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olar k ynldar, şef ve kumandan 
ı_ h~ ' ugo!;lavya'nın birliği ve 
oa tıyarl ~ · · Al k ıgı ıçuı çalışan Kıral 

du.et.~an8dr vazife başında kurben 
§ u .. .. k h 

lar · k uyu · arpta, istila ordu-

d 
ına arşı ''atan to"rag~ ını adım 

t-. nn m··d f ,. 
a k u a aa eden kahraman 

s er b'• '"k h 
1 

' uyu arplan sonra Yu-
~os avya' b 1 • leli . ~· aş ıca Avrupa dev-

erınden biri olarak t k·ı 
tensik d eş ı ve 
r~is h c .~n yılmaz ve yorulmaz 
iJ' 'y enuz lcırk beş yaslarında 

ı. ugosla -
ıstı b v vatanperverlerinin 

ra ı ne kada b" "k d mm . r uyu se, ost 
etın saadet v k · · . :nekt I e uvvetını ıste-

k d 
e 0 anlarm yürek acısı da o 

1\ ar d · d' ~ah erın ır. Kıral Aleksandr'ı 
,. sen tan 
lar •ulh .u~uş ve onunla Balkan-

.. u ıçı .. l . nns ol n soz eşmış ve çalı&-an G .... , · :l' 

türk m ·n . a~ı nın telgrafı, bütün 
duygu} 1 etının hakiki ve samimi 

K arını hulasa etmektedir. 
bini hul!unları kır:\lın büyük kal
Yetten uuan d suikastçiler, bu cina
ciayı g" nı . ukları daJ.a büyük fa
Ya'nın ornııyeceklerdir. Yugoslav-

Al k 
sayısız vatanperverleri, 

e sandr' h 1ı.. rn atırasına karşı asıl 
urmet ve b ~ı ı ne d ag 1 ığın, onun eseri-

cek kv;ın etmek olduğunu bile-
'- a • ar şuurlu oldukları gibi 
ou eıerı b··t·· , 
koru ab. u un tehlikelere karşı 
ı,· I" Y .ılecek kadar cesur ted-
ırBı ve ıradelidirler. Orta Avrupa 

ve alkanla • · ] r muvazeneaının eıas-d unl surlarından biri olan doat-
ev et aarıdacak olursa kıtam lh t iZ 

~u unun desteklerinden biri ye-
\ nelen °JDUMf olur. Avrupa sul
h ~d!1n ~ararına olan herhangi bir 
Jı~ b~ı.11ı.1• Avrupa nıilletlerinden 
in. ırn~ın menfaatine hizmet et-
lı 1~~e~ıne ıüphe yoktur. Akıl ve 
ı: ilcatın bu hükmü, yugoslav va
·ı n~verlerinin heyecanlı iradesi 
~W vrleıerek, Mars il ya faciasını 
hir 'i!:1 yerde durduracağına tam 

naat beslemekteyiz. 
Fran11z milletinin iki t" l" 1 

ıatırabına • . ur u o fln 
ınek ister· •tbrak ettiğimizi ıöyle
iü Zlllna ız. Kıra] Alekıandr öldü-
'-·· n Franaa'n • f tun diinya' d ın ınısa iri, bü-
dan biri idi. M:i.:evdiği dostların-
k. "il erem Bartu ı nıı etinin , aan-

k 
. • acısını en • 

ma ıçın, kıraltn k eyı anlat-
c. ar asından •t • 
ınayetin b · ıı tı. 

sıtas. olduğun~r rn~vaffakıyet va
zırndır c· . gostermenıek li.-
d · ınayetın d 
uğu nefret ve • t' uyan ırmıt ol-

en bij....::1- "h .
1 

18 ıkrah, ekseriya, 
.__ '""' 1 tı afları b"I ~ldıran bir .. .1 

1 e ortadan 
cinayeti de yamı olur. Marsilya 
ni biribirl . ugoslavya milletleri
büt" d erıne ve Yugoslavya'yı 
laı~ :.:ti arına daha fazla yak
daha ~kı ' sulh m~cadelesi safları 
tehlike d tnıış, ~zıın daha artmıf, 
3evarn daha kteY_ı anlaşılmıt olarak 

e ece ır. 

FALiH RIFKI 
Dünkü beledi e • • rnıznı dö d.. .. Y seçımı l.a§lıklı yazı-

•• bir • r uncu fıkrasında "Halk Fırka. 
ıdare kurup 

ev..ııı-· f k · • • ,, ve sondan iki 
..... ı rada is "h k ola .. e are et ve tetkikte 

.d n ••• ,, cumleleri "Halk Fırka iti 
ı are kadroıu kuru ' il r 
ve t a.:ı_ P • • • ,, ve 'hareket 

e.._te e1cı· d :tehi • • . • " f ın e olacaktı. Dü • 
rız, 

--
Bugün 

ÜçüncU sayıfada 

Varlık ile ben 
Hava müdafaası ve 
hava silahları hak

krrıda bir izah 
D"rdüncü saytfada 

Haf talık dünya 
takvimi 
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IMIYETI MiLLi E 
Birinci tcırir 

1934 
PERSEMBE 

l:iergü11 sabahları Aokarada cıkar . Her }'cr•le 5 kurut 

Belediye secimi diia sabab başladı 
Dün 4257 ~ehirli reyini kullandı 

Dün ıabah •e,imcle ilk rey atılırken 
Dün Ankara Belediye seçiminin ilk 

·günü olmak dolayıaiyle tehir hareketli 
ltir gün geçirmiıtir. Bütün daireler ma -
,.. alar ve binalar bayraklarla donatıl -
mııtı. Şehir mıntaka mıntaka ayrıhıuı 

olduğundan dün rey verecek olanlar Ye
nitehir mıntakasanda oturanlardı Saat 
dokuzdan İytibaren rey sahipleri birer 
beter ıandık batına ıelmeğe batladılar. 

Akıama kadar reylerini · verenlerin 
1ay111 4257 yi buldu. Bu arada Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya, Adliye Vekili Saraç
oilu Şükrü, Ziraat Vekili Muhlis, An· 
kara Valisi ve Belediye Reisi Nevzat, 
Şurayı Devlet Reiıi Reıat Beyler ele 
reylerini kullanmıılardır. 

Cümhuriyet abidesi yanmcla li:unalan 
halk küraüsünün önünde kalabalık bir 
halk kütlesi toplanmııtı. Hitabeler bü • 
yük bir alali:ayla dinleaiyoıır ve alkıtlan•
yordu. 

Kürsüye ilkön
ce Mürüvvet H. 
çıkmııtır: 

-

sandığına böyle bir anlayıf, böyle bir' 

8'urur ve böyle bir sevinçJ. sidinizt An-

Dahiliye V elıili Şiikrli Kay• 
Bey rqbai atarken 

kara'yı Ankaralı olmayı, Ankan'c11 

oturmayı aevinlzf Ankara'am beledi,_.
nl tıpla k•di niabin idaresi sibl can-

" Bugün türk 
kadını ve erkeii 
siyasi rüıtünü ia
pat ettiğini rey 
hakkım kullana • 
rak belediyesinin 
aazlarını seçmek· 
le ıöatenniı ola • 
caldardır.,, diye 

söee ba§lıyan ha
tip belediyecili • 
iin ehemmiyetini, 
tayin ile intihap 
ara11ndaki fark • 
ları anlatmıı, bil• 
hassa Türkiye 

cümhuriyetinin ka 
dınlara rey bak- Hakimiyeti Milliye meyilanınilald llalk kür•Ü.Ü v• 
kını vermesinde • etralında kalabalık tlinleyiciler 
ki İsabet ve ehemmiyetin üzerinde dur- dan benimseyiniz: 1._ 
muıtur. ikinci olarak kürsüye ıelen Sait Beyden ~U'a ıöz alan demirci 
Aydoslu Sait Be:r demittir kiı ''Eıki Sabri Bey kısa bir hitabeyle Ankara ı• 
milletleri araıtınrken biz, onları bel - hirlil«inin belediye seçiminde reylerial 

Vali ve Beled!ye rei•imiz Neuzat Bey rey puJa .. nı imzalarken 
deleriyle tanıyor, buluyor ve cihan tari
hinde onlara ancak o beldelerin medeni
yet seviyesiyle ölçülen birer yer veriyo
ruz.. Beldeler, milli kültürün taı, toprak 
ve demirdan kunılnıuı abideleridir! 
- · ·· için biz de yeni, ileri ve medeni 
Ankaramızla ne kadar öiünsek, ne ka
dar göğsümüz kabarsa veridir! intihao 

verirken siyasi verimdeki olgunluğun

dan imtihan olacağını anlatmıJhr. 
Mecdi Sadrettin Bey, "aziz ankara -

lılar,, diye söze baılayarak demiıtir ki: 
"Cümhuriyet nerdeyse on iki ya,ına gİ· 
riyor. On iki yıl, saymakla tükenmez 
zincirler koparıp bir hamlede kurtulan 

(Sonu 3. üncü aayılada) 

Marsilya faciası 
Yugoslav hükfııııeti 

tedbirleri },irer 
Belgrat, 10 (A.A) - Kıral A

leksandr'ın vasiyetnamesi bu sa
bah açılırken prens Pol, baıvekil 
Uzunoviç, Belgrat valisi, muhafız 
kumandanı ceneral Givkoviç ve 
müteveffa kıralın ser yaveri hazır 
bulunmuşlardır. Kıral Alekaandr 
ikinci Pier sinni rüşte vasıl olun
caya kadar niyabeti saltanat mec
lisine prens Pol Karagorgeviç, a -
yan azasmdan ve eski nazırlardan 
Radenko lıtanoviç ve valilerden 
Dr. Perovitit'i tayin etmektedir. 
Niyabeti saltanat meclisi azaları· 
na iycabında vekalet etmek Uzere 
de tunları göstermektedir: Prens 
Pol'a Belgrat şehri askeri kuman· 
danı ceneral T omiç, Stanoviç'e 
iyandan Janin ve Peroviç'e de 
&yandan Zelts vekalet edecekler
dir. 

Belgrat~ 10 ( A.A) - Buaiinlıa 
fevkalade tartlar içinde bütün 
meauliyetini müdrik olan hükOmet 
batvekil M. U~noviç'in riyue -
tinde devamlı olarak toplanbda 
bulunmakta ve tetkilatı eauiye 
kanunu mucibince ve memleketin 
merifaatine olarak iycap eden 
tedbirleri almaktadır. Kıral A · 
lekaandr Belgrat'tan hareketin· 
den eye) hükümdarlık salahiyet • 
lerini kabineye devretmit oldu • 
tundan kabine ıimdi bu aalahi -
yelleri kullanmaktadır. Teıkilab 
esasiye kanununun 42 inci mad • 
desi mucibince veliaht kıral ol • 
maktadır. Gene kanunueaasiye 18-
re kİral vasiyetnamesinde niyabe
tl saltanat meclisi azalarını göıte
recektir. Fakat böyle bir vasiyet
name olmazsa bu mecliı azaıını 
parlamento seçecektir. 

Belgrad'ta milli matem 
Belırad, 10 (A.A.) - Hüldhnet mil

li matemin altı ay devamına karar ver • 
mittir. Kıral Alekaandr'm ölümünü bü
tün memlekete ilan için Yugoslavya'nm 
IMr notkaımclalô ve her mezhebe ait ki· 
liseler matem çanlan çalmaktadırlar. Ka
rala yapılac:alr cenaze merasimini tespit 
için husuıi bir komite te,kil edilmittlr. 
Huıuıt ve resmi bütün binalar ve evi• 
matem bayrafı çelcmitlerdir. 

Hükfunetin halka 
beyannamesi 

Belgrat, 10 ( A.A) - Hük6met 
yugoJav milletine tıfafıtlaki be· 
yan nameyi neıretmiftir ı 

. . . . .... 
vazıyetın ıt~ap ettıgı· 

llirer alıyor 

. 
YuaO.Zauya Karalı llılnol PiY« 

Hasretim 

Mllt•u.lla M • ..,.,,, B.,_,lıı 
,,.,. mit.,,./ltı lnnll• 

,.lıilmit Wr ....... 

BQfvekôlet 6İnalrllS llnllnll• • .... 
tem alameti olaralc yan plıllınif • 

Türlı 6ayrafl 

ri mucibince yemin eJecelılertlir. 
Kral Alektantlr .on nJainl 

vermeden evel aöyleJifi .on ue 
yegane kelime fU olmat'!".: "Y• • 
goslavyayı muhalauı eJınız.,, Kı-
ralın millete bıraktığı en ~it 
miyraa İ§le butlar. • 

Kıraliyet laültümeti bu nura•a 
•adı kalmaia bütün ~oJau 

" Büyülı lııralımız birinci Alelı
.antlr dokuz tqrinievelde ıaat 16 
da Mar.ilya'tla alçakça bir •uikıu
ta kurban gitmiftir. Kıral mütte
lilı Fran.a'ya aulh eaeri i~in aeya
laat etmekte iJi. Bu e.eri lıaniyle 
teyit etmiıtir. T qkilatı e.aiye 
lıananunun 36 ıncı madtlen mu· 
aibince ilk doğan oflu haımetlu 
lnral ikinci Piyer hazretleri Yugo
alavya kırallığı tahtına çılrmıttır. 
Kıraliyet hükumeti, ordu ve do -
nanma hafmetlii ikinci Piyer haz· 
retlerine aadakat yemini yapmıı -
lardır. Kırallık otorite•ini muvak· 
kalen üzerine alan hükumet tef • 
kilatı eaaaiye kanunun~n 45 inci 
madde•İ mucibince ayan ve mebu
tan mecliJerini 11 tqrinievelde 
müfterek toplantıya davet etmif -
tir. Mecli.Jer tqkilatı e•anye ka
nununun 42 ve 59 uncu maddele-

• milletini Javet etler.,, 
(Sonu 2. inci .ayılatla) 



SAYIFA 2 HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Marsilra laciası 
(Başı 1. inci •ayılada) 

Fransa hükfunetinin 
halka beyannamesi 
Pads, 10 (A.A.) - Kabine, M. Du

merg tarafından millete hitaben yazılan 
ap.ğıdaki beyannameyi tuvip etmiştir: 

Fransız hükUmeti, fransız milletine 
sadık olan Yugoslav milletinin muhab
bet nişanesini getirdiği esnada Yugos -
lavya Kıral. Hatmetli Aleksandr Hazret 
terinin biı· suikasta kurban gitmiş oldu
ğunu memlekete b:Idirmckle mütecllim
dir. Hükfıme~ fransa milletinin tercü
manı olarak, Hatmetli Kıraliçe Mari 
Hazretlerine, Yugoslavya hük.Uınetine 
ve büyük dost millete fransızların derin 
acılarını beyan eder. 

K.ıral Aleksandr Hazretlerinin yanın
da bulunan Hariciye Nazın M. Bartu da 
aldığı yaralardan ölmüttiir. 

Ordu donanma bir ay müddetle milJi 
matem tutacak ve M. Bartu'ya milli ce
naze merasimi yapılacaktn'. 

Marsilya faciası İ tal yada 
hayret ve nefret 

uyandırdı. 

Roma, 10 (A.A.) - Kıral Aleksandr 
111 katli ltalya'da hayret ve nefret uyan
dırmıştır. Çünkü iki memleket arasında 
bazan gergin bir bal alan münasebetlere 
rağmen Kıralm §81ısiyeti tam bir hür • 
met uyandırmakta idi. Esasen, M. Mu • 
aolini'nin, mihverini Yugoılavya ile bir 
anlaıma teıkil eden Milano nutkundan 
sonra, İtalyan efkan, iki memleket mü -
nasebatının düzelmesine intizar etmekte 
bulunuyordu. 

Roma, 10 (A.A) - Yakında 
Roma'ya gelerek ıulh yolunda an
laşma İ§İni tamamhyacak olan M. 
Bartu'nun ölümü italyanlan yese 
ve eleme düıürmüştür. Nim resmi 
mehafil M. Bartu'nun §İmdiye 
kadar halli gayn kabil görülen 
güç ihtilaflan bertaraf eden bü
yük ,ahıiyetini ve yüksek vasıf
larım anmaktadır. 

Kendisinin M. Musolini ile ya
pacağı mülakat netiycesinde fran
ıız - İtalyan dostluğunu yeniden 
canlandıracağı ümit edilmekte 
idi. 

Marsilya suikastinin 
İngiltere' deki tesirleri 
Londra, 10 (A.A.) - Marsilya sui

lcasti halk üzerinde büyük bir heyecan 
tevlit etmiş ve nefret uyandırmıştır. 

Halk gazetelerin çıkardıkları hususi 
tabıları bir dakika içinde kapışmıştır. 

Katilin bir hırvat olduğunu öğren· 
mekle beraber, nim resmi mehafiJ, sui· 
kastin sebepleri hakkında endişelerini 
yatıştıramamaktadır. Bu feci ıerait 

içinde sükWıun ve soğuk kanblığm 

muhafaza edilmesinin ziyadesiyle el
san olduğu söylenmektedir. 

Hadise hakkındaki 

mütemmim malfunat 
Paris, 10 (A.A.) - Marıilya'dan alı

nan mütemmim malumata cöre, katilin 
hareketi bir poliı memuru tarafından 

daha evel sezilmiı ve bu poliı memuru 
c!erJu.J katilir üzerine atllım§tır. Fakat 
suil.aatçı barf'ketine mani olmak iıtiyen 
bu polisin üzerine darbal ate§ ederek 
kendiıini yere aermiı ve memurun cese
di Üzerinden atlıyarak Kıralın otomobi -
line hiicum etmiştir. 

Katilin kullandığı tabanca en son sis
tem olup ufak mikyasta hakiki bir mit -
ralyöze benzemektedir. Katilin diğer 

elinde de bir tabanca ve cebinde de bir 
bomba bulunmakta idi. 

Tekzip 
Belgrat, 10 (A.A) - Yugo -

alavya ajansı bildiriyor: Aakeri 
kıtaların hareketi ve kısmi se -
ferberlik hakkında ecnebi mem -
balardan çıkan bütün haberleri 
en kati bir ıekilde tekzibe mezu
nuz. Bu haberler bir takım gizli 
makaatlarla çıkarılmaktadll'. 

Kıral Aleksandrın ölümü 
umumi teessürle 

karşılandı. 

Sof ya, 10 (A.A.) - Kıral Alek - • 
aandr'ın feci ölümü haberi bütün memle
kete yıldmm süratiyle yayılınıJ ve çok 
derin bir ac. uyandırmı,tır. Bütün ti
yatro ve sinemalar ve bütün umumi ma
haller derhal kapanmıştır. Ölüm haberi 
geldiği vakit hükumet azası toplantı ha
linde bulunuyorlardı. Matem alameti ol
mak Üzere kabine toplantısına hemen 
nihayet verilmiştir. 

Yeni kırala hadise 
nasıl bildirildi 

Londra, 10 {A.A) - Bu sa -
hah küçük yugoslav kıralı ikinci 
Pier'e, sabah kahvaltısı yapmakta 
olduğu sırada, babasının ölmüş 
olduğu ve kendisinin tahta çıka
cağı münasip bir lisanla söylenil
miştir. Son derece müteheyyiç o
lan küçük kıral, hemen sefaretha
neye gitmiştir. 

Lehistan matouatının 
mütaleaları 

....-arşova, 10 (A.A.) - Bütun mat
buat ba~ makalelerini Marsilya facia
sına tahsis etmekte ve dost yugoslav 
ve fransız milletlerinin matemine işti
rak etmektedir. 

Yarı resmi Gazeta Polska Kıral 

A1eksandr hakkında diyor ki: 
"Marsilya belediye dairesinde son 

nefesini veren yalnız bir büyük ada~ 
ve milletinin kahraman b'ir hükümdarı 
değil, aynı zamanda Avrupa muvaze-

nesinin yükünü omuzlarında taşıyan 

adamlardan biridir. Kıral Aleksandr 
ile Avrupa muvazenesinin temel taş 

!arından biri de yıkılmıştır. Harptan 

sonra bizim hepimizin hayatı o muva

zeneye bağlı bulunuyordu. Binaen
aleyh Yugoslavya milletinin matemi
ne iştirak ediyoruz.,, 

Bu gazete M. Bartu hakkında yaz
dığı diğer bir makalede diyor ki: 

••Fransanın Bartunun şahsında uğ
radığı mateme bütün samimiyetimizle 
iştirak ediyoruz. Bunun sebebi yalnız 

müttefik devletin bir mümtaz devlet 
adamının acı ve haksız ölümü değil, 

Lui Bartu isminin Lehistan tarihine 
ayrılmaz bir tarzda karışmış olması
dır.,, 

M. Bartu ve İzvestia 
Moakova, 10 (A.A.) - lzıreıtiya ga

zetesi, M. Bartu'nun vefahm teeaıüfle 
brtılamakta Ye mamaileybin 10G za • 

manlann en namdar devlet adamlarm. 
dan biri olduğunu yazmaktadır. 

M. Bartu'nun 
tercümei hali 

Pa.ris 10 (A.A.) - M. Bartu 1862 

senesinde doğmuş ve tahsilini Po şeh

rinde yapmıştır. Daha küçük yaJında 

iken, siyasetle alakadar olmakta idi. 

Tahsilini Pariste ikmal etmiş ve bir 

müddet Bordo şehrinde avukatlık yap

mıştır. 1888 senesinde Po şehri bele

diye meclisi azalığına seçilmi9 v~ er· 

tesi sene aynı yerden mebus intihap o· 

lunmuştur. Bu tarihten itibaren me
busluğunu dalına muhafaza etmiştir. 

1894 senesinde, 32 yaşında iken Dubuy 
kabinesine nafıa nazın olarak girmiş 

ve sıra ile dahiliye nazırlığı ve adliye 

nazırlığını yaptıktan sonra 1913 sene· 
sinde ba)>vckil olmuştur. 

Harbın ilk senesinde oğlunun cep
hede vefatı üzerine kederinden hüku· 

metten uzakla~ış fakat M. Penlöve 

kendisini nazır olarak harbiye komite
sine iştirake ikna etmiştir. MaIUm ol-
duğu özere, fransız mebusan meclisi, 

M. Bartu'n··... raporu üzerine Versay 

auahcdesini tasdik eylemiıtir. 

Fransız gazeteleri umu
mi teessüre tercüman 

oluyorlar 
Paris, 10 (A.A.) - Bütün gazeteler, 

asker kıral ile büyük bir nazırın uğ

ramış oldukları feci akıbet karşısında 
Fransanın duçar olduğu hayret ve in
fiale ve hissetmekte olduğu kederli ıs
tıraba tercüman olmaktadırlar. Pöti 
Jurnal gazetesi diyor ki: 

"Gerek Fransa için, gerek Yugos
lavya için bu an, çok vahim bir andır. 

İki milletin yekdiğerine daha ziya
de yaklaşması icap eder. M. Bartunun 
son tasavvuru, fransız - itaJyan uz
laşmasını takviye etmek ve italyan -
yugoslav mukarenetine yardım eyle
mekti, bu tasavvur yaşamalıdır.,, 

Eko dö Pari gazetesi, M. Dumer
g'in, M. Duka'nın ve M. Dolfus'un uğ
ramrş oldukları elim akıbetleri hatı.r

lattıktan sonra diyor ki: 
"Bu matem yalnız fransuları:ı ve 

cenup islavlarının matemi olmakla k.ıl
mıyacak, bu mateme medeniytti kur
tarmak istiyen insanların kaffesi işti~ 

rak eyliyecektir.,, 
Lö Jurnal, kıralın cesedinin Pari

s'e nakledilmesini, orada takı zaferin 
önünde ve meçhul askerin mezarının 

fransız milletinin bir kahraman olan 
müteveffanın naşı huzurunda eğiln:e

sini teklif etmektedir. 
Pötit Pariziyen gazetesi, M. Bar

tu'nun neticeleri pek feyizli olan bir 
takım seyahatların ferdasında Roma 
seyahatinin arifesinde üfw etmiş ol
duğunu kaydetmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
"Aynı matem, Yugoslavya ile Fran

sayı biribirine yeni bir hailevi rabıta 
ile bağlamaktadır. ,, 

Muhalif tcmayUllcre tercüman di

ğer fırka gazetelerinin hepsi de, sulha 
merbut bütün milletleri müteessir e
den bu menfur cinayeti takbih etmekte
dirler. 

Berlin gazetelerinin 
tahlilleri 

Berlin, 10 (A.A) - Gazeteler Mar

siJyada irtikap edilmiş olan çifte cina
yeti şiddetle takbih etmektedir. Berli
ner Tagablat gazetesi diyor ki: 

"M. Bartu'nun zıyaı, fransız milli 
hayatının dayanmakta olduğu destek
lerden birinin çökmesi demektir. Kıral 
Aleksandr'a gelince, müteveffa bir 
Balkan vatanperveri idi.,, 

Doyçe Algemayne çaytung diyor ki: 
Yugoslavya, akil bir hükümdar ve 

Fransa da fildi bir nazır kaybetmckte
tedir.,, 

Radyo haberleri 

- Haıtanede kan kaybetmeden dola
yı vefat etmiı olan Hariciye Nazın M. 
Bartu'nun cenn.eai, müteveffa Kıralm 
cenazeainin bulunduğu belediye salonu. 
na aakledilıniıtir. 

- Fransa Reisi cümharu, dün Mar
ıilya'ya vaııl olmuı, suikaıt kurbanlan
nı selamladıktan sonra Juraliçe Hazretle 
rine de beyanı taziyet eyf emiıtir. 

- Müteveffa yugoılav Kıralı Haz
retlerinin cenazeıi dün Dubro•nik kru -
vazörüne yüldenmiı ve kruvazör Marail
ya' dan saat 16 da hareket etmittir. Kı
ralm cenaze merasimi Belgrad'ta yapı
lacakbr. 

- Genç Yugoslavya Kıralı Hazretle
ri dün sabah dörtte, Pariı'te valideleri 
Krraliçe Hazretlerine mülaki olmak üze
re Londra'dan hareket ehniıtir. 

- M. Bartu'nun cenaze merasimi cu
martesi sabahı Paris'te yapılaacktır. 

- Dört ağır yara almıı olan Ccneral 
Jorj'un ahvali sıhhiyesi eski vchametini 
kaybetmiştir. 

- Bugün saat yirmide Bükreş'te 

müteveffa Kıral Alcksandr Hazretlerinin 
hatırasını tazizen, büyük dini merasim 
yapılacaktır. 

- Bugün saat on birde Bel
grat'ta mebusan ve ayan meclis -
leri toplanarak yeni Kırala sada -
kat yemini yapacaklardır 

Aleksandr Hz. nin naşı. 
Marsilya, 10 A.A.) - Kıralın nfişı 

sırp ceneralı elbisesi giydirilmiş ol
duğu halde tabuta konulmuştur. Faci
anın iki namdar kur'banı, yanyana isti
rahat etmektedirler. Yüzleri açıktır. 
Öğle vakti, Yugoslavya kıraliçesi ile 
Fransa Reisicümhuru M. Löbrön, bazı 
zevat ile naaşların yanma ithal edil
mişlerdir. Bu zevat arasında M. Tar
diyö ve M. Eeryo görülüyordu. 

Dubrovnik kruvazörü, eski liman
da demirlemiştir. Saat 16 da kıralın na
aşını alacaktır. 

Kıraliçe kıralın naşr 

başında 
Marsilya, 10 (A.A.J - Yugoslavya 

Kıraliçeıi aabahm bqinde buraya gelmiş 
ve doğruca Kıral Alcluandr'ın cesedinin 
bulunduğu belediye dairesine gİtmİ§tir. 

Yolda teessüründen üzerine fenalık 
gelmi§ ise de gene seyahatına devam ey
lemiıtir. 

Niyabet saltanat meclisi. 
Belgrad, 10 (A.A.) - Niyabet sal

tanat meclisi resmen teesaüı etmiştir. 

Meclise genç KıraLn amcası Prens Pol'· 
un şahsiyeti hakim bulunmaktadır. 

Prens Pol'ün kısa 
tercümei hali 

Belgnd, 10 (A.A.) - Niyabet mcc
liıııi azasından olan Prens Paul, mütcvef. 
fa Krralm ye~enidir. Yugoslavya'da her
kes kendisini sever. 1923 tarihinde yu -

nan prenslerinden Prens Nikola'nın kı:zı 
Prenses Olga ile evlenmiştir. 

1932 ~enesinde Serchekitch kabinesi
ne dahil olmuştur. Kıra), ferağatkarlı -
ğından dolayı kendisini severdi. Prens 
Paul, Dalmaçya'nın İtalyanlar tarafından 

~ahliyesini müteakip orada yugoslav ida
resini tesis etmiı ve teşkilatını yapmıştır. 

Romanya Kıralı kız kar
deşini taziye etti. 

Bükrq, 10 (A.A.) - Yugoslavya 
Kıralı Aleksandr ile Fransa Hariciye 
Nazın M. Bartu'nun öldürüldükleri ha· 
berini gazeteler fevkalade nüshalarla bil
dirmişlerdir. Bu haber hütün memleket
te elim bir teessür uyandırmqhr. Kmd 
Karol ile Başvekil Tataresko ve M. Ti
tülesko Sinaia'da müzakere halinde bu
lunurlarken bu haberi almışlardır. Kırat 
kız kardeıi Yugoslavya Kıraliçesi Mari'
ye hemen bir taziye telgrafı göndermİ§· 
tir. Başvekil de Yugoslavya hükumetine 
bir telgraf çekerek doıt ve müttefik yu

goılav milletinin uğradığı feci matem • 
den dolayı Romanya milletinin duyduğu 
büyük acıyı bildirmiştir. Rcxnanya'nm 
büyilk Cloıtu Bartu'nun ölümü dolayıaiy
le de franaız hükumetine de taziye tel
grafl:m çekilmiştir. Bölün resmi binala
ra matem bayrağı çekilmittir. M. Titü -
lesko Bükreş'e gelmek üzere Sinaia'dan 
aynlwken gazetecilere fU sözleri söyle. 
mittir: 

"- Her devrin en büyük kırallann. 
elan birinin ve en büyiik fransı:z adamla
rından birisinin birdenbire ölmeleri beni 
altüıt etti bu çifte ziya yalnız milli değil 
aynı zamanda cihanşümul bir matemdir. 
Milletimiz bu ziyalann büyüklüğü önün
de eğilmektedir. 

M. Yevtiç'in sözleri. 
Paria, 10 (A.A.) - Kıral ile beraber 

gelen hariciye nazın M. Y evtiç demiıtir 
ki: 

"-Bartu Yugoslavya için ölmüştür .. , 

M. Benes'in beyanatı. 
Prag, 10 (A.A.) - M. Benea Havas 

Ajanıı mulıabirine vaki beyanatında 

§Öyle demittir: 
"- Harptanberi hiç bir hadise beni 

bu kadar derin bir ıurette müteessir ct
memİ§tİr. Kıra) Al(ksandr'ın ölümü ge
rek Yugoslavya ve gerek Çekoslovakya 
için büyük bir felakettir. Milletimiz: ay· 
nı zamanda iki büyük dostu birden kay
betmiştir. Bütün Çekoslovak milleti ke
dere garkolmuştur. Milletimiz bu nazik 
dakiliada, Yugoslavya, Fransa ve Çekos
lovakya arasındaki derin ve 1ayetegay
yer dostluğu ehemmiyetle kaydetmek 
zaruretini hi11etmektedir. 

Büyüklerimiz yugoslav 
ve Fransa elçilerini 

taziye ettiler. 
Reisicümhur Hazretleri namı· 

na seryaverleri Celal, Batvekil l&o 
met Paşa Hazretleri namına Hu • 
susi Kalem müdürleri Vedit ve 
Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rüştü Beyefendi Hazretleri namı• 
na da Hususi Kalem müdürleriyle 
protokol dairesi memurlarından 
Kemal Sait Beyler dün Yugo • 
slavya sefarethanesine giderek şe
ni bir suikaste kurban olan dost 
yugoslav Kıralı Haşmetlu Birinci 
Aleksandr Hazretlerinin elim zi• 
yamdan dolayı Gazi Hazretleri • 
nin ve türk hükfunet ve milletinin 
teessür ve taziyetlerini bildirmiı •, 
lerdir. 

Vedit ve Refik Amir Beylerle 
Kemal Sait Bey müteakiben Fran. 
sa sefarethanesine giderek dosf 
Fransa'nın büyük devlet adamı 
M. Bartu'nun ziyaından dolayı 
hükumetimizin samimi teessürle • 
rini arzetmişlerdir. 

Başvekil Pa~a ile Tevfik Riişttf. 
Bc)in taziye telgrafları 

Marsilya'daki menfur suikast dola}'1'ıı 
sile başvekil İsmet Paşa Hazretlerilı 
Tevfik Rüştü Beyefendi, fransız başve
kili M. Gaston Dumerg, Yugoslavya 
b:ısvekili M. Uzunoviç, Yugoslavya Haıt 
riciye Nazırı M. Yevtiç ve Yugoslavya 
Hariciye Nazır vekili Hazeratına aşaAJJ, 
daki telgrafları göndermişlerdir: 

Başvekil M. Dumerg Hazretlerineı 

Paris 

Büyük bir hükilmdann şahsına ka~ 
irtikap olunan tavsifi nakabil suikast es. 
nasında Fransa, büyük ve ne.cip bir hi• 
dimini kaybetmiştir. Fransız, milletinirr4 
ZatıdevJetlerinin ve bütün sulh dostlars; 
nm matemine en samimi bir surette işti-. 
rnk ederek size cilmhuriyet hükUmet! 
namına derin muhabbet hislerimle bir• 
likte en teessürlü taziyelerimi arzederim. 

ismet 

Başvekil M. Uzunoviç Hazretlerineı 
Belgrad 

Vahşiyane suil:ast haberi, bizde ço• 
büyük bir keder uyandırmıştır. Avrupa .. 
nın büyük bir şef, büyük teşkilatçı vt 
büyük bir sulh hanisi olan en neıt 

cip simalarından birinin ufulil her tarat• 
ta derin bir teessUrle hissedilecektiltı 

Yugoslavya milletinin matemine filelf 
iştirak eden bütün türk milleti, bu bil• 
yük avrupahnm naşi önünde eğilir. Z8.iı 
tıdevletlerine cümhuriyet hilkitmeti na" 
mma hürmetklirane ve müteessirane ta.. 
ziyelerimi bildiririm. 

lımet 

Yuğoslavya Hariciye Nazırı M. Ye .. 
tiç Hazretlerine: Marsilya 

HaşmetlO Kırat Hazretlerinin şahsa 
na karşı irtikap olunan caniyane auika~ 
tı öğrendiğim zaman ne kadar büyük bit 
yeis içinde kalmIJ olduğumu Zatıdev ıı 
Jetlerine tarif edemem. Bu menfur cina~ 
yet yüzünden uful eden büyük sima; 
umumiyetle Avrupa ve bilhassa Balkarr 
tarihinde en yUks k insani vicdanın v• 
en temiz idealizmin intibamı bırakacal( .. 
tır. Bu büyük Avrupalının naşi huzurun)ı 
da sulhun sadık hfidimleri ve matenı 

içinde bulunan yugoslav milletinin saııı 

mimi dostları ıfatiyle eğiliyoruz. 

Tevfik Rüştü 

Başvekil M. Dumerg Hazretlerint 
Paris 

Fransa'nın mümtaz hariciye nazırı .. 
nın şahsında uğramış olduğu büyük zi• 
yadan dolayı fevkalade mükedder ol• 
duğum halde Zabdevletlerinden en te• 
essürlü taziyetlerimi kabul buyurmanı• 
.zı rica ederim. Kendisiyle aym sulli 
mefkuresi için teşriki mesai etmek şe .. 
reifne nail olmuş olduğum bu büyü~ 
fransızın hatırasını hürmetle tezkar et .. 
mek benim için elemli bir vazif cdir. 
Ben M. Bartu'yu iş başında gördüm, 

(Sonu 5. inci •ayılada) 
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Di!"ss 

Ôı; dilimizle. 

VarWc ile ben 
- Çok değerli yazarumz -

- Falih Rıfkı' ya 
Varlık. bilinmez nicedir 
Bir çözülmez bilmcccdi;. 
Uzalardır açalmıyan ' 
Yıldızı yok bir geced' 

ır. 

Yaşamanın saklı · • 
gızı 

Andınyor bir d • . . cnızı; 
Uzerınde y:;zd" d 
0 . . .. urmc en 
erınınde bog-a b .. r ızı. 

Bitimi yok bir bo~l k K :r u var, 
K ııvrıyamaz, bilgimiz dar 
~mlar gibi kaynaşıyor • 

lçındc aylar, yıldızlar. 

B',1'~ dursun onlar !öyle; 
Bır ığnenin ucu b'l T ıe 
aşıyormuı binbir acun 

Ydd~iyle, güneşiyle. 

Bilrniyoru b' 1 • z ız er neyız 
Neye geldik ne isteriz , 

"~. duygumuz dumanlı 
Kork" ·· ' 11

• orunc düşüncemiz. 

Nedenli açsa annnız 
Aydınlanın inanımız· 
Koyu karanlıklarla hep 
Sarılmıştır dört yanırnı:r:, 

Bize derni .. 1 ş Yuce tanrıı 
narıınız olıun an 
Karıııyor be • . 
D" .. nım uıunı 

U§undükçe varlıkları. 

NAIMHAZlM 

Nice - nasıl 
Uzatardır 
G• - Çok eskıaen 

iZ - Sır 

Bitirn - nihayet 
Acun - dünya 
N e4Cnli - nasıl 
An - idriik 
Arr - halis 
Us - akıl ... s 

Fransız torpi toları 
Fr 

1
•tanhul, 10 (Telefon J -

la~~ torpitoları yarın sabah J .. 
\ntı a gelecekler ve galata rıli
'dö~na )'&naıacaklardır. Gemiler 
~e 1 itin lstanbul'da kalacaklar 
t 0 ~ teşrinievelde gideceklerdir. 
b. 'l>ı~oların kumandanı amiral 
nıve ıle • 
ıef • garnızon ferefine franıız 
fetİr~ı tarafından verilecek ziya. 
ıla.,.erK.e garden partiden, yugo-
lu'nun :i~~~İzretle~iyle M. Bar
lllate- ·ı melerı dolayııiyle 

~ 1 an ed'I • l •azR~ilrni•t• 1 rnıı o duğundan, 
H :ı ır. 

alk ve hah· 
letnileri gezecekİyed. zabitleriıniz 
lllaiyeti bugün e_rl ır. Atniral ve 

. verı en mü d 
Zenne ıaat 14 te Sedd'~ ~ ~-
trlanı lar ve f ulhahır e 

• ransız ın 1 w ır çelenk k ezar ıgına 
0Yınuılardll'. 

Profes·· M ı or alş geliyor. 
feaö~~ulb 10 (Telefon) -Pro
Lut•a ' ~ ay •onunda latan. 
... . gelecektır. Profesör'ün ..• 
"erııteni k unı'ilec .... n ıon teı ilatını tetkik e-

egı ve Ma .f V k l 
l'apor v ". a~~ e a etine bir 

erecegı soyleniyor. 

llir knza:ı('•lcııirı hiiviyctl 

taç~~lanbul, 10 (Telefon) - Sa
kalar: ~a ında tramvay altında 
fend' . en çocuğun Mustafa E
•ılrn ı~~ oğlu Nuri olduğu anla -
'I' lf"r. 

u k"d ' s 11 ar da hir cinayet 

ICüdl~hul, 10 (Telefon) _ Oa
bl. ar da elli yaşlarında Aziz is-

c.•nde bir rençber öldürül .. ru· 
ına . muş r. 

b Jt· Yetın sebebi ve aaiki henü7. 
e 1 değildir. 

farmarn faciası raporu 

an Jst~bu_I, 10. (Telefon) - Mar
ed~ia ~akı facıa hakkında tanzim 
~ mı olan rapora zeyl olmak ü
h ere Yeni bir ehli vukuf raporu 

a.7ıt"lanıyor. 

IfAKİMlYETİ MİLLiYE 

ve Taşr 
Belediye seçimi dün sa 

(Başı 1. inci •ayılada) 
memleketimiz için ba,tan başa şerelli. 

bir tarih, emsaline az tesadüf olunur ha
rikalarla dolu bir devirdir. Ve bizler he
pimiz bu büyük devrin mesut çocukla
rıyız. Mağrur başlarımızı daha da kal -
dırıp keskin bakışlarımızı güzel Türki
yenin hangi taarfında• gezdirsek kudret 
ve kuvvetimizin derecesiz olduğunu se
zeriz.. Yeni Türkiye baıtan baıa ımar 

lerin üzerine yüklüdür.,, Bundan sora 
Enver Behnan Bey intihabın ne demek 
olduğunu, seçme hakkının kimlere ve
rildiğini ve müntehiplerden ne şartlar 
arandığını anlatmıştır. 

Cevdet Nasuhi Bey sözüne "Ankara
lı, Ankaralı 1,, diye başlamış ve şöyle 
devam etmiştir: "Bütün acunda seçme
ler bir teklife evet veya hayır demek 
yoliyle yapılmaktadır. Bizde de, on 

Belediye ıeçimine aıt muhtelit intibalar. 
ediliyor.,, " ••• sandık batına giderek 
en kutai hakkımızı kullanacağız bugün
lerde dünkü ve bugünkü Ankara'yı göz
lerimizde canlandıralım. Ortada mana 
ve töhreti yer yüzüne yayılmıt bir eıer 
var. Bu eıerin iımi Ankara'drr. Bu eser 
18 milyon türkün öz malıdır. Öyle bir 
eser ki ıayıfalan hiç bir zaman kapana 
cak değildir.,, Mecdi Sadrettin Bey bun
dan sonra dünkü Ankarayla bugünkü 
Ankara'nın mukayeıeaini yapmıı, ve 
halkın bu büyük eıeri baıamuı olan 
Halk Fırkaıının namzetlerine reylerini 
vereceğinden emin olduğunu aöylemit
tir. 

Ondan sonra kürsüye gelen Ankara 
Hukuk fakültesinden Kemal Bey "işte 
bugün sosyal haklarımızdan birini daha 

kullanıyoruz,, diye söze başlamış dünle 
bugün arasında seri bir mukayese yap

mış ve bu yönde ulu Önder'e ne kadar 
borçlu olduğumuzu ve belediye seçimi
nin ehemmiyetini anlatmıştır. 

Enver Behnan Bey de kürsüye ge -
lerek demiştic ki: "Bugün medeni bir 
vazife başlıyor. Belediye ~eçimi. Be

lediye seçimine koşmak, her vatanda· 
şın en büyük siyasi hakkını kullanma

sı demektir. Türk inkılabının kaynağı 

olan Ankaramrz cümhuriyetle beraber 
doğdu ve bUyüyor. Bunu kıskanç bir 

ana gibi büyütmek, türk milletine ya
kışır bir hükumet merkezi yapmak va
ziyfesi bizlere borçtur. Ankarayı Ana

dolu'nun göbeğinde en asri bir şehir ha· 
line sokmak, onu medeni bir şehir ha
linde ya atmak güçlüğü bu neslin, biz· 

yedi yıldır yaptıklarını misal verenle
rin, bundan sonra yapacaklarını öne 
sürenlerin bir teklifi var. Şehrimizin 

belediye seçiminde, türk ulusunun a
yırtsız bütün kollarının dileğini güden 
tUrk budununun sonsuz ülküsünil işli
yen de verimci Cümhuriyet Halk Fır

kasının gösterdiği namzetlere reyimizi 
verelim. Ankaralı, Ankaralı, altı oklu 
bayrağa ses ve söz verelim!,. "Çağıran 

ses, on beş yıldır yapılanları ve bundan 
sonra daha yapılacak olanları salık ve
ren sestir. Ussa yankı vermemek müm
kün müdür?... "Yalnız Ankara'yı de
ğil, yalnız yurdun bütününü değil, 

türk budununun bütün tarihini çeviren 
onuk elin bilgisine her zamanki gibi 
koşalım. Ulu yol göstericinin çağm
sına ses verelim . ., 

Kerim Ömer Bey kürsüye gelerek 
demiştir ki: "Arkadaşlar, burada topla· 
nan ve beni dinliyen arkadaşlara önc-e 

bugünkü toplantı ile geçmişte yapılan 
toplantılar arasındaki değişikliği anla-

tacağım. Bir taraftan bugün ile bun -
dan 11 ay eveJ cümhuriyetin onuncu 
yxldönümünü kutluladtğımız günde bu 
kürsüye çıkarak söz söyliyen hatipleri 
öte taraftan 16 sene eve! ve aşağı yıı· 

karı yirmi beş sene evel yapılmı iki 
halk toplantısını öne süreceğim.,. de • 
miş, ve elinden alınan haklarını iste-

mek için yaşlı gözlerle yapılmış top -
lantıla"rla başına geçtiği bir hükumete 
büyük işler başardıktan sonra aynı hal
kın sevinçli toplantıları ara:.ındaki far
kı anlatmıs ve demistir ki: "cümhuri -

ah baş adı 
yetimizin ve onun bugün başında bulu
nan Gazi ve hepimizin yürekten bağ
landığımız fırkasının bugün yeni bir 
eseriyle karşı karşıyayız. Bu hafta 
içinde memleketin her tarafında bele· 
diye intihapları yapılıyor. Belediye 
intihabına iştirak etmek, hepimizin ge· 
celi gündüzlü, her saat, her dakika 
ve her saniye içinde yaşadığımız şeh
rin işlerine katıiQlak demektir. Bu 

lntfhapla biz, her gün olru daha gU
zelleşmekte olan fakat herhalde eı1d· 
siyle mukayese edilemiyecek derecede 
iterlemit olan ~ehrimize lalıiayıt hlma
dığımızı ispat edeceğiz. İntihap cüm
huriyetin bize tanıdığı bUyük haklar· 
dan biridir ki ona karşı lakayıt kalmalı.: 
demek, layık olmadığrmızı g8stermelt 
demektir. İntihaba iştirak etmek bir 
vazifedir, ona iştirak etmcmetC bize V&• 

tanın yüklediği bir vazifeyi yapmam.ali 
demektir ki vazife yapmamak çok ağır 
bir şeydir.,. 

Öğleden sonra da aynı kürsüde, Da
hiliye Vekaleti umum müdürlerinden 
Naci Bey demiştir ki: "Bundan dört 
yıl önce, bütün acun içindeki büyükler 
büyüğü büyük Türkün buyruğiyle ya· 
pılan kent yasasına göre yüksek saygı 
değer türk kadrnlarr da bu seçim i§lne 
ortak sayılırlar.,, Naci Bey, bundan 
sonra seçme işine muhtelif memleketle
de ve bizim memlekette verilen ehem
miyeti ve yurttaşın bu yöndeki vazife
lerini anlatmıştır. Ve nihayet avukat 
Ekrem Bey demiştir ki : "Hepimiz bili
riz ki on beş sene evet belediye intiha
bına iştirak edebilmek, yani intihap et
mek ve olunmak için ashabı emlaktan 
olmak ve muayyen bir vergi ile mliket
lef bulunmak lazımdı; emlaki olmıyan 
ve fakat bütün bir varlığa malik olan 
her türk bu ~erefli hakkını kullanmak
tan mahrum idi.,. Bundan sonra cüm -
huriyetin türk yurttaşlarına verdiği 

hakkın kıymetini anlatmış ve her fert 
için bu seçme işine iştirakin bir borç 
olduğunu ilave etmiştir. 

~----------------.. ···------------------~ 
İsveç Veliahti Hz. 
İstanbul, 10 (Telefon) - İs

veç veliahtı Hazretleri bugün tek

rar müzelerde tetkikler yaptılar 
ve Eyüp'teki İsveç lastik fabrika-

sını gezdiler, akşam yatlarına 

döndüler. Prens ve prensesler 
Hazer atı yarın f stanbul' dan hare
ket edeceklerdir. 

Adanada Jlamul{ sa
tışı hararetlendi 

Adana, 10 (A.A) - Borsa
mızda pamuk satışları dün çok ha
raretli olmuştur. Evelki ıabah ki
losu 32.5 tan muamele gören mı · 
sır pamukları akşama doğru 33 
kuru, olmuş ve dün sabah 34 ve 
35 lrurufa kadar yükselmiştir. Ko
za fiatı da kilosu 5-5.5 kuruftur. 

Tramvay amelesi 
şirketten şikayetçi 

lstanbul, 10 (Telefon)-Tram· 
vay şirketi amelesi, belediye şir
ketler komiserliğine verilmek üze
re bir mazbata hazırlamışlardır. 
Amele bu mazbatada şirketin 

kendilerine fazla İf verdiiinden 
şikayet etmektedirler. 
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Hava ıııüdaf aadı ve 
lıa va silahları 
lıalikında l)ir izab 

Son günlerde hava silahlan ve müria
faası hakkındaki bir yazıyı benim bun
dan bir müddet evel Akşam'da çıkan 

yazımla alakadar gördüğüm için zehin
lerde hasıl olması mümkün bulunan ka
rışıklığı aydınlatmak Uzere aşağıdaki 

iyzahatı vermeği faydalı gördüm. 

Bu yazıda ehemmiyetli gördüğüm 

noktalar şunlardır: 

1 - Biz hava silahlarının ve bilhas-
sa tayyarelerin ehemmiyetini takdir 
etmi yormışız. 

2 - Bizim müdafaa bahsinde çok 

güvendiğimiz top ve tüfeğin hiç bir 

ehemmiyeti yokmuş, işi görecek yalnız 

tayyareler ve halkın korunması imi'9 

3 - Şu veya bu tarzdaki bava habeı 

leri ile halkın korkutulması mevzuubal" 
olamazmış. 

Cevaplarımız sıra ile ıunlardır: 

On senedenberi teknik harp vasıta

ları ve bilhassa hava silahlan hakkında 

halkın aydınlatılması maksadiyle de

vamlı, sistemli yazı yazan, bu hususta 

aalma öncUlüğil muhafaza eden, daha 

Uç sene evet balkın havadan korunma

aı b~kkındaki talimatın ana hattan da-

bnlnde bir seri makale çıkartan, daha 

bir sene evet hava ailahının bugUnlrU 

vaziyeti, liara ve hava ordularının inld

§&f istikametleri hakkında gene bir 

ıUrtı ve devamlı yan yazan ve nihayet 

hill da bUtUn yaztlannın % 40 nı hava 

ve tayyare bahisleri teıkil eden bir ya· 

· ı:ıcı için "sen hava ailahının ve tayya

relerin kıymetini takdir etmiyorsun., 

elemek haksızlık deği11e nihayet bu ya

zılardan haberi olmamak demektir. 

Sonra meçfıul bir ıey lmlt gfbl "tay

~yo kartı en mUhim ıllah tayyare· 

dlrn deniliyor. Fakat bunun aksini kim 

iddia etmlf, hattA bunun akıl olarak ne 

vakit bir mUnabıa aeçmiıtlr lıl bizim 
bunun h(lafınr diltUndOpmtldl alrlma 

getiriyor. Bu: aakulilfn bir mUtean • 
fesidir. Topa kartı en eyi mOdafu n· 
ııtaaı top, tUfele kartı en eyi mUdafaa 
vutıaaı tUfek oldutu gibi tayyareye 
kaf'fl en eyi mUdafu nstıuı da tayya
redlr. Bir top tüfekten milyonlarca de
fa kuvvetli olu dahi tUfete brp bu· 
nun mUdafu11 için mutlaka ttlfek lb1111 

dır. 

lkincl maddenin cenbına gelince ı 
hava mildafuıında top ve tOfek bup 
her orduda vardır. Yann olacaktır ve 
öbUr gUn daha çok olacaktır. BOylk 
harptan ıonra bu ıilahlardaki teralrkl• 
yl, hatta bu terakkinin hava tabiymn • 
de değişiklikleri mucip olacak kadar 
bUyUk olduğunu bitmek aenelerle değil, 
aylar ve haftalar zarfında vuku& gelen 
tahavvillleri anlamak, ancak bir haYa 
tabiyesini silah bilgisini adım bafIDda 
gözden kaçıdmamakla mUmktın olur. 
Vakıl biz bunu herkesten lstlyemeıyis 
ve bekliyemeyiz. Fakat ıu kadarını ha· 
tırlatırız ki bütün devletlerin bUyOk 
gayretler ve milyonlarca maıraftar ih
tiyar ederek vUcuda getirdikleri ince 
mihaniki tertibatı haiz toplar, bOyOk 
çaplı makineli tüfekler, bu cephede kul 

landan ve bazrları bir tayyareden daha 
pahalı olan çok hassas opnik ve miha

ni k aletleri, ışıldakları, ve bekleme ci
hazları bir laf olsun diye yapılmamış
lardır. Bugün dillerde dolaşan vaaatf 

yüzde ve hatta yetmişte bir isabet lh· 
timali de yabana atılacak alay edilecek 
bir söz değildir. Askerliğe alt fenni 

mecmualarda ve ezcümle almanca Webr 
und Waffen mecmuasında 5 numaralı 
nüshasrnda bunu istatistik ve rakamla
riye bulabilirler. Şurasını da unutma· 
maları lazımdır ki herhangi bir tehrl 
veya mevkii müdafaa için yüzlerce ve 
binlerce topa hacet yoktur .. Top m~.n
zilleri bu işi bir iki batarya ıle de gor
meğe müsaittir. Daha mühimmi her 
memleketin hava kuvvetleri muharebe 
ile beraber taaarruza memur edileceği 
ve hiç bir devlet tayyarelerini müdafaa 
maksadiyle şehirlerine taksim etmiye· 

, ........ 
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l Memleket Postası 
Samsunda ihracat işlerj 

- Samıun muhabirimbdeıı-
Epice um•ndır ki limanunlzda de

·nm eden dııc&unluk, ıon haftalu için· 
de canlanan sabite lhracatlyle çoık it· 
lek bir aafhaya geçmi§tlr. Dış memle
ketlerden iateldl bfr a!un fuUyetf, içe
rilerden durmaksızın .aM~ y\tlclenme
line aebep olmuştur. Bunun neticesidir 
•ı uhlre islieleteri, aııhmn birçok yer
leri, istasyon yanları buğday, ırpa, no· 
hut, fasulye çunltarlyle ıftz ağıza dol· 
tnttf,!'.lr. Bithaua vapurlırm geldiği 

ıu~er, çuval istifleri tepeler ıtbt yük
ıelmetkedir. 

Harici talepler kar,ıaında uhirele
rimizln fiatlarında sevinçte kartılana

nacak kıı.dar l r yükseliş vardır. Buğ· 
day ve nohut fiatları her gUn bk teref
fü göstermektedir. Bir ay evelisi çok 
düıkün olan yumurta fiatlannda da bir 
artma vardır. 

Gerçi bu ııeneki mahsulilmüz, geçen 
yıla bakarak o kadar çok değilse de fi. 
atların yüksekliği bu noksanlığı tama· 
men kapatmalttadır .. Buğdaydan sonra 
hafta içinde limanımızdan sevkolunan 
zahireler şuntardrr: 

dır. Taarruz sahasını bu top ve tüfek
lerin kifayet edemiyeceği kadar genif 
sanmak da bir hatadır. Çilnkil uzun me
aafeleri aşarak düşman içerisine giren 
tayyareler köylillerin saman damlarına 
bomba salacak veya mahalle aralarında 

ev ve apartıman avcılığına çıkacak ka
öar budala değildirler. Onlar barbm 
tızerinde müessir olacak kaynaklar arar 
lar ve her memleket bu lı:aynağm etra
fına top ve tilfefi yerleştirml§ bulunur. 

Üçüncü madde bizim parmağımızı 
tızerinde durdurduğumuz en mühim 
noktadır. Tayyare, top, tUfelC bunlar 
nihayet devletin karariyle vUcuda gele
cek şeylerdir ve bu bahisteki anlayış 

itibariyle TUrklyemiz muhakak ki en 
bahtiyar memleketlerden birisidir. Bu
nun için neşriyata falan ihtiyaç yok· 
tur. Fakat üçüncU mesele, yani balkı 

korkutmadan, ona toptan tüfekten yıl
maz, bir vuruşta koca Paris ve Londra
yı zirüzeber eder "bava umacıları," gös
termeden onun hava silahlarına ve mü
dafaasına kartı bilgisini artırmak: bu 
ınalfunatla ona korku değil cesaret ver
mek meselesi halka karşı yapılacak neş 
riyatm ana direğini teşkil etmelidir. 
Çünkil halk ve insanlar zaten hava si
lahından ve tayyareden lüzumundan 
fazla korkarlar. Biz halk değil ve fakat 
hava silahının tesirini eyi takdir ede
mediği için bundan ürkmilş öyle kıta
lar gördük ki cephede düşman gülleleri 
karşısında intfaamını kaybetmediği hal 
de kendisine büyük bir şey yapması 
mevzubahs olmıyan hava taarruzları 

karşısında dağılmış. başını yerin içine 
ıokmuş ve düşman tayyareleri tarafın
dan bomba ile değil, makineli tüfekle 
avlanmıştır. Halbuki hava silahından 

yılmıyan, ona hakiki kıymetini vererek 
top ve tüfekle müdafaaya kalkan kıta
lar üzerinde, ya tayyareler yükselerek 
tesirleri aazlmış veya bu kıtalar üzerine 
bir daha uğramamıştır. Böyle cesur kı
taların bugünkü müterakki silahlarla 
değil mantelli topiyle dahi tayyare dü
§Ürüldüğünün şahitlerinden birisi de bu 
satırların yazıcısıdır. Bu sebepten hava 
neşriyatı çok tahlili, ciddi ve teknik'e 
müstenit olmalıdır. Aksi halde fayda 
yerine mazarret verir. Bazı devletlerin 
fikri mahsusla yazılmış bazı eserleri 
bile memleketlerine sokmaktan menet
tikleri bir zamanda. silahlan azaltma 
cemiyetinin günlük müzakerelerinde 
dinliye dinliye gına gelen "Paris ken
dini müdafaadan acizdir, Londra yıkıl
mrya mahkOmdur,, gibi kötü poHtika 
taktiklerini aynı kerametmiş gibi halka 
sunmanın hiç bir mahzuru yoktur hu
susunda makale muharririyle bir ola
mayız. Yalnız onunla müttefik olduğu
muz nokta şudur ki derin fenni ve as
ker? tetkiklere teallfık eden bu husus
Jarda basit veya eski bilgilerle kati ka
rarlar vermek gafilane bir harekettir. 
Biz bundan sakınalım, hizmet yapmak 
istiyorsak halkı korkutmadan onlara 
hava silahları ve müdafaa hakkında a
meli, basit. faydalı ve cesaretlerini ar
tırıcı maH'imat verelhn. 

M. ŞEVKf 

Nohut 
Kilo 

13,000 Suriyeye 
42:5,000 Hamburg'a 
I00,000 Vesere 
100.000 Bremenı 

Arpa 
Kilo 

1,150,000 Bremen'e 
&50,000 Veser'e 

Yumurta 
799 (tam sandık) Barselon ve Va

lanslıa. 

Bunlardan başka da 5800 kilo fasul

ya, 98 sandık ceviz içi, 11 çuval çekir

dek, 500 çuval kepek, 250 tam aandık 

yumurta, 16 çuval mehlep İstanbul'a 
yüklenmiştir. 

Tiltün fiatlarında bir değişi.klik yok· 

tur .. Samsun ve Taşova tütünleri üze

rindeki alım işleri olduğu gibi devam 

etmektedir. Havaların sıcali ve müsa
adeli gitmesi yeni mahsulde umulmryan 
bir rekolte vUcuda getirmiştir. 

Z. O. F. 

ı Yabancı poııa.ı. 

Dr. Saht 
' ne düşünüyor ? 

Hitler'den sonra Almanya'nın 
en büyük adamı olan lktısat 

Nazıriylc bir görüşme. 

BugünkU Almanya'da herkesin Hit
ler'den sonra en canlı ve kudretli şah· 
siyet olarak tanıdığı kimse, Rayhbank 
Müdürü ve İktısat Nazırı Doktor Şaht
tır. Almanya'mn kurtuluşu Führer 
Hitler'den olduğu kadar Dr. Şaht'dan 
da beklenmektedir. 

Bu zat, bir Roma imparatoru gibi 
davranan Göring'den, ufak, tefek yapı· 
lı, gözleri daima gütümsiyen Göbels' -
den, güzel bakışlı, cazibeli ve Moris 
Şövalye tavurlu .Rudolf Hes'den tama
miyle farklı bir simadır. 

Şaht, uzun boyludur; üst dudağın
da ufak tertip bir Hitler bıyığı vardır. 
Burnuna pensli gözlük takar ve insana 
rahatsızlık vereceği zannedilecek dere
cede uzun yakalık takar. 

Eyi ingilizce konuşur; pek nazik 
ve adabı muaşerete vakıftır. Fakat bir 
gazeteciye mülakat vermek mevzubahs 
olunca kendisini ele geçirmek gayetle 
milşkül olur. 

Meslek hayatı pek enteresandır. 

Kendisi Şlezvig'lidir; ana tarafından 
biraz Danimarka kanı da karışmıştır. 

Otuz yaşına gelinciye kadar bir al· 
man bankasının taşra şubelerinden biri
sinde mütevazı bir maaşla memurluk et
miş olan bu zat, hiç göze çarpmamış, 

şöhret kazanmamıştı. Harp zamanında 
banka işleri hakkında matbuata maHl
mat vermek vazifesiyle tavzif edilmiş
ti. Bu işlerde gösterdiği liyakat ve ka
biliyet resmi makamların nazarı takdi
rini celbetmiş ve doktor, süratle terak
ki ederek 1923 senesinde nakit işleri 
komiserliğine tayin olunmuş, mark'ın 
dilşmesine karşı tedbirler almak işi de 
kendisine havale edilmişti. Bunu takip 
eden altı yıl içinde Almanya, dünya
nın benzerini görmediği mali müşkülat 
içinde bunalırken bütün kurtulma ü
mitlerini bu zate bağlamış bulunuyor
du. 

Mark, 150 milyarı iki İngiliz lirası 
edecek derecede sukut etmişti. Muhte
lif müesseselerde 133 matbaa gece gün 
düz kağıt para basıyor, otuz k.iğıt fab
rikası bu iş için kağıt hazırlıyor; an
cak bu sayede memleketin muhtaç ol
duğu kağıt para ihtiyacı yerine geti
rilebiliyordu. Mağazalar günde ancak 
bir saat açık kalıyor; bu müddet ge
çince tüccarlar hemen ellerine geçen 
para ite bankalara koşup bunları ecnebi 
parasiyle değiştirmeğe seğirdiyordu. 

Eğer bir saat daha gecikeceli olsalardı, 
o zaman kağıt mark, üzerinde yazdı o
lan kıymetinden dü§Cceği muhakkak 
gibi idi. 

"Tamiratın sonu_ isimli kitabında 

do.ktor Şaht, bütün bu dahili hastalık

lardan dolayı sosyalist fırkasını kaba
hatli bulmaktadır. 

Dr. Şaht, 1931 senesinde diyordu ki: 
"Kırtaıiyeciliiğin fazlalığı ve sivil me· 
murların çokluğu, bütün iaare makine
sinin ağır işlemesir.e sebep olmakta
dır. Resülmal, gelirine nisbetle ve yüz· 
de itibariyle fazla tutan herhangi bir 
teşebbüs akamet~ mahkum olur. 

1931 senesinde Almanya'daki sana
yici halkın yüzde otuzu bir suretle hü
kumet memuru bulunuyordu. 

Dr. Şaht. bugün Versay muahedesi 
ile izansızca yapılan tamirat siyasetini 
ve tamirattan sonra verilen borçları şid 
detle takbih etmekte ve bunların bu
günkü vaziyeti ve ticaret işlerindeki 

buhranı meydana getirdiğini ileri sür • 
mektedir. 

Geçenlerde Naziliğin doğduğu gü· 
nün kutlanması münasebetiyle Nürem
berg'de Hitler'in misafiri olarak büyük 
otelde bulunduğumuz sırada Dr. Şaht 
ile muhtelif meseleler hakkında soh
betlerde bulunduk. 

Ben, doktora "Almanya kendini çe· 

kip çıkarmağa muktedir olacak mı,, su

alini sordum. Almanlar, bu sorguya 

müspet cevap veriyorlar. Son birkaç 

ay içinde Almanya'da bulunmıyanlar. 

bugün alman milletine Hitler'in ne de

receye kadar hakim olduğunu ve gerek 

maddi, gerek manevi sahada onun ken

dilerini kurtaracağına alınanların ne 

derecede inandıklarını takdir edemez. 

Doktor Şaht. bana verdiği cevapta 
dedi ki: 

"Siz, burada Nüremberg'de bugün

kü Almanya'nrn ne duyduğunu, ne dü

şündüğünü kendi gözlerinizle gördü

nüz. Bu canlı millet, hiç bir veçhile al 

aşağı edilemez. Şüphesiz. tuttuğumuz 

işi başaracağız. Führer'le konuştunuz 

değil mi? Hitler, bir sulh adamıdır ve 

o. Almanya'yı harp ederek değil, sulh 

içinde tekrar bir refah ve saadet çağı

na u1aştıracaktır. Bizim hepimizin Hit· 

ler'e yüksek bir iymanrmız vardır.,, 
Şu suali de sordum: 

- Tamirat hakkında ne düşünüyor
sunuz? 

Şu cevabı verdi: 

- Almanya imkansız vaziyetler 

içinde kalmağa slirükleniyor. 

Siz, kendi memleketiniz olan İngil

tere'de suni petrol yapmağa, kamış şe

keri yerine pancar şekeri yapmağa, hat

ta suni pamuk yapmağa mecbur olduğu
nuzu tasavvur ediniz. 

Biz, bugün suni petrolu, (hariçten 

gelen petrole yüksek gümrük resmi 

koymak suretiyle) ithal edilen petrol 
:fiatına istihsal edebiliyoruz. 

Üç sene sonra bunu üç misli ucuza 

maledebiteceğiz. Fakat bu husustaki 

bilgimizi ilerletebilmek için seneler· 

denberi, birçok para harcamış bulunuyo 
ıruz. 

Böyle zoraki olarak kendi yağiyle 

kavrulmak siyaseti bir imkansızlıktır. 

İktısat bakımından bu. çıkar bir yol de
ğildir. Biz bu sıkışık iktısadi vaziyet
ten, sırtımızda bu borç yükü oldukça, 
kurtulamayız. 

Almanya'nın, elinden geldikçe bor

cunu ödemek ve hariçten istediği ham

maddeyi aJamıyarak ticari sahada reka
bete girişememek suretiyle Avrupa ma
kinesinde tecerrüt etmiş bir vaziyette 
tek başına yaşryacağını tasavvur etmek 
abestir.,, 

Doktora misaklar hakkındaki fikri
ni sordum. Dr. Şaht, cevap verdi: 

- Misaklar mı? Misakların ne fay
dası olabilir Bir adam, öteki adamla 
ancak ona güveni olmadığı zaman bir 
misak yapar. Budunlararası konferans
lar içinse bunun ne manası vardır?,. 

Müstemlekeler hakkında da konuş
tuk. Doktor dedi ki: 

- Eğer tekrar müstemlekelerimize 
sahip olursak, onları eskiden olduğu 

gibi emperyalistçe sadece Üzerlerinde 
bayrak dalgalandıramk istemiyeceğiz. 

Bu yolda hariçte propaganda yapılma
sının bize bir faydası dokunmıyacaktır. 
Hitler, bunu istemiyor. Müstemlekeleri 
yeniden nasıl istiyeceğimiz görülecek
tir. Biz, onları zorla almağa te§Cbbüs 
edecek değiliz. Fakat, ne de olsa, bu 
meselenin hal zamanı çok maktır.,, 

(Cofrey Harmsvort - Deyli Meyi) 
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Haftalık dünya takvimi 
Sar plebisiti - Harptan sonra Ver

say muahedesi ahkamiyle Sar eyaleti
nin Almanya'dan ayrılarak hususi ve 
bitaraf bir idareye tabi tutulduğu ma
JUmdur. Sar'ın mukadderatı, yani Al
manya veya Fransa'ya mı ait olacağı, 

yahut muhtariyeti mi tercih edeceği, bu
rada 13 .kanunusani 1935 günü yapıla· 
cak plepisitle taayyün edecektir. Şim
dilik, bitaraf komisyon bu plepisit'in 
hazırlıklariyle, vaktin yaklapnası dola· 
yısiy]e büsbütün hummalı bir şekilde 
meşgul olmaktadır. Bu plepiıitte ancak 
Sar'da 1919 senesinden önce yerleşmiş 
olan halk rey verebilecektir. Müntehip
lerin adedi 530 bin ise de bunlardan bir 
miktarı 1919 tarihinde Fransa'da eıir 

olarak bulunduğu için plepisite ancak 
510 bin kişinin iştirak edeceği tahmin 
edilmektedir. 

Çin'd~ uyuşturucu maddeleri satan
ların iydamı - Pekin'de, bir uyuşturu
cu maddeler kaçakçısı, ceneral Çang 

Kay Çek'in emriyle alenen iydam edil· 
miştir. Bunu, yakında daha başka iy
damlar takip edecektir. 

Uyuşturucu maddeler tiryakileri için 
yeni bir hastahane açılmıştır: burada 
polisin nezareti altında 800 hasta bu

lunacaktır. Tedaviden sonra tekrar eı
ki adetlerine dönecek olanlar kurşu

na dizileceklerdir. Sıhhat müdürlüğü 

Pekin'de afyon tiryakisi 70 bin kişinin 
bulunduğunu tahmin etmektedir. 

Dünyanın en büyük gemisi - Klayd· 
bank'ta İngiliz hükümdarlannm, Prens 
Dogal'm ve kabine azasından birçoğu

nun huzurunda, 120 bin kişilik bir halk 
kütlesi, kıraliçenin ismini taşıyan "Kil· 
in Mari,. dev gemisinin suya indirilme
sini alkışlamıştır. 

İngilizler bu yeni geminin Atlas Ok
yanus seferleri rekorunu kırmasını ve 
ticaret filolarının itibarını yükseltme
sini bekliyorlar. 

Küin Mari'nin uzunluğu 311 metre
dir. Şimdiki vaziyette gemi 40.000 ton 
aikletindedir ve ikmalinden sonra 74 

Romada meçhul 
murahhaslar 

Almanya, İtalya ile do t 

olmak mı istiyor? 
Roma'dan 2 birinci teşrin tarihiyle 

Deyti Meyl gazetesine bildiriliyor: 
Bugünlerde Avrupa'da üç esrarengiz 

alman murahhası bulunmaktadır ki şa-
yialara nazaran bunlar, Avusturya 
Başvekili M. Dolfus'un öldürül -
mesinden sonra İtalya ile Almanya a
rasmda hasıl olan soğukluğu kaldır

mak ve arada bir yakınlık vlicuda geti
rebilmek yolunda müzakeratta bulun
mak üzere M. Hitler tarafından gön
derilmişlerdir. 

Söylendiğine göre bu işin o kadar 
gizli tutulması arzu edilmektedir ki M. 
Hitler, göze çarpmamaları için bu he
yetin Uç azasını da şimdiye kadar hiç 
bir suretle şöhret kazanmamış kimse
lerden aeçmiştir. 

Bu gizli murahhasların nerede bu
lunduklannı her ne kadar, hiç kimse 
bulup meydana çıkaramamışsa da bun
ların Roma'da bulunduklarını teyit e
den birçok deliller vardır. 

Bu cümleden olmak üzere alman se
farethanesinde son zamanlarda muta
dın fevkinde bir faaliyet görülmüş ve 
kırat hanedanından doğan ve ölenleri 
bizzat kaydetmek mutadı olan M. Mu· 
solini, Napoli'de Prenses Marya Pya
nın doğum merasimine iştirak etmemiş· 
tir. Bu bakımdan Başvekilin. gayet bü
yük bir ehemmiyeti haiz bir takım si
yasi sebepler dolayısiyle Roma'da bu· 
lunmakta olduğu iddia olunmaktadır. 

Son zamanlarda iki memleket arasında 
ticari tediyelerin ko laylaştrrıması ve 
İtalya'ya gelecek alman seyyahlarına 
azami kolaylık gösterilmesi yollu ya
pılan Alman - İtalyan anlaşmasının da 
böyle bir yakınlığa delalet ettiği ileri
ye sürülüyor. 

Burada ne Hitler'in İtalya ile gevşe
miş olan dostluk bağlarım yeniden ta
mir etmek arzusunu göstermesi, ne de 
Musolini'nin bu yolda bir miizakereye 
girişmekten geri kalmamak isteyişi hay 
ret uyandırmamaktadır . 

M. Hitler'in. harbın sonundanberi 
yolunda giden Alman - İtalyan dostlu
ğunun yeniden kuvvetlendirilmesi hu
susunda M. Musolini'yi ikna edeceği 

bin tonu bulacağı tahmin ediliyor. MU-
hendisler vasati olarak 30 mil sürat (_ 
min edeceğini tahmin ediyorlar. Gem 
nin yüksektlği 42 metredir, 12 köprüe 
olacaktır. Deniı:de 140 bin tonluk s 
yun yerini tutacaktır. Geminin aey 
mazotla çalışan 24 kazanın çevirece 
4 turbin vastıasiyle temin edilecektt1 
Gemi 2,720,000 isterlin'e sigortalrdıl 

Bunun 1,780,000 isterlini hUk\hnet, bfl 
kiyesi de ingillz 'irketleri tarafındaft. 
teahhüt edilmiştir. 

Bu gemi ile hemen hemen aynı zaa 
manda inşa editmiye başlanmış olan ve 
gerek eb'at ve gerekse tonaj itibariyle 
ondan büyük olan fransızlann Nonnan• 
di dev gemisinin de inşaatı hararetle 
ilerlemektedir. 

lngiltere'de telefon ücretleri in/ .. 
yor - Telefonun bütün İngiltere'dt 
daha fazla taammümü için 1 teşrinie. 

ı 

ve]de mücadele başlıyacaktır. Şimdiki 
şehirler arası telefon ücretleri indir{. 
]eceli. Bu tenzilat dolayısiyle yarım 
milyon isterlinlik bir ziyan olacaksa 
da telefon muhaberelerinin artmasiyle 
daha fazla bir kar temin edileceği tah· 
min ediliyor. 

lspanya'da zirai reforma - İspan· 
ya zirai reforma enstitüsü İspanya bil· 
yüklerine ait ve ceman 10 bin hektar• 
tık 280 çiftliğin mülkiyet haklarını is• 
kat ederek bunları köylülere tevzie ka• 
rar vermiştir. 

lngiltere'de sinema - İngiliz filaı 
sansör heyeti, 1933 yıb içinde kontrol 
ettiği filimlerdenbüyük bir miktarının 
gösterilmesini tamamen menetmiş ve 
kontrolüne verilen 1773 filimden 604 
filmi kısmen tadil etmiştir. 

İngiltere halkı sinemalara bilet pa• 
rasr olarak aynı yıl içinde 40 milyon 
isterlin lirası vermiştir be filimler Ü• 

zerinden alman resimlerin miktarı 
6,700,000 isterlini bulmuştur. Memleke• 
te bu yıl zarfında ithal edilen 476 film• 
den 330 filmin ücreti olarak Amerika• 
ya 5,300,000 isterlinlik döviz ödenmiş• 
tir. 

Balkan 
lsviçre'de çıkan Neue Zürcher Zel, 

tung gazetesi yukardaki başlıkla yaz 
dığı bir başmakalede diyor ki: 

Balkanlarda siyasi hadiseler. bir tül) 
lü anlaşamıy.m Avrupa'yı biribirini t~ 
kip eden sürprizler karşısında hıra~ 

maktadır. Bulgaristan·ıa Yugoslavy' 
anlaşmasında bir hayal diye telakki edil 
diği günlerin üzerinden iki sene bUt 
geçmemiştir. Karmakarışık bir manzara 
arzeden ekalliyetler meselesi bazı ıuUi 
dostlarının anlaşma teşebbüslerine göl .. 
ge oluyordu. Bilhassa Makedonya me .. 
selesi, hususi teşekküllerin vaziyeti ı~ · 
lah etrafındaki bütün uğrapnalannı hl.e 
çe indiriyordu. Birkaç sene eveline k4'1 
dar, ne bir devlet adamı, ne de hllküruıı 
dar, komşusunun toprağına ayak ba~ 
mağa cesaret edememişti. Halbuki bu .. 
gün Yugoslavya hükümdarları parla'C 
bir surette karşılandıkları Bulgar hU· 
kOmet merkezinden dönmektedirler. 

İsviçre gazetesi bu deği§iklikte But. 
garistan'm büyük bir amil olduğunu "1, 
Makedonya ihtilalcilerine ilk darbey{ 
Muıanof hükumetinin indirdiğini, bun. 
dan sonra da Kıral Aleksandr'ın Bü"'\ 
reş'ten İstanbul'a ı;eyahatinde Yugos• 
lavya Kıralı ile Bulgar Çarı'nın 193g 

birinci teşrininde Oksinograd'da gö• 
rüşmelerine imkan hasıl olduğunu kay. 
dediyor ve biribirlerinin can düşmanı 

• vaziyetinde olan Bulı;aristan Yugoslav• 
ya arasındaki asıl an1aşmanm bu yır 
mayısta aktedilen ticaret mukavelesiyle 
baytari işlere ait itilafnamedtn sonrı 
olduğunu söyliyor. 

Bu münasebetle Bal kan mi sakına d' 
temas eden gazete, misaka dahil olan .. 
larm Bulgariatan'r teşriki mesaiye da• 
vet etmeleri Bulgaristan'da gayet do .. 
tane bir hava yarattığım fakat bUyüll 
devletlerin tesirinden azade kalmak is .. 
temesi dolayısiyle s:ekingen davranmalÖ 
ta olduğunu yazıyor. 

ve bu hususta kafi derecede teminat ve, 

rebileceği mümkün görülüyor. 
İtalya'nın Almanya ile yapacağı bu 

müzakereler akamete bile uğrıyacak ol• 
sa, bu vaziyet gene M. Musolini'nin bd 
ay ortalarında Roma'ya gelecek olan 
Fransız Hariciye Nazın M. Bartu ilo 
yapacağı müzakerelerde kuvvetli bit 
va,iyet takınmasına zemin hazırlıv,.. 
caktır. 
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Marsilya 
(Bniı 2. inci sayıfada) 

faciası 
<Jnun b\i~·Hk kalbini takdir etmek fmıa· 
tını elde ctti:n. Bunun için adeta ihti-
rasla se .. m · 1 · - . · ış o aucu vatanının ve samı-
miyetlc hizınct etmiş bulunduğu bUyük 
aulh fikrı .in onun f , .. ·ı b .... k 
bi ıı u. u ı e ne uyu 

r tı"•:ıı. uğ 1 rcımş olduğunu bıliyorum. 

H . . Tevfik Rüştü 
arıcıye Nazırı Vekili Hazretlerine, 

Bü .. k in Belg•at 
~ ~u ralınızın pbs, ... karşı irti-
-P cdılnıiı ta 
riniu ba" o n caniyane suikıt..+ babc-
Zatıd 18 olduğu azim keder içinde 
t evletlerine hürmctkirane ve mü. 
teasfrane taziyetlerimi arzctmek ve 

~-;-ınıızın aiyasi hayatının mehleke· 
er arasında bUtün sulh hı:d·mJ . ta 

frndan . " ı en ra· 
b' . ievılcn ve hürmet edilen bliyük 
ır •ıynıa olarak yükselmiş olan Haş :etlQ Kırat Aleksandr Hazretlerini~ 
atırasına medyun olduğum son tebcil 

vazife · · · •anı ıyfa eylemek isterim. 

Tevfik RüJtü 

Sehrinıizde matem ala
meti ola~ak bayraklar 
y y~ indirildi 

öld"~~~la':ya Kıralı Aleksandr'ın 
Ul"U1111e11 •• be • 

ınizd ki rnunase tıyle ,ehri-
lıaneİer reırni mebani ve ıefaret
IÜn b matern İ§areti olarak bu
{erd' ayraklarını yarıya indirmit-

ır. 

Suikast hütü~ Türkiyede 
nefret uyandırdı. 

Yugoslav k 
leri • ıralı Alcksandr Ha.zırct-

Lntn katli bUtün Tilrkiyc'de büyük 
ne,ı-et ve t .. 

eessurle karıılanmıştır. 
Anadolu Ajansı bu münasebetle 

nıcnıtcketin he k'" • d b' k teJ r OŞC'llın en u-ço 
traflar ahnaktadır. 

·Acıklı suikast haberi 
vefstanbul 

~tanbul, 10 (Telefon) -
llİıı ugoslavya Kıralı Hazretleri
"- Y~ F ranıa hariciye nazın M. 
!'et\ rtu nun Marıilya'da feci bir ıu
taı._e. ~ldürülrneleri fatanbul' da 

•uııuu - b" h aiil') k l'Uç ır eyecan ve tees-
--e 1arıılandı. Bu sabah çıkan 
e-ete erden b. .. h be . 
leç vak"t 1 ır çogu a rm 
lllakalelı ~ ?'masına rağmen baş-
fllnıda ~1 ~ ıstı_raplı facia kar
d-=n t nıdletinin hissettig .. İ ...... ees ·· ·· · 
llliılerdil'. ~ ~adeye tahsis et. 
1ri 1-l'ada .L. n. a!'' da olduğu gi-
.:...a ... ıntthap .. b 
'

1 Y•e Yapılan ! 1. munase e · 
~eriJıni, ve ba en kıklere nihayet 
nhu· f Yl'a Jar Ya • d" .. ıkş ır. Vali ve kuDı nya ın •· 
itin onaoloıb • andan bu
~etlerini bildi a~eye a!derek tazi
tın sebepleri h:k'lerdır. Cinaye
n konaolo b !anda Yug09lav
•IGınat .L:ı:esınden ıu haıuıi 

kan P ııtır: 
Lir ad~' chrtnıı Kelemen aabıkalı 
•ına rn . Evelce Radiç fırka
dü ~enaup nazırlardan birini öl-
e nnu, ve Macal'istan'a k 

IYaben yi • açmıştı. 
lrUın ld ~ı sene küreğe mah-

o u cınay tin y 
da hugünk·· .. e ugoıla-yya-
lhıyan u reJunden nıenımm ol
L d ve y agoslavya'nm • 1 
lr~ utları haricine L----

11l:ı 
ıınaelerin · l ~ 

.. Çok bemrıy e yapılmq olma. 
mu temeldir. 

Eenehi sefaretlerin tazi esi 
Belsrad, 10 (A.A.) _ KırJ Alek

aandr'ın ölümü haber alnur •lınmez Bel
crad•ta._. L,_ 

le • " 1 uutün ecnebi dftlet mümessil
~ hariciye nezaretine selerelı hiilanet-
t>· ~namına taziyede b.lamnaılardır. 
l,tıger t~~aftan hariciye DUll' lllllllYİni 

· Yurıçıç Fransa auul.hataüzarma M. 
Battu•nu ··ı.. .. elen , n o umun dolayı Yagoslay. 
rati Ya hükumetinin tazinlerini bilclirmit-

r. 

Kıra) Boris'in taziyeleri 
Sofya, 1 O ( A.A.) - Kıral Boris Yu

ıoı!lavya K '- Al-'- clr' .. 1.. .. .. 
lıı trau caaan m o umunu 

aber alır almaz Kn-al~ Mari'ye clerbal 
samimi bir taziye telcnfı göndermiştir. 
A)"b1 2aınanda Kıralm müıaviri M. Cru
ef Yugosla•ya sefaretine giderek Kırat 
:111ına ~ziyede bulunmuJtur. Batvekil 

1 Ceorgıef ile hariciye nazırı M. Bata. 
of ta Yugoslav ve frnnıız hükUmetleri-

;-e r>.,ı ... aristan'ın taziyelerini bildirmi•
• '"Pdir. 

Belgrat'taki umumi tcc siir 
Bclgrad, 10 (A.A.) - Ku·al Aleksan

dr'ın fecı ölümü umumi bir elem ve de
rin bi.- matem uyandırmıştır. Kıralın bu 
kadar feci bir tarzda ölümü bütün Yu -
goslavya'yı derecesiz bir acı içinde bı

rakmaktadn-. Bütün memleket uğradığı 
bu fclket içinde sükuneti elinden bırak
mamaktadır. Haber alınır alınmaz bü • 
tün mağazalıu· ve umumi mahaller der
hal kendiliklerinden kapanmıtlardır. 

Çok sevdiği hükümdannı kaybeden Be1-
grat halkı elemini açıkça göstermektedir. 
Sokaklarda biribiriyle ağhyarak görüten 
birçok kimselere rast gelinmektedir. 

Sovyetlerin taziye~i 

Moskova, 10 (A.A.) - M. Molotof 

ile M. Litvinof Lui Bartu'nun katli do -

layıaiyle franaı:z bqvekili M. Dumerg'e 
taziye telgraflan göndermiılerdir. 

Katil Makedonya ihtilal 
komitesine mensup imiş. 

Belgracl, 10 (A.A.J - Politika gaze

tesinin Marailya'da bulunan hasusi mu

habiri gazetesine çektiği bir telgrafta 

katilin sol kola üzerinde Makedonya ih

tilal komitesinin if8ret)eri olan V. M. R. 

O. harflerinin döğülmüı olduğunu ve 

aynı zamanda bir iakelet kafası ile bul • 

prca "ya hürriyet ya ölüm,. ibaresinin 

baJandujunu bildirmektedir. Muhabir, 

bu haberi Tennekle beraber, katilin pa

saportunun sahte obuası dolayııile, bu 

itaretlerin tahkikatı güçlqtirmek için 

mahıuı yapılmlf olmasının da muhtemel 

bıalunduğuna ilave eylemektedir. 

Yugoslavya'da umumi kanaat, suiku 

tın bulgar komitecilerinin değil hırvat 

ihtilal tetkilitı olan Ustatiı'lerin iıi ol • 
duğu merkezindedir. 

Hadise hakkındaki tah
kikat genişletiliyor. 

Paria, 10 (A.A.) - Emniyet amam 

müdürlüiü katilin laü"Yiyetini tespit için 

tahkikata devam edet'ken diğer taraftan 

Dahiliye nazın sahte pasaportun etraf

lıca tetkikini emretmiıtir. 

Aynı zamanda suikastın hangi tart

lar altında yapılmıı olduiunuıa kati ıu
rctte tespiti için de tahkikat açıhmttır. 

Filhakika Kaalm muhafaza11 için bütün 

tedbirler almm11tr. Zabıta Kını varma • 

dan evel Kıral aleyhtarlarile Hll'Vat tab

rikitçılarmm hepsini nezaret altına aJ. 

IDlflL Zabıta Yugoslavya sefaret.inden 
Framaya plebiJecek bütün Uhrikitçıla

nn iaim1eriai almıt bunları nezaret altua
da bulundmmaı Ye yahut hudat laarici
ne çıkarmqb. Hatta dün tehlikeli görü

ı. bİr§ok J11SoalaY1 tevkif elmİftİ. Ni

hayet bütün ecnebilerin ıidip gelmesini 

sdo bir taıusut altında balundunnutta. 

Katilin pasaportunun sahte 
olduğu meydana çıkarıldı 
Prag, 10 (A.A.) - Ceteka Ajansı 

bildiriyor: Çekoalonkya'mn Zağrep Ce

....ı komolosluğu tarafından Petr Ka
lemen'e verilmit olan çekoslo.ak pasa

portu laakkında hemen tahikata gİrifil -
mittir. 

Y ....,_Javya memurları ile birlikte 

J'8Pılmıt olan bu reımı tahkikat, bu pa

saportun sahte olduğunu meydana çı • 

karmıttır. Çekoslovakya konıoloaluiu 

Petr .Kalemen namına biç bir zaman pa

saport yennemittir. 

Titülesko hariciye 
nazırlığını kabul 
etti 

Bükreş, 10 (A.A) - M. Tıfüleıko, 

hükiimete iştiraki kabul etmiş ve tahli

fi icra edilmiştir. 

},irdevsi kongresi bitti 
Tahran, 10 (A.A.) - Firdeni kon

gresi mesaisini bitirmittir. Kongre azası, 
M.,._.e .._.. elmlttir • 

HAKIMI YETi MlLLlYE 

Selanik budunlarara,~ı 

Vilayetlerde 
belediye seçimi 

Zonguldak, 10 (A.A) - Zon
guldak belediye intihaJ;ı bugün 
batlıyor. Bütün rey aandddarı bü
yük tezahürat ft merasimle inti· 
hap mıntakalarma gönderildi. Şe
hir ba,tan ba,a bayraklar ve def· 
ne dalları ile donatıldı. Halkevi 
bahçesinde dün gece büyük top 
lantı yapılarak konferanslar •e
rildi. Memleket ainemasmda hal
ka meccanen fibn gösterildi Ye in
tihap itleri hakkında muhtelif ha
tipler tarafından konf eranılar ve
rildi. Muazzam bir fener alayı 
yapıldı. 

Antalya, 10 (A.A) -Antalya
da ve mülhakabnda belediye inti
habatı bugün baflıyor. Bir günde 
bitecektir. Şehir bayraklarla do
natılmıştır. 

Bafra, 10 (A.A) - C. H. Fır
kası belediye azan namzetleri ilan 
edildi. Bugün şehrin dört yerinde 
intihap bqlıyor. 

lnebolu, 10 (A.A) -Belediye 
seçimi hararetle devam etmekte, 
bütün halk reyini C. H. Fırkası 
namzetlerine vermektedir. Rey 
verme iti bu alqam bitecektir. 

Burdur. 10 (A.A) - Bugün 
belediye intihabına baflamyor. 

Trabzon, 10 (A.A.) - Belediye inti 
laalıs bu sabah bat)adı. Akp- bd.r 
llitecektir. C. H. F. aamzetleillia isim-

Türk pavyonu en 
çol{ beğenilip gezi · 
lenlerden biridir 

Selanikte ıeçenJerde açılmıf ve bh 

çok memleketlerce ittirak edilmit olan 

budunlarara11 panayırına türk ticaret 

ve ıanayi e•leri de riı'mitlerdi. Tiirk 
paviyonu, Seliuıik'ten bize aönclerilip 

dercettifimiz resimlerden de anlatılaca

ğı üzere, pek sizel tertip edilmİftİr. 

Türk paviyoaanu ıörmeie ıelenler pek 

çoktur. fnhiur idaremizin, Beykoz deri 

fabrikamızın, f pekit'in ve diğer eıya 

teıhir eden müe11eselerimizin mamulatı 

çok takdir edihniftir. 

ferini havi liateler laer yere dairtıJautbr. 
Talebe ve maallimler bando De yer .,_ 
dolaprak nataklar söylemekte ve halla 
reyini lmDanımia tepik etmektedir. 
Şebrimiade çıkan Yeni yol pzetesi aiin· 
lerdenberi Defl'İ7atİyle hallmnızı en ile
ride olaa medeni hakkım istirmle, ... 
yini vermeie davet etmektedir. 

Umumi vilayet meclisi MÇİmİ de ya • 
kında yapılacağından merkez ve mülha
kat namzetlerinin tetkik Te tespitiae 
batlanmıttır. 

Aksaray, 10 (A.A) - Beledi
ye intihabı batlaclı. BilhaHa ka
dmlarmıız büyük alaka ııöater· 
mektedir. Reyler hep C. H. Fırka· 
aı namzetlerine verilmektedir. 

Fındık ve yumurta 

fiatlan 
Tral.on, 10 (A.A.) - FmC!ılı 17.IG 

kurup istekli ablmaktacbr. 

Y amarta piy ... smda üç dört sündea 
beri bir terakki qrcbr. İapaaya p1,.... 
aınm açılmaaı üwine fiatlar ~k..ı.itı 

Erzurum ve Bayburt .. vallslndea ~ 

marta achaei• 1ıata.mqtır. 400 kurute 
satılan 400 lilr yerli ......,.. .._. .... 

bqün 525 kunau _.... mu-rllı dM 

müıtiir. 
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Tifo ve sair bulaşıklı hastalıklardan 

sabit olan HAYAT SUYUNU 
korunmak 

. . . 
ıçınız. 

için bütün mikroplardan tamamen ari olduğu birçok raoorlarla 

Telefon: 1775 

.............................................. g; { 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Sa tın Alma Komisyonu ilanları 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 1 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları 
İLAN MUHTELİF SARAC MALZEMESİ 16-10-934 

10 KALEM ELEKTRİK KAYNAK TELİ 16-10-934 
37 KALEM KASNAK KAYIŞI 22-10-934 
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ 24-10-934 
Yukardaki malzeme pazarlık suretiyle hizalarındaki 

tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin te-
minat ile mi.iracaatlan. (2912} 8-4486 

45 TON PETROL 
90 ., BENZİN 
10 ,, BOR YAGI 

90,9SO KİLO MUHTELİF 
NUMARADA MADEN 
YAGLARI 

Yukarda yazılı malzeme
ler 16-10-934 tarihinde pa
.zarhkla satm alınacaktır. 

Bu malzemelerden maden 
yağı evsafında bazı tadilat 
yapılmıştır. Taliplerin bu 
tadilatı anlamak Uzere her 
gün 13,30 dan 15,30 za kadar 
ve pazarhğ-a i&tirak edecek
lerin yevmi muayyeninde 
teminatı muvakkateleriyle 
IComisyona müracaattan. 

(2934) 8--4525 

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

141 ,, 8. No. CİNKO 
58 ,. 6. No. CİNKO 
Yukarda yazılı malzeme

lerden 55 ton adi tutyanm 

1 Ankara flelt•clhe Reis-

' H~i il!;nlar1 

fLAN 

Stn.dyum sahasında bulu
nan eski gaz depoları yıkı
larak kiremidinin mezbaha
ya, kerestesinin ambara, ta
şının yeni gaz depolarına 
nakli J 3 Teşrinievel 934 cu
martesi g-ünü saat on buçuk
ta pazarlıkla verileceğinden 
taliplerin belediye encüme
nine müracaatları. (2918) 

8-4502 

ZAYi 

Detterdarlık veznesine 
yatırmış olduğum 37 numa
ralı teminatr katiye mektu

bumun makbuzunu zayi et
tim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Müteahhit 
Ziya 

8 - 4550 

İLAN 

Safronbolu'daki kıtaat ih

tiyacı için 270 bin kilo re
kompozelave kömürü yim1i 
gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle münakasaya kon
muştur. İhalesi 25·10-934 
perşembe günü saat 15,30 
dadrr. Şartnamesini görmek 
ı cin her gün ve münakasa
ya istirak edeceklerin o gün 
ve saatinden evet teklif ve 
teminatları ile Safranbolu'
da As. Sa. Al. Ko. nuna mü
racaatlan. (2882) 8-4430 

1 LAN 

İNŞAAT: Selimi ye kışla
sının tadilat ve tamiratı ka
palı zarf usuliyle münakasa 
ya konmuştur. İhalesi 23-10-
934 salı günü saat 11 dedir. 
Taliplerin keşif ve şartna
meleri ile projeleri görmek 
üzere her gün M. M. V. ~a
tınalma komisyonuna mü
racaattan ve münakasaya 
iştirak için dahi teminat ve 
teklif mektuplarım ihale sa
atinden evet mezkur komis
yon reisliğine vermeleri. 

(2755) 8--4269 

1 LAN 
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 

1 LAN 
(25) adet Parabellum ta

bancası pazarlıkla satın alı
nacaktır. İhalesi 9-10-934 
sah günü saat 11 dedir. Ta
liplerin evsaf ve şartname
siyle nümunesini görmek ü
zere her gün ve pazarlığına 
iştirak edeceklerin de temi
natlariyle vaktinde M. M. 
V. satmalma komisyonu 
reisliğine müracaattan. 

{2879) 8-4429 
İLAN 

Aşağıda cıns ve mikdarı yazıh mevat hizalarında göste
rilen tarih ve saatlerde kapalr zarf ile münakasaya konul • 
muştur. Taliplerin şartnamesini görmek üzere hergiin mü ~ 
nakasaya iştirak etmek üzere ihale günü gösterilen saattetl 
evel teminat akçeleriyle birlikte Edremit askeri alım satını 
komisyonuna müracaatları. (2637) 

Hepsinin ilan 
tarihi 

20.9.1934 
27.9.1934 

4.10.1934 
11.10.1934 

cinsi 
Ku. Ot 
Arpa 
Arpa 
Ku. Soı?an 

Neresi için ihale günü 
mikdarı alınacağı saati 
300.000 Edremit 15.10.1934 ı• 
250.000 Edremit 15.10.1934 ıS 

160.000 Ayvalık 15.10.934 lS.30 
8.000 Edremit 15.10.1934 16 

8-4120 
t LAN 

Bergama ve cıvan kıtaatı için aşağıda cins ve miktarı 
yazılı yem kapalı zarfta münakasaya konulmuştur. Şart· 
namesini görmek istiyenlerin her gün taliplerin de belli 
saatten evet teminat ve teklif mektuplarını Bergama Alafı 
Satınalma komisyonuna vermeleri. (2967) 
İhale günleri İhale T. Saat Ton 
Perşembe 8-11-934 10 383 
Perşembe 8-11-934 11 430 

Cinsi 
Kuru ot 
Saman 
8- 4553 

Eskişehir Garnizonlarının 
kalorifer tesisatı kapalı zarf 
la yaptınlacaktır. Şartna- İL AN edilmişti. MezkOr gilnde de 
mesini görmek isti yenlerin Tekirdağı kıtaatı için 18000 )ehrivelere talip çıkmadığın" 
her gün münakasasına isti- kilo ve Malkara ihtiyacı için dan bir ay zarfında pazartık1• 
rak edeceklerin 22-10-934 10000 kilo ki ceman 28000 ki- alınmak üzere ihale günU ıs
pazartesi günü saat 10,5 to çorbalık sehriye a~rk mü- 10-934 perşembe günU saat ıo 
(onbuçukta) teklif mektup- nakasa suretiyle ihale günü dadır. Evsaf ve şeraiti öğrert" 
lariyle ve teminatlariyle bir olan 10-9-934 T. de talip çık- mek istiyenler her gün 111 
tikte M. M. V. Satmalma '11adı<Yından ihale müddeti bir nünakasaya girmeli istiyetı' 
komisyonuna müracaatları. ı · fta temdit edilerek 18-9-934 ler belli gün ve saatte terni' 

(2731) 8-4250 <;ah günü saat onheşe talik natlariyle birlikte Tekirdağ$ 
----------------------- Fırk~ satmalma komisyonun• 

6-7-8 tarihli Hakimiyeti Mil 
liye gazetelerinde kurşun 
olarak neşredildiği görül
mekle pazarlığı 14-10-934 
tarihine tehir edilmiştir. Ankara Birinci icra Me

murluğundan: 

~ Nafıa Vekaletinden! 
müracaatlart. (2700) 8-4203 

İLAN 

(2937) 8--4526 

(310.308) MUHTELİF 
ATEŞ TUGLALARI 

4-10-934 tarihinde pazar
lığı icca kılınacağı bildirilen 
'(310,308) adet muhtelif ateş 
tuğlalannm pazarlığı 20-10-
1)34 tarihine tehir edilmiş
tir. Taliplerin yevmi mez
ltfirda teminatlarivle birlik
te satmalma komisyonuna
müracaatlan. (2896) 

8-4485 

6 KALEM CELİK BORU 
3-19-934 tarihinde pazarlı

fr ilan edilen yukadra yazr
'lı çelik borunun fenni sart
namesinde tadilat yapılmış 
olduğundan pazarhğ-r 17-10-
~34 gününe tehir edilmiş ol-
auğu. {2936) 8~4543 

1 TON GRAFİT 
18-10-934 

10 KALEM MAKİNE 
YAGI 18-10-934 

Yukardaki malzeme ayn 
ayrı pazarlık suretiyle 18-
10-934 tarihinde saat 14 te 
ihalesi icra edilecektir. Ta
liplerin teminat ile müraca-
attan. (2935) 8-4544 

30.000 ADET TÜFEK 
KUNDAGITASLAKLARI 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 16-10-934 ta 
rihinde saat 14 te ihalesi ic
ra editecektir. Taliplerin te
minat ile müracaatları. 

(2959 8--4536 

SG TON MEŞE KÖMÜRÜ 
Yukacdaki malzeme pazar

Jık suretiyle 16- 10- '934 tari
hinde saat 14 te ihalesi icra 
f'dilecektir. Taliplerin temi
nat ile müracaatlan. (2953) 

8-4537 

1 LAN 
Askeri fabrikalar sigor

ta sandığı için (2,90 x 4,00) 
ebadında bir evrak mahze
ni yaptırılacaktır. Taliple -
rin resim ve şartnameyi 
görmek için 15 teşrinievele 
kadar her gün öğleden son
ra ~andık muhasebesine 
müracaatlan. (2965) 

8-4554 

Sattş i1am 
Baha Hazım 

Yediemin ücreti temin edilme- GAZI TERBİYE 
diğinden satışına karar verilen : ENSTİTÜSÜ HEKİMİ ~~ 
muhtelifülcins hasır kanape, kol Muayenehane: Adliye 
tuk, masa, sandalya, sehpa, An- sarayı yanında Gençağa 
kara Belediyesi müzayede salo- apartımanmda Hususi 
nunda 18-10-934 perşembe günU daire telefon: 2661 her 
saat ıs te birinci artırmasr bede- gün öğleden sonra saba· 
ti müzayede takdiri kıymetin ha kadar gece müracaat-
% 75 ini bulmadığı takdirde ay- ~ lan kabul olunur. 8-4396 
nı mahalde 22-10-934 pazartesi ~.,•••••~----· 
günil saat 15 te ihalei katiyesi 
icra kılınacağından taliplerin 
orada hazır bulunacak memura 
müracaatları. 8---4518 İstanbul'daki Bursa 

Pazan· Sipahi zade 

~ Hasan Hüsnü 
Ev ve arsa 
Satmak ve almak isti

yenler Bahkpazan mey
danlığında (Halk İş İda
rehanesine) müracaat et
melidir. 8-4556 

Müşterilerine kolaylık 
olmak ilzere Ankara'da 

~~ ADLİYE SARAYI ya
A ~~ nında bir şube açıyor. 
1 ~ R--43Q2 

Kolacı ve ütücü 
aranıvor 

·' 
Ankara Palas oteli ıcm 

eyi bir kolacı ve ütücüye ih
tiyaç vardır. Müdüriyete 
müracaat edilmesi. 8-4535 

Daktiloluk ve 

Ev aranıyor 

Y enişehirde 5-6 odalı ev 
veya apartıman aranıyor. 

Müracaat için Telefon 2274. 
8--4503 

I
~ l(iralık ~') 

MODERN VE KON- ~~ 
~ FORLUEV t 
~ ( 

~~ Yenişehir'de Kocatepe- ~~ 
daktilo istiyenler ~l de Aydoslu Sait Beyin evi :~ 

Balıkpazarı meydanlı- ~ kiralıktır. Fevkalade man ~ 
ğmda (Halk İş İdare- '{~zara, hava, dört oda, iki 
hanesine) müracaat et. ~ 

~ melidir. ~ sofa, balkon, mutfak, ban-

i. Telefon: 2037 ı~ :~ vo. havagazı, elektrik, v.s. • 
8-4555 ~· ~ Her gün 1995 numara

~~~ ~~ya telefon edilebilir ve ev 
""" ""' ~~ görülebilir. 8-4456 

"'"Tiralıl{ apartman 
Hacıbayram caddesindeki 

Esnaf Cemiyetlerinin otur
duğu bina tamamen veya 

1 
daire daire kiraya verilecek 
tir. Elektrik su tesisatı var-
dır. İstiyenlerin bina dahi
lindeki kahveciye müracı· 
atları. 8--4480 

ZAYi 
İstanbul Üsküdar Nüfus Mü

dürlüğünden aldığım nüfus cüz· 

danımı kaybettim. Yenisini ala· 

cağımdan eskisinin hükmü yok· 

tur. Ankara Çukur han 
17 numarada Seyfettin 

1--4531 

Derincede Travers Fabrikası yanında inşa ettirilecek 
olan ve muhammen bedeli (34000) lira bulunan 10 adet bi
na kapalı zarf usulü ile münakasaya konmuştur. 

Münakasa 3. 1 ı. 934 tarihine mUsadif cumartesi günU 
saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret Oda
sı vesikası ve 1700 liralrt< muvakkat teminatlarmın Mal
sandığına yatmldığına dair olan makbuz veya milli bir 
bankanın kefalet mektubu ile birlikte aynı gün ve saate ka
dar komisyona vermeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki münakasa evraKmı (25) lira mu
kabilinde Ankara'da Vekitet Malzeme Müdürtüğilnden te-
darik edebilirler. (2863) 8-4511 

Evkaf Umum Müdürlü~nden: 
Ankara ikinci vakıf apartnnanm 580 liralık tamirat mU

nakasası bir hafta mü.ddetle temdit edilerek 16-10-934 ta
rihine müsadif sah günü saat on beşte ihalesi yaprtacağın
dan talip olanlar şartname ve mukavelenameyi görmek 
için Evkaf İnşaat Müdürlüğüne müracaattan. {2922) 

8-4513 

avacılık 
Sayı 128 çıktı 

- İçindekiler -

- Hava tehlikesi Mahmut Beliğ 
- Paris bomba altında 
- Yarının ucan transatlantikleri 
- Uçan yeld-eğirmeni 
- Hasret ve tayyare 

(Şiir) Behçet Kemal 
- Beni dinle 

(Şiir) Ihsan Bekir 
- 30 Ağustos intibaları 
- Havada heyccanb bir macera 
- Tiyatroda tayyare 

Ihsan 
- Ankara'da Ulu Gazi Güreş Müs;J· 

bakalan 
- Baska memleketlerde havacılılC 

faaliyetleri ... 
- Canlanan heykel · Server Ziya 

SİNEMA-MÜSABAKA 
VE SAİRE 

BİR MEKTUPLA TAYYARR 
MODELİ İSTEYİNİZ. MECCA· 

NEN GÖNDERİLİR 
40 tan fazla resim 
16 Büyük Sayıfa 
10 KURU 

ve 

Bin oeş yüz liralrli kurU 
fasulya pazarlıkla atmacalı."' 
tır. Pa.zarlıfı 13 Teşrinlevef 
934 cumartesi gilni1 saat i 4 
tedir. Şartnamesini görmeli 
üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak için de vaktinde te4 
mlnatlariyle beraber Anka .. 
ra levazrm Amirliği satmaı;, 
ma komisyonuna gelmcterfı 

(2919) 8-4514 
.İLAN 

Yetmiş beı bin kilo pataı 
tea münakaıal aleniye usll' 
tiyle ihalesi 4 te~rinisani 93+ 
pazar günil saat on dörtte 
yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek üzere her gUn ve 
münakasaya iştirak için de 
vaktinde teminatlariyle be
raber Ankara Levazrm A· 
mirliği satmalma komiıyo
rıuna gelmeleri. (2907) 

8-4538 
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A 

Es . Umumisinden: 
Ve ba~şe~ir. ambarında: muhtelif somun anahtarları, örs 
kiçle 1 gıbı demirci edevatı, eğeler, pafta takımları, çe-

r, torne ·a 1 . tes"iye . vı a ar, makkaplar, kumpas, gönye ve saıre 
Bakı c; takımları (13 ve 14) Teşrinievelde. 

Pirinçl r evha ve borular, çubuk, levha ve kovan halinde 
(16) t:r'. ~uhtelif otomobil fenerleri ve lehim lambaları 
ğ1a1 b Şrınıevelde. Halis ayarlı kalay, muhtelif fiber ka-

, alata t "'h k · 8 · · eveı 
19 

ezga ayışı, tel halatlar ve saıre 1 teşrını-

ları. 34 tarihlerinde satıla~ğından taliplerin müracaat-
8 - 4551 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

. 1 

Deniz Lisesi l\lüdü "lüğü den 
1 - Mektebimize 108 lira ücretle bir İngilizce muallimi 

alınacaktır. Alınacak muallimin "Üniversite,, den bilimti
han ehliyetname almış olması veya Maarifte müseccel İn
gilizce muallimi bulunması şarttır. 

2 - İsteklilerin sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nüfus 
tezkeresi, fotoğraflı fiş, ehliyetnamenin tasdikli sureti, 
hizmeti askeriyesini iyfa ettiğine dair vesaik ve mektep· 
ten verilecek teahhüt senedi sureti ile birlikte 20 birinci 
teşrin 934 akşamına kadar Heybeliadadaki mektep müdü-
riyetine istida ile müracaatları. "6394,, 8-4463 

SAYIFA 7 

Tokat Vilayetiııden 
1 - Niksar - Reşadiye yolunun 14ıooo inci kilometre! 

sinde 36.00 metre tek açıklıkta betonarme Fadli köprüsW 
nün inşası 15605 lira 75 kuruş keşif bedeli üzerinden 29-9 
934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf uı 
suliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İsteklilerin ehliyet vesikalarını ihale tarihi olan 
20 teşrinievel 934 saat 14 ten sekiz gün evel Tokat Başmü, 
hendisliğine ibraz etmeleri lazımdır. 

3 - Keşif ve projeyi görmek ve iyzahat almak istiyen· 
ler Nafıa Vekaleti köprüler şefliği ile Tokat Nafıa Ba~ 
mühendisliğine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(2866) 8-4446 

Askeri fabrikalar U. 
müdürlüğünden: 

--Halle iş idarelıanesi --• 
Adliye sarayı caddesinde Bahkpazan meydan -

lrı?"mda polis noktası karşısı. 

TELEFON: 2037 

tler nevi bono, emtia ve emlak alım, satımı ve 
idaresi, devairde iş takibi, yazı ve tercüme ve buna 
benzer halk işleri için çalışan Ankaramızm şayanı iti-
mat ve eski hir müessesesidir. 8--4322 

Harita Umum l\lüdüı,.lüğüııden: 
1 - Harita umum müdürlüğü Jeodezi şubesi için (5) adet 

gece işaret aletinin aleni münakasası 14-10-934 pazar günü 
saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve mt11 
nakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle Ce~ 
becide Harita Umum Müdürlüğü satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (2599) 8-4101 

Maliye Vekaletinden: 
1-Staj yapmak üzere müsabaka ile Avrupaya on ııı .. 

liye memuru gönderilecektir. 

2 - Talipler şu şartlan haiz olacaklardır: 
A) Maliye memuru olmak, 
B) Yaşlan otuzdan fazla olmamak; 
C) Mülkiye, Hukuk, Yüksek ticaret ve İktısat mekteP" 

terinin birinden mezun olmak, 
D) Askerliklerini yapmış veya stai müddeti nihayeti-

ne kadar tecil edilmiş bulunmak, 
3 - Müsabaka imtiham evvela tahriri, bilahare şif~ 

olmak üzere Maliye ve iktısat ile franmcadan yapıla~ 
trr. Tahriri imtihan Ankara ve İstanbul'da, şifahi imtihaa 
yalnız Ankara'da yapılacaktır. 

4 - Talip olanlar 20 teşrinievelc kadar M~iye V ek.&ı 
leti Hususi Kalem Müdürlüğüne arzulıalle muracaat ct4 

melidirler. Bu arzuhale: 
A) Tescil edilmiş iseler sicil cüzdanları veya sicil llU" 

maral arı, 
B) Henüz tescil edilmiş değilseler tam bir tercümeihal 

varakası ve evrakı müspitesi. 
C) Askerlik vesikaları. 
D) Dört adet fotoğraf 

raptedilmiş olmak Hizrmgelir. (2793) s-+341 

Ankaı"a l\fektepler Sawı Alma 
Komisyonundanı 

Gazi Terbiye enstitüsünün 9 kalem erzakma 4:10.1~ 
tarihinde verilen fiatlar muvafık göriilmiyerek bır haful 
temdit edilmiştir. 11.10.1934 perşembe- günü kati iha~esl 
yapılacaktır. Taliplerin o 2ün komisyona müracaatlan ilaA 

olunur. (2941) 8-4521 



SAYIFA 8 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RAl-lAT bÔ~R 

Mektepler Satın Alma Komisyonu 
R . ı·"""· d eıs 12"1n en : 

İnşaat Usta Mektebi için 17 kalem resim malzemesi 
pazarlıkla satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenler pa
zadak günü olan 11-10-934 tarihinde komisyona, şartname 
ve listeleri görmek istiyenler de mektep müdürlüğüne mü-
racaatları. (2958) 8--4546 

~lel{teple~ Satın Alma l{omisyonu 
lteisli<!:inden : 

İnşaat Usta Mektebine alınacaK !:IU ton Ankara çimen
tosunun pazarlrğı l 1 birinci Teşrin 934 perşembe günü sa
at 15 te mektepler komisyonunda yapılacağı ilan olunur. 

(2957) 8--4545 

Esas No. Mevkii No. Cinsi Teminatı 
7 Yusuf Abbas Mah. 47 Hane 2 oda 1 hata 1 mut- 20 

fak 
8 Atıf B. ., 65 " 

Üst kısmı 3 oda 1 20 
hala 1 mutfak 

g Balıkpazarı cad. 68 Apart. 4 oda 2 hala 2 ko- 60 
ridor 

12 Cebeci Demirli Bah. 63 Hane 4 oda 1 hala 1 20 
mutfak 1 taşlık 1 salon 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
Bankamıza ait yukarda mevki ve evsafı yazdı emlak 

ı teşrinisani 1934 tarihinden itibaren bir sene müddetle ve 
aÇlk artırma suretiyle kiraya verilecektir. 18-10-934 per-
şembe günü saat on altıda ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 
baRkamız Merkez şubesine müracaatları ilan olunur. 

(2942) ~542 

Eı lak ve Evtam Bankasından : 
Bankamıza ait Işıklar caddesinde k'ain apartımamn 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 numaralı daireleri 1 Teşrinisaniden ve 8 nu
maralı daire 7 Teşrinisani 934 tarihinden itibaren bir sene 
miiddetle ve açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. Be
hec dairede bir koridor bir hala bir mutfak beş oda mevcut 
olup elektrik su ve havagazı tesisatını havidir. 15 Teşrini
evel 934 pazartesi günü iaat on altıda ihalesi icra kılına
cabır. Teminatı 150 liradır. Taliplerin Bankamıza müra-
caMJarı ilan olunur. (2905) 8--4539 

· Nafıa Vekileti 
Adana Yedinci Daire 

Su İşleri Müdürlüğünden : 
- 15210- on beş bin iki yüz on lira mukabilinde ve kapalı 

zarf usuliyle münakasaya çıkarılarak ve 3 Teşrinievel 934 
tarihinde ihalesi ilan olunan Tarsus Sulama Kanalı üzerin
de yapılacak suni iymalatm görülen lüzum üzerine müna
ka;a müddetinin yirmi gün daha temdidi ile 934 senesi 
T()Şrinievelinin 24 üncü çarşamba günü zevali saat on beş
te ihalesi icra edileceğinden taliplerin keşif bedelinin yüz
de yedi buçuk teminat akçesi ile diğer vesaiki hav ikapalı 
211l'iıarm Mer&;in'de hükO.met dairc&;inde müteıekkil k<r 
misyona tevdi etmeleri ve mukavele ve iartname ve sair 
fJ111i evrakını görmek istiyenlerin Mersin'de Nafıa Başmü
hendisliğine ve Adana'da su iileri daire'9ine müracaatları 
itan olumır. (296<H 1-4541 

HAKİMİYETİ MiLLİYE t l 8. TEŞRİN 1934 PE..l{ŞEM.sl 

!Türkiye Ziraat Bankası idare meclisinden: 
Türkiye Ziraat Bankası umumi Heyeti adi surette ola- 1 yazılı murahhas beylerin tayin edilen gün ve saatte teşrif· 

rak ikinci teşrinin 11 inci pazar günü saat 15 te Ankara'da leri rica olunur. 
Banka Merkez binasında toplanacaktır. Aşağıda isimleri 

Toplantıda görüleceli. işler 
1 - 1933 yılı muamele ve hesapları hakkında İdare Mec

lisi ve murakip raporlarının okunması, 
2 - 1933 yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve 

İdare Meclisi raporunun tasvibi ile azasının ibrası, 
3-1934 senesinde Cümhuriyet Merkez Bankası İdare 

Meclisi azalığına intihaplanndan dolayı istifa eden 
iki aza yerine statümüzün 54 üncü maddesine tevfi-

Afyoı1 Nafıa Vekili 

Amasya 
Ankara 

'kıfebus 

" 
Antalya ,. 
Aydın ., 
Balıkesir T. B. M. M. Reisi 

Bayazıt 
Bilecik 
Bolu 

Burdur 
Bursa 

Çanakkale 

Can kırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 

Diyarbekir 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 
Elaziz 
Eskişehir 

Gazi Aymtap 
Gire son 
Gümüşhane 
Isparta 

İstanbul 

lzmir 
Kars 
Kırklareli 

Mebus .. 
,, 

" .. 
" 

" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

.. 
,. .. .. 
.. 

•• 
" 
" 

Vilavetler ve 
· ' 

Ali. Mebus Cemal, İzzet Ul
vi Bevler 
Esat Bev 
Rifat, Sakir ~ ve Erzincan 
Mebusu Saffet Beyler 
Rasih Numan Beyler 
Adnan, Fuat, Tahc:in Beyler 
Kazım Pasa Hz. Mebus İb· 
rahim, Pertev Beyler 
İhsan Bey 
Hayrettin, İbrahim Beyler 
Sükrü, Dr. Emin Cemal 
Beyler 
Mustafa Şeref Bey 
Refet, Emin Fikri, Galip 
Beyler 
Sükrü, Ziya Gevher, Osman 
Nivazi Beyler 
Rifat, Ziya Beyler 
Esat Bey 
İsmet, lsmail Kemal Beyler 
Necip Ali, Yusuf Ziva. ·Ka
zım Beyler 
Zülfü Bey 
Faik, Şeref Beyler 
Abdülhak Bey 
Asım, Aziz Beyler 
Fazıl Ahmet, Tahsin Beyler 
Emin ve Sivrihisar Beledi
ye Reisi Abidin Beyler 
Kılıç Ali, Nuri Beyler 
İhsan Paşa, Münir Bey 
Hasan Fehmi Bey 
Mükerrem, Kemal Turan 
Beyler 
Ziyaettin, Salah Cimcoz ve 
Mardin .Mebusu Ali Rıza 
Beyler 

Baha Tali Bey 
Sevket Bey 

kan muvakkat olaraıt seçilen iki az:ınm intihtlolart· 
nın tasdiki 

4 - Statümüzün 53 üncü maddesi mucibince müddetleri 
biten üç aza yerine aza seçilmesi 

5 - Murakiplerin 933 yılı ücretlerinin tayin. 
6-1935 yılı için iki murakip ve iki yedek murakip s& 

çilmesi. 

murahhaslaı· 
Kastamonu 

Kayseri 
Kırşehir ,. 
Kocaeli 
Konya 

" 
Kütahva il 

Malatya Başvektt 

Manisa Mebus 

Maraş 
" Mardin 

Muğla ,, 
Muş ,, 
Niğde u 

Ordu 
" Samsun " Seyhan Çiftçi 

Siirt Mebus 
Sinop t i 

Sıva~ 
" Tekirdağ " Tokat ,, 

Trabzon 
" 

Urfa • 
Van ,, 
Yozgat ,. 

Zonguldalt. 
" İçel ,, 

Tahsin, Refik, Ali Rıza 
Beyler. 
Reşit, Ahmet Hilmi Bevıer 
Lutfi Müfit Bey 
Ali, Ragıp Beyler 
Mustafa, Ka?.ım, Refik Bey· 
ler. 
C. H. F . Katibi Umumisi 
Recep ve mebus Hakkı, İb
rahim Beyler. 
İsmet Paşa Hazretleri, me-
bus Talat Bey. 
Refik Şevket, Turgut v• 
Aksaray mebusu Yuat 
Beyler . 
Mitat Bey 
Ali Rıza Bey • 
Hüseyin Avni, Nuri Beyltl 
Hasan Reşit Bey 
Halit, Faik Beyler 
Şevket, Hamdi Beyler 
Etem, Zühtil Beyler 
Cavit İhsan, KAmn ZeWft 
Ateş zade Hasan Beyler 
Mahmut Bey 
Recep Zühtü, HulQsl Be1J 
ler 
Rasim, Remzi Beyler 
Cemil, Celal Nuri Beyle-. 
Süreyya, M'Jıstafa Beyler. 
Eyilp zade Danlf ve TU.
cardan Kırzade Şevki B~ 
ter 
Ali Saip Bey 
Hakkr Bey 
Sungur, SUleyman :!lım Bel' 
ler 
Halil Rif at, Ragıp Beylet 
Hamdi, Ferit Celal, ~ 
Emin Beyler 

Harita pilan tanzimi tktısat Vekaletindenı 
7-1(}..934 tarihinde ihalesi liararlaştırılan 300 teneke.,_. •• k zin satın alınması görülen lüzum üzerine bir hafta mtidde .. mun a asası le temdit edilmiştir. Taliplerin 13 birinci teşrin cumart..C 

günü saat üçte komisyona mUracaatlan ilan olunur. 

Fethiye Belediyesinden: 
1 - 2290 numaralı Belediye yapı ve yolları kanunu mu

cibince Fethiye Belde~inin hali hazır müstakbel planları
nın ahz ve tanzimi 15-11-930 tarihli ve 10198 numaralı Be· 
lediyeler münakasa ve müzayede ve ihaleleri nizamname
sinin tarifatı ve aşağıdaki şartlar dairesinde 10-1()..934 tari
hinden 10-11-934 tarihine kadar bir ay müddetle mevkii 
münakasaya konmuştur. 

2 - Talipler münakasa şartnamesine tevfikan hazırh
yacakları Teklif mektubunu 10-11-934 cumartesi günü sa· 
at on bire kadar Fethiye Belediye riyasetine vermiş veya 
mezkur gün ve saate kadar vasıl olabilecek veçhile gön
dermiş bulunacaklardır. 

3 - Teklif mektupları aşağıdaki vesikaları ihtiva ede
cektir. 

A - Teklif edilen bedelin o/o de yedi buçuğu nisbe
tinde teminatı muvakkate akçesini veya devletçe kabul 
edilen esham ve tahvilatı yatırdığına dair Belediye mak
buzu veya devletçe muteber bir Bankanın (nilmunesine 
uygun) kefalet mektubu. 

B - Varsa bu gibi işleri yaptığına dair Belediyeler
den veya müesseselerden aldıkları eyi kağıtları. 

C - 2290 numaralı kanunun 2 inci maddesi mucibin
ce Dahiliye Vekaleti celilosince musaddak ihtısas vesikası 
veya noterden musaddak sureti. 

4 - İş ve münakasa şartnameleri Ankara, İstanbul ve 
İzmir Belediyelerine müracaatla görülebilir. Suretlerini 
istiyenlere bilabedel Fethiye Belediyesi tarafından Pos-
ta ile gönderilecektir 8-4548 

(2945) 8--454' 

Maliye Vekaletinden: 
Y enişehirde eski Maliye Teftiş Heyetl blnumda yap 

tırılacak olan 997 lira 92 kuruş bedeli keşifli badana, boy• 
ve sıva tamiratı 20-10-934 cumartesi günü pazarlıkla lhal4 
edileceğinden taliplerin yetmiş beş lira teminat akçeaiıd 
ihale gününden evel Merkez Muhasebeciliğine yatırmalad 
ve bu gibi işler yaptıklarına dair resmi evrakı mUspitele
riyle birlikte komisyona müracaatları. (2946) 8-4540 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Trahom hastane ve dispanserlerine lUzumu otan (144ı 
kalem eczayı tıbbiye olbaptaki şartname ve listeıi muoil 
bince kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. JO 
birinci teşrin 1934 sah günü saat 15 te Ankara'da !thb., 
ve İçtimai Muavenet Vekaletinde mahsus koml-syonunc' 
ihalesi yapılacaktır. Şartname ve listeyi görmek lstlye~ 
terin İstanbul'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlü~ 
ne, Ankara'da Hıfzıssıhha İşleri Umum MiidUrlüğötıl 
müracaatları ve taliplerin şartnamesindeki tarifat veghlU. 
hazırlanmış teklif mektuplarını teminat paralarlyle blrlll'I 
te muayyen zamanda Vekalete göndermeleri veya k~ 
yona vermeleri ilan olunur. (2968) 8 - 4SS2 

imtiyaz ıabibi ve Baımu . 
barriri F ALlH RIFKI. ..-, -· SİNEMALAR 1 

Umumi nep-iyatı id•e eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

Çs.nkır/ ~~ddesl civarınd~ 
Hakimiyeti Milliye Matbaa· 

~l !ınds basıln:uftır. 

1 YENi J 
Bugün, Bu gece 

KADIN PARMAGI 
F ranaızca sözlü hissi film. 

W allaca Berry • Ricarde Corte2 
Karen Morley 

Ayrıca: lıtanbul belediye 
seçimi İntibaları. 

Bugün, bu ıece 

ÇILGIN HAY AT 

Fransızca sözlü gençlik, ıpor ve 
eğlence filmi. 

Ayrıca: İzmit kağıt fabrikasal\m 
temel atma merasimi 


