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Yugoslavıa Kıralını lldlrdller 
- ·' ı:: ... - ~ '' :ı . . ... ., • .. J 1 • • • • ... • / 1' . , !" . 

M. Bartu da bu suikasta kurban gitti 
-

. . . . . . . . : :... .. :-.":i 

Ka.rilerımizin aıağıda okuya
cakları acıklı telgraf haberlerini 
•on dakikada aldık. 

Tür~ milletinin Yugo•lavya. 
'!~" .J~~ın ıstıraplarına iıtirak etti
gını ıo3•lemeğe lüzum yoktur. 

. Türk milleti, yugoılav milleti· 
~ın en çetin mütkülat karııaıncla 
a~~. zi~acleleşen kudretine itimat 

ettıgı gıbi, bu milletin büyük Kı. 
ralın eserine bağlılığının •araıl • 
ma.z olcluğundan da emindir. 

lii.r::.itaz~n. ve leci münaıebetle, 
iuna k etının Yugoılavya clo•tlu-

arşı be.ğl l ğ 
karıı velal l x 1 ı . mı ve ona 
ri.z. 1 •~rnr f•Yıf etmek iıte· 

·, . . Kıral Aleksandr'ın tiirk mille-
ının ve onun b" "L • • 

bind uyuR reısınin lıal-
r e Yafa'"4kta olan büyük hatı· 
t'::ı her zaman payiJar kalacak .. 

k Kendi topraklannJa suikaate 

I urban olan mİ•alirinin ve bü "k 
ranaız vat • Yll .. ,.. .. anperverı Bartu'nıin 

0 urnunden dol ti ~;.. L ayı o•t Fran•a'ya 
,TwreRfen ·tazl}'ellerirni • b 
deriz "H k" • zı eyan e-

. a ımıyeti Milliye 
I> 

Radyo1ar hadise)? 
~övle an lattılaı" 
.1 G~temizin hususi radyosu: 
ı e. p . 
. arıs postas .. e Tuluz ra<J.. 

)O neşr· ı 
]. •yatmc un • hadiseyi an, .. 
~kaydettik. 'S"J . 

D kı...ı . Alekaandr'ın rakip oldu .... 
obrovnık kruvazörü .. d .. p 

da .. • • on e uç ve arka. 
de =. to~ıto .olduğu halde, saat tam 14 

nilya lnnanına cimüı 'Ye nht 
,.anapnıttrr. una 

. Rıbtanda PY•t kıaa bir raa· 
ıonra kabul reamini ·'-- ,._ beden 

bel · • n yap.._.. Marail. 
ya edıye daireaine ıiclilnıek .. miı bir a>aaaporta söre auikutçı 1899 ta· 
Kıral M B t bah . uzere rih' d Z . ' · ar u, nye nazırı M. Pi. •n • aırep'te doimut, ticaretle 
Y~rı ve '!1-İyet erkanı otomobillere bi- ıneıaul, Petriç kalemen adını tafıyan bir 
nıp derhal hareket etmi•lerdı'r B" "k hırvattır [Sa t 23 
mi .•• r· • :s • uyu • a ,55 de Tuluz radyosu· 

...-ırın • · il ı. dolu id~:cegı yo ar hıncahınç halk- nun verdiği habere göre Fransa Dahili-

Ot ye Nazırı suikastçının üzerinde çıkan 
. omobiller h9raa meydan kö" • . 
l'eldikl • 1 fellne pasaportun normal ve hakiki olduğunu 
Yirrn· ~rı •ırada otomobillerin üzerine sl>ylemi§tir.] · 
oto ı e. kadar ailih atılmıı ve üçüncü y 1 . 

":'°bılde bulunan bir ceneralın yu • o una devam etmekte olan otomo • 
varlandığı görülmüıtür. bilde hareketsiz oturmakta ıörünen 
i ~ralın bindiği otomobilin ıoförü Karalın aldığı yaralara rağmen metane-
ıe '' adiıeyi fu ıuretle anlatmaktadır: tini muhafaza etmekte olduğunu sanan 

Bo halk, heyecan içinde alkıp. devam edi-rı rsa meydanına dönerken, iri ya. d F ka 
d~ Yb~thca, fakat kuvvetli bir adam bir- yor u. a t belediye dairesine vanlıp 

n ıre kal bal k da Kıral belediye reisinin odasında bir 
oto b' . a 1 arasından ilerledi ve d 

rno ılın ramu 1 ki .. . se ire yatırıldığı zaman ıuikaıtın aka-
raL "' r u arı uzerıne sıçrıya- b' d kalb' d 

" orad K . 1
". e ın en ve midesinden aldıgv ı •='- an ırala doğru dört el alet et- k k 

u"ten sonra t ba ı ı urşunla ve derhal ölmüt olduğu mu-
intihara k lk a ncasını ağzına çevirerek ayene neticesinde anlatılmııtır. 
lern ,_ a ıştı. O sırada, yandan iler • B d 

ellte ola b' . al u sıra a ıalonda bulunan zabitler 
rı .. ın 1· n ır mır ay kıhnçla mutaar ~ı f .. e ıne v d b ag ıyor ve ransız Bahriye Nazın Pietri 
düşürd" B ur u ve ta ancasını elinden fevkalade müteheyyiç bulunuyorlardı. 
ettı' u. en durmayıp yoluma devam 

rn.,, Fransız Hariciye Nazırı M. Bartu'ya 
Bu sırada h lk b' 'b' . biri kolunun kemiklerini kıran diğeri 

suikast 1 a ırı ırıne karışmıı ve göğsüne rastlıyan iki kurıun isabet et-
rnuşlar~:r~r da kalabalığın içinde kaybol miştir. M. Bartu on yedi kırk bette öl • 

re trenle ıelmekt• olan Kıraliçeye bil -
dirilmeaine karar nmıittir. Bu acı habe
ri Kıraliçeye hildinnek vazifesini alan 
Bözamon belediJ'• reiai valcayı iataıi -

Kıratın k tT r müıtür. 
lerin .• d ~ 1 ıne ge ınce: Süvari poliı- Ceneral Jorj da biraz ıonra ölmüttür. yonda birden bire haber vermeğe bır 

mu a alesile otomobilden aıağı Hadise Pariı'te duyulur duyulmaz türlü cesaret edememit ve ancak Kırali-
Y~varlanınca halk tarafından linr edil-
rnıı ve ld - l T nazırlar meclisi toplanmıı ve suikaabn çenin trenine binip refakatinde yola de-
. a ıgı yara ardan ölmü,tür Üze- H · · N · · ı y " · b' · -

Gazi Hz. nin 
taziyet telgrafları 

Yugoslav Kıralı Hqmetlu 
Alekıandr Hazretlerinin aui • 
kut neticeıi olarak vefatı üze • 
rine Reiıicümhur Hazretleri ta • 
rafından Yugoslav Prensi Fe • 
hametlu Paul Hazretlerine aşa • 
ğıdaki taziyet telgrafı çekilmit • 

Yugo•lav Prenıi F elıametla 
Paul Hazretlerine 

Beograd 
Yugo.Javya Kıralı Hcqmet • 

iri AlekıanJr Hazretlerine kar· 
fi yapılmıf olan vahıiyane aıi • 
katı büyük bir teeHürle haber 
alJım. Sadık bir doıtu ve •ami • 
mi bir kardqi olmakla mülte -
hir bulunduğum Büyük Kıralı· 
nın velatı ile Yugoalavya'nın 
duçar olduğu elim ziya bütün 
türk milleti taralından da aynı 
fiddetle laiaıedilecelıtir. 

Ben katiyetle eminim in Yu • 
goılav milleti, aaırlarca göıter. 
Jiği yiik•ek kabiliyetlere İıtina • 
.Jen ve Zati F ahimanelerinin 
münevver idare•İ altında ola -
rak, haderin kendi.ine tahmil 
ettifi bu acıklı tecrübeden de 
muzallerane çılıacalı ve inıani -
yete relah bahfedici aılha doğ .' 
ru çüdiği · yolda ilerl~meıine 
büyiilı bir mkun ile Jevam ede. 
celıtir. · 

Zati Fahimanelerinclen •a -
dık bir Joıtu, ve doıtlufuna da. 
ima .atlık kalmalı bir tiar ad· 
Jeden v• Yugoalav milletinin 
büyiilı keJerin• İftiralı eyliyen 
bir millet mümeHilinin en mü -
teheyyiç taziyetlerini kabul bu· 

ı yurmalarını rica ederim. 
Türkiye Reincümhuru 

1 Gazi M. Kemal 
~ 

Suikast Ankarayı 
teessür içinde 
bıraktı 

Yuaroılav Kıralı Aleksandr Hazretle
rine karıı yapılan ıuikaat havadisi An
kara' da büyük bir heyecanla karıdan· 
mııtır. Belediye intihabab münaaebetile 
baıtanbap. donatılmıı olan ıehir bu fe
ci haber üzerine hemen aydınlıklarını 

söndürmüş ve dost milletin matemine 
iştirak eylemiıtir. 

Bu elim habere biraz sonra doıt Fran-
aa'nın Hariciye Nazırı M. Bartu Cenap
ı.;..nın da aldığı yaralardan mütee11iren 
vefat ettiği havadisi inzimam edince 
hiuolunan umumi teenür azami derece
yi bulmuştur. 

Gerek Reiıicümhur Hazretleri ve ge
rek hükumet erkanı tarafından Yugoı

lavya'ya ve Fransa'ya taziyet telgrafla
" çekilmiı ve milletin hissettiği tee11ür 
kendilerine bildirilmithr. 

r_ınde çılca 28 14 , • • arıcıye ezaretı vaaıtası e ugollav vam ederken munattp ır l11anla agır va 
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Gündelik. 

BELEDiYE SEÇiMi. 

FALiH RIFKI 
Ankara halkı yeni belediye a

zalarını seçmek üzeredir. Halk 
Fırkasının namzet listesi pazarteo 
si günkü sayımızda çıktı. 

Cümhuriyet Halk f ırkuı, bu 
sefer kendi namzetleri arasında 
asli ve yedek azaları ayırmak hak• 
kını sandık batma gelen vatan • 
daılara bıraktıiı gibi, belediye ~ 
çim vazifesi karıısmda tam hır 
alaka uyandırmafa itina etmi9tir. 

Belki birçok kimselerin akl111ıı1 
dan töyle bir ıual geçebilirll 
- Memlekette bir tek fırka var. 
Fırkanın azaları, 9üpbeaiz onun 
namzetlerine rey vereceklerdir. 
Acaba neden bu intihapta halki 
adeta mücadeleye çafım' gibi 
davranıyorsunuz? 

Böyle bir ıual Gazi rejiminin 
diğer tek fırkalı rejimlerle olan· 
esas farklarını bilmemekten ileri 
geldiğine tüphe yoktur. Cümhu • 
riyet Halk Fırkası, hiç bir zaman; 
bir diktatorya müeueaeai olma • 
mışlır. Tek frrkalar yalnız zora 
dayandıkları zaman, sınıf kavp 
ları ortadan kalkana da, onun , .. 
rinde ekaer.iya Koaı tahakkümCl 
bat gösterir. Halkçılık ve cümhu • 
riyet ülküaünden aala aynlmamıt 
9lan Cilmhuriyet Halk Fırlrannm 
iddiası, millet itimaJına ff)IGll • 
maktır. Halk Frrkaaı, bir idaN 
kurup, onu telörgü ve •iintü par• 
makhkla çevinnemittir. Halk ve 
cümhuriyet dü9manı olmayan, C.. 
zi inkılibımn ana fikirlerini be • 
nimsiyen herkea onun kapıların • 
dan kolaylıkla içeri girer; deleri
nin ve aiyinin kendini irittirebile
ceği bütün fn-ka, meclis ve devlet 
hizmetlerini alabilir. Şahıl ihti • 
ras kavplarmı menettiti bdu. 
halk ve cümhuriyet davuı uinm
da her türlü fikir mün•kaplanna, 
toplantılarmda ve Detir vuıtala • 
nnda yer verir. Anartiden nefret 
ettiği kadar hürriyeti .ever. cnm. 
huriyet Halk Frrkuı relalerinin 
düşündüğü disiplin, kör bir imi • 
bat defil, liyakat ve hizmet dere • 
cesine göre aıralanmaiı kalNI et. 
mek, halk ve cümhuriyet davasını 
şahsi menfaat ve ihtiras aapantıla
rınJan uzak ve iistün tutmaktır. 

Cümhuriyet Halk Fırkası, mil· 
Jeti bin parçaya bölmekte hiç bi~ 
fayda görmez. Girittiğimiz büyük 
medeniyet ve inkılap aavatının, 
daha çok seneler, bütün halk ve 
filrir kuvvetlerini bir arada topla· 
yıp çalıştrrmala ihtiyaç göeterditi 
kanaatindedir. 

Böyle bir fırkanın safları için· 
de bulunan herke1, ıeflerin ve fır: 
kanın itimadını muhafaza etmeli 
demek halkın itimadını kaybet• 
memek demek olduğunu bil• 
mektedirler. Nihayet bütün icra • 
atın do~ruluğuna ve iyiliğine bal· 
kı inandırmak, mecliı ve hükUme
ti halka benimsetip .evdinnekte 
devam etmek değitmez bir esaı 
olarak kalacaktır. 

Namzetlerimiz halk araımda 
yalnız demagoji ve baıit politika 
oynuları silahlarını kullanmıy~ : 
caklardır. Halk fırkasının en ıyı 
azası, yük.ek inkılap ülküsünü 
vatandatlarına en iyi anlata~ 
sevdiren, Ye ıindiren mücadelecı .. 
dir. Bu vazife halk ile tam kaJD&t
maktan hUk ile uk konuıanaktan 
ve iyi ~l•ı• l.Un bafka türlü 
firii ..... 

Bunda,n ~ Cimhmifet 
• Lutlen •yrlaya çevirinia • 



SAYIFA 2 

(Başı 1. inci saytfada) 
Bug\?n1 yapılması mukarrer 

seçim şenliklerinden de aynı mÜ· 
nuebetle sarfınazar ~dilmiştir 

Paris s · yasi 
melıafilinde teessüı· 

Paris, 8 (A.A.J - Mıırıilya'daki su
ikast havadisi fevkalade bir heyecan tev· 
lit etmi~tir. Gazeteler hususi nüshalarla 
haberi Paris halkına bildirmişlerdir. Ga 
zete idarehanelerinin önüne toplanan 
ahali büyiik bir ba)'l'et ve nefretle hadi
seyi mevzuu bahsetmektedirler. Bütün 
bayrıtklar matem alameti olarak yarıya 
mdirilmiştir. Mebusan meclisi koridor
larında mebuslar ve bilhassa Kıralrn hu
auıi dostu olan Doktor Peşen meyus bir 
haldedirler. Do~tor Krraldan bahseder
ken: "muharebe esnasında o kadar bü
JÜk tehlikelere göğüs germişti ki insan 
onu ölüme karşı mücehhez zannederdi. 
Kıral AJcksandr'm vefatı yalnız Yugos
lavya için değil, pek çok evdiği Fransa 
için ve belki de bütün Avrupa için tami
ri kabil olmıyacak bir ziyadll".,, demittir. 

Polonya büyük elçisi M. Şlapovski, 
ft Amerika büyük elçisi M. Strnus ha· 
riciye nezaretine gelerek Kıral Aleksan
dr'la hariciye nazın M. Bartu'nun vefa
tından dolayı taziyette bulunmuılardır. 

Kıraliçeyc feJrıkct hahcri 
Bcizansonda verildi. 

Paris, 9 (A.A.) -Yugoslavya 
liıraliçesi Mari Bezanson'a muva -
salat etmiştir. Kendisini istikbal 
eden vali hadiseyi haber vermiş -
tir. 
l\l. Bartu kankayhmdan öldii. 

Marsilya, 9 (A.A.) - M. Bartu'nun 
nakledildiği hastahanede evela, yalnız 

bir kolu kırılmış olduğu için, vaziyeti 
pek vahim görülmemişti. Fakat ameliyat 
esnasında seylarudem vuku bulduğun

dan kendisine kan zerkedilmiş fakat na· 
%JTin her an daha ziyade zayıflamasına 
mani olunamamıştır. M. Bartu saat 
17 ,40 da ölmüştür. Bu ötüm hudutsuz 
yeni bir heyecana sebep olmuştur. Ölüm 
haberini Kanebiyer caddesine asılan 

ilandan haber alan halk hiddetten kö -
p;i"""1üstiir. 

Halk Fırkası, bir ordu gibi, ne za
man çıkageleceği belli olmayan 
bir kagva günü için daimi bir uya
nıklık hali mhuafaza etmeğe mec· 
burdur. Saflarını sıkı tutan, vazi
fe şuurunu gevsetmiyen, 'ıaı eket -
te ve tetkikte olan bir inkılap fır
kası, anarşi ve karışıklığa sebep 
olacak vaziyet1erin yol almasını 
bıeneder; fesat tohumunu toprak
la daha ye~ermeğe yüztutal"ken 
yok edel". 

Fırkanın bütün azalıklarında 
halka ve davaya karşı mesutiyet 
hissi, başlıca fırkacılık miyarı ol
duğuna şüphe yoktur. Bu mesuH -
yet hissi yerine, korkusuzluk ve 
kayıtsızlık gectijTi vakit. fırka kad
rosu kapalı bir hava, durgun !:>1r 
su, har•ketsiz bir vücut gibi sov 
tuzlaşma alametleri gösterir. Bir 
fırka, bütün azalarının onun kö · 
künü mütemadiyen kuvvetlendir
bıeıi He taze kudretini mu haf aza 
edPhilir: bizim fırkamı7.m kökü 
halkın göven ve sevgisidir. Mus
tafa Kemal. halk göveninin e~siz 
bir ~~idesidir. 

Her yerde milletler demokra· 
ıiyi. itibardan dü"üren anarşi mü -
esseselerinden kurtulup, halk 
mP.nfaat\ni hakim kılan yeni ni -
zam ve murakabe müesseseleri a· 
ramakt,.dırlar. Son misat lspan -
yadır. Framıa dahi kendi demok
rasi!inin bünvesi üzerinde. bu fi · 
lrr).,. r.a1ıı.nyor. 

Muavven bir 7.iimrenin menfa· 
atini müdt\faa eden ve zora daya
nan bir fırka yerine, halk ve inkı· 
lan menfaatini miidafaa eden ve 
halkın göveni ile inlnlancılık sada
katine dayanan bir fırka; milli 
kuvvetleri par<'~layıp dR~ıtan sis
tem yerine, milli kuvvetleri topla
yıp verimlestiren sistem: bizi ken
di ihtivac ve zaruretlerimizin gö · 
türdiiMİ bu vol. birçolc milletlerin 
aramakta o!dukll'n v"ld 1r. 

FAL1H RIFKI 

l(ıra] Alelisandr 
neden öldü 

Marıilya, 9 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: Yugoslav Kıralına atılan kur
şunlardan biri kalbine bir diğeri de kar
nına isabet etmiştir. Kıra) derhal beledi
yede bir divana nakledilmiş ise de ibzal 
edilen ihtimamlar faydasız olmuş ve Kı· 
ral ölmüştür. Orada hazır bulunan zabit
ler ağlıyorlardı. M. Pietri ile lransız me
murları elim bir heyecan içinde kalmış -
lardrr. Bir tüccar olan katil Petrus Ka • 
lemen 1899 da Zagrep'te doğmuştur. 

Ceneral Corç'tan ba{ka ikisi kadın ol
mak Üzere beş yaralı daha vardır. 

Ölen krrahn ziyaretinden 
siyasi faydalar 
umuluyordu. 

Parisı 9 (A.A.) - Yugoslavya hü
kümdarlannm Paris'i ziyareti gazeteler
de sütunlarca yer tutmaktadır. Gazete -
ler Kıralm Cenevre' de aşılamıynn birçok 
zorluklann Paris'te halline yardım ede
bil.-ceğini zannediyorlar. 

Eko dö Pari diyor ki: 
'' M. Bartu bir defa daha İtalyan hü

kumetini inandırmağa çalışacak ve Kıra
hn Pnris'tc bulunmasından istifade ede
rek İtalyan - yu~oslav "modüs vivendi,, 
sini lınzırlıyacakbr. Bu hakiki fransız • 
İtalyan yakmlaşmnsmm anahtarı olacak
tır. 

Marsilya, 9 ( A.A.) - Bura -
ya muvasalat eden Yugoslavya 
Kıralı Aleksandr bir şahıs tarafın
dan atılan kurşunlarla öldürül ~ 
müştür. Mütearrız da derhal mu
kabeleten atılan kurşunlarla öl -
müştür. Kıral yaralandıktan sonra 
bir müddet yaşamıştır. Kıralm re
fakatinde bulunan Fransa harici
ye nazırı M. Bartu'nun da atılan 
kurşunlardan kolu kırılmı§br. 

Vaka şu suretle cereyan etmiş· 
tir: 

Kıral ve maiyetini teşkil eden 
zevat otomobillerle borsa meyda
nına muvasalat ettikleri vakit, •· 
çık bir otomobilde bulunan birçok 
eşhas Kıralın üzerine müteaddit 
defalar ateş etmişlerdir. Üç.üncü 
arabada bulunan bir Ceneral da 
yaralılar meyanındadır. Katilin 
yugoslavyalı olduğu zannolunu -
yor. 

Halen lngilterede bir kollejde 
bulunmakta olan Yugoslavya ve
liahtı 11 yaşındadır. 

Yugoslav Kıralmm katlinin 
Yugoslavya dahili vaziyetinde ve
ya beynelmilel vaziyette ne tesir 
yapacağım tahmin henüz vakitsiz 
olmakla beraber, cinayet ve M. 
Bartu'nun yaralanması Londra 
diplomasi mehafilinde derin heye
can tevlit etmektedir. 

Belçika Kırahnın 
taziyeti 

Brüksel, 9 (A.A.) - Krral, Yugos -
lavya sefaretine sarayi Krrali Mareşalı 
Kont Bornet de Wayı'i göndererek be
yanı taziyet etmİ~tir. Hariciye Nazırı M. 
Jaspar da sefarete giderek tuiyede bu
lunmuştur. 

İngiliz Kıra1mm taziyeti 

Londra1 9 (A.A.) - Kıra), 
framıız reisicümhuru M. Löbrun'a 
M. Bartunun ölümü münasebetile 
bir taziye telgrafı çekmiştir. . 

Sir Con Saymen yugoslav ve 
fransız sefaretlerine giderek tazi
yetlerini bildirmiştir. 

Biitiin Paris lu·yc<"an ic;inde. 

Paris, 9 (A.A.) - Kıral Aleksan
dr'ın kutli haberi bütün Paris'te tavsifi 
imkflnsız heyecan uyandırmıştır. Bilhas
sa betbaht Kıralı karşılamak için bara -
retli hazırlıklar yapılmakta olan beledi
yede bu heyecan .ptk büyük olmuştur. 
Her tarafta bayraklar yarıya indirilmek 
tedir. 

HAKIMIYET1 MİLLİYE 

Son dakika 
Gazi Hz., Yugosla,•ya KıraJiçesi 
ile Veliahti Hz. ne Ye 1\1. Löh

rön' e ıaziyet tdgrafları 
çektiler. 

Yugoslavya Kıralı Haşmetlu Alek
sandr Hazretlerinin vefatı faciası üzeri • 
ne Reisicümhur Hazretleri tarafmdan 
aşağıdaki taziyet telgrafları çekilmittir: 

Yugoslavya Kıraliçeai Hatmetlu Ma
ri Hazretlerine 

Mars il ya 
Kıral Aleksandr Hazretlerinin Fthıs

lnnna kartı yapılan şeni suikast ve feci 
cinayeti en büyük bir teessürle haber al
dnn. Hiç bir insanlık hissinin kabul edc
miyeceği bu vahıiyane hareketin acıklı 
neticesini duyunca bütün türk milleti 
benim duyduğum derin teessürün aynı
nı hiuedecektir. Zatı Haımetpenahileri
ne Krralm ve Yugoslavyn'nın bir dos
tu sıfatiyle en samimi taziyetlerimi arze. 
der ve gerek benim ve gerek türk mille
tinin Zatı Haşmetpenahilerinin ıstırabı
na ve yugoslav milletiyle bütün balkan 
milletlerinin matcmlerine iştirak ettiği
mize itimat buyurmnlanm rica ederim. 

Gazi M. Kemal 

Yugoslnvyn Velinbti Fehametlu 
Prens Piyer Hazretlerine: 

Pederleri Haşmetlu Krrnl Hazretle

rine kar§ı yapılan tavsif kabul etmez 

derecede şeni suikast münasebetiyle ta

ziyetlerimin kabulünü Zatı fnhimanele· 

rinden rica ederim. Vefat eden büyiik 

Kıralın dostu sıfatiyle ve bütün türk 
milletile beraber Zatı fahimanelerinin ve 
dost Yugoslavya'nın ınate.mine büyük 
bir samimiyetle iş_tirak ediyorum. 

Gazi M. Kemal 

Marsilyada yapılan suikast ne
ticesinde vefat eden Fransa Hari
ciye nazın M. Bartu'nun ziyax do
layısile Reisicümhur Hazretleri 
tarafından Fransa Reisicümhuru 
Hazretlerine aşağıdaki telgraf çe
kilmiştir: 

Fransa Reisicümhuru Albert 
Lebrun Hazretlerine 

Paris 

Kendi toprağında yapılan sui -
kastin bizzat Fransa'yı da matem
dar eden neticesi, bütün sulh dost
larının, Fransa ve Yugoslavya 
dostlarının hissettikleri elemi bir 
kat daha artırmıştır. M. Bartu'nun 
vefatı, Kırat Aleksandr'la beraber 
A vrupanın uğrıyabileceği en acı 
bir zivadır. Bu elim hadise müna
sebetile Zati devletlerine derin 
sempati hislerimi arzeder ve dost 
Fransa'nm matemine bütün türk 
milletinin en samimi bir surette 
iştirak ettiğini bildiririm. 

Gazi M. Kemal 
•••• 

K ıral AJeksandr belediye salon
Janndan birinde yatıyor. 

Marsilya, 9 ( A.A.) - Kıralın 
cesedi şimdi belediye salonların -
dan birinde geniş bir divan üze -
rindedir. K1ralm yüzü sanki uy
kudaymış gibi sakindir. Kıralrn 
iki tarafında iki kişi ayakta selam 
vaziyetinde beklemektedir ve ha
lı üzeri çiçeklerle doludur. 

Odanın bir köşesinde ak saçlı 
biri ajflıyor. bu, Aleksandr'a ço -
cukluğundanberi hizmet etmekte 
olan uşağıdır. Haricivc naz1rr M. 
Bartu, kolunu kıran kurşun çıka -
rrlmak üzere hastahaneye nakle -
dilmiştir. Kendisinin yaras1 bida
yette ağır zannedilmiyordu. Fa -
kat Kıra/dan biraz sonra o da öl -
müştür. 

Binlerce halk belediyenin önün
de bekliyor. Hepsinin yüzünde de
rin bir elem okunmaktadır. Bütün 
bayraklar yarıya indirilmiştir. Po
lis taraf rndan meydandaki kulü
beye ihtizar halinde nakledilen 
katil bir az sonra ölmüstür. 

l\lülıiın bir lıabcr 
Petriç yugo..,Ja'' poli..;iucc fa-an -
~ız J>Olisinc bilclirilcu şiiplıcli 

e~hastannuş. 

Paris, 9 (A.A.) - Kıralı öldü
ren Hırvat Petrus Kalemen, yu · 
goslav polisi tarafından fransız 

polisine bildirilen şüpheli eşhas 
meyanmda bulunuyordu. Kıralm 
muvasalatı münasebeti!e çok sıkı 
tedbirler almmıştı Otellerin bütün 
kuyudatı tetkik edilmiş ve her ta
rafa şüphelilerin fotoğrafları ile 
birlikte iki yüzden fazla tamim 
gönderilmişti. 

ispanyadan gelen 
haberler mütenakız 

Endülüs'te isyan 
büyüyor. 

Madrit, 9 (A.A.) - Sosyalist
lerin girismiş olduğu isyan hare -
keti asıl Endülüs şehirlerinde ge -
nişlemektedir. Çünkü anarşist sin
dikacılar buralarda çok kuvvetli -
dirler. ihtilalciler çete muharebesi 
yapmakta, ve hükfunet fasılasız 
hücumlara karşı koymak mecbu -
riyetinde bulunmaktadır. 

Bir alay (laba evkedildi. 
Madrit, 9 {A.A.) - Divanı 

harplar işe başlamışlardır. Astü
ride harekette bulunan kuvvetlere 
yardım iç.in bir alay piyade daha 
gönderilmiştir. 

Taus'ta valıim hadiseler. 
Saragosa, 9 (A.A.) - Taust'

da vahim hadiseler olmuş ve bir 
çok zümreler sokaklarda dolata -
rak hür komünistliği ilan etmiş • 
lerdir. Bunlar polis kışlasını çevir
mişler ve gelen yardım kuvvetleri
ne ateş açmışlardır. Zabıta birçok 
yerlerin belediye reislerini tevkif 
etmiştir. Pola'ya bir piyade ve bir 
süvari taburu gönderilmiştir. Ora
da da vahim hadiseler olduğu 
zannediliyor. 

l\lağaza1:ırın açılmasıı mecburi 
Madrit, 9 (A.A.) - Şehrin mer

ekzindeki tüccarlar mağazalarım 
açık bulunduracaklardrr. Bu emri 
dinlemiyenlerden 20.000 peseta ce
az alınacaktır. 

Dağlara sıihnan ihtiJalciler. 
Madrit, 9 (A.A.) - Yan res

mi bir tebliğe göre Astüride ihti
lalcilerin sığınmış olduğu dağlar
da hükumet kuvvetleri ilerlemek
tedir. Tayyare filoları ihtilalcile -
rin üezrine bomba atmaktadır. Bir 
çok asi grup halinde teslim olmuş
tur. 

Ecnebi gazetelerin 
girmesi yasak. 

San Sebastiyen, 9 (A.A.) - A
ria'da sosyalist gen~ler komitesi 
zası tevkif edilmiştir. Bunların 
hepsinin üezrinde tabancalar bu -
lunmuştur. Asilerin yaptıkları ba
rikatlar asker hücumile ele geçi -
rilmiştir. Ecnebi gazetelerin mem· 
lekete girmesi yasak edilmiştir. 

Azama'nm tevkif cflild.iği 
doi;ru değil. 

Barsclon. Q (A.A.) - Eski hü
kumet reisi M. Azama'nm tevkif 
edildiğine dair ecnebi memleket
lerde çıkan haberler doğru değil
dir. 

İşe lmş1annıa"ı cmrcdilrli. 
Barselon, 9 (A.A.) - Milli iş 

konfederasyonu tel..."Tar işe başlan
masını emretmiştir. 

1\ladril sokak.JarJnda 
çarpışmalar. 

Madrid, 9 (A.A.) - Dün gece bütün 
caddeler tenha idi. Gecenin sükünu asi
lerin ti.ifck ateşleriyle ona mukabele 

Ve ia t l\:ı ·· l · an 
edildi 

Belgrad, 9 (A.A.) - Kırat Alcksan• 

dr'ın vefatı haberi burada muazzam bit 

teessür uyand:rnuştır. Derhal toplanan 

meclisi vükel3 elycvm bcrayı tnhsil 

Londra'da bulunan 11 yaşındaki Veliaht 

Prena Piyer'i Kmıl ilan etmiştir. 

Teşkilatı esasiye kanunu mucibince 

niyabet Kıralın vasiyetnamesinde r,öste-ı 

rilecek olan üç kişi tarafından idare olu• 

nncakhr. Vasiyetname yoksa bu üç k"şi• 

yi tayin mcbusan ve ayan medislcrino 
ait oltlcaktır. 

eden mitralyözlerin çatırtılan ile ihlal 
ediliyordu Madrid'te polisle asiler ara· 
sında birçok müsademeler oldu. Ce.,up 
şimendifer istasiyonunun imalathanesin• 
deki müsademede altı kişi ölmüştür. 

Grev hareketi cenuba doğru yarıl. 

maktadır. Şimalde Asturi vilayetinde 
askeri tayyareler dağlık araziye iltica et• 
miş olan 5.sileri bombardıman etmekte • 
dir. Birçok asi grupları teslim olmuşlar• 
dır. Bazı mıntakatarda asiler şidde tli tet• 
hiş harekatına mücaseret etmektedirler. 
Ezcümle Valence vilayetinde jandarma 
kışlasını berhava ederek civarda oturan 
birçok ailelerin toprak altında kalması• 
na sebebiyet vermişlerdir. Gene aynr vl• 
layet dahilinde maden amelesinin çoculi• 
larına mahsus olan yetimhaneyi berhava 
etmişlerdir. Bu hadisede bir çok sörlet' 
ve çocuklar telef olmuştur. 

Hiç bir ecnebi gazetesi İspanya'ya 
girememektedir. 

fulıakcme1er çabuk göriilcccli. 

Madrit, 9 (A.A.) - Dahiliye Nazırı 
isyan hareketinin her tarafta bastırıldı• 

ğınr ve hükumetin divanı harplerde mu• 

hakemeterin çok çabuk görülmesini ala• 

kadarlardan istediğini söylemiştir. 

Yalnız Ovicdo yakmtannda tek tüU 

gruplar bazı karışıklıklar çıkarmakta de 

vam etmektedirler. 

1hti1al reisleri ölüme nıahkfım 
edilmemiş .• 

Barselon, 9 (A.A.) - Eski Katalon

ya hükumet reisi M. Kampanys ile ar. 

kadaşlarının ölüme mahkum edildikleri 

doğru değildir. Muhakemeleri henUı 
başlamamıştır. 

Tevkif edilenler. 

Lizbon, 9 (A.A.) - Aralarında 

zabitlerin de bulunduğu birkaç ki· 
şi tevkif edilmiştir. Madrit ile bu 
sabah tekrar telefon kesilmiştir. 

Şimendifer grevi başlıyor, 

Madrid, 9 (A.A.) - Umumi §imendi• 

fer grevi bugün başhyacaktır. Hükfunef 

ihtiyat sınıfından olan bütiin şimendi • 

fer amelesini silah altına devat etmek• 

le buM mukabele etmektedir. 

Kıral, Ta taresko ve 
Ti tülesko görüşmeleri 
Bükreş, 9 (A.A.) - Başvekil M. 

Tataresko dün akşam saat 16 da Sina4 

ia'ya gelmiş ve doğruca M. Titülesko• 
nun yanına giderek kendsiyle bir saat 
kadar görüşmüştür. Kırat M. Titüles• 
ko'yu bu konuşmadan sonra kabul et• 
miştir. M. Titülesko kırahn yanında 
bir buçuk saat katmış ve saat 19 darı 
21 buçuğa kadar tekrar başvekilte gö
rüşmüştür. M. Tataresko bu ikinci gc> 
rüşmeden sonradır ki kıralı ziyaret et• 
miştir. 

Bu mülakatlar hakkında tafsilat alı• 
namamışsa da kati olarak söylencbi· 
lir ki M. Tataresko bütün kabine namı • 
na M. Titülesko'nun tekrar harici si· 
y~ctin idaresini ele almasI isteğini 
göstermiştir. M. Titülesko cevap ver• 
ıncK: jçln çarı;11mb:ıya kadar müsaade 
istemiştir. Görüşmeler devam edecek• 
tir 
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arı SİJasi 

a \.liımızda • • 
Son zamanlarda yabancı matbuatta 

Tü kiye hakkında birçok yazılar ç k • 
maktadır. Bunların çoğu, hem lehimiz. 
de hem de bizi biraz daha fazla anlamak 
suretiyle lehimizdedir. Çünkü bir za • 
inanlar Loti ve Farrcre cinsinden adam
lar da lehimizde idi. Fakat akıllı düş. 
ınnnın aptal dosttan her zaman daha iyi 
o~ma~ı gibi, biz, bugün dahi bazı muhar-
rırlerın bizi anlam k .. h ·· hı 
l . a sızın po po eme • 
ennc bizi anlıya k k. . l . . . ra çe ışlırme erını ter-
cıh ederiz lot" F • . . .. . · ı ve nrrere gıbı adamlar, 
0.ylesıne dostlarımız idiler ki. daima ir-
t'.c.'\ snflanrnızda knlmışlar ve irticaı tas
fıye ettiğimiz nispette gözden nihan ol
~uşlardır. Şimdi ise, bunların manaları, 
~ır memleketin ilerleme arzusunu ve 
derleme şe,•kini anlnmamazlığa sembol 
olmaktan ibarettir. 

Hayır, şu son zamanlarda çıkan ya. 
:zılar, her İl<İ sur\!tle de lehimizdedir. 
Bunlarda, türk inkılabı ve bu inkıla4 b . Ş . ın 

e!s~z . cfı, eyice anlatılıp methedildiği 
gıbı ınluliıbımız kadar bu""y··k Ş f" .• d • . u e ımızın 

e yapmak ıstedıkleri ve Yapmağa mu-
vaffak oldukları işlere dair olan malu -
mat. zararsızdır. 

~eseliı, türk inkılabının anti-emper
Yalıst cephesi artık sezilmiştir. Sanayi 
Programının mana ve cheınm· t• • 
tık ıye ını, ar. 

Yabancı muharrirler de d - d 
doğru a b • ogru an 
Şefi ~. ~ prensıpe bağlıyorlar. Büyük 

mızın ıse, mevcut b .. 
arasınd k y:ı ancı onderler 

a, avrayıp ba d -
bariyle en .. . şar ıgı davalar iti-

' unıversel d h . 
olduğunu iyt• f d" e 8 YI\ malık olanı 

ıra c ıyo 1 
C .. "(•• r ar. 

oru uyor k" "h _, ı, cı anın uınuın- h 
&\141uğu ortası d T·· • ı uzur-
enerfter sarfil: s:kin :~Toe'tn .büyük 
kınmasına deva . endı kal -
d rn etmesı, sadece bir türk 
avası olınaktan k 

alakıtland _ çı ınış. başkalarını da 
ı~aga başlamıştır. 

Hele dıl ınkdabımızın d 
dırdıg- -•-· 1 ışarda uyan-

ı wı:ıs er pek k • 
Yctlid" e· . 5° ve pelc ehemmı -

ır. ır mıllct · • . b .. J b" ın, yırmıncı asırda 
oy e ır davay ı t ' 

alt bes" n e a ması ve bunun için 
. a • ınd~n. başlamak suretile graıneri

nı, sıntaksını ve söz d"' • b 
• ...mır aşını de - iş lirmeğe kalkışması ·· ı d • g -

ha 1 . • oy e evcesıne bir 
d m ledır kı, bunu olsa olsa, Sakaryalar 

um uprnarlar, Loznnlar ve h 11 k' 
Programın • eş yı ı 
nun İ.zah r. ı~h edebilir. Ve zaten bu
ink 14 1 •çın buna muvazi olan diğer 1 

ap eserle • • -lrl\i rınc ve ınkılap zaferlerine 
rın ~caa~ ct~ek lazımdır. Çünkü bunla
C zi :Ösı bır bütündür. Bir bütün ki, 

nder b b""t·· .. b" nı :L u u unu ır tele noktası-
'"uma) etmek · • k • 

halind . • sızın ye pare bır parça 
B e ta~ı~ın kalıbına dökmektedir. 

Bad ~.nudn ~çı~dir ki, hele dil işinde, biz 
e on erımızc k d. • .... , d ve en ımıze kartı de-

::' 1 ışarıya karşı da bağlıyız ve hesap 
rç uyuı:. 

BURHAN ASAF 

----------··-----------
inhisarlar V ckalctillflc 

hir içtima 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Müs
!eşarı Adil Beyin riyasetinde Gümrük-
er Urnuın M""d•· .. C • . ..., u uru cmıl Bey Gümrük 

"YlUbafaz U 
cıa t a mum Kumandanı Seyfi Pa
:r Ve z • 'd 
~·· rnır en celbolunan Gümrük 

Ufcttişi F h" . • . 
Güınr··k et ~ Beyın ıştırakiyle 
C:lil • u 'Vek5.letındc bir içtima akte
\'a mış ve Denizyolları İşletme İdaresi 

Purlarınrn t k d . 
ler· d s en erıye ve Pire sefer-
.... ın en avdetinde İzmir'de gümrük 
.... uayene · 
ve h 

81 yapılması etrafında Seyfi 
uasan Be l 

tetk•'- y er tarafından yapılan 
ıırat raporla k"k . . 

oı; rı tet ı edılmış ve .... mrük . . . 
ınası ka muayenesının İzmır'de yapıl-
Mur .r~rlaştırılmıştır. İzmir Gümrük 
r·~ ettışı Fethi Bey bu husustaki tah-
ı., emri h . 

tir. amılen İzmir'e hareket etmiş-

--·-·-Har(!ıraı. kanunu projesi. 

h Maliye \1 ekatetince hazırlanan yeni 
arctrah kanun . . ti 

1 u pro1esı m talealan a-
ınmak ·· 

t·. uzere vekaletlere gönderiluıiş-u-. 

~--------==-·-·-----~-
A KARA f'UTBOL HEYE

TINOEN: 
12

· ıo. 934 cuma günü yapılacak lik 
tnaçları. 

. 
1 

- Altın Ordu - İttifak Spor ikin
c:ı takımı s 
b arı. aat 12 de, hakem Recep Qey. 

b . 
2 

- Mu!:ıatız Gücü - Demir Spor it.. • 
ıı. ıncı takımları. Saat 13.30 da, hakem 
m. 1 .. ibcrman. 

. 
3 

- Altın Ordu - İttifak Spor bi
rın · 
Ali cı takım lan. Saat 15,1 S te. Hakem 

!'Rıza Bey 

HAKİMiYETi M1LL1YE 

• r ve 
İsveç Veliahti Hz. bugün 
İzmir' e gidiyor. 

Istanbul, 9 (Telefon) - lsveç Veli
ahtı Hazretleriyle rdikaları ve refakat
lerinde lsveç sefiri M. Boheman bulun
duğu halde bugün Topkapı sarayını ve 
ikinci defa olarak da asarı atika müze -
sini. Çinili köşkteki türk ve İslam eser
lerini tetkik etmişler ve öğleden sonra 
Boğaziçinde muşla bir gezinti yapmış
lardır. 

Prens Hazretleri, yann lastik fabri
ka-;ını eezecekler ve gece lzmir'e hare· 
ket edeceklerdir. 

İzmir sularındaki hadise 
hakkında M. Kamerer'in 

beyanatı. 
lstanbul, 9 (Telefon) - Fransız se

firi Kont Kamerer cenapları lzmir ha
disesi hakkında şu beyanatta bulundu: 

''-Her şey çok eyi bir tarzda ve 
çok çabuk halledildi. Esasen ehemmi
yetsiz olan hadise, Pire'den hareket e
den ve açık denizde bulunan muhrip
lere, türk hükümetinin cevabını tebliğ 
imkansızlığından ileri gelmiştir. iki ge
mi İzmir limanına ginneğe mezun ol
duklarını düşünerek girmek istemişler 
ve bunun kabil olmadığını görünce yol
larını değiştirmişlerdir. Mesele bundan 
ibarettir. Her şey kolaylıkla ve dost
lukla halledilmiştir. 

Türk - fransız dostluğuna asla ha
lel gelmediğini ve aramızdaki samimi
yetin berdevam olduğunu isbat için, 
iki muhribin lstanbula Gelişleri müna
sebetiyle bazı eğlenceler tertip edece
ğiz.,, 

Çin askeri heyeti gitti 
lstanbul, 9 (Telefon) - Çin askeri 

heyeti bu sabah Ege vapuriyle lskende
riye'ye hareket etti. 

Ticari deniz seferleri 
lstanbul, 9 (Telefon) - Deniz yol· 

lan iıletme idaresi, yeni tesis ettiği Ri
ze - lskenderiye - Porsait seferlerine 
yarın başlıyacaktır. 

ilk vapur, yarın Rize'den kalkacak 
ve Karadenizdeki bütün iskelelere uğ
radıktan sonra Portsait'e gidecektir. 

1700 de 1 
İstanbul, 9 (Telefon) - 1 teşrinievel 

den bugüne kadar Eminönü ve Fatih ka
zalarında 1700 hayvan muayene edilmit 
ve bunlardan yalnız bir tanesinde ruam 
bulunmuştur B h ah.b. • • u ayvan, s ı ıne taz. 
mınat verilerek öldüru··ı .. t•· B . 

muş ur. u n11-
pet ve netice, memnuniyeti mucip ol -
muştur. 

Tütün ekimi fazlalaşıyor 
İstanbul, 9 (Telefon) - Hazırlanan 

bir İstatistiğe göre; memleketimizde tü
tün ekimi, 932 senesinde 46919, 934 se
nesinde de 51933 hektardır . 

Yunanistanda ti.ittin ofisi. 
lstanbul, 9 (Telefon) - Atina'dan 

alınan bir habere göre; Yunanistan'da 
tütün istihsalini, manipülasyon ve tica
ret işlerini himaye için bir tütün ofisi teı 
kil edilecektr. Ofis, müstahsillerden tü
tünleri ıatın nlacak, stok yapacak ve taa
nif ettikten sonra satacaktır. Ofis, bu İt· 
ler için vergi venniyecektir. 

Bir kadrom beraeti. 
İstanbul, 9 (Telefon) - Çocuğunu 

karakola bırakmaktan suçlu olarak mah
kemeye verilen Ulviye Hanım isminde 
bir kadının beraetine karar verilmiıtir. 

Bir katil beraet etti. 
İstanbul, 9 (Telefon) - Üvey baba

sı Rıfkı'yı öldürmekten suçlu olarak 18 
sene hapse mahküm olan lsmail'in nak. 
zen görülen muhakemesi buırün bitti ve 
İsmail Beraet etti. 

Ha) darpaşa li ·esi. 
İstanbul, 9 (Telefon) - Haydarpa

,a lisesinde yarından itibaren tedrisata 
batlanacaktw. 

nar B 
bu saba 

Bu sabah belediye seçimi baş
lıyor. Vatandaşların oturdukları 
mahallere göre reylerini kullana -
cakları günler tespit edilmiştir. 
Bubün Yenişehir mıntakasında, 
yani Cümhuriyet, Kavaklıdere, 
Gazi Mustafa Kemal, Dikmen, 
Kızılyokuş, Üveçler, Ayrancılar, 
Kücük ve Büyük Esatlar, Firenkö
zü, ·Seyran, İncesu, İstasyon, Kan
lıgöl mahallelerinde oturan rey 
sahipleri reylerini kullanacaklar -
dır. 

Bugün intihabın birinci günü 
olması dolayısile reyini kullanmak 
istiyenlerin çok olacağı mülahaza. 
sile sandığın belediye dairesi önü
ne çıkarılması kararlaştırılmıştır. 

Uzak mahallelerden reyini 
kullanmaya gelecekler için kolay
lıklar temin olunmu§tur. Fırka 

ediy seçimi 
başıyor 

teşkilatı beyannameler bastırarak 
şehrin her tarafına dağıttırmıştır. 
Bu beyannamelerle vatandaşlar 
reylerini kullanmaya davet edil 
mekte ve denilmektedir ki: 

"Cümhuriyet vatandaşı için en 
kutsi hak, intihap hakkıdır. Bu 
hakkını kullan, vazileni yap." 

Şehir dün gece baştan başa do
nanmıştır. İntihap faaliyeti sesli 
sinemaya alınacaktır. 

(Hakimiyeti Milliye) meyda -
nında kurulacak kürsüde kadın 
erkek birçok hatipler konf er anı • 
lar vereceklerdir. 

Bu defaki İntihapta en az 75 
bin vatandaşın reyini kullanacağı 
tahmin olunmaktadır. Ankara rad
yosu intihabın devamı müddetin
ce intihap faaliyeti hakkında ha -
herler verecektir. 

Belediye mecli•i azalığına lırkamızca namzetlikleri konan zevattan bir 
kı•mının da bugün reaimlerini knyuyoruz: 

Soldan •ağa: Birinci •ıra: Orhan A ril Hikmet, O•man Beyler. - /ki?ci 
•ıra: Süreyya, Namık, Hayrullah Beyler. - Üçüncü •ıra Anın, Saltip, 
izzet Beyler. - Dördüncü •ıra: Yuml Hikmet, Nu•ret, Kemal B.,,ler. 
- Bqinci •ıra: AbiJin. To"'u zade Mehmet, l•meı fleyler. 
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lhtı:mdi balıisler. 

Ormancılık siyaseumıze 

hakim üç esas 
Millı iktısadımızın verim kabiliyeti

ni artırmak için ormancılık İ§letmesini 
''planlı ve rasyonel., bir i§lctme şekline 
sokmak ı;lzımdır. Bu işletme ıcklindo 

ne gibi bir siyasetin takibi lazımgeldiği
ni de ormanlanmızın iklim ve toprak 
ile olan münasebetleri bakımından inti
şar ve tenevvü kabiliyetlerini tesbit ve 
memleket dahilinde ormanların ne mik· 
tarda ve hanı;i sahalarda bulunduğunu 
tayin etmekle mümkün olur. 

Biz geçen makalemizde de söylediği
miz veçhile Türkiye hükümeti ''orman
cılık i§letmesinde,, muhafazakô.r bir si
yaset takip etmelidir. Muhafazakar bir 
siyaset takibi meselesini ileri sürmek en· 
fes bir iddianın mahsulü değildir, çün
kü hiç bir iktısadi cüzütamın itletme si

yasetinde enfes görüı değil, o iıletmenin 
mevzuundan, mahiyetinden doğan tabiJ 
ve iktısadi §artlar, kuvvetler ve imkan
lar hakimdir. işletme siyasetinde tabii 
ve iktısadi ıartlar hiklın olunca orman
cılık iıletmesi siyasetinde de muhafaza
kar bir siyasetin takibi ormanlarnnızın 
iycap ettirdiği tabii bir vaziyettir. Bis 
bunu ilmi bir tarzda tahlil edecek olur· 
ıak Türkiye onnancılık iıletmeainde 
muhafazakar bir siyasetin takibi zaru
retini üç esasa irca edebiliriz: 

J) Türkiye ormanca çok fakir olan 
bir memlekettir. Amerikalı Zoon bir 
memleketin onnanca fakir olup olmadı
ğını ormanların araziye olan niıbetiyle 
tayin etmektedir. Bu nispet yüzde 
yirmidir. Zoon'un uzun tetkiklerden 
ıonra kabul eylediği bu nispet mikda
n bugün bütün ormancılık alimlerin -
ce kabul edilmiıtir. Yüzde yirmi nis -
petini tecavüz ettiği takdirde o memle -
ket ormanca zengin ve bunun tezayüdü 
nispetinde de çok zengindir. Akıi halde 
ise ya fakir ve yahut çok fakirdir. Tür
kiye'de ormanlann araziye olan nispet
leri yüzde 9, 7 olmaları itibariyle ~emle
ketimiz onnanca çok fakir olan bir mem
lekettir. Şu halde Türkiye'nin ormanca 
fakirliii huausiyeti bu cüzütamm i,let
DM siyasetinde de hususi •• kendisine 
mahsuı bir ıiyaeet takibini istilzam et
tirtir .• lıte bu siyaset muhafazakar or· 
mancılık ı,ıetme siyatetidir. Çünkü bis 
ormanı bol n zencin olan memleketler 
gibi genİf, açık ve liberal bir ıiyaset ta
kip edemeyiz .• 

2) Tilrkiyede ormanların yetitebiJme
leri için icap eden hararet irili dencede 
••hattı fazlasiyle yardır. Fakat bunun 
yanıbaıında en fazla rol oymyan rütubet 
Wi derecede mevcut detitdir. Bu iti -
barla orman mıntakalarmda yapılan ge

nJı aahalardaki katiyat artılr oralarda 
yeniden orman teenüsüne imkin bırak· 
dırtmıyor. Türkiye'nin orman iıletme • 
ıinde bu e1&1 pek mühimdir. Zira iılet

me siyasetinde bu esu nazarı itibara 
alınmayıp geliıi güzel katiyata imkan 
bahtedecek olursak bir gün gelecek ki 

Türkiye'nin birçok aahalarmda sözleri • 
miııı: ufka dofru açılan un toprakları. 

karfılapcak ..• Nitekim tarihi veaikalar 
bize gösteriyor ki Anadolu böyle usul • 
süz ve nizamsız bir katiyabn neticesin
de ormanı fakir bir memleket haline gir
miıtir. lıte Türkiye'nin iklim nolrtai na• 
zarından arzeylediği ba karakteriıt:k 

vasıf ta ormancıhk iıletmeai ıiyasetimi:ı
de genif, açık .e liberal bir siyaset taki
bine imkan bırakbrbnıyor. 

3) Türkiye'nin dallık bir memleket 
olmaaı ve onnanlann bu dallar üzerle • 
rinde n mailelerinde tenua etmeleri 
bu nevi onnanlann iıletme tarııı:lanna 
hususiyet .. rdirtmelctedir, çünkü düa 
arazideki ormanlann ifletiı.elerinde ta• 

kip edilec~ btiyat tarzını ita neYİ dat 
mailelerincleki ormanlarda tatbik edeme
yiz. Dai maileleriadeki onMnlar aptı. 
daki ııı:iraat mıntalraamm lıonyucaıu •• 
bekçisidir. Eier IMmlar ,.Uıi süııı:el ke
ıilecek ve kaldırılacak oluna •tafldıtld 
ziraat mıntakalannm ranclnnanım azalt· 
mıf n belki de bir zaman sonra biçe in
dirmiı oluruz. 

Memleketimizdeki dağ ormanlannın 
serek ıulann teıekkülü ve ıerekse to.,. 
ralı tabakalanma tenbiti hu.autunda 
oynadıtı rolü la~'de •e Amerı1aa'cla 
yapılan tecrübelerin ianeaile anlamak 
mümkündür. Eqler'in lıYiçre'de ,,ap • 
hiı aııı:un tecrübelerden aonn dai or • 
manlaruun memleket clahilind.-ki.aa t~•1-ziab •e tefdıkülib u.iae asamı ıure • 
te miiıpet •• fQdü Wr tetİI' pptıtm1 
,...... lfıht iitr n•A'ı lıli..-ı 
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Merzif onun lliı· köyünde 
Birinci teşrin güneşinin fersiz ışık

ları, uzak yamaçların bozlaşmış tepele
rinde, damla damla erir, etrafın kızıl
lığı karanhkalra boyanırken, "Yakup,, 
köyU, derin ve hüzün dolu bir boşluk 

içerisinde bucalıyor. "Ne bir ses ve ne 
de bir nefes,, var. 

İnsan, bu, sessizlik, hareketsizlik 
içinde gayri ihtiyari, İstanbul'da, gü
riiltUyle yapılan mücadeleleri hatırlı

yor. Vakit vakit, kağnılar gıcırdamasa, 
Jiaz.lar, ördekler ciyak ciyak haykırma
sa, Yakup köyli, muhakak ki, sessizlik 
rekorunu kıracak bir belde olacaktır. 

Harman sonr:: Harman sonu, Yakup
lularr, kat kat sevinç içinde bırakmış. 
Bir ekmişler, Allah vermiş; on almış
lar. Almışlar ama, gel gör ki, dertleri 
de firaklı.. Bazı açıkgözler, köylüleri 
aldatıyorlannı!J. Beş para etmez mata
ları ile, saf yaradılışlı insanları soyup, 
soğana çeviriyorlarmış. 

Balkanları karış karış bilen, arap 
çöllerinde ömrU geçmiş bir ihtiyar: 

- Cer hocaları, kalktı ama - dedi -
yerlerini boş bırakmadılar? Köy köy, 
gezen, sözüm yabana, alıcılar, ölçek öl
çek arpaları, buğdayları bir kilo gaza, 
tuza alıyorlar. 

Köy mektebi: Köyün güzel bir mek
tebi de var. 60 köy yavrusunu bilgiJi in
san olarak yetiştiren bu, mektep, köy
IUlerin okumıya verdikleri istekle ya
pılmıştır. Kimi toprağını taşımış, kimi 
taşını getirmiş, kimi ağacını bulmuş, 

Yakuplulam yilzlerini ağartan bir GA
Zİ Mektebi ve GAZİ çocukları türemiş 
tir. 

lftimai lıayat: Yakuplular, ambarla
rına bol bol indirdikleri buğdaylan de
ğeri fiatiyle satamayınca - sakla sama
nı gelir zamanı kavlince - şimdi bulgur 
kaynatmıya ve döğmiye başlamışlar. 
Kaynatılan buğday~ "hedik,, diyorlar. 
Hedikler glineştc kurutulduktan sonra 
Soku taşında döğülerek bulgur oluyor. 

Soku başı görülmeğe değer orijinal 
bir manzaradır. 

Bulgur döğülürken, genç kız ve de
Jikanlrlar, soku taşının etrafını çeviri
yorlar. Bulgur dibekleri pat, küt iner
ken, biribirlerine ıkarşılıklr, cinaslı, sev 
dalı maniler söyliyorlar. Bu mıntaka
nın şehirli hanımları, erkeklerden bu-

eylemiştir. [*] Kezalik C. Bateı ve J. 
Henry'nin 1911 den 1926 senesine ka -

'dar Color~do şehrindeki tecrübelerinde 

titldctli ve sürekli yağmurlar tesiriyle 

orman mıntnkasmdan aşağıya doğru sü

rüklenen toprak kütlesi takriben 25 ki1o 

iken onnanlann tahribinden sonra sü -

rüklenen toprak kütlesinin sikleti tak· 

riben S36 kilodur. Bu tecrübeler bize 

gösteriyor ki dağ mailelerindeki orman 

"iıletlemelerinin de kendilerine mahsus 

bir hususiyetleri vardır. Biz bu tarzdaki 

ormanların iıletmelerinde de geniş, açık 

•e liberal bir ormancılık siyaseeti takip 
edemeyiz. 

Ormanlarımızın gerek tenemmüv ve 

tevazzulanndan ve gerekse mikdarla -

nndan doğan bu üç tabii zaruret orman

cılığımızda takip edilecek siyasete ba -

kim olan esaslardır. Biz ormancılık si -

yasetimizi ancak bu esaslar dahilinde 

formüle edebiliriz. Yoksa enfes bir gö
rüşle liberal ve ferdiyetçi bir siyaset ta

kibine kalkışmak mcmlclcetin bütün or -

manlarını yere indirmektir. Nitekim bu 

tarzdaki işleyiş memlek.,.timizin orman

larla örtülü yemyeşil sahalarını sarı top

raklara kalbetmiştir .. Biz ormancılık iş

letmemizde bu üç esası gözümüzden 
aymnıyacak olursak liberal bir siyaset 
değil muhafaznkô.r bir ormancılık işlet
me siyacıeti takip etmek zarurctindeyiz. 
Bu ise kapitalizm dÜ'>Üncelerile bağlı 

fertçil:fc zihnivctiyle idare edilen bir iş
letme ile dt";;İI, ammenin menfaatini dü
ıiinen ve mllli ;ktısndı., ran-ltm.,nını ge
ne halk irin art•·rmak istiyen devlet 
isletmesivlc mümkünd=:r. 

tktısat Doktoru 
ŞEREF NURİ 

[*) A. Engkr: Untcrsuchungen über 
den Einflııss dcs Waldes auf den Stand 
d r r.rv•a!lser Ziirich. 1919 

cak bucak kaçarken, köylü kadınların, 
asriliğine hayret etmemek mümkün ol
mıyor. Bol şalvarlı renk renk yazmalı, 
kara gözlü Yakupköyü kadınlarının 

hürriyetsizliğe isyan eden, ileri görüş
lü bir halleri bar .• 

Pancar: Merzifon'un bütün köyleri 
şeker pancarı ekmiş. Buna "kocabaş,, 

diyorlar. Her bireri 5, 8, 10 kilo geli
yormuş. 

Günün sözü, i;ii, mevzuu şeker pan
carı .. Ahmet ağa, iki dönüm tarlasın

dan binlerce kilo pancar almış, Memiş 
dayı keşke, yirmi dönüm ekeydim di
ye sızlanıyor. Ali onbaşı, 5 şer 5 şer li
raları keseye indirmiş keyifli keyifli 
çubuk tüttürüyor. Döndü Hatun'un san 
dığında 175 kuruş bile bulunmazken, 
175 lirayı bir arada görünce aklı, fikri 
bütün bütün dönmüş .. 

Muhakkak olan bir şey varsa, o da, 
Turhal şeker febrikasr, Tokat, Amasya, 
Çorum vilayeti ve hava1isi halkına ge
niş ve engin bir yükseliş yolu açmıştır. 
Bunda cümhuriyete ve Gazi'ye sevgi ve 
şükran dolu izlerine raslamak, her lah
za tekrarlandığınr görmek, insana bü
yük bir haz, gurur, öğünme veriyor. 

Aydın, (Hususi muhabirimizden) 

incirler: Aydrn Eginovasr incirle
ri satış kooperatifi, zirai kredi koope
ratifleri ortaklarının şahsi teşebbüsle
riyle mühim bir teşekkül halini almış 
ve merkez idare heyeti Aydın'a nakle
dilerek Halkevi'nde tahsis edilen dai
reye yerleşmiştir. 

Aydın incirlerinin yerinde işletil

mesi yolunda büyük bir inkişafa maz
har edecek olan bu teşekkülün bir se
nelik kısa bir hayatı olmasına rağmen 
ıu zamanda büyük ve verimli çalışmala
ır görülmüştür. Merkez heyeti reisliği
ne köşklil İbrahim Ef. seçilmiştir. Sa -
tı§ müdürlüğünil de bu kooperatifin ku 
rucusu olan Dr. Sabri Bey yapıyor. 

Tilrkiyemizin ilk ve mühim kooperati
fini meydan aldıran Aydın incir müs
tahsilinin teşkilatlanmasını temin ede
cek ikinci kooperatifini de kurmuş bu
lunuyor. 

1 stikraz satrşı: Ergani dahili istik

razı tahvillerinin A ve B serilerinin sa

tışlarında vilayetimize 1000 kadar tah

vil gönderilmiş ve bunlar da tamamen 

satılmıştı. C tertibinde daha fazla gön

derildiği halde yeniden tahvil istenil

miş ve vilayet itibariyle 1460 tahvil sa

tılmıştır. Merkez Aydın'a A tertibin

den 400 B tertibinden 409 C tertibinden 

de 509 gönderilmiş, bilahare buradan 

yazılış üzerine 75 tane daha gelmiş ve 
hepsi de tamamen satılmıştır. 

O. H. 

Yeni nqriyal. 

Resiml~ beledi.yeler 
mecmuası. 

Bu isim altında lstanbul'da matbaa
cılık ve ne§rİyat şirketi tarafından ne§İr 
ve tevzi edilmek üzere çıkarılan mecmu
anın ilk sayısı elimize geçmi§tir. Şehir · 
cilik ve belediyecilik ilmini neşretmek 

gnyesile matbuat ailesine karışan bu ye
ni mecmuanın ilk nüshasında belediye -
diyecileri alakadar edecek kıymetli ya -
r.ılar, memleketin muhtelif belediyelerin
deki faaliyetleri izah eden resimli maka
leler vardır Bütün alakadarlara tavsiye 
"deri7-

r~~ 
~ ~ 

~~ r edris usullerine hakki le vakıf ~~ 
.,;c &ansız bir lisan muallimi fransızca ~ 
\ )ğrenmek istiyenlere mutedil şartlar-
~~ '"rs verecektir. 
~~ lstiyenler gazetemize N. E. rumu· .~ 
~ zu ile mektupla müracaat edebilirler ~ 
~~~~~ 

IGralıl~ 
Sarıköşk karşısında Mecdı Beyin 

evinde her türlü konforu olan iki oda 
bir hol kiralıktır. Bekçiye müracaat. 

HAKIMlYETt MİLLİYE. 
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Tan gazetesinin Tokyo muhabiri 4 
eylfıl tarihiyle gazetesine şu haberi tel
graflryor: 

Siyasi mehafil, harbiye nazırının, or

dunun propaganda servisi tarafından 

dağıtılan risaleyi tasvip etmiyeceğini 

ümit ediyorlar ve hükumete şiddetle 

hücumda bulunmıya hazırlanıyorlar, fa

kat harbiye nazır muavini risalenin bü

tün ordunun fikrini ifade ettiğini söy

lemiştir. Harbiye nazırının vaziyeti 

çok nazikleşmiştir, kendisi risaleyi tas

vip etmese ordunun hoşnutsuzluğunu 

celbedecek, tasvip etse meclis içtimaın

da şiddetli hücumlara maruz kalacak
tır. 

Bazıları harbiye nazırının istifa et
mesi iycap ettiği kanaatindedirler, fa
kat bu istifanın güçlükleri artırması 

ihtimali vardır. çünkü ordu, onun ha -
lefinin tayinini ağır şartlara tabi tuta
bilir. Siyasi fırkaların, ordu ile müna
zaa vaziyetine girmemek için tenkit
lerden çekinen hükumet mchafili gibi 
tedbirli davranması mümkündür. Huta
saten, bu risalenin neşrinin neticeleri 
ne olacağı şimdiden kestirilemezse de, 
siyasi karışıklığı artıracağı söylenebi
lir. Meclisin feshinden ve bir kabine 
değişikliğinde ve hatta kabinenin düş
mesinden sık sık bahsedilmektedir, bu 
takdirde bazıları ordu faaliyetinin kuv
vetleneceğini tahmin ediyorlar. Malfı

mattar mehafil, risalenin dahili siyaset
le Japonya'n·n harici siyaseti üzerin
de mühim tesirler olacağını tahmin edi
yorlar. 

Diğer taraf tan Tokyo'dan gelen bir 
ajans telgrafı diyor ki: 

Çok kalabalık liseler. 
Bütün gazetelerde okuyoruz,, ki Pa

ris liselerinin hepsinde talebe miktarı 

hissedilir derecede artmıştır. Pekala, 

ne yapalım! Gün geçmez ki diplomahl

rma rağmen hayatını nasıl kazanacağı

nı bilmiyen, ve her birinin söylediği 

gibi "herhangi bir isi., kabule amade o1-

mıyan bir üniversite mezununun, bir 

doktorun ziyaretini kabul etmiyeyim. 

Biz, çok fazla dava bulamıyacak müs

takbel avukat, müşteri bulamıyacak 

müstakbel hekim, fabrika bulamıya -

cak müstakbel mühendis, mcmuri -

yet bulamıyacak müstakbel memur iy

mal ediyoruz. Bu sefalet namzetlerini 

içinde barındırmak için liselerin geniş

letilmesinden bahsediliyor. Ebeveyne 
entelektüel mesleklerin dolup taştığım 
ve çocuklarına başka bir istikamet ver
meleri iycap ettiğini anlatmakla daha 
eyi bir iş görülmüş olurdu. 

Bir zaman oldu ki gençliği baroya, 
profesörlüğe, ve serbest mesleklere 
doğru sevketmek doğruydu. Bu gençli
ğin orada kendisine fazla kazançlı ol
masına da kıymet verilen şerefli bir 
mevki temin etmesi için kuvvetli ihti
maller vardr. Bugün, aynı gençlik ka
pı dışında kalmak ve açlıktan ölmek 
tehlikesine maruzdur. Zayıf unsurları 

ayıklamak için nafile yere programları 
ağırlaştırdılar. Namzetler azalmadı. bil
akis kaynaşıyorlar. Dert esasen yalnız 
Fransa'ya mahsus değildir. Dünyaya 
şamildir. Hitler'in el işçiliğini dirilt
miye teşebbüs ettiğini görünce Alman
ya'mn fazla münevver mebzuliyetinden 
muztarip olduğunu kolaylıkla anlıyo

ruz. Ve her memlekette, lüzumsuz ye
re tahsil ettirilmiş gençler arasında iş
sizliğin arttığını istatistikler bize gös
teriyor. 

Bu vaziyete çare nedir? Heyhat l 

Şapkacı - M od es 
AFiFE 

Ankara - Karaoğlan 

Telefon: 1550 

Muhterem Hanımefendi, 

Siyaset ve hatta hükumet mehafili 

askeri mehafil tarafından 160.000 nüsha 

olarak dağıtılan bir risale şeklinde doğ

rudan doğruya millete hitap eden bir 

beyanname neşretmek suretiyle yapılan 

ani teşebbüsten çok mütehayyirdirler. 

Münhasıran mitli müdafaa sahasında 

kalacağını bildirmekle beraber, ordu, 

bu risalede beynelmilel vaziyet ve ik
tısadi, içtimai meseleler hakkındaki fi

kirlerini bazılarının yabancı devletlere 

karşı ifşakar mahiyette telakki ettikle

ri bir açıklıkla anlatıyor. Bu beyanna

me, bilhassa japonya'nın, Mançuko hü

kfımetinin kuruluşundanberi üç misli 

büyük bir araziyi müdafaa etmek vazi

yetinde olduğunu, Sovyetlerin gitgide 

mutaarrızkarane bir tavur aldıklarını 

ve Avrupa'da emniyetlerini artırmala

rındanberi askeri faaliyetlerini Uzak 

Şark'ta teksif edebileceklerini ve niha

yet Sovyetlerle müstakbel münasebatın 
bu memleket ananevi olarak hüsnüni
yetten mahrum olduğu için. çok karar
sız olduğunu iyzah etmektedir. 

Vesika Amerika tehlikesine de tel
mih ediyor ve Birleşik Amerikan'ın 

Çin'de "serbest liman,, prensipini kur
mak için kuvvetli bir donanma -sahibi 
olmakta devam etmiye karar vermiş ol
duğuna ve bu vaziyetin Çin'i, Japonya 
;Je uzlaşmasrnı geciktirmiye teşvik et
tiğine işaret ediyor. 

Dahili siyaset bakımından, ordunun, 
memleketin şimdiki kapitalist rejimine 
resmen hücum etmesi ve sınai devletçi
lik ile maliyenin murakabesine taraf· 
tartık etmesi ilk defa vaki olmaktadır. 

İs11anyadaki huhraıı 
tspanya'•faki son hadiseleri tetkik 

eden Neuc Zürchcr Zcitung, galiba 

Leru ilk defa akamete uğrıyan te -

şebbüsünü tekrar etmek istiyor. Bu te

şebbüs hakikaten kati surette akamete 

uğramış bulunuyor ve İspanya hüku

meti bundan böyle de cümhuriyet ka -

nunu esasisinin çizdiği çerçeve isinde 

hareket edecek olursa bu vaziyet mu

vacehesinde parlamentonun yeniden 

feshedilmesinden başka bir çare kalma

mıştır. Yeni intihabat neticesinde ise 

şimdiki parlamentodan daha kabiliyet

li bir parlamentonun meydana geleceği 

de belli değildir, diyor ve kanunu esası 

mucibince, Cümhur Reisi Zamora'nın 

riyaseti müddetine<" bu hakkını ancak 

iki defa kullanabileceğinden bu hal tar

zı etrafında da çok dü2ünmek liizımgel

diğine işaret ederek, bu hakkını bir de

fa kullanmıştır. İkinci defa kullanmak

tan içtinap edecektir diyor. 

İsviçre gazetesi, İspanya'nm son se

nelerdeki vaziyetini ciddi bir müşahede 

altına alanlar, İspanyollarrn kendileri

ni demokrasi ile idare edip edemiyccek

leri etrafında tereddütlerini ızhar et

mişlerdi. Önümüzdeki aylar zarfında 

inkişaf edecek olan vaziyet bunun ce • 

vahım verecektir mütaleasiyle yazısını 

bitirmektedir. 

Mütehassıslar çare bulamıyorlar. Biz

zat derdin kendisinden ancak terakki 

doğacaktır. Ebeveynin, kendi scf 1 tle

rinden bıkarak çocuklarım da buna 

mahkum etmekten istinkaf etmeleri 

için nesil değişmesi Hizımdır. - G llus 

[ 'ENTRANSİJAN'd.:ın 

Mevsim için Avrupadan getirttiğim model şapkalan 

salonumda teşhire başladım. Teşrifinizi saygılarımla rica 
ederim elendim. APIFE 
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Hir iz ivaç Jill{a • . . " 
yesı ve Si) t..S]. 

neticeleri 
İtalya Kırat ve Kıraliçesinin sa1>1ı 

Avusturya imparatoriçesi Zita ve oğl' 
Arşidük Otto ile Viyarecio'da gör~ 
meleri ve bu mülakat neticesinde art• 
dük ile İtalya Kıralının küçük krs1 
Prenses Maria'nin nişanlanmasına 1'8' 
rar verilmesi, Habsburg hanedanı ;14 
Savoy hanedanı arasında bir rabıta ~ 
sis edileceğini göstermesi itibar' yl• 
ehemmiyetli bir hadisedir. 

Her ne kadar bu hususta resmi bif 
tebliğ neşredilmemişse de salahiyetttf 
prenslerin sözlerine göre izdivaç tatcaıf 
rür etmiştir. 

Resmi tebliğ. yirmi bir yaşında ola" 

Otto'nun Avusturya tahtına gelmesi 

meselesi hallolununca neşredilecektit• 

Bu karar, 1918 senesinde kocası irsi' 

parator Şarl, tahttan indirilip Avustııt• 

ya'da cümhuriyet rejimi kurulduğu ıll 
mandanbcri yorulmak ve usanmak bil' 
miyerek oğlu Otto'nun yeniden Aıtııt' 

turya'nın başına gecmesi için uğrac:at' 
imparatoriçe Zita için bir zafer addedi' 
lebilir. 

Bu nişanlanma için yapılan konuşma' 

lar bir saat kadar sürmüş ve Zita'ıııJI 

maiyetinde bulunan aristokratların aııtt 

trşma bakılırsa süratle karar verilınif' • 
tir. 

Müteveffa imparator Şarl'in dul k•' 
rısı, daha sonra italyan hükümdarların• 

sekiz çocuğundan yedisini takdim elf 

miştir. Bu buluşmada prenses Maria b• 

zır bulunmuşsa da İsveç kıralı ile ı.-vef 
dağlarında ;ıvcılık etmekte olan OttO 
bulunmıyordu. 

Roma'daki siyasi mehafil, Otto'ntıO 
İtalya'ya gelmesinde bazı siyasi matı• 
zurlar görü1düı';ünü söyliyorlarsa c1' 
bu nişan üzerine ltalya'nm Avusturr•• 
da kıratlığm i .. desi davasına muzabareC 
edece<Yi meydana crkmış bulunmaktt' 
dır. 

Bunun a her ber, Habs urgların >· 
vusturya tahtma yeniden çıkması, ttal• 
ya'nın Almanya ile anlaşması imkanI•A 
rını ortadan kaldıracağına kani o!aJI 
siyasiler de mevcuttur. 

İtalyan Ba~bekili M. Musolini, ~· 
vusturya ite Almanya'nın birleşmesin' 
yani anslus'a katiyen taraftar olmadf" 
ğını tekrar tekrar söylemis ve geçe!\ 
ağustos manevraları nihayetinde t:OoO 
zabite ve ata!lamiliterlere hitaben söf• 
ledi~i nutulcta Avusturya'öaki nazi ilı' 
tilnli sırasında şayet ftalnn kıtalatt 
hududa gönderilmcmic: o'srıydı, o zıı• 

man vaziyetin vahim bir c:e1dl alm:ı51 .;e 
işi ancak too ateşiyle h. lletmek zarı.ı• 

reti meydana çıkm:ısr muhtemel otclı.J' 
ğunu ımlatmı~tır. 

Prusya Ba vekili Ceneral Görinır'il\ 
gazetesi olan Nasyonal Çaytung ga"-~ 
tesinin bir muhabiri yazdı~ı bir m,-ı!cl' 
lede M. Mussolini ile mü~eveffa 1'i 
Dolfus arasında yapılan gizli bir it;ıal 
mucibince Avusturya nazi k1tatan Fn~ 
yera'dan hududu geçti leri takdirde il' 
•· -t.,rya'nın itnlyan kuvvetlerine m r1I' 
lckcte ~irmeleri icin müsnade vereceği' 
iddia olıın'llaktadır. 

Avusturya nın bucriin~ü Başvekili 
Şuşnig geçen ağustoc;ta M. Musolini ;ıe 
Floransa'da kon ıştuğu zaman PreJ11 

Otto•nun vazivcti de mt"vzubaı.cı 01tiıl' 
ğu bildirilmiştir. 

Fakat Avusturya Başvekili, 1'ris ct'lt' 

rinde fransız ga7rtt'ci1erine verdiği 11it 

mlilak-tta bu gôrii mede Habsburglar~ 
adt bile geçmedi~ini söylemişti. B•tt1J 
dan baska. bunun siyasi de;;.il, huhıı& 
bir mesele oldu~unu anlatmıştır. 

Prenses M.-ria. İtalya Kıra1 ve l{ırıl" 
liçesinin kocaya varmamış yegane kıı•' 
dr • Şimdi on dokuz yaşında olan bıı 
kı2'ın on altı vaşındanberi İspanya l{t' 
r lının oğlu ıle Mısır Veli.,hti Preı1~ 
Faruk ile, Yunan Pren esi Maria il~ 
son günlerde nişanlanan in •!iz prt>"!iS 
Corc ile ni"Jnl, nacı. •ı avi o''lluştu. . 

ftalva ile Avusturya'nın arasmd ı:ı 
nrlac:ma, Londra'da intisar etmekte C' 

" la.'1 Mıyu Steytsmen end Neyşın rt1 

muasında ftalya'nın Avuı;turya üzeri~ 
de askeri bir himaye tesisi şeklinde te 
sir olunmuştuı. 

•tfA 
Bu gazete. bu yolda yazılmış bir ı 

lafname olmamakla beraber a~ızdan ~ 
pılmış teahhütlerin bu manaya gcıcll" 
ğini söylemetkedir. 

(Litereri Dayccst • A mcrik' 
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1 ~ aJliy t meli.tep e!i j Tarama dergisi hakkında 
1 bir tebliğ. 

elediyelerd 
seç·ın faaliyeti J a 

Akalliyet mekteplerine tayin edilen 
ttirkçc muallimleri hakkında Maarif 
Vekaleti bir talimatname hazırlıyarak 
Maarif Miidiirlüklerine bildirmiştir. 
Bu talimatnt.meye göre akalliyet mek
teplerinde muallimlik i~in şimdiye ka· 
dar yapılmış olan miiracaatlar tasfiye 
olunacak ve bundcııı böyle bir haksızlı
ğa meydan vermemek ve müracaatlerde 
sırayı takip etmek iizere beyanname u-
ıulii tat' "k d"l k • • oı e ı ece tır. Bırer suretleri 
Maarif Müdürlüklerine gönderilen bu 
b~y~nnrunelerden 3 er adedini muallim
lık ıstiyen dolduracak ve beyannamele -
rin biri Maarif V ckaletinc gönderile
cek birisi Maarif Müdürlüğünde kala
cak ve üçüncüsü de müracaat eden ta
rafından hı fzolunacaktır B • ey an name 
sı~asiyle yapılacak tayinler badema Ma-
arıf Vekaletinin muvafakatiyle katiyet 
kespedecektir. Talimatnameye göre: 

.Halen akalliyet mekteplerinde mu-
allım bulunanlardan başka b' 'f fJ ır vazı e 

e me.şgul olanların muallimlik vazife-
:ın: ~ıhayet verilecek ve badema bariç
c ışı ve mesleği olanlar bu muallimlik

lere tayin edilemiyeceklcrdir 
M 11· ' 

ua ım mektebi mezunları akalli-
yektlmekt~plerine tercihan tayin oluna
ca ar, hır mekt b d 
1. l'k e e cvam eden mual-
ım ı etm k h k 

b e a kını haiz olanlara da 
u mektep] d 

lecekt' er e mahdut ders saati veri-
ır. 

Öl .. • 
çu nıznnınanıf!sinin 170 inci 

ınad<lesi 
Ölçü nizamna . . 

d • • mesının 170 inci mad-
esının tadili hakkında hazırlanan ni

t.amname hugü 1 N' n erde neşredilecektir. 
ızamnameye göre: 

Mağaza d'"kk~ ' u <ın, depo ve ticaretha-
nelerin ellerind k' .. .. 
1 

. • e 1 olçu, tartı ve alet· 
erının bcJedi 

ye ayar memurluklarınca 
senelik mua 1 • 

yene erı yapılarak damgala-
nacak ve bu d · amga ışaretleri umumi 
ayar müfettişlerinin ilk 

muayene dam-
gası yerine geçecek ve k . 
b. • • anca 934 senesı 
ırıncı te · · • 

ndab'l şkrı.nının otuzuna kadar kulla
ı ece tır. 

Ziraat vekalctimizin 
aldığı t~dhirler. 

Ziraat Vekf\letince hayvan nesi' . 
ı lah ının 
; ı_ yolunda icap eden tedbirlerin alın 
da~sma devam olunmaktadır. Bu meyan-

çif
9341 !enesi haziran baıında kurulan 
te er Ko Ç f . • nya ve ukurova haraları 

aalıyete geçmiılerdir. Çiftelere ait da -
mızhk kısraklar Ka 
ıönderilm' t' Ç racabey harasından 

ıı ır, ukurova bar . 
1 1 aınuı aıt 

o an ar da yakında g·· d ·1 on erı ecelderdir 
Uzunyayla'ya at yeti•tiriciliğinin teki~ 
mülü için de ilk İf olmak üzere burada. 

ki hayvanlar kiunilen etüt edilmiş ihzari 

fecereye kayt muamelesi yapılmıştır. 
Kal'akJann e --L- -v._ına gore mmtakanın 
•y .h • 

gır 1 tıyacı tedrici surette telafi edi _ 

~ktir. Bu suretle bu mmtaka at yeti•-
tirı .... . "' 
-..1·ıcı ıgı en model'n bir şekilde organize 
'CQI ecektir. 

lstanbul, 9 (A.A.) -T.D.T.C. 
umumi katipliğinden: Tarama 
dergi inin dağılmaları bitmiştir. 
Kurultaydanberi yeniden dergi is
t' venlerin son listesi ile bu listede
kilere verilecek dergiler devlet 
mathaası satıs yerine verilmiştir. 

Tr.rama dergisinin ciltletilen 
talnmları, kitapçılık limitet tirke
ti tarafından satılmaktadır. lki 
ciJ'1;n fiatı 10 liradır. 

Dilimizin yarınki açılmasına 
temel olan dergiden yazarlarımı -
zın pek çoğuna dağıtılmış oldu -
ğundan, artık yeniden dağıtmağa 
yol kalmamışbr. Bugünden yazı -
larda kullanılma~a başlanılan öz 
türk sözlerini ve daha birçoklarını 
toplıyan dergiyi almak üzere ce -
miyete ve Devlet matbaasına mü
racaat edilmiyerek doğrudan doğ
ruya türk kitapçılık limitet şirke -
tinden satın alınması rica olunru. 

YeniP.T.1. 
Umum 1\lüdürü 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum Mü 
dürlüğüne Antalya Valisi Nazif Beyin 
tayini milli iradeye iktrran etmiştir. 

Eski Umum Müdür Edip Cemil Be
yin başka bir vazifeye tayin olunacağı 
ve Nazif Beyin gelmesine kadar Müdiri 
umumilik vekaleti, Nafıa Vekaleti mu -
habere ve mürasele müıaviri Kadri Bey 
tarafından idare olunacağı haber alın -
mıştır. 

Pamuk fiatları yiikseliyor 
Adana, 9 (A.A.) - Birkaç 

gündenberi kilosu 32 kuruştan mu
amele gören mısır pamukları dün
denberi 33-33.S kuruş olmuştur. 

akta ruamla mücadele. 
U§ak, 9 (A.A.) - Tek tırnak

lı hayvanata arız olan ruam has
talığıf\a karşı hükumet baytarlı -
ğınca tedbir alınmış ve mücadele
ye başlanmıştır. 

Adana'da trahom kur!'u. 
Adana, 9 ( A.A.) - Dün ıehrimizde 

~~zipafa ilk mektebinde bir trahom kur
su açılmıştır. Kursa dördü köy, dördü 
şehir muallimi olmak üzere sekiz ilk 
mektep muallimi iştirak etmiitİr. Kurs
lar üçer haftalıktır ve bütün sene devam 
ederek bütün muallimlerin istifadesi te
min olunacaktır. 

Bnyramiç, 9 (A.A.) - Belediye in
tihap hazırlıkları Çanakk le merkez ve 
mülhakatında tamamlanmııtır. Bayra -
miç kazasında ayın yedisind~ ba§lıyan 

seçime kadın erkek bütün rey sahipleri 
büyük bir zevkle iştirak etmektedir. Şe
hir başlanbaıa donanmıştır. intihaba iş
tirak eden hanunlann saym erkeklerin 
sayısından geri kalmıyor. 

Bolu.da 
Bolu, 9 (A.A.) - Vilayetimiz mül

hakatta belediye intihabına bugün baş • 
lanmıştır. Seçimler her yerde bir bayram 
günü gibi şenlikle devam ediyor. Cüm -
huriyet Halk Fırkası namzetleri her yer
de kaaznm:ıktadır. Mttkezin intihabı 
ayın onunda başlayıp aynı gün bitecek -
tir. Şimdiden her türlü hazırlıklar yapıl
nuştır. 

Giresun' da. 
Giresun, 9 (A.A.) - Belediye mecli

si azaları için C. H. Fırkası vilayet kaza, 
nahiye \'e ocak heyetleri dün toplanarak 
yoklamalarını yapmışlar ve fırka nam
zetlerini tespit ederek ilan ctmiılerdir. 
Şehir donRtılmış ve süslenmiş, otomobil
lere konulan rey sandıkları bandonun 
da iştirakiyle bütün mahallatta dola§lı • 
nlmııtır. 

Dün saat 9 da intihabata baılanmıı 
ve vatandaılar grup grup belediyeye ıe
lerek reylerin\ vermektedirler. 

Adana' da. 
Adana, "": (A.A.) - Şehrimiz beledi· 

ye intihabı ekseriyet nisabından 5000 

rey fazlasiyle bu akıam saat 18 de bit

mİ§, rey sandıkları heyet huzurunda 
mühürlenmiştir. Bugünkü intihaP. ta. 
birinci ve ikinci günler gibi halkın COf

kun tezahürleriyle devam etmiıtir. inti
hap encümeni bu gece derhal toplanacak 
ve sandıkların açılma ve reylerin tasnifi 
vakitlerini kararla§tıracaktır. Bu yılki 
intihap çok dikkate değer bir netice ver
miştiı-. Şehrimizde defter mucibince re
ye iştirak edebilecek 25.000 küsur va • 
tanda~tan 19.000 küsur vatanda§ 

reyini kullanmıştır. Rey kullanma nisbe
ti hu suretle yüzde yetmit beştir. Bu au 
retle fırkamız çok parlak bir netice ka • 
zanmıştır. Ve adanalılar medeni hakları· 
nı kullanmada siyasi rü§tÜnÜ izharda 
bir örnek olmuşlardır. intihap kanunen 
bittiği halde belediyenin önünde hala 
halkm içten gelen ıenlikleri devam edi· 
yor. 

Adapazarı Noterliğinden: 

Belediye seçiminin bu sabah başlaması dolayısile dün akşam bütün 
Ankara şehri donatılmıştı. Yugoslavya Kıralı Hazretlerinin Marsil -
yada suikasta kurban gittiği haberi alınır alınmaz bütün bu tenvirat 

derhal söndürülmÜ§tÜr. 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi Mü
dürü Umumisi Ahmet Asım Beyin vukuu istifasına mebni 
mezkur banka meclisi idaresinin 5 teşrinievel 934 tarihinde 
vaki içtimamda inhilal eden müessesei mezkure müdürü u

~umi~ iğine Zonguldak maden kömiirü işletm: Türk Ano
nım şırketi müdürü umumi muavini SAİT HAMİT BEY
in nasp ve tayininin karargir olduğu ve keyfiyeti tayinin 
neşir ve ilan edilmesi mezkur bankadan memuriyetimize 
tevdi edilen 6-10-934 tarih ve 7970/ 470 numaralı tezkere 
ile bildirilmiş olmakla Ticaret kanununun 340 ıncı madde
sinin son fıkrası mucibince ve talep veçhile ilam keyfiyet 
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Hakimiyeti Milliye'nin romaru:--3 

Tefrika: 112 

İnsanlığın ha J i 

~ir erkek sesi: 
Andre Marlo 

- Bu üçüncü, dedi. 

1 b~ Küçük iş~ karışınca bizi hiç biri yakalıyamaz. Bunun
a e4aber zengın otellerden birinde 1.:ı:r tecrübe yapsak. 

Cevap veren bir kadındı. 
:- Bu giyimimizle mi? Sırma elbiseli adam elimizi sür

ınege vakit bulamadan, bizi kapı dı-ları eder. ' 
b - Orada çocukların bağırmağa lıakkı vardır ... Bir tecrü

e edelim. Nerede olursa olsun. 

- Ev sahipleri çocuğu görür görmez reddedeceklerdir. 
Kabul edecek yalnız çinli otelcilerdir, fakat onların da pis 
Yemeklerinden çocuk hastalanır. 
~ - Eğer bir mütavazı yabancı oteJınde, çocuğu geçinne
ge muvaffak olursak, belki bizi sokağa atmağa cesaret ede
mezler .... Her ne şekilde hareket edeısek edelim bir gece 
k~zanmış oluruz. Çocuğu paket gibi ~ar::1rsak içindekini bel
kı çamaşır samrlar. 

- Eyi ama, çamaşır bağırmaz ki... 
- Ağzına biberden verirsek o da bağırmaz .... 
- Ben Le·1:i otelci ile uyuşurum; sen de arkadan gelir-

sın .. 

Ses kesildi. Klapik merdivene bakıyor ve kağıt tıkırtıla
rı işitiyordu. 

- Bunu böyle taşımakla duyduğum ezayı tasavvur ede
mezsin. Bana bu hal, sanki bütün ömrünce uğursuzluğa uğ
rıyacakmış gibi bir düşünceye kapılıyorum ... Sonra bir yeri
ni acıtır diye de korkuyorum ... 

Gene sustular. Gitmişler mi idi? Müşteri berberin kol
tuğundan kalkıyordu. Berber Klapik'e oturmasını işaret et
ti, o da, gözü daima vapurda, koltuğa yerleşti. Merdivenin 
üzerinde kimseler yoktu, Fakat Klapik'in yüzü tam sabun
landığı sırada bir gemici (belki de yeni aldığı) iki yeni ko
ğa ellerinde ve birkaç süpürge de cırtmda olduğu halde 
merdivenleri çrkmağa başladı. Klapik, dört gözle, adamın 

arkasından bakıyordu. Bu merdivenleri çıkıp vapurun için
de buradan hareket etmek şartiyle bir köpeğin hü\'iyetine 
bile bürünmeğe razı idi. Gemici, merdıven nöbetçisinin önün
den, ağzını bile açmadan, geçip gitti. 

Klapik parayı masanın üzerine fırlatıp peşkirleri kopa
rırcasına çekip attrktan sonra, yüzü gözü sabun içinde, so
kağı buldu. Herkes ona bakıyordu: on metre ilerledikten 
sonra geri dönüp yüzünü yıkadı ve gene çıktı. 

İlk önüne gelen mağazada, güçlük çekmeden mavi ge
mici elbiseleri buldu. Acele acele oteline gidip esvaplarını 

değiştirdi. "Elimde herhalde süpürgeler veya bu çeşit bir 
ıeyler t>lmah. Otel garsonlarından eski süpürgeler alsam 

mı acaba? Manasız: bir gemici, elinde süpürgelerle, f ezme
ğe karaya çıkmazya! Budalalık. Ötek; gemicinin e~inde~i 
süpürgelerle merdiven nöbetçisinin önünden geçcbıI .. esı
nin sebebi gemiye yeni süpürgeler almış olmasıdır ... Eaydi' 

gidip süpürge alalım .... 
Mağazaya her zamanki Klapik tavruyla girdi. İngifüı; sa. 

tıcmm istihfafh bakışları karşısında "kucağıma veriniz,, di· 
ye bağırdıktan ve bir bakır lambayı da devirdikten sonra 
süpürgeleri k~aklayıp çıktı. 

''Kucağrma veriniz,, sözleri, istiye istiye yapılmış küstah
lığa rağmen, duygusunun ifadesi idi: o .zamana kadar k?~ 
ka korka ve muvaffak olamamak düşüncesinden kendinf 
kurtaramaksızm bir komedya oynamıştı. 

Yeni hüviyetini kendine münasip gördüklerini geli~ I~ 
çenlerin gözlerinden anlamağa çalışa çalışa, sırtmdakı ı 
pürgelerle, vapura doğru yürüyordu. Biraz evel asma me 
divenin önünde durup da, başına gelenlere k~rşı_ ba~kal~ 
rınm ne kadar kayıtsız olduklarına dikkat etmış o.dugu. glıf 
bi şimdi de yolcuların rıhtımda - belki ölümünü beklıy~ 
re~ - dura~ gemiciye alakasızhkla bakıp geçmelerine,~ 
labalıktan birinın hayretini bildirmek veya tanımı~ ol~ 
ğunu söylemek üzere çıkıp yanına yaklaşma:nakta .. oldu~ 
na ve bütün bunlar arasında bir tek meraklı sıma goremedı· 
ğine şaşıyordu 

Sonu var 
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.\nkara Lt>vazım Amirli 
ği Satın Alma Komis

yonu ilan1an. 

İLAN 

Kırk beş ton yerli kok 
kömürii münakasai aleniye 
usutivle ihalesi 27 teşrinie
vel 934 cumartesi günü sa
at on dörtte yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek üzere 
her gün müracaatları ve mü 
nakasaya iştirak icin de vak 
tinde teminatlariyle beraber 
Ankara Levazım Amirliği 
satın alma komisyonuna mü 
racaatları. (2837) 8-4388 

tLAN 
İzmir Müstahkem mevki 

kıtaatmm ihtiyacı için yüz 
on dört bin bes yüz kilo bul
gur 27 tesrinievel 934 cu
martesi günü saat 15 te ka
palı zarfla alınacaktır. Şart
namesini görmek ist1yenle
rin her giin talinlerin de 
belli saatten eve] İzmir Müs 
tahkem Mevki satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(2823) 8--4370 

iLAN 
Tekirdağı kıtatmm ihti

acr için elli bin kilo bulgur 
24.10.1934 çarşamba günü sa
at on beste acık münakasa 
ile ihalesi yapılacaktrr. Şart
namesini görmek istiyenle
rin hergün taliplerin de belli 
saatten eve] Tekirdağ Fırka 
satm alma komisyonuna mü
ı:acaatlarr. (2851) 8-4399 

tLAN 
İzmir, Mevki kıtaatmm 

yüz kırk sekiz bin beş yüz 
kilo sığır eti 30-10-934 salı 
günü saat on beşte kapalı 
zarfla alınacaktır. Sartname 
sini görmek istiyenlerin her 
gün ve taliplerin de belli sa
attP.n eve] teklif mektupları
nı İzmir Müstahkem mevki 
satın alma komis yomma 
vermeleri. (2921) 8-4512 

İLAN 
Bin beş yüz liralık kuru 

rasulva pazarlıkla almacak
.tır. Pazarlığı 13 Tesrinievel 
934 cumart'esi günii" saat 14 
tedir. Sartnamesini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak icin de vaktinde te
minatlariyle beraber Anka
ra levazım Amirliği satmal
ma komisvonuna gelmeleri. 

(2919) 8~4514 

ANKARA TİCARET MAH
KEMESİNDEN: 

Ankara Hacıbayram caddesin 
de merkez kıraathanesi üzerin
de Sumer Palas otelinde mukim 
iken elyevm ikametgahı meçhul 
bulunan Muazzam Beye: 
Ankara'da koyunpazarında ma

nifaturacı hafı?. zade Şükrü Be
yin vekili avukat Recai Bey ta
rafından aleyhinize açılan ala
cak davasının 6-10-934 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 10 
oa tahkikatta hazır bulunmanız 
için ikametgahınızın meçhııliye
tine mebni Hakimiyeti Milliye 
gazetesiyle ilanen davetiye teb
liğ edilmiş ve tayin kılınan gün 
ve saatte tahkikata gelmediği

nizden alacaklı vekilinin talebi 
ile gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiş ·ve tahkikat 27-10-934 · 
çumartesi günü saat 10 a talik 
lnlınmı!? olduğundan yevmi mez
kCirda Ankara ticaret mahkeme-

11 M. M. V. Sa tın alma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

Bayramiç, Ayvacık, Ezine, Geyikli, Kirazlı'daki kıtaat 
ihtiyacı için aşağıda miktarı yazıh 5 milyon 406 bin kilo 
odun bir hafta müddetle ve pazarlıkla satın ohnacaktır. 
İhalesi 11-10-934 per~embe günü saat 15 tedir. Taliplerin 
o/o 7,5 te,,,inathrivle Bayramiç F. Satmalma komisyonuna 
mür:ır:aatJarı. (2899) 

Kilosu Hangi kıtaata ait olduğu 
3,05 t .000 BayramiGteki kıtaat ile Ayvacıktaki kıtaat için 
3,355,000 Ezine, Geyikli, Kirazlıdaki kıtaat İGin 

tT.AN 
Kırıkkale As. sanatlar mek

tebi ihtiyacı icin 105 ton kok 
~ömürü açık pazarlıkla satın 
~lmacaktır. İha1esi 17-10-934 
:arşamba günü saat 15: 17 a
·asmda vamlacaktır. Taliple
rin o gün o/o 7 ,5 teminatlariy-
1 f" birlikte mektep satın alma 
'rnmisvonuna müracaatlan 
ifan olunur. (2683) 8-4209 

fLAN 

1. fırka ihtiyacı için 310 
ton yulaf kanalr zarfla satın 
alınacaktır. İhalesi 27 birin
ci teşrin 934 c11marteı:;i gü
nü saat 15.30 dadır. Talip
lerin sartname ve nümune
sini e-örmek üzere her gün 
ve ihale zamanından evel 
teminat ve teklifnameleriy
le heraher Fmd11drda1d ko
misvrnrla hazır bıılıınmala-
rı. (2798) 8-4367 

tT~AN 

INSAA T: Cebeci hasta
hanesinin tanilen inşası ka
palı 1arf usuliyle milnaka
saya konulmuştur. İhalesi 
21-10-934 pazar günü saat 
on birdedir. Taliplerin keşif 
şartname ve proielerini gö:-
mek üzere her gün M. M. V. 
satmalma komisyonuna mü 
racaatları ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de temi
nat ve teklif mektuplarını 
ihale saatinden evet mezkur 
komisyon reisli~ine verme-
leri. (2730) 8-4251 

8-4476 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için bir takım üç 

sandıktan ibaret olan seyyar mal -
z~mei bakteroloji sandıklarından 5 
takı.nla beş adet çanta]r mikroskop 
kıapalı zarf usuliyle satın alınacak -
tu. İhalesi 11.10.1934 perşembe gÜ· 
nli saat 14 de icra edilecektir. Nü • 
muneleri görmek istiyen hergün Et
likte umum baytarive deposuna mU
racaat ve evsaf ve şartnamesini 

~örmek üzere hergün öğleden sonra 
M. M. V. satın alma komisyonuna 
müracaat ve münakasaya iştirak e -
:feceklerin o gün ve saatinden evel 
tPminat ve teklif mektuplarile bir · 
tikte M.M.V. satın alma komisyo · 
nuna müracaatları. (2641) 

8-4132 

İLAN 
ıvıerzifondaki kıtat için 

215 bin kilo ekmeklik un ka
palı zarfla nı;inakasaya ko • 
nulmustur. İhalesi 1 ikinci 
teş. 1934 p~rsembe günii sa
at 15 de Merzifon Sa. Al. 
Ko. da icra edilecektir. Sart
nameler İstanb111. Ankara, 
Merzifon Sa. Al. Ko. larında 
görillebilir. İsteklilerin 1540 
liradan ibaret olan teminat 
ve teklifnamelerile birlikte 
muayyen gün ve saatte mü
racaatları. (2928) 8-4522 

İLAN 
Pınarhisar kıtaatı ihtiya

cı için 2026 kilo toz şeker 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

İhalesi 16-10-934 saat 15 te
dir. İsteklilerin teminatla
riyle Vizede As. Sa. Al. ko
misyonuna müracaatları. 

(2929) 8-4523 

Af yon Vilayetinrien: 
Afyon - Konya yolunun "7720" lira bedeli keşifli O + 

000 - O + 250 kilometreleri arası parke ferşiyatı 24 birinci 
teşrin 1934 tarihinde saat 15 de Encümeni vilayette ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. 
Şartname ve keşifnameyi görmek isti yenlerin Nafıa Baş
mühendisliğine ve taliplerin yüzde 7 ,50 teminatlarile En
cümeni vilayete müracaatları ilan olunur. "6482" 8-4532 

Askeri Fahril{alar Umum 
Müdürlüğünden~ 

Küçük Yozgat afbrikamızda istihdam edilmek üzere 
muktedir bir elektrikçiye ihtiyaç vardır. Talip olanların 
vesikalarile birlikte idaremiz zat işleri şubesine müracaat-
ları. (2933) 8--4524 

Tc:JQKiYE 

i:IRAAT 
BAN~SI 

·DAQA• 
BiRiKTiOEN 
RAl-IAT bD~Q 

ANKARA MAHRUKA1 
DEPOSUNUN Of YA NE1 
QfVA~F.Tt KA RSISTNDA N 

Ankara Milli Emlfilc Müdürlüğünden: 
Bu kerre Oabai,hanedt' Cümbo 

·ivet bahçesine nakletmi, olduiv 
110 muhterem müst«"rilerimizin ne 
Ean dikkatine arzey1erim. 

Entir11it kok ve her nevi mab 
rukaı ihtiyacı depomuzca suhuletle 
temin olunur. 

ft>lefon: 2075 7-349fı 

ZAYİ 

Mahallesi Mevkii Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse .Kaç taksit 
Sokağı No. No. kıymeti mikdan olduğu 

Lira K. 
Hacıdoğan Ilgaz Hane 5/ 830 59 2880 00 Tamamı 8 taksitle nakten 

eski ihale bedeli 

Yukarda yazılı hanenin mülkiyetine verilen bedel haddi layıkında görülmediğinden 
ihalesi 4.10.1934 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. Taliplerin müraca-
atları. (2924) 8--4520 

Mektepliler pazarı sahibi mer
hum Necati Beyin Emniyet San 
dığmdan aldığı 26-5-928 tarih ve 
6784 No. cüzdan kaybolmuştur. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü kalmıyacağı ilan olunur. 

Ankara Milli Emlfilc Müdürlüğünden~ 
Mevkii Mahallesi Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse Kaç taksit 

No No. kıymeti mikdarı '>lduğu 
Lira K. 

Zir Hoda Jükkan 24 o 160 00 Tamamı ) Nakten peşinen 

Merhum Necati Bey Zir Hada Dükkan 26 o 160 00 ,, ) 

veresesi namına: Naile 
8-4517 

Yukarda yazılı dükkanların mülkiyetinin ihalesi 27.10. 1934 cumartesi günü saat 15 
te icra edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin müracaatları (2925) 8-4521 

Ankara Mektepler Satın Alma 
Komisyonundan: 

Gazi Terbiye enstitüsünün 9 kalem erzakına 4.10.1934 
tarihinde verilen fiatlar muvafık görülmiyerek bir hafta 
·temdit edilmiştir. 11.10.1934 perşembe günü kati ihalesi 

· yapılacaktır. Taliplerin o gün komisyona miiracaatlan ilan 
olunur. (2941) 8-4528 

Vilayet Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden: 

'328 senesi dişçi mektebi mezunlarından diş tabibi Sezai 
~ühtü Bey diplomasını kaybetmiştir. Yenisi verilecektir. 
Eskisinin hiikmü yoktur. (2947) 8-4530 

sinde hazrr bulunmanıt ve yahut - • T• B } di R • li 19'• d 
musaddak bir vekil göndermeniz ıre e e ye e ıs o.;ı.n en: 1- Ki"ralık -

MODERN VE KON- ' 
FORLU EV 

DOKTOR 

Baha Hazım 
GAZİ TERBİYE 

ENSTtTUSU HEKİMİ 

llizumu hukuk usulünün 401 in· ı - Tahmini keşif bedeli (147608) lira olan şehrimiz 
el maddesine tevfikan ilanen teb memba sulan tesisatı 1-10-934 tarihinden 15-11-934 tarihi 
liğ olun.ur. : 8-4501 ne rasthyan perşembe günü saat (14) e kadar bir buçuk ay 
__ ......, __________ ·· müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

ZAYİ 

931 senesi Kırşehir Yeşilyurt 
mektebinden aldığım şehadetna
memi kaybettim. Yenisini alaca
lnndan eskisinin hükmü yoktur. 

Kırşehrinin Kayaşihi mahal
lesinden Osman ağa oğulların -
dan Ahmet Rasim Ef. lau İsmet. 

2 - Proje ve planlarla keşifname, fenni ve münakasa 
şartnamelerini ve mukavelename esaslarını görmek ve mü 
nakasaya iştirak etmek istiyenler muayyen müddet içinde 
belediyemize müracaat ve teklifnamelerini tevdi etmlidir
ler. 

3 - İstiyenlerin yirmi beş lira mukabilinde tesisatımı· 
zm proje ve münakasa dosyalarının bir kopyası gönderi· 
ıu:. (2875) ,8--4489 

Yenişehir'de Kocatepe-
de Aydoslu Sait Beyin evi 
kiralıktır. Fevkalade man 
zara, hava, dört oda, iki 
sofa, balkon, mutfak, ban
yo, havagazr, elektrik, v.s. 

Her gün 1995 numara
ya telefon edilebilir ve ev 
görülebilir. ~56 

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

1 As. Fb. U. Mel. Sa. ı\I. 1 
komisyonu ilanları. 

10 KALEM SARAÇ 
MALZEMESİ 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 16-10-934 
tarihinde saat 14 te ihalesi 
icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. 

(2874) 8-4435 

YEVMT 10-15 KİLO 
SICIR ETİ 

Yukardaki et pazarltk su
retiyle 11-10-934 tarihinde 
saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (2913) 

8-4487 

45 TON PETROL 
90 ,, BENZİN r 

10 ,, BOR YAÔI 
90,950 KİLO MUHTEL1'P 

NUMARADA MADEN 
YACLARI 

Yukarda yazılı malzeme., 
ler 16-10-934 tarihinde pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. 
Bu malzemelerden maden 
yağı evsafında bazı tadilat 
yaptlmıştır. Taliplerin bu 
tadilatı anlamak üzere her 
gün 13,30 dan 15,30 za kadar 
ve pazarlığa iştirak edecek· 
lerin yevmi muayyeninde 
teminatı muvakkateleriyle 
komisyona müracaatları. 

(2934) 8-4525 

10 TON KALAY 
10 ,, KURSUN 
55 ,, ADİ TUTYA 

140 ,, 8. No. CİNKO 
50 ,, 6. No. ÇİNKO 

Yukarda yazılı malzeme• 
terden 55 ton adt tutyanın 

6-7-8 tarihli Hakimiyeti Mil 
tiye gazetelerinde kurşun 

olarak neşredildiği göruı .. 
ınekle pazarlığı 14-10-934 
tarihine tehir edilmiştir. 

(2937) 8-4526 

Ev aranıyor 
Y enişehirde 5-6 odalı ev 

veya apartnnan aranıyor. 

Müracaat için Telefon 2274. 
8-4503 

1 Ankara Belediye Reis
U~i il~n1an. 

İLAN 

Y ahş!han ocaklarında çı· 
karılacak 250000 tas ameli· 
yesi 3 tesrinisani 934 cumar 
tesi günü saat on buçukta 
belediye encümeninde pa• 
zarhkla verileceğinden ta
liplerin müracaattan. (2819j 

~361 

iLAN 

Ellerinde damgalanma. 
mış terazi, Baskül ve kol· 
lu kantar gibi tartı aleti <> 
tanların 10-10-934 tarihin· 
den 20-10-934 tarihine kadar 
akıcı ve kuru taneli madde
ler ölçüsü bulunan esnafın 
da ellerindeki ölçüleri dam
galatmak üzere 20-10-934 
tarihinden 31-10-934 tarihi
ne kadar Beledive Ayar me
murluğuna müracaatla el
lerindeki alat ve ölçülerini 
damgalatmalan ilan olunur. 

(2944) 8--4529 

~(iralık apartman 
Hacıbayram caddesindeki 

Esnaf Cemiyetlerinin otur
duğu bina tamamen veya 
daire daire kiraya verilecek 
tir. Elektrik su tesisatı var .. 
dır. İstiyenlerin bina dahi .. 
tindeki kahveciye müraca• 
atları. 8-4480 



lO 1. TESR1N 1934 CARRAMBA 

r 
•• • a ncu e n e 

10 Teşrini evvel çarşamba ğünü 
~aşlayacak olan Ankara belediye· 
81 azalığı seçiminde vatandaşlar 
ot~r~ukları mahallelere göre rey· 
lerını aşa· ıdeki günlerde kullana· 
caklardır. 

.~~.Teşri İevvel 1934 çarşamba 
gunu Y enişhir mıntakası: 

c·· h · M um urıyet, Kavaklıdere Gazi 
usta fa Kemel, Dikmen 'Kızıl-

h?.k~t EUveçler, Ayrancılar: Küçük 
• uyu satlar, Firenközü Seyran 
Incesu İstasyon k ·· ı ' l , an ıgo. 

.. 1 .. T eşif nievvel 1934 Peşenbe 
gu.nu Anafarta ar ınıntakası : 

ismet Paş K·· .. b B k F a, opru aşı, oZ urt, 
d:;zi_Paşa, l~kilap, Oztürk, Bent 

nbsı, Anafartalar, Tabaklar, NeA ~y, A tındağ, Etlik, Keçiören, 
yva ı, Çoraklık, Aktepe, Kızıl

pınar, Kalaba. 

Dl~ Teşrinievvel 1934 cüma gü ü 
ogan bey mıntakası : . 
Eğe, Doğan bey, Misakımilli Kı-

~el~a. İstiklal, Yeğenbey Yenice, 
lku, Üzğen, Sakalar. 
13 T · · .. .. oşrınıevvel 1934 cumartesi 

gunu umlupınar mıntakası· 
Alt K . ay, oyunpazarı O" ı· ·· ·· 

Çemente e D . ' guz, nonu 
rul D P ' emırtaş, Kırğız Kur-

Muş, umlupınar, Duatep s·· 
eydan G .. d " e, umer 

1' ' un ogdu Erzurum 
Uran Ak 1 o·· , ' ' a ar, ncebeci 

0 14 Teşrinievvel 1934 p · ·· ·· 
ernirfırka mıntakası: azsr gunu 
Nazımb .. b ı ç ey' oz ey er-, Sakarya 
eşme, Başkır, y alçınkaya, Şen~ 

~urt Y enihayat, y enidoğan Cebe
k~ ~ernirlibahçe Sutepe Demirfır· 
b 

' ıçkale, Kılıçarslan Pazar Ak-
aş G·· , , 

' u veren, Saimekadın Ak-
taşb 1· T . ' T e 1 t atvakadın, Topraklık 
yıuçayır, Balıkehiz Mamak. ' 

akardaki mahallelere mensup 
olupt ·· ı · d h a gun erın e Reylerini her 
anği bir sebeple kullanamayan 

1
; tandaşlar 15 • 16 Teşrinievvel 
. 3~ Pazrtesi ve Salı günleri reyle. 

tını saı1dığa atabilirler. (2889)8-44110 

Ku\'\'c!l \ 'e iştah i~in en birinci de' a 
ŞARK l\IALT HULASASIDIR. 

Her eczahanede bulunur. 

SAYIFA 7 
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Gümrü ve ·nhisarlar Ve {ale ·nden 
1. - Vekalet ~ubeled ihtiyacı icin kesfine ve örnekle

rine göre pazarlıkla sabit raf yaptırılacaktır. 
2. - Pazarlık 10-10-934 carşamha günü saat (10) da ve

kalet levazım müdürlüğünde kurulacak komisyonda yapı· 
lacaktır. Keşfi ve örnekleri şartnamesi levazım müdürlü
ğünde her gün görülehilir. 

3. - İsteklilerin belli edilen giin ve saatten evel 66 li
ralık muvakkat teminatl;ınm vekalet veznesine vatınna
lan makbuzlariyle hirlikte helli saatte komisyona gelme
leri (Maliye şuhelerinden al<lrklan . icinde bulunduğumuz 
mali yıla ait . tınvan ruhsan tezkereleri ve nüfus hüviyet 
CÜ7.danlan ve ehlivet ve~ik;ll~rı heraherlerin<le bulunmalı· 
dır) ilan olunnr. (2877) 8-4455 

andarma U. umandan]ı"" ndan: 
Yenisehir'deki Jandarma Umum Kumandanlığı dairesi

nin mefruşatı yeniden tesbit edilen esaslarla tekrar mü
nakasaya konmuştur. Eksiltme işi birinci tesrinin yirmi 
dokuzuncu pazartesi günü saat on beste yapılacaktır. De
ğişiklikleri anlamak ve muavyen günde münakasaya işti
rak etmek üzere Tandarma Umum Kumandanlığı Levazım 
Miidür1üCfi.lne müracaat edilmesi. (2903) 8-4505 

l(alec ·ı{ (ay aliamlıi!ındaıı: 
Kalecik ikinci mektebinde yapılacak tamirat ve tadilat 

6-10-934 tarihinden itibaren bir hafta müddetle ve pazar
lık suretiyle münakasava konulmuştur. Taliplerin şartna
mesini gönnek Uzere Maarif Memurht~una müracaatları. 
ilan olunur. (2909) 8-4507 

Il~az e]e iye Riyaseti den: 
Çelik boru ile 16249 font ile 18806 lira keşif bedelli Il

gaz kasabası su tesisatı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin ihale günü 3-11-934 saat 15 te te
minat akçeleriyle Ilgaz Belediyesine gelmeleri ilan olu-
nur. (2908} 8-4506 

l\ılekteıJler Satın Alma 
Komisyonıınd· ıı: 

Ankara Erkek Lisesinin üst kat koridor ve idare odala
rına yapılacak olan tahta döşemelerin münakasası 11-10-
934 perşembe günü pazarlıkla icra kılınacağından taliple
rin o gün saat 15 te mektepler muhasebeciliğinde toplana
cak komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (2911} 

8-4508 

Jandarma Umum Kuma daıılığı 

Ankara Satın Alma 
l(omisyon1 ııc an: 

Kapalı zarf münakasasmda verilen fiatm haddi layı

kında olmamasından dolayı ( 450) kilo klonnaiyeti kinin 
komprimesinin pazarlıkla satın alınması icap etmiş ve pa
zarlığı 15-10-934 pazartesi günü saat on birde yapılması 
tesbit olunmuştur. İsteklilerin teminat makbuzu veya ban
ka mektubu ile birlikte pazarlık gün ve saatinde komisyo-
numuza müracaat etmeleri. (2860) 8-4510 

Ankara Şehri İçme Su 
Konıisyoııundan: 

6.10.1934 tarihinde pazarlıkla ihalesi mukarrer olan Ce
becide yapılacak olan Klorlama Binası inşaatile Çankaya 
Klorlama Montaj işi pazarlığı 13.10.1934 tarihine bırakıl -
mıştır. Pazarlık 13.10.1934 tarihine müsadif cumartesi gü
nü saat on beşte Ankara İş hanında komisyon dairei mah
susasmda yapılacaktır. Taliplerin bu gibi fenni işleri yap
tıklarını gösterir vesika ile komisyonun fen heyetine mü
racaatları ve pazarlığa iştirak edebilmeleri için komisyon 
fen heyetinden alacakları ehliyetname ve 205 liralık mu -
vakkat teminat ile münakasa komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. (2939} 8-4527 

An1{ara l\f üddei Umuıni1iğinden: 
Ankara hapishanesine açık münakasa ile 1934 modeli 

bir kamyon mübayaa edilecektir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere Müddei umumiliğe ve ihale tarihi olan 3 teş
rinisani 1934 cumartesi günü saat 15 de Vilayet idare he-
yetine müracaatları (2923) 8-4531 

., . . r: . . . . . . 

Havale1i olmaları dotayısiyle scyriseri ücrete tabi olan 
aşağıdaki eşya, scyrihafifle nakledilmek şartiyle, seyriha.t 
fif birinci sınıfa nakledilmiştir. Bu suretle ücretlerde ya! 
pılan tenzilat nisbeti o/0 65 tir. 

Bu tenzilat; mobilya nevine dahil eşya için 10 Birine\ 
teşrin ve diğer eşya için de 20 Birinci teşrin 1934 tarihiqt 
den itibaren tatbik edilecektir. 

Ağac (Zihayat. Küçük ve büyük) 
Araba (cocuklara mahsus) 
Araba (el arabası. Sökülmemiş) 
Asma cubuğu (zihayat) 
Avna (çerçeveli ve mobilya halini iktisap etmiş) 
Banvo (demir, çelik. tahta) 
Mobilya (kerevet. Minderler. Sökülmemiş) 
Dut yaprağı 
Esvayı bevtiye (dolap, konsol, döşeme, gardrop ve enıf 
sali hacimli eşya) 
Fıcı (boş ve cesim bombalar)' 
Fidan ( garsedilecek zihayat fidanlar) 
Hasır mamulatı (her nevi) 
Huhubat sapları (tazyik edilmemiş) 
İoek kozası 
İskemle (sökülmemis) 
Kamıs (hoyalr veya mamul) 
Karvola (somyah. Sökiilmemiş) 
Kızak (ağ"ac ve madeni. Hayvanla cerroıunur) 
Koza (taze. kuru, delik. ipek kozaları) 
Koza talası (ioet- böceği kozası artıkları) 
Lavabo ve emsali 
Mantar şişe tmaları 
Ot (kuru ve tazvik edilmemiş: 

Pamuk (tazyik edilmemiş) 
Pevnir (taze. tuzsuz) 
Saman (tazyik edilmemiş) 
San<lalya (sökülmemiş ve portatif olmıyan) 
Saz (hoyah saz ve kamışlar. Demet halinde) 
Sepet (müzeyyen lüks sepetler) 
Süt ve mamulat1 (taze) 
Süoürge (her nevi) 
Talaş (tazyik edilmemiş) 
Tereyağı (taze ve tussuz) 
Yaprak (zihayat. Dut yapraklan gibi) 
Yosun (tazyik edilmemis) (2885) 8-4427 

~la1iye V ckaletindeıı: . 
Şişe 

5000 
10000 
2000 
2000 

19000 

Nevi 
7 5 gramlık zamk 

125 " 
250 " 
500 " 

" 
" 
" 

10000 35 ,, İstanpa boyası 

Balada gösterildiği veçhile 19000 şişe yerli malı zamli 
ile 10000 şişe keza yerli malı istanpa boyası satı~ alınma1' 
üzere aleni münakasaya konulmuştur. Şartnamesı merkeZll 
de kırtasiye müdürlüğünden ve İstanbul'da Dolm?bahçe• 
de kırtasiye deposundan alınacaktır. İymalath~nesı ol~ptıı 
vermiye isteh.li olanların iki yüz doksan beş lıra temınatt 
muvakkateleriyle nümunelerini müstashiben 31 teşrinie.ı 
vel 934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te mer• 
kezde müteşekkil mübayaa komisyonuna müracaat eyle• 
meleri. (2884) 8-4509 ____ ... 

Naf a ,, elia etiııden: 
Derincede Travers Fabrikası yanında inşa ettirileceli 

olan ve muhammen bedeli {34000} lira bulunan 10 adet bi• 
na kapalı zarf usulü ile münakasaya konmuştur. 

Münakasa 3. ı ı. 934 tarihine müsadif cumartesi günU 
saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret Oda• 
sı vesikası ve 1700 liralık muvakkat teminatlarının Mal• 
sandığına yatırıldığına dair olan makbuz veya milli bi• 
bankanın kefalet mektubu ile birlikte aynı gün ve saate ka• 
dar komisyona vermeleri tazımdır. 

Talipler bu husustaki münakasa evrakını (25) lira mut 
kabilinde Ankara'da Vekalet MaLzeme Müdürlüğünden t~ 
darik edebilirler. (2863) 8-4511 

Evl{af Umuııı l\iüdürlü~ııdeıı: 
Ankara ikinci vakıf apartımanm, 580 liralık tamirat mU.ı 

nakasasr bir hafta 1üddetle temdit edilerek 16-10-934 ta• 
rihine müsadif salı günü saat on beşte ihalesi yapılacağın• 
dan talip olanlaı şartname ve mukavelenameyi gönnell 
için Evkaf İnsaat Müdürlüğüne müracaatları. (2922) 

8-4513 

ııkara 7 aliliğiııden: 
1 - Ankara merkez ilk mektepleriyle, Etimesut ve 

Onuncu Yıl Yatı mekteplerine kapalı zarf usuliyle en çol( 
471 en az 396 ton kok kömürü alınacaktır . 

2 - Şartnameyi görmek istiy.enlerin her gün Maarif 
Müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin usul ve mevzuata 
uygun olarak tanzim edecekleri kapal~ zarflar~ 15-10-9~4 
pazartesi günü vilayet daimi cncüınenıne tevdı etmelerı. 

(2917} 8--4515 
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Halil Naci Kağıtçılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkardır,,. r elef on: 1230 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı İstanbul Sann 

Alma Komisyonundan: 
• İstanbul Giimrük binaları tarasalarının tamiri kapalı 

zarfla 16-10-1934 sah günil saat on dörtte eksiltmiye konul
muştur. 

Z - 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
rını ve yüzde yedi buçuk teminathk vezne makbuzu veya 
banka kefaletnamesini teklif mektuplariyle birlikte belli 
zamandan evel komisvona vermeleri. "5950,, 8-4206 

tkbsat Vekaletinden: 
İktısat Vekaletinde asgari 35 lira maaşu muetttış mua

vinliği için birinci tesrin 20 sinde saat 14 te müsabaka im
tihanı yapılacaktır. 

ŞARTLAR: 
A - Memurin kanununun 4 uncu maaaesınae sayııı ev

safı haiz olmak, 
B - 26 dan aşağı, otuzdan yukarı yaşta olmamak, 

C - Hukuk, Mülkiye veya Yüksek İktısat ve Ticaret 
mektebinden veya bunlara muadil ecnebi memleketler yük
lek mekteplerinden mezun bulunmak, 

D - Vekaletçe yaptlacak tahkikat neticesinde ahlak ve 
seci.ve itibariyle şayanı itimat olduğu anlaşılmak, 

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

Jt müesseselerde çalışmış olanlar ve ecnebi lisan bilenler 
tercih edilirler. 

İmtihan programı İktısat Vekaleti teftiş heyeti reisli-
~inden alrnabilir. (2694) 8-4212 

ANKARA İCRA DAİRESi GA YRlMENKUL SATIŞ ME

MURLUÔUNDAN: 

Mahcuz olup sattlmas.ına karar verilen Ankara Ulubey mahalle

sinde terkanlı sokağmda kain ve tapunun Esas 15 Pafta 70 Ada 385 
Parsel ıs ve umumi 1/16 ve yeni 1/ 10 No. lu bir bap ahşap hanenin 

a~ğıdaki şartlar dairesinde satılığa çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 

Mezkur haneye çift kanatlı kapıdan girilince üzeri açık ve dört 

tarafı duvarlı ve zemini kesme taş döşeli, derununda bir dut ve bir 

çınar ağacı bulunan ve parmaklıkla çevrili bir mahalli çiçeklik ola

rak ayrılmış olan büyük bir avlu; sağda müstakil olarak bir avlu 

tarafeyninde tavanlı ve tabanlı bir oda, döşemesi kiremit ve tavanlı 

bir mutfak, solda bir hali ve ilzeri açık bir ocak mahalli ve müsta

killen diğer bir mutfak, asıl hanenin bodrum katındaki kapıdan gi

rilince bir hamamlık, ikinci katta üzeri kapalı ve etrafı duvarla çev

riti natamam iki oda mahalli, bodrum katın sağ tarafında bir odun

luk, ta' merdivenden hanenin birinci katına çıkıldıkta iki oda, bir 

sofada ve ikinci katta ise keza iki oda bir sofa ve bir tarasa vardır. 

Heyeti umumiyesine 2700 lira kıy~et tahmin edilmi!tir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış peşin para ile olmak üzere 15-11-934 tarihine müsadif 

perşembe gUnU saat 14-16 da icra dairesi gayrimenkul satış memur

luğunda yapıalacktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin % 7,5 pey 

akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 7 5 şini 
bulduktan ve Uç defa nidadan sonra mezkur ,gUnün 16 cı saatinde 
en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - lşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mı.:kadder 

kıymein % 75 şini bulmadığı takdirde 1-12-934 tarihine müsadif 

cumartesi günU saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza 
liç defa nidadan sonra saat 16 da keza muhammen kıymetin % 7 5 ini 
bulmk şartiylc en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip 

verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesiyle ihale 
tarihinden itibaren 7 gün içinde vezneye teslim edilmediği takdir
de ihale bozulacak ve işbu talipten evel en yüksek teklifte bulunan 
talibin teklifi veçhile almağa razr olup olmadığı kendisinden so
rulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde fark 
ihalesi feshedilen 1 inci talipten tahsil edilmek üzere 2 inci talip 
uhdesine ihale olunacaktrr. Teklif veçhile almağa razı olmadığı 

takdirde ise mal yeniden on bcs gün müddetle artırmrya çıkarılacak 
ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada da mal talibe ihale edildikte tapu harcı ve 

% 2,5 dellal harcı talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve diğer alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul 

üı:erindeki haklarını ve hususiyle Faiz ve masrafa dair olan iddia
larını evrakı müspiteleriyle yirmi gün içinde icra dairesine bildir
meleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça 

satıı bedelinin paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaktır. 

8 - Artırmıya iştirak edenler daha evci şartnameyi görmüş, 

okumuş ve gayrimenkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları tama
:nen kabul etmi1 ad ve itibar olunacaktır. 

· 9 - tıbu açık artırma prtnamesi 20-10-934 tarihinden itibaren 

914/148 d:>aya numaraaiyle herke1e açıktır. 

10 - Taliplerin mezkQr tarihlerde icra daireıi eayrimenkul sa· 
bJ memurlutuna müracaatları ilan olunur l-44ff 

Ankara .Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mevkii Cinsi Miktarı Muhammen Hisse kaç taksit 
kıymeti miktarı olduğu 

Lira K. 

Kurt ini Arazi 1836 M.2 36 72 Tamamı Nakden 
Ovacık boğazı peşinen 

Yukarda yazılı arazinin ihalesi 20.10.1934 cumartesi gü
nü saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konulmuş-
tur. Taliplerin müracaatları. (2833) S-4379 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara Satın Alma 

Komisvonundan: 
·' Mevcut nümune ve evsafına uygun olmak şartiyle 

( 43630) çift sarı kundura kaplı zarf usuliyle 26-10-934 cu
martesi günü saat 10 da satın alınacaktır. 

Şerait ve nümune ve evsafını komisyonumuza ve İstan
bul 'da Jandarma muayene heyetine müracaatla görmeleri 
ve münakasaya iştirak için ilk teminatının malsandığına 
yatırdığım natık makbuz veya banka mektubu ile müna
kasa gün ve saatinde komisyonumuza gelmeleri. (2789) 

8-4412 

Nafıa vekileti 
Besinci Daire Su işleri . 

1\1üdürlüğünden: 
Bedeli keşfi 5764 lira 27 kuruş olan Akköprü, sekizin· 

ci kilometre ve güvercinlik bentlerile Ankara ovasını su -
layan bütün kanalların tathiri 1 teşrinievel 1934 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle ve kapah zarf usulile münakasa
ya vaz ve ihalenin 20 teşrini evet 1934 tarihine müsadif cu· 
martesi günü saat on beşte vilayet idare heyeti odasında 
icra edileceğinden taliplerin yüzde 7,5 teminatı muvakka
te akçesi olan 432 lirayı vilayet veznesine teslim ettiğine 
dair makbuz irae etmeleri ve evrakr keşfiyeyi görmk isti· 
yenlerin ·hergün istasyonda beşinci daire su işleri müdür-
lüğ-üne müracaatları ilan olunur. (2774) 8-4328 

İstanbul Sıhhi l\ılüesseseler Satın 

~ima l(omisyonu Reisliğinden: 
. 12089 lira 89 kuruş bedeli keşifli Heybeliada Sanator

yomu ara paviyonu inşaatı olbaptaki proje, şartname ve 
keşifleri mucibince ve 23 teşrinievel 934 sah günü saat 14 
te kapalı zarf usuliyle muamele yapılmak Uzere münakasa
ya konmuştur. Proje ve şartnameleri görmek, mahallen 
tetkikat yapmak ve fazla iyzah;ıt almak istiyenlerin mez
kur müesseseye ve münakasaya gireceklerin de belli gün 
ve saatte komisyonumuza müracaatlarr. (6160) 8-4332 

Ekmek, et, erzak ve 
sebze münakasası 

Hukuk fakültesinden: 
Ankara Hukuk Fakültesinin Mayıs 935 nihayetine ka

dar Ekmek, erzak ve sebze ihtiyacı 22-10-934 pazartesi gü
nü saat 11 de münakasa ile ihale edilecektir. Taliplerin 
Fakülteye müracaattan. (2862) 8--4432 

Kelepir eşya 
Oda takımı, karyola ve sair ev eşyasının en güzelini 

cok ucuz olarak yalnız Balıkpazan civarında Işıklar 
caddesinde (HALK MOBİL YE ~ ~ LONUNDA) bu· 
ıursunuz. Telefon: 2037 8 - 4323 

İstanbul'daki Bursa 
Pazarı Sipahi zade 

Hasaıı Hüsnii 
Müşterilerine kolaylık 

olmak üzere Ankara'da 
ADLİYE SARAYI ya
nında bir s.ube açıyor. ı 

8-4392 

l(iralıl{ ev 

.. 

D. D. Y o ilan ve Liman 
lan U. Md. Sa. AJ. Ko

misyonu ilanları. 

İLAN 
1200 ton katran yağının 

kapalı zarfla münakasası 
20-11· 934 salı günü saat 15 
te Ankara'da idare binasın
da yapılacaktır. Fazla tafsi
lat Haydarpaşa ve Ankara 
veznelerinde on beşer lira
ya satılan şartnamelerde 
·vardır. (2852) 8-4438 

Ankara Sehri İmar • 
Müdürlüğünden: 

o\Çllmasrna karar verilen Bahriye caddesinde yoıa gı
decek olan arsa ve emlak sahiplerinin itan tarihinden iti-
baren bir hafta zarfında etlerindeki Tapu senetleriyle İy
mar Müdürlüğüne müracaattan i1an olunur. (2890) 

R-4461 

1 
:ebeci merkez hastahanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

DOKTOR NUSRET ISMAIL 
Gülhane hastahanesi sabık dahiliye baş muavini 

1 
Hastalarını her gün J 4-20 ye kadar adliye sarayı kar· ı 

.:: rsmda Faik B. apartnnanmda kabul eder. 
TPl.-fon: 3613 

IMaliye Müfettiş 
muavinliği imtihanı 
Maliye Teftiş Heyetinden: 
35 lira maatlı Maliye Müfettif Muavinliği için 17 Tet· 

riniıani 1934tarihinde imtihan yapılacaktır. 

Aranan şartlar şunlardır: 
.. - Memurin kanununun dördüncü madde.inde 

yazılı evsafı hai zolmak, 2 - 1 Kanunusani 1934 tari
hinde 30 dan yukarı yatta bulunmamak, "asgari yaı 
kaydı yoktur,, 3 - Mülkiye mektebinden, Hukuk Fa
üültesinden, Yüksek Ticaret ve lktısat mektebinden 
veya bunlara mümasil aynı derecedeki bir ecnebi mek 
tepten mezun olmak, 4 - Ahlik ve seciye itibarile 
şayanı itimat olduğu bittahkik anlatılmak. 

imtihana talip olanlar 31 Tetrinievel 1934 tarl· 
hine kadar Ankara' da Maliye Vekaleti T etEit Heyeti 
Reisliğine arzuhalla müracaat edeceklerdir. Arzuhale 
şu vesikaların raptr lazımdır. t - Nüfuı cüzdanı ve 
adres, 2 - Kendi el yazrlarile tercümeihal hül&suı, 
"Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetle
rine dair resmi vesika raptedeceklerdir. 3 -Askerlik
lerini yaptıklarma veya tecil edildiklerine dair Yeaika, 
4 - Mektep ıehadetnameıl veya taıdiknameıi, 
5 - Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduklarına 
dair hükUınet tabibinin raporu. 

Talipler taliriri ve tifahi olmak ilzere iJd imtihana 
tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankara'da ve 11-
tanbul' da ve muvaffak olanların tifahl imtihanı da 
An.kara' da yapılacaktır. 

İmtihan programı: 
1 - Maliye: 
A - Bütçe "ihzarı, tatbikı, tasdiki ve lc:ontroıa,, 

Muhasebei Umumiye kanunu ahkimı, 
8 - Vergi nazariyeleri, teklif usulleri Turtalı ye 

vuıtuız vergiler "Sedüllü vergiler, Yeruet •eraileri, 
istihlak üzerinden alman vergiler, rümrük, lnhiearlar, 
harçlar,, Türkiye'deki vurtalı ve vasrtuı& ..-erıiler, 

C - Maliyemizin Varidat ve Muhuebe te,ldllb, 
D - istikraz nazariyeleri, tahvil amortiıman, 

Türkiye düyunu umumiyesi, 
2 - lktısat: "istihsal, tedavül, inkısam ve lıtih

lik bahisleri,. 3 - Mali ve ticari hesap, faizi basit, 
faizi mürekkep, iskonto faizli hesabı cariler. 4- Hen
dese, satıh ve hacim mesahaları, S - Ticaret usulü 
defterisi "esaslı ve pratik malumat., 6 - Hukuku ida
re, Memurin muhakematı kanunu, Ceza muhakemele
ri usulü kanununun tahkikat usullerine müteallik hü· 
kümleri, ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, 
kanunu medeni ve borçlar kanunile ticaret kanunla
rından maliyeyi alakadar eden ahkam, 7 - Türkiye
nin tabir, iktısadi, coğrafyası ve tarihi hakkında ma
lilmat, 8 - Fransızca "imla ve tercüme,, imtihan ne
ticesinde müfetlif muavinliğine alınanlar üç ıene son· 
ra yapılacak ehliyet İmtihanında muvaffak olurlaraa 
Maliye müfettİfliğine tayin edilecek ve bir sene staj 
için Avnıpa'ya gönderileceklerdir. 2829 

Odıın ve k.ömür ınünal{asas1 
Hukuk fakültesinden: 

80 ton kok kömürü ile 35000 kilo odunun ıı-IU-934 pa· 
zartesi günü saat 11 <le münakasası icra edileceğinden şe
raiti öğrenmek istivenlerin müracaatlarr .. (2861) 8-4431 

Yenişehir İsmet Paşa 
caddesinde 33 numaralı ha
ne acele kiralıktır. İçindeki· 
lere müracaat. 8-4469 

imtiyaz ıahibi Ye Baımu 

tıarriri F ALIH RIFKI. 
1 

zu SİNEMALAR 1 
Umumi neıriyab idare eden 

Yazı itleri mUdUril NASUHi 
ESAT. 
-~ Çanın c.dtf(tal clvat1ada 

1/akJmJ7«J 11/11171 llatbH • 
sıntf a buılauftır. 

Bu gece 
KADIN PARMACl 

Fransızca tözlü hini film. 

1 YENi 

Wallaca Berry • Ricarde Corteı 
Karen Morley 

Ayrıca: lıtanbul belediye 
teÇimi intibaları. 

Bugün, bu aece 
IKULOPI 

ÇILGIN HAY AT 
F ranııEC& sözlü ıençlik, ıpor ve · 

eğle~ce filmi. 
Ayrıca: lzmit kiğıt f abrikasın~r. 

temel atma merasimi. 


