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Giindelik. 

KONFERANSTA 

Beynelmilel Parlamentolar 
Konferansın da muhterem ve mi
safir hatiplerin yeni Türkiye hak
kındaki sıcak ve candan takdirle
rine teşekkür ederiz. Bu toprak
larda çürüyüp giden osmanlı ya
rı - müstemlekesi nasıl daimi bir 
harp tehlikesi idi ise, şimdiki müs
takil, şerefli ve inkılapçı Gazi 
Türkiyesi sulh için o kadar büyük 
bir kazançtır. Murahhaslardan 
birçoğunun bu Türkiye'yi ancak 
henüz tanıyabilmiş olmalarını da 
tabii buluruz. Biz geç olsa da ya
kından tanınmağı, uzaktan işitil • 

·meğe tercih ederiz. Beynelmilel 
davamız sulh, milli davamız halk 
kelimelerinde toplanabilir: ülkü
sü insani olanların böyle bir mü
esseseyi sevip benimsiyeceklerin
den şüphe etmeyiz. 

Gazi adına karşı gösterilen a
lakadarlık, bütün türk milletini 
haklı olarak coşturur. Türk mil
letinin büyüklük, alicenaplık, a
çık sözlülük ve açık yüreklilik, ve
fa ve şeref gibi vasıfları Gazi'de 
!ahıslanmıştır. Biz onda öğrenilir, 
anlatılır ve seviliriz. 

Murahhas azaları konferansa 
iştirak eden Büyük Millet Meclisi
nin sulh siyaseti, artık bir anane 
olmustur. Dünyada emniyet ve sü
kun havasının bulanmış olduğu 
şu zamanlarda, Beynelmilel Par
lamentolar Konferansından du
yulan endişe ve basiret sözlerinin 
her taraftan eyi bir akis bulması
nı, biz, herkesten fazla isteriz. 
:Birçok büyük memleketlerde he
nüz parlamentolar yüksek nüfuz 
ve hakimiyetlerini muhafaza et
mektedirler. Parlamentolar, hala, 
ıulhu müdafaa edecek kadar kuv
vetlidirler. Bu sebeple, muhtelif 
murahhas heyetlerin her sene bir. 
arada toplanarak, sulh eserinin 
takviyesi hususunda gayret sarf
etmit olmalarının esaslı bir ehem
miyeti olduğuna asla şüphe yok
tur. 

Milletlerinin sulh ve insanlık 
arzularını temsil eden murahhas
ların Türkiye' den eyi olacağına 
fÜphe etmediğimiz bir hatıra ile 
ayrılırken, bütün milletlere dost
luk eli uzatmakta olan, sükun ve 
say' den gayri emeli olmıyan, in -
ıani dava güden bütün müessese 
ve teşebbüslere yardım etmeği va
ziyf e bilen bir halkın yurdundan 
ayrılmakta olduklarını temin ede-
riz. F ALIH RIFKI 

Tayyare seferleri 
Diyarbekire 
kadar uzatılıyor 

Memleketimizde tayyare yolcu se. 
ferlerine ilk defa olarak geçen sene ve 
nisanın birinde başlanmıştır. Ankara 
ile İstanbul arasında yapılan ve iki ay 
eveline kadar yalnız yolcu taşnnağa 

tahsis edilen bu seferler son zamanlar
da posta taşımağa da başlaınıttır. 

Bir buçuk senedenberi devam eden 
bu seferlerde baz.ı aksaklıklar olmuf
tur. Bilhassa geçen sene kıftn havala-

(Sonu 3. üncü sayılada) 
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Hergün sabahları Ankarada çıkar 

Parlamentolar birliği konferansı bitti 
Şük~ü Kaya Bey konferansın bitmesi 
münasebetile murahhaslar şerefine 

Perapalasta bir· ziyafet verdi 
İstanbul, 29 (A.A.) - Par -

lamentolar birliği konferansı bu 
sabah saat 10.30 da, Hasan Beyin 
reisliğinde toplanmıştır. 

Müzakerat ruznamesini, teşrii 
rejimin tekamülü ile teknik mesa
ilin münakaşası teşkil etmekte idi. 

1Ik olarak siyasi komisyon maz
bata muharriri fransız heyetinden 
M. Roustan kürsüye çıkarak he -
yeti umumiyeye takdim ettiği ra
por ile hundan müsta_hreç karar 
projesi hakkıµda izahat vermiş ve 
demiştir ki: 

"- Eiyasi komisyon, müste -
mir bir tali komisyon teşkil eyle -
miştir. Teşrii rejime müteallik bü
tün teklifler bu tali komisyona ha
vale olunacaktır.,, 

ederim ,komşu bir millet tarafın -
dan bir tenkit gibi, hatta nezaketi 
kıt bir ima gibi telakki edilecek 
bir şey söylemesinler, filhakika 
parlamentolar birliği bir ileri ha
reket, bir nevi ileri karakoludur. 
Fakat hiribirinden ayrılmış tiren
dazlardan müteşekkil bir küme 
değildir. Birlik kelimesi yerinde 
kullanılmış olmak için, aramızda 
ahenk bulunması lazımdır.,, 

Müteakiben söz alan Roman -
ya murahhaslarından M. Pillat 
M , ' . Roustan ın raporuna tamamel' 
iltihak etmekte olduğunu bildir -
miş ve karar projesine bazı ilave
ler yapılmasını teklif eylemiştir. 
Bu ilavelerin esasını, parlamen • 
tolar arasında, vapılan kanunlar 

-

Amerikan delegesi nutuk söylerken. 

manda müdafaayı da güçleştirmiştir. 
Hatip buna bir çare bulunması lUzu

mundan bahsederken bu hususta İngil
tere'yi misal olarak almak lazım gel

( Sonu 2. inci ıayılada) 

/,lurahhaslar müzakere eınaıında. Müzakere e•nasında: riyaıet kürıü.a, katipler. 

M: Roustan, raporunun kif a • hakkında tesis olunan istihbarat 
yetsizliğini takdir etmekte oldu·· · 
ğunu söylemiş ve ·bunun, yalnız 

Italyan delegesi nutkunu söylerken. 

teknik meselelere temas etmek is -
temesinden neşet ettiğini tasrih 
eyledikten sonra şu suretle sözüne 
devam etmiştir: 

"- Murahhaslardan çok rica 

Milletler Cemiyetinde 

Konsey içtima 
devresini bitirdi 

Cenevre, 29 A.A..J _ MilleHer ce
miyeti konseyi adi içtima deVl'esini hu
susi bir celse aktetmek suretiyle hita
ma erdirmittir. 

Konsey, evvela Baron Aloisi'nin ver
miş olduğu rapor üzerine Sar plebisti 
komisyonu hazırlamış olduğu emirna
meyi tasvip etmiştir. Bu emirname ple
bist esnasında içtima salonlarının kul
Janılmasına mütealliktir. 

Konsey bundan sonra plebist ko
misyonunun talebi Üzerine Sar hükume
ti komisyonunu bu plebiste ait ahkanun 
tatbik. ınevkiine konulması için zaruri 
olan kararları netrebneğe davet etmit
tir. Bu kararların neşri plebist komiı
yonunun ittifakla karar vermesine ve 

(Sonu 3. üncü ıa'Vılada) 

servısinin semere verebilmesi için, 
her parlamento tarafından, dev • 
rei te§rİİye nihayetlerinde, o dev·· 
re faaliyeti hakkında, milletler ce
miyeti tarafından kabul edilmiş 
bir lisanla neıriyat yapılması, 
bunların parlamentolar arasında 
mübadele olunması ve birliğin si
yasi komisyonunun da bu kanun
lar arasında bir ahenk teminine 
çalıtması teşkil etmektedir. 

Müteakiben söz alan Fransız Hey
etinden M. Labroussc demiştir ki: 

- Birçok defa, bilvasıta te~rii reji
me dokunacak surette, mebusların hu
susi hayatları hakkında iftiralarda bu
lunulmaktadır. İstihbarat vasıtalarının 

ve matbuatın terakki etmiş bulunması, 
halkı bu gibi telkinlere daha ziyade 
hassas bir vaziyete getirmiş, aynı za-

HUSUSIRADYOMUZLA 
ALDIGIMIZ HABERLER 

§ Fransa'da Babilyon'da uyuşturucu 
maddeler kaçakçılığı eden be' kişi tev
kif edilmiştir. 

§ Budapeşte'de bulunan Fon Papen, 
burayı hususi dostlarını görmek için zi
yarette bulunduğunu ve alman - ma
car münasebetlerinin mükemmel oldu
ğunu söylemiştir. Yarın (bugün) Fon 
Papen'in şerefine bir av eğlencesi ter
tip edilecektir. 

§ Tarihi henüz tesbit edilmiyen Bar
tu - Musolini mülakatından sonra bir 
Musolini - Titülesko ve her halde bir 
Musolini - Benes mülakatının vuku 
bulacağı bildirilmektedir. 

§ Bugün (dün) öğleden sonra Lon
drada yapılan İngiltere - Gal milli ta
kımları futbol müsabakaarnı lngiltere 
4 - 5 kazanmıştır. 

§ İtalya'nın İngiltere ve Fransa'nın 
muvafakatiyle Habetistana iki alay as
ker ıönderec::eği hakkındaki haber Roma 
mehafilince kati surette tekzip edilmek
tedir. 

§ Amaterdam'dan halter verildiiine 
cöre alınan Şilezvic'inde bir körlü ih
tiliııli ltaı göstermi,tir. 
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Berlinde fıkan Morgenpost ga
zetesinin 23 eylul tarihli nüshası
nın birinci sayıfaıında "Kurultay'' 
bQ§lığı altında intişar eden yazıyı 
aynen alıyoruz: 

Bir milletin şuuru uyandıkça 
dile karıı olan alakasının da ona 
muvazi olarak genişlediği öteden
be~i görüle gelmiştir. Nasıl Krom
vel devrinde İngiliz dili temizlen
di ise, Büyük Petro rus diline nasıl 
müdahale etti ise, böyle bir hare -
ket, istiklali çok çetin mücadele -
lerle kazanını' olan genç Türkiye
nin kurtarıcısı Gazi Mustafa Ke -
mal Paşanın azim ve İradesi dışın
da kalamazdı. Çünkü milli duygu 
milli dilsiz olamazdı. 

Osmanlı devleti birçok millet
lerden mürekkep bir halitayı tem
sil ettiği için osmanlı dili de, - os
manlı dili diyoruz, çünkü "türk,, 
ve "türkçe,, kelimelerinin ağıza 
alınması adeta ayıptı • muhtelif 
dil köklerinden müteşekkil karma 
karıştk bir yığmı andırıyordu. 

Harptan evelki devirlerde ce
reyan etmiş gayet güzel bir hika
ye vardır. Günün birinde Avrupa 
vapurlarından birinden memleke
tin diline hihakkin vakıf bir tür
kolog Galata rıhtımına çıkmış. 
Hamalın birini çağırmış ve kendi
sine: Ey pehlivan cüsseli adem ev
ladı, takarrüp et, dahilinde dün -
y.evi ve uhrevi malü mülküm bu • 
lunan fU sandığı omuzlarcna tah -
mil eyle, frenklWıun meskun oldu
ğu nuntakaya ıiden t.arika revan 
ol, bu diril dünyada vücudu bita
bıma bir vakfei istirahat temin e-
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Her yerdt> 5 kuruş 

Komşu memleketlerde 

Yugoslav ve 
Bulgar kırallarının 
nutukları 

Sofya, 29 (A.A.) - Dün akşam 
Sofya'daki kıral sarayında parlak b'r 
gala ziyafeti verilmiş ve bunu Yugos
lavya kırat ve kıraliçesi şerefine tertip 
edilmiş olan bir resmi kabul takip et
miştir. 

Bu ziyafette, Yugoslavya kıral ve kı
raliçeleri prens Kiril, prenses Odeksi, 
Yugoslavya hariciye nazın M. Y evtiç, 
bulgar başvekili M. Gorgief, bulgar ha
riciye nazın M. Batolof, hükümet er
kanı, hükümdarlarm maiyetleri ve di
ğer sivil ve askeri zevat hazu bulun
muttur. Ziyafet esnasında krral Boriı 
aşağıdaki nutku söylemiıtir: 
''- Zatı kıralilerini ve laraliçe haz

retlerini, bulgar payitahtında görmek 
ve kendilerine hararetle, dostane bir 
hoşamedi temennisinde bulunmak fırsa
tına nail olduğumdan dolayı bilhaıM 
bahtiyarım. 

Biz, bu ıahane ziyareti aamimi bir 
meserretle ıelamhyonaz. Çünkü bu zi. 
yaret memleketlerimizin o kadar mesut 
bir surette baılamıı olan ve eyi komıu
luklara, ırk rabıtalanna ve yiiksek 
menfaatlerine pek u:tıun düıen tesisi 
münasebata mütekabil bir itimat ve sa• 
rnimiyet zihniyeti içinde devam edildi· 
ğini görmek arzusunun yeni bir niıan• 
sini teşkil etmektedir. Ben ve bulgar 
milleti pek eyi biliyonaz ki, bu asit arzu 
milletinin mukadderatının liyakatli ve 
basiretli bir rehberi olan zatı tahanelerl 
için pek az.izdir. Aynı zamanda tahd 
haşmetanelerinde iki kardet millet ara. 

(Sonu 3. ilncU aayrfada) 
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,,KURULTAY" 
decek olan Mahmuliyan Efendi • 
nin ikametgahında terkeyle." de
mıf. 

Zavallı hamal, yolcunun dini 
bir vaız tesiri yapan sözleri kartı
.unda taşırıp kalmıf. Birdenbire 
!;endini toplamıt ve yüzünde her· 

(Sonu 4. üncü aayılada) 

Şarki Çin şimendi· 
ferlerinin satışı 
teeyyüt ediyor 

Moskova, 29 (A.A.) - İyi malilmat 
almakta olan mehafil Şarki Çin demir· 
yolunun satılmasına miiteallik itilafın 
hiç şüphesiz pek yakın olduğunu ihsas 
etmektedirler. Zira, M. Hirotanın te .. 
şebbüsü üzerine girişilmit olan miiza• 
kereler esnasında iki taraf müstahde • 
min tazminatı da dahil olduğu halde 
yüz yetmiş milyon yen fiat üzerinden 
mutabık kalmışlardır. 

Maamafih bazı meseleler, bilhassa 
tediyatm usulleri meselesi henüz hal .. 
!edilmemiştir. 

Krua dö Süd tayyaresı 
Bordo, 29 (A.A.) - Krua dö Süd de 

niz tayyaresi cenubi Atlas Okyanusu
nu altı defa katettikten sonra Biskalo

s'a gelmiıtir. Bu tayyare Kenitra'dan 
11 kiıi birçok ~İya ve bir boğa yılanı 
ile hareket etıniıti. Hareket eana•ında 
yükünün yekunu 24 ton idi. 



5AYIFA 2 HAKIMIYEJ"I MiLLiYE 

Parlamentolar birliği konferansı bitti 
( BQ§t 1. inci aayılcula) 

dif ini söylemiş ve İngiltere kanunları
r.ın iftira edeni çok büyük cezalara dü
s:\r etmekte olduğunu ifade eylemiJ
tir. 

Yugoslavya murahhası M. Yivançe
viç, Iıf. Romıtan'ın raporunu tamamen 
kabul etmekte olduğunu söyledikten 
sonra, parlamentarizm rejiminin hükfi
met! rde istikrarsızlık tevlit etmekte 
olduğu hakl. • .-da umumiyeth zikrolu
nan maı, .•ı, ·~ ciddi olduf!unu kabul et
miı ra·.~~ parlamento harici rejinıJerLı 

d,. c. ı -~. fazh istikrar göstermemiş bu
lu:lchık'arını tebarüz ettirmiştir. 

Buncan stJnra hatip, itimcı.t v: ademi 
itinıat reyi usullerini tetkik etıniş, ve 
nihayetir.de yugoslav heyetinin teklif 
olunan kar'l: p:ojcsini kabule amade 
bulunduğunu Lil<lirmiştir. 

Müteakiben türk heyeti murabhasa
sından Nazın- İ.ı: ~et Bey kürsüye çıka
rak, bir nutux ir4t etmi§ ve ezcümle 
demiştir ki: 

- Birlik, ruznamesinde, temsili reji
min inkişah ıuselesini muhafaza et
mektedir. Bu~üne kadar en eyi olarak 
kabul edilmiş bir hük(lmet sistemine 
kartı yapılan mükrrer hücumların en 
sağlam kanaatleri bile sarsmıya başladı
ğı bu sırada, bu, mesut bir karardır. 

Bununla beraber yapılan tenkitlerin ye
ni bir şey olmadığı nazarı dikkate alın
malıdır. Fırkalann disiplinsizliği, ikti
dar mevkiine gelenlerin vukufsuzlu'ğu 

ve hükumet istikrarsızlığı, demokratik 
ve hür müesseselerin muhafazasına la
zun zamanlan yegane temin eden re
jim olmakla beraber, bu r~jim öteden • 
beri zayıf noktalarını teşkil edegelmiş
tir. Bir memleket kendi kendini temsili 
rejim ile idare edebilir. Bu rjimin bütün 
kusurları demokrat memleketlerin müş
külleri yenerek gayelerine, ekseriya, ıa· 
yanı dikkat muvaffakiyetlerle erişme-

lerine mani olmamıştır. Bazı memle-
ketlere büyük bir meharetle, mülaye
metle ithal edilmeğe teşebbüs edilen ye
ni rejim ne netice verecektir, bunu bize 
istikbal gösterecektir. Dedikten sonra 
temsili rejimin zaaflarını bildiğimizi, o
na karşı vaki itirazlara kulaklarımızı 

tıkamadığımızı, hükumetlerin vazif ele
rinin günden güne güçleştiğini ve iti
razların rejime değil, tatbik için kulla
nılan sisteme ve usullere tevcih edildi
ğini ilave ederek sözüne dvamla: 

- Türk heyeti murahhasası, geçen se
ne Madrit Konferansında, türk te,ki
latı esasiyesinin bazı maddelerini zik
rederek temsili rejime ne kadar bağlı 
olduğunu tebarüz ettirmişti. Rejimin 
takviyesi için teklif edilen çarelerin 
hararetli taraftarıyız. 

Bütçenin kabulüne dair teklif edi
len karar, bizde aenelerdenberi tatbik 

edilmektedir. 
Parlamento usulündeki eksiklikler 

için ileri sürülen çareler bilhassa naza-
rı dikkatimizi çekmelidir. Bu eksiklik
ler gittikçe eski hlikfunetlere düşenin 
aynı değildir. Bugünkü hükfunetlerin 
başarması icap eden işin mudiliyeti 
karşısında emirnameleri ve salahiyeti 
vasiayı lüzumlu bir fenalık olarak ka
bule mütemayiliz. Şüphesiz ki, haki
miyet vatandaşların heyeti umumiye 
ıinde tecelli eder ve meclisin teşrii sa
lahiyeti hiçbir kimseye tevdi edilemez t 
Bu lüzumlu fenalığa muhterem rapor 1 
törün çok samimi bir surette talep et- f 
tiği gibi ağır bir vaziyet karııaında l 
muayyen bir müddet için ve mümkün 
olduğu kadar zaman ile müracaat olu

nur. 
Diğer taraftan yüksek bir hukuk pro

fesörünün ileri sürdüğü gibi ıınai rey 
ve içtimai rey 'rayı umumiyeye iki de
fa müracaata mahal verir mi? 

Dedikten sonra bu mevzu üzerinde 

beyanatına devam etmiş ve temsiU re
jimin faydalarına inanımızı teyit eder
ken bu tekliflerin reylerimizin ittifa
kını toplıyacağını kuvvetle ümit ede
riz diyerek sözünü bitirmiştir. 

Nazım İzzet Beyden sonra söz alan 
Fransız Heyetinden M. Candace, bil
hassa Fransa'nın başından geçen hükQ
met istikrarsızlığından bahıc'tmi' ve 
buna en büyük eebep parlamentolarda 
gurupların fazlalığı olduğunu ıöyliye

rek buna bir ç.are bulunması lazım geı:. 
diğinl ifade etmi,tir. M. Candace, biın
dan sonra parlamentoların f eıhl mes
elesini mevzııu bahis etmi? ve nutku
nu parJamentoJarın müddetini uzatma-

sına taraftar olduğunu tebarüz ettir
mek suretiyle bitirmiştir. 

Müteakiben söz alan Romanya mu
rahhas1arından Serbesco parlamento 
rejimine karşı gösterilen bütün kusur
ları teker teker mevzuu bahis ederek 
bunların hepsini arka arkaya cerhetmiş
tlr. 

Yugoslav heyetinden M. Ravinhar, 
parlamento rejiminin kendi memleke -
tindeki tarzı hakkında izahat vermiş ve 
yugoslav heyetinin komisyon tarafın -
dan tevdi olunan kat'ar projesine taraf
tar olduğunı: tekrar etmiştir. 

Du beyanattan sonra sabah celsesi 
saat 12,30 da kapatılmıştır. 

Öğleden sonraki celse. 

Konferans mesaisine öğleden sonra 
saat 16,15 te devam etmiştir. 

Reis Hasan Bey bir otomobil kaza
mnda yaralanan M. Hamlim'in hastaha
neden yazdığı mektubunu okumuştur. 

M. Hamlim söz aöyliyeceği celsede bu
lunamadığından dolayı teessürlerini bil
dirmektedir. 

Japon murahhası M. Nacano Japon
ya'da çıkan müthiş tayfundan dolayı 

konferansın izhar ettiği teessürden do
layı teşekkür etmiştir. 

İspanya murahhası M. Estelrin par
lamentarizm hakkındaki ispanyol heye
ti murahhasası noktai nazarını bildir
miıt ve İspanya heyeti murahhasasınm; 
Roustan raporunu tasvip eylediğini 

söylemiştir. 

Belçika Murahhası M. Brüvin Bel
çika'da Parlamento Birliğinde yapılan 
ve büyük muvaffakiyetler temin eden 
tadilatı anlattıktan sonra karar proje
sini tasvip ettiğini söylemiş, ancak 
münhasıran teşrii kuvvete ait olan sa
lahiyetlerin istisnaen de olsa hükUınet
lere verilmesine itiraz etmiştir. 

Lehistan Murahhası M. Levenherz 
karar suretinin parlamentarizme müte
allik esa.c kanunlara katiyen dokunma
dığını, bilhassa bu kanunların yeni i
cabata uydurulmasını istihdaf ettiği
ni söylemiş ve karar projesine müzahe

ret etmiştir. 

İsveç murahhası M. Bergam parle
mentarizme karşı yapılan bühtanlara
mani olma': için mevcut nizamatın ki
fi gelmediğini söylemiş ve lıuna karşı 
yeg~ne çat'enin milli talim ve terbiye 
elduğunu kaydetmiştir. Kendisi de ka
rar suretini tasvip eylemiştir. 

Danimarka Murarhası M. Ulrihten 
İskandinavya memleketlerinin demok
raıünin en kuvvetli istihkamlarından bi
ri olduğunu söylemiş ve temsil usulüne 
müteallik bir tamim teklifinde bulun
muştur. 

İtalya murahhası M. Davanzati ifti
ra ve bühtanlann bilhassa hususi hayata 
tevcih edilmesini takbih eylemiş ve ka
rar suretini tasvip etmiştir. 

Amerika murahha&I M. Robinson 
demokrasinin milletleri mesut kılabile
cek yegane rejim olduğunu kaydetmiş 

ve amerikan heyeti murabhasasmın ka
rar projesine muzaharet edeceğini bil
dirmiştir. 

Fransız murahhaaı M. Rustan tek
lifinin iki kısmı ihtiva ettiğini, birinci
sinin teknik teferrüata ait olduğunu ve 
ikincisinin ise umumi mahiyette bir te
menni ifade eylediğini söylemiştir. Ha
tip bu ikinci kısmın kabulünü ve birin
ci kısmın da komisyona havalesini tek
lif eylemiştir. 

Reis, M. Saverna'dan inhilal eden 
icra komitesi azalığına Lehistan grupu 
reisi M. Levenherz'in intihabım teklif 
etıniı ve konferans bu teklifi alkışlarla 
kabul eylemiştir. 

Lehistan murahhası M. Deviski Le -
histan grupu namına bu intihaptan do
layı konferansa teşekkür etmiştir. 

Reis konseyin reisliğe Belçika gru
pu reiıi M. Karton de Viyat'ı intihap 
ettiğini tebliğ etmiş ve riyasetten çeki
len M. Buison'un yaptığı hizmetleri 
methüsena etmiştir. Müteakiben reis 
Hasan Bey aşağıdaki kapanış nutkunu 
söylemiııtir: 

Hasan Beyin nutku. 

- Konfransm, Parlamntolar Birliği 
Konseyi tarafından tertip olunan ruzna
meai hitama ermiJtir. 

Ayrılmadan evet, beynelmilel haya
tm mUteaddit esaslı meselelC!'inin mü
naka,a edildiği bu salıJJmdan dolayı 

bu altı günün faaliyetini kısaca hulasa 

etmeme müa.aade buyurunuz. Daiıııt ko
misyonlar vazifelerini yapmışlar ve ra
porlarını takdim etmişlerdir. 

Konferans nizarnatr mucibince, ka
bul etmit olduğunuz ve bundan aorua 
grupların hükfunet ve parlamentola • 

rına bildirerek mevkii fiile çıkarmak 

için bütün gayretlerini aarfedecekleri 

esaslı mukarreratı sayacağım. İstanbul 

Konferansı, şayanı dikkat müzakereler
den sonra, parlamentolar ve hükfunet

ler ta.rafından dikkatle mütalea cdil
meğe l§yılı; mühim mukarrerat ittihaz 
etmiştir. Başta, devamlı bir sulhu ka
•• 1 mahiyette akilane prensipleri ifade 
eden silahsızlanma ve emniyet hakkın
daki mukarrerat gelmektedir. 

İ' saatlerinin tenkisi ve gençlerin iş
ıizliği hakkında kabul ettiğini2' temen
niler, çok asil içtimai teavün hislerin -
den mülhem bulunmaktadır. Parlamen
tolarla beynelmilel mesai teşkilatının, 

bunları nazarı dikkate alacağını ümit 
ederim. 

Nihayet konferans parlamentarizm 
rejimi tekamülünün bau safahatı hak-

kında faideli fikirler teatisinde bulun -
muştur. Birlik bundan sonra da ken -
disinin menşei olan parlamentarizm re
jimi tetkikatına, sağlam bir temel üze -
rinde ve hakiki bir müsamaha ve itilaf 
hissi ile devam edebilir. 

Bu konferans esnasında göstermiş 

olduğunuz gayretten dolayı parlamen -
tolar birliği namına tebrik ve teşekkür 
eylemekle büyük bir haz duyuyorum. 

Filhakika, bu <lefa da, arzularına rağ
men, birçok esbaptan ve mühim vazife
leri bulunmasından dolayı bazı heyeti 

murahhasalarm yokluğunu müşahede 

eylemekle mahzun, fakat diğer taraftan 
diğer heyeti murahhasaJan her zaman
kinden daha kalabalık görmekle mem
nun ve bahtiyar olduk. 

Efendiler, sulh ve teşrii rejimin dos
tu cümhuriyetçi Türıkiye, faaliyetinize 
sahne olmakla bahtiyarlık ve İstanbul 
şehri. sulh ve itilafm bu asil tezahürle
rine muhit teşkil etmekle gurur duy -
maktadır. 

Bu konferansa şimdiden hakikaten 
beynelmilel parlamento çehresi veren 

ve müzakerelerine büyük canlılık ve 
revnak bahşeden bütün hatipleri tak -

dirlerle tebrik ederim. En ağır vazife, 
muhakkak ki büronun vazifesi idi. Bu

nun için, Efendiler, daha reis iken, he
pimizin devamlı memnuniyetini kazan
mış olan katibi umumimize ve büro aza
sına, konferans esnasında gösterdikleri 
faaliyet ve nezaketten dolayı en hara -
retli teşekkürlerimizi bildirmeme mü -
saade buyurmanızı rica ederim. (alkış

lar.) 

Bir vazife daha kalıyor; O da, Kon
feransımız mesaisine büyük bir dikkat 
göstermekten hali kalmamış olan ge
rek Türk, gerek ecnebi maföuata te
şekkür etmektir. Bu son günler zar
f mda gazetelerimiz, müzakerelerimize, 
artık biribirinden ayn o1mıyan parla
mentarizm ve parlamentolar tarihine, 
milletlerin sulh için müşterek gayret
lerine ait tafsilatla dolu idi. Matbuat 
kendisinden beklenC'll vazifesini tama
men yapmıştır. Bundan dolayı matbua
ta teşekkür olunur. (Uzun alkışlar) 

Diğer taraftan, ince bir nezaket ile 
bu kürsüden hakkımızda, bizi derinden 
mütehassis eden sitayişkar kelimelerden 
dolayı muhterem parlamento azalarına 
nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. 
Birer birer isimlerinizi sayamadığımdan 
dolayı beni affetmenizi rica ederim. He
yecanım beni bundan menediyor. Eğer 
bu tarzda hareket edersem, kendi ken
dimi metetmiş gibi olacağrm. Memleke
tim namma, türk gnıpu namına ve ni
hayet şahsım namına bu zevata en mü
teheyyiç teşekkürlerimi takdim ederim. 

Şanlı şefimiz Gazi Mustafa Kemal 
Hz. tarafından yapılan yeni1ik ve me -
deniyet eserinin diğer milletler tara • 
fından da sevilmekte ve takdir edil • 
mckte olduğunu müşahede etmekle 
müftehir ve hükumetimiz harici siya
setinin sulh lehindeki devamlı gayret
lerinin takdir edildiğini görmekle bah
tiyarnn. "Uzun ve sürekli alkışlar" 

Maamafih, gerek şahıslarımıza ge -
rek grupumun faaliyetine ait olarak 
hakkımızda ibraz olunan sitayiJler yal
nız kalplerimizi mütehassis etmekle 
kalmamıştır. Bunların, başka noktai na-

zardan da bizim için kıymetleri vardır. 
Biz onları, faaliyetimizin esasını teşkil 
eden prensiplerlıı cloğruJuğuna bizi ik
na eden yükı;ek birer tasvip olarak te -
l:ikkj ediyoruz. Bu kadar beliğ bir su
rette i1anınızdan sonra. doğru yolda yü
rümekte olduğunuza bir kere da.ha em
niyet ediyoruz ve bütün bu tasvipleri 

vazifemizde sebat etmek için birer teı

vik olarak telakki ediyoruz. 

Gerek sulhun tarsini için memleke -

tim tarafından sarfedilen gayretler 

hakkındaki sitayişler, gerek balkan kon

feransı türk grupu hakkında_ söylediği 

cemilekar sözler için muhterem refikim 

profeösr M. Bella'ya teşekkür ederek 

tahsi vazifemi yapmaktan kendimi ala

mıyacağrm. Türk grupu reisi sıfatile, 

hakkımda söylemek lütfunda bulundu -

ğu ıitayişkar kelimelerden çok müte -

haasis oldum. Bu cemilekar sözlerine 

cevap olsun diye değil fakat bir haki

kati ifade etmek için söyliyorum ki e
ğer balkan konferansları tarafından 

gösterilen gayretler nihayet bir balkan 
itilafı misakına müncer olduysa, bu e
serin kıymetinin en büyük kıı;mı bizzat 
M. Bella'ya ait bulunmaktadır. Bal
kan konferanslarının bidayetindenberi 
ilmi kifayeti, güzel buluşları ve tesir
li formülleri ile kendisi rome.n grupu
nun içinde bu eserin en büyük banile
rinden biridir. "alkışlar,, 

Efendiler, müsaade ediniz ki başka 
vazifemi icra edeyim. Bu vazife, Par
lamentolar Birliğinin hayatında rol 
oynamış bulunan kalben ve ruhen çok 
yüksek bir zıı.tin hatırasını yadetmek
tir. 1932 senesinde bu zat Bükreş'te 

28 inci konferansa riyaset eden Roman
ya Mebusan Meclisi Balkan Konfcnn
sı Romen Grupu ve Parlamentolar 
Birliği Romen Gurubu Reisi M. Pop
tır ki, maalesef kendisini ebediyen 
kaybetmiş bulunuyoruz. 

Efendiler, bu nutuk gibi, kapanma 
nutukları, daima birbirine zıt gibi gö
züken iki his ile bezenmiş bulunur: 

Bir taraftan lüzumlu vazifenin icra 
olunduğundan dolayı bir hoşnutluk, di

ğer taraftan yakında ayrılık geleceğin
den dolayı bir teessür. 

Duyduğumuz samimi tC!riki mesai 
hissi de gösteriyor ki parlamentolar 
birliğinin faaliyeti, ilerliyen ve daima 
daha ileri gidecek olan bir eserdir. Ha
lihazırın karışıklığı ve endişeleri kafJI
sında, faaliyetimiz her zamankinden da
ha ziyade lüzumludur. Filhakika, bü
tün milletler arasında aulh içinde hak 
ve adalete müstenit bir teşriki mesai 
yapmanın lüzumu her zamankinden zi
yade mevcuttur. 

Cesaret ve hüsnü niyet sahibi eşhas 
istikbalden hiç bir zaman ümidi kesme
melidirler. Birlikte yalnız bir hafta 
çalıştık. Ve görüyorsunuz ki aranızda 
daha sakit ve daha samimi bir hava ha· 
sıl oldu. Bu hava içinde biribirimizle da
ha eyi anlaşmıya ve biribiriınizi daha 
eyi tanımaya başladık. 

Hanımlar, Efendiler: bütün bunlan 
ıizlere aöylemeği kendime bir vazife te
lakki ettim. tlaveten fstanbul'da ika
metinizden eyi bir hatıra saklamanızı 
ve memleketlerinize selametle dönme
nizi temenni eder ve otuzuncu parla
mentolar konferansının bilmiş olduğu
nu bildiririm.,, (sürekli alln~ar) 

Nutuktan sonra katibi umumi otu
zuncu ve otuz birinci konferanslar ara
sında konseyde çalı§acak grup azaları -
nın isimlerini bildirmiştir. Türkiyeyi 
Fazıl Ahmet ve Nazım İzzet Beyler 
temsi) edeceklerdir. 

Danimarka murahhası M. U1rihten 
konferansı tertip edenlere hararetle te
şekkür etmiş ve Türkiyede elde edilen 
terakkileri takdir ederek demi§ tir ki: 

.. _ Türkiyede tasavvur edilemiyecek 
kadar büyük bir misafirperverlik gör
dük. Bir müsamere salonu olan bu yer 
bugün bir mesai odası olmuştur.,, 

Hatip Gazi'nin fevkalade parlak e
serini methettikten sonra Hasan Beye 
müzakereleri idarede gösterdiği ince -
likten dolayı ve türk matbuatına da 
konferansa karşı gösterdiği derin ala
kadan dolayı teşekkür etmiş ve türk 
mil1etinin saadeti için samimt temenni
lerde bulunmu~ ve sözlerini yaşasın 
Türkiye cümhuriyeti diyerC'k bitirmiş -
tir. Bu son cümleyi bütün mu
rahhaslar sürekli alkıılar arasında hep 
bir ağızdan tekrar etmişlerdir. 

Amerika murahhası M. Konal aynı 
surette · te~kk6rdc bulunmuıttJI'. Niha
yet Belçika murahhası M. BrUin en son 
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olarak söz almı~ konsey reis1iğine iDo 
tihıı.p edilen M. De Viy~k namına te ~ 
şckkür etmiş ve murahhasları 1935 se • 
nesinde Brükse1de toplanacak olan ge. 
lecek konferansa davet etmiştir. Reb 
Hasan Bey otı1 .. ııncu parlamentolar bl .. 
Hği konferansının bittiğini tebJif ot a 
miştir. 

Har c~ye Ve!df Vekilimizin 
ziyafet ve nutku. 

Hariciye Vekaleti vekili Şükrü Ka· 
ya Bey bu akşam Perapalas otelinde 
beynelmilel parlamentolar konferaıuıı 
azalan şerefine büyük bir ziyafet ver
miştir. Ziyafette, murahhaslardan baı• 
ka, büyük elçiler, elçiler, sefarethaneler 
erkanı ile diğer rical refikalariyle bir• 
liktc hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafetin sonuna doğru ŞUkrü Kaya 
Bey bir nutuk söylemiş ve buna sıra 
ile romen murahhaslarından ::M. Savca• 
no, ingiliz murahhas heyeti reisi Sit 
Park Gof, yugoslav heyeti murahha11 
M. Yankoviç, japon ayan azasından 1\1. 
Masauji Hachisuka. rnacar heyetinden 
M. Lukacs, !ransız heyetinden M. Can• 
dace ve İsveç murahhaslarından M. 
Bergman cevap vermi~lerdir. Murah .. 
haslar nutuklarında Gazi Muştafa Kc• 
mal Hazretlerinin yüksek rehberlikleri 
altmda Türkiye'de vücude gelen bi: yük 
inkllap hareketleriyle terakki eserlı :rlnl 
takdirle yadetmişler, Türkiye Cümhuri~ 
yetinin sulhperver faaliyetini tebarüz 
ettirmişler ve gördükleri hüsnü kabul .. 
den minnettarlıklarını ve teşekkürlerinJ 
bildirmişlerdir. 

Biitün nutuklar şiddetli alkışlarla 

karşılanmıştır. f ngiliz murahhası Slr 
Gof nutkunu türkçe olarak söyle(!iği 

"eski dost düşman olmaz,, cümlesiyle 
bitirmiş ve şiddetle alkııilanmıştır. 

Salonda yapılan radyo tertibatiylo 
bu r.utuklar İstanbul radyosu vasıtasile 
cihana neşrolunmuştur. Ziyafeti bir 
süvare takip eylemiştir. 

Hariciye Vekaleti Vekili Şükrü x.a. 
ya Bey'in şiddetli ve sürekli alkışlarla 
karşılanan nutku berveçhi atidir: 

- Hanımlar, Efendiler; 
Milletlerin milntehap .,elrillerhıl 

bu salonda toplanmış görmekle derin 
bir memnuniyet ve hakikt bir sevin§ 
duyuyor ve kendilerini cümburiyet hll4 
kfimeti namına selamlamakla bahtiyU 
oluyorum. 

Sulh ülküsünün istinat ettiği temel" 
lerden biri de ~üphesiz milletler ara .. 
smdaki mesai iştirakidir. Sizden fazla 
kim bunun mücessem timsali olmak id· 
diasmda bulunabilir, siz ki cihan mil • 
}etlerinin en büyük bir kısmının M • 
kim idaresinden doğan parlamentoların 
murahhaslansmz! Bu itibarla türlt 
milleti parlamentolar konteransını, o • 
tuzuncu içtimaı için misafir etmeklf' 
haklı bir gurur hissetmektedir. 

Milli temsil müesseselerinin vekili 
sıfatile siz, nevi beşer saadeti gibi mut• 
lak bir ülkünün hadimi olabilecek en 
büyük ruanevi kuvvete tasarruf ediyor .. 
sunuz. Bu konferanslarda toplanarali 
müşterek ve bu itibarla müsbet bir ta • 
hakkuk temini maksadite mesainiz ara .. 
sında ahenk tesisine çalışıyorsunuz. 

Müekkillerinizin idaresini §ahsınız• 
da tamamile tecessüm ettirecek bütün 
cihan milletlerinin mütehassis bulun • 
duk1arı sulh ve sükun arzularına battı 
hareketlerini intibal: ettiren hiiltUınet • 

)erin otoriteıini takviyeye daima mu • 
vaffak olacaksınız. Aynı uretle kani • 
im ki ylikı;ek idrakiniz, hislerinde zil." 
fa düçar olanları tefrik edecek, ve on• 

tarı beşeriyetin hakiki menfaatleri~ 
hadim kılmak azminde bulunanların ta
kip edebilecekleri yola irca eyliyecek • 
tir. 

Bu meyanda milli temsillerde ha • 
kiki olan mevltli işgal edecek olan ka. 
dmın, ehemmiyeti çok büyiik bir tak• 
viyet unsuru olacağı muhakkaktır. 

Siyasi olsun, iktısadi olsun, harsi 
veya içtimai bulunsun, beşeri faaliyetir'l 
bütiin sahalarında milletler arasında 

menafi iştiraki bir hakikattir. Toplan• 
tılarınızla, meşgul olduğunuz işler iti .. 
barile ve mütekabil anlayışlarınız hak· 
kında tide ettiğiniz malumat sayesinde 
mukarenetleri daima kolaylaştırabilir • 
siniz. Ve bahusus bu menfaat iştiraki • 
nin en salim Te en müsmir tatbik tar• 
zını temin auretile ona intibak edecet< 
eserin kurulması 1nrasmda içtinabı gayı 
ri kabil olan tcaadümleri tahfif edebi • 
lirsiniz. 

Bia Tlrkler bunun bariz bir tecril-

(Sonu 4. üncü ıayılada) 



t 
1 

30 EYLO:... 1934 PAZAI! HAKiMiYETi MiLLiYE 
ıa: az 2 

Bağdat (ı) ~~ 
Milli kurtuluj inkıJUbınm k••:ı:line öz -::~---------------------------------------------

bir p.~J:ıü 01·foğnıau ha:a ıüphe eden- Kayseri fabrikası- Bug· ün Halkevinde Hariciye Vekilimiz 
l•, f alih Rıfkı'n.ır. "Taymiı Kıyıla-

n,.,uuı1.1 •Onra, bilmem ba~ka b:~- dü,ün- nın kurulması ı·çı·n Fı.rdevsı·'nı·n yarın geliyor 
ceye d~r.muılcr midir? Eier dönmiyen-

ı. vaua, o?\lara ıu gün~rde çıkan bil" İstanbul, 29 (Telefon) _ Kay- b • • • ( d •• •• •• lstanbul, 29 (Telefon) - Hariciye 
küçülı lrit..ıbı tavsiye edelim. Yukarki seri fabrikasının kurulmasına ne- JDJOCI YJ OnUmU Vekili Tevfik Rüştü Bey yarın Cenev-
baılık al~Ja çıkan hu k1toı:> genç zo- zaret etınek ü:ıere bugün sovyet • k J J k reden ıehrimize gelecektir. Tevfik Rüı-
oteknistlerimizden Salil1atlin' Emin.in Jetdt"'n on cli'rt mütehassıs ve mü- Ut U anaca tü Bey akşam treniyle Ankara'ya döne-
bir araya topladığı ı.eyaha~ notlarını hendis gelmiştir. Aynı vapurla cektir. Yarın akşam Büyük Millet Mec-
ihtiva cJiyCY. Bır türk !ngjltcrc'ye ga- fabriknya ait 30 sandık malzeme Büyi.ik İranşairi Firdevsinin bi- tisi Reisi Kazım Paşa Hazretlerinin de 
der ve '·\ubh., Londrası,,nı görürse ne de lim::lnımıza gelmiştir. Mütehas- ninci yıldönümü Ankarada Hal • Ankaraya dönmesi muhtemeldir. 
dü,üuür voı <hit'lncclttini n~.nl >·u"r? .9ıslar Ankaraya oradan da Kay _ kevinde bugün saat 17,30 da kut-
Bunu "Tay:ıus Kıyılan,ından çıksra- · lulanacaktır. Kutlulama rnerasi -

serıve geçeceklerdir. 
b;iiniaaz. Bir tiir!<, memleketin srnır- M l 1 mine Maarif Vekı'lı· Abı.dı·n Bey rı·-a zeme de Mersin yolu i e 
lanm kıbleye doğr!.l aşar ve oraları gc- gönderilecektir. yaset edecektir. 
zerac ne dü•ünür ve düıüncelttini na- F 0 d ., · · d b 0 t 
ııl bir ara va~ toplar? Bunun da en gazel Diğer ikinci parti 30 sandık ır evsı nın ıran e e ıya ma 

" d malzemen)n de Odesada vapura yaptığı hizmetler anlatıldıktan 
miıali "A:ııkara - Lübnan - Bai at,, k t t f d yükletildiP.i öğrenilmi,tir. sonra or es ra ara ın an seçme 
iainill kitaptır. S parçalar çalınacak ve davetlilere 

lrall ... e s~riye'yi herkes •idip göre- ovyetlerde staj görmekte olan 
• t'• k · ·ı · d ?Q • d .. çay ikram edilecektir. bilir. FakAt inkıJa""• bir türkün gördü- ur tfcı erı e ayın •· sme o~ru 

... ~ 1 k · · d'. ki d" Merasime ittirak edeceklere ~;Jnü kiınıe göremez. Falih RJkı, Bri- mem e etımıze onece er ır. 
'!I B 1 f b ·k • · ı davetiveler dün dağıtılmıştır. bnya hnpan.,torlutunun aj'U' inhaalini un ar a rı anın montaJ ıı e -

1 k b rinde bulunacaklardır. anlatırken: "biz bir ;mparator u a· 
brdık; imparatorluklar nasıl batar, bili
riz., der. Sal.ihattin Emin de diyor ki: 
''Biz bir yan - müstemlekeden bir 
azat yurt yaptık ve yapıyoruz; yan
müstemleke nedir biliriz!,, 

Şimdi ıu parçalan beraber okuya
lım: 

Venüs nıabl!dinin kapısından ba-
karken g6zlerim beyhude yere bu aşi
na mabudenin heykelini aradı. Louvre'
daki loş salonda kmk kollu Aphrodite'i 
batır/adım. Bergama'dan Berlin'e taşı
nan Altar gibi, buralardaki hazineler 
de lı:.im bilir British museum'un hangi 
köşesini süslüyor. 

Bu satırlan bir alman yahut bir 
franıız yazamaz; çünkü yurdunun ar
keolojik ıervetlerinin talana uğradıinu 
prmek ııtırabı nedir bilmez. 

Bütün Şark gibi, Suriye'de de em
periyalizmin en kuvvetli siperi cami
lerdir. Türk ihtilali bu siperi zaptet
tikten sonradır ki, Türkiye'de hakiki 
inlcılap başlıyabildi ve biz bugan daha 
bu inkılabın içindeyiz. Şam'da istik
lal namına kalkan hançer, evvela te
vekkül ve kanaatin kalbine saplanma
lıdır. 

Teokrasi'nin kapıcılık ettiği yerde 
emperyalizm, kendini rahata verebilir. 
Kapıcıyı tasfiye etmedikçe içerdekini 
kapı dıtan etmeğe imkan yoktur. 

ipekli kumaılariyle meşhur Hama, 
bugün japon ipeğinin alelade bir paza
rından başka bir şey değildir. Kar.an
lık bir labirent gibi şehrin göbeğinde 
yumak/anan 'arşıda, ancak iki arşın 
genişliğindeki bir tek diikkanda, eski 

Hama kumaşlarından nümuneler gör
mek kabil oldu. Burada bezirgan, 
peykesinin üstüne bağdaş kurmuş, 

kur'an okumaktadır. Fakat dükkanrnrn 
raflarında çürük Avrupa kumaşların
dan başka bir şey kalmamış. Garbın do
kuma sanayii, bu çarşrnın loş havasın
da, belki dü11yanrn her yerinden daha 
rahat 'nefes alıyor. 

Vaktiyle bu ipekli sanayii Mithat 
Pata merhum tesis etıniıti. Bunu teı
vik için de, kendisi ve karm, yerli malı 
siymemit ricacılan biri makamına 
diieri de salonuna kabul ebnemek usu· 
liinü koymuılardı. Şimdi meıhur "Mür
ted Paşa,, (2) nın tesis etmiı olduiu 
İp~kli aanayiinin ıon topları toz alc:n
cla çürürken, bazirgan Efendi kur an 
okumakl• meıgulmÜ§. Kur'anın bit 
0met" zamanında gizli okunmasmı bir 
de bu abvai in rı111nda okunmasını dü
\ününüz, o .. aman "din,, ile "teokraıi,. 
arumclaki farla anlarsınız. Kemaliıt 
S.lih•Uin Emin bunu ne güzel gör
müt l 

Ertesi sabah, arapların Tedmur de
dikleri Palaıyr.'nın muazzam harabe
lerini dolaştık. Roma-Orta Asya ti
carftinia bu eski uğrağı, büyük impa
ratorlulc samanında ne i:ıce bir zevk, 
ne bilyük hükümdarlar görmüş. Fakat 
Palmira'nın meşhur hazinelerinin ye
rinde bugün yalnız yıkılmış sütunlar 
~ar ve Kıra/içe Zenobia'nın sırmalı 

nazırlarının dola-.tılrları bu yollarda 

(1) Yazan: Salahattin Emin, Ebüz

ziytt matbaası, lstanbul. 

Vapurculuk ~irketi yenı 
vapur alıyor 

İstanbul, 29 (Teleofn) -Va -
purculuk fİrketi, Marsilya'dan 
vapur almak teşebbüslerine de • 
vam etmektedir. Buraya gelen ha
berlere göre ıirket Piyerloti ismin
deki vapuru almak üzeredir. 

Emlak ve E7tatl" Bankası 
yeni binac;rna tasrnryor. 

Senelerden beri Anaf artalar 
caddesindeki erzurumlu Nafiz Be
ye ait binada çalışmakta olan Em
lak ve Eytam bankası, bürolarını 
Bankalar caddesinde yeni yaptır
dığı binaya nakle başlamıt ve ya
rından itibaren giselerini de ora
ya naklederek faaliyetine devam 
etmeğe karar vermiştir. 

l\faliye Vekili Fuat Bey ~eldi. 
Maliye Vekili Fuat B. dün sa

bah lstanbuldan dönmüştür. 

Tiirkiyc - Holanda ticaret 
anlaşması. 

Holanda hükiimetile hükUnıe
timiz arasında İmza edilen ticaret 
anlaşması tasdik edilmek üzere ic
ra Vekilleri heyetine sevkedilmi'
tir. 

bugün dilenciler güneşleniyor. Hayyam 
ile birlikte : 

An kasr ki ber çarh hemi zed pehlü .• 
Tedmur kar1111nda Roma - Orta

asya ticaretini düıünen adam ancak bir 
Kemalisttir. Çünkü Süven'in parçala
dığını nasıl yollardan yeniden yarat
mak kabil olduğunu, demir ağlarla örü
len ve Onaıya'nm iktıaadi tartlannı 
yeni bir görüşle tetkike koyulan yur
dun çocuğu bilir. 

Irak, Anadolu ihtilalinin manasını 

anlıyor. Şariürreşitten " Babülmuaz
zam ''a kadar yürüyünüz : Muzaffer a
tının üstünde lzmir'e doğru şahlanan 
Büyük Gazi'nin resimlerine, came
kanlarda sık sık rastlarsınız: Kalaba
lığın gönlü, şarkı çamurdan gurura 
çıkaran ı§ıklı yolu sezmiştir. 

Milli kurtulutta ancü hareketin adı 
Kemalizm; önderi de: Gazi Mustafa 
Kemal'dir. Bunu ıraklı anlamıt, bunu 
gören türk haklı bir gurur duyuyor. 

Kerkük'ten Musura giderken, sön
müş bir yanardağ tarlasını andıran bü
yük petrol mıntakasznda birçok kuyu
lar gördük. Buralara dikileıJ siyah ba
ealar, yalmz tekniğin zaferi değil, is
tilanın da bayrağı idiler. 

itte küçük kitap, bu sibi aeyabat 
notlanm kuc:aldamaktaclır. Bir teknia
yenin inlalibını bu kadar eyi anlamau 
ve gördüklerini bu kadar güzel anlat
ması, ıık rastlanılır feylerden deiildir. 
Şu var ki, milli kurtulat Türkiye'ıincle, 
teknisyenden dahi, eyi bir muharrir ol
ması değil ama, inkılibmm umumi eö
rütlerini eyice kavramıı bulunmaaı 
j r 1ebilir. Bunun için deiil midir ki 
zaten, ÜDİ•enitemizde, bir inkdip eaa
titüllaüa -sdmuma lüzum sörülmüt-

*' 

Tayyare seferleri 
Diyarbekir' e kadaı 

uzatılıyor. 

(BQfı 1. inci •ayılada) 
nn çok bozuk ve fırtınalı olduğu gün
ler seferler yapılmadığı gibi, tayyarele
rin, motörJerinin muayene edilip ve te
mizlenmesi tadilat ve sairenin temini gi
bi sebepler yüzünden de seferlerde ak
saklıklar olmuştur. Böyle olmakla bera
ber seferlerin gördüğü alaka çok şaya
nı memnuniyettir. 

Hava yolları Devlet İşletme İdare
si tarafr:ıdan son aylar içinde temin 
edilen intizam seferlere karşı büyük 
bir rağbet uyandırmıştır. Bu da göste
riyor ki, bundan sonra muntazam se
ferler sayesinde bu rağbet gittikçe ar
tacaktır. 

Seferlerin başladığı 1 Nisan 933 ta
rihinden Ağustosun onbeşine kadar ge
çen zaman içinde ikiyüz doksaniki sa
at uçuş yapılmıştır. Bu uçuş saatle
rinde katedilen mesafe de 5~470 kilo
metredir. Taşınan yolcu sayısı dörtyüz 
altmışyedi kişidir. Eşya ağırlığı da 
üçyüz dört kilodur. 

Memleketimi~in gelip gidiş vasıta
ları çok olan bir mıntakasında yani 
İ!!tanbul-Ankara arasında yapılan ve 
hemen bir seneye yakın bir müddeti 
tecrübe mahiyetinde sayılan bu sefer
lerin gördüğü rağbet ve alaka gözönü
ne getirilirse yakında kat'i olarak baş
hyacak olan İstanbul-Eskişehir-An
kara - Kayseri - Diyarbekir seferle
rinin göreceği rağbet kendiliğinden an
laşılabilir. 

Geçen hafta Pazar gü::ıü yapılan bu 
seferlerin tecrübesine bugün de devam 
edilecektir. Bugün sabahleyin lstan
bul'dan kalkacak olan tayyare Anka
ra'ya inecek ve buradan 12,45 te kalka
rak Kayseri'ye uğrayıp Diyarbekir'e 
inecektir. Aynı tayyare Pazartesi gü
nü Diyarbekir'den kalkarak aynı gün 
akşam üzeri 1stanbul'a varacaktır. 

Dr. Baha Gelenbevi Bey 
Doktor Baha Gelenbevt Beyin ls

tanbul'dan dönerek hastalarını kabule 
başladığı öğrenilmiştir. 

• 

Pire ,.e fskenderiye' den ~ele
cek yolcularm pasaport 

muameleleri. 

İstanbul, 29 (Telefon) - ls
kenderiye ve Pire gümrüklerinde 

tetkikatta bulunduktan sonra şeh
rimize dönen gümrük başmüdürü 

Seyfi ve Muhafaza Kumandanı 
Hasan Beylerle birlikte ve Güm
rükler umum muhafaza kuman -

danı Seyfi Paşanın başkanlıiı al -
tında bir toplantı yapılmı,tır. Top
lantında deniz yolları idaresine 
mensup vapurlarla İskenderiye ve 
Pireden gelecek yolcularm lzmir 
ve İstanbul limanında bekleme • 
meleri için paaaport ve saire itle
rinin yolda ikmal edilmesi karar • 
lqtırılmı,tır. 

Belediye Meclisi 
Azalıkları 

Halk Fırkası teşkilatı pazar -
tesi günü toplanarak yeni beledi • 
ye meclisi namzetlerini tespit ede
cektir. Fırkaya birçok müracaat -
lar yapılmıştır. Müracaat edenler 
arasında Hanımlar da vardır. Fır
ka namzetleri birinci tetrinin do • 
kuzunda ilan edilecek ve ertesi 
günü intihabata başlanacaktır. 

Ankara 
Valiliğinden: 

Ankaracla arasıra görülen 

1 tifo l'akaları her sene bu mev-

1 simde olduğu gibi bugünler -
ı .ıe gene çoğalmak istidadı 
gci tcrdi~inden halkımızm a

şağula ~österilen yerlere mü
racaatla kendilerini aşılatma-
ları ta,·t;liye olunur. 

Aşı istasyonları: 
Hamamönü l>elediye mm • 

taka tabipliği, müracaat saat -
leri: 9-12, 

Adliye sarayı civarında ve -
rem dispanseri altında belediye 
mıntaka tabipliği, müracaat sa
atleri: 14-17, 

Yenitehir'de C. H. Fırkası 
Merkezi, müracaat saatleri: 

19-12, 
· itfaiye meydanında beledi-
1 ve hastahanesi, müracaat saat - 1 
ı leri: 14-17, 
1 Hacıbayram semtinde Sıh -
h ve içtimai Muavenet mü -

lüğü, müracaat saatleri: 
17. 

~ ~ 

(Z) Şamlılar, büyük Türle Valisine 

bu adı tılcmı§lardıı. BURHAN ASAF. Cihanbeyli COmburiy~t Halk Fırkası biauı (Yasısı "Jleml~k~t postasl' nda.l 
• 

(801ı 1. inci ıayılada) 
11ndaki uzlaıma ve dostane tetftld 
lainin ve sulh fikrinin harareti ft ~ 

ketimizde derin akisler buıule •llrıllll 
ve iki memleket arasındaki 
eserinin memlcketlerimizin sula 
inkişaf ve terakki etmesine ~ 
cağı itikadını kuvvetlendirecelııtlr~ 
tiyetle kaniim ki mütterek 
komıu ve yakın olan milletleri" ... ; 
sut bir istikbal temin edecektir. 

Kadehimi zatı hapıetanelC•• 

HaşmetlU Kıraliçc H~tl,-11.-.J....: 

büyük hanedanınızm ıeref ve ~'l~i 
kaldırır ve Yuğoslavya mille 
adeti ve Yuğoslavya Kıralmıa•--•.;ı 

hakkındaki samimi temennile 
yan ederim.,, 

Ktral Alexandr aşağıdaki 
cevap vermiştir : 

··- Yeni mülakatunıı: mıllnılllllıMIJlltı 
zatı haımetanelerinin Jıiasetmelde 

dukları meserrete samimiyetle lltlbıllllifl 

ederim. Bu mülikat bizim ve ...... ~ 

tiğini gö~ek husuaundald •llllil 
zularınızın bir ifadesidir. 

Sar hükiimetinin bu hapta -
razcla bulunmamaıma .......... 

Bundan soma komiı~oa, hiıııl4ıııİıılıi1• 
tetkil etmİftİr. Bu komitqe 
siltere, Kolombiya, Fnma, ..... . 
tan, ltalya ve Felemenk •iil-... Ml-
clahildir. Komiteaia ..-.. 

meselesine ait misakı tehir eöıWl•ll~ 
Konsey içtimum takip ... w,_ 

umumiye içtimamda H M. E:"tilllıJI 
lifi üzerine yirmi bin AaurİJİ llıiıhıtAiof 
iskin etmiı olduiaadaa clola,ı 
hükumetine tebriütta balutam•ıııw.~;;.• 
• ispanya murahhau M. Olilllİlıiiıti'11Lııiılıllı 
rilerin iıkim meıelesindea 

Franıa ve lnsilt_.. laıül-ıa·mj• .. 
Aıurileri insiliz Cüyaa'mda 
bavaliainde iskan etmek fikriDıle 
muı olduldanm .arlw"ıtir. M. 
morukı tarafmdaa teklif •clil fi 
takaı ve lderins itilaflanna ait 
projeıini tetkik edea konsey, 
cl"ftliyetinia iktuadi t91Wbbl 
muharriri Kont Raczyaaki 
rine bu tahkikata siritmefe 
mittir. 

Cenevre, 29 

miyeti Konseyi muharip hü:~--~ 

ıilah verilmesinin memnuiyet 

sini tetkike memur komisyonu 

tikten ve Millellc.r Cemiyetin 
dt ve mali teşkilatını, takas -- -"~c.'l!ı;:ı;:a __ 

itilafları hakkında tahkikat 
davet eyledikten IOl1R içtima cte.rri!I .. 

kapamıttır. 
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Parlamentolar Birliği 
Konferansı bitti 

(BB§I 2. inci sayı/ada) 
besini yapmadık mı? Ve bu tekarrüp
lerin tahakkukunu temin ve gerek mm
takavi anlaşmalarımızla ve gerek dev

letlerden birçoğu ile aktettiğimiz itilaf 
larla sulhun nefine olarak bu tesadüm
leri bertaraf etmeğe muvaffak olma
dık mı? 

Türk milleti böyle bir tahakkukun 
temini için kendisine lazım olan kuv· 
veti en büyük halaskarmın mefkOre

ainde buldu. 
Fahir ve gururla diyebilirim ki, 

Mustafa Kemal, beynelmilel sahada 
kuvvetli bir sulh ve terakki amilidir. 
Ve onun bütün cihanın teslim ettiği 

ihata, intibak ve icra kuvveti, Türk mil
letine, binle-ıce yıllık ecdadına has ib
da, ihya ve tanzim kabiliyetlerini mey
dana koymak imkanını verdi. 

Hanımlar ve Efendiler, O büyük 
muhyinin mütevazi bir şakirdi sıfatiy
le milletler mümessillerine hitap eder
ken zaptı müşklil bir heyecan duymak
tayım. Yüksek meclisinize bu inanlı 

demokratın takdim ettiği tazimkar ih· 
tiram insanların ve müesseselerin şü
mulünü aşıyor. Şahıslarmızda, efendi
ler, ben milli hakimiyeti selamlıyorum. 

Kadehimi, hakim milletlerin ikbal 
ve refahına kaldırıyor ve sıhhatinize, 
zarif huzurlariyle bu masanın revnakı
nı artıran hanımların sıhhatine, mesa· 
nizde tam muvafakiyetinize ve beşeri
yet saadetinin bağlı bulunduğu millet
ler e.rasındaki yaklaşrnağa içiyorum. 

Parlamentolar Birliği 
U. Katipliğinin tebliği 
İstanbul, 29 (A.A.) - Parlamen -

tolar birliği umumi kitipliğinden teb • 
\iğ olunmuştur : 

Parlamentolar birliği otuzuncu kon
feransınrn bittiği §U sırada, 22 milletin 
sal§hiyettar mümessillerine karşı gös
terdikleri dostane hüsnü kabulden ve 
konferans mesaisine kar§ı ibraz ettiği 
dikkatli ve çok anlayışlı alfıkadan do -
layı türk matbuatına teşekkür etmeyi 
en tatlr bir vazife telfikki ediyorum. 

Büyük beynelmilel siyaset mesele -
Jerin tetkikile al§kadar olan türk mat
buatı doğuşundan pek az sonra dünya 
diplomasinin ve milletler arasında teş
riki mesai eserinin en mühim amillerin
den birini teşkil eden genç Türkiye 
cümhuriyetine layıktır. 

Otuzuncu parlamentolar heyeti ma
rahhasaları, lstanbuldaki ikametlerin -
den memleketlerine kalplerinde türk 
milletinin mukadderatına büyük bir i
manla döneccklcrdir.n 

Matbuat U. Müdür
lüğünün teşekkürü 

Bugün otuzuncu beynelmilel parla
mentolar birliği konferansı kapanırken 
reis Hasan Beyin ve yabancı murah -
haslannm vazifesini tevazu ile yapmış 
olan türk ve yabancı matbuat mlimes -
ıillerine karşı ibzal buyurdukları tak -
dirlcre matbuat umum müdllrlüğü, bü
tün türk ve yabancı matbuat arkadasla· 
rı namına teşekkür eder. 

Konf eransm top '' ndığı 
da~renin eşyac;ınx Ciri
gati mobilye fabrikası 

vaptı. 
Beynelmilel Parlamentolar Konfe

ransının toplanmakta olduğu Yıldız 

Sarayı merasim daire!inin pek beğeni
len bütün yeni esyasın.n İstanbul'da 
Şişhane yokuşund~ Çirigati mobilye 
fabrikasında imal edilmiş olduğunu 

hıber aldık. 

Mıntaka bisiklet . 
şampıyonası 

Anliara hi ik1et heyetinden: 
1934 senesi mıntaka bisiklet 

ıampiyonası 5 birinci teşrin saba
hı saat 9 da Büyük Millet Meclisi 
altındaki Akköprü caddesinden 
başlıyacak ve 40 kilometre üze -
rinden icra edilecektir. 

Kulüplere mensup ve lisansiye 
olup iştirak edeceklerin mezkur 
günde saat 8.30 da yarıf yerind,.. 
hazır bulunmaları rica olunur. 

Mornig Post'un 
Kurultayımız Hakkında 

Bir Makalesi 
(Batı 1. inci sayılaJa) 

hangi bir meseleyi anlamış bir in
sanın haline mahsus izler belirmiş. 
Derhal ellerini dua ediyormuş gi
bi kaldırarak, "Amin!" demiş. 

Tabii, hamal bir şey anlama -
mıştı; yalnız kulağına camide i -
şittiği arapçanm akisleri gelmişti. 
Bu tesir altında kalarak da yaban
cının, kendisile beraber dua et -
mek istiyen büyül: bir zat olduğu
nu zannetmişti. 

Dil, memleket evladını birleştirecek 
yerde, muhtelif tabakalar arasında bir 
ayrılık seddi oluyordu. Azçok temiz 
kalmış olan dil ise, halkın konuştuğu ve 
"kaba" damgasını taşıyan sade dildi. 
Hatta münevverlerin konuştukları orta 
türkçe bile farsça ve arapça kelimelerle 
doldurulmuştu. Buna bir de İstanbulun 
zUppe beyleri fransızca tekerlemeler de 
katmışlardı. İlim dilinin üçte ikisi a • 
rapça ve farsça idi. 

Gazi bu eserine bundan altı sene evel 
sarf değişikliği ile başladı. Çocuklar a
rap harflerini ancak beş altı senede öğ
rendikleri için halkın yüzde doksanı o
kuma yazma bilmiyordu. Bu vaziyet ise 

dil temizliği amaçına uygun değildi. Son
suz ve aylarca sürmüş olan komisyon 
görüşmelerinden sonra, Gazi, sayısı beş 
yilze yakın arap harfi yerine, bir gece
de sade türkçe alfabenin kalıbını yap
tı ve ertesi gün de siyah tahta önüne 
geçerek memur ve hocalara yeni işaret
leri öğretti. 

Bundan iki yıl evel ikinci adım atıl
dı. İlk türk dili kunıltayı Gazi Hazret
lerinin riyasetinde toplandı. Bu toplan
tının ameli gaye ve işi: 

1 - Türk dilinin halk arasındaki ke· 
limelerini toplamak, 

2 - Türk dilini öz unsurları ile ye
niden kurmak. 

3 - Resmf bir lugat yapmak. 
4 - Yeni ıstılahları tespit etmek, idi. 
Şimdi gene Gazi Hazretlerinin ri • 

yasetinde ikinci kurultay açıldr. Oku
nan raporlardan komisyonların Üzerle
rine aldıkları işleri başarmış oldukları 
anlaşılıyor. Bilhassa çok kayda değer 
olan cemiyet, Fransa akademisinin u • 
zun senelerdenberi fransız IUgatı üze -
rinde yaptığı işlerden çok daha fazla
sının kısa bir müddet içinde başarılmış 
olmasıdır. 

Bu meyanda halkın yüzde kırkının 
okuma yazma öğrendiğini de kaydet -
mek isteriz. 

Dilin halktan alınarak halkla bera
ber kurulması lazımdı. Bu mülahazadan 
dolayıdır ki Anadolu köylerine gidi -
terek İstanbulun çoktan unuttuğu ke
limeler toplandı, türkçe araştırıldı, di
lin parçaları bulundu. birer birer bir • 
leştirilerek yapı kuruldu. 

Yeni ve büyük bir gayeye gidiliyor: 
Millet, duygusun<la olduğu gibi. te 

miz ve aynı kökten olan dilin ifadesin
de de birleşmiş olacaktır. Siyasi inkı
lap manevi ve ruhi sahaya geçirilmiştir. 
Türk dili Gazi devletinin manevi ve ru
hi bağı olacaktır. 

--~-----·-..-----~ 

Memleket.mize ge 
len muhacirler için 
Hila1ialınıcr cemiyeti yardım 

şekli diişiinüyor. 

Hi!.:::.:ı.hmer cemiyeti umumi 
merkezi memleketimize gelen mu
hacirlere vasi mikyasta yardımda 
bulunmağa karar vermiştir. Ce -
miyet reisi Sıhhiye Vekili Dr. Re-
fik Bey yardımın ne şekilde yapı -
lacağı etrafında 1stanbulda tet • 
kikatta bulunacaktır. Vekil Bey 
bilhassa Hilaliahmer cemiyetinin 
Türkiyeye gelen muhacirlere mi
safiraneler açmanın ve kargılama 
işlerinde yardımda bulunmanın ne 
dereceye kadar mümkün olabile
ceğini de tetkik edecektir_. 

Bu gece açık eczahaneler 
Koyun pazarında 

EGE 

Y eni§ehir.de Gazi bulvarında 
YENiŞEHiR 

eczahaneleridir. 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Ankara ile Konya arasındaki oto
mobil seferlerinin inkişaf etmesi Cihan
bcyli'yi tanıttırmıya ve terakkiye çok 
müsait olan bu kazada esaslı yenilikle
re vesile olmuştur. Burayı orta Anado
hımın ağaçsız, kurak kazalarından ayı
ran en esaslı vasıf kasabanın etrafın

daki bol ağaçlı bağlardır. Bilhassa ya
rım saat mesafedeki (İnsuyu) köyü so· 
ğuk pınarı: zümrüt çayırlrğı ve bol or
manlığı ile romanlardaki muhayyel A
nadolu köylerini h:ıtırlatır. 

Bu havali evelcc orta Anadolu'nun 
en fazla koyun besliyen mmtakası idi. 
Bugün de Cihanbeyli lıu sahada en ön 
safta gelmektedir. Göz alabildiğine u
zayan, sonsuz ufuklu koca Konya ova
sının batı tarafını dolduran Cihanbey
li - Koluköy lıavalisi hayvancılıktan 

başka; hububat istihlak eden mıntaka
lara en fazla ihracat yapan bir istihsal 
merkezi idi. Yün, yapağı. tiftik, deri ve 
buğdayın iç ve dış pazarlarda dolgun 
fiatlarla müşteri bulduğu zamanlar bu 
havali servete sarf mahalli bulamıya

cak kadar zenginmiş. Bugün bir hayal 
olan bu ge~miş refahın eserlerini hala 
görmek mümkündür: Mesela yirmi ha
neli ve harap bir köyde servetini muha
faza etmi~ elli bin liralık insanlara te· 
sadüf edehilirsiniz. 

Cihanbeyli'nin kaza merkezi olması
nın ihtilaflı bir tarihi vardır: Kaza 
merkezi evvela Reşadiye iken sonra !n
evi olmu'; gene Reşadiye' ye dönmüş, 

bir zamanlar Hatırlı'da kalmış fakat ni-

Yabancı po!fta!fı. 

hayet ve kati olarak şimdiki mel'lkez O· 

lan İnevi'ye gelmiştir. Bugiln İnevi'de 
fırka, kaymakamlık ve belediyenin müş 
terek çalışmasiyle kaza merkezi iymar 
edilmektedir. 

Otomobiller için kasabanın ortasın
dan geçen bir cadde açılmış ve bu cad
de üzerine sağlı sollu yeni tarzda bina· 
lar yapılmıştır. Bu cadde Uzerinde in
hisarlar, Ziraat Bankasr, Tayyare Ce
miyeti binaları göze çarpmaktadır. 

Kazanın en merkezi vaziyetteki te
pesi üzerine yeni bir fırıka binası ya
pılmıştır. Civar kazaların hiç birinde 
ınrf fırkaya mahsus olmak lizere yeni
den yaptmlmış bu kadar gilzel bir ya· 
pı yoktur. Bir odası belediyeye icara 
verilmiş bir odası spor kulübüne ay
rılmış ve üç odası güzelce döşetilerek 
fırka teşkilatı için ayrılmıştır. Alt kat
ta geniş bir konferans salonu vardır ki 
sahnesi olduğundan iycabrnda temsil 
vermek için de istifade edilecektir. Bu 
bina mahalli fırkanın yurttaşlardan 

topladığı para ile yapılmıştır. Vilayet 
2000 lira kadar bir yardımı teahhüt et· 
miştir. 

Cihanbeyli'de bir de spor kulübü 
vardır ki fırkanın himayesinde çalış

maktadır. Hilaliahmer, Tayyare Cemi
yeti faaliyeti normaldir. 

Cihanbeyli'ye hususiyet ka~andıran 
tabii vaziyet iymara ve terakkiye bü· 
yük bir imkan verdiğinden bu genç ka
za yakın bir istikbalde civarın en güzel 
ve modern bir şehri olacaktır. 

Beton yetişir; fazla kanadımız olsun! 
Deyli Meyi gazetesinin Paris mu

habiri 14 eylfıl tarihiyle gazetesine bil
diriyor: 

Havaca zayıf olan milletlerin hava
dan uğrıyacakları felaketin çok büyük 
olduğuna kani olan fransız askeri rica
linden Ceneral Debeney, Fransa'nrn 
yenilmez bir hava filosu vücuda getir
mesi lüzumuna dair gayet kati beya
natta bulunmuştur. 

Ceneral diyor ki: 
"- Bir zaman gelecek ki· bunun pek 

de uzak olmadığım söyliyeoilirim- mil
li müdafaamrz için liznngelen her şeyi 
hava kuvvetlerimizden bekliyeceğiz.,, 

Fransa'nrn tahkimat mı yapması, 

yoksa hava kuvvetini mi çoğaltması la
zımge ldiği hakkındaki suale ceneralln 
verdiği cevap, çok dikkate değer: 

- Betonarme yetişir kanatlarımı· 

zı artıralım 1 
Daha sonra ceneral beyanatında di

yor ki: 
"- Mükemmel korunma ve ateş etme 

tertibatını havi olan harp tayyareleri 
havada hakiki birer istihk~m haline ge
lecek ve her tarafa endaht ve bomba 
yağmuru yağdıracaktır.,. 

Fransa'da erk5nıharbiyei umumiye 
reisliğine kadar çıkmıs olan Ceneral 

İstanbul belediye ınemurların
clan hazılarının maaşlarına 

zam me elc~i. 
İstanbul belediye meclisi be -

lediyenin ücretli memurlarından 
bir kısmının maaşlı memur olma -
ları ve bazı belediye memurları 
maaşlarına bir mikdar zam yapıl
ması hakkında vermiş oldl1ğn 
kararı bir müddettenberi tetkik 
etmekte olan Maliye vekaleti tet -
kikatını bitirmiş ve kararı icar 
Vekilleri heyetinin tasvibine ar -
:zedilmek üzere Başvekalete ver
miştir. --·-·--Ankara Halkevi Reisliğinden: 

Güzel &anatlar komitesinde merhum 
Sabit Beyden münhal bir a:.--lık için se
çilme yapılmak üzere §Ubeye mensup 
azalann 6. 10. 934 cumartesi günü saat 
18 de Halkevine gelmeleri rica olunur. ., ,, ,, 

Ankara Halkevi Reisliğinden: 
Köycülük komitesinin faaliyeti hak -

kında görüıülmek üzere köycülük ıube
si azasının 4. 10. 934 perıembe günü sa
at 18 de Halkevine gelmeleri rica olu -
nur 

Debcney Revue des deux mondes mec
muasında yazdığı bir makalede diyor 
ki: 
"- Harba hazırlanmakta olan Alman

ya, Belçika yoliyle şimale, İsviçre _yo
liyle de cenupta Fransa'ya hUcum ede
miyecektir; bu imkJ.nsızdır. 

Bu fevkalade istihkamları geçmek 
düşman için mümkün değildir. Nihayet 
geçse geçse onların arasından değil, 

Üzerlerinden geçebilir. Onun için ora
ya bir hava ordusu koymak iycap eder. 

İngiltere'nin sözünü ve imza!ını tu
tacağına eminiz. M Baldvin, bizim hu· 
dudumuz Ren'dedir, dediği zaman, mu
hakkak ki, bu hava hududunu kastet· 
mi~ bulunuyordu. 

Fakat, zannetmiyelim ki İngiltere 
Fransa'ya düşen bir vazifeyi, bizzat iy
fa edecektir. 

Biz harp ederken İngiliz silahları 

bizim yardımımıza gelecektir. Fakat e
ğer düşmanın ülkemizi istila etmesine 
müsaade edecek olursak bu doğrudan 
doğruya kendi kabahatimiz olacaktır. 

Hiç bir millet, kendi taksiri olarak 
zayıf kalan diğer bir milletin mildafa
ası için kendi kuvvetlerini harcamaz.,, 

Bir zamanlar tayyare umumi müfet
tişliğini de yapmış olan Ceneral, yenil
mez bir hava filosu teşkili lüzumna 
da temas ederek diyor ki: 

"-Hava ordularının strateji'deki mU
him mevkiini herkes kavramıştır. İçin
de hava filosu, ehemmiyetli bir yer al
mıyan bir ordunun kuvvetinden bahse
decek kimse yoktur. 

Şurasını tebarüz ettirmek isterim 
ki kuvvetli istihkamlar, harbı havaya 
yükseltmek hususunda buglin zanne
dildiğinden fazla amil olmuşlardır. Bi
zim stratejimiz de bu yeni hakikat ile 
karsı karşıya bulunduğunu takdir za
ruretindedir. 

Benim kanaatimce hava harpları yal
nız bombardımana inhisar etmiyecek, 
daha geniş bir şlimul alacaktır. Maksa
dım udur: Havada harp eden tayyare
lerle yerde harp eden ordu arasında bu
gün znn ve tasavvur edildi~inden ~ok 
fazla münasebetler, aHlkalar olacaktır. 

Bugünün tayyare inşaatçıları bu mü
him noktaları göz önünden uzak tutma
malıdırlar. Yeni tayyarelere öyle ko
runma ve bombardıman kudreti verme
lidirler ki bunlar, her tarafa ateş sa
çan birer istihkam haline gelebilsin. 

Bunların yere inmek manevralan 
mllşkülattan kurtarılmalı, havada biri
birleriyle ve karadaki ordu ile temas 
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Gelecek ay lstanbul'da toplanması 
iycap eden beşinci Balkan konferansı 
bahara bırakıldı. M. Papanastasyu'nun 
ricası lizerine mesele ile meşgul olan 
balkan uzlaşması vekilleri bunu tavsiye 
etmişlerdir. Hatta bazı mehafil konfe .. 
ransın hakikatte blisbiitün geri bırakıl• 
dığını bile iylan ettiler. 

Geçen sene de konferans çok gliç· 
lükle toplanabilmişti. Atina. İstanbul, 
Bükreş, eski konferansların yeri oldu
ğu gibi bu defa da konferansın toplana• 
cağı hükumet merkezi olarak Belgrad 
gösterilmişti. Fakat Belgrat bu vazife· 
yi üzerine almak istemedi ve sonunda 
konferans, büyük bir gecikmeyle, Sela· 
nik'te toplanabildi. Daha o zaman, be
şinci konferansın akıbeti hakkında dU .. 
şündürlicü temayüller ortaya çıkmıştı. 
Yugoslav milli grupu konferansların 

baştan beri almı~ olduğu şekle karşı 

muhalifliğini bildirdi. Yugoslav mü• 
messilleri balkan konferansının uğra~· 
tı'ğı meseleleri hükumetlerin Üzerlerine 
almış olduğunu söylediler. Evet, o za
man balkan uzlaşması üzerinde ilk ha
berler sı.zmıya başlamış, türk - yunan 
dostluk paktının imzalanması, İsmet 
Paşa ile Rüştü Beyin Sofya'yı ziyaret
leri, M. Titulesko'nun gezintileri, ve 
hususiyle Yugoslavya kıratının Ronrn
ya'dan başlıyarak Bulgaristan ve Tür· 
kiye'den geçerek Yunanistan'da biten 
seyahati de bu haberler üzerinde tesir· 
ler yapmıştı. 

Yugoslav grupu konferans nizamna• 
mesinin değişmesini istedi ve bunun 
için bir proje teklif etti. Bu projeye 
göre konferans Balkan birliği için ba· 
sit bir dernek oluyordu. Yıllık konfe· 
rans bir umumi toplantı şeklini alıyor 
ve siyasi meseleler ortadan kaldırıl'" 

yordu. 
Yani sırp projesiyle konferansın illi 

tasarlanan şeklinden geriye büyük bir 
şey kalmıyordu, Halbuki bu ilk şekliy
le konferans Yugoslavya'da ateşli bir 
kabul görmüştü. Değişme teklifi kabul 
edilmedi, ve yeni konferans yeri hak
kında güçlüklerin önüne geçmek için 
türk heyeti ikinci defa lstanbul'un mi
safirperverliğini teklif etti; bu güzel 
ve samimi bir misafirperverlikti. C"Ürı'·il 
Balkan Konferansı işi için Tür1dye 
Cümhur Reisiyle arkadaşlannın ~öster 
miş oldukları alakayı bilmiyen yoktt•r. 
Fakat Yugoslav grupu, son dakik,,da 
fstanbul'a gelmiyeceğini bildinnistir. 

Başlangıcın güzel hamlelerinden 
çok uzaktayız' Bundan bazılarının ace
le ile yapmış oldukları gibi. balkan kon 
fer ansı hakkında nihai hükmü çıkarma
lı mıyız? Evet, Şubatta Atina'da imza· 
lanmış olan pakt'tanberi balkanlarda 
vaziyet değişmi~tir. Bununla beraber 
hükfimetlerin manevi himayesine mu 
har olmasına rağmen resmi karakteri 
olmıyan balkan konferansı, resmi çalış
maların yerini tutmayı asla hatırından 
geçirmemiştir. Bilakis, konferansın de· 
vamlı temennilerinden biri balkan hü· 
k<lmetleri hariciye vekillerinin muay• 
yen zamanlarda içtimalar yapmak su• 
retiyle yarım ada milletlerini alakadar 
eden işleri bizzat ellerine almaları ot~ 
muştur. 

Balkan uzlaşması konseyi bugün 
mevcuttur ve çalışmaktadır. Konsey 
Cenevre'de toplandı, şimdi de Ankara• 
da toplanacaktır. Eğer bu konsey bal• 
kan ailesinin bütün azalarını temsil et• 

ve muvasalaları karada yürüyen nakil 
vasıtaları kadar kolaylaştırılmalıdır. 

Fransa'da tayyareciliğin teknik tet• 
kikleri bu mevzu üzerindedir. 

Tayyarelerin sürat mevzuu daima 
konuşulur. Fakat ondan başka kolayca 
havalanma, karaya inme, tamamiyle 
zırhlanma gibi imkanlar da tetkik edil« 
melidir. 

Biraz tuhaf da olsa, şunu söyliyelim 
ki, şimali şarki cephesinin kuvvetli bir 
surette tahkim edilmesi, tayyare filo
larının artırılmasına, kanatların doğ• 
masına yol açmıştır. 

... Fransa'nın bugün hava, deniz ve 
kara müdafaa nczaretlerini bir tek mil· 
1i müdafaa nezaretinde birleştirme'~. 

artık betonarme yetişir, bundan sor. ·a 
kanat! demek gerektir.,, 
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Firdevsi'nin bininci yılı 
ve caize almak şairler araeında usuldü. 
Fakat bunlardan hiç birisi Firdevsi'nln 
altmış bin beyitlik eseri kadar muvaf
fak olamamıı ve Tus'Iu şair, bu ölmez 
eserile öteki şehnamelerin adını silmiş
tir. 

(1:'irkofis giinlük~i) 
Bııtıün lmllLevirıde yapılacak mermim dolayısile: 

ı~nlılatm •c biJttln dünyanın c:ı 

lal17i.:.k fA.Merinden bi;isi olan Fird~\· · 
~· ı bu yıt bin•rci yıld8nümildi:r. Ge · 
Jen aja,.,5 tel6taflaı-ı, birinci teşrini•ı 

tıçl.\r•t-.ct itit-.cren Iran'd• bu büyük şair 
maun.a lhtii.aller yapılacağını bildir\

yorda. Firdevsi, şöhretini lrw sınıda· 
nnıdıl:1 atelere de aşınntş ve kudretini 
tuutaua bir süna olduğu iç:ıı bu ibti· 
.-U. yelııu lratı'a inhia•r etmiyecck, 
tiD&iD medel\l llemde "Şehname" müb
Clil lmtlulanıacaktır. 

B.agtın Mat onyedi buçuku Hall-:
....md• Maarif Vekili Abidin Beyin 
ti9,panlığı altında yapı~ca'' bir top
lllltı ile Törkiye de bu büyük pirin 
1lılliaı saygı ile anmağc, bundan bin yıl 
8nee yilkaek bir sanat kudreti ve geniş 
im milllyet aı1n ga.teren edebiyat 
dlhJehıl ae11mlamağı bir borç bilecek

tir. 
~I Mırcb. cloimUt i~gillz P· 

iri Çoser'ln hayatının birçok Nfhtıları 
met!aal bldıiz. batti ooeltmcı urrda 
'..-ut oı.. lebpir'in llayab hakkın
da bflineın fCylerin menuk o~ığı 
iddia edlJditlne gtSıe onuncu uırda 

dolmııf ve oablrl4ci .-m baılarmda 
a1mo, olan Pirdewi'nln h3:yatı hakkın
a. edıhat1r maıem~t elde etmenin ne 
bdar imktnau olduğu ~l8fılD'. Elde 
IMftllt ....ıemat. adı Eblllkaumt Km· 
mr olaJl bil~ pirin 93.t acneliııde Tus 
Jelırl yakmlanndaki Şadok'da doldu
la w 1021 yahut 1025 tarihinde aımu, 
oldufuriu bildiriyor. 

farkın birçok btıyGk adamları gibi 
Plntevsftıin de bayatı bakkmda halk 
afamla.....,, hatd bir takım kitap
lara reçmlt 1nl1unan pylalar vardır ki 

WlP 

m!yona bu, müeııiılerinin bunu iıte
n:eceleri ve batk•'ın için yer bırakrl
mamıt o!man ytlztlnden defiJdir. Bun
l:ıt', iatedlkl«;ri aman pakta girebilir
ler. Ve tmdem 1d balkan konferansı un
ıurJarı bu resmi teşekkülü kendileri is
tewltlerdtr, bu cöıterir ki onlar kon
fenni! yardımcı bir tcıekkül saymıf
lardır. Huauliyle resmi oLnamak k.ı
nlcteri sayesinde konferans bazı diken
li meseleleri görütcbilecek ve devlet 
makfnelfnin tlserinde gtlçltılrle ltledifi 
yerlerde lycap eden sundajlan yapa
caktı; eon .as tabii gene blllrOmetlere 
•it oJKaktı. 

Selanilr konferanımm arifesinde hU
Jıremetlerla ft devlet 8nder1erinfn d8rt 
ay eonra Wtecek olan ite girfıtiklerf 
bir arada. yunan grupu tefi 'M. Papa
naıtasyu balkan konferansının paktlaı
tırma itinde oynadıiz role ltaret •di· 
yordu: Konferansın üzerinde çaiııtrğı 
mı...- ılhniyetl, yaptrfı fikirler, ba
zrrladığı iş birliği plinları. Dört yılda 
balkan devletleri unn bir yol •1mıılar
drr. Her iş bitmiş değildir. Fakat ~1-
bn paktiyle, hem balkanların. hem de 
Avıııpa'nın menfaatine çok büyük biı 
ilerleyiş yapılmıştır. 

T,ô MESAJE DATEN'dcn 

ilmi tarih ölçüsü i1e ölçülmedikleri için 
bunları nihayet birer efsane telakki et
mek zaruretindeyiz. 

Bu efsanelere göre Firdevsi, Tus· 
tan kalkıp zarnanınm büyük hi.i\cünıdar
larında.• biri.li olan ve türklcrin söbük
tekin soyundan gelen Gazneli Sultan 
Mahmudı.ın P<' yitahtı Gazn~ şehrir.e 

gitmişt~r. Orada kendisine bir iş ara -
maktadır. Bir gün taşralı kıyafetiyle 
zamane şairled.l~tl oturduğu bir me:: • 
lise giriyor. 

Mq lav.r ıair Firdevsi. 
Burada oturanlar Unıurl, Ferruhi, 

Aacedi isminde Uç pirdir. Kılığı kı -
yafeti olmtyan bf r adamm yanlarına 
ıeır-ıea;ni pek iyi karplamıyorlar. Ve 
P'lrdem,te dlıorlar 1d: 

- Biz zamanın, en büyük şairleri -
yts; ft blribhimb1e sohbet ederiz. Se
nin bizimle beraber ot•;r:ıbilmen için 
bizimle fiir yarrıına girmen, söyliye
ceğimiz birer msraın dördüacüaünii 
ıöyliycrek kıtayı tamamlaman lizım ge
tir. 

Firdevs!, muvafakat ediyor. Bunlar, 
mukayyet kaflleli olmak prtilc dör -
dUncUıU bulunamıyacak olan ( cevşen, 
glllşen, nııen) kelimelcrile biten Uç 
mısra söylüyorlar. Halbuki iran ef • 
aanelerinde meşhur bir (Pqen) barbı 
vardır ve şairlerin bilemediği, yahut ha
tırhyamadıfı bu kelimeyi Firdevsi bi
liyor. Dördüncü mıaraını bu kelime 
ile bitirerek yarışı kazanıyor. 

Efune, bu muvaf fakiyet Uzerine 
Firdevsi'nin Sultan Mahmut'un huzu
runa çıktığım ve cet nman, git zaman 
şehnamenin yazılmasını üzerine aldığı
nı nakleder. 

Eserine tchnamc adını takan ilk tair 
Firdevai değildir. Her yeni hiikümdan 
bu yolda bir eser ya.zıp takdim etmek 
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Firdevsi, kendisi de: 
Besi renç bürdem derin sali si 
Acem zinde kerdem bedin Parisi. 

(Bu otu:: yıl içinde bir hayli emek 
çektim ama, acemi bu fars dili ile di -
rilttim.) 

Beytinde anlattığı gibi şehnameyi 
vazmaic için otuz yıl harcamıştır. 

Gene efsanenin rivayetine göre Sul
tan Mahmut, bu otuz yılda yazılan bü
yftk eseri her bir beyitine bir altın mü
kUat vermeği vadetmişti. Eser, nihayet 
bulduktan sonu Sultanın vezirleri, 
kendisine şairin müsrif ve harabati bir 
adam olduğunu, şimdi şayet kendisine 
altmış bi.ı altın verilecek olursa onu is
raf edeceğini, devlet hazinesini zarar
dan korumak için altmış bin gümüş ak
çe verilse kafi geleceğini arzetmişler. 

Mahmut kabul etmiş, fakat, vadin ye
rine getirilmemesinden müteessir olan 
Firdevsi, gUmüş parayı kabul etmemif, 
hatta bu teessür içinde Sultan Mahmu
du hinetmiştir. Firdevsi'nfn bu hic • 
Yiycsi, şehnameai kadar meşhurdur. Şa
ir bunda tUrkçeye çevirdiğimiz ıu mıs
raları yazar: 

.. Ey lllıeler açan Sultan Jtlahmut, 
eğer benden korlrmııyorsan tanr1dan 
kor&..,, 

• ••• Deleri yllksek olan Sultan Mah
mudaa avuca dolrıızıı dolı:uz ilzeriae, ü
çl cl6tt heri~ getirmqti,W (Bu beyit 
iki elinin de sıfa ve biribirine kenet -
lenmiı olup c61Mrt olmadığım ilade 
Hnwk fgter.) 

"Eğer ,abın babası. gerçelrten pb 
olsaydı, benim bqıma ahından bir taç 
koyardı ... 

Ve eğer ıahın anası hanım bclıa ol
saydı, ben, dizime kadar altın ve gümüı 
içi~ g6mltlllrdlfm ••. ,, 

"Dünyada tali ve kader böyledir: en 
atalı yaratılıılı adamı en yDksek paye
ye çıkarır-" 

·- Ba otus yıl içinde bir hayli e -
~k ç~ktim ama a~mi bu lars dili ile 
dirilttim.,, 

Bu hicviye &zerine Pf rdevıi'nln 
mahpese atıldığı ve orada bir çobanla 
bir odada hapsedildiği gene efanele • 
rin rivayctindendir. 

Nihayet hapisten çıkanı ve Tuı ıeh· 
rinde imivaya çekilmiştir. 

Aradan birkaç yıl geçtikten sonra 
Sultan Mahmut piri bUsbiltün affede • 
rek evelce vldettiği altmq bin altmı Ye 
başka armaganlarr develere yükliye • 
rek Tuı phrlne yollaımJtır. 

Gene efsanenin dediği doğru ise, bu 
kıymetli hediyeleri pire gCStUren ker • 
van şehrin bir kapıımdan girerken 1a
irin cenazesini taşıyan tabut öteki ka
pıdan çıkmış ve Firdevsi'nin kıs kar· 
deşi bu armağanlan kabul etmemiftlr. 

Hakkında yıllardanberi ağızdan ağı

za naldedilmlt olan bikiyclerden bir 
kısmını tekrarladığımız şairin bayatı 

ne olursa olsun, Firdeni'nln eseri '"Şeh· 
name" ölmez bir sanat ibidelidir. 

Firdevsi, altmıf bin beyitJik eserin-

ALMANYA'DA TURK 1UTONLERI. 
Türıkofis Berlin Şubemizin bildir· 

diğine göre Dresden piyasasında tilrk 
tütünleri ıtokl•r fU va.ıiyette bulun
maktadır: 

İzmir tütünleri 

' Kilo 
ı.000.000 

Samsun ,, 60.000 

Tqova n S0.000 
İzmir tütünlerinin birçoğu ewki 

mahsulden, diğer bir kısmı ise 1932 

rekoltesinden bulunmaktadır. Son a
manlarda bu tütünlerden kilosu 0.65-
0.75 florin woriııdeo 320.000 kilo mah
sul ve 0.30--1.20 florin üzerinden 50 

hin kilo Gavurköy mahsul I-111 ne· 
vilerinden satııau,tır. 

Samsun tütünlCTinin mühim bir ina

mı 1930/31 seneleri rekoltesinden bu 

lunmaktadır. Son pnlerde 1,40 florin 

üzerinden takriben 10,000 kilo Canik, 

2,50 florin Uzerinden 15.0000 kilo Ma· 

den satılmııtır. 

Taşova tütblerinin kmnı uamr 

bafıbatb nevilerindmdir. Haber veril

diğine g8re Tokat, Zile n Niksar ha 

valisıl mah1Ulleriaden olan bu tUttin· 

lere halen a.z alika gösterilmektedir. 

Eski aenelue ait partilerden 0,40-,080 

florin arunıda takriben 12.000 kilo N· 

bhmfbr. Buna mubbil halla Erbaa 

t6tUnJeri daha tutunup kilC»u 1,40 

florin Uzerindea "'DlmDCle görmlftlr. 
Dresdcn'de Marmara baftMı tütln

leriDe &da alila nrdrr. Trabzon til· 
tünlerine l8e bu allka niabeten daha 
azdır. 

Umumi bir g8ırllnüfe naızaran Dn9-
den'de bulunan bu mallarmmm Yul· 
yeti pek de mUuit değildir. BunUD ea 
mühim sebebi bu tiltünlerin eski .ene 
mahsulü olmaaı ve fabrikaJarca ender 
<ıurette aranmasıdır. 

Eakt tüiitnlerimize böylece u Jae.. 
vee mevcut iken yeni ..,...., ttlrk tl
tünlerinc Ye biJJı.m11 lmılr man.r.. 
talep hayli fazladır. MUhlm bir ml
e11ese bundan Myle memleketimladen 
bCT halde iyi blitede mal g&dedl• 
meslnl tavsiye etmektcdfT. Ziıra qafı 

ve kıymeti dütllk kıymetli tütünler 
satılmayıp beklemele mahkQm addedi
liyor. Bu nas Samsun mmtakası til
tUnleri için de hWrmtinil ..Uua .,. 
lemektedir. 

de tek yabancı 6 kullannwmak dilek 
Ye umini gtiıtenniı, bundan on mr 
önce kuvvetli bir mlllfyetperverliiin 
tohumlarını ekmeye muvaffak olmut • 
tur. 

Milliyetperver TUrkiyede Şehname 
tairinl bu yönden de kutlamak yerinde-
dir. M.N. 

- Esir var mı? 

Hamburg piyasasına gelince, gelltl 
eski lzmir mahsullerinden 100 balya 
adt kalıp nev'i tütün kilosu o,20 flo
rin ilzerindcn satılmıştır. Şu kadar ki 
bu titünltr uzun zamandanberi ard~ 

yede bulunduklarmdan kaliteleri 00-
sulmuıtur. Hamburg piyasasında türli 
tütünlerioden zikre dcie.r miktar• 
stok bulunmadığı ula,ılmaktadır. 

S:m zamanlarda Tilrkiye'den , ndlf 
him miktarda tütün mübuya e~ 
ititilen buı miihim alman firmalarJ 
nın ba mübayaalarına önümüzdeki halt 
talar sarfında dahi devam edeceii ti<• 
mit edilmektedir. 

OMEGLIA ZE'f11NYACI 
PIYASASL 

Omeglia'dan yudthlma g&e .... 
baftal•da .nytinyaiz latlflan bayd 
canlenmtftD'. Pek futa mmmele y'-' 
pılmamıt olmüla beraber bu ll*itaf 
memnuniyete f8)'an görilmlltfllr. •a. 
tehllk memtekıetterdc mevcut ..ı oltt 
madığından talebin artacap tahmin .. 
dilmektedir. lılöbim ihracat me•kesle • 
rinde de M mal bulunduğu .c>ylenmelll 
teclir. 

Omeılia piyausıada 11 Byltl 19ıM 
tarihinde ekma 1le1'iler 730, halla._. 
viler iee 67 5 liret iberillden na r ili 
16rmilt*· 

BULGARISTAN'IN YUMURTA 
IHRACAR 

19J4 sa.--•linden Ham. a • 
yma ı..tu 8 'I iatuı'dan Mrl• 
174355.0M lew IDJmetlnde Mil toıı 
yumurta ...,.,.ı.w,tir. Geçen -•iııl 
aynı mUddc-dnde 185.760.00I lna .._ 
riade a.uo toa yamırta illaıf W•hrip; 
ti. ihracat 1934 te aildm ftA iJlt 
dlıha yWrMk obnk"' beaı1ler 1u;aıl 
ltitıariJle CliG teAt1rle'4tll aıtvsf-

Çağırillf 
Halkevi Reillilinden: 
ICiycülük lmaitminill r-n,.tl 

hakkında slriitilmek here ~ 
dilük .... ••••nı 4.18.1914 
pe...-nbe ... eaat 18 de Hab 
Yine ıelmeleri rica elUllUI'. 

Varlık 
Bu kQwt8 mı Wl19"UI ı. ı mcı tq. 

914 -1hll 30 wu ayısı çrı...ıp. B~ 
1apla Yapr Jlüi Be,m Dil Wı•ı ~ 
için illmll bi.r r+n'eai, 1lıllm c..n 
Beyin Oeuçltt ndra ft aençlefme, 
Abdllbak filall Beyin Boğuiçi'ad+ 
pnp, IWdt lhm Beyia hmit'te .. 
pce, &ait .Paik Bqia ... ıw, c-ıı 
ima .,. Plklr 1armaJım Wmll ,.. 
.aı.n .. .. .. P4UOlha Beyia ,. 
Dlft+he .C .. I bir ... ,...,, A. a.f. 
.. .,. ....-0 Pilulll 'fllldH 
...... bk ,.,..., Qmet ....., •• '"' 

Muhip, Hlmlt, llacit, Ziya ilhan. Ah
met a...w, Yalmp lald, Be ... Jfee 

1 

mal, ftzl Ca, Namık Kipf Beylerin 
tlirlerf ftrdır. Okurlarmıua tafti)"9 

ederb. 

Mldrim~eti Milliye'nill romanıı: 3 
• 
l nsaoı1ğ ın b a li. 

"""'• llalro 
Şimdi dikenli tellerin önünde duran bu gölgeden 

Hammerlih, ta zihninden geçenlere kadar nefret ediyordu: 
bu bahtiyarlar siiriisünün onlan öldürmesi yetmiyormuş gi
bi bir de haldı olduklarını sanmalan iycap ediyordu. Şimdi 
bir insan vUcudu olan bu hayalet, yağmurlu bahar sabahı • 
nm sonsuz ıUkQnu içinde uzanıp giden telgraf telleri üze
rinde fevkaUlde gergin dunıyordu. Bir pencereden bir çağır
ma itidildi ve adam da buna cevap verdi. Bu cevap avluyu 
doldurdu, Hammerlib'in etrafını devretti. Adam süngüsünü 
çekiyordu. Artık o bir adam değil, Hammerlih'in o vakte 
kadar çekmiı olduğu ıstırapların ta kendisi idi. 

maklar, soluk alışm mukavemetinden fazla bir hızla ete gi
riyordu; öbür el ise, bir deli eli gibi, nefesi kısılan yüztin 
üzerinde, bir fırça imişçesine, sürtünerek dolaşıyordu. Ham
merlih boğuk bir sesle: "Lekeyi sen sileceksin, sen sile -
ceksin lekeyi" diye bağırıyordu. Adam sallanıyordu. İnsi
yaki bir hareketle dıvara tutundu. Hammerlih adamın ba
şını, bütün kuvvetile dıvara çarptı, sonra bir an eğildi; çinli 
kocaman bir cismin içine girdiğini, bağırsaklanm parçala
dığmı duydu: süngü. Ellerini açtı, tiz bir bağırtı ile onlan 
karnına doğru uzattı, omuzlan ileride, Hammerlih'in ba -
caklan arasına yuvarlandı ve sonra birdenbire gerindi; açık 
elinin üzerine süngüden bir damla kan aktı, sonra bir dam
la daha... Saniyeden saniyeye lekelenen bu el, sanki onun 
öcünü almış gibi, Hammerlih de kendi eline bakmağa ce
aaret etti ve nihayet, ondaki kan lekesinin saatlerdenberi 
silinip kaybolmuş olduğunu anladı. 

Kendilerine iltihak etmesi 1izım gelenlere doğru mili! 
hem bir el işaretile cevap verdi. Userine ateı etmemeleC 
hem tabii, hem de badalac:a bir feJdi: art* onda bayreJ 
etmek denilen şeyden aa bba11 atı. Gene da dönereli 
imtiyazlı mmtakaya cJoim ilerJemeie bıf'e1b 

Karanlık koridorda, kapının ötesinde pusu bekliyen 
mltral~cillerin, yaklaşan bu düşmanın karşısında belçi
kalı kinden çıldmyordu. "Hepimizin canımm çıkaracaklar 
ama cezasmi da bu çekecek, cezasmı bu çekecek. .. ,, Adam, 
•tiııcüsü elinde, adım admı yaklaşıyordu. 

Hammerlih çomeldi ve hayaletin büyUdüğilnll, birer di
rek gibi kuvvetli bacaklann üzerinde gövdenin küçüldüiü
d g&dlL Süngünün tam ı.r lnrine geldiği arada Ham
merlih birdenbire ayağa kalktı. sağ eli De admm gırtlağına 
llftlıp sıkıt. Çarpıppn sstlifl ytizUndeo süngil düştü. Ba 
boyan. '* tela .. blmdı; bq pannakla ltekl par-

Ve belki artık ölmiyeceğini de keşfetti. Zabiti çabuk 
çabuk soyarken kendisini kurtardığı için ıükran hisleri du
yuyor •e sanki elbisesinin çıkanlmasma engel oluyormuı 
duygusuna kapıldığı için de ona Jmıyordu. Nihayet, ada -
mın elbisesini giymif • kasketinin viziyerini iyice yttzline 
indirmiı olarak kapı penceresinde görllndü. Kartı evdeki 
dfişmanlar bağıra bafıra pencerelerini açtılar. 

Hammerlih "Onlar buraya gebned• kaçmalıymı" di
yerek sokak tarafından çıkıp, &Wilrdlltl adanım keneli taa
mı De birlepnek için ,.,_qı a1b1, 1o1a maptı. 

Penceredeki adamlar bafm!ı1s: 

İmtiyazlı mmtaka muhafaza altmda idi, fakat Ram ~ 
merlih İkicümhuriyet caddesindeki iki kapilı evlerin heg, 
sini biliyordu. 

~LTINCI KJS V 

Saat 10 
Höbetçi: 
- Muvakkat, dedL 

Kiyo kendisini mnumi hapishaneye tıktıklanm anladı. 
Hapishaneye girer girmez. etrafına balmımağa bile va 

kit bulamadan iğrenç kokudan bap dladü: Mezbaha mı 
köpek sergisi mi. 1q kokusu mı idi o? Etiğinden ıeçtiil 
kapı biraz öa.ce bıraJmima bemi~ bir koridora ._...,. 
du; Ağda ve IOlda kocama• --.-makhklu ... " .. 
pmnMlıkı.na ....... fa enw ftrda. ~ otur • 
müıa alm ,...,_ &dbM1eii mut:•._ ... bir kMDt 
~ d...,.-: ima •lllt el kadar 1e11fJ fJ&lmak kadar kabll 
bir acu olan bir bmçr: bir silah... 

SoQ.11 Yal' 



SAYll'A 6 

1 As. Fb. U. Md Sa.Al. komisyonu ilanları 
1200 ADET MAKSİM TÜFEGİ 

NAMLUSU 2-10-934 
46340 " MUHTELİF MAKKAP ) 

7700 ,, MUHTELİF FREZE ) 
11080 ,, MUHTELİF DESTERE ) 
3608 ,, MUHTELİF RAYBA ) 
5820 ,, MUHTELİF ERKEK ) 2-10-934 
832 ,, MUHTELİF PAFTA ) 

1000 ,, DESTERE CAKISI ) 
2000 ,, BIÇKI DESTERELEk ) 
Yukardaki malzeme pazarlık suretiyle 2-10-934 tarihin 

<le saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin teminat ile 
müracaatları (2722) 8---4236 

3255 KİLO VAZELİN ) 3-10-934 
' 20z ,, GLİSERİN ) 

6 KALEM ÇELİK BORU 3-10-934 
KIRIKKALE TAPA FABRİKASI KISMINA 
KALORİFER TESİSATI 4-10-934 
KIRIKKALE TAPA FABRİKASI ÇATI 
DERELERİNİN TAMİRİ 9-10-934 

8-10-934 
8-10-934 
9-10-934 
9-10-934 

80 KİLO KALAY VARAK 
17 KALEM MUHTELİF cıvı 

150 TON HAM MAGNEZİT 
25 TON LULECİ KİLİ 
5340 ADET MUHTELİF ZIMPARA 

TAŞLARI 11-10-934 
800 KİLO KURU ÜZÜM 11-10-934 

4 ADET DEKABAJ TEKNESİ 11-10-934 
Yukarda yazılı malzeme, insaat hizalarındaki tarihlerde 

pazarlıkları icra kılmacaktrr. Talipler şartnamesini gör
mek için her gün 13,30 dan 15,30 za kadar ve pazarlrğa gi
receklerin de yevmi muayyeninde teminatlariyle satmal-
ma komisyonuna müracaatları (2759) 8---4277 

SİLAH FABRİKASI PASAJI 22-10-934 
2400 KİLO FASULYA ) 
1300 ,, NOHUT ) 
1000 ,, KURU SOCAN ) 27-10-934 
1000 ,, PATATES ) 

700 ,, BULGUR ) 
Yukarda yazılı malzemeler hızalarındaki tarihlerde 

aleni münakasa ile alınacaktrr. Taliplerin şartnamelerini 
görmek üzere her gün 13,30 dan 15,30 za kadar ve müna
kasaya gireceklerin de yevmi mezkurda teminatlariyle 

· satın alma komisyonuna müracaatarı. (2758) 8-4276 

222 Ton muhtelif numara - ra edilecektir. Taliplerin te-
da çinko levha minat ile müracaatları. 

46 Ton adi tutya (2714) 8---4235 
6 Ton aleminyom 3500 TON LAVA MARİN 

Yukardaki malzeme pa- KÖMÜRÜ 
zarlık suretiyle 30.9.1934 ta- 3000 TON JENERATÖR 
rihinde saat 14 te ihalesi ic- KÖMÜRÜ 
ra edilecektir. Taliplerin te- 12000 TON ZEROD1S 
minat ile müracaatları. KÖMÜRÜ 

(2769) 8-4284 Yukardaki malzeme pazar-
30,000 ADET TÜFEK lık suretiyle 30-9-934 tarihin-

KUNDACI TASLAGI de saat 14 te ihalesi icra edi
Yukardaki malzeme pa- itecektir. Taliplerin teminat 

zarlık suretiyle 8-10-934 ta- ile müracaatları. (2715) 
rthinne ı::aat 14 te ihalesi ic- 8-4224 

• 
Iktısa t Vekaletinden : 

Vekalet sobaları için "80,, ton yerli kok kömürü 24-9-934 
tarihinden itibaren "20,, gün müddetle açık artrnmya konul
tnuştur. Talip olanların şeraiti anlamak üzere levazım mü
Öürlüğüne 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 Belediye reisliğinden 

I 
ce1dde.si. 

"" " -~ 
~ 

~ .. 
ceKlde.,i.. '>I 

~· 

r !"[ • .,,~ 

[ 
Y enişehirde Mimar Kemal mektebi arkasında belediye

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 saçak 
irtifaı trotuvar köşesinden itibaren sekiz metre irtifamda o
lacaktır. Şartnamesini görmek ve fazla tafsilat almak isti
yenlerin her gün fen işleri Müdürlüğüne müracaatları ve ta
liplerin 9 teşrinievel 934 sah günü saat on buçuğa kadar te
minatlariyle birlikte teklif mektuplannı belediye encüme-
nine vermeleri. (2626) 8-4110 

HAKiMiYETi MiLLiYE 30 EYLUL 1934 PAZAR 

1 Emlik ve Eytam 1 K~raköse Be ediyes
0

nd~n: 
Bankasından• 8894 lira keşifli Karaköse Belediye dairesinin inşaatı 

• 18-9-934 ten itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu-
Bankamıza ait Bentderesinde Üçtaş mevkiinde 3 oda tiyle münakasaya c1karılmıstır. İstekli olanların keşifna-

1 mutfak 1 hala 1 sofayı havi 4 numaralı hane 1-10-934 ta- meyi görmek ve teklif mektubunu vermek üzere Belediye-
rihinden itibaren bir sene müddetle ve açık artırma sure- ye müracaatlarr. (6047) 8-4242 
tiyle kiraya verilecektir. 1 Teşrinievel 1934 pazartesi gü-
nü saat on altıda ihalesi icra kılınacaktır. Teminatı 20 li- Ankarc" vaıı·ıı· a.v ı·nden 
radır. Taliplerin bankamıza müracaatları ilan olunur. fiiı> 

(2744) 8---4268 

Nafıa Veka1etin~en: 
Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 2500 lira olan 

alatr tenviriye pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
Pazarlık 6-10-934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 

15 te Vekalet Malzeme müdürlüğü makamında yapılacak
tır. 

Ankara mmtaka sanatlar mektebi ihtiyacı olan ekmek 
ayn, carşaf, nevresim, vastrk yüzü ayn olmak üzere açık mü 
nakasava konulmuş ve talip zuhur etmemiş olduğundan 8 
'-,irinci teşrin 1934 pazartesi gününe kadar bir ay içinde tek· 
rar pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden bu müddet zarfın -
ela her pazartesi ve persemhe günleri isteklilerin Encümeni 
Vilayete ve şartnamevi görmek istiyenlerin de her gün mek 
tep idarec:ine milr~r~::ıtl ... r1. (24'l7) 8-3900 

Doktor Hilmi İsmail 
Taliplerin Ticaret odası vesikasr ve 187,5 liralrk mu

vakkat teminatlarmrn malsandrğma yatırrldığma dair 
olan makbuz veya banka kefalet mektubu ile birlikte ay- 1 
nr gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, Zührevi hastalıklar Mütehassısı 

Talipler bu husustaki sartnameleri ikişer lira mukabi- Hastalarını her gün öğleden sonra Balıkpazarmda Poliı nokta-

linde Ankara Vekalet malzeme müdürlüğünden, Haydar- ••sı•k•a•riıışı•sı•n•da•k•i•m•u•alİy•e•ne•h•a•ne•s•in•d•e•k•a•b•ul-ed•e•r•. •Tlııelııl•eflllo•n•: ııl31ı50il6-ıi 
paşa'da tesellüm ve muayene memurluğundan satın alabi-
lirler. (2732) 8---4266 Ankara askerlik şubesinden: 

1 :ebeci merkez hastahanesidahili hastalıklar mütehassısı' Malfil zabitan ve efrat ile şehit yetimlerinin 934 senesine 
DOKTOR NUSRET tSMAIL. ait tütün ikramiyeleri 8 temmuz 934 tarihinden Teşrinisani 

G 934 tarihine kadar dört ay zarfında tevziat yapılacaktır. 

1 
ülhane hastahanesi sahık·dahiliye baş muavini 1 Eshabr istihkakrn vetlerindeki maaş senedi resmileri ve bi· 

Hastalarını her ~n l 4-20 ye kadar adliye sarayı kar· rer kıta fotoğrafi ile Askerlik şubesine müracaat etmeleri 
c;1sında Faik B. apartnnanmda kabul eder. ilan olunur. (1459) 7-2732 

TPfPfon: 3613 ---------------------

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Nivelman şubesi için şart 

nam:_si yeniden tanzim edilen 4 adet Maroğraf Aletinin pa
zarlıgı 7-10-934 pazar günü saat 10 dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce
becide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyonuna 
g-elmeleri. (2673) 8---4208 

Serveti Fünun 
43 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta 

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

Paris Üniversitesinden 
mezun 

·Diş tabibi Ekrem Avni 
avdet ederek rahatsrzlan kabule baflamııtır. 

Himayei Etfal aparhmaoı Telefon 3910 
8-3809 

lY aarif Vek&leti 
Asarı Atika ve Müze'er 

Müdürlüğünden 
Eti eserleri için açık müze yapılmak üzere Ankara Et -

noğrafya müzesi önündeki sahanın düzeltilmesi 19. 9. 934 
tarihinden iytibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konmuştur. İhale 10. 10. 934 çarşamba günü 
saat 15 te Maarif Vekaleti inşaat komisyonunda yapılacak
tır. 

Talipler şartname ve teferruatını Vekalet inşaat daire-
sinde görebilirler. (2644) 8---4180 

• 
lktısat Vekaletinden: 

lktısat Vekaleti otomobilinin senelik ihtiyacı için azam1 
(300) teneke benzin ahnacaktrr. Lüzum görüldükçe alınmak 

üzere 18. 9. 934 tarihinden iytibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Talip olanların birinci teşrinin 

7 inci günü komisyona şeraiti anlamak istiyenlerin levazım 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2604) 8--4068 

lnhisar2ar Ankara 
Başmüdürlüğünden : 

Ankara Orman Çiftliğinde yeniden yapılacak memur bi
nası kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. 

Bedeli keşfi (5863) lira (27) kuruş olup keşifnameyi al -
mak istiyenler üç lira mukabilinde alacakları gibi ihaleden e
vet yüzde 7,5 teminatı muvakkate vereceklerdir. 

Münakasa 22 teşrinievel 1934 tarihine rastlıyan pazar -
tesi günü saat on beşte olacaktır. 

İsteklilerin Başmüdürlükte müteşekkil alını satını ko • 
misyonuna müracaattan. (2649) 8-4143 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum müdürlüğü kıtası için inşa edilecek. 

pavyon kapalr zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 15. 
10.1934 pazartesi saat (11) dedir. 

2 - Taliplerin keşif, şartname ve krokisini gönnek 4-
zere hergün ve münakasaya iştirak edeceklerin de teklif 
mektuplarını vaktinde Ankarada Cebecide Harita Umum 
Müdürlüğü satın alma komisyonuna getirmeleri. {2636) 

8--4161 

Gümrük muhafaza umum ku
mandanlığı Istanbul satın alma 
komisyonundan: 

İstanbul Gümrük binaları tarasalanrun tamiri kapalı 
zarfla 16-10-1934 salı 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
lomalı mimar veya mühendis olduklarını gösterir vesikala• 
nnı ve yüzde yedi buçuk teminatlık vezne makbuzu veya 
banka kefaletnamesini teklif mektuplariyle birlikte belli 
zamandan evel komisyona vermeleri. "5950,, 8-4206 

Sihhat ve içtimai muavenet Ve 
kaleti hudut ve sahiller sihhat 
umum müdürlüğünden: 

Umum müdürlük binasının kaloriferle teshini için 80 ve 
Ankara merkez hıfzıssıhha müessesesi için 400 ton ki ce
man 480 ton yerli kok kömürü kapalı zarf ile alınacaktır. 
Şartnameyi görmek üzere Ankara'da umum müdürlük ayni
yat muhasibi mesullüğüne İstanbul'da Galata'da Karamus
tafapaşa caddesinde İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 
baştabipliğine müracaat edilmelidir ihale 10 teşrinievel 934 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 10,30 da Ankara'da 
umum müdürlük masraf komisyonunda yapılacaktır. (2614) 

8---4154 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnameleri ayrı ayn tanzim edilmiş Harita Umum 

Müd~rlüğü kıtası efradı için aşağıda ihale günleri, saatlan 
ve mıktarları yazılı teçhizat ve melbusat pazarlığa kon 
muştur. 

2 - Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün V• 

pazarlığa iştirak edeceklerin de teminatlariyle vaktinde Ce
becide Harita Umum Müdürlüğ'ü satınalma komisyonun$' 
gelmeleri. (2633) 
Saat MİKTARI 
10 800 çift potin 
14 200 kilim, 250 minder kılıfı 250 

İhale tarihi 
6. 19. 934 

yastık kılrfı 100 adet ekmek torbası 16. 10. 934 
15 225 kaput, 200 takım kışlık ve 

100 takım yazlık elbise 16. 10. 934 
16 800 kat çamaşır. 600 çift çorap 16. 10. 934 

8- 4160 

Cinsi 
pazarhk 

.. 
.. 
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1 M. M. V. Satıl'a ma Komisvonu ilanları J 1 
İLANN 

Türkiye z :raat 
AKTİF 

Bankasının ha2iran 1934 Bilançosu 
PASİF 

Samsun gamızonundaki 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 müracaattan Han olunur. (2627) 
Cinsi Miktarı İhale ta. Günü nevi saat 
Arpa 340 000 9-10-934 Sah kapalı 14 
Saman 320 000 9-10-934 Salı açık 15 
OdW' 850 000 10-10-934 çarşamba kapalı 14 

8-4115 

Cinsi Kilosu Muvakkat teminatı ihale tarihi saati 
Nohut 11 500 4-0 15 T. evci 934 14 
Kuru fasulya 32 000 12( 15 ,, ,, 15 
Kuru üzüm 8 500 19 ,, ,, ,, 16 
Bulgur 24 500 91 ,, ,, ,, 17 

1 - Yozgat piyade krtasmın ihtiyacı için yukarda dört 
kalem erzak münakasaya vazolunmuştur. Alınacak erzakın 
miktariyle teminatı muvakkateleri ve ihale günleri hizaların 
Cfa yazılıdır. Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün 
saat 14 ten 18 e kadar alay satmalma komisyonuna müracaat 
etmeleri. 

II - Hariçten talip olanlara şartnamelerin sureti posta 
Ue gönderilir. Münakasaya iştirak edenlerin ihale günü o/o 
7,5 teminat makbuzlariyle komisyonumuzda ispatı vücut et-
meleri ilan olunur. (2517) 8-4099 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için (2000) 

kilo kinin kılor maiyetin ka
palı zarf usuliyle satın alı
nacaktır. İhalesi 14.10.1934 
pazar günü saat 14 dedir. 

Talipler evsaf ve şartna
mesini görmek üzere her -
gün öğleden sonra ve mü -
nakasaya iştirak edecekte • 
rin o gün ve saatinden evet 
teminat ve teklif mektupla
riyle birlikte M. M. V. satın 
alma komisyonuna müraca-
atları. (2643) 8--4162 

İLAN 

!
kilosuna 12 kuruştan İstan
bul'da talip çıkmıştır. 

2 - Münakasa müddetı 
11-10-934 tarihine kadar tem-
dit edilmiştir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 2142 li
rayı Maliyeye yatırarak mak
buzunu .Alaya göndermelerı 
ve mezkfir tarihte saat ı 4 te 
telgrafhanede makine basın
da pazarlığa istirak etmeierı 
ilan olunur. (2617) 8-4222 

İLAN 

KASA: 
Banlmo' 
Altm 
Giimii1 
Ufaklık 
Çekler 
Ecnebi pualar 

Dahili Muhabir Bankalar 
Harid Muhabir Bankalar' 

HAZİNE BONOLARI: 
İskonto tarikiyle · mülkiyetimize 
ıeçenler. 

SENEDAT CÜDANI: 
Videıine üç ay kalaıa 

ESHAM n T AHVILA T CUZDANI: 
Borsada kote olanlu 
Boraada kote olmıyanlar 

AVANSLAR: 
Esham n Tahnlat mukabili: 
Borsada kote olanlar 
Emtia ve .-esaik üzerine avanslar 
Senedat üzerine avanı!ar 
Sair mütenern teminat iiaerine 
avanslar 

BORÇLU HESABI CARİLER: 
Kefalet mukabili kredi 
Tem.inat mukabili kredi 

Kabullerimizden dolayı borçlulaı 
Sair muhtelif borçlular 
İpotek mukabili avanslar 
İŞTiRAKLER: 

1 - Banka n Banka mueueseıeri 
nezdinde daimi iıtirakler. 

2 - Sair ittirakltt: 
A - Hisse senetli 
B -Adi 

MENKULLER: 
Makineler 
Kasalar 
Mefruıat 

GA YRl MENKULLER: 
Banka binalan 
D'iğer Gayri Menkulleı 

NAZIM HESAPLAR 

15 083 270 85 
82 50 
s 97 

295 394 87 
24 977 31 
K SOt 00 

1 535 590 91 
37 376 Rl 

93 881 60 
s 305 524 85 , 

160 288 01 

15 343 547 03 

8 599 847 9' 
10 218 539 A9 

2 232 ow 00 

1 039 667 50 
20 000 (){) 

98 738 64 
167 01)1 9C 
421 98!i s~ 

4 436 372 76 
305 079 38 

Yek On 

ıs .cu m 50 

z 455 764 95 
t40 718 Z2 

3 371 233 z 1 

1 949 310 64 

1 572 967 5 2 

-
20 903 241 49 

.. & ISUf 387 81 '° 093 787 07 
6 775 190 41 

14 ssı SS4 so 

3 291 687 so 

693 726 19 

4 741 452 14 

26 293 577 03 
161 595 819 18' 

(335) adet a~ makineli 
tüfek ilave ayağı kapalı zarf 
usuliyle mübayaa edilecek -
tir. İhalesi 14.10.1934 pazar 

Yerli mamulatından muhte
lif ebatta 500 soba kapalı zarf
la münakasava konulmustur. 
İhalesi 1 teş~inievel 1934 tari- ı·nhı· sarlar Ankara 
hine müsadif pazartesi ~nü 

(iinü saat 11 dedir. 
Taliplerin evsaf ve şartna

meleriyle nümuneleri gör· 
mek Uzere her gün öğleden 
sonra M. M. V. satmalına 
1Comisyonuna müracaatları 
ve münakasasma iştirak e. 
Cfecekterin dahi ihale saa • 
tından evel teminat ve tek
lif mektuplanm mezkfu- ko
misyon reisliğine vermeleri. 

(2684) 8- 4187 

İLAN 
Drdu ihtiyacı için 300 a

det dolu sıhhiye arka çan
taBI kapalı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. İhalesi 16. 
10. 934 salı günü saat 14 te
dir. Talipler evsaf ve şart -
namesini gönnek üzere her 
gün öğleden sonra ve müna
kasaya iştirak edeceklerin 
o gUn ve saatmdan evet te
minat ve teklif mektuplari
le birlikte M. M. V. satmal
ma komisyonuna müracaat -
lan. (2642) 8 - 4179 

tT ... AN 
Kmkkale As. sanatlar mek

tebi lhtiyau için 105 ton kok 
iömfiril açık pa.zarlrkla satın 
alınacaktır. !halesi 17-10-934 
ça11amba gnnu saat ıs: 17 a
rasında yapılacaktır. Taliple
rin o gün % 7,5 teminatlariy
le birlikte mektep satın alma 
iomisyonuna müracaattan 
ilan olunur. (2683) 8--4209 

İLAN 
Gülhane hastahanesinin 

muhtelif laboratuvarlarının 
ihtiyacı için (791) kalem alet 
ve edevat kapah zarf usuliyle 
aatm alınacaktır. İhalesi 2-10-
934 sah günü saat 14 te icra e
dilecektir. Talipler evsaf ve 
şartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden sonra ve mU
~kasaya iştirak edeceklerin 
Cie o gün ve saatinden evet tek 
lif ve teminat mektupları ile 
birlikte M. M. V. satın alma 
komisyonuna müracaattan. 

(2435) S--3905 

İLAN 
1 - Safranbolu'daki kıtaat 

ihtiyacı için münakasaya ko
nul•m 220 bin kilo unun beher 

saat 1l de yapılacaktır. Talin 
terin şartname ve nümunele B •• d •• l •• .., •• d 
rini görmek üzere her gün ve aşmu ur ugun en: 
:nünaliasaya iştirak edecekte- İnhisarlar Ankara Başmüdürlüğü için elli ton yerli kok 
rin de muayyen günde saatin 
den evel teklif ve teminatla~ kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. 
riyle komisyonumuza müra- Münakasa 8 T. evet 934 tarihine rasthyan pazartesi gü-
caatlan. (2470) 8-3916 nü saat on beşte olacaktır. 

İLAN Istc'dilerin B::ı"müdürlükte müteşekkil alım satım komis-

Pazarlık gününde gaz kur
suna ait (6) kalem malze
meye talip zuhur etmemiş
tir. Bu defa pazarlı~ı 1-10-
934 pazartesi günü saat 14 
te icra edilecektir. Talipler 
evsaf ve şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazar
lığa iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinde teminatla
riyle birlikte M. M. V. satın 
alma komisyonuna müraca-
atı. (2733) 8-4249 

İLAN. 
Ordu ihtiyacı için (650) ile 

(750) baş sahra top koşumu 
beygir kapalı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. İhalesi 22-10-
?34 pazartesi günü saat 14 te 
ıcra edilecektir. Talipler ev· 
saf ve şartnamesini görmek ü
ze~ her gUn öğleden sonra ve 
~unak~~aya iştirak edecekte -
nn ° gun ve saatinden evel 
teminat ve teklif mektuplariy 
le birlikte M. M. V. ıatmalma 
komi...yonuna müracaatları. 

(2129) 7~3495 

İLAN 
Askeri mektepler ihtiya

cı için yerli fabrikalar ma
mulatından 9416 metre laci
vert renkte elbiselik kumaş 
kapalı zarfla münakasaya 
konulmustur. İhalesi 22 
1. teşrin 934 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 15 
te yapılacaktır. Taliplerin 
şartname ve nümunesini 
görmek üzere her gün öğ·Ie
den sonra müracaatları ve 
münakasaya iştirak edecek
lerin belli gün ve saatinden 
evet teklif ve teminat mek
tuplarının makbuz mukabi
linde komisyon riyasetine 
tevdi eylemeleri. (2753) 

8-4296 

İLAN 
Hava kıtaatı ihtiyacı için 

muhtelif yerlerde yapılacak 

yonuna müracaattan. (2593) 8-<:52 

Hariciye Veka etinden: 
Vekaletimiz ve ecnebi misafirler köşkü için kapalı zarf 

usuliyle "150,, ton yerli kok kömürü mübayaa edilecektir. 
Yevmi ihale 20 birinci teşrin 1934 cumartesi günü saat 15 
tir. Taliplerin şartnameyi almak üzere İstanbul'da Hazi
nei evrak ve Merkezde levazım müdürlüğüne müracaat-
tan. (2724) 8-4262 

Sahlık ve kiralık 
Yenişehir otobüs durağı

na on dakika mesafede ma
carların işgal ettiği on dö -
nüm bahçe ve hane satılık 
ve kiralıktır. Telefon: 3747 
ye müracaat. 8-4230 

Sabhk arsa 
Çankırı caddesi yakının

da dört ~olun birleştiği köşe 
başında. 420 metre .Ankara 
Eczahanesine müracaat. 

Fransızca bilen 
aranıyor 

İyi fransızca bilen bir 
genç bey ve hanıma ihtiyaç 
vardır. Fransızcayı iyi bil • 
mesi şarttır. AKBA'ya mü-
racaat. 3377. 8-4165 

yeraltı benzin tankları ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. Şartname ve plan
larını görmek istiyenlerin 
her gün öğleden sonra ve 
münakasaya gireceklerin 
22-10-934 pazartesi günü sa
at 14 te teminatlariyle bir
likte M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na müracaattan. {2768) 

8-4293 

Toplıanede İstanbul Le · 
vazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu 
flan1an. 

İLAN 
Harbiye mektebine bağlı kı 

tac:.tın hayvanatı için 420,000 
kilo kuru otu 3-10-934 çarşam
ba günü saat 14 te kapalı zarf 
la alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve talip 
lerin belli saatten evel teklif
lerini Tophanede satınalına 
komisvonuna vermeleri. 

(288) ( 5537) 8- 3930 -

ZAYİ 
Çemiıgezek malmüdürlüğün

den aldığrm eramil maaırma ait 
resmi senedimi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Müteveffa alay 19 hesap 
memuru Kemal Bey ailesi 

8-4297 FAHRİYE 

Ankara Levazım Amirli· 
ği Satın Alma Komis

yonu ilanla,., 

İLAN 
Çürüğe çıkan bir baş nay· 

van Akköprü'de at pazarın
da 2 teşrinievel 934 sah gü
nü saat altıda bilmüzayede 
Atılacaktır. Taliplerin vak
ti muayyeninde müzayede 
mahallinde buJunmalan ilan 
olunur. (2764) 8-4295 

SERMAYE 
lHTlYATLAR~ 

Kanuni ve nizami ibtiyaUu 
Muhabir Bankalar 
Mnliu.t "ddeli.. 
Cari l.eıaplU' 

TASARRUF TEVDiATI: 
VHeU.: 
Vadeli: 

Bir ay kaftı Ti.leJi 
Bir aydan bir ıeoeye hdar 
Bir aeneılea fazla TU.li 

r ediye emirleri 
Sair ...ı.telif alaakW• 
Tahsiı edilmiı karııJıklar 
LHlluimiıı 

Naam \esaplu 

1 112 ası •• 

33QSM 
3 335 706 43 
212156431 

Y e k ll D 

llllOllOI 
7.7 784 74 

4 209 110 76 
38 Oll 9a 34 

l2 673 74'/ • 

610 894 21 
• 9JI - .. 
3 977 2'9 3' 

... 09l '18'1. 
26 293 577 e;· 

161 595 819 ı1 

Benimsenen Söhret 
' 

-Azizim. fÖhretln benimsenmesine akhnız eriyor mu 9 
-Çok şaşılacak bir ş~y amma. bu hal Frigidaire'in başın~ 
aeliyor, ve söhretin ben:imsiyenlerden adeta mütezarr
oluyor. 

f'r1sfda1r• o derece bir tlhret kazanaı aı, pek çok kim••••• ... ~"•"lf 
bir •oluk hava dolablaı FrtaJdaJre a..-dlrOI'· HaJltukJ haki~ 

bGabGtOn batlladır. Frlcldalr• General Motor• tarafından aurett 
mahausada imal edilen aarantlU aoiulı bva dolabının lsmıdar,. 

81r FRIGIDAIRE sojuk hava dolabı alıyorum, diye alellde bir ale\ 
alanlar eksik delildir. isim lltlbasından, ve mO••behetl•ll
aakınınız. Bir tek FRIGIDAIRE vardır. Soiuk hava dolabı aatao 
elırkH FRIGIDAiRll marka.., •••tını te.wt ..aane .. 

FRIGIDAIRE ...,,..._....-. 

BOURt.A BiRADERLER ve Ş11 

Ankara Valiliğinden: 
1 -Ankara merkez Kurtuloı ve Hakimiyeti milliye melt4 

tepleri için yaptırılması muka?Ter 16 kalem marangoz eşyası 
pazarlıkla almacaktır. 

2 - Münakasaya gireceklerin muhammen bedelin yüzde 
7 ,5 funu evelden mabasebei hususiye veznesine yatıımalan 
timndır. 

S - Şartiameyl g6nrU istiyenJer\n bergüa Maarif um. 
dür16füne ve 3.10.1934 tanmne kadar her pazartesi ve per • 
şembe giinü saat on beşte 'ft1ayeti aainit endimenine mi~ 
caatlan. (2616) 8--4088 

. 
.:ı 

;-

·.: 
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Ankara Belediyesi 
intihap encümenin
de o: 
1 - Ankara Belediyesi Mec)j .. 
si intihabı için intihap encü
menince tanzim olunan inti
hap edilrek ve intihap et· 
mek hakkını haiz vatandaş· 
ların mahalle mahalle isim· 
)erini havi ikişer nüsha clef-
terler24-ey!ul pazartesi vünü 
sabahı Vilayet ve Belediye 
dairesi kapılarile Samanpa · 
zarı mevdanına asılacak ve 
bu defterler tatil günü hariç 
olmak üzere altı gün müd -
detle askıda kaldıktan sonra 
30-evlô~ pazar günü akşamı 
saat on sekizde askıdan in .. 
darilecektir. 
2- Defterde ismi olmaJ an 
ve yanlış veya 
yazılmış olan 

mükerrer 
vatandaşlar 

bu hususa ait itirazlarını 
ancak 30 . evini pazar günü 
akşamına kadar yapabilir .. 
ler • 30 - eylôl ak~amından 

itiraz ka •• sonra encumence 
bul edilmez. 
3 - Belediye mecilsi azalığı 
intihabı 10-teşrinievvel-934 
çarşamba ı[ünü sabah saat 
dokuzda ha ~layacak ve 16 
birinci teşrin salı günü ak -
şanıı saat 19 za kadar (7) 
gün devam edecektir. 
4 - intihap sandığı Ankara 
belediye dairesinde beledi -
ye meclisi salonuna konula· 
caktır. 

5 - Hangi mahalleler hal -
kının 'han2:İ gün.erde reyle .. 
rini kullanacakları ayrıca 
ilan edilecektir~ 12639) 8-4122 

Em•ak ve Eytam 
Bankasından: 

Baıtkamıza ait 20 esas numarada kayıtlı Y enişehirde 
inkılap caddesinde kaiıı ve 875 metre murabbaı arsa deru
nunda i oda 2 hala 2 mutfak ve sair müştemilatiyle elek
trik ve su tesisatını havi hane peşin para ve açık artırma 
sureeıiyle aatıia çıkarılmqtır. 6 Tetrinievel Ul34 cumarte
si glllü saat on altıda ihalesi icra kdmacaktır. Teminatı 
600 Iİl'•dıc. Taliplerin bankamız merku fUbesine müraca-
atları Han olunur. (Z7!1} 8-423f 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

• 

lzmir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

1 - İ2mir'de Mezar!~'!'.!>.ışı mevkiindeki vakı f arsa üzeri
ne yaptırılacak hal binası inşaatı kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 teşrinievel 934 perşembe günii saat on 
dörtte İzmir hükumet konağında Vilayet makamı yanın
daki salonda toplanacak olan Evkaf ihale komisyonunda 
icra olunacaktrr. 

3 - Bu işe ait projeler ile sartname ve mukavelename 
nüshalan: İzmir, Ankara ve İ~tanbul Evkaf Müdürlükle
rinden 20 lira mukabilinde alınabilir. 

4 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin mütehassıs 
mühendis veya mütehassıs mimar olması veya inşaatın 
her. tiirlü mesuliyeti kanuniye, idariye ve fenniyesini ka
bulü katinin icrasına kadar kabul ve iyfa eylivecek müte
hassıs bir mimar veva mühendisi istihdam evlemesi ve bu 
işi yapahilecek ikticları h;:ı,iz olması ~arttır. Müteahhitlerin 
mühendi~ ve mimarların iktidar ve ihtrsa~l::ı.rmı bildirmek 

icin hu gibi i~leri yapmış olduklarına dair resmi heyeti 
fenniyelerrlen almmıs vec;aiki tekliflerine lef eylemeleri 
lazımdır. Ancak bu lsas ciairesinde müracaat ede~ talipler 
münakasava ithal olunurlar. 

5 - Teklifnameler 661 numaralr miizayede, münakasa 
ve ihal3t kanununun onuncu maddesine tevfikan hazırla
narak en geç münakasa g-tinü saat on dörde kadar makbuz 
mukabilinde İzmir Evkaf Müdürlii~üne tevdi edilecektir. 

6 - Münakasaya iştirak edeceklerin teklif ettikleri fi
atm yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat makbuzunu 
veya mektubunu, ticaret odasında kayıth olduklarına dair 
vesikayı ve fenni ehliyet vesikasını teklifleriyle beraber 
vermeleri lazımdır. 

7 - Verilen en az fiat Umum Müdürlüğe bildirilerek 
umum müdürlükçe haddi tavik göri.ilclüğü takdirde komis
yonca sekiz gün içinde ihalesi yapılacak ve haddi layik 
görülmediği takdirde 661 numaralı münakasa ve ihale ka
nunu mucibince muamele ifa olunacaktır. 

8 - Münakasaya girmek istiyenlerin kanun ahkamı 
ve yukardaki tarifat dairesinde hazrrlıyacakları teklifleri
ni en geç ihale günü saat on dörde kadar makbuz mukabi
linde İzmir Evkaf müdürlüğüne tevdi etmeleri veya tayin 
olunan vakitten evel yetişecek surette göndermleri ve iha
le günü tayin olunan saatte komisyona gelmeleri, projeler 
ile şartname ve mukavelename suretlerini almak istiyen
lerin de her gün İzmir, Ankara ve İstanbul Evkaf Müdür
lüklerine müracaat eylemeleri iylan olunur. (2762) 

8-4294 

SIHHATİNİZ İÇİN HER YERDE 

BO IONTJ BiRASI 
801\IONTf GAZOZU 

BOMONTf SODASI 
İSTEYİNİZ 

P. T. T. Ankara 
Başmüdürlüğünden: 

Şehri 700 lira eski bedelli haftada üç sefer gidip gel -
me 1300 kilo sıkletli yazın otomobil kışın icaba göre araba 
ve kızakla nakli meşrut Erzurum - Bayburt postasına ve
rilen 1100 lira fazla görüldüğünden münakasa 2.9.1934 ten 
itibaren bir ay zarfında pazarlıkla neticelendirilecektir. Ta
liplerin Erzurum P.T.T. Baş müdürlüğüne müracaat etme-
leri. (2440) 8-3875 

.Ankara hirinci icra me
murluğundan: 

Kiralık ev 
Çankaya postanesi civa

rında asfalt cad. üzerinde 
üç oda bir sofayı, su, banyo 
ve elektriği havi ev ucuzca 
kiralıktır. Bağında aynca 
çeşmesi vardır. Tercihen sa-

hlan 1841 e telefon 
8--4280 

30 EYLÜL 1931 P AZAI1 

Türk Maarif Cerİıi etin Al'c en: 
Talebe yurduna girmek için müracaat etmiş olan tale

benin şehadetname veya karnelerile beraber 2.10.1934 sah 
günü saat 17 de Türk Maarif Cemiyetine gelmeleri. (2773) 

8-4300 

Ankara l<'ra llairt•si GayrimC'nkul Sallı;: 1\lcmur1u~un· 
dan: 

İpotek olup sat:lr sına karar verilen tapu ve kadastronun kütük 
15, pafta 77. ada 408, parsel 3 ve kütük 16, pafta 77, ada 408, parsel 
4 numarasında mukayyet ve eski Yusuf Abbas ve yeni Akbaş mahal· 
lesinin Ulukapı sokağında kain iki bap hane aşağıda yazılı şartlar 
dairesinde satılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıştır. 

Evsaf ve Müştemilatı 
Üç numaralr parselde bir avlu, bir ahır, bir oda. bir halii vo 

bir bahc;eye açılan kapıdan çıkılınca müstakil iki oda, bir mutfak, 
ikinci katta bir sofa iki oda ve dört numaralı parselin tek kanatlı 
kapısrndan girilince bir avlu bir mutfak, bir Jıaıa, bir odadan ibaret 
is.bu evlerden üç parsel numaralı haneye (1000) lira ve dört parsel 
numaralı haneye de (800) lira kıymet taktir edilmiştir. 

Satış Şartları 
1 - Satı peşin para ile olmak üzere 1-11-934 tarihine müsadif 

1 
perşembe günii saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul satış memurlu· 
ğunda yapılacaktır. 

· 2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin % 7,5 pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu göstereceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 15 inl 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkür günün 16 ıncı saatinde 
en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder kıyın~ 
tin % 75 ini bulmadığı takdirde 17-11-934 tarihine mUsadif cumar• 
tesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza Uç defa 
nidadan sonra saat 16 da en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - 1. inci ve 2. inci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip verilm04 

1iği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesile ihale tarihinden itiba 

ren yedi gün içinde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale bozula• 
cak ve işbu talipten evel en yüksek teklifte bulunan talibin teklifi 
veçhile almağa razı olup olmadığı kendisinden sorulduktan ıonra tek• 

lifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fark, ihalesi feshedilen birin• 
ci talipten tahsil edilmek Uzere ikinci talip uhdesine ihale olunacak• 
tır.Teklif veçhile alnıağa razı olmadığı takdirde ise mal yeniden 15 gün 
müddetle artırmıya çıkarılacak ve en çok artıran talip Uzerlne kati 
ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada da mal talibe ihale edlldikte tapu harcı vt 

3 2 buçuk dellal harcı talibe ait olacaktır. 
7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul Uz~ 

rindeki haklarrnr ve hususiyle faiz ve masrafa dahil olan iddialarını 

evrakı müspiteleriyle 20 gUn. içinde icra dairesine bildirmeleri Jbım• 
dır. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça sattı bedelini 
paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaktır. 

8 - Artırmıya iştirak edenler daha evel şartnameyi g8rml1t oku• 
muş ve gayrimenkuliln iymar vaziyetini bilmlı ve buntan tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 20-10-934 tarihinden lytlbareıı 

934/94 dosya numarasile herkese açıktır. 
10 - Taliplerin mezkQr tarihlerde icra dairesi gayrimenkul utq m .. 

murluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 8-4298 

• 
Iktısat Vekaletinden: 

İktısat Vekaletinde asgari 35 lira maaşlı müefttit mu&ı1 
vinliği için birinci teşrin 20 sinde saat 14 te müsabaka hn
tihanr yapılacaktır. 

ŞARTLAR: 
A - Memurin kanununun 4 üncü maddesinde sayılı ev

safı haiz olmak, 
B - 26 dan aşağı, otuzdan yukan yaşta olmamali, 
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 v• 
seciye itibariyle şayanr itimat olduğu anlaşılmak, 

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

ti müesseselerde çalışmış olanlar ve ecnebi lisan bilenleı 
tercih edilirler. 

İmtihan programı İktısat Vekaleti teftiş heyeti reisl"' 
ğinden alınabilir. (2694) 8-4212 

Mahcuz olup satılması mu -
'karrer bulunan bir gardirop ve 
singer makinesi ve müteaddit 
hah seccade ve komidi ve saire 
2.10.1934 sah glinü 17 de müza
yede salonunda birinci artrrmaya 
çıkarılacak artırma bedeli tak -
dirin yUzde 75 ini bulmaz ise 4. 

10.1934 perşembe günü saat 17 de 
aynı mahalde satılacağından ta
liplerin oradaki memura müra -
caatları. 8--4301 Ankara Milli Emlak Müdürlüiünden: 

ANKARA MAHRUKAT 
DEPOSUNUN DİYANET 
RfVA~ETf KARSISINDAN 

Ba kem Oabağhanede Cümha 
riyet bahçesine nakletmi• oldap 
ına muhterem mü"erilerimizin aı 
ıarı dikkatine arzeylerim. 

Entiraıit kok ve her nevi mah 
rubt ihtiyacı depomuzcı nlıaletle 
temin olunur. 

fp)pfon: 2075 7-l49f\ 

imtiyaz ıahibi ve Baımu 
harriri FALiH RIFKI. 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. ----Çankırı caddeıi civır1nd1 
Hakimiyeti Milliye Matbaa 
srnda bHılmı,ıır. 

i 

Mahallesi Mevkii sokağı 

Hacıdoğan Ilgaz 

Cinsi Umum 
No. 

Han• 5/ 830 

Metruke 
No. 

;g 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 
2880 00 

Hki ihale 
bedeli 

Hisse miktan 

Tamamcr, 

kaç taklit oldui'tl 

deklz takılt 
ıuretlyle nakd• 

Yukarda yazılı hanenin mülkiyetinin ihalesi 3.10.934 çarşamba günü saat 15 te icra e
dilmek üzere müzayede 1 hafta temdit edilmiştir. Taliplenn müracaatları (2757) 8-4271 

ı 
1 SİNEMALAR 1 

YENi J 
Bugün bu gece: Yeni mevsimin 

yeni filmi: 

BAR ŞARKICISl 

F.canarzcı f eYkalide hissi dram. Oynıyan. 
tar: Claudettc Colbert • Ricardo Cortcz. 

fAMIRAT MtlNASEBETİLE 

BiR MÜDDET KAPALIDIR. 


