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Açış nutku 
Reiıicümbur Gazi Mustafa Kemal Hazretleri Büyük Millet Meclisinin 

dördüncü ıeçim devresinin dördüncü top lanma yılmı dün ıu nutukla aç
llU!lardırı 

Büyük Millet Meelisinin dördüncü Clevresinin dördüncü 
toplanma yılını açarken, Ulusun değerli Vekillerine saygıla
l'ınu ımnanm. 

Ge~en yıl içinde, yurtta çok gerekli işler görülmüştür. 
~ış i~lerindeki arasız çahşmalanmız da, sıyasamıza; ulusal 
•ılkiimiize uygun olarak haşanlmıştır. Bundan ötürü, Büyük 
l\tecJi~in ulus işlerindeki özeni., ulusumuzun canhlığı, gerçek
ten ()ğünç ile anılmaya değer. 

Arkarla~lar, 
.. Ulkenin ökonomik. kurumunu herk iterek genişletmek en 
0 nde tuttuğumuz işlerden.lir. Onun için, sanayi programı
nıızı, clnrmadan, yiiriitmckteyiz. 

Tasarlanan f ahrikalardan çoğunun temelleri ah]mışhr; 
heı•sinin kurulup işletilmesi için., fence, maliyece gereken
ler cfp hnlunmmmtr. 

tllkenin .. en h'eJli ek~ikliğini giderecek olan bu f abrikalan, 
~ok ~eçmedPn., kurup işletmek, hükumetin en önde ~öreee
gi işler•len olacaktır. 

••• 
Tic-aret ha!!lılıklanmız, karşıltklı, denk, anlaşmalar çer-

~evPıd içind.-rlir. . 
Ökonomik Mıkmtınm ortaya cıkardığı .yeni ,,;idişler içinde, 

\'eni Iİ«"art>I yöndemlerinin iviliklerl görülmü~tür. Ant"ak., 
l.!r yandan da., dış ticaretimf~i., yardımM .kurumlarla. doğru 
hılnoilerfp kolaylaştırmak yollan araşbnlm~Iıdır • . 

Arkadaşlar, 
RillNiniF. ki, duwnya Mlhklarıml?.111 ha,lıcası., ekim iiriin-

1.- • • d l"irnizdir. Rn vıl, iiriinlPrimizrl ·n bir nicesinin eğeri geçen 
Yıllara e-öre daha elveri!'41i olmm ·ur. 

Yanılan ~noJann da, 'Y11rd11m ·tzun ü~tün güzellikte olan 
ihiinl .. rini niyaı;ınlara tanrtmak 1 çok yardımı olaMlktTI". Rn
~~nl11 hfrlikte., ekim l~ine; ürii ıforlmidn arıtdmasma. bü
tun ÖP.eninlzi yermeniz çok yeri.ıde olur. 

Arkada~1ar, 

1 
Yurdtın haymdırlığı programı da büyük emekle flurma

• an viiriitiilmektedir. · 
kn Rn!?Un, yapılmakta bu111nan yeni demiry~H~rr he~ yüz 

• 0 tnPtreyi ~eçmrktedir. Satın alınanlarla hırlıkte devlet 
~hntlt•ki dPmiryollanmız beş bin kilometreyi geçer. 

Arkadaşlar, 
Ge~en yıl bütçede alman tutumlardan, ölçülerden aynl

ltııyaı-atc. yüriimeye Özenle cahşılrnaktadır. Devlet f(elirinin. 
:l"an~Rndılh ııihi ~erçekle!'4tiri1ecei!f çok umalur. Türk para
d ':,8Jllarn dr~erhd tntmaktaıhr. HiiknmP.t hu sıyasaya çok 
~~vermektedir; bundan böyle de bu ııyasadaa aynlmı-

YllQk · · · tır. .... 
d.!:t-aani ndiincİİnÜn., ttf!Ünt"Ü böJümil de, h.u yıJ, 1Jekkni1-
~=; nihl 1uıpanmıı~hr. Ul~ummtır.nn, hövlPlikle., hem devl.-tin 
rn ly.-c-.. 0 1Rn triit"İİnf" t?iİvPninl. hem de hayındırhk Rıvaıı;a-

•~.a \'p ..ı • .. • ı ·· ·· "l~e" hi r"'"1 değeri, bir daha göstermiş oması, ovunu "'" 
" .... ~nli'-ı· K lr. 

ı~"".'"1 i~I .. rinl maliyf'ce Aa;ylam bir fpmel üzerlnt": kurma" 
1\tıUet Meclisinin gösterıJ:~; uyanıklığı övgülerle ananın. 

••• 
t,~: 1111"11n- n1uA ~endemin rof"nklannm Mğhklan,. uilam· 

ql"J, ~irhii-r.liilderi, ll"Prln~ dfö~tii;ffimfiz ~ok ıEerekU bir 
1 !'nnu 2 inei .. .m.ıtı. l 

Her giin sabahlan Ankarada çıkar -

Meclisin yeni · yılı 
Büyük Millet Meclisi dün Reisicümhur 

Hazretlerinin ytllık nutuklarile iV.üncü 
toplantı )?lına . başlacll . 

Büyük Millet Meclisi dün, cıaat on 

beşte dördüncü seçme devresinin dör -

düncU toplantı yılına Reisicümhur Gazi 

Mustafa Kemal Hazretlerinin nutukla
tiyle baıladı. 

Yeniden relsliğt .eçilen ıtbım Pqa 
reislik nutkunu söylerken. 

Büyük Meclis, mebualar ve davetli -

terle hıncahınç dolu idi. 

Reisicilmhur Hazretlerinin localann.: 
da, Balkaİı antlaşmaaı hükQmetleri bari-

tası, ve bilha!!sa bu yıl içinde başarı. 
lan işlere, musikimize verilmesi lazım 

gelen istikameti işaret eden nokta ile 

Balkan İtilafı ve Türkiyenin harici sı· 

yasal n ı t csbit 'en kısımlar ııUrekli 

alkışlar ve yaşa seslerile karşıtanmı,

tır. 

Reiıicümhur Hazretleri içtima u
lonundaiı alkışla:rla uğUrlanmıştır. Son

ra Esat Bey riyasete gelerek rciı ve" 

reiı vekilliklerile idare Amirlerinin ve 

riyaeet divanı kltipliklcdnin intihabı 

yapılacağını bildirmiş ve mebuılarr rey 

vcrmeğe davet eylemiştir. 

Yapılan seçimde riyaaete Balıkesir 

mebusu Klzım Paşa Hazretlerinin, reis 

vekilliklerine de Esat (Bursa): Refet 

(Bursa) _Hasan (Trabzon) Beylerin ıe

çildiklerini bildirmiştir. 

İdare lmirliklcrine; Mehmet Ali 

(Artvin), Halit (Beyazıt) İrfan Ferit 

(Mardin). Kltipliklere Hamdi (Mersin), 

Cetll (Mersin), Ali (Rize). Refik (Kon

ya), Haydar Rüştü (Denizli), Ali Mu

zaffer (Konya) Beyler seçilmişlerdir. 

Riyasete intihaplarını mUteakip kUr
sUye gelen Kiznn Paşa Hazretleri ıu 

nutku ıöylemitlerdir; 

Meclisin daaH toplantwnda Bqveill Hauetlerlyl• Velıl11er •• JlebUlu 
Gul Huretleıiaia nutuklarım tlinlerhn. 

-clye bannlari, M • .Mabtmoa. M. Titll

lesk?w M. Purlç ile, yıİnan İktrut Baka

m M. Peımuoğlu, elçiler locaamda bO

yilk ve orta elçilerle madamlan ve bera
berlerindeki %evat yer •lımılardr. 

Meclisin toplanma aalonunda aynl

mıı yerlerde bakanlıklar milıtepr •e 

umum mildUrteri ve bUyük Uniformata

rlyte Büyük Erklnıharbiye, MilU MUda· 

faa erkim, matbuat mümessilleri oturu

vortardr. 

Reiıicilmhur Hazretleri saat 15 e 

doğru meclis önünde toplanmıı olan 

binlerce balkm alkrıları aruında mec
lisi şereflendirdiler, ve mecliain 6nlln· 

de BUyiik Millet Meclil'f Reiıl Kizrm. 

Bqvekll lamet Plf&larla. reiatlk diva

nı Uyelerl tarafmdan brfılandrlar • 

Saat ıs te reiı vekili Esat Bey y• 

nında reiılik divanı kitiplerl olduğu 

halde. reislik yerine geldi, ve yoklama 

··anıldıktan aonra, meclise. Reiıicüm

hur Hazretlerinin nutuklarını söyliye

ceklerini bildirdi. Ve Gazi Hazretleri 

mecliıin ve meclisteki yerli yabancı 

davetlilerin dakikalarca ıüren alkıtla

rı arasında reislik yerini terefiendirdi· 

ter. 

Relılcllmhur Huretlerlaha 8s t11rk

çc olarak MSy~lklerl 1uıtlala ._ aoll-

- Arkadatlar, 

Beni tekrar reialile ıeçtllfnlzden do

layı çok tqekldlr ederim. tıe batlarken 

sldn çok deferll yardrmlannru ıll•enl

yorum. Hepinid uyp •e ••el Ue .elim 
lanm. 

Bundan aonra reis •ekillilderlne ı< 

B•şvelıil ls~t Pap Huretletı 
~eli~ gelirken 

çilmif olan Refet. Esat w Hasan Beyler 
de bu intihaptan dolayı Mecliae tqek· 

kUrledai blldirmlflerdİI'. 
Meclia perıembe gUnO toplanmak 

..... toplanıp nihayet nrmlttlr. 
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'kmci teşrin 

1934 
CUMA 

Her yerde 5 kuruş 

öZTURKÇE 
Bir eski daha 

yıkıldı 
Dün Büyük CaZi, Türkiye 'Bü:vük 

Millet Meclisinin dördüncü yıl. dördün
cü toplanma çağını öz dille konatarak. 
özlü sözler diyerek açtı. 
. · Büyük Önderin ağzından çıkan her 

l_Öz dizisi okan türk ulusuna yepyeni 
bir yol çizer. 

Gazi'nin her konuımumda eskiden, 
kötüden bir yığm çöker; )'enİden. P 
zelden bir yığın doğar. 

Dün Millet Mecliıi üyelerinin Ye dı
prdan gelmi' yerli n yabancı dinleyici
lerin önünde konufUI Büyiilı Batnnız, 
geçmit yıllardan paslı bir analı gibi 
k11lan, aoysal ileriliğimizin )'llDI ırra yeri 
olmıyan eıki muıikiyi ,.arafılr ,erine frr
latrp attı. Dedi ki: 

" Bir uluaun yeni defitildifine ölçü, 

musikide değişikliği alabilmeai kaYr1Ya

bilmf'sidir. Bugün dinletmeğe yeltenilen 

muıiki yüz ağartacak değerde olmaktan 

uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulus!d, 

ince duygulan düşünceleri anlatan, y\ik· 
ıek deyişleri, aöyleyi,teri toplamak on· 

lan bir gün önce genel son musiki ku
rallanna göre işlemek cettktir. Anc·k 

bu güzeyde türk ulusal musoosi yük'le

lebilir, evrensel muıiki de yerini ala

bilir ••• ,. 

Dündenberi, eski, ceri .e uyuşturucu 

musiki de yoran ve güç öğrenilen arap 

öjüklerinin, ağdalı oımanlr dilinin, k!J'· 
mm ib'kH fesin, sözün kısası, CRZi dili, 

Gazi eli ve güreıi ile yıkılan bayat var
bklann yoluna tuttu demektir. 

Ba,ını dik tutarak, ve geçmişi Ye ge

leceği ile öğünerek acun ulustan arasın

da üstün bir yer tutan türk ulu11"• k .. .,_ 

di öz duyğulan birer ır olarak taknnıt~

tan utanmalı mıdır? 
Bugünkü günde o utanç dudak1an

mw kenetleyordu. Yarın ise, evrens:ıl 

(Sonu 2. inci aavılada) 

Gazi Hazretleri 
vilayetlerevinde 
ReiıicUmhur Gazi Muıtafa Keınat 

Haneleri diln Meclisten çıktıktan son· 
ra yanlarında Dahiliye Vekili ŞilkrU 
Kayı Bey olduğu halde, .. Emniyet A· 
bidesi .. ni, ""Vilayetler evi .. ni gesmi .. 
ler. Vilayetlerevi'nde "Devlet mahalle· 
ıl .. nin ileride alacafı biçimi gBsteren 
proje ve maket'i tetkik etmişler. sual
ler aormu,ıar ve kendilerine verilen 
lyuhatı dinlemişlerdir. 

Cazl Hazretleri ••F:mniyet Abidesi" 
nl "'Vilayetlerevi" ni pek betenmi,ter, 
abideyi "bllyük. manah. çok gUzeJ bir 
e.er .. diye anlatmı,lardrr. 

Gazi Hazretlerinin, "Vitayetlerevi • 
ni şereflendirdikleri zaman. evde, Da· 
biliye Vekileti tarafından il inci yıl 
şenliklerinde bulunmak Ozen Anlrara
ya gelen. İstanbul polisleri ,erefine 
veriien çay vardı. Gazi Hazretleri. bu 
~ayı da tercflendirme'k li\tfUnde bulun
muşlar, ve çayda bulunan Dahiliye V• 
ldletl erUnr ile polis amirlerine Utl· 
fıtJarda bulunmuşlardır. 

Irakh ~onuklar gittiler: 
cumhuriyetin on birinci yıldlSnU. 

mUnO kutlama vnliklerine lştir~k et• 

mek {bere Ankaraya gelen ve binb.,şı 
Mehmet Ali Beyin kumandaııındaki 
Irak hava filosu bu aabah uat 8 3o da 

,ehrimfz<len ayrılmıt ve 12 40 U Ada
-nadan geçmittir. Filo hava meydanın
dan ayrılırken hava müıt~n Salim 
Cevat Paşa ve hava kıt:.atı kuma~ 
danlarından Celal, Şefik. Zeki Beyle~ 

1fo 1tırlı: w lraft tayyarecileri tarafın
dan 9fur1ıınm1' tre aynca tayyueteri
mk •duda kaCtar beraber gltmfstir . 



SAYIFA 2 

Cumurluğun on birinci yıldönümünden ötürü 
yabancı hükümdarlarla devlet reisleri Hazera
tmdan gelen kutlama telyazılarına Reisicüm
hur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin vermiş 
oldukları cevapları oldukları gibi yazıyoruz: 

~leksika Reisicüm1ıuru llz. ne ı 
Cümhuriyetin yıldönümU münasebe 

tiyle bana göndermek lütfunda bulun
muş olduğunuz dostane tebriklerden do
layı Zatı Devletlerine samimi surette te
tckkilr ederim • 

GAZİ M. KEMAL 

~fganistan Kıralı Hz. ne 
Zatı Haşmetanelerinin göndermiş ol

<1uklan tebriklerden fevkaUde mütehas
els olduğum halde şahsi saadetinizle Af
ganistan'ın refahı hakk;ndaki temennile
dmi kabul buyurmanızı rica ederim. 

GAZİ M. KEMAL 

Muır Kıralı Birinci Fıuıt llz. ne 
Cümburiyet ilSnmın yıldönllmü mü· 

nasebetiyle Zatı Haşmetanelerinin gön
dermek lütfunda bulunmuş olduktan dos 
tane telgraftan dolayı hararetle teşekkür 
eder ve şahsi saadetleri ite Mısrr'ın re
fah ve azameti hakkındaki en samimi te
mennilerimin kabulünü rica eylerim. 

GAZİ M. KEMAL 

Fehametli Macaristan Naibi 
hillcrimeti hazretlerine 

CUmhuriyctin ilanının yıldönUmU 
aıUna~ebetile zatı asiHinelerinin gön
dermiş oldukları telgraftan fevkalade 
mütehassis olduğum halde en hararetli 
teşekkürlerimi ve zatı asi'lanelerinin 
phsi saadeti ile Macaristanın refahı 
hakkındaki temennilerimi kabul bu
yurmanızı rica ederim. 

GAZI M. KEMAL 

llaşmetlu Abdülaziz ll:ı. ne 
Rayaz 

Türkiye CUmhuriyetinin ilanının 

yıldönUmü münasebetile zatı başmeta

nelerinin göndermiş oldukları tebrik
lerden fevkalade mütehassis olduğum 

halde şahsi saadetiniz hakkındaki en 
tamimi tcmennilerimin kabulünü rica 
a<l.crim. 

GAZI M. KEMAL 

Flaşmetlii. Japon imparatoru 
Hazretlerine 

O:ümhuriyetin ilanının yrldönümil 
mUnasebetile göndermek ICıtfunda bu
lunmuş olduğunuz dostane telgraftan 
dolayı zatı haşmetanelerine hararetle 
teşekkür ve şahsi saadetinizle impara· 
torluğunuzun refahı hakkındaki en 
samimi temennilerimin kabulünü rica 

•derim. 
GAZ! M. KEMAL 

Çekoslovakya Rei iciinılıuru 
HazretJerine 

Cümhuriyetin ilanının yıldönUmU 
mUnasebetile göndermek H'itfunda bu
lt."nmuş olduğunuz dostane telgraftan 
dolayı zatı devletlerine hararetle te
tekkilr ve şahsi saadetinizle Çekoslo
vakyanın refahı hakkındaki samimi te
mennilerimin kabulünün rica ederim. 

GAZİ M. KEMAL 

Yunan Reisicümhnru 1\1. Zaimis 
Hazretlerine 

Cümhuriyetin ilanının on birinci 
.fJldönilmü münascbetilc göndermek 
lOtfunda bulunmuş olduğunuz telgraf
namenizin ihtiva etmekte olduğu söz
lerden fevkalade mütehassis olduğum 
halde zatı devletlerinden en samimi te
ıekkürlerimi ve ~hsi saadetinizle asil 
dost yunan milletinin refahı hakkın

daki en hareretli temennilerimi kabul 
buyurmanızı rica ederim. 

GAZİ M. KEMAL 

Bir/q;k Amerika Reisiciimhuru 
M. Franklin Ruzvelt 

Hazretlerine 
CUmhuriyetin ilSnınm yıldönümll 

münasebetiyle Zatı Devletlerinin gön .. 
dermek lütEunda bulunmuı oldukları 

dostane telgraftan pek mUtehassis oldu
ğum f.alde en hararetli teşekkürlerimi 

•c şahsi saadetinizle Birlcıik Amerika•· 
nrn refahı hakkJndaki teı:nennilerimi ka
bul buvurmanın rica ederim. 

GuiM. KemaJ 

Ha§meıli't Rıza Salı PehlefJi 
Hmretlcrine 

Cümhuriyetin yıldönümü mlinasebe
tile vaki olan dostane tebrikatı haşmeta
nelerinden dolayı en hararetli teşekkür
lerimi takdim eder Zatı Haşmetaneleri

nin şahsi saadetleriyle dost ve komşu 

İran mi11etinin refahı için halisane te
mennilerimi teyit ederim. 

Gazi M. Kemal 

~l. Adolf llitler llazreılerine 
Cümhuriyetin ilanının yıldönUmü mU

nasebetiyle Zatı Devletlerinin gönder
mek lütfunda bulunmuş oldukları dosta
ne telgraftan pek mütehassis olduğum 
halde en hararetli teşekkürlerimi ve :ıh 

si Baadetinizle Almanya'nın refahı hak
kındaki temennilerimi kabul buyurmanı. 

zı rica ederim. 
Gazi M. Kemal 

San Salvador Reisiciimlıuru 
Hazretlerine 

Cümhuriyetin yılclönümii mUna!lebe
tiyle vaki dostane tebriklerinizden dola
yı teşekkür ederim. 

GAZİ M. KEMAL 

Souyet R11JJya Merlrezi icra 
komitesi Rei.f(i M. Kalenin 

llazreılerine 
Cümhuriyetin ilanının yrldönlimU 

mUnasebetiyle bana göndermek Hitfün
de bulunmuş olduğunuz dostane tel
graftan fevkatade mütehassis olduğum 
halde en hararetli teşekkürlerimi ve 
şahsi saadetinizle Sovyet Birliğinin 

komşu milletlerinin refahı hakkındaki 
samimi temennilerimi kabul buyurma
nızı rica ederim. 

GAZİ M. KEMAL 

llaşmcıliı lrak Kıralı Tiz. ne 
Cilmhuriyetin ilanının yrldönümU 

mllnasebetiyle zatihaşmetanelerinin 

göndermiş oldukları dostane telgraf
tan fevkalade mütehassis olduğum hal
de zati haşmetanelerinden en hararetli 
teşekkürlerimi ve şahsi saadetinizle 
Irak'm refahı hakkındaki temennileri
mi kabul buyurmamr:ı rica ederim. 

GAZİ M. KEM AL 

Lituanya Rci~iciimhuru Hz. ne 
CUmhurivetin ilanının yıldönümU 

mlinnscbetiyle zatihaşmetanelerinin 

göndermiş oldukları dostane telgraf
tan fevkalade mlitehassis olduğum hal
de zati hnsmetanelerinden en hararetli 
teşekkürlerimi ve şahsi 5aadetini7.:1e 
Litvanya'nm refahı hakkındaki temen
nilerimi kabul buyurmanızı rica ederim. 

GAZİ M. KEMAL 

Arjantin RP.itticiimh11ru 11z. ne 
Cümhuriyetin ilanının yıldönümQ 

münasebetiyle zati haşmetanelerinin 

göndermiş oldukları dostane telgraf
tan fevkalade mütehassis olduğum hal
de zati haşmetanelerinden en hararetli 
teşekkürlerimi ve şahst saadetinizle 
Arjantin'in refahı hakkındaki temen
nilerimi kabul buyurmanızı rica ede-
rim. GAZİ M. KEMAL 

Muhafızgücüne plaka 
bugün veriliyor. 

Türkiye bisiklet turunu muvafEaki
yetle bitiren Muhafız GücU bisikletçile
rine Cümhuriyet Halk Fırkası tarafın
dan verileceğinidünkü sayımızda yazdı
ğtmrz gümilş plaka; bugün, Ankara Gil
cU alanında Ankara Gücü - Ateş Gilneş 
futbol maçının birinci ortasında Rahmi 
Bey tarafından merasimle verilecektir. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Adliye Sarayı karııımda 

ANKARA . , 
ec7-ahaneıidir. 

HAKIMIYETl MILLIYE 

Gazi Hz. nin hitabeleri 
ve yunan gazeteleri. 

Atina, 1 (A.A.) - Bütiln gazet.tler,, 
Gazi fostafa Kemal H.azretieri::ıin ~·ta· 
besini hararetle tefsir etmekte müttefik· 
tirler. 

Proia gazetesi diyor kiı 

" Bu hitabe, her fırsatta sulha olan 

iymanını izhar eden bllyük ıslahatçının 

bütün faaliyetini aksettirmektedir. 

Türk. yunan dostluğu, bunun en bü

yük misalidir. Hitabe, Balkan ulusları

nın vicdanında ihtizaı:lı bir akis uyandır
mıştır.,, 

Ka timerini gazetesi diyor ki: 

" Gazi'nin hitabesi, dört Balkan dev

letinin sulh ülküsüne olan sarsılmaz 

iyrr<ınlarını ve bu devletlerin Balkan 
dostluklarım artırmak hususundaki azim 
]erini teyit etmektedir. 

Türk milletinin büyük Şefi, Balkan 

antlaşma,ını - dostluğu ve teşriki mesai

si sulhun tarsini için ciddi bir güvenç 

teşkil edecek olan Bulgaristan,ın iştira

kiyle • tamamlanmak arzulanru hatırlat. 
mıştır. 

Bu temenni, bütün Balkan devletle
rinin arzularına ve hislerine tetabuk et
mektedir.,, 

Diğer gazeteler, aynı mealde neşri

yatta bulunmaktadırlar. 

~------+•••·------~ 

Selanik sergisinde birinci 
mükafatı aldık 

Beynelmilel dokuzuncu Selanik 

sergisi reisliği, sergiye resmen iştirak 

eden devletlerin pavyonlarını tetkike 

memur sergi jüri heyetinin türk pav
yonuna serginin büyiik mükafatını tev
cih ettiğini resmen türkofis reisliğine 
bildirmiştir. 

Sergi reisliği, bu münasebetle türk 
pavyonunun kazandığı büyük muvaffa
kiyetten dolayı hararetli tebriklerini 
ifade etmekte ve tevcih edilen müka
fatın berat ve nışanlarmın imalinden 
sonra gönderileceğini bildirmektedir. 

Radyoda alaturka 
saz çalınmıyacak 

Gazi Hazretlerinin Büyük Millet 
Meclisinde söyledikleri nutukdan mül
hem olarak, Dahiliye Vekaleti dün, An
kara ve İstanbul valilerine, Tadyo prog
ramlarından alaturka musikinin tama -
men kaldırılmasını ve radyolarda yalnız 
garp tekniğiyle yapılmış ulusal musiki 
parçalanmmn garp tekniğini bilen sa
natkarlar tarafından çalınmasını bildir
miştir .. 

•••• 

ÖZ TÜRKÇE 
( Başı 1 inci sayrlada J 

musiki arasında türk geçmişi, türk ge
leceği, türlt dili ye türk bilgisi gibi ey

-nel bir yer tutacaktır 
Dün Gazi konuşurken, özdillc bunu 

da sayın ulusuna muştu. M. N. 
Önder - lider 
Ulus - mi11ct 
Üye - aza 
A nak - hatıra 

Soysal - içtimai 
Ulusal - Milli 
Genel - Umum. 
Kural - kaide 
Güzeyde - savede 
Evrensel - Oniversel 
Ôjülc - harf 
Güre - enerjı 

Utanç - hicap 
Eynel - müntehap 
Sayrn - muhterem 
Muitu - mlijdeledi. 

-··· 
İstanbul - İskcn<leriye armmı(fa 

işliyen vapurlarda gümrük 
araması 

Bugün gümrükler mUsteşarı Adil 
~eyin reiıliÇi altında Muhafaza Umum 
"umandam Se~fi Paşa ve gümrükler 
umum müdürü Cemil Beyin de bu
lunduğu bir komisyon f stanbul ne ts
kenderiyc araamda işliyen ulusal ge
milerin dönüşte tzmir'e u~rıyanların
da arama yapma yoıtarını tesbit için 
ara.ştırma yapmış ve bunµn iiçn ete bir 
talimatname hazırlamıfbr. . ~ • · 

2 İKİNC TEŞRIN 1931t <...tıMA 

( Bı:şı 1 inci sayı/ada ; 

cHriklik iştir. (Sağlık ı;ıoysal yarrlım Bakaulığınm) bu yön
ıfcn hizc kn·anç verecek yolda çalışmakta olduğunu görmek
teyiz. 

*** 
l{iiltür işlerimiz üzerine, ulusça ~()niillerimizin titrediği-

ni bilirsiniz. Bu işlerin başında «la, tiirk tarihini.. doğru te
melleri fü•tiine kurmak; öz tiirk diline. değeri olan ~enişlil,'1 
vcrmt·k için candan çalışılmakta oMni!nnu EOöylemeliyim. 
Bu çalışmaların ~öz kamaştırıcı verimlere ereceğine şimdi
den inanabilirsiniz. 

Arkadaşlar, 

Giizel sanatların lıepsincle, nlm:ı gençliğinin ne türlii iler
lt>tilmesini i~tediğinizi bilirm. Hu, ya(Hlmaktadır. Ancak, 
bunda en ~.ahnk, en önde götiirülmesi gerekli olan Türk 
mu ild~idir. Bir ulusun yeni değişikli~inde ölçü, musikide 
deği~iklibri alabilmesi, kavrayabilmesidir. 

Hugiin dinletmeye yeltenilen mu iki yiiz nğartacak değer
de olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz. Ulusal, ince 
clu:n,~ulan, fliişünccleri anlatan; yiiksek deyişleri. söyle)iş
l('ri toplamak. onlan, bir Win Önce, ~enel son musiki kural
~arına göre işlemek gerektir. Ancak; hu güzcy(Jc Türk ulusal 
mn"iki"'i yiikselc ilir, evrt>nsel mu"'ikicle yerini alabilir. 

Kiiltiir işlt>ri Bakanlığmm buna de~crincc özen vermesini, 
kamunun da bunda ona yardımcı olma mı diJcrim. 

*** 
Arkadaşlar., 

Uluslarara~t sıya!=!n ncunu, geçen },J içinde korunma lmygu 
suna diiştii; bu yüzden hiitiin iilkelerdc silahlanmaya ]uz ve
rildi. 

Ciirnnriyet lıiikiimcti de. lmndan ()olayı, bir yandan, ulu
~al koruma p;iiciinü pekiştirmeye çalı ırken, bir yandan da 
hnrışm sar .. ılmama~ı için, ulusların birlikte çalışmasına umut 
veren yoldan ayrılmamak uğrunda elinden geleni esirgeme
miştir. 

Ciimuriyet Tiirkiye'"'inin, do~tluklarma çözülmez ha~lılı
ğı, geçmiş yıllarda, tiirlii işlerde flenenmiştir. Ulusumuzun 
ncunca tanmmıq özlii~iiniin gereği ,Je karşılıklı ''erilmiş ö-
7Ü tutmaktır. R11 na ne tiirlü ()zenildiği, bundan böyle de 
iizcnilecei::>i helfülir. 

Balkan antla ma ı, Balkan devletlerinin, biribirinin \•ar
!ıklarma özel saygı beslemesini göz önünde tutan mutlu bir 
bel~cclir. 

Bunun. smırlarnı korunmasında, gerçek bir değeri oldu
ğu be .. hf'llidir. 

Anknra'da toplanmış olan "Balkan antlaşma (Ji,•amnın, 
,·erimli, yerinde., çalışmasını ulusumuz sevgi ile karşıladı. 

Arkada~lar, 
Ulncı:umuz, genel (;konomik, genel sıyasal karışıklığı hii

yiik olıx1ınluk1a karşılannştır; kendine göstc:rilt·n yolun doğ
l'ulnğnnn anlamıştır~ yc·niden çıkabilecek güçlükleri yenme
ye dt> nmk o1clnğunn A()ste.rmiştir. 

Son beledi):C se<:imlcrinde, rey knl1anahilccek olanların, 
yüzde yetmi~ hcşimlen çoğu reylerini kullanmışlardır. 

Ulnsnn, içerdc hirliırinin, hem 11elli, hem denenmiş, ol
maqı, ~elecek i<;in, en biiyiik giivcnçtir. 

Arkadaşlar, 
Dördiincii Riiyük Millet 1\f ecli i, ulu birlij!incfo, ()evlet 

6ıya"nsmda yiiksek çalı~ma değer·ni ~Ösfcrmi tir. Biı toplan
tı yılındaki çalışmalarmı7. ırasında, size ~eleet•k ulus işleri 
için ele, en doğru yollan hfı)up ı:;östereceğinize ciivenimiz 
varılır. 

Toı>lanhmz kutlu olsun. 
(Ntuktaki öz türkçe kelimelerin l{a~ 4 ü~cü sayfadadır)./) 

Şehir meclisi 
Yeni Ankara Belediye Meclisi dUn 

saat on yedide ilk toplantısını yapmı~

trr. Toplantıyı kısa bir nutukla açan 

Vali ve Belediye Reisi Nevzat Bey şe· 

hir meclisi üyelerine şehrin menfaati
ne uygun muvaffakıyetler diledikten 
sonra reis vekillikleri, katiplikler ve 
encümen üyelikleri için seçim yapıl
mıştır. Reylerin tasnifi neticesinde 
reis vekilJiklerine fırka vilayet idare 
heyeti reis vekili avukat Mlimtaz ve 
tayyare cemiyeti reisi muavini ŞükrU 

Beylerin, kAtipliklere Makbule Naci 
Hanım ile Mecdi Sadrettin Beyin, da
imt encümen azahklarma Halim, İbra
him Rauf ve Ziya Beyler seçilmişler
dir. 

Diğer encUmenler şöyle teşekkilt et
miştir: 

:'"'ütçe"Encümenine: Samlye ·Hanım- • 
efendi, Hayrutıah, 1skendcr, Mümtaz, 
Reşat, Cafer Tayyar, Vehbi Beyler. 
Tarife ve kavanin encümeni: Halim, 

dün toplandı 
İbrahim, Rauf, Naşit. Rifat, Feyzi. ttJ 
mar ve nafıa enrJmeni: Ahmet, Ceırıa1 
Muhlis, ŞilkrU, takip, Rauf, Veli :Be)'J 

ler. Sıhhiye endimeni: Makbule N3ct 
Hanımefendi, Hliseyin Ertuğrul, YIY 

suf Hikmet, AH Vahit, Bilal, ısınef4 
Osman Beyler. Tetkik hesap encuıııO
ni: Fethi, İskender, Himlt, Ziya, J.{1" 

zaffer, Nurettin, Nusret Beyler. d 
Seçimden sonra ruznameye dab 9' 

iıler sıra ile görüşUlmUş ve pazarte 
günü saat on yedide toplanmak nıet~ 
toplantıya nihayet verilmiş_tir. 

•••• 

Cevat Bey Viyana 
. elçisi oldu. 

·1·ğint ~ Hamdi Beyin Berlin Elçı ı •ğl'" 
yininden ötUrU açılan Viyana Elçi~·~ 
ne Cevat Beyin tayini yükaek t•• ' 
iktiran etmiştir. 



;.._tKtNct TEŞRİN 1%ı CUMA 
%s: 

HAKİMİ YETİ MİLLİYE 

Ankar a'da bir giia re simle 

Q._. 

"""'' li "' ~t•ıı llzret/eri d - • • l?ı~· ao11,.• i; . an Buyük Millet Veclisine girerlerkeıı ve meclısten çık· 
•t· .. , tet~~'Yet Abidesini, Vil.,., ererindı (devlet aıahalle.>inin} proje 

ederlerken. 

Yunan Hariciye Nuırı 'il. Mu.imos, Romanya Hariciye Nasırı 'il. TltlJle~ 
ko, Yugoslavya Hariciye NHır JluavinJ il. Puri' dlla BByllk Jlillet Jlftliaine 
gelirlerken. Meclistt G_ui Hazretlerinin nutuklarını IUya~ti CIJmlıur loe&Un
dıa dinlerlerken. Alttdi resim: Dabiliyt1 Vekili ŞlkrlJ IC.aya Bey tanlıllda11 
Vilır.ılereriadeki lstaabal polisi prell • rerilea ,ay uyaletlatle. 

Diln akşam yeni bir programla de
ğerli bir canlılık göstermcğr başhyan 
Ankara radyosu ilerisi için otan umut
larımızı artırdı. Faydalı olmak by
gusunun, bn işi ele alanları güçlendir
diği ve kutlu bir sona erişmclerinde 
onlara yardım edeceği besbellidir. 

Gazi Hazretlerinin Millet Meclisin
de söyledikleri acunlar kadar değerli 
&özlerle eski musikinin gömülüp gitti
ği bir günde Ankara radyosunun bu 
buyruklara yara§8Jl yolda işe atılmı' 
olmasını büyük bir mk (tali) belgitl 
(eseri) sayarız. 

Radyomuz dün gece kamumuzu (he
pimizi) eğlen<lirdi, faydalandırdı, U· 

mutlarmuza güç ve genişlik verdi. 

Ulvi Cemal, Necdet Remzi BryJtt 
bUyiik bir ust.tlık ve gönW taşkml•&ı 
lle mueiki parçaaını sona eriştirdiler. 
BUtiln dinleyicilerin bidm gibi tat 
duyduklarını söylerken yanılmacbtı
mıza inanıyoruz. 

Yakup Kadri Beyin, modern 1111 

edebiyatı tizcırine yaptığı konu..-ıu 
bitince çok tizUldllk. Deleri bllylik 
odibiml.dn ıcsi, redyoya uygun diıftl
ğü için, kulağa çok güsel geliyonha. 
Onu doya doya ve pUrU11Cb dinledik. 
Ve bir çok faydalandık. 

Guetcmizin b1f yazıcıaı Falih Rıf
kı Beyin "Bizim Akdenb,. bitikinden 
(kitap) bir parça okundu. okuntuya 
pek eyi relen "Bizim Akdeniz,, t6* 
edebiyatmm e9i buJ.unmu yapmüa
rındac biridir. Radyoda onu o katı 
eyi okudular Jd "Bizim Akdeıılı,.i 
yazan gibi okuyanını dıl kutlaaalt 
borç biliyoruz. 

Bundan sonn Ankarapalaaın ca
ban.dı,çok eyi ıeçUmlt parçalar çaldı w 
böylıllklı de ilk pcenfn pn>gramı ~ 
nuna erifti. 

Yeni Ankara radyosunua bu tutamla 
ortalıfa radyo iatetini yayacaft nd70 
dlnkyicllerlnl çotaıtacağı ctlıı gibi bdll 
oluyor. Cuma, puar alqamlarmda tada 
dinlenecek ne kadar çok iyi konp (mnı 
su) bulandufuna okurla.nama g~. 
mek itila BnilmlbdeJd ikf pcenin pros• 
nmlDI •fıda J'UIYOrUS S 

2-Saate,rla 

il - On daJdb kahkaha 
11-Muıi.ld: 

Necil Dam (S parça (a) ibı 
'(b) pbcık, ( c) bir yu laeb
raıı.) 

Ulvi Cemal (plyao) 

lO - Çocuklann on d•Jdbıı (~ 
tllr) 

10-MuıUdı 

Bellini (La Somnambulel 
,. (Volga prkııı) 

Verdi (Slmon Boc:canegra) 
Gom~ı (Salvator Roaa) 
Nurullah Şevket (teganni) 
Ulvi Cemal (piyano) 

11 - Halk filrlcrl 

1 S - ilanı muaDdal 
Ajanı haberleri • Ofiı Uher'· 
Jeri 

3 - Sonteıria 

10 - Bir ana. bir baba. bir hoca lıoo 
nuıuyorlar 

15- Musildt 
UlvlCelnal Set damla 
Ulvi Cemal (Piyano) 

U - Bir ihtiyar konutuJOr: ( 40 .e
ne evet Tilrldye'de nasd .,.. 

J bat edilirdi?) 

ıo - Musiki: 
Vivaldl Coaceno 
Sarasate Romam AndaJıı ı • 
Necdet Remzi (Keman) 
Ulvi Cemal (Piyaao) 

l O - Demiryollanmıs. 

15 - Dans musikisi. 
Ajanı haberleri - Ofta hıher .. 
leri. 

YILLIK TOPLANTIYA ÇA0IRIL1& 

Avcıla1 KulübOaden: 
Ankara Avcılar KulilbUıdln geclıen 

yıllık kurultayı bu aym 16 ıncı cama 
gUnU uat ı 4te kulUpte toplanacalı:br. 
O gün n o saatte bUtiln arkad8fl8rm 
eelmelerlnl dilerls. Giln konusu .... 
tardır: 

1 - Geçen yrlm hesapblnnı rollla • 
ma ft temizleme; 

2 - Yapılan itleri yoklama; 
S - Yapılacak ftkri koaupna: 
4- Yeni idare hevetl 98Çimi. 

ltlatt H qetl 



SAYIFA 4 

1NG1L TERE'DE. 

Deniz görüşmele
rinde teralib:.İ yolt 

Londra, 1 (A.A.) - Diln emcrikan 
ve japon murahhasları arasında yapılan 
dcnh: görUşmclerinde hiç bir Uerlenit 
elde edilememiştir. 

Amerikan mehafilinde söylendiğine 
göre görü meler japon teklifleri Uıe

rlnde cereyan etmiş ve japonlann ile· 
rl aUrdliğü mecmu tonilato meselesinin 
teknik tatbikatı tetkik olumnuştur. Ja
ponlar müdafaa ve taarruz silahlan 
hakkındaki düşüncelerini anlatmışlar 

fakat amerikalılar bu düşUnceleri ka
bul etmemiflerdir. Emniyet mesele iy
le silahlarda denkliğin genel manaları 
da münakaşa edilmiştir. Japonlar iste
dikleri azami tonilatonun tamamıni 

yapmak fikrinde olmadıklarını ıöyle

mltler, ancak silahlarda denkliğin mUn 
basıran bir şeref ve haysiyet meselesi 
olduğunu çünkU donanmalarının bu· 
gün ingiliz ve amerikan donanmaların• 
dan çok aşağı bulunduğu mütaleasını 

ileri sürmüşlerdir. Amerikalılar ise bil· 
akis iaponlann İngiltere ve Amerika· 
ya denk bir g{lçte olduklarını çUnkU 
bir devletin deniz ificil o memleketle
re göre hesap edilmek 1ft:zrmgeldiğini 

söylemiştir. 

Amerikalılar, toplantıdan japon nok
ta{ nazarını .kabul etmeden ayrılmışlar
dır. 

Amerikan - Japon ~örüşnıeleri 
Londra, 1 (A.A.) - DUnkU ameri• 

kan ve japon deniz görilpnelerinin ne
ticesiz kalmıı olmasına rağmen konut· 
malar devam edecek gibi glSzükmektt!· 
dir. M. Makdonald hafta tatilini geçir· 
mek Uzere japon murahhaslarını Çe· 
kcn•c davet etmf lerdir. M. Makdonald 
bu ayın on yedisinde amerikan ttıurab· 
haslarınr da Çeken•e davet edecektir. 

M. Makdonaldın fikri iki taraf mu 
rahhaslarrnı kabil olduğu kadar Lon
dra'da fazla alıkoymak ve onlara dU§Un 
mok imkSnını \'ermektedir. 

1'flllrtler Cemiveti Umumi 
"' Katihi l,onclra'da 

Londra, 1 (A.A.) - Mitıetler Ce
miyeti Umumi K~tibi M. Avenol bu· 
raya gelmiştir. snahlan bırakma kon
feransı bürosunun toplanması imk§nla
n ve silahsızlanma meselesinin bu
g{lnkU vadyetl hakkrnda dış bakanı 

M. Saymen amerikan murahhası M. 
Norman Davis ve konferans reisi M. 
Henderson ile g5rllşecektlr. 

Firdr"~i şenli~i 
Londra, 1 ( A.A.) - Lortlar kama

rasında Firdevsi'nin bininci yıl dönil
mn mUnasebetiyle parlak bir ziyafet 
verilmiş ve müsteşrik i!emmisson ros 
şehnameden parçalar okunmuş ve ter
cilme edilmiştir. Birçok hatipler bu 
mllnasebetle İngiliz • f yran dostlu~u
nu kutlamışlardır. 

Veni hir fü;!-ıiihnhri 
Londra, 1 ( A.A.) - Male adaların

da bir İngiliz Ussübahrlsi yapılacağı 

blldiritmektedir. Bu iş, imparatorluk 
içindeki hava yoUarının genişlemesi 

ve korunması hakkında hava bak&nh
fmca hazırlanan plina dahli bulun
maktadır. 

Sar plebisiti 
l'aris, 1 (A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor: Fransız askeri makamlarmm 
Sar hUkQmcti tarafml.1an istenildiği va
bt emrine asker vermek için teclbirler 
aldıfına dair çıkan haberleri tavlih et
mek lh.ımdır. Muahedenin ileri slirdülil 
ıeklide plepisitin do~rulukla vaoılması
nr fstiyen Fransa hfç bir tarEda Sar bal
kmm reyi Utreinde mUeasir olmağı iste
mez. Sar halin revini tBmamiyJt ~rbett 

olarak kullanmahdrl'. Fransa eiiclerfnfn 
mlldahalesi ancak Milletler Cemiyeti 
meclisinin 1025 ve l Q2~ da ki verdi ti ka
rarlar neticesinde Fransa'ya terettilp 
eden h•v!1e1milel vecibelerin Hası zaru
reti halinde ve Sar hükOmetinin kati is
tef<i Uzerine vukuhulahiJir. Sar'& asayi 
ıin devamından ve can ve mallann mu· 
ha(azasından yeg5ne mesut olan hillrll· 
nt'"t ~:n hiikOmeti<tir. 

LEH1STAN'DA 

Lehistan aşvelcili-
nin bir nutku 

Varşova, 1 (A.A.) - Başvekil M. 
Kozlovski dUn akşam mdyoda hü~
metin son Uç ay zarfında 8konomik ve 
malt sahalardaki çalışmaları hakkında 
bir nutuk söylemiştir. 

Diyet meclisine verilen bütçe pro
jesi pek fazla olmryan ve gittikçe aıal· 
makta bulunan bir açık g8stennekte-
dir. Filhakika 1933 - !4 devresi açı· 
ğı 337 milyon iken 1934 - 35 açığı 
223 milyon olmuf ve 1935 - 36 açı~r 

ise 150 milyon tahmin edilmekte bu· 
lunmuştur. 

Bütçe vaziyeti hiç bir suretle para
nın istikrarı Uzerinde mUessir olma
maktadır. Esasen adi bUtçe filen istik
rar bulmaktadır. Zi.ra verimli işlere 

harcanan para dUşUnUlen açık mikta
rından fazladır. 

Başvekil bundan sonra masrafı azalt· 
mak ve halkın satın alma kabiliyetini 
çoğaltmak yolunda alınan tedbirleri ve 
bu arada bilhassa ekim borçlarının 

af f mı soys:ıl sigorta ıslahatrnr, vergi· 
lerin tadilini ve demiryolu ve posta 
telgraf ve başka genel hizmet tarifelc· 
rlnin azaltılmasını saymııtır. 

Sanayi eşya fiatlannin o.ultrlarak 
ekim UrUnlerinin fiatlandırılm ı mü
sait neticeler vermiştir. Buna devmı 
edenlet' bu suretle şehirle köy rasın· 
dakl mUbadelenln çoğalmaıma ve ekim 
UrUnlerinin revacına lmkln verileeıtk· 
tir. Diğer cihetten hUkOmet timdi 
100 bin 1 çiye l temin etmekte olan 
nafta itlerine devam edecektir. 

Bundan sonra son tufandan .nllte· 
esair olnnlar lehinde alınan tedbirleri 
izah eden b:ış ekil, bUkOmetln bUtçe 
ve rnilıt lktısat dcı:tklctmesinl yeniden 
kurmak lçin çok ıey yapttfını ve fakat 
yapılacak olan ,ok fey mvecut oldu· 
ğunu ve bunun için de milletin itimat 
ve muzaharetinl istediğini Bayllyerek 
söılerinl bitirmlıtlr. 

A1manya'mn Fran y ihracatı 
Parla, 1 (A.A.) - Ticaret bakanlı· 

ğmdan bildirildiğine g8rc, 1934 ıenetıl· 
nln ba§mda Almanya'nın Fransa'ya yap· 
ttft ihracat ayda 200 milyon frankı bu· 
kıyordu O zamandanberl bu miktar 
azalmamış bilakis 28 temmuz tarihli iti
l!f Uzerine senede 130 milyon frank tu
tan kanunusanideki kontenjan tahdidatı 
da kaldırılmıştır. 

l 935 biitçesl 

KO.MA A'DA. 

Küçük hilaf ökonomik ve mnli 
iş birliği 

Bükreı. 1 (A.A.) - Küçük lytilU 
devletlerinin üç milli banka mildilrlerl 
toplanarak dı§ ticarete ve ticaret antla§
malarına ait tedbirler ittihazının yalnız 

hükQmetlere ait olduğunu milşabede et• 
mi§lerdir. 

Banka müdürleri kliring usulUnü ve 
icabına g8re bunu genclle§tirecek bir te· 
diye tarzını kabul etmek ve her nevi ma· 
ll teabhiltleri ve bakayayı tasfiye eyle
mek hususlarında mutabık kalmışlardır. 
Her Uç banka döviz ticaretine tahdidat 
koymuş olan memleketlerle olan kliring 
aktif ve pasiflerini her ay biribirlerine 
bildireceklerdir. Belgrat'da imza olunan 
işbirliği protokoluna iltihak etmeğe ve 
KOçUk !ytilfifın ökonomik ve mali vazi
yetini tetkik etmek üzere bankalardan 
her birinde servisler ihdasına da karar 
verilmi tir. 

Kilçük lytltaf ulusal bankatan mU· 
dürlerl ökonomik kalkınma ve tabii va
ziyete d8nme esas artın alttn esasına 

dayanan bir para istikrarı olduğu kana· 
atını izhar etmislerdir. 

Ökonomik i lerdc uii timnl 
Bükreş, 1 (A.A.) - lthaUlt mUsaa· 

delerini vermekte olan daire aleyhinde 
yapılan ikSyetler üzerine ticaret bakanı 
bu dairede ara tırma yapılmasını enırct
miı ve adliye dairenin bUtUn dosyaların· 
da vaziyet eylemiştir. Belgeler tetkik 
edilerek iddia edilen suüıtim.atler tespit 
edilec:ektlr. S8ylendiğine göre onbef ka· 
dar memur şllphe altında bulunmakta· 
dır. 

Kıral Knrol hlrinci konunda 
Fraıı 'yı ııiyareı edecek 
Bükreı, l (A.A.) - Havas ajansı 

bUdirlyor. MUteveffa M. Bartu•nun 
BUkreş'e yaptığı ~iyarctlerdcnbcri Bık 
aık mevzuu bahıolan Romanya .Kıralı 

Karol'un Fransa'yı resmen ziyareti, bl· 
rinci kflnunun 20 Iİ lle 3 l l arasında VU• 

kUbutacaktir. Marsllya cinayeti tızerine 
Romanya'da ll.5n edilen matem mezkftr 
tarihte bitmektedir. 

Rekor kıran italyan 
tayyarecileri 

1st nbut, 1 (Telefon) - Hattı mUs· 
takim istikametinde mesafe rekoru kır
mı§ \)lan bir italyan tayyaresi bugün 
saat or. :· ;te Büyükdere tayyare istasi
yonuna indiler. 

Kınnı harbmda ölen ita1yan 
o kerlcri için dini iiyin 

İstanbul, 1 (Telefon) - Kırım har· 
bında ölen italyan a kerlerinin batıra· 
smı anmak Uıere 5 te§rinisanl pazar· 
tesl gUnU Feriktsy katolik kili indo 

Ateşgüneş - Ankaragücü 
maçı 

Pazartesi gUnü geçiJ resmi dolayı • 
iyle oynanmıyan Ateş-Güneş - An

kara Gilcil maçı bugün saat on beşte 
Ankara GilcU alanında yapılacaktır. 
Ateş-Güneşliler Gençlerbirliğine kar

şr uğradıklan mağlQblyetin i 1f"rinl 
silmeyi ve bu seferki rakibin kuvvetini 
de dil Unerek takımlarını lstanbuldan 
getirttikleri Uç oyuncu ile takviye et -
tiklerini duyduk. Esasen Gençlerbirlf· 
ğine kargı yenilmeleri kuvvetıizlikle -
rinden değil, tana yabancılrk ve biraz 
da şanssızlık yilzUndendi. Nitekim 
Gençler maçının sonlarına doğru oyna· 
dıkları oyunla hakikt kuvvetlerini gös· 
tenni oldular. Takımlarına yeni o· 
yuncuların gelmesi ve bir haftadır lıtl· 
rahat ettikleri g8z 5nllne getiriline An· 
kara GUcUnUn geçireceği zor imtihan 
tneydana çıkar. GilçlUler de maçın e· 
hemmiyetini dllşUnerek lstanbut'dan 
kalecileri Nuriyi ve Eski ehir'den Yu
nüs'ü getirttikleri gibi ayağından ra
hatsrz bulunan Alaattin Bey de rahat -
eızlrğı geçtiğinden maça girecektir. 
Hiç Upheslz kl bu çetin maç bUyUk bir 
zevkle seyredilecektir. Her lkl taraf 
muvaffakiyet dileriz. 

Maç geri bırakılacak 
Ankara Futbol heyetinden : 
2. 11. 934 cuma gUnU fikUıtUr mucl· 

bince oynanması iycap eden tik maçla· 
n tehir edflmi§tlr. 

İsveç sefirinin giderken 
söyledikleri 

İ&tanbul, 1 (Telefon) - Varşova· 
ya nakleditmlı olan tsvcçln Ankara 
sefiri bugün Adriys npuru ile Pirc'ye 
gitti. Sefir aynı umanda, laveçln A· 
tinn sefiri oldu~dan yunan hfikQmc
tine veda edecektir. Guetecllere be
yanatında, TUrklyeyl terkctmekte ol· 
duğundan dolayı çok miltee11lr oldı>
ğunu söyledikten sonra dedi 1d: 

••- Daima terakkiye, daima urt ve 

mUtek9.miJ bir hayata doğru yUrUycn 

'Ve hiç bir zaman işsiz kalmıyan bir 
tezgSh gibi ç.alışıla.n TUrkiyeyl C6efle 
terkcdiyorum.,. 
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Bugünkü at yarışları 
Bugün sonbahar at yarışlarının 1Je• 

§incisi yapılacaktır. Birinci koşu: UÇ 
yaşında ve hiç koşu kazanmamış yarıtıl 
kan ingiliz taylara mahsustur. :Mesa· 
fesi 1600 metredir. Koşuya kaydedilell 
taylar arasında Adana'dan gelen Yıl· 
drz ve Settar Efendinin Kezban isınin• 
deki tayı en kuvvetlileridir. KoşuY11 
Keıbanın kaıanacğınr zannediyoruz, 

ikinci koşu: dört ve daha yukarı 
yaıtaki yerli, yarım kan ve halis kail 
arap at ve kısraklara mah us handikaP" 
tır. Mesafe f 2400 meredir. 

Ko u ,.. on bir t kaydedilmi~tir• 
En ağır sikleti taşıyan Rıdvan Beyill 

Hakanı (64 kilo) en hafif sikleti taşt• 
yan da Rifat Efendinin Hamdanıdır 

(45 kilo). Fakat Hakan bu koşuya işti 
rak etmiyccek ve halis kan arap atla• 

rına mahsus olan llçilncU koşuda koşa• 
caktır. Ta ıdıklan kilolara nazaran di· 

ğer atlar arasında en fazla kaı:anrnası 
ihtimali olan Ahmet Efendinin TayY.,. 

ndır. Pl!sc için Mesut ve Sarıkız'ı ta"° 
iye edebiliriz. 

U çUncO ko u: D6rt ve daha yukarı 
yaştaki halis kan arap at ve kısraklaı1' 
na mahsustur. Mesafesi 1600 metredif• 
Bu koşunun favorisi Hakandır. 

D6rdUncU kô§u: dört w daha yukatS 
yqtaki haliskan ingiliz at ve kısraklara 

mahsustur. Mesafesi 3000 metredir. 
Ko§uya kaydedilen at "Ve k:nıraklarll 

taşıyacaklan aikletleri yazıyoruz: 

Ronglon CS4 - Kazbadalya 62,~ .... 
Grandc.ua 60,5 - Barç 58. Normal tıft 
koıu yapmıyan Ronglon'u naran itibar' 
almanak koıuda en fazla pnsı olaO 

Grandcna'chr. Maamafih huysusl~ 
yapmadan ko~maaı ihtimalinl dllşUner~ 
bahsi mUıterek merakhlan Ronglon•a d' 
oymyabllirlcr. 

Bqlncl Jcoıu: 934 aenealnde koşu ~ 
sanmamIJ dl>rt ve daha yukan yajta~ 
yanm kan ingillz at ve baraklara uıalıı' 
ıuatur. Meıafesl 2400 metredir. 

Bu koıuyu da Giln~ ismindeki ıtıd 
bıanacağmı zannediyoruz. 

ÇUte babiı ikinci ve dlSrdUncU kOI 
ul r arasındadır. A. ı. 

İstanbul şehir meclisi 
toplandı 

İstanbula birçok italyan ıstanouı, ı (Telefon) - Şehir rne~ 

1 lisl ilk toplantısını bugUn yaptı. Rei9 

seyyahı ge di v•killlklerine avukat Sadettin Ferit 

İstanbul, 1 (Telefon) - Bugtln ıeh· l...:ylc euacı Necip Beyler seçildiler• 
rimbe 17 O İtalyan seyyah geldL Bun· Kara Karamustafa zade Ahmet Bey be" 
ların içinde erbest aanat erbabı, yük· lediye azalığından istifa etti; yerirıd 
sek memurlar vardı. MUzeleri ve şehri yedek azadan mütekait bahriye kayıxıs• 

Pari , 1 (A.A.) - Parlamento mali
ye encümeni ı 935 bUtçesinf tespit etmi§ 
tir. Masr r 47 milyar 572 milyon ve ge· 
lir 46 milyar 985 milyondur. BUtçede 
587 mil on franklık bir açık vardrr. dini ayin yaprlacaktır. gez:diler. 1 kamı Hasmı Fehmi Bey girdi. 

7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Gazi Hazretlerinin Biiyük l\lillet l\tcclisioin diiukü toplanbsında öyledikleri açma nulkundaki öz türkçe kelimelerin osmanlıcJl 

ve f rnn ızca knrşılıkları: 
Türkç 

Sayın 

Oyc 

Uluı 

Genel (gen, geni~' 

Sıyaıa (yaaa) 

Uluıal (uluı) 

Yön dem 

Özen 

Ofünç, övünç 

Oiünmck 
Okonomik 

Kurum (kurmak) 

Berkitmek 

Gerekmek 

Cerrkcnler 

Denk 

Ekim 

Orün 

Bayınd rlık 

Bayındır 

Antmak 

Oranl rnak 

Ödünç 

Güç 

Oimtl<, övmek 

Oımanlıca 

CUzi~ muht 

Aza, unsur, ut,uy 

Millet 

Umumi 

Siyaaet 

Milli 

Uıul 

itina, dikkat 

iftihar 

Fahretmek 

lkt.aadi 

Tetlôlat 

r ahlrim etmek 

lc:np ebnek, lizım olmak 

icap edenler, liamolanl.,. 
Muadil, miluV:I 
Ziraat 

Hasılat. mahı 

imar, ıwnnn 
Mamur 

Tasfiye etmek 

Talunin etmek 

lstilao 

Kudret, kuvvet 

Sena etmek 

Fransızca 

Honorabl 

Membre 
Nation 

General 

PoHtique 

NationaJ 

Proc~dE 

Attentioo 

FiertE 

Eeonoaaiquı 

Orgaaiaa lİo•. 

Conıo1icler 

Conditiont nhe .. aın. 
~qullibre, balanc:e 
AgricUlture 

Produit 

Selectionner 

Prcvoir 

Emprunt 

Force 

Louer 

Türkçt 

Dirilik (dirik) 

Soya&! ( IOJ) 

Bakanlık 

Bakan 

Kural 

Gfize, 

Evren 

Evremel 

Pekiıtirmek 

Banı 

Gereii gibi 

Ant 

Antlaım• 

Özel (ÖZ) 

Ozel 
Mutlu 

Belge 

Sryaaal 

Anıma.k 

Anık 

Güvenç 

Güven 

Kutlu 

Ounanhca Fnımzca 

Hayati Vital 
lçtimei 5ocia1 
Vekalet, nezaret Miniıthe 

Vekil, nllZD' Miniıtre 

Kaide Rqle 

Saye, sölge Gri.ı l. 

Felek, kainat Univreı 

Alemfiimul Uaivenel 
~abiye etmek Fortifier 
SUih Paiz 

Jcaln ıibi ~ D fauclr81t. ~ 

.-..ıfaat 
Aht 
Miaak ~.ete 

Huauai Particuliu 

Ezel, enel 
Bahtiyar, mesut Heurms 
Hüccet, vcaib Document 

Siyui POtitiqu 

HazJT olmak E.tre pret 

Amade, ha.zır Pret 

latiaatgab, .zahir Appui 

itimat Confiance 

Müteyemme' Beni 



HAKIMI YET! MI LL:I.\: -~' li.~---------Emll!"""!'"ml----""'!!'!'9---..... s=-A-Y_I_F .... A_: 5 ~-=~~~~;K;1N:.;;C~l~T~E~Ş~R~l~N~19~3~4~C~U~M;;A~--!"!!!'!!!!!!9""----"!"""".,...--'!'!!!!"-:-.~~~!""!"'!~--'!"""'!''IB!"~--..---:..,.._~~--:~-
~f,n11 ,., 1>osıusı. z dolayıdır ki, 1922 den 1926 ya k Jar, 

ürluye ve ~ovyet Kusya 
.Rayh hükfımetinin şark antlaşma ve 

karşılıklı yardım prensibine iştira
ki reddetmesi, Pııris'ten maada, Mos
kova ve Ankara hükfunetlerinin de son 
derece ehenuniyet verdikleri projenin 
Yapılınasını gene geciktirecektir. 

Bu projenin muhtevası esasen son 
2 atnanlarda cereyan eden diplomatik 
konutmalar esnasında bir hayli değiş· 
nılıti. Şüphe yok ki Almanya'nın bu 
hususta vereceği cevap uzun uzun tet
kik edilecek ve blitUn dilnya kançelar • 
lıkları da Hitlerci Rayh'm beynelmilel 
tegriki mesaiye katılması imktnına yol 
•Çtnak Uzere münasip bir fonnlil aramı
Ya koyulacaklardır. Filhakiyka Şark 
antlaşmasının, Bedin ve Varşovanm İf· 
tirakiyle kuvvetleneceği fişikfirdır. Bu· 
nunla beraber Almanya ve Lehistan'ın 
•on ıözU ne olursa olsun katt ittifakın, 
bu iki memleket iştirak etsin etmesin, 
belki de sene nihayetinden evel busu· 
le geleceği kuvvetle muhtemeldir. 

••• 
Bu müspet netiyce almak arzusu, 

M. Bartu'nun M. Litvinof, Tevfik Rü;· 
tU Bey ve Baron Alösi ile Cenevredeki 
konuşmalan esnasında iyice belirmiştir. 
İştiraki mesaileri Milletler Cemiyetin· 
de açıkça görlllen Sovyet Birliği ve 
Türkiye Hariciye Vekilleri Fransa, İn· 
giltere ve İtalya mümessilleri nezdinde 
rnUmkUn mertebe ısrar edip müzakerele· 
zıin çabuk yllrllmesini fstemektedirler. 
Boğazların aıskerltegtiritmesi meselesi, 
Paria rnukavelesinl kuvvetlendiren YC 

Çok taraflı olan bir mütekabil yardım 
nıuahedesi yapılmadıkça kapanmıı ol· 
lllıyacaktır. M. M. Litvinof ile birlikte 
~ifan Tevfik RUştU Bey, silahlan 
azaltma meseleıinde kendiıi ile görllf • 
nınıtnr. 

Esasen konferansta ıilahların hıra· 
kılmaıı denilen karada ve denizde ıl -
lablaıunanın aultılması, bir .UrU mtııe. 
ftaktz fikirler ve gllrilltillll mllnakap • 
lann bosluğu içinde kaybolarak dikkat. 
ten gittikçe w;aldapnaktadrr; o kadar 
iki onu unutulmaktan belki de .M. Hen
deraon'un sebatı bile kurtaramıyacak· 
tır. Bunun içindir 1d ıilahııdanma 
konferan mm tamamen ~lflaı ettifi gUn 
•iır seyyar topçuluk meaelcainin orta· 
dan kalktığını g&-en Ankara bllkQmetf. 
nin ne gibi bir vaziyet alacağı düf{lnlll 
ınUştUr. MalQmdur iki Boğaz;lar muka· 
'P'elesi mucibince Tilrkiye'nin Çanak· 
lcaıe ile Boğazlan tahkim etmiye ala· 
hiyeti yoktur. Yani bUralarda daima 
•ğır toplar bulunduramaz. İsmet Pa • 
fa, Lozan'da bu kayıtlan istemiyerck 
kabul etmi§ti. Bir milddct ~onn da 
tUJ"k erkSnıharbiyesi sabit topçuluğun 
Oldukça yerini tutabilecek bir a~ır aey· 
Yar topçuluk ihdas etmiıti. Halbuki 
hcnnz nıalGm olmıyan bazı sebeplerle 
afır topçuluk aleyhinde Cenene•de 
~ir çok şeyler 6Öylendiği ı-e topçu1u • 
gun prensip iytibariyle ortadan kaldı· 
rılnıası tekarrür ettiği isin, Tevfik 
Ril~tti Bey bu fırsattan istifade ederek 
noğazların bu suretle tek mUdafaasın· 
dan !tllahrum bır.alnldığını ileri ıUrdU. ... 

1Bu aıülahualara türk - ıaovyet B<r 
bzlar siyasetinin. Bulgari6tan mllstes-
~ 01nıaıt şartiyle, lblitün Balkan deı- • 
Ctlerince tensip edildiğini hemen ila· 

\te edelim Malfun olduğu ıre&hile ıulu· 
•at i11 • h 1

111 ziyadeıile ıtcmsil eden Ankara 
, 

11
kfhncti ulusal hi.ki:niyetin kutaiyet 

'-uıı her IJCJ.İn fevkinde tutmUf <Yt 

~· Diğer taraftan türk .a:ıu • 
1 _.ebelerinin d&r.tte nçn ıhep bu BO,lu· 
k~ Jlıeaelesi_. ylldinde.n do!m.uıtur. ı;... 

lt.lby.arun 1bu .huamtaki ıuy...al 
te~ 
g· de ba11hıp:a.rdı.. Halbuki ..... 
~ ~ .mc.elmio. a a1Ua • • 
y~ uı>heleıiııdeıı birim t.qJdl d

::;.:eau-. zira u .R.-s.s. ile Tıürkir a
\te a. ~-"""DO .eıı dikkate ~er 
ne :::• ~k mcn:aatlerl lheri
daaa ı&.: ..... ~ butıman denn ôoatlııldar· 
tU ~ efkilr eebep olan bu ıörlit-
10~ ~ı'ıkiye 9 mncu aaır 90Dumın dip.

daha~~~ :ıloldurmuı olan "mil -
S0._ !'.t Cöz &ünde bulunduruyor. 

·JCt b" :1" 
tele.ti ıt'. ıği de b1r zaman .ay.m endi-
bu ~Jaınıı olduğundan istikbalde 
h ty !7tclttden kendini .korumaya ı,Ç8· 
h. or. Za-anı d" 1 . . . lr n· '" mızın ıp omasısı yenı 

lZiltQ il . 
tl'ıefh zerıne kurulmu' bir 'ok 
L_ Utl'ıJar y . . 
'llls.... arattnıstır. Maamafıh bıl· .... ,°"'~ . 
lonra t . . nevre sukutu hayallerinden 
llnııtnıa~hın dainıt olan prensiplerini 

azırn geli~. Bu prensipler· 

den biri de şüphe yok ki Boğazların 
türkler tarafından muhafazasıdır. 

İ§te türk tezinin evvel& Fransada, 
sonra bir kaç haftadanbcri İngiltere'de 
yani statükoya bağlı olan devletler neı
dinde nazan dikkate alınmasının sebe
bi budur. Diğer taraftan bizzat Türki
ye ve U.R.S.S. de bütün kuvvetleriyle 
aynı statükoya merbutturlar. 

Bunu söylerken şllphcsiz U.R.S.S.'in 
yalnrz kara statükosunu kastediyor ve 
komUnist nazariyatı ile yayılma siya • 
setini mevzuubahs etmiyoruz. Bu fyti
barla TUrkiyenin vaziyet ve misali dik
kate değer. Zira şimaldeki büyük kom
ıusuna ilk el uzatan o olduğu gibi 1919 

dan 1935 e kadar da kendi mukaddera
tını onunkine bağlıyan da gene odur. 
Bununla beraber propagandaya dair hu· 
suslarda bazı garantiler istedi ve aldı: 
ve bu sahada kendini bilhassa enerjiyi 
ve vaziyetinin vlizuhu sayesinde koru· 
du. 

BugUn Rusya ve Türkiye bazı mUda
halelcrden masun kalmak istiyorlar. 
Talep ettikleri ıey Fransa'nın kuvvetli 
gUvencile birlikte, bir şark Lo • 
kamo'sunun aletidir. Bu akti, birinci· 
den daha vcrmili ve müessir olup ln • 
giltere ve hattA İtalya tarafından kabul 
edilmiş ve Sovyet Birliğinin Mllletler 
Cemiyetine girmesiyle zaruri kdınmı~ 
bir mukavele olarak telakki ediyorlar. 

La Depeı TIJnizlyendon 

Lehistan ordu unun 
ıslah ah 
Varıov•, Blrinciteırln 1194 

Lehistan cllmhurrelıl geçenlerde on 
yediden eltınıı yaıına kadar olLn e~eıc
lerle, seviyeleri harp takdirinde hh:met 
etmelerine mUıalt olan kadınları yar • 
drmcı birmet mUkelleflyeti altm• IO -

kan bir emirname nqretti. Diğer bir 
kararname de gene harp takdirinde, ya
bancılar da dahil oldulu halde bUtUn 
Lebiıtan halkını gerek pbsen gerekse 
maddeten yurt mildaf auı hizmetine sa· 
fuacak olan deYlet memurlarrnm Ala
blyetledni teıbit etmektedir. Bu eıntr
namcler memleketin biltlln kuvvetlerini 
mOdaf aa emrinde toplamanın son ted
birleridir. Bu mUnaıebetle Lehistan 
ordusunun lmnıluıunda bugilne kadar 
geçen f tthalelere bir göz gezdirmek 
faydasız olmıyacaktsr. 

Pllsudskl Lehistan ordusunu kurmak 
llzere 1918 de lfe başladığı zaman, Or
ta Avrupa mUttefiklerinin 1917 de lı::ur· 
dukları ıay11ı pek çok olmıyan leh or
dusunun yanında bir de 1917 fazında 
tejiyonların da~ılmasmdan sonra Pil
sudski taraftarlarının meydana getir -
dikleri gidi bir leh askeri kurumu 
vardı. 

Bu gizli kurum derhal orduya ka· 
tddı. Aynı zamanda Almanya, Rusya 
ve Avusturya ordulannda bulunan ne 
kadar lehli varsa yeni orduya çekmek 
için harekete geçildi. Mlistakil leh 
devletinin ilk asker! ıkıtaları, en bllyil· 
~il alay olmak Uzere ~ıitJi bir yıfın 

garilnU Unde idiler. 1919 un eon.undan 
ıiytibarendir k1, liva n fırka kurumu 
yapıldı. YUksek kumanda yerledııe de 
eski avusturya zabitled getirildi. .Fran· 
uda bu.lunan n ço.fu :amerikah lebll-

ierden toplanmıı olan HaJler ordusu da 
Fransa'dan Lehistan& geldi. Çok geç
meden parlamento da, .aüerf mOkelle • 
fi~tin tatbikble brv •erdL Paat o 
arralarda ptııılı bir aner toplaman bah· 
.ı mevzu olamıyordu. Hattı SoY;Jet"' 
ller ıBirlill ile olan Jwpta bile, .,_. 
~ çofu g&nltlHUeJ'deıı toplau .. 
htımifti. Ordunun bir .ineme .,. ..... 
:!arak ıslah edilme•ine ancak 1921 mat'• 

1tmda aktedilen Riga buttınclan. eıonra 
ıbqlanabil di. 

tik i&ıce biltüıı dikkat l"C ....... f7d 
,uked .Ukellefiyetin tatbiki no ...w.t 
~k Jçin harbiye me~Jerin.la 
1kundmaaı 0%erinde toplandı. ip ~ 
&faa ıblrllği olan ~utıafular,, da ıb9 
ıaıralarda dofdu. Bu .adı daha ffn)'a 
lharbmdan evel, A vuaturya erklıu bar· 

b• sinin yarduniyle PU.udakl tarafm
ıye f b' l'ğl 

dan kurulmu§ olan leh mUda aa ır ı 
de ta91yordu. LaJWı bu defald. yalnız 
bir müdafaa birliği değildi. Bunun ay· 
nl zamanda nyasal :trir ~nı de nrdr • 
Muhafız:lara Pllsudlki'nln ldeta ISzel 
ordum ıgkl De .a.öıtlJOCda C Bmctan 

yani Pilsudski devlet işlerinden uzak
laştınldığı zamanlar, hükumet onlara 
şüpheli kimseler muamelesi yapıyordu 
Bu sebeple, "Muhafrzlar,, a kar ı v zi 
yeti denklestirmek maksadiyle rnl!h"fa 
zakarlar da "Sokol,, spor teşkiJ;ıtını bir 
müdafaa birliği biçimine sokmaca k lk· 
tılar. 

l912!S mayısında Pilııudski'nin hil
kfimeti devirme hareketinde Pilsudski 
tarafına geçmis olan askert kıtalarm 

yanında muhafıılar da Vito hUkfimeti
nc karsı yer almn~lardı. Bu hareketle
riyle de özel ordu olarak mükemme
len vazifelerini yaptılar. 

Ondan sonra artık sıyasal özleri 
gfiniln birinde bllsblltlin bir müda
faa birliği halini aldı. Muhafızlnr bir
liğinin bugünkü ~azifesi gençliği ııs • 
kerlik mükellefiyetinden önce hazırla· 
ma}c ve halkın aşağı tabakaları ıırasın
da müdafaa dU~üncesini doğurtup bes
lemektir. Bu kurumun azalan ordu
nun geçit resimlerine tam bir askcrf 
teslihQtla istlrak ediyorlar. Hiç Uphe 
yok ki Lehistan ordusunun aeferberli
ğe hazırlanması işine muhafızlar birli
ğinin çok büyük faydası dokunmakta· 
dır. 

Buna karşı orta mektep "e jlmnas 
talebesinin asker! mükellefiyetten evel 
hazırlanmasını muhafızJar birliği değil, 
bir kaç sene evet bilhassa bu uğurda 
kurulmuş olan )Jir daire temin etmekte
dir. Leh müdafaa kurumunun mühim 
bir parçasını da "demiryolcutar ve pos
ta memurları askeri hazırlanma ider.e· 
si,, tegkil etmektedir. 

Bu idare bir harp olduğu takdirde 
bu hususta faal ordudan hiç tts$er ,e~
meclen her iki mühirn mUnakaJat mil -
essesesinin derhal askert bir müessese 
haline sokulmasını mUmktln kı1makta • 
dır. Askeri geçiş resimlerine demlr
yolcularla p°'ta memurları da keı:a i§
drak ~hnektedirler. Sorı Hmler için
de gaı ve hava korunma birliiinin Yilr 
kuvvetle ıslah edilmesi keyfiyeti de 
5ok dikkate değer mahiyettedir. Sayıla· 
Tı oldukça bUyUk olan bir de kadınla
rı askerliğe hazır1ama te kltatı yardır. 

Yukardaki birlik1er bUkOmetln bU -
yük tc5vik ve yardımını gördiikleri bıl
de bütün nıcmlelsct baJkrnı saramamıJ
tı; çlinkU bunlara girmek, ya göntillU 
ve yahut da muayyen bazı meslek grup· 
tarından olma~a bağlı idi. Yardımcı 

hizmet rnllkellefiyetl hakkındaki ka • 
rarnemclcr L.chiatan ~rdu umm ısı.

batını tekemmül cttinni~ oluyor. ~im· 
di artık denebilir ki memleketin akla 
gelen ne kadar kuvvetleri varsa hepsi 
harp işleri hizmeti emri al tına sokul· 
muştur. 

Noye Zfirher Ç11yt1.1ng'tan. 

lSTANBUL KONFERAN iNi 
GtlZEL AKfSI~ERI 

Parlamentolar birliği lıt..nbul 
konferanJmm gerek tertibi Yf: 8C
rek çalııması bakımından büyük 
bir muvafafkiyetle netiycelendi· 
~i malumdur. Ecnebi delegeler 
türk grupu için bir şeref ve övünç 
waileıi tetkil eden bu muvaffaki
yeti yurtlarına döndükten aonra 
da aönderdikleri mektuplar ve ga
zetelerde y.aptndan bey&ln~t vo 
nefrİyat ile betli ettirmekten 
geri kalmıyorlar. Konferans reisi 
Hasan ve türk gnıpu reisi Necip 
Ali Beyef~diler nıuhtelif gruplar 
tarafIDdn b.raretJi ıebrik •e l4t ,. 
,ekkilr mektuplan Alrnıılardu. 

Parlamentolar birliği umunıl 
katibi Mösyö Leopold Buaıiye 
t6rk _grupunun umumi lci.tibi Ze
kei Mesut B~e Cenene• den yaz. 
dıfı bir ...ktapta da hirlilin lntı. 
ha Ye c:lllFsıılanaa fU ...do ._. 
dimaıı olmaktadır: "m Koıaf~ 
ım muvaffakiydle Jletiyc:~~nme
ıinden dolayı türk pııpuna derin 
ve aamlmt minnet ve tetetddır1e • 
rimt Mm&rllll· Bunlarm b&yik Mr 
kıwr, b-. cleleseleria takdirini 
kazanan bir dikkat, oton&.~ .,. 
.. .-affalriyet ile konfwaua ter· 
tihiııe ~lıtuılf olan .tahıuma Ail· 
tir. Tertipteki büyük ınükemm~ 
llyet konferanam en iyi prtlar 
~nde cereyan etmesine " bütün 
deleıeler arumda çok ...ntmt 
bir laaYanm liunle selmesi.e yar
drm ettiii gi&i Twk.iye CüıPbu.ri
yetinin bafJDda blllmaan :tahsiyet· 
terin de tqki)at bıuusundaki kud
ret ve kabiliyetlerinin yakından 
takairinG fınat ~.Da ıaG· 

/ · !. car· stand~ 
cümhuriyet 

})ayranımız 
Budapeşte, 27 (Hususi) - Türkiye 

Cümhuriyetinln on birinci yıldönilmU 

münasebetiyle macar - tUrk birliği a-

zaları Macaristan içtima[ cemiyetler 

birliğinin büyük salonunda bu akşam 

fevkalade hir toplantı yaptılar. Mera

simde bir çok mebuslar ve &yan mecll-

i azaları ile başvekil namına basvekl· 

let müsteşarı M. Barsi Aladar, Hırva

tistan eski reisi M. Baro Skerlez lvan, 

macar - türk Ticaret Odası reisi me· 
bu Erodi Tibamer, Estonya konsoloıµ 
?.ilinski Gabor, Türkiye Budape§te el

çisi Behiç Bey ve elçilik erk&nr, bir çok 
macar Alimler, mlltehas ıslar, Univensl· 
te profesörleri, ve macar gençleri hı· 
~rr bulunmuşlardır. 

Maçar - Türk blrliğl reisi eski na -
zır ve mebus M. Pekar Gyula ulu tllrlt 

budununu ve onun Ulu Ba buğu Gad 
Mustafa Kemal Haı:retlerfnl ve mec -
liste har:ır bulunan Till'kiyc elçisi Be· 

hic; Beyi selamladı ve ge~n yıl aynı 
günlerde Ankara'da bulunurken g6r • 
dilklerinl ıve tahassllslerlnl anlattı. Ga· 
d'nin o uman s6ylemit oldufu nutku 
hatırlattı ve tUrk milletinin pyrlmaz 
yıllarla ya~yııcaımı ve kuvvetleneee • 

ğini söyllyerek ıBzlcrlnt bitirdi. Çok 
alkı lanın bu nutu_ktan tonra Macarlı • 
tan içtimai umlyctler birliği reisi me· 
buı M. Baro11 Gabor §6z alarak ü~ bin· 
den fazl.a macar ccmlyetf namına tUı* 

mftletini, BUyUk Ga:ı:i'yl ıve tOrk elçi· 
ııini selamlıyarak terakki yolunda 
muvaffakiyetlerinin devamını dllıdl. 

Ondan sonra Macar - TUrlr bf rlilf U· 

mu mmlldllrU M. Veg JerıfJ bOyllk tnrk 
fnkılabmın mUeadeleterinden.. Jktı .. t 
sahasında bac:arı.!ığı bllyflk lıterden ,.e 
~§ senelik yeni tar~ lktıudt pllnınm 
.ehemmiyetinden bthae4cn bir konfı"' 
rana ıvcrdl ıye dedi ki: "TOrklye CUm.-

buriyett, lktıaat •hasında her~eıl f&· 
§ırtım bllylMf bir muvaff a1dyet bzan • 
dı. Şimdiye kadar e1de edilen mttyu

ler eski binanın ,.apı11na Mlenmlt f~ 
ni ta§lar değil, 7enl bnıtan bUyUk 
TUrkiye'ııin temel ta tandır. Ar·m· 
dızlı albayrak aanı alanlarından •onra 

f imdi de fabrikalarda, tarlalarda, tiCMI 
rekabet 11ahasında da muı.affer oldu ve 
yeni zaferlere doğru gidiyor.,, 

M. Yeg J enö'nUn çok •lkıtlanan 
konferansından 80nra Türkiye elçlıl 
Behiç Bey aöz alarak teK1drllrlerlnt v• 
macar milletiyle ulu kırat naibi Amiral 
Horti hakıkında fyl duygularını ve dl· 
JekJerinl aöyledi. -···-

J pana u tesisahnm temel 
atma mera imi 

Isparta, 30 (A.A.) - Memleketin 
sağlık bakımından mühim bir ihtiyacı 

olan ft yapılması ,e,kidenberl düşünU.. 

len ve projesi hazJJ olan gehir içme •u· 
YJlnun projenin tatbiki cilmhuriyetiml
ıin on birinci yıldBnUmüne tesadüf ~ 
ınigtir. Bu mUnucbetle yapılacak olaıı 

beton ıu toplama havuzlarının temel 1-t
ına merasimi bugO.n aaat ıeklzde V:di 
Beyin J't memleket ılleri gelenlerinin J'C 

balkın bu.ıurlyle bllyUk tezahüratla '"' 
pıllJllf n outuklar -':Sylenmiftir. Yapda.ıo 
ak olu" ~700 nra ketifll olup auyıao 
by~dan ltı'baren 700 metrelik be
ton ye SOO ıkfiaur metrelik font boruı. 

Sa au toplama hn:m:landır. Senelerden.
beri yapılmuı dftfllnUlen bu mtlhlm 
ınemleket iti ancak cilmhurlyct devrin

de gerçekleımfıtlr. Bu it baıarıhnca 

~mlekeda eu ta&Mta u.,.. edöm1f ola· 

,ak ıbu,pla ~düf edilen &ilki tat .. tta
ld gUçlUldcr bu aayede artık ortadg 
blbca.ktır. 

~~~~~~ıı=ı!ll!~~~l!l!:.!"!t•9!!1!'!!Wll 

•ıe.betLa bütiln .del.gelM .-ewle
ketioiziD senit ve ~en,in jştikba • 
linin en inandmcı uns\11'1-.nııdeıı 
birini kendi Bözleriyle ıörüp an· 
lamak imkimm bulmuılardır. 
Konferanım bluvaffakiyetino 

yardrm etmekle yalnız diler grup
lara mensup dele,gelerin lükran 
ve muhabbetini kazaJUDalda kal
madınız aynı zamanda semleke
tinize d~ güzel bir hizuıet iyfa et· 
mit oldunuz .•• Tebrik ve~ 
lerimi tekrar .a~ ... 

• • • 
resım serg sı 

Maarif Vekaletinin himayesi a1tır aa 
İkinci İnkılap Resim Sergisi İsmet 
Paşe1 Kız EnstitüsU salonunda evelsl 
gün Maarif Vekili tarafından eçrlmış • 
tır. 

İkinci inkılap resim ve heykel ser· 
gisi geçen yıl açılmış olan ilk sergiye 
nazaran çok daha zengin ve gtµeldlr, 
Genç ressam ve heykeltratlarımızın in~ 
kılap sanatı aahaııında bir yıllık çahı· 
malarınm verlmlnl bir araya toplayıtn 
bu sergi lnlntabro unaı sahaam4a 4a 
genç unsurlar taraf andan eaerlendirllt• 
ceğine en bUyUk delildir. Gen,liğin 
inkılapçı ve ıoyaa1 temayüllere Ut> 

r.ak kaldığından tlkAyet etmi§ olanlar 
b6yle büyijk bir f nkılap serglılnin yal• 
nız gençlerin tablo ve heykelleriyle d~ 
Ju olduğunu g8rlince iddialarında ya" 
nılmıo olduklarını anlayaçaklardır, 
inkılaba inanmı§ ve onu 6z rnhlarında 
benimsemi§ otan tUrk gençliği, bu sa• 
hada bir yıl içinde gösterdiği llcrJeylt 
le yarın için bize bUyUk Urnf tler verl• 
yor. Yeni inkılap resim sergisi ayro 
umanda sanatta modern enlayı§ ve tcti 
niğln gençler tarafından çok iyi hu· 
medildiğinl ve unatk!rlarımızın milU 
renk ~e çeınlnin aanata ıokulması için 
'uurlu araştırmalar yaptıklarmı gös
termek iyti~rlyJe qe bizi sevindiriyor. 

Diğer resim sergtlerinde de isimle .. 
rini tanıtmı§ ve göze çarpmış oları ba .. 
zr genç unsurların bu sergide 'birer kıy· 
met haline gelişleırinl daha iyi 
duyuyoruz. Gerek teknik, gerekse sa· 
nat sezişi lytlbariyle tenkit bakışları 11 

mızı ~rgide do18ftrrırsak fntibalarmu .. 
~ı §ŞyJe ıkaycJeıkbiljriı:; 

AH Avni Bey dtha dyade alman else 
presyonizmi tarzında ~Jışıyor.Çift~iler 
isimli Uç tablosu gerek kompozisyon vo 
gerekse renk tezatlarının ahengi bakı· 
mrrulaa kuvvetlidir. 

En delerll beykeltrqtannuı:dan hl• 
rl olan ZUhtU B~y bu aergiye ılltt "ka • 
bartma,, taslaiı ilıı; iştira~ ediyor. San• 
gin ile yapılmJt oJısı bu taslaklar bil• 
yUk bir tezyini gUzelli~e maliktir. Zilli~ 
tU Bey daha ziyade klasik tarzda çah§
mayı tercih ediyor. 

Şeref KAmlt Bey, fatanbul'Ja mufıa. 
bere ltJınlf retminde geç.e tesirini &01' 
iyf .:ermiJ1 portr~dei:l ııaf ıQa rağmen 
ışılC ve gölge taksiminae muvaffak ol .. 
muştıır. 

Bedri Rahmi B., çok ulusal bir anla
yış ve duyu~la çalışıyor. Şark miniya· 
tUrleriyle modern primitivizm cereya
nından mülhem olarak ıve mahalli renk• 
]erden istifade ederek yeni bir tar1: ,a .. 

rıyor, I3iz, millt ~nat yo)undaki biltün 
araştırmaları yarınki tUrk husuı;t rçsim 
tarzının doğması için çok faydalı gö'" 
rilyoruz. 

Nurullah Cemal Beyin, tlpterinln 
fO.z if adesj iydberiyle pek mahalli ol
mıy.an bilyijk tablosy renk ;e. komp~ 
.zjsyon kudretiyle sergide gıtısnat :tı1r 
kıymetin sahibidir. J;:şasen spnat kud· 
reti pek iyi tanılan bu değerli gencin 
flerlde tUrk t'ffim tarihinde .silinmiye
ce k bir iz bırakacağına cmtnlz. Turgut 
B~yin "JHiyUk ihtiram,, isimli .eseri iyi 
tertJp ıdilmiş fakat koyu renklerle hl· 
r~ yeknesaktır ve tablosu daha zi~de 
desen fytibariyle iyidir. Hlmit Nec~d 
Bey .. Başkumandanlık Muharebesi,, ın· 
de modem 1:ihniycti taşıyan bir iistOp 
göstermiştir. Tablosu açık ve 1toyu, 
•ıçak Te aofuk r-enklerln gtızct ter:atla· 

nnı g6ııteriyor. Diğer gfü:e çarpan hn
alar arumda dş Malik, Saip Mualla. 
A~t ~tar, eomat, Arjf iQcdii, Ce .. 
~t, ~i, ifrıf ~n, Ziya 13eyl~rl~ 
~ ~ıa :ltillde~ Jiı!ır~taMhyaı 

Yabu.1 mımd bir noban olarak llJ• 
lnlıaıbmm;ın eanayilepne "~ iç lllf& bir 
lmnlum~ lf~M ~r "111.tlll ~di~ -
~I olduJımıı kay~eıJ&Jim. PWtJ~ 
kıymeti pe-k bUyilk olan MY~§ y~ ~hnt 
ın&JJlık ırı~"'9ularına da y~r vermekle be· 
rabcr ıens ~tkS,.larımızın. fQ~ı~abı .• 
mızın memlekette vilcuda çttrQığı bU
yUk değipeleri de etilt etmelerini .. ve 
bu eaha1arda ela mevcut ibUtUn gttçluk· 
teri yenerek :bize ezledfğimiz sanat ~ • 
eer1erlnl <venneluinl bektiyoruz. Htç 
bir ,ümidi bota çıbnnamrt otan türk ••· 
Mtkiı:le.r~ bJ,ı.ıJu d.ı ~klffl'tk t!,.. 
bette ki haktaDN.zdır. y N, 

• ••P 

Ku.tahya uıezbaluısı m·rM 
Ktttaby~ 30 (A.A.) - :ŞucoUn " "'t 

onl'>qte belediye tarıfmdan yap h., f 1" 

91 mabehanın açrlıt ttsnıf Y&P1ldı. 



SAYIFft 6 HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Sergide dola~malar 

• 
On . - . 

ırıncı iş Ba yılda Türk.ye 
Şekerde 9.000.000, J{(imürde 4.400.000, sömik:ol{ta 1.000.000, camda 1. O 

750.000, ormanda 640.000. lira işler se "IDa}e 

Yalnız ileri teknik, ileri iş değil, 
ulusal teknik, ulusal iş. 

İleri teknik, ileri işi; ulus için telC
.tıik, ulus için iş diye anlamali ve böy• 

,\atmak. 

<f'tmrtkasmın iki sergisinde de yap· 

pdur. Bankanın Galatasaray Ll• 
...,.:-nde açtığı birinci on yıl sergisi gil

'et bir ömek idi. Yeni sergi ulusa, 

~~nç verecek büyük bir iştir, 
lş Bankasının yeni sergisinde rakam 

bulunabilir. lş anlaşılabilir, sergiyi her 

gezen; rakamı işten, işi rakamdan ayı• 

rarak veya bunları biribirine bağlıyara1' 

yurtta rakam ve işin nasıl ulusal bir 

tllküye göre değerlendirildiğini göre

bilir. 
Ben sergide önce rakamları okudum: 

Şekerde 9,000,000, kömürde 4,400,00Ô , 

ıömikokta 1,000,000, camda 1,000,000, 

dokumada 7 50,000, ormanda 640,000 

Ura işler ulusal sermaye. 

Önder 19 mayıs 1919 da Anadoluya 

ıyak bastığı gün bütün yurtta bu ka

dar para yoktu. Bu para nasıl birikti 

ve ulusal bir bankanın kasasında nasıl 

toplandı? 

Burada Önder'in büyük başını, ve 

bu büyük başın etrafnıda altınlanan 

rakamları: Önder' in yıllar üstünde au• 
ruşunu, yılların bahtını çevirişini, yıl• 

ların rakam1ıınnı altınlatan gUcünU gCS

rüyorsunuz. Ve bu görüş size, nasıl'ın 

cevabını veriyor. Üzerinde durmaz gibi 

görünerek size biriken, ulus içinde dağı 

lan, büyüyen ulusa geçim ve dirlitC ve• 

ren parayı anlatıyor. 

Sonra gene rakamlar okuyorsunuz: 

İş Bankasının, kömür işlerinde ça· 

lışan 2443 işçi senede 857,685 lira alır. 

Yalnız tilrk iş kendi çıkardığı kömür· 

lerden memleket dışına 3,200,000 lira
lık satar. 

Bankanın Kundur ormanlariyle Ço
çak ve Cehennemdere ormanlarına ya· 

tırdığt işletme sermayesi 640.000 lira

dır. Bu ormanlardan her sene işlenmiş 
olarak, 22,000 m3 kereste çıkar ve bu ke 
resteyi çıkarmak için her sene, orman 
İ§çisi olan köylü 100,000 liradan fa,.1:ı 

gündelik alır. 

Banka bu iki ormanı işletmeğe 932 

denberi başlamıştır. Bundan evel bu 
iki orman işlemezdi. 

İpekiş'in işler sermayesi 100,000 Ji. 
ra ve bir senede çıkardığı kumaş 750 
bin metredir. 

İpekiş her gün 300 işçiye 70-200 ku
ruş arasında gündelik verir. 

İpekiş yurtta ilk olarak moda liu
maşı dokumuş, ve gene yurtta ilk ola

rak ipekli kumaşlar için modern bir bo
yama fabrikası kurmuştur. 

Fabrika gene senede 300,000 kilo yün 

ve tiftik. 28,000 kilo Avrupa ipliği iş

ler. 

Pamukiş'in işler sermayesi S0,000 

senelik cirosu 200,000 liradr. 

İş Bankası Uç şeker fabrikasını fi. 

nanse eder. Alpullu, Eskişehir, Turhal 
şeker fabrikaları. 

Fabrikaların vergi olarak devlete, 

ödedikleri, birıkaç milyon ile, taşıma, 

kömür satınalma için devlete ve başka 

ulusal şirketlere ödediği birkaç milyon 

lira bu rakamlardan ayrıdır. 

Bu üç şeker fabrikasının bir sene• 

'de çıkardıkları şeker, Upk şeker fab· 

rikası ile birlikte ulusun yıllık teker 

ihtiyacını fazlasiyle karşılar. 

Banka adına tilrk antrasiti denen 

l&nikok'a 1,000,000 lira ratırmıttır. f 
Bu fabrika 1935 yılının gUzünde işe 

batlıyacak yılda 60,000 ton ıömilioli, 

S,000 ton ,-ol katranı 500 ton tayyare 

benzini çıkaracaktır. ı 
Gene bankanın 1,000,000 lira acrma· 

' 
ye yatırdığı cam fabrikası 1935 yılının : 

nisan ve mayıa aylarında tıe \;atlıya• ! 
cak ve bu fabrika gUnde 3,000 ton ti§CS j 
1iardali 8oyundan cam e'ya çıkaracalC• 

fır. Fabrika kurulduktan, ve işe alıtıl• 

'dılrtan bir veya iki sene eonra, fabrika• 

ya, gUnae iki bin tonluk, pencere camı 

ııverecelC makineler ôe eklenecektir. 

Sergide bankanın gene kendi aerma .. 

yealyle çalışmalarına yardım ettiği 

~gani bakır, Keçiborlu ldikUrt flriet• 

!erinin çalışmalarını g~ateren rakamla( · 

nrdır. l 

Buraya kadar verllen rakamlardan 

ve anlatılan itlerden 1934 aergiainde. ' 

·ı, Bankasının ulusa neler ıBylcmek ls

te"cliği anlatılır. 

Banka söylemeIC ve anlatmak istedi· 

il ıeylerin en 8nllne dayandığı gildl vt 

inandığı UlkUytl koymuı, Önder 1tM<11t- ' 

ıln.I yapmıf 90nra neleri, niçin, nuıl • 

yaptığını ve yapabllecettnl ııralamıf" · 

lır. l 

Bu yazıyı, bitirirken ve 6uıbnıa 
6u bUtUn bir ulua için te~ lia,ına umut 
'9'e lSvUnç ICaynağr olan ı,ıerinl 8verbn 

omrlarmuza bize DU güzel itleri ger~ 

ll gibi anlatan, ulusal bir değerden. 

arkada§ımız Salthettln Refik'ten ayıf.o ' 

mali fstlyonu. 

Bal!hattin Refik, bblm liuıafm fe~ 

tanıdığı ve kendisiyle halth olarali 

lSvUndUğU bir aanat M!amıdır. 

Salihattin Refik yalnız dekorat8r 

de~ldir. O yalnız bir duvar ıUaleme~1 
bir binanın içine en uygun renıi veyı 

biçimde düzen verme%. Sallhattln Re• 

fik'te renk ve biçimin modem fakat 

uluaal bir anlamı vardır. 

Bize ıergfnln önder kö!leslnl anla

tırlien; 

- İki metro yalnız bef yaptım, Jar.. 
lia göre bilytık değil, bilytlğe gare b.p 

C!UşUndtım. 

Dedi. Sallbattin Refikin bu dllfiln• 
ecel onun yaptığı biltihı işlerde g8rlto 

lUr. Onun elinde ve MDatmda renlır1, 

eyya; renk ve c,ya olmaktan çıbr, bit 

anlam olur. 
Onun için, İ§ Bankaaının bu sergi. 

ıln<U yukarıda rakamlarını verdiğimiz 

bUtltn çalışmalar; para biriktirme, ıl· 

gorta, bankacılık, şeker, cam, kok, ku· 

1n8f kömür, onnan ilh. l9led ulu.sal bl· 

rer anlam halindedir. 

Sergide rakamın gUçlilğU, onun için 

yoktur, eşya onun için ağır değildir. 

Çapraşrk sigorta davuını s.ıthat

tin bize; 

.. 
1 

PO T 

2 lKtNCf TEŞRİN 1934 cunA --

Si 

0{ mada ,, 

.. 

Yüniş 600,000 lira işler sermaye ile 
çalışır. Fabrikanın her giln çalıştırdığı 
amele sayısı 250, senede çıkardığı . ku· 
maş, 125,000 i kaba, 90,000 i ince olmak 
Uzere ııs.ooo kilodur. 

:Su Uç fabrikanın işler sermayeleri, 
yedekleri ayrı olmak üzere 9,000,000 
liradır. Bu üç fabrikada her sene en 
u 5944 işçi çalışır ve bunlar gene en 
az senede 800.000 lira gündelik altrli!r. 

Bu üç şeker fabrikasına pancar ye· 
tiştirmek için 807.Z9 · çiftçi 269,050 dn· 
~Um toprak işler. Buna karşılık olan~ 
6,000,000 liradan utrk. b!r nara itltr. · 

- İstatistiklere baktım. 1931 - 1932 

senelerinde ölen 64 bin kişiden yalnız 

39 u ve 4,800,000 liralık yangm zara

rından yalnu 1,800,000 i ılgortalı lmi9. 

Sergide ben bu zararı ortaya koymağa 

çalıştım. Yobul !Stenin ve kartılıksız 
yan.:tnm acwnı vermefe çalı9tıin. · Bu saylanrn resimleri iş BankP<: .. •rrı scrr:ide yaptığı f)3Vyonlardan alınmı~tıt• 

: Dec;lt. S~IAİıattin Refik . için ~anat, 
~,Lı bqrna b~r defer değil, makt.atla 
def ıorlenerı bir vasıtada. Ve~ Salthatti· 

~in bütün ustalığı sanatını mak adı ı 

için değerlendirebilmesi, onu ulus11ı 

ieleırde yarBT bir vaartıa olarak kullana-

bıtmesidir. Salihattin Refiki uzun ,..,-

man eşsiz kalacak olan bu 
ötürü tebrik ededz 

. J " cscnn • 
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H,~ · Naci (~<fıt ı ıli ve MatbaacıW~ Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkanhr. Telefon: 1230 
• .... ....... ~ • ...... ........ _ , ........... ~' .• .,.. .. -,~ !"' 

I{ ANKARA " 
oopcr ·r , atı arka ... ınc l· ~ 

Ali Nazmi Hey : 
aı,artmam ~ 

~!~lefon:267~ ~ 

1 den 15 teşrinisani ye kadar 

Yeni kurslar açılıyor 
Derhal kaydolunuz 

1STANBU1 

Ilcyoolu • b 

373 istiklal cacl,lesi 

ANKARA ASLİYE BİRİN
Cİ HUKUK MAHKEMESİN
DEN: 
Ankaranın İmaret mahallesin

de dutlu sokakta 23 No. lu ha
nede mukim iken seferber1ik bi
dayetinde berayr ticaret 1stan
but'a gidip elan gelmediği gibi 
sağ ve ölülüğü de belli olmryan 
ve bir sene evel mahkemeye mü
racaatı Hakimiyeti Milliye ga. 
zetesiy1c ilan edildiği halde hiç 
bir haber ahnmryan Rumelili o
itullarından Ömer oğlu İbrahim 
Nadir nam şahsın 22-11·934 tarih 
ve 933/ 47 karar numarasiylc ga
ipliğine hüküm verildiği tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan 

~~--------~ ~ . ---....4_. • ._..~ 

BBBLITZ 
MEKTEBİ 

Fran~1zca, ingirzce ve almanca 
~··;·,, ? derci meccan°rı <lir 
"" . (. J 

olunur. 8-4987 

ZAYi 

'--------- - -- -------------------
İkamet tezkeremi kaybettim 

yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmil yoktur. 

1 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alına Komisyonu ilanları 

100
2
0
2 KALEM LASTİK VE SAİRE 3-2. Teş. -934 

METRE MİKABI CEVİZ 
TOMRUK 5-2. Teş. -934 

~ 37 KALEM KASNAK KAYIŞI 5-2. Teş.- 934 
zaı ukardaki malzemeler pazarlık suretiyle ayr ıayn hi
'ra~rnıd~ki tarihlerde saat 14 te ihaleleri icra edilecektir. 

ıplenn teminat ile müracaatları. (3221) 8-4917 

1810 ~DET MUHTELİF EB' ATTA HUSUSi FREZE, 
. cRKE:K VE DESTERELER 

düı Olu malzemenin evsaf ve muhammen bedelinde tebed-
at Yapılmıştır). 12-2. Teş.- 934 
~XHTELtF HELEZONİ MAKKAP 6-2. Teş- 934 
'Y DET ÇELİK HALAT. 6-2. Teş.-934 

tala Ukardaki malzemeler ayn ayn pazarlık suretiyle hi
'r ~?dak! tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 

a ıplerın teminat ile müracaattan. (3235) 8-4960 

tf~5•614 ADET MUHTE- pazarhli suretiyle 3-tt-934 
ATEŞ TUGLALARI tarihinde saat 14 te 1halesi 

'Yuka d k" icra edilecektir. Taliplerin 
.~ 

1 
r a ı malzeme pa-

... ~r ık BU • teminat ile müracaattan. 
lih· retıyle 3-11-934 ta- c3220) 8-4916 
ta ınae saat 14 te ihalesi ic-
bı~iJ:cektir. Taliplerin te- 10 TON BOR Y AGI 

t 1le müracaatları. 
(3223) 8--4918 Yukardaki malzeme pa-

10 OOo zarlık suretiyle 5-1 t-934 ta-
t?€}{ - 15,000 ADET TÜ- rihinde saat 14 te ihalesi ic-

KUNDAK TAS- ra edilecektir. Taliplerin te 
\' LAKLAR! minat ile müracaatları. 

-...!!!ardaki malzemenin (3222) 8-4937 

~IConkasör alınması 
dana Belediye Reisli~den : 

ttr~~lediyemiz için, asfalt yol insaatmda kullanılmak ü
~t?nı -~ s~nt~m kutur ebadında taş kıran ve el~k~ik t~.rti
dıf cu avı hır konkaşör ı kamınuevel 1934 tarıhıne musa
ltaPal ttıartesi günü Adana Belediyesi daimi encümeninde 
?tıite ~~.art usuliyle satm alınacaktır. Taliplerin belediye-
~ uracaatları. 8-4866 

ı\tıkara VaJi]iITTnden: ---
~t· )""I 

itlen hc~es~t Yatı mektebinin 5251 lira 50 kuruş muham
~\lştu elh kuru erzakı kapalı zarfla münakasaya konul
rtıaar1t" ~a~nameyi görmek istiyenlerin her gün vilayet 
Ctltıerin tnudürlüğüne müracaattan ve münakasaya gire-
1arı ıs .kanuni tarifata göre hazrrhyacaklan akpal ızarf
\Pertnei 1.1· 934 saat on beşte vilayet Daimi Encümenine 
~1• (3253) 8-4984 

Ui"SLA'NTARzANI!! 
....,, BUSTER CRABBE 

\tık........_.,.__ __ _ 
. "a~a ValiliUinden: 
d 1 • erkez ·ı ,.,---
ttıe h tnara 1 k mektepleri için 8852 lira muhammen be~ 
lıl Uştur. S ngoz eşyası kapalı zarfla münakasaya konul • 
~~lif ınu~:-tn:121eyi görmek istiyenlerin her gün vilayet 
'- etjıa L- Urlugüne müracaatları ve miinakasaya gire-
Gll'J ı ~nun" · rf ttı 

1 
~· ıı. 93 

1 tanfata göre hazırhyacaklan kapalı za -
e Cri. (J2!)2~ saat 15 te vilayet Daimi Encümenine ver-

8-4985 

ı, '9e • ""[9;"" "" "" 
'ergiler~ŞÇiliğindeki başarmada birinciliği ve bir çok n e altın madalvalar kazanmıs Bursalı: 

\> ıçakçı Abdi oğlu . Remzi 
"enıat>trğı Işı • • 

erine p-•• en~ı sergide 10~ numaralı payyonda se-
o~tenvor. &,-49,76 

~{iral1k 

Yenişehirde kooperatifin 
karşı sırasında İnkılap ve 
Eczacılar caddelerinin bir
leştiği yerdeki evin üst katı 
kiralıktır, içindekilere mü-
racaat. 8-4989 

sa el arınız 
dökülüyor mu? 

Hemen dökülmesine mani 
olunuz . 
KANZUK ECZAHANESt 
müstahzaratmdan. 
KOMOJEN: Saçların dö
külmesine ve kepeklenmesi
.ne mani olur. 
KOMO TEN: Sacların kök -
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 

Macar tebaasından 
8-4990 Heis1er Wilmaş 

Ev aranıyor 
Y enisehirde satıh kbir ev 

arıyorum. Postakutusu: 156 
8-4.988 

KOM OJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec -
zahane ve ıtriyat ma~az;31a
rından arayınız. 

Krem balsamu. 
kanzuk 

Yegane ciddi güze11k kremi
dir. Teninizin daimi tazeli
ğini yalnız KREM BALSA
MİN ile korursunuz 

Dr; Cims'in nasır ilacı 
KORRİSİD 

En esfc.i nasırlan bile pek kısa bir zamandQ tamai'mte 
kökten çıkarır. 

Merkez deposu: Kanzuk e czahanesi 
Her eczahaneden arayınız. 8-4964 

Ankara şehri içme suyu 
konıisyonundan~ 

22. 10. 934 T. ne müsadif pazartesi günü ihalesi icra 
kıhnac~k su boru malzemesi tedariki ve fersiyat ameli -
Y?.tı .. muna~asası 22. 11. 934 tarihine müsadif perşembe 
~unune talık edilmiştir. 30 N o. 1ı şartnamei f ennide çe
lı !< borular mukavemeti milimetre murabbaı için 34-45 
~ılogram. ve gerek 600 M/ M ve gerekse 400m/ m lik çe
lık oru sıhanları 8 milimetre olarak nazarı dikkate alına
caktır. İhale 22. 11. 934 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 .tc .Ankarada İş Hanında dördüncü katta komis. 
yon daıreı mahsusasında icra kılınacaktır. Fazla malii
m~t almak ve şartname görmek istiyenlerin komisyona 
muracaatları. (3168) 8-4967 

, 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Al~ Komisyonu ilanları 

İLAN 
Tekird'hğı kıtaatı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 

mevaddı iaşe hizalarındaki tarihlerde münakasaya konu
lacaktır. Şartnamelerini görmek istiyenler hergün taliple-
rin de belli saatte teminatlariyle birlikte Tekirdağında 
Fırka satınalma komisvonuna müracaatları. (3058) 

Cinsi mikdarı ait olduğu münakasa nevi ihale tarihleri 

yer 

K. fasulye 60.000 Tekirdağ 
,, 35.550 Malkara 

Nohut 25,000 Tekirdağ 

" 14,000 
P. pirinç 21,000 
P. pirinç 11 ,000 
C. pirinç 21.000 
Ç. pirinç 11 ,000 
cekirdeksiz 
K. üzüm 21.000 

.. 11 ,000 
~.ı.ercimek 21 ,000 

Malkara 
Tekirdağ 
Malkara 
Tekirdağ 
Malkara 

Tekirdağ 
'Malkara 
Tekirdağ 

" Bulgur 
11,000 Malkara 
24.000 ,, 

İLAN 
29,500 kilo sade yağ' ka· 

palı zarf usuliyle ihalesi 
1~-11-934 pazartesi günü sa
at 15 te yapılacağından şart 
namesini görmek istivenler 
Ankara Lv. Amirliği satın· 
alma komisyonuna miiraca-
2tlan taliplerin de belli sa
atten evel teminat ve teklif 
mektuplan ile beraber Is
parta'da Fırka satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

{4000) 8--4762 
İLAN 

Kırk beş ton kok kömü
rüne miinakasai aleniye gü
nü verilen Hat gali görüJ
müstür. 3 İkinci teşrin 934 
cumartesi günü saat on bir
de ihalesi y:mtlacaktlr. Vak 
ti muayyeninde teminatla
riyle beraber Ankara Le
vazym Amirliği satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

(3192) 8-4951 
İLAN 

Yüz seksen bin kilo bul
gur kapalı zarf usulivle iha
lesi 5 teşrinisani 934 pazar 
günü saat on dörtte yapıla
caktır. Şartnamesini gör· 
mek icin her gün ve vakti 
muayyeninden evel dahi te· 
minat ve teklif mektupları
nı Ankara Levamn Amirli· 
ği satın alma komisyonu ri
yasetine vermeleri. (2Q20) 

8-4579 
İLAN 

Kastamonuda buluan kı
taat ihtiyacı için müteahhit 
namı hesabına 65000 kilo un 
7- 2. Teş. - 1934 T. ne müsa
dif çarsamba günü saat 15 
te pazarlıkla satın alınaca
ğından talioleri teminatları 
ile birlikte Kastamonuda sa
tmalma komisvonuna mü
racaatları. (3243) 8-4971 

t l. AN 
bin liralık linyit kömürü 

alınacaktır. Pazarlığ'ı 4 teş
rinisani 934 pazar günü sa
at 11 dedir. Şartnamesini 
görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak icin de 
vaktmda teminatlariyle be
raber Ankara Levazım Amir 
liği satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (3207) 8-4968 

kapalı zarf 12/ 2. teş. 34 sa. 1 ~ 
,, ,, ,, ,, sa. 15 

açık 
münakasa ,, ,, ,, sa 15,30 

,, ,, ,, ,, sa. 1 6 
Kapalı zarf 13/ 2. teı 34 sa. 14 

,, " •• .. sa. 15 
., 13/ 2. teş 34 sa. 15,30 
., ,, ,, ,, sa. 16 

.. 
" 

14/ 2. teş 934 sa. 1 '1 
,, ,, ,, sa. 14,5 

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

,, .. .. .. sa. 16 
., 15/ 2. te . 'H4 sa. 15 

8-4723 

tl.AN 
28. 10. 934 pazar Mirıii sa 

at 15 te kaoah ıarla jhale· 
si yapılacağı Han ediJer. 
145,200 kilo ekme~in ihales 
görülen lüzum üzerine 8 tes 
rinisani 934 car!;~mba günü 
saat 1 S te yapılcırakt~r. 1:?
liplerin ona göre fzmır Mus· 
tahkem Mevki satmalma ko· 
misvonuna müracaatl arı 

(3245) 8--4Q7 ~ 

tLAN 
Darica'daki kıtaat icin 

34 ton kuru fasulyenin açık 
münakac;ası 25 teşrinisani 
934 pazar günü saat onda"' 
dır. Talipleri teminatlariv· 
le birlikte belli !matte İmıit 
Satınalma komisv-0nuna 
müracaatları. (3244) 

8--4972 

fl .AN 
lzmit kin 10650, Danca 

için 4950. Tuzl~ için 3850 ki 
ceman 19450 kilo kuru so .. 
~an açık mümıkasas1 24 teş .. 
rinisani 934 cumartesi günii 
saat 10 dadır. talinlerin te.ı 
minatlcıriyle birlikte belli 
saatte İzmit s'ltmalma ko 4 

misyonuna müracaattan. 
(3242) 8-4970 

İLAN 

İzmit için 21400. Danca 
için 13200, Tuzla için 4400 
ki ceman 39000 kilo patate· 
sin açık münakasası ~6 ~e~: 
rinisani 934 pa~artesı gu!'1~ 
saat 10 dadır. Sartnamesını 
görmek istiyenlerin her güıı 
taliplerin de belli saatte t~ .. 
minatlariyle birlikte İzm~~ 
satmalma komisyonuna mu~ 
racaatlan. (3240) s-4969 

İLAN 

Çonım alayının ihtiyacı 
için 250 bin kilo ıınun kapa" 
1ı zarfla ihalesi 30-11-934 T. 
de saat ıs tedir. ŞartnamCJ 
sini gıönnek istiyenlerin liec 
gün taliplerin de belli saa~ .. 
ten evcl teminat ve teklıf 
mektuplariyle Çorum satın" 
alma komisyonuna mUraca~ 
atlan. (3261) 8--4991 

~ 

Müdürlüğünden: Çifteler Harası 
Müessesemizin kadro fazlası hayvımatından 20 bq 

Jrasaplık inek ile 20 baş tiftik keçisi 20 baş d~ ~~z~ 
inek ve düğc ikinci teşrinin onuncucumartesı gunU saat 
8 de Çifteler pazannda pazarlık suretivle satdacakt:ır. 
Hayvanatı görmek istiyenlerin Hara Müdürlüğüne mil~ 
racaatlan. (7262) 8-4986 



SAYIFA & 

Harita Umum Mü ürlü~nden: 
l - Sartnameleri ayn ayn tanzim edilen Harita Umum 

Müdürlüğü Kıtas1 efradı için aşağıda ihale günleri, saat· 
]eri, miktar1an yazılı teçhizat pazarlığa konmuştur. 

2 - Taliplerin sartnameleri görmek üzere her gün ve 
pazarh~a istirak edecek1erin de vaktinde teminatlariyle 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satmalma komisyo
nu müracaatları. (3119) 

Saat MİKTARI 
13 100 adet ekmek torbası 
14 250 minder ve 250 yastık 

kıhfr 
15 200 adet kilim 

İhale tarihi günü 
12-11-934 Pazartesi 
12-11-934 ,, " 

12-11-934 
8-4830 

polatlı Topçu Alayı Sa. AI. Ko. 
Riyasetinden: 

310,000 kilo kı· · otun münakasası 312. Tesrin/934 cu· 
martesi günü saat 10 da yapılacaktır. Talinlerin yevmi 
mezkOr ve saatte teminatı muvakkatelerivle birlikte Sa. 
Al. Ko. nuna müracaatları lüzumu itan olnnur. (3166) 

8-4855 

İzmir Memleliet Hastahanesi 
Ba~ PhinliOinden: 

İzmir Memleket ve Esrefnaşa hastahanelerivle Sanat
lar mektehinin bir senelik ihtivacı olan 46,360 kilo koyun 
eti, 11 R.000 kilo f"kmeP.in pazarlık ~uretivle temini için va
pılan ilanata talip zuhur etmediüinden 22- ı 0-934 tarihin
den itiharen 20 gün mÜ<Metle ve kapalr zarf usulivle mii
nakasava knnulmustur. Talinledcn seraiti ~örmek istiven 
ler Ankara Sıhhat Müctürliiğüne nıHracaatl~rı ve münaka
sa kanununun 10 ve t t inci mad~f"• ... rine g-öre zarfların ih
zarı ve milnakasa ~inü olan t 1-11-034 t<'rihine müsadif 
pazar günü saat 10 dan 1 t re kadar İzmir Rnri;meni daimi 
vilavete milracaatlan. (4472) 8-47Q8 

İzmir Ziraat l\lelitehi 
l\ı{.. .. •• l .. ...,, .. ..l 
un~~r 1101ll•"U1P-D' 

l - İzmir - Bumova Ziraat Mektehi: taracasmrht yam
Jacak tamir~t 28-10-934 tarihinden itibaren ~ yirmi e:ün 
miiddetle w ıoalı zarf usuliyle münakasaya konulmuş-
tur. 

2 - İsin bedeli kec;fi on bin bes vilı lira olun taliplerin 
münakasava İ<>tirak edebilmeleri idn 787 lira 50 kuruslnk 
teminatı muvakkatelerini malsandrklarma teslim ettikle
rine dair m:ıkhttz ibraz etmek mechurivetindedirler. 

3 - fhale 17-11-934 tarihine miisadif cumartesi günü 
saat on hec::te mektente vamlacakttr. 

4 - Talipler teklif mektnnlarmı ihale f!iinü saat on 
dörde kadar komisvon rivac;etine tevdie me~hnr olup mez
kur saattf"n sonra teklif mektuplan kabul edilmiyecektir. 

5 - f s hakkında t;:ıfsilat ;:ılmak istivenlerin Ankara Zi-
raat Müdürivetine müracaatları. (4495) 8-4863 

1\f 3f1!1 · J nf.{ ~ )pf-İ~flpn: 

Afvon - Antalya hattı 56-74 üncü kilometreleri arası 
4 üncü kısrm insaat ve ameliyatı kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya konulmustur. 

Miinakasa 15 te!.rinisani 934 tarihine müşadif perşem
be günü saM 16 da Ankara'da Vekalet Müsteşarlık maka
mınrfa vamlacaktır. 

Talfolerin tekliflerini Ticaret odası ve eh1iveti fenni
ye vesikaları ve 10.000 liralık nıııvakkat teminatlarının 
merkez muhasebeciliğine vatmldı<Yma dair olan makbuz 
veva niimnnesine uvı,ın banka kefalet mektubunu aynı 
gün ve saatten evel komic;von ri,1ac::etine vermPleri lazım
dır. (Mnvatrlrnt teminat mn1,..::ıhili rek k:ıhnl eclilmeY..) 

Talin1P.r hıt hnsust<''d c::::ırtnamel,.n (40) lira muk~bilin
de Vekalet Malzeme Mii~;; .. ı;i~nden scıtrn alabilirler. 

(~171) R-4~R~ 

D . ' . • •!f •• ~· •• ı ·. - .. _J p.,...,.,, -.-..0~1 it\ 'llnJ!l'r n.rn1nn~n 

J - M"''ctf"h;mi7P. 10~ 1ir~ iicretı~ hir t;ır;ı, mu~llimi alı
nacaktır. İstek111eroPn hir: hir yerde vazifedar olmıyanlar 
diğP.rleri.,e tP .. rlh rmecektir. 

2 - f st~1,li1P.rin ünfoerc::ite tarih subec::i mezun1arınclan 
veya Ma::!rifre miioııeccel Lise tarilı muallimlerinden bu
lunmac::r ve mütekait zabitler icin de üniversite de bilimti
han ehli0,.tmıme almıs olması sartt1r. 

3 - Talir>lerin sth'ıat raporu. hiisnühal kağ:rdı Niifus 
tezkeresi ehlivetnamelerinin tasclikti suretlerivle fotoğ
raflı fis vcva kı~:ıca hal tercümeleri ve hizmeti askeriye
sini ifa ettiö-ine dair vesaik ve mektepten verilcek teahhüt 
senedi suretivle birlikte 10-2. Tesrin- 934 aksamına kadar 
istida ilP. Heybeliada'daki mektep mür1HrW~üne müracaat-
l:ın. f ???A' ~-40C:fi 

So ukasf alta ınması 
A a •~dive Reislimnden: 

1 - Arlana şehri asfalt sokaklarının tamirinde kulla
ttılmak üzere otuz ton mayi halinde soğuk asfalt satın ah
nac:~ktır. 

2 - tha 1 e kapalı zarf usuliyle kanunuevelin birinci gü
nünde 8f"1erlive encümeninde yapılacaktır. 

3 - Arzu edenler şartnamesini Adana Belediyesinden 
iııJtiv~hilir. 8-4865 

HAKIMIYETl MlLLlYE 

Milli Müdafaa Vekaleti 
satın alma komisyonu 

ilan lan. 

İLAN 

İstanhul K. lığına bağlı 
kıtaat ihtiyacı i~in 96 ton 
kuru fasulye kapalı bürüm 
yoliyle alınacaktır. Üzerine 
bırakılması 21-2. Teş.- 934 
carşamba günü saat 15 te
dir-. İstekliler bağlılığım 
görmek için her gün ve 
eksiltmeğe girmek için de 
belli gün ve saatinde dilek 
okuntuları ve pey akçeleri 
ile Fındıklı'daki komisyona 
bas vurm:ıla.rı (3150) 

8-4828 

ÇAG 
650 :750 baş top ko~um 

hayvanatının eksiltme artır 
ması pahalı görüldüğünden 
kesic::me .suretiyle alınacak
tır. Kesişmesi 3-11-Q34 cu
martesi günü ı::aat 10 dadır. 
İc;teklilerin M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na başvurmaları. 

(3200) 8--4902 

ÇAG 
Trabzon garnizonunda • 

ki asker için 348 bin kilo un 
kapalı bliri.im yoliyle alına
caktır. Üzerine bırakılma
sı ı,-. J 1. 934 cumartesi gü
nü saat 15 tedir. İsteklilerin 
belli gün ve saatmda dilek 
okuntulanm ve 2740 lira 50 
kuruş pey akçeleriyle Trab
zondaki komisyona haşvur
malan. (3250) 8-4975 r"---..., 
a aşmayınız 1 
1 

1 
f zmirdeki HARAÇÇI-1 

E ;ADELER mobilya fab-I 

irikası mamulatı bütüni 

ijTürkive'de tanınmıştır.ı 

3 \nkara Sanayi sergisin -1 
leki 37 numaralı pavyo-J 

k 
. g 

nunu mutla zıyaret e -ı 

. liniz. Hayrette kalacak-

1 •ınız. 8-4893 1 
mınımımıııııımınıımııını11111ıııınmmıınımmmm1111nııııııınıııı 

n .. ,.,,., Ot>miryollan U · 
mum Mfüliirliij!ii Rahn 

ttlma komillvonu ilanlan 

İLAN 

Civata. somon, vidalar, 
kopilya ve rondelaların ka· 
pah zarfla münakasası 24-
11-934 cumartesi günü saat 
15 te Ankara'da idare bina· 
~mda yapılacaktll'. Tafsilat 
Haydarpasa ve Ankara vez
r?f"lerindt- ikiser liraya satı-
lan şartnamelerde vazılıdır. 

(3141) R--4810 

GAZİ TERBfYE 
ENSTtTÜSÜ HEKİMİ 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gençağa 

apartrmanmda Hususi 
daire telefon: 2661 her 
g-ün öğ'leden sonra saha· ~

~~ ha kadar gece müracaat· I'"~ 
~~ 1~n lrnhnl olıınnr R--4~Q6 ..4 
.. ,..; "" "" "" "" "" "" ,.... ..... "" if ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

lmtayu aahibı ve Başmu 
tıamn F'Al.IH RIFKI 
Umumı neşrıyatı ıdare eden 

Yazı ttleri müdürü NASUHi 
ESAl 

Ç•nllltı caddHı clnrında 

fblumıv~tı Mıllıv• Matb .. 
und• basılmıftıt. 

Zayi 

1332 ıenesinde Kütahya ida
disinden aldığım tasdiknameyi 
kaybettiğimi (yenisini almağa 

te1:ebüs edeoeğimden) ilan ede· 
rim. 

Mustafa Nuri oğlu 
İbrahim Hakkı 

1318 Bingazi 
8-4983 

Bala İcra memurluğun
dan: 

Tutak kazası kaymakamlığından 
mütekait iken elyevm ikametgl
hı meçhul Ahmet Rüştü Bey ta
raf rna: 

Bala malsandığına izafeten 
matmüdürü Kamil Beyin daireyi 
icraya vazcytediği Bala noterli
ğinden musaddak bir kıta senet 
mucibince talep eylediği 48 lira
nın tahsiline dair yazılan ödeme 
emri ikametglhınr:ıın bulunma -
masından dolayı ilanen tcbliğat 
icrasına karar verilmiş otma1da 
tarihi ilandan iytibaren on beş 
giln zarfında bu bapta bir iyti
razrntz varsa tahriren ve başka 
dermeyan edebileceğiniz beyan 
ve ödeme emri makamına kaim 
olmak Uzere tebliğ olunur. 

(3231) 8--4965 

Muhasip 
Fransızcaya ve usulü mu

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

Anafartalar mahallesi bak
lacı mescit sokak No. 24 

An1<:ıra 8-4876 

Ankara Defterdarlığından : 
Mütekaidini asken ve mülkiye ile eytam ve erarniliJ 

nin ikinci altı aylık yoklamalarına teşrinisani iptidas01d• 
başlanacak ve ayın yirminci gününe kadar hitam bulacs1'• 
tır. Bu müddet zarfında ashabı maaşın yoklama ilmüh•• 
berile yeni yazılı nüfus hüviyet cüzdanları ve resmi se" 
netlerile birlikte bizzat muhasebei vilayete müracaatlat1 
ilan olunur. (3233) 8-4966 
LTLTLTLTJ(-LTLTLTLTLTLTı+ıtıTLTLTLTLTLTLTLTıTıt:tf8 

Dünyanın en nefis, en leziz en temiz hakikt 

Edremit Zeytinyağı 
Serginin 

numaralı Davvonund• 

ucuz fiatlarfa satılmaktadır. 

Merkez: Edremit 

Ankara Şubesi: Balıkpazan civan mevsim ıok~ 

No. 2 8-4959 

• Polatlı Top. A. Sa. 
AI. Ko. Riyasetinde 

J,000 Ki1o kuru fasulye 5-2. Teşrin-934 pazartesi giit\ 
saat 11 de milnakasası yapılacaktır. Taliplerin yevmi tı1 1 
kur ve saatte komisyonda bulunmalan lüzumu olan ° 
nur. (3225) 8-4952 

Ankara Milli Emlak Müdürlüiünden: 
Muhammen Hisse kaç taksit 
kıymeti miktan olduğu 

Mahallesi Mevkii Cinsi Kapl Lira K. 

Zir Hoda Dükkan 24 160 00 Tamamı Nakten 
,, ,, "' 26 160 00 ,, " ,, 

Yukarda yazılı dükkanların ihalesi 4-11-934 pazar günü saat 15 te icra edilmek~:~ 
müzayede bir hafta temdit edilmiştir. Talip 1~rin müracaattan. (3203) s-4 

1 

• 
1 SiNEMALAR --~ IKULJl!'-J ı YENi 

Bugün Bu gece 
~t!nt!ıuu en kuvvetli m~lodramı 
KADIN ASLA UNUTMAZ 

"Hayatım sana feda,, filminden da· 
ha hissi ve daha müessir bir ıaheıer. 
JOHN BOLES . MARGARET SUL
LAV AN. Aynca: Dünya haberleri. 

.BU GECc. 
İki büyük yıldızın yarattıg' rı .. cı.eı 

HAYAT BİZİMDİR 
Fransızca aözlil aşk ve sergUzeşt
JOAN GRA WFORD - CARY 

COOPER 
Ayrıca: Dilnya havadislcrL 


