:ilecek olan 
değişiklikler ve terecldütler uyandırdı
lar. Budunlar (milletler) Cemiyeti aza
BI olan bazı devletler nereye gidecek
lerini ve nasıl hareket edeceklerini şa• 
şırdılar. Bunlardan bazıları, Budunlar 
(milletler) Cemiyetinde kalmakla be. 
raber, ihtimal ki şeriklerinden bir şey• 
ler koparabilmek için tehditlere bat 
vurdular; diğerleri: gene Budunlar 
(milletler) Cemiyetinde kalarak dün
yayı aralarında taksim etmiye kalkışan 
devletlere köprüliik vazifesini görmek 
istediler. Bunu, sırf bu devletlere Bu· 
dunlar (milletler) Cemiyetine dönme· 
yi kolaylaştırmak maksadiyle yaptıkla
rını iddia ediyorlar, fakat hakikatte 
harp hazırlayıcıların iştihasmı tahrik 
ediyorlar ve Budunlar (milletler) Ce
miyetinde nifaklar olacağını ümit ett.i.
riyorlar. 

Sovyetler Birliğini Avrupa ve As
ya'nın mühim bir kısmını kaplar. Şi

malde biz Birleşık Amerika'dan, bu
günkü havacılık için geçilmez mania
ları mevcut Olmıyan bir mesafe ile ay
rılıyoruz. Sovyetler Birliği büyük bir 
kuvvet temsil eden muauam bir ıiev
lettir, fakat kuvvet biraz da mesuliyet 
demektir. Sovyetler Birliği kendisi 
için sulhu istiyor. ve bunun içindir ki 
sulhu kuvvetlendirecek mahiyette ol· 
duktan sonra nereden gelirse gelsin 
her yardımı kabule hazırdır. Fakat 
kendi için sulhu ve başkaları için har· 
bı temenni etmiye imkan yoktur. Sov• 
yetler Birliğiyle Japonya arasında bir 
harp çıkarmak ve bu e;nada başka mem 
leketlerin mtikemmelen huzur icinde 
kahp silah satabileceğini kabul etmek 
ahmakça bir fikirdir. iki büyük devle
tin Uzak Şark'ta çarpışması dünya har .. 
hının başlangıcı olacaktır. Fakat Sov• 
yetler Birliğine dokunmadan kapitalist 

devletleri biribirine geçirecek bir harp 
fikri de aynr derecede hayalperest ola· 
caktır. Sovyetler Birliği gibi muazzam 
bir kuvvetin bitaraf kalması hayli güç 
bir i§ olacaktır. Bitaraflığı bozmaktan 
kolay bir şey yoktur: taarruz etmek 
kafidir. Ve işte bunun içindir ki SCYV• 
yetlcr Birliği ancak bir tek sulhun. bü· 
tün dünya için sulhun kabil olduğuna 
takdir ederek kendine ve bütün dünya• 
ya sulhu temin için kendi hesaluna e .. , 
/inden gelen her §eyi yapmak istiyor. 

Budunlar (milletler) Cemiyeti ha .. 
len müşkül bir buhran geçirmektedir. 
Bu sulh yolunda hareket ocağını kuv .. 
vetlcndirmek için cemiyetin gayretleri .. 
ni birleşik devletlerle muvazi bir ~ekil .. 
de tanzim etmek çok mühim olacaktır, 
Kellog misakına istinat ederek Birle• 
şik devletler, bir harp tehlikesi anın• 

da, sulhun muhafazası için hususi bir 
şekil, Budunlar (milletler) Cemiyeti 
şeklinden ayrı bir usul bulabilir. Fa· 
kat aralarında anlaşmadan çocuğu her 
biri kendi tarzında tedavi eden iki dok
tor mevcut olursa hastanın ölmesi için 
daha fazla ihtimal vardır. Sovyetl: r 
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ALMANY A'DA TAZE ÜZÜM 
PiYASASI. 

Almanyada Türkiye mahsulü yaş üzüm 

lere ve umumiyetle yaş meyvalara pek 

ziyade alaka gösterildiği halde maale

sef yumurtada olduğu gibi bu emtia 

Uzerinde dahi işler yapılmamakta ve 
bir~ok fırsatlar kaçırılmakadır. 

Almanya'ya Balkan memleketlerin
den her gün mühim miktarda meyva 
taşınmakta ve hemen de satılmaktadır. 

Şimdilik Yugoslavya, Bulgaristan, Yu
nanistan ve batta Macaristan'dan fazla 

miktarda emtia gelmektedir. 

Fiatlar gümrüklenmiş ve Berlin'e 
teslim prtiyle kilo başına aşağıdaki 

gibidir: 

Bulgar üztimleri 
Yugoslav üzümleri 
Yunan üzümleri 
Macaristan üzümleri 

Mark 
40 - 52 
S8 - 42 

46-54 
28 - 32 

BRADFORD YON PlY ASASI 
17. 9 -934 

Kamçıbaşı fiatları Avusturalya'da 
alınan yünlerden aşağı bulunduğu için 

fiatlar sağlam devam etmektedir. U
mumiyetle it sabası daha eyi vaziyet
tedir. Fiatlar 64 lük atkı kamçı baş -
tarı librede 27 1/2 peni, 56 hk melez
ler 20 peni, ~ tık huırlanınışlar 9 1/4 

peni, iki kat 48 tik ve 64 lük iplik 3 

şilin 3 penidir. 

Birliği Budunlar (milletler) Cemiyeti
ne, onu bir sulh ocağı olarak takviye 
için giriyor ve bütiln dtınyanm sulh un
surlarının gayretlerini tanzim etmek 
için her şeyi yapacağı muhakktır. 

İşte Sovyetler Birliğinin, üzerinde 
bunca hekimlerin kafa patlattıkları 

'"gidi temayülleri., ! fransız diploma
sisine ve fransız siyasetini idare eden 
mchafile düşen şeref, mevcut olmıyan 
bir sır arıyacak yerde Budunlar (mil
letler) Cemiyetine karşı Sovyet siyase
tinin tamamen basit mahiyetini anla
mış ve Sovyetler Birliğinin Budunlar 
(milletler) Cemiyetine girmesini ko
lavtastırmak için bütün kuvvetleriyle 
çalışmrş olmaktadır. Sulhun devamı 

1 
için gösterdiği alaka batıl sınıf itikat
ların<lan kurtulmak için fransız diplo
masic;ine yardım etti. 

Esasen, hu, fransız diplomat-
larının ve has~ten daima doğru bir 
görüş ve kudretli bir enerji sahibi o
bıı "il". Rartu'nun şahsi liyakatlerini 
asın küçiilt-ez. Biz fransız menfaatle
rinin Fransız diplomasisini, sulh işin

de. isti'<balin bayraktan olan devletle 
tec;riki mesaiye sevketmiş olmasını bü
yük bir memnuniyetle müşahede edi
yoruz. Kari Rodek 
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NEVYORK ŞARK HALILARI 
PiYASASI 

Ağustosun son yarısında Nevyork 
piyasasında şark hahları satışında bir 
inkişaf vaki olmuştur, fakat ithal edi
len kilimlerin satışındaki uyuşukluk 

devam etmektedir. Şark halılarının sa
tışını arttrrmak için fazla gayret sarf 

edilmektedir. Bazı yerlerde satışların 

bilfiil arttığına dair haber verilmekte
dir, fakat umumiyetle perakendeciler 
tatil müddetinin nihayetini beklemek
te ve toptancıların telkinine fazla ka
pılmamaktadır. Umumiyet itibariyle 
fiatların müsait ve yüksek olduğu gö
rülmektedir. 

Piyasada muhtelif zamanlarda muh
telif mercilerce şark halılarının istik
bali hakkında o kadar muht~lif reyler 
dermeyan edilmi,tir ki şark haltların· 
eski vaziyetine yükseltmek maksadiyle 
geniş mikyasta teşebbüsata girişmek 

tehlikeli görülmektedir. Maamafih it
halatçılar nikbindirler. 

ALMANYA'DA POLiÇE iLE TEDl -
YAT HAKKINDA YENi BiR oovtz 

KARARNAMESi 

Almanya hükOmeti döviz idare 
merkezinin ahiren neşretmiş olduğu 

10134 numarelı kararname ile, Alman
ya ile diğer bir para üzerinden tediye 
yapmamak şartını havi kliring itilafla
rı aktetmiş olan memleketlerden yani 
Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Fran 
sa, Yunanistan, Yugoslavya, Letonya, 
Avusturya, Romanya, İsviçre, Çekos -
lovakya, Türkiye ve Macaristan'dan it -
hal olunan emtia bedellerinin poliçe 
ile tesviyesine, tecrübe mahiyetinde ol 
mak üzere, yeniden müsaade edilmiştir. 

ITAL YA'YA MADEN RöMORO 
lTHALA TiMiZ ARTIYOR. 

İtalya'nın 1934 ilk altı ayı zarfın

daki maden kömürü ithalatı, cvelki se
nelerin aynı devrelerine nazaran, e
hemmiyetli surette artmıştır. 1932 ve 
1933 senelerinin ilk altı aylarında dör
der milyon ton ithal edildiği halde bu 

senenin ilk altı ayı içindeki ithalat 
miktarı 5,2 milyon tonu bulmuştur. 

İtalya'nın maden kömürü ithalatın

daki hissesini bilhassa bu sene arttı
ran memleketler başta Almanya olmak 
üzere Lehistan, Rusya, Türkiye ve 
Holandadır. Türkiye 1932 de 27.000 
ve 1933 te 38.000 ton kömür ithal etti
ği halde bu miktar 1934 senesinin ilk 
altı ayında 9.000 tona yükselmiştir. 

DÜNYA PAMUK iSTiHSALi 
AZALIYOR. 

Bu seneki dünya pamuk rekoltesi 
1933 mahsulünden 2,994,000 balya az
dır. Bunun başlrca sebebi Amerika 
mahsulünün düşüklüğüdür. Filvaki A
merika mahsulü geçen seneden 3 mil
yon 573,000 balya azdır. Halbuki sair 
yerlerdeki istihsal 579.000 balya art
mıştır. Tezayüt bilhassa Hindistan, 
Cin ve Bre.r:ilya'da vukua gelmiştir. 

Tayyare ile lstanbuı'dan Ankara'ya 

İnsan memleketinin hiç olmazsa İs· 
tanbul ile Ankara arasında olan par
çasının güzelliğini görebilmek ıçın 

mutlaka tayyare ile bir defa olsun uç
malı. 

Yeşilköy'den kalkan tayyare lazım 

olan yüksekliği alabilmek için Yeşil

köy üzerinde iki defa dönmeğe başladı
ğı zaman İstanbul'un ve civarının göz 
önüne serilen güzelliği karşısında hay
rete düşmemek kabil değil, Bakırköy
den Saraybumu'na kadar olan kısım, 
Haliç, Boğaziçi ve Anadolu kıyılarının 
ne kadar gü~l olduğunu insan ancak 
o zaman görebiliyor. Marmaıra'nın her 
tarafı aynı derinlikte olmadığı için 
deniz yüzünde büyük lekeler ha
linde gözüken yeşil, koyu mavi 
ve mor renkte büyük büyük parçalar ve 
dalgaların hasıl ettiği beyaz köpükçük
ler pek hoş gözüküyor. Tayyare Hayır
sız adaların üzerinden geçerken solda 
yanyana dizilmiş olan adalar yukardan, 
üstleri yeşil, birer büyük mantara ben
ziyorlar. Yalova kıyıları yeşillik itiba
riyle İstanbul tarafından daha zengin 
ve güzel. Yalova kasabasından itibaren 
u.r:amıya başlıyan şosenin biraz sonra 
birkaç kola ayrıldrğı görülüyor. Hari
ta üzerinde pek küçük gözüken İznik 
gölünün cenup sahilleri üzerinden ge· 
çerken gölün hakikatte ne kadar bü
yük olduğu o zaman anlaşılıyor. Şose 
ve adi yolların birçok yerlerde birleş
miş kısımlarının ve buralarda birkaç 
ve bazen yüz, yüz elli evlik köylerin 
ve bu köyler etrafındaki tarla ve bah
Çf:lerin manzarası yukardan pek güzel 
gözüküyor. Yenişehir ovasının cenu
bunda Uludağ'ın etekleri ve uzakta bu
lutların arasından kendisini gösteren 
Uludağ'ın tepesi göze pek hoş çarpı
yor. Tayyare Bileciğin üzerine gelince 
Sakarya nehri ve vadisi iyice farkedili
yor ve vadi boyunca uzayan tren yolu
nu pek ince bir çizgi halinde görmek 
mümkün oluyor. Sağda İnönü havalisi 
kendisini gösterince iki defa zafer ka
zandığımız bu yeri insan büyük bir haz 
ve heyecanla seyrediyor. Tayyare pek 
fazla dolaşan tren yolunu sağda ve u
zakta bırakarak kestirmeden Eskişe

hir'e doğru ilerliyor. Eskişehir ovası
nı sulıyan Porsuğun etrafındaki mun-

.. 

tazaın bostan ve bahçelerin ve Eski~ 

bir'in üzerinden uçtuktan sonra mey 
dana iniliyor. On dakikalık bir dinlen
meden sonra tayyare tekrar yola çıkı
yor. Eskişehir ile Ankara arasındaki 
sahanın pek yeknasak ve tren yolculu
ğu esnasında pek sıkıcı olduğunu söy
ler dururuz. Fakat tayyare ile hiç de 
öyle olmıyor. Bu havaliyi bir aaat ka
dar zamanda geçerken insan her dald
ka merakla bakacak bir saha görüyor. 
Sakarya'nın ve Porsuk'un yüzlerce kıv 
nmlar çevirerek akışı ve vadilerde ö
bek öbek yeşilliklerin dağılmı~ olması 
bu havaliye bir başkalık veriyor. Tay
yare tren yolunu sağda bırakıyor ve 
Ankara'ya bir an evel kavuşmıya çalı
şıyor. Tren yolunun şimalde kalan kıs
mı cenuba nazaran daha fazla ye§ll. 
Arasıra gözüken fundalıklar ve açh 
yerler bu sahayı cenupta kalan liısnn
dan ayırıyor. Polatlı uzakta kalıyor ve 
nihayet Ankara gözüküyor. 

Göze ilkin telsizin direkleri çarpı· 
yor, tayyare Orman Çiftliği üzerine 
gelince Ankara'yı tamamiyle görmek 
kabil oluyor. Gazi Terbiye EnıtitilaU
nün üzerinden geçtikten sonra Ankara 
üzerinde iki defa dönen tayyareden şe-

hir bütün güzelliğiyle görünüyor. Ye
nişehir kısmı, muntazam caddeler, ve
kalet binaları, meclis binasr, Zafer 
Meydanı kuş bakışı seyrediş ile bir si
nema şeridi gibi göz önünden geçiyor. 
Ve nihayet işte tayyare meydanı .•• 

İki buçuk saat süren bu yolculuk es
nasında her an bakılacak bir yer görlll
düğil için İstanbul'dan Ankara'ya na
sıl gelindiği farkedilmiyor ve bu seya
hatin daha çok ve daha ilerilere kadar 
sürmesi isteniyor. Her hususta mükem
mel ve iyi bir pilot taraf mdan idare 
edilen ve otomobilden daha az sarsıntı
sız olan tayyare ile yolculuk pek tatlı 
bir şey. Yeşilköy'de ve Ankara'da bu 
işi idare eden mUdilr ve memur beyle
rin gösterdikleri dostluk ve nezaket 
bilhassa zikredilmiye değer. Yakında 

yolculara tayyarenin takip ettiği yolu 
gösterir basit birer kroki de verilecek
miş. O zaman insan üzerinden geçtiği 
yerleri daha iyi görüp tanıyacaktır. Bu 
işi ürerlerine alanlara candan muvaffa-
kıyet dilerim. *** 

Tefrika: 103 olanlara anlatmak itiyadında olacak: eyisimi hemen sıvışa
yım.,, 

bal i. 
.4ndTe Malro 

)o ~anlığın König'in: "Bir insan gibi, herhangi bir insan gibi ... ,, der
ken sesinin aldığı halden Klapik kendini bir türlü kurtara-

Profesör Hrozni 
ile bir konuşma 

(Başı ı. incı sayılada) 

dim. İstanbul miızsi bu nevi kıymetli 
asar itibariyle gayetle zengindir. Ser
vetleri arasında ezcümle Maraş ars
lanınr, Izgın dikili taşını zikredece• 
ğim. Fakat Ankara'da Ogüst'ün Hacr 
Bayram harabelerine muvakkaten yer
lc:ştirilmiş olan mı.ize daha zengindir .. 
Buradaki eserler hakiki hazinedir. Bu,. 
rada Ccrablus'tan gelmiş olan Eti hiye
roglif yazısını ihtiva eden nefis ka
bartmalar ve kitabeler görülmektedir, 
Burada, Sultanhanmda bulunan ve bit' 

Eti kıralmın mezarı üzerine dikilmiş 

bir hayat ağacına kaide vazifesini ifa 
eden çok dikkate değer bir kitabe de 
bulunmaktadır. Burada, Malatya'dan, 
Boybey pınarından ve sair yerlerden 
gelme hiyeroglif yazısınr havi yeni Eti 
eserleri de görülmektcciir. Hacıbayram 
müresının Eti kolleksiyonları hemen 
her gün zenginleşiyor; Ankara müzesi 
bu suretle dünyanın en büyük Eti eser
leri müzesi mahiyetini almakta ve 
şimdiden Avrupalı mütehassısları aya .. 
ğına getirmektedic. Ümit ederiz ki, 
muhtevi bulundugu eserlere layık bir 
muhteşem binaya da yakında sahip 
olarak bütün memleketlerin turistleri· 
ni de celbeyliyecektir. 

Türkiye'de Eti e.erlerine mahıuı 

bu altın devir, her ,eyden ziyade1 

Reisicümhur Hazretleri taraf.ndan EtJ 
ban atikasma karşı ibraz bJJyı.:culan 

büyük alakanın bir neticesidir. Kendla 
leri bu sahada kıymetli ve feyizli mü .. 
talealar serd buyurarak Etilerin yafa• 

dıkları yerlerde yapılan hafriyatla 
aakadar olmakta vıe bu sayede yeni 
Tilrkiye'nin en miltevuı vatandaşın&i 
da memleketin eski eserleri hakkında 
büyük bir alaka uyandırmağa muvaf .. 
fak olmuş bulunmaktadırlar. Binaen .. 
aleyh biltlin memleketlerin Eti ee;erle• 
ri ile uğraşan bilginleri ve biltün Eti 
itmt mehafili, yeni Türkiye'nin bliylii 
kurucusu \'e aynı zamanda bu derece• 
de mlihim ve pek ~ok alaka uyandırıcı 
Eti araştırmalarının en şerefli ve bU.. 
yllk himisi olan Gazi Hazretlerine da. 
ima minnet duymaktadu ve duyacak• 
tır. 

Terki ticaret 
Koyunpazarmdaki hırdavatçı

lıkla işgal ettiğim 33 N o. lı dükklıı 
nımı 31 ikinci kanun 934 tarihin. 
de tahliye ederek terki ticaret ey• 
ledii!'imi ilan ederim. 

Sabık hırdavatçı Akş., 
l:ıirli Kara Osman %adtf 

Osman Zeki 

Kiralık ev 
Y enişehirde franaız komoloa • 

hanesi olan 7 odalı ev kiralıktır. 
Kalorifer, banyo, havagazı, elek.. 
trik, yerlerde mup.mba, lambalar, 
mutfak tesisab, bir mikdar efY& 
aardroplar, ve saireai vardır. 

Gazetemiz heyeti tahririye 
müdürüne müracaat. 

ı<.omünistlere. Siz bu işte canınızı ortaya koymakta 
idiniz. Bunu da size söyliyebilirlerdi. Sonra bu bir hırsızlık
tan iharetti. Sizi vakit ka7.anmak için kullandılar: 0 gece 

mıyordu. Yalnız kanın tatmin edebildiği bu tam zchirlenişin 
tesiriyle şaşkına dönmüştü. Çin'le Siberya'daki ihtilallerin 
döküntülerini çok görmüş olduğu için insanın haysiyeti son 
derece kırılacak olursa dünyayı nasıl ret ve inkar edeceği
ni pekala biliyordu. Bu çeşit yalnızlıkları ancak dökülen kan, 
uyuştur ıcu ilaçlar ve sinir hastalığı doyurabilirdi. Kendi ya-

nasızdı: Klapik ne bir tercüman ve ne de bir haberci idl1 

Bir oyun kağıdı idi. Kağıt oynanmış - ve Klapik'in yU. 
zünde emareleri okunduğu gibi - kayhedilmişti; şimdi bit 
başkasını aramak lazımdı. Ferral hatırına geldi. Fakat Fer .. 
ral bu hiçim bir işe müdahale etmezdi. Başka iki dostuna 
baş vuracaktı ... 

König bir katip çağırdı: 
- Yarın sabah müzakerelerimiz biter bitmez Jisar'un 

oğlunu buraya getireceksin. 
vapuru soydular. E~er ayıp saymazsanız söyliyeyim ki stzi 
bu ise ~n1~an da simdi kendisine yardım etmek istediğiniz 

adamdı 

Klapik az kaldı: "Bununla beraber, komisyonumu al
dım .. diyecekti. Fakat muhatabının verdiği haber, yüzüne 
öyle bir memnunluk ifadesi. veri~ord? ki ba~o?un istediği 
tek şey kalkıp oradan çıkabılmektı. Kıyo vadını yerine ge _ 
tirmiş olmakla beraber ona haber vermeden hayatı ile oy_ 

namıştı. Acaba hakikaten onun hayatı ile oynamış mı idi? 
Hayır. Kiyo ona gayesini tercihte haklı idi: o da bugün 
Kiyo'ya karşı alakasını kesmekte haklı idi. Zaten yapacağı 
bir şev rie yoktu. Sadece omuzlarını silkti. 

- Demek ki kaçmak için kırk sekiz saatim var? 
_ Evet. İnat etmiyorsunuz. Doğru hareket ediyorsunuz. 

Allaha lsmarladık. 
Klapik, merdivenlerden inerken düşünüyordu: "Bir yıl 

var ki kadın yüzü görmedim,, diyor; iktidarsızlık mı? Değil
se ne? Bu gibi vakalann insanı aşk hastası edeceğini sanır
.a. Mııh,kkak ki bu gibi mahrem hikayeleri ölmek üzere 

nında realitenin ne kadar zafa uğradığını bildiği için K,>
nig'in neden arkadaşlığından ezvk duyduğunu şimdi daha 
eyi anlıyordu. 

Dikenli tellerin ötesinde Jisor'un kendini beklemekte 
olduğunu düşüne düşüne yavaş yavaş yürüyordu. Ona ne 
diyecekti? Bunu tayinde çok geç kalmıştı: sabrı tükenen 
Tisor onu karşılamak için beri tarafa geçmiş olduğundan, 
iki metre ötede, sisin içinden birdenbire önüne çıkıvermiş-
ti. Çılgınların manasız bakışlariyle ona bakıyordu. Klapik 
korkarak durdu. Jisor koluna girip kederli bir sesle ondan 
sormağa başlamıştı bile: 

- Yapılacak bi rşey yok, değil mi? 
Klapik ağzını açmaksızın onu tasdik için başını salladı. 

- Haydi gidelim. Başka bir dosttan yardım istiyeyim. 

Ktapik'in sisler arasından çıktığını görür görmez kendi 
deliliğini farkedivermişti. O geri geldiği zaman aralarında 
cereyan edeceğini farzetmiş olduğu bütün görüşmeler ma-

Saat 5. 

Gecenin sonunda sanmtırak görünen tüfek ateşlerinın 

kısa yıldırımları arasında Katof'la Hammelrih, birinci ka~ 
pencerelerinden, seher ışığının komşu damlarında meydana 

getirdiği kurşuni akisleri ve l.arşı evlerin yavaş yavaş sarih· 
leşen cephelerini seyrediyorlardı.Sağlan darmadağmk, renk• 
leri uçmuş, ikisi de biribirinin yüzlerini görmeğe başlıyor 

ve ne düşündüklerini biliyorlardı. Son gün. Hemen hiç cep
hane yok. Hiç bir halk hareketi yardm1larma koşmamıştı. 

Şapey taraflarında yaylım ateşler: kendileri gibi abloka al
tına alınmış arkadaşlar .... Neden mahvolmuş olduklarını 
Katof Hammelrih'e anlatmıştı: iycap ettiği zaman Şankay
şek'in askerleri küçük çapta toplar getireceklerdi. Böyle bir 
top merkezin karşısındaki eve sokulur sokulm"'z duv"rlar 
birer birer uçuverecekti. Komünistlerin mitra!;•özü l· ~nüz 
evin kapısını ateşi altında tutuyordu: fakat cephanesi kalmaı. 
ymca bu hakimiyet de kalmıyacaktı. Bu da zaten gecikecclS 
değildi. (Sonu var) 
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Halil Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkanlır. Telefon: 1230 

• 

ismet Paşa Kız 
enstitüsü 

Akşam kız san'at mektebi 
müdür üğünden: 

ı - Akşam mektebine dikiş - biçki ev idaresi, şapkacı· 
Iık, pastacılık, yemek pişirme kursları için kayıt muamelesi-
ne başlanılmıştır. 

2 - Dersler 1 teşrinievelde başhyacaktır. (2607) 8--4078 

Doktor Hilmi İsmail 

1 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevt hastalıklar Mütehassısı 
Hastalarını her gün öğleden sonra Balıkpazarında Polis nokta

sı karşısındaki muayenehanesinde kabul eder. Telefon: 3506 

Ankara erkek lisesi 
müdürlügünden: 

Ankara Erkek Lisesinde yapılacak kapı ve pencere ta
miratı. 22.9.1934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle ve 
pazarlık usuliyle münakasaya konmuştur. İhale 29.9.1934 
cumartesi günü saat 15 te Maarif Vekaleti inşaat komis • 
yonunda yapılacaktır. 

Talipler şartname ve teferrüatım vekalet inşaat daire-
sinde görebilirler. (2690) 8--4195 

Ankara İcra Daire!'lİ Gayrimenkul Satış Memurluğun
fJan: 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen tapunun esas 3 pafta 64 
ada 284 parsel 3 numarasında mukayyet ve Ankaranın Duatepe ma
hallesinde kain bulunan bir ev a§ağıdaki ıartlar dairesinde açık ar• 
tırmaya çıkarılmıştır. 

Evsaf ve Müştemilatı 
Evin kapısından girilince bir tavansız oda, bir avlu, bir hala, bir 

odunluk ikinci katta bir sofa, iki oda, bir mutfak vardır. Cephedeki 
'diğer 12 No. 1ı kapıdan girilince birinci katta bir avlu, bir oda, bir 
mutfak ve bir bahçe yeri ikinci katta bir sofa iki oda, çatı katta bir 
cihannüma vardır. İki kısımdan ibaret olan işbu gayrimenkulün he· 
yeti umumiyesine 1800 lira kıymet takdir edilmiıtir. 

Satıt Şartları 
1 - Satış peşin para ile olmak üzere 1-11-934 tarihine mUsadif 

perşembe glinil saat 14-Hi da icra dairesi gayrimenkul satış memurlu
ğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki 1Cıymetin % 7,5 pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 !lini 
bulduktan ve Uç defa nidadan sonra mezkQr gilniln 16 ıncı saatinde 
en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - tşhu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıyme
tin % 75 ini bulmadığı takdirde 17-11-934 tarihine müsadif cumar
tesi günil saat 14-16 va kadar yapılacak ikinci artırmada keza Uç defa 
nidarlan sonra saat 16 da en çok keza muhammen kıymetin % 75 ini 
bulmak şartiyle artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - 1. inci ve 2. inci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip verilme· 
diği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesite ihale tarihinden itiba 
ren yedi J?Ün kinde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale bozula-
cak ve işbu talipten evel en yüksek teklifte bulunan talibin tklifi 

veçhile almağa razı olup olmadığı kendisinden sorulduktan sonra tek
lifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fark, ihalesi feshedilen birin
ci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine ihale olunacak
tır. Teklif vechiJe almağa razı olmadığı takdirde mal yeniden 15 gün 
müddetle artınnıya çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine katt 
ihaleııi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada mal talibe ihale edildikte tapu harcı ve 
% de 2,5 riellal barcı talibe ait ola cnktrr. 

7 - Borclu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul üze
rindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarını 
evrakı milspitcleriyle 20 gün içinde icra dairesine bildirmeleri Hizım
öır. 

8 - Artırmrya iştirak edenler daha evel şartnameyi görmüş oku· 
muş ve gayrimenkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları tamamen 
kabul etmiş aıl ve itibar olunacaktır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 20-10-934 tarihinden iytibaren 
dosya numarasiyle herkese açıktır. 

10 - Taliplerin mezkQr tarihlerde icra dairesi gayrimenkul satış me-
murluğuna miiracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 8-4189 

Cebeci merkez hastahanesidahili hastalıklar mütehassısıl 
DOKTOR NUSRET ISMAIL 

1 
Gü1hane hastahanesi sabık dahiliye bas muavini 1 
Hastalarım her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar· 

sı~mda Faik B. apartımanmda kabul eder. 
T.-lf'fon: 3613 

Şurayıdevlet Umumi 
Katipliğinden: 

Surayi Devlet Dairesiyle İstatistik Umum Müdürlüğü 
için pazarlıkla 80 ton yerli malı Kadıköy veya Telgaz kok 
kömürü satın alınacağından vermek istiyenlerin pazar ve 
çarsamba g\;nleri saat 14 ile 17 arasında 1 inci teşrin 15 inci 

·pazartesi g-i1niine kadar ŞOrayi Devlet dairesindeki komis-
yon:ı gelmnleri ilan olunur. g--4.?nr 

~ .............................. . 
llıea - palamutluk demiryolu 

l LAN 
l B. tesrin 1934 ten 31mayıs1935 tarihine kadar tatbik edilecek olan kışlık seyri hareket cetveli muhterem halkımızın 

maIOmu olmak üzere ilan olunur. 
ILICADAN 

Katar 
İSTASİYONLAR 52 54 B.1 56 10 

Hareket 
ILICA Hareket 8,06 ıo.- 11,36 
AKCAY " 

8,30 10,09 ıı.s1 
ZEYTİNLİ ., B.44 12,01 
EDREMİT 

" 
7,- 9,03 10,15 12,18 

HAVRAN ,, 724 9,24 10,36 12,42 
PALAMUT muva- 7,4& 13.-

salat 

PALAMUTTAN 

numaraları 
B. 3 ~H 

Saatleri 
12,12 14.51 
12,21 15,06 

ıs.ıs 
15,39 
16,-

PALAMUTA 

60 62 

16,-
16,12 
16,36 J 7,36 
16,57 17.57 

64 

17,21 
17,45 
17,57 
18,15 

ILICAYA 

66 82 

19,30 10,45 
19,42 
20,- 11,18 

l 1.51 
12.12 

İST AS İYONLAR 
Katar numaraları 

51 53 55 57 B. 2 11 59 61 63 ~1 83 85 
Hareket Saatleri 

PALAMUT hareket - 8,- 13.15 10,09 11,- ıı,1s 
HAVRAN ,, 8,30 9,30 10,54 13,39 16,09 
EDREMİT ,, 7,15 9,06 9,51 11,18 14.- 16,36 

J 7,09 
J 7,30 

18.09 
18,30 

10,39 11,42 12,51 
11,03 

ZEYTİNLİ ,, 7,34 9,25 11,37 14,15 16,55 
12,21 13,18 

AKÇAY ,, 7,51 9,42 11,57 11,15 14,30 17,09 11,33 12,51 13,48 
ILICA muvasalat 8,- 9,51 12,06 11,24 14,39 17,18 

DİKKAT: 1 - 81, 82, 83, 85 No. h temler ihtiyari yük trenleri olup bu trenlere yolcu kabul edilmez. 
2 - 62, 63 No. lr trenler B. teşrin 934 ve mart. Nisan, Mayıs 935 aylarına mahsustur. 
3 - 66 No. 1ı tren Ayvalık sürat postası günlerine mahsustur. 

8--4207 J. P. D. İşletme Müdürtüğn 

Ankara Erkek Orta 
mektebi müdürlüğlinden: 

Ankara Erkek orta mektebinde yapılacak ilave ve ta -
mirat 20.9.1934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle ve 
pazarlık usuliyle münakasaya konmuştur. İhale 29.9.1934 
cumartesi günü saat 15 te Maarif vekaleti inşaat komis -
yonunda yapılacaktır. 

Sandıklı Belediye 
Riyasetinden: 

Belediyece emaneten inşa ettirilecek set duvan ve sQ 
hazineleri nezareti altında inşa edilmek üzere yevmiye üg 
lira ile bir fen memuruna ihtiyaç görüldüğünden talip olan 
fen memurlarının Sandıklı belediyesine müracaatları ilan 
olunur. (2691) 8--4211 

Talipler şartname ve teferrüatmı vekalet ins.aat daire- • . 

M
sindae goa·rebrilirl~•fr. <V26so)eka"' JetB--41· 176 -ı lktısat Vekaletinden: 

asarı atika ve müzeJer 
müdürlü~ünden: 

Vekalet sobaları için "80,, ton yerli kok kömürü 24-9-934 
tarihinden itibaren "20,, gün müddetle açık artınruya konul• 
muştur. Talip olanların şeraiti anlamak üzere lcvaznn mü• 
dürlüğüne ve yüzde yedi buçuk kuruş teminat akçesiyle iha• 
le günü olan 13-10-934 cumartesi günü mübayaa komisyonu• 
na müracaatları ilan olunur. (2693) 8-4204 

Ankara Hisar - Demir fırka mahallesindeki burçla gene Kumbara bütün bir istikbaldir 
Ankara kalesinin şimal ucundaki yüksek burcun şark cep-
hesinde açılan rahnenin tamiri 22-9-934 tarihinden itibaren 
bir hafta müddetle ve pazarlık usuliyle münakasaya kon
muştur. İhale 29-8-934 cumartesi günü saat 15 te Maarif 
Vekaleti İnşaat komisyonunda yapılacaktır. 

Talipler şartname ve teferrüatmı Vekalet insaat dai-
resinde görebilirler. (2689) 8-4197 

Ankara Kız 1 isesi 
Müdürlü2'ünden: 

50 adet talebe sırasının yaptırılması bir hafta müddetle 
aleni münakasaya konulmustur. Taliplerin keşif ve şartna
me ve nümuneyi görmek için mektebe ve münakasaya gir
mek için de bedeli muhammen in o/o 7 ,5 teminatiyle eylUlün 
27 inci perşembe günü saat on beşte mektepler muhasebe
ciliğinde metkepler mübayaa komisyonuna müracaatları. 

(2688) 8-4196 

• 
Iktısat Vekaletinden: 

İktısat Vekaletinde asgari 35 lira maaşlı müefttiş mua
vinliği için birinci teşrin 20 sinde saat 14 te müsabaka im
tihanı vapılacaktrr. 

SARTLAR: 
A - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde sayılı ev

safı haiz olmak, 
B - 26 dan asağı, otuzdan yukarı yasta olmamak, 
C - Hukuk, Mülkiye veya Yüksek İktısat ve Ticaret 

mektebinden veya bunlara muadil ecnebi memleketler yük
sek mekteplerinden mezun bulunmak, 

D - Vekaletçe yapılacak tahkikat neticesinde ahlak ve 
secive itibariyle şayanı itimat oldu({u anlaşılmak, 

E - Yolculuk zahmetlerine mütehammil bulunmak 
F - İmtihanda aynı derecede muvafafk olanlardan mil

li müesseselerde cahşmış olanlar ve ecnebi lisan bilenler 
tercih edilirler. 

İmtihan programı İktısat Vekaleti teftiş heyeti reisli-
ğinden almabilir. (2694) 8-4212 

J. U. K. Sa. Al. komisyonundan: 
Komple 600 eyer takımı kapalı zarf usuliyle satın alına. 

cak ve kapalı zarf münakasası 30 eytal 934 pazar günil saa1 
14 te yapılacaktır. İstekliler şeraiti anlamak üzere İstanbul· 
da Gedikpaşadaki' J. Muayene H. tine, Ankarada komisyo
numuza ve miinakasaya iştirak için de komisyonumuza mü 
racaatları. (2286)' ~388' 

Gümrük muhafaza umum ku. 
mandanlığı Istanbul satın alma 
komisyonundan: 

İstanbul Gümrük binaları tarasalarmın tamın kapalı 
zarfla 16-10-1934 sah günü saat on dörtte eksiltmiye konul
muştur. 

2 - Tasdikli şartnamesi her gün İstanbul'da Muhafaza 
Başmüdürlüğü binasındaki komisyondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin Ticaret odalarından birine kayıtlı, dip 
lomah mimar veya mühendis olduklarını gösterir vesikala
rını ve yüzde yedi buçuk teminatlık vezne makbuzu veya 
banka kefaletnamesini teklif mektuplariyle birlikte belli 
zamandan evet komisyona vermeleri. ''5950,, 8--4206 



25 EYLÜL 1934 SALl 

1 As. Fb. U. Md Sa. Al. komisyonu ilan lan 1 
.BİR ADET KADRAK TEZGAHI 4.10.1934 
BİR TON BAKIR 6.10.1934 
310308 Muhtelif ebatta ateş tuğlası 4.10.1934 

Yukarda yazılı malzemeler hizalarında gösterilen ta -
n1ılerde pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak 
tlzere hergün saat 13.30 dan 15.30 za kadar ve pazarlığa işti
rak edeceklerin de temin2.tlariyle birlikte vakti muayyenin-
de komisyona müracaatları. (2608) 8-4085 

10 KALEM MAKİNE 
YAGI 

8-10-934 tarihinde münaka
sası ilan edilen yukardaki 
malz'!me 15-10-934 tarihine 
tehir edilmiştir (2707) 

8-4213 

KIRIKKALE'DE TAPA 
TERKİP BİN ASININ 
NOKSAN TRANSMİS-

YONLARI İKMALİ 
Yukardaki malzeme pazar

lık suretiyle 30-9-934 tarihin
tie saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminatla 
mUracaatlan (2706) 8-4214 

KIRIKKALEDE PİRİNÇ 
BADDEHANESİ İLE İS
'!' ASİYON ARASINDAKİ 

YOLUN İNŞASI 

Yukardaki malzeme kapalı 
nrf suretiyle 20-10-934 tari
!ilnde saat 14 te ihalesi icra 
eaifecektir. Taliplerin şartna
lrıe için her gün öğleden son-
ra milnaltasaya girmek için 
!e o gün teminat (ve teklifat) 
lle mUracaatlan. (2580) 
. 8-4072 

1 Ankara Rt>le•lh·e Reis- 1 
lij!i il~nlan. 

fLAN 

Temizlik hayvanlarmm bir 
o:;cnelik ihtiyacı olan yetmis 
beşer bin kilo arpa ve saman 
yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarfla münakasaya konulmuş
tur. Sartnamesini görmek is
tiyenlerin her gün vazı işleri 
kalemine müracaatları ve ta
l iplerin de 16 teşrinievd 934 
o:;alı günü saat on buçuğa ka
rlar teminatlariyle birlikte 
teklif mektuplarını Belediye 
encümenine vennel,,.ri. (269S) 

8--4198 

İLAN 
1124,84 lira muhammen 

bedelli su işleri ambar ihtiya
cı olan (62) kalem malzeme 
yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarfla münakasaya konulmuş
tur. Listeyi ve şartnameyi 
görmek istiyenlerin her gün 
yazı işleri kalemine müraca-

••••••••••••ı atları ve taliplerin 13-10-934 

D. D. Yollan ve Uman 
lan U. Md. Sa. Al. Ko

misyonu ilanlan. 

İLAN 
Fren, hava sevk boruları ve 

feferrUatının kapalı zarfla mü 
11akasası Arikara'da idare bi
nasında 10-11-934 cumartesi 
R{inü saat 15 te yapılacaktır. 
fl'afsilat Haydarpaşa ve An
ma veznelerinde onar liraya 
aatılan şartnamelerde yazılı-
C!ır. (2704) 8-4216 

cumartesi günü saat on bu
çuğa kadar teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplarım 
belediye encümenine verme-
leri. (2696) 8-4199 

Adliye Vekaletinden: 
Beyoğlu altıncı noterliği 

açılmıştır. İmtihansız girebil
mek şartlarını haiz taliplerin 
bir ay içinde Adliye Veka
letine müracaatları ilan olu-
nur. (270S) 8-4215 

Adana belediye riyasetinden: 

Elektirikle işler 
siren satın alınacak 

Vakit tayini için Adana saat kulesine konulmak üzere bir 
alren satın alınması kararlaştmlmıştır. 

Satın alınma münakasa talimatnamesi mucibince kapa
lı zarf usuliyle olacaktır. 

tıtiyenler Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden şartna
aıeyi alabilirler. 

Teşrini evetin on altıncı sah günü saat on beşte ihalesi 
icra edileceğinden taliplerin teminat ve teklifleriyle birlik
te Belediye Encümenine müracaattan ilan olunur. 8-4127 

• 
lkhsat Vekaletinden : 

Daktilo aranıyor 
lktısat Vekaleti Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğii şu

al:iatı için altmış lira aylık ~cret!e ve müsabaka ile iki dak· 
tilo Hanım alınacaktı~. T~lıple~ın ~7 eylftl 934 perşembe 
günü saat on üçte Demz Tıcaretı muşteşarlığı binasında açı-
lacak müsabaka imtihanına istirakleri. (2631) 8-4111 

Ankara Valiliiinden: 
1800 Lira bedeli keşifli şehir lokantasının tamiratı 

27-9-934 perşembe günü saat 1~ te ~hale edilmek üze~e açık 
münakasaya konulmuştur. Talıpl_erın o/o 7 b?ç~k tem~natla
riyle encümeni vilayete ve şeraıtı anlamak ıstıyenlerın mu
hasebei hususiye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

(2531) 8-4002 

Ankara Valitiiinden: 
ı - Etimesut yatı mektebinin erzakı 4630 lira 10 kuruş 

muhammen bedel üzerinden ve pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Pazarlığa gireceklerin muhammen bedelin o/o 7 ,5 

tutarında pey akçelerini daha evelden hususi muhasebe vez
nesine yatırmaları lazımdır. 

3 - İstekliler şartnameyi her gün maarif müdürlüğün-
de görebilirler. 

4 - Pazarlığa gireceklerin 11-10-934 tarihine kadar her 
pazartesi ve perşembe günü saat on beşte vilayet daimi en-
cümenine müracaatları. (2592) 8-4102 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

l'\1. M. V. Sahn Alma Komisyonu ilanları 1 
İLANN 

Samsun garnizonundaki kıtaat ihtiyacı için aşağıda cins 
ve miktarları ve ihale günleri gösterilen üç kalem erzak mü· 
nakasaya konulmuştur. Talipleri şeraiti görmek üzere her 
gün münakasaya iştirak için muayyen günlerde ihale saat
lerine kadar teminat makbuzlariyle Samsun'da Sa. Al. ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. (2627) 
Cinsi Miktarı 1hale ta. Günü nevi saat 
Arpa 340 000 9-10-934 Sah kapalı 14 
Saman 320 000 9-10-934 Sah açık 15 
Odun 850 oor 10-10-934 çarşamba kapalı 14 

8-4115 

Cinsi Kilosu Muvakkat teminatı ihale tarihi saatt 
Nohut 1 l 500 40 15 T. evel 934 14 
Kuru fasulya ~2 000 120 15 ,, ,, 15 
Kuru üzüm 8 500 19 ,, ,, ,, 16 
Bulgur 24 500 91 ,. ,, ,, 17 

1 - Yo.zgat piyade kıtasımn ihtiyacı icin yukarda dört 
kalem erzak miinakasaya vazolunmu~tur. Alınacak erzakm 
miktariyle teminatı muvakkateleri ve ihale günleri hizalarm 
da yazılıdır. Taliplerin sartnameleri görmek üzere her gün 
saat 14 ten 18 e kadar alay satmalma komisyonuna müracaat 
etmeleri. 

II - Haricten talip olanlara ~artnamelerin sureti posta 
ile gönderilir. Münakasaya istirak edenlerin ihale günü o/0 

7,5 teminat makbuzlarivle komisyonumuzda ispatı vücut et-
meleri ilan ohınur. (2517) 8-4099 

il.AN 
Hava ihtiyacı icin 20 hin 

metre kanat bezi ve 97 bin yüz 
metre kanat seridi inlik ve ke 
ten makara pazarlıkla alına- · 
~aktır. Sartnamesini görmek 
istiyenl~rin her giin ö~leden 
~onra pazarhf7.ma iştirak ede . 
ceklerin 29. 9. 934 cum~rtesi 
~ünü saat 10.5 ta teminatlariv 
le birlikte M. M. V. satınalma 
komisvonıına müracaatları. 

(2563) 8--4030 
İLAN 

Hava ihtiyacı için İzmir'dc 
'1ir su deposu aleni münaka. 
>a suretiyle vaptmlacaktır. 
ı;;artnamesini görmek istiyen 
lerin her gün münakasasma 
ı ştirak edeceklerin 29-9-934 

~ 

\nlrnra Lt•vazım Amirli. 
ği Satm Alma Komis

yonu '1anları. 

İLAN 
Tekirdağındaki kıtaat ih-

tiyacı için 13000 ve Malkara 
daki kıtaat ihtiyacı icin de 
SOOO kilo zeytin yağı açık mü
nakasa ile satın alınacaktır. 
İhale günü 20-10-934 cumar
tesi saat ondadır. Evsaf ve se
raiti öğrenmek istiyenler her 
gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de heıti gün ve 
saatte teminatlariyle Tekir
dağmda Fırka satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(2698) ~200 
lLAN 

Tekirdağı kıtaatı için 18000 

cumartesi günii -saat -110.5 ta •·· 
'""'minat1ariv1e M. M V. Satın ' 
ılma komisyonuna müracaat- kilo ve Malkara ihtiyacı i~in 

10000 kilo ki ceman 28000 ki
lo çorbalık şehriye acık mü
nakasa suretivle ihale günü 
olan 10-9-934 T. de talip çık
madığından ihale müddeti bir 
hafta temdit edilerek 18-9-934 
sah günü s<tat onbese talik 
edilmişti. Mezkur gümle de 
8ehrivelere talip cıknıadı~m -
dan bir av .zarfında pazarlıkla 
alınmak üzere ihale günü 18-
10-934 nersembe günü saat 10 
dadır. Evsaf ve şeraiti öğren
mek istiyenler her gün ve 
münakasaya girmek istiyen
ler belli gün ve saatte temi
natlariyle birlikte Tekirdağı 
Fırka satmalma komisyonuna 
müracaatları. (2700) 8-4203 

ları. (2340) 8-3792 

İLAN 
Pazarlık gününde 49S ka

lem alet ve edevatı sıhhiye
ye verilen fiat gali görül -
müştür. Pazarlığı 26.9.1934 
çarşamba günü saat 14 de 
icra edilecektir. Talipler ev
saf ve şartnamesini görmek 
üzere hergün öğleden sonra 
ve pazarlığa istirak edecek -
terin o gün ve saatinde te -
minatiyle birlikte M. M. V. 
satın alma komisyonuna 
müracatları. (2663) 

8-4149 

iLAN 
Samsun garnizonunda bu -

lunan ve bulundurulacak olan 
kıtalar ve mües~eseler ihtiya -
cı için 360000 kilo un kapalı 
zarfla münakasava konulmuş 
tur. İhalesi 30. 9.1934 pazar gü
rıü saat 14 tedir. Taliplerin şe
raitini öğrenmek üzere hergün 
ve münakasaya iştirak ede · 
~eklerin de münakasa günü 
~aatinden evet teklif ve temi
natlariyle Samsunda fırka sa -
tın alma komisyonuna müra · 
caatları. (2516) 8-3977 

İLAN. 
Gaz kursuna ait (8) kalem 

malzeme ihalesi gününde ta
lip çıkmadığından pazarlığı 
26-9-934 çarşamba günü saat 
14 te icra edilecektir. Talipler 
evsaf ve şartnamesini görmek 
i.lzere her gün öğleden sonra 
ve pazarlığa iştirak edecekle
rin o gün ve saatinde teminat
ile birlikte M. M. V. satın al
ma komisyonuna müracaatları 

(2628) 8-4116 
İLAN 

İLAN 
Tekirdağmda bulunan kı

t::ıat için 17000, Malkaradaki 
kıtaat için 7000 kilo sabun a
~ık münakasa ile satın alma
c~ktır. İhale günü 20-10-934 
cumartesi günü saat ıs tedir. 
Evsaf ve şeraiti öğrenmek is
tiyenler her gün ve münaka
saya istirak edeceklerin de 
belli gün ve saatte teminatla
riyle berabel' Tekirdağr Frrka 
satmalma komisyonuna mü
racaatları .. (2627) 8-4202 

İLAN 
İzmir Müstahkem Mevki 

kıtaatı için bir milyon beş 
yüz doksan üç bin kilo odun 
kapalı .zarfla münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 17 teş
rinievel 934 cumartesi günü 
saat 15 tedir. Gerek şartna
mesini görmek ve gerekse 
münakasay iştirak etmek 
istiyenlerin İzmir Müstah -
kem mevki satmalma ko -
misyonuna müracaatları. 
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Yenişel irde Mimar Kemal mektebi arkasında bclediy~ 

ye ait ve yukardaki krokide gösterilen on parça arsa yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. 
Bu arsalar üzerine yapılacak evler blok tarzında ve sacalC 
irtifaı trotuvar köşesinden itibaren sekiz metre irtifamda ~ 
lacaktır. Şartnamesini görmek ve fazla tafsil at almak isti .. 
yenlerin her gün fen işleri Miidürlüğüne müracaatları ve ta• 
tiplerin 9 teşrinievel 934 sah günü saat on buçuğa kadar te .. 
minatlariyle birlikte teklif mektuplarını belediye encüme .. 
nine vermeleri. (2626) ~ 11 O 

Gedik paşada İstanbul jandar -
ma satınalma komisyonundan: 

Çanakkale Jantlarına mektepleri hastanesi ile Gelibolu 
ve Bayramıç, birliklerinin senelik erzak ihtiyaçları meya ~ 
nmda Çanakkale Jandarma mektepleri satınalma komisyo .. 
nunca yapıl.an münakasalarda müsbct netiyce alınmamış ol• 
m~sı hasebıyle münakasalarm hükiiınsüz addiyle yeniden 
~u!1a~asaya konulması iycap eden sade yağı, et, ekmek ve 
pırıncıı;: ve arpanın cins ve miktarlariyle hangi gün ve sa 
a_tta. mun~a~~~~rı yapılacağı aşağıda gösterilmiştir. lsteıtJ 
~ılerın ~eraıtı ?grendıkten sonra talip olacakları erzaka ai1i 
ılk teı;ıınatlarıyle beraber ya Çana~lçalede Jandarma meli .. 
teplen satrnalma komisyonuna veya Gedikpaşadaki komis1 
yonumuza müracaatları. (5952) 

Miktarı 
Erzakm cinsi kilo Kapalı zarf tarihi Gün Saatı 
Ekmek , l,198,000 \ 14 b. . . . 
Un 1,200 ırıncı teşrın 934 pazar 10 

Sade yağı 27,00 14 ,, ,, 934 

Sığır eti J 
Koyun eti 

1S4,700 \ 14 
9,000 " " 934 

" 14 

" 
us 

Pirinç. 
Arpa 

48,200 ıs birinci teşrin 943 pazartesi 10 
399,500 15 " tt 934 

8-4166 " 

Nafıa Vekileti 

15 

Adana yedinci daire su işleri 
müdürlüğünden 

İçel vilayetine bağlı Tarsus ovasının sulama ameliyatı~ 
na ait ana kanalı fizerinde yapılması lazım gelen on üç par-ı 
çadan ibaret bulunan sınai imalatın keşif bedeli olan (15210~ 
on beş bin iki yüz on lira mukabilinde ve kapalı zarf usuliyle 
münakasaya çıkarılmış ve bin dört yüz otuz dört senesi teı 
rinievelinin üçüncü çarşamba günü zevalden evet saat onda 
ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin keşif be .. 
delinin yüzde yedi bucuk teminat akçeleriyle diğer vesailt~ 
terini havi kapalı zarfların Mersinde hükftmet dairesindt:( 
müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve mukavele ve şart• 
name ve sair evraklarını görmek istiyenlerin Adanada su 
işleri müdürlüğüne ve Mersinde Nafıa dairesine müracaat 
evlemeleri ilan olunur. (2407) 8- 3889 

• 
lkbsat Vekaletinden : 

İç Ticaret Umum Müdürlüğü dairesinde mevcut 46 par~ 
eşya acele eylUlün 27 inci günü saat üçte komisyonu mahs~ 
su tarafından pazarlıkla tamir,ettirilecektir. Talip olanlarm 
tamir edilecek eşyayı görmek üzere levazım müdilrlü~ 
müracaattan ilan olunur. (2630) 8-4113 . 
lstanbul sıhhi müesseseler satın 
alma komisyonu Reisliğindeıı: Kmkkale As. sanatlar mek

tebi ihtiyacı için 105 ton kok 
kömürü açık pazarlıkla satın 
alınacaktır. İhalesi 17-10-934 
çarşamba günü saat 15: 17 a
rasında yapılacaktır. Taliple
rin o gün % 7 ,5 teminatlariy
lt. birlikte mektep satın alma 
komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. {2683) 8-4209 

(2718) 8-4220 12,000 metre yerli patiska 

Katip aranıyor . ı,200 " ,, amerikan 
500 ,, ,, patiska 

Usulü muzaafa aşina bir Haytiarpaşa Nümune hastanesi içiıi lüzumu olan yern 
katip aranıyor. 

1
,bezleri 2 teşrinievel 934 sah günü saat 14 te kapalı zarf umJ 

Eskişehirli İbrahim Hak- tiyle ihale edilmek tizere münakasaya konmuştur. Şartnamd 
k.ı Bey ticarethanesine mü • ve nümuneleri görmek istiyenlerin komisyona müracaatları. 
racaat 8-4157 (5452) '1- 3897 
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1- nkara Be ed"yesi Mecli
tıha 1 için entihap encü

e • ce tanzim ol nan inti
hap edilrek ve int·hap et· 

ek hakkını ha·z vatandaş· 
arın ma.ha le maha le isim· 
erin· havi ·kişer nüsha def

ter er 24-eylôl pazartesi günü 
sabahı Vilayet ve Be ediye 
dairesi kapılari e Samanpa · 
zar 
ud 

eydan na ası acak ve 
'terler tat·ı g··nü hariç 

o ma üzere a tı gün. müd -
det e askıda ka dıktan sonra 
30-ev ô' pazar g··nü a şamı 
saat on sekizde askıdan in -
d r • ecektir. 
2- efterde 
ve y nl ş 

ismi olma3ran 
veya mükerrer 

yazı mış o an vatandaş ar 
bu ususa a·t it~ az rını 

ancak 30 - evlôl pazar günü 
akşamına kadar yapabilir .. 
ler • 30 - eylôl ak~amından 

itiraz ka •• sonra encumence 
bul edilmez. 
3 - Be ediye mecilsi azalığı 
intihabı 10-teşrinievvel-934 
çarşamba ğünü sabah .saat 
dok zda ba~Jayacak ve 16 
birinci teşrin sa ı günü ak -
şanı saat 19 za kadar (7) 
gün devam edecektir. 
4 - intihap sandığı Ankara 
beled·ye daires·n ebeledi -
ye m clisi salonuna konula
caktır. 

5 • Hangi maha leler hal -
kının han i gün erne reyle · 
rini kullanacaltları ayrıca 
ilan edilecektir.. 2639) 8-4122 

Ank ra •• umune as tanesi 
Baş ekim iğin en : 

Ankara Nümune hastahanesinin cümle kapısı tadil ve 
inşaatiyle göz pavyonu doğurma ve hala tamiratının icrası 
kap sarf usuliyle ayn ayn olarak münakasaya konulmuş
tur. 

t ieklilerin iartname ve tef errüatmı görmek üzere her 
gü. ı.utahane baştabipliğine müracaattan ve taliplerin iha-
1~ ,üaü olan 10 T. evel 934 çarşamba günü saat 10 da şartna
meyo ıöre hazırhyacaklan ve;aiki hastahanede müte~ekkil 
'Komisyona müracaatla vermeleri ilan olunur. (Z561) 8-4070 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Tl!!J Q K·ıy E 

llRAAT 
BANK.ASI 

·DARA· 
BiRiKTiREN 
RA~T bD~R 

Edirne Erkek Lisesi Kız ve 
Erkek ual ·m Mektep~eri 

· Müdürlüğünden: 
16-9-934 tarihinde kapalı zarf usulü ile münakasaları ya

pılan et ve ekmeğe talipler tarafından verilen fiatlar haddi 
layık görülmediğinden ?7 eylfil 934 perşembe günü saat 15 
te pazarlıkla münakasaları yapılacağından taliplerin temi
natleriyle birlikte Malmüdiirlüğünde müteşekkil Komisyo-
na müracaatları ilan olunur. (5982) 8-4217 

Ankara Vilayetinden: 
934 senesi ehli hayvanat sergisi Akköprü caddesinde 

Hacı Abdullah Efendi ham ittisalindeki mahalli mahsusun
da açılacağından arzu eden .zevatın eylUlün yirmi sekizinci 
günü saat on dörtte teşrifleri rica olunur. (2692) 8-4210 

Serveti Fünun 
43 senedir durmadan neşir vaziyf esini yapmakta 

olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yeri 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be
her sayısı 20 kuruş. 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mahallesi Mevkii ıokağı Cinsi 

Yenİfehir Süleyman bey 
mezarlığı 

Hane 

Metruke 
No. 

360 

Aylık ican 
Muhammen Kaç takıit 
kıymeti olduğu 
Lira K. 
6 00 Müp..here ıoretile 

Yukarda yazıla hanenin aylık icar ihalesi 11 eyini 934 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmııtır. Taliplerin müracaatlar1. 

. (2530) 8--3986 ...................................... 
RAKI IÇM~K iSTERSENiZ 

BO IONTf RAKISINl 
TERCiH EDiNiZ 

Ay yo1cufarı: 
4000 mil uzaklarda 

müthiş soğuklar ... 
Himalaya ile boy ölçüşen 

haşin dağ silsileleri arasın
da .. 
Billur şeklinde sular nasıl 
içilir? 
Maymun gibi sıçrıyan iıı -
sanlar ... 

AYA TAYYARE İLE 
VARAN 

Ay yo 'cul:ırı 

NIN 
SÖYLEDİKLERİNİ 

HAV ACILIK ve SPORUN 
107 inci sayısında 

okuyunuz. 

Paris Üniversitesinden 
mezua 

Diş tabibi Ekrem Avni 
avdet ederek rahabrzlan kabule baılamııtır. 

Himayei Etfal aparbmanı Telefon 3910 
8-3809 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
Ankara ikinci vakıf apartımanmda (580) liralık tamirat 

11-9-934 tarihinden itibaren münakasaya konulmuştur. 

6-10-934 tarihinde cumartesi günü saat on beşte ihalesi ya .. 
pılacaktır. Şartname ve mukavelenameyi görmek istiyenl~ 
rin Evkaf inşaat müdürlüğüne müracaatları. (2461) 8-390tJ 

Ş. Koçhisar icra me -
murJnğnnclan: 

Harita Umum Müdürlüğünden: Fransızca bilen 
Konya aliitr ziraiye şirketine 

bin iki yüz altmış lira elli kuruşa 
borçlu Şerefli Koçhisarın İlyaslı 
mahallesinde kain dört oda iki 
salon bir kömürlüğünü havi bir 
bap fevkani hane ve bu evin ön 
tarafında bir kıta bahçe açıkar
tırmaya konulmuş ve 15.10.1934 
tarihinde ve saat on beşte Koçhi
sar çarşısında ihale edileceğin -
den taliplerin Koçhisar icra da -
iresine müracaatları ilan olunur. 

8-4194 

- -, 
imtiyaz nhibi ve Ba!mu -

harriri F ALIH RIFKI. 
Umumi neıriyatı idare eden 

Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. -Çankırı caddesJ civarında 
Hakimiye~l Milliye Matbaa-
srn't!a ba11lm1~1r. J 
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1 - Harita Umum Müdürlüğü Nivelman şubesi için şart 
namesi yeniden tanzim edilen 4 adet Maroğraf Aletinin pa· 
zarlığı 7-10-934 pazar günü saat 10 dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin de vJktinde teminatlariyle Ce· 
becide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyonuna ı 
gelmeleri. (2673) 8-4208 
- . •' .. . . ._ ' . . 

aranıyor 

İyi fransızca bilen blı 
genç bey ve hannna ihtiyag 
vardır. Fransızcayı iyi bil • 
mesi şarttır. AKBA'ya mtl• 
racaat. 3377. 8-4165 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Balkehriz harap bağ 34 5555M.2. 300 00 Tamamı nakden peşinen 
Ense Cebeci Tarla 36/37 321755 1350 00 Tamamı nakden peşinen 

Yukarda yazılı emvalin ihalesi 18.9.1934 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa kal • 
. mıştır. Taliplerin müracaattan. (2655) 8-4145 · 

-Kulüp Sinemasında 
Bugün: iki film: l - 77 NUMARALI EV 2 - BEKARLIGA VEDA 

Bu gece B E K A R L 1 ~ A V E D A 
Qocelerl iZ, f[Undüzleri 6 yaımdan aşa~ı çocukların sinemava kabuJil hükfunctçc mcnedilmfstlr. 


