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ZEKi MESUT 

1 ~Panya'da vaziye• son zaman· 
d~~ ~ tekrar l•:.nlltı.. Bir kabine 
d~ştu, Yerine diğer bir kabine gel
h~İ)' eni kabineyi htmdan evel de 

umet kurmuş olan M. Leru 
~edydana getirdi. Eski kabine rei-
sı e Yeni k b" · h · · 

1 .. a ınenm arıcıye na-
zır ~grnı deruhte etti. Yeni kabi-
n;nı~ Yedi radikal, üç katolik bir 
çı tçı, ve bir liberıı.1 demokra; na
zı_rın birleşmesiyle tec.ekkül ettig .. i-
nı - m·· h . -: 
lar d'~P em hır haber gibi - ajans 
d"I unvanın her tarafına bildir
rn' e~ .. F ... kat ne kabinenin değiş
sı e~, n~ _de nazırlıkların dağıtdma-

d.n. akı ınce hesap hadiselerin gi-
ışıne tes· d 1 def h ır yapma ı.. spanya bu 

hi a der zamankinden daha va
ü rnt ' l aha korkunç bir ıekilde alt-

s odu. 

bul~~nyol inkılabı anlaşılıyor ki, 
ihrı ~ ar zaman sonra da, henüz 
ka 1 

a safhasını geçememiştir. Bir-
sinçd:eh~ evel kırallığm devrilme
ye . ırleşen İspanyollar, onun 
ce rhne g~t-~rile~ek rejimin bütün 

p elerı ue:zrınde henüz uyuşa-
ırıaını .. lard c·· h . . . . • :r ır. um urıyetın ıçtı-
İaı ve iktııadi cepheleri ispanyol-
ar arasında derin ihtilaflara yol 
açın~s ve dini mücadeleler gün 
fJ~çbk~e. artmıştır. Cümhuriyetin 
. tesısı zama~larında sol cenah 
unsurlarının vaziyete hakim ol-
ına.sı onların lehine tedbirler ahn
nıasına saik olmuş ise de bu vazi. 
~t ':'zun müddet devam edeme· 
. •ıtır. llk tatkınlık devresini ge

Ç~ren ınuhafazakirlar kendileri
kı toplamıtlar ve geçen seneki 
h 0 1:1er İntihabı neticesinde da-
. • VVetli olarak siyaset sahne-

••ne çıkm l d ş· d' y d 1! ar ır. ım ı onların 
rrı-:Yı•ını, İe hiç olmazsa rızası ol
mak ne~ ·~~nya' da hükUınet kur 

F ~umkun görülmemektedir. 
dukı a a.t ıollar da elde etmit ol
trıarn:r~ feyleri ellerinden çıkar
doğru ~~ı:ızmettiklerinden geriye 
kar11 d~ ek iıtiyen hükUmetlere 
~İr. Soıı::ik kal'ar vermitler· 
tı azalrnı• 1 °rteılerdeki kuvve
tekl t!\ ı.. 'ko ınakla beraber hariç· 
d ıırı v k ' 

e hay)i hü ~ka .. siyon kudretleri 
landıkla Yu tur. Bu vadide kul-
1 rı en hü "k ·ı h d' spanya' d Yu ıı a grev ır. 
ınin hir h grevcilik adeta müz
Ve solla ~atalık halini almıttır. 
leri tiınJ· ıstemedikleri hükfunet
Palaınak~ ancak bu tekilde hır
Vaziyettek' be yıpratmaktadırlar. 
danher' 1 u karışıklık asrrlar· 
haı kal~ırme':.cut olup da henüz 
hazı r .. ınaga cesaret edemiyen 
da ın eJjonal ayrılık duygularını 
tır. ey ana 'VUrmuş ve artırmış· 

lspany l . k 
fak . 0 ın ıla6ımn bu muvaf-

1Yetsı l' ... 
tedir? 8 .z bgı neden ileri gelmek-
den · 1~ unun sebebini her şey-
112 kele) ıspanyol inkılabının baş
Bi . akmış olmasında görüyoruz. 
nı:Ci? . ılap memleketinin millet 
l\J ısın de yirmiden fazla fırka
bi ~b?~vcut olması, o kadar başın 
o·~1 ırıyle didişmekte olduğunu 
"'osterir ki b 'f d .... na b , unun ı a e ettıgı ma· 
"'ild' aısızlıktan başka bir şey de
g ır. Fırkaların bu dağınıklığı 
b~~n ınillet içinde henüz hakim 

1
1r ~lkünün, büyük bir fikrin bir-
ettırici rolünü oynamağa batla
tlladığına delalet eder. inkılabı 

(Sonu 3. üncü •ayılada) 

fayyare Pivanrrosu . ~ 

ccliildi 
latan bul, l J (Telefon) - Bu

~~ çekilen tayyare piyangosunda 

1 ·000 liravı 9880 numaralı bi . 
b~ kazanmı§tır. 9111 numara 15 

•n, (21820) numara 10 bin, 5563 
(Sonu 3. üncü .ayılada) 

• 

Hergün sabahlan Ankarada çıkar 

YE 
12 

Birinci teşfi4ı 

1984 

CUMA 

Her yerde 5 kurut 

Yurttaşlar seçime çok alAkalıdırlar 
iki günde ı·eylerini kullananlar 

13008 ki~iyi buldu 
Şehrimiz belediye seçımıne 

yurttaşların göstermekte oldukla
rı alaka çok büyüktür. Reylerini 

1..Ju;;f;;; st>çimde tiirlü intib,..".~;. 

kullanmak üzere gelen ıehirlilerİ· 
miz arasmda, çocuklarını kucak -
larında taşıyan analara varıncaya 
kadar genç ihtiyar hanımlar, dene
bilir ki, ekseriyeti tetkil ecıJtrorlar
dı. 

Seçime gösterilen alaka yalnız 
bununla da kalmamış, mektepli 
çocuklar da gelerek seçimin nasıl 
yapıldığını tetkik etmişler ve hat
ta aralarından birkaçı belediye 
memurlarına müracaat ederek şeh
rin nüfusu, kimlerin seçme ve se -
çilme haklarına malik olduğu, bun
ların kaç kişiyi bulduğu hakkında 
malfunat almıslar ve bu malfunatı 
mektep def terİerine kaydetmişler· 
dir. 

Alakanın büyüklüğünü göste -
recek bir cihet de seçimin birinci 
günü 4257 yurttaş rey vermişken 
dünkü ikinci günü 8752 kişi rey • 
lerini kullanmışlar ve iki günlük 
yekunu 13008 i bulmuştur. 

Evelki gün olduğu gibi dün de 
halk kürsülerinde hatipler, reji • 
mimiz, §İmdiye kadar yaptıkları • 
mız ve saire hakkında halkımızı 
tenvir edici mahiyette nutuklar 
ıöylmeişlerdir. 

Bunlardan ikisini sütunlarımı
za geçiriyoruz. 

Avukat Emin Halim 
Bt·}in nutku. 

-Sevgili hemıehrilerim! 

Kentimizde (tehir) iki gündür beledi
ye seçimi beı'adr. Bu seçim vesilesile 
sizinle konufmak ve birkaç söz de ben 
söylemek isterim. 

V atandatların yaıamali ne kadar 
haklan ise seçmek ve ıeçilmek de öyle· 
ce haklandır. idaremiz halkın kendi 
iclareai olunce ve bütün vatandatlarrn 
hep birden bir ıehri ve bir devleti ida
reıi de imkanıız bulununca içlerinden 
bir k11mrnı bu itlere ıeçmeleri lizun ge
lir. c,.reccklerimiz bizim namonıza ıeç-

( Sonu 2. inci .ayılatla) 

To"A~at mebusu 
Mustafa B. in ölümü 

Cenaze merasimi dün 
büyük merasimle 

yapıldı 

Tokat Mebusu Mustafa Bey, 
u~un zamandanberi çekmekte ol-

Merhum Tokat Mebusu Muılala B. 

duğu hastalıktan kurtulamıyarak 
evelki gün şehrimizde ölmüştür. 
Dün öğle namazından sonra cena
ze namazı Hacıbayram camiinde 
kılınarak ve ilutat merasimle Ce
beci'ye gömülmüştür. 

Merhum 1922 de Tokatta doğ
muştur. Askorlik mesleğine gir
miş, orduda Binbaşılığa kadar çık
mıştır. 

(Sona 3. üncii .ayı/ada) 

Kıralın ölüm.Ü 
Cenaze Marsilyadan derin bir yas 

içinde Duhrovnike götürüldü 
Fransa acıklı vakanın tahkikatını ilerletiyor 

Yugoslavya 
kabinesinde 

Belgrat, 11 (A. 
A.) - Başvekil, 

saat 12.35 de ka • 

nunu esasi ahka • 
mına tevfikan ka· 
binenin istifana • 

mesini niyabet 

meclisine takdim 
etmiştir. Niyabet 
meclisi, derakap 
kabine erkanın • 
dan kabinenin ha· 
li hazırdaki şek .. 
tile vazife başın· 
da kalmasını ri • 
ca etmiştir. Şu 

halde hükumette 
bir tebeddül y.>k 
demektir. 

Mütevella Kıral Alek•anJr'ın geçenlerde Solya'yı. 
ziyaretinde Kıral Boriıle otomobile binerlıel' 

alınm~ son resimlerinden biri. 

Suikast tahkikatı. 

Paris, 11 (A.A.) - Zabıta ka
tilin 3 teşrinievelde Paris'te Suk 
ismini kullanarak bir otele indiği
ni teıbit etmittir. Yanında henüz 
hüviyeti bilinmiyen iki kiti vardı . 

Zabıta bunu, katilin büyük bb 
dükkandan aldığı elbise sayesin. 
de teıbit etmittir. Poli• memurla• 
rı bu dükkanın sahipleri Ue ıörüfo 
mütler ve elbiseyi alanın achılial 

(Sonu 2. inci .ayı/ada) _________________ _. .......... --------~----
Kıralın ölümü ve İstanbL.ı matbuatı 

Yugoılavyft Kıralı Hazretlerinin 
Marsilya'da feci bir surette öldürülmeıi 
Türkiye'nin her tarafında derin bir nef
retle telakki edilmittir. Ankara'ya ilk 

olarak lıtanbul'dan selen ınıfHdı ' ' ' 
hazin vaka hakkındaki ıörif&.W .... 
teren baıyuılannı kısaltarak ....,__. 

·--.... 1114 ~ JtJ.ıwa.ltM 1 . 1 

Milliyette Ahmet Şükrü Bey müte
veffa Kıral Aleksandr•ın devleti, en buh
ranlı zamanmda nasıl kurtardığını an -
latıyol' v hırvatiatanda muhtariyet ha -

reketinin kuvvetlendiği muhakkak ol-
makla beraber bunun Yugoslavya fikri
nin zayıflamasını intaç etmiyeceği ümi-

Yunus Nadi Bey Cümhuriyette: 

Türk milletinin yugoılav ve Fransa doıt 

milletlerinin matemine candan ittirak 

ettiğini ve bu iki ziyaın cüç telifi olu -

nur birer felaket olduğunu söyledikten 

sonra diyor ki: 

- Yugoslav milleti, büyük asker ve 
büyük idareci Kıralı Aleluandr'rn çizdi-

...,., 122 

Zaman•da Velit Bey; Marsilya cina· 

yetini nefret ve lanetlerle mevzuu bahı 
ve Kıralın Yugoslavya'ya ve sulha etti
ği büyük hizmetleri tadat ediyor ve di
yor ki: 

- Geçen sene Kıral Alcksandr'ın Ca-

dini ıöıteriyor, ve diyor ki: 

- Alekeımdr'ın ölmeıile Yul'osl•v
ya mefkiiresinin zayıflıyacatnu zannet
miyoruz. Bazı milli kahramanlar vardır 
ki, öldükten sonra da milletinin bayab 
ilzerinde müe11ir olmakta devam ederler. 
itte Alekaandr böyle bir hükümdardı. 

ği yolda yürümek ıuretile müteveffanın 
hatırasına hürmet ettiii kadar, 7QCOSla• 
devletinin selamet ve salibetine ele W.. 
met etmit bulunacaktır. Kendia.ine W.. 
kanların nizam ve tamamiyethd Wil W. 
sulhta türk dostluğuna, dün olduia .... 
bugün de, yarın da aynı Jıuyyet)e i•tlnat 
edebileceklerini tekrar etmeli .... 
biliyoruz. 

zi Hazretlerini ziyareti ile iki ........-.e 
arasında batlıyan dostluk münubab h• 
gün kuvvetlenerek devam etmekte idi. 
Bu dost memleketin ujTadıtı felikett• 
delayı bütün türk milleti cidden çok 
mütee11irdir. 

. VA K 1 T R.i.....,,., a..t HerJ!l.W ,.,.. ""1t.tl ..... lllill«ötU. y. _.. • .,, " ~ 
- .., ,,._.,,,,. isi.,.,.,.. "'::;.... .......,., 

"'"" .-- ..... ,. ................. §3. 
17Qy•• .... 1 W w .. ;:iT....._•"'" ~tOl•clT ..... , _., .... 

Vakit'te Mehmet Asnn Bey de; Kırat rin Yuıoılavra'ya kartı v...nı oldak • 
Alekaandr'ın ölümünün doğurduiu de- ları dostluk sözünün harfi harfine tutuo 
ria tee11iire tercüman oluyor ve türlde- IMaimı teyit ediyor. 



SAYIFA ~ 

K lralın 
(B~şı ı. inci·sayıfada) 

ondan öğrenmİ§]erdir. Henü:ı r~· 
men teeyyüt etmiyen ban malu· 
mata göre, katilin hakiki ismi Ni
komir Nalis'dir ve 1909 da SpJitte 
doğmuştur. 

Dün şüpheli bütün yugoslavla· 
nn evinde araştırmalar yapılmış 
ve ele geçen tekmil kağıtlar ha
kimler tarafından tetkik olunduk
tan sonra mühürlenmiftir. 

Dahiliye uazırı l izzat tahkikat • 
1a me gu]. 

Paris, 11 ( A. A.) - Dahiliye 
Nazırı M. Sarro bugün emniyet mü
düründen, Manilya' da inzibatın 
nasıl yapılmış ve facianın nasıl 
cereyan etmiş olduğu hakkındaki 
tahkikat neticesini dinliyecek ve 
iycap eden cezalan verecektir. 

Marsilya, 11 (A. A.) - Polis 
müdürlüğünde dün akşam Cene
ral Su§e ve 7 zahit Kıral Aleksan
'dr'a son ihtiramı yaptıktan sonra 
cenaze alayı, ezici bir acı havası 
içinde ve yugoslav mar§ı ve Mar
seyyez çalınarak hareket etmiş ve 
tehrin büyük caddelerinden dola
prak nhtıma gelmiştir. Cenaze· 
nin önünden muazzm çelenklerle 
dolu bir top arabası ve arkasın· 
'dan da, Reisicümhur M. Löbrön, 
Kıraliçe Mari ve M. Eryo ile M. 
Tardiyö gidiyorlardı. Büyük bir 
halk kütlesi cenazenin geçtiği yol
lar üzerinde elemli bir vaziyette 
birikmişti. Asker selam duruyor· 
du. Cenaze yugoslav kruvazörü 
Dubrovnik'e nakledilınit ve bir 
dakika sükuttan sonra gemi ya
nında iki f ransız kruvazörü ve tor 
pidosu olduğu halde 16,30 da Yu
goslavyn'ya hareket etmiştir. 

Fransız reisicümhu · 
ru Paıise avdet etti 

Paris, 11 (A.A.) - M. Löbrön, saat 
9,20 de buraya muvasalat etmiştir. Mü
şarünileyhi istasiyonda hükftmet erkanı 
ile sefirler heyeti, diğer birçok yüksek 
zevat ve Romanya Kıraliçesi istikbal et· 
miştir. 

M. Löbrön vagondan iner inmez Ro
manya Kıraliçesi ile birlikte YagosJav
ya Krraliçesinin bulunmakta olduğu va
g.ma gitmiş ve kısa bir görüşmeden 

sonra iki Kıralice ile Madam Eryo'yu 
vagonda bırakarak inmiş ve Elise sara -
yma gitmiştir. 

İki Krraliça beraberlerinde Prenses 
1Ieana, dük dö Habsburg olduğu halde 
istasiyonu terketmişler ve Yugoslavya 
Kıraliçesi Yugoslav sefaretine giderek 
orada bulunan oğlu genç Kırata mülıiki 
olmuştur. 

M. Löbrön Elise'ye müteveccihen ha· 
reket eder etmez istasiyonda hazır bulu
nan zvat M. Bartu'nun naşini hamil olan 
furgonun bulunduğu nhttma gitmi§ler
dir. 

Çiçekler içinde bulunan mliteveffa
nın tabutu cenaze alayları furgonuna 
nakledilmiş ve ailesi efradı da bu furgo· 
na binmiştir. Saat 9,55 de Hariciye Ne -
zaretine vasıl olan furgondan çıkarılan 

tabut, nezaretin Şapel Ardant haline ge
tirilmit eaatli salonuna nakledilmiıtir. 
Orada hükOmet erkSnı ile reisicilmhu· 
nın müm,.ssili na§in huzurunda eğı1mi~
lerdir. Hariciye nezareti erk!nı, ihtiram 
merasimini ifa etmi§lerdir. 

Yugoslavya mebusan, 
ayan mPcH~lednde 

Belgrad, 11 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: Mcbusan ve ayan meclisle
rinin müşterek fevkalade celsesi ıaat 11 
de ayan reisi M. Tomaşiç'in reisliğin· 
<le açıldı. Reislik kürslisünün üstüne 
Kıral İkinci Piyer'in bir tablosu, bu -
ııun sağına Aleksandr'm ve soluna da 
Kıraliçe Mari'nin resimleri asılmıştı. 
Reis celseyi dini bir sessizlik içinde :ı· 

çarak hükitmetin, Kıral Aleksandr'ın Ö· 

llinıUnü ve Kıral İkinci Piyer'in tahta 
çıktığını bildiren tebligatını okudu. BU· 
tUn hazır bulunanlar bu tebligatı ayak
h dinlediler. Tekmil tribünler ve sefir· 
ler locası hıncahınç dolu idi. Bu dak;. 
ka çok heyecanlı oldu. Reis, ayan ve me· 
bus;ın azaaını Kıral İkinci Piyer'e ıa 
t'!akal yemio:ne davet etti ve K.ıral A -
, .. · •ndr'ın hava tın: n ifa cttiii rolU 

ölümü 
birkaç cümle ile izah ederek vatan uğ

rundaki fedakdhklannm beyhude ol • 
maması Hlzım geldiğini söyledi. Mü • 
teakiben yemin forırülünü okudu. Bu 
formülü bütün aza, kolları kalkmış ola
rak kelime, kelime tekrar ettiler. 

Yeminden sonra celse talik edildi. 
Birkaç dakika sonra tekrar açıldığı za
man, birinci naip Prens Pol ile naip 
Stankoviç ve Eroviç alkışlar arasmda 
salona girerek hükumet sırasının önün
de mevkilerine oturdular. Bütün mec· 
lis ayakta olduğu halde, reis naipler -
den, teşkilatı esasiye kanunu mucibin
ce, millet mümessilleri önünde yemin 
etmelerini istedi. Naipler, re;sin oku -
'1 Jğu yemin formülünü t ekrar etmek 
suretile yemin ettiler. Bundan sonra 
Prens Pol bir nutuk irat ederek. hak • 
krnda göııterilen itimattan dolayı mil
let mümessillerine teşekkür etti ve bu 
itimada layık olacağına yemin eyledi. 

Bartu'mm cpnaze i Parise 
naklf"ıllMi. 

Marsilya, 11 (A.A.) - Bartu'· 
nun cenazesi dün aksam 18 de kal 
dırılmıştır. Merasimd• Reisicüm
hur M. Löbrön. M. Eryo ve M. 
Tardiyö ve kalabalık bir halk bu
lunmuştur. Fransız bayrağına sa
rılmıs olan tabt•t doğru İstasiyona 
götürülmüş ve Paris trenine ko
nulmu tt•r. Asker ihtiramda bulun 
muş ve M. Eryo ile Tardiyö ayw 
trenle Pnris'e gitmişlerdir. Reisi
cümhur Krar ce Mari ile hususi 
trene binmiıtir. 

Bartn'nun cenaze mera imi cu -
martcı.i "iinii yapılacak 

Paris, 11 (A. A.) - M. Bartu
ya milli cenaze merasimi cumarte
si günü saat 13.30 da yaı:nlacak -
tır. M. Bartu'nun cesedi Hariciye 
Nezaretinde bir tabuta konulacak 
ve vasiyeti mucibince gayet husu
si bir tarzda lcaldırılacaktır. Hü
kfunet cesedj Panteona gömmek 
fikrinde idi. Fakat vasiyetname O· 

kundaktan ıonra bundan vaz ge
cilmiıştir. Yalnız Başvekil tarafın
dan bir nutuk söylenecektir. 

Franı;:ız ~f'nrlirrinin matemi. 

Paris, 11 (A.A.) - Bütün fran
sız gençliğini Fransa'nm ve Yu
goslavya'nın matemine iştirak et· 
tirmek için cumartesi günü bütün 
mektepler tatil edilecektir. 

Yeni Kıral Ye akrabalan 
Paris'te. 

Paris, 11 (A.A.) -Yugoslavya 
Kıra1içesinin kız kardeşi Roman· 
ya Prensesi lleana ile zevci Habs
burg hanedanmdan Prens Antuan 
bu~ün buraya gelerek Kıral ikin· 
ci Piyer ile büyük Romanya Kıra
Iiçesi Mari'ye mülaki olmuşlardır. 

~J. Rartunun Yf'rinc kim ~elecek 

Pariı, 11 (A.A.) - Ba~vekil 
M. Dumerg Hariciye Nezaretini 
üzerine almıyacağmdan siyasi me 
hafilde M. Bartu'nun yerine eski 
Bqvekil M. Laval, ayan hariciye 
encümeni reisi M. Beranje veya 
M. Flanden'in geleceğini söyle
mektedir. 

Yeni Kıralm cülueu bütiin dev· 
Jetlere bildirildi. 

Belırat, 11 (A.A.) - Hariciye Ne
zareti Belgrad'taki bütün ecnebi mümea
ıilliklere birer nota göndererek Kıral 

Alelsaanch'ın Marıilya' da öldürüldüğü. 

nü ve Yu1roılavya tahtına ikinci Pi -
yer'in geçtiğini ve Kıral ıinıü rüşte va
rıncıya kadar niyabetin Krral Akksan -
dr'm vuiyet ettiği üç kiıi tarafından 
yapılacağım rcamen bilclirmiıtir. 

Belgrada ~elen taziyet 
tclgra fi arı. 

Belgrat, 11 (A.A.) - Türkiye Reisi
cümhunı ile, lngiltere Kırat ve Kıraliçe
sinden •e bulrar Kıralından Prenı Po
l'a taziye telgrafları gelmiştir. ltalya 
baıvekili M. Muıolini de M. Uzunoviç'e 
bir telgraf EÖndermiştir. Diğer taraf
tan, Romanya Hariciye Nazm M. Titü
fesko, Türkiye Hariciye Vekili Tevfik 
Rüıtü a..,,. Ma11etler Cemiyeti Umumi 

.HAKİMİYET! MILLIYE. 

Sondakibl 
Hakimiyeti Milliyenin 

Radyo haberleri 
Fransız polisi, katillerin ar -

kadaşları ile karşı karşıya bu • 
lunuyor. Bunlardan ikisinin lı
viçre'ye kaçarken yakalandık -
ları haber verilmektedir. Havai 
tesirlere rağmen ıunları tes
pit edebildik. 

1 - Fontenblo'da trene bin -
mek üzere istasyon binasına 
girmiş olan bir şahıstan jandar-
ma şüphe etmiş ve buna yakla
sarak nüfus vesikası sormuştur. 
Bu adam cebinden bir çekoslo
vak pasaportu çıkararak jan -
darmaya vermh~tir. Esasen va
ziyetinden şüphelenmekte olan 
iandarma karsısındakini sıkı 
bir sorguya çekince, bu, şahıs 
jandarmayı göğüsliyerek devir
miş ve kend" si istasyondan dışa
n ui?nyarak kaçmai!a başlamış
tır. Jandarma bu adamın kaçtı· 
ğı istikamete ateş etmiş ise de 
müessir olamamış ve adamı 
durduramamıstır.... Jand0ırma
nın elinde kalan pasaporta gö • 
re bu adam 29 evlulde Fransa· 
ya girmiştir ve adı Silvestr'dir. 

2 • Anmas'ta (veya Anmas • 
tan gelerek) Lozan'a giden va
pura binmek üzere trenden i . 
nen iki kişi polisin nazarı dik -
katini celbetmis ve polis hunla
rı takibe koyulmu§tur. İki kiıi 
bir kahveye oturup içmeğe bat· 
lamıslardır. Bunlar SJTpÇa ko -
nuştukları ve pek çekingen dav· 
randıkları için, polis kendile · 
rinden hüviyet vesikası sormuş 
mukni cevap veremiyen ve 
sırp oldukları da tahakkuk e -
den bu adamlar tevkif edilmiş
lerdir. Yugosla,, konsolosu M. 
Petroviç, tahkikatta hazır bu -
lunmak üzere davet edilmiştir .•. 

~İİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiiiiiİİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii,~ 
Katibi M. A.enol, Mısır BaJVekili ile 
ispanya, Küba, Brezilya ve Irak Harici
ye ruwrlan ve diğer birçok zent tara -
fından telgraflar gelmİf tİr. 

Sadakat yemini. 
Belgrad, 11 (A.A.) - Ayan ve me

busan azası bugün 11 de bir arada top· 
lannrak yemin etmi§lerdir. Niyabet mec
lisi azası da aynı suretle yemin etmi§tİr. 

Yugosla,'Yada hudut Ye 

nümayişler. 
Belgrat, 11 (A.A.) - Yugoslavya' -

nın her tarafında büyiik bir keder hü • 
küm sürmektedir. Buı yerlerde ilk za
manki §aşkınlıktan sonra büyük bir te
hevvür ba§ göıtemıiıtir. Zağrep n Li • 
yublivana'da İtalya ve Macaristan'a kar
şı nümayişler olmuı ve aaker İtalyan 'H 

mncar konıoloshanelerini himaye etme
ğe mecbur kalmııtır. Hiç bir hadise ol
mamıştır. Saraybosna'da da İtalyanlar 

ve bırvatlar aleyhinde nümayqler ya
pılmııbr. 

İtalyan donanması Kırahn ce • 
nazesini selamlıyacak. 

Paris, 11 (A.A.) - İtalya attaşene -
vah bahriye nezaretine gelerek Dubrov
nik kruvazörüniln ve franSIZ gemilerinin 
Meşina boğazından ne vaht geçecekle
rini ıormuı ve italyan donanmasının se
lama çıkacağmı bildirmi§tir. 

Kıralın cenazesinde Romanya • 
yı temsil edecekler. 

Bükreı, 11 (A.A.) - Kırat Alek
sandr'ın cenaze merasiminde Romanya 
Kıralım kardeşi Prens Nikola ve hükQ
meti de Hariciye Nazın M. Titülesko' -
nun T'iyasctinde harbiye nazın M. An -
gelesko ve münakalat nazırı M. Franso· 
v-iç'den mürekkep bir heyet temsil ede
cektir. 

Fransa Hariciy Nazın M. Bartu'nun 
cenaze merasiminde ise, Romanya'yı ve 
romen hülcUmetini eski başvekil maarif 

zm M. Angelesko ve mbeusan meclisi 
reisi M. Saveano temsil edece~erdir. Bu 
hyetc eski kıratlık, Transilvanya, Buko
vinya, Basarabya ve Banat'tan birer 
köylü refaakt edecek ve bunlar fahri ro
men vatandaşı olan Bartu''nun kabrine 
bir sandık içinde Romanya toprağım ko
yacaklardtr. 
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Belgratta kıralın cenaze nıer'l • 
siminde Reisiciimhur Hazretle· 

rini Tevfik Riiştü Bey 
temsil edecek. 

Kıral Alcksandr Hazretlerinin cena· 
ze merasiminde Reisicümhur Hazret · 
]erini temsil etmek üzere Hariciye ve
kili Tevfik Rüştü Beyin refakatinde 
bir heyet bulunduğu halde Belgrada 
hareketi takarrür etmiştir. 

l\f. Bartu'nnn cenaze mera imin· 
de lıiikilmetimizi F•·thi Bey 

tem il edecek. 
M . Bartu'nun cenaze merasiminde 

Türkiye'yi Londra Büyük E lçisi Fethi 
Bey temsil edecektir. 

Vacianrn İzmircleki aki!'\)cri 
İzmir, 11 (A.A.) - Yugoslavya kı

rah A1eksandr Hazretlerile Fransa ha
riciye nazırı M . Bartu'nun Marsilyada 
vahşiyane bir cinayete kurban gitmeleri 
§ehrimizi derin bir yeis içinde bırak • 
mıştır. fzmirde çıkan bütün gazeteler bu 
suikastı telin etmekte ve iki büyük dost 
milletin bu elemli matemine iştirak e • 
den halkın hissiyatına terceman olmak
tadırlar. 

Bütün Türkiye faciadan 
müteessirdir. 

Yugoslav Kıralı Aleksandr Hazret -
terinin katli bütün Türkiyede büyük 
nefret ve teessürle karşılanmıştır. 

Leh reisiciimhuru hadise üzeri
ne dcrhn1 Varşo"-a'ya tiönClü. 
Varşova, 11 (A.A.) - Poznanya'da 

resmi avda bulunan reisicümbur Marsil
ya faciasını duyar duymaz hemen avı 
tatil ederek Varşova'ya dönmüştür. Re· 
isicümbur ile birlikte avlanmakta olan 
hariciy'! nazın M. Bek te tayyare ile 
buraya gelmiş ve tayyareden inince doğ
ru yugoslav ve fransız sefirlerini ziya
ret ederek taziyede bulunmuştur. 

İngiliz hariciye nazırının 
taziyesi. 

Lonara, 11 (A.A.) - Sir Con Say-
men yugoslav hariciye nezaretine hü
kftmet namına bir telgraf göndererek 
büyük milli zayiat dolayısiyle teessürle
rini ve yugoslav bükfunet ve milletine 
olan muhabbetini bildirmiştir. 

Bir hrrvahn sözleri. 
Yungstavn, 11 (A.A.) - Hırvat mül

tecilerinden ve Amerika'daki hırvat mil· 
1i komitesi mümessili Benjamin Ejelik, 
Alcksandr'm katli bir cinayet değil, hır
vat milleti tarafından Aleksandr hakkın
da evelce verilen idam hükmünün tatbi
ki olduğunu s<Sylemiştir. 

İspanya' da son vaziyet 
İspanya hükfunetince: 10 teş

rinievet tarihile resmen tebliğ e -
dilmiştir: Asturya'da vaizyet sa -
lalı kesbetmiştir. Madrit ihtilal 
komitaları tevkif edilmişlerdir. 
Bask vilayetlerinde, asayişin en 
fazla bozulmuş olduğu Gallarta ve 
Portugalete mmtakalarmda tedri
ci bir sükun teessüs etmektedir. 
Hükumet bugün meclisin huzuru
na çıkacaktır. Şimendiferler nor
mal bir şekilde işliyorlar. Madri
te vilayetlerden gelen bütün ha -
berter çok iyi hisler beslenmesine 
imkan verecek mahiyettedir. 

Mançuri hadiseleri 
Harbin, 11 (A.A.) -Tas ajan

sı bildiriyor: Çin şark şimendif e
rindeki sovyet memurlarından 
tevkif edilenlerin ikametgahtan 
japon gamioznu tarafından işgal 
edilerek eşyaları sokağa atılmış -
tır. Japonlar bu indi hareketle ik
tifa etmiyerek şimendifer idare
sine ait eldeki iyi daireleri de iş -
gat edeceklerini bildirmektedir -
ler. 

Pograniçhaya'daki sovyet kon
solosu, oradaki japon askeri heye
tinin reisini izyaret ederek bu hal
lerin uazk şarkta ihtilalatlar ami
li olduğunu söylemiş ve bunlara 
bir nihayet verilmesini istemiştir. 

Harbinsko vremya gazetesi, 
şimcndif erin şark kısmında bom
balar bulunduğundan bahsederek 
bu bombaların Pograniçnaya sov
yet konsoloshanesi tarafından ve· 
rildiğini yazacak kadar ileri git • 
mektedir 

1 
Yuırtta~_ar seçime 
çoli alakalıdırlar 

(BQ§ı 1. inci •ayılada) 
tikleri iıin batında veı-il~n İ!İ gÖri!Celde.,. 
dir. 

Seçmek ve seçilmek haktır dedik. S. 
hak vatandaştan ancak bir mahkeme ka. 
rariyle kaldırdır. Ba kadar yüksek bit 

hakkı kuJlanmak aynı zamanda vatan vt 

millet için bir vazifedir de;... Şu halde 

bu hak ve vazifemizi kullanmak vatao 

içjn bir borçtur. Bu borcu ödemek rey 

sandığının başına kofnp rey vermek'-' 

olur. 

Eskiden emlak sahibi olmıyanlar rey 

veremezdi. Cümhuriyet bütün vatandat

lara bu hakkı tanıdı. Bununla da kal. 

madı. Türk kadınına da bu hakkı verdi. 

Hayat aaavımda erkekle beraber çalı• 

tan, istiklal harbmda cepheye cephane 

taııyan, yarab saran türk kadmmın rey 

vermemesi bir noksandı. Cümhuriyet 

onu noksanı tamamladr. Bu iytibarla ka· 

dınlanmız ve rey hakkına sahip kızlan• 

mız cümhuriyetin kendilerine verdiği bu 
şerefi reylerini kullanmak aartiyle kar

§ılamalıdrrlar. Bunun yapdmaması ka • 

dmlarnnızm henüz bu yÜkıeklikte olma• 

dıklarının gö.,terir . Biz kadınlarnnıznt 

çok yüksek olduğunu biliyoruz. istiklal 

harbmı erkeğile birlikte kazanan türli 

kadını çok yüksektir. 

Bütün yurdumuzda §U sıralarda yac 

pılan belediye seçimlerinden daha fazla 

Ankaramızın ~iminde bizim için bit 

ehemmiyet- vardır. Cümha.riyetin kay • 

nağı Ankaradır. Hepimizin gözbcbeğl 

en büyüğümüz Ulu rehberimiz Gazi 

Ankaradadır. Ve nihayet Ankara Tür• 
kiyemizin kalbidir. 

Saltanat idarelerinin bütün Anadolu 

gibi Ankaramw da blJ'akbğı harap tek• 
linden cümhuriyetin bugünkü mamut 
vamyetini size misallerle .öylemeğe h ... 

cet yoktur. Etrafmıza bakmız bunu der .. 

hal anlarsmız. 

Bunu yapan cümhuriyettir. Bu kadar 

gözle görülen el ile tutulan çok yükseli 
eserler karşıımda düşünmeden en büyü
ğümüzün baımda bulunduğu Fırkamı" 
za, Cümhuriyet Halk Fırkasına ve 
onun gösterdiği namzetlere rey vermek• 
te yapılan eser ve inkılapları takdir et• 
menin bir manaıı olacaktır. 

O halde sevgili hemşehrilerim! He• 
men rey sandığına ko§aJım. Ve reyleri• 
mizi Cümhuriyt Halk Fırkaımın göster• 
diği namzetlere verelim! 

Ve bu vesile ile de tekrar edelim. 
Yaıasm Cümhariyetl yaıasm Büyük 
Gazif .• 

Sebzeciler rei~i Ca,it 
Beyin nutku. 

- Saygı değer yurtda§lanm f 
Bugün bUyük Önderimiz Ulu Gazi 

bize yeni bir yüküm yüklüyor. Anaııı 

yurt şimdi öztürk oğlundan ulu bir yu• 

muı istiyor. Yüce Fır1ramu: bizi çok yUııc. 

sek bir önenimui kuUanımğa çağmyor. 

Bu yükUm nedir bu çağntq nereye 

ve ne içindir bilirmlsiniz. YurtdaşJar 

ben size anlatayım Fırkamız bizi beledi• 
ye azalanru aeçmeğe çağırıyor seçmeli 

ve seçilmek ~ibi bilyfik önenlmizi kul " 
lanmaklığımızı istiyor. 

1ıte şimdi ulusun bağrından doğan 
ve acunun en büyük qisi türkün İM 

biricik gözbebeği olan Ulu Gazi'nin ge
nel baıkanı bulunduğu Fırkammn bu 

isteğini seve seve yerine getirmek bizçt 

ödcnmsi grk bir borçtur. 

Çünkü yurdu büyük bagkanunıuıı 

kurduğu bu Fırka kurtartru§tır. Türk 

kadmına kentine aa seçmek ve aeçilınd 
önenini gene Fırkaıruz vermiştir. Onun 

için kadın erkek bütün Ankara kentlile• 

rim durmaksızın kentlikteki sandık ba• 

şına giderek çavlanm cumur ulusu Fır" 

kasının gösterdiği kişilere versinler. 

Arkadaşlar haydi sandık ba§ma gide• 
tim çavımızı verelim ve Ankara'mızr 

baymdırlaştıran değerli belediyemiz ku• 

rultaymm seçimi önürüne düğün bay• 

ram yapalım. Yaşasın onuvluk varolsun 

onu bize veren Ulu Gazi; ya~sın bü • 

yük Ftrkama_. 

-
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Yar( •t.}asi 

İzmirdcli.İ li.avo·a 
~ 

Şu sıralarda lzmir gazeteleri memle-
ketin çok mühim bir meselesi etrafında 
geniş neşriyat yapıyor. incir ihracatı 
rnes<.'lesindc kooperatifçi esası müdafaa 
eden Topçuoğlu Nazmi Bey ile liberal 
ticareti müdafaa eden Şerifzade Remzi 
Bey arasında şiddetli bir münakaşa baş
lamıştır. Şerifzade Remzi Beyi, Nazmi 
Bey, İncil· fintlarımızı Amerika'da dü
!ünnüş olmakla itham eylemektedir. Bu 
ışte, Remzi Bey namına &let ı·olünü oy
nıyan adam, Batadur Efendi isminde 
top ~bnış eski bir ihracatçımızdır. Bu 
acayıp tüccar ki, lzmir'in incirlerini sat
mak Üzere gittiği Amerika'da ötekinden 
berikinden beş dolar dilenecek kadar ça
resiz kalmıştır. Eskiden on milyon iken 
bugün ancak üç milyon liralık değerle 
satılan en ·· h· h . . b .. . mu lm rna sullerlmızden lrl· 
nı beş dolarlık cep harçlığına muhtaç 
kalmı• b. d . 

.. ır a arnın kalkıp amerıkalılara 
Pe~keş çekmesi, hem on milyondan üç 
.nulyona nasıl yuvarlandığımızı hem de 
ıhracatnnızı ne kadar hazin ellere tevdi 
etmiş olduğumuzu göstermektedir. 

Bugün, lzmir'de, müstahsil ile ihra
~t~ı karşıkarşıya gelmiş bulunuyor. 
• hBır İncir meselesi yoktur., diyen fakat 
1 racat · · · . •§•nı Baladur efendilerin marife· 
lıyle bu ·· k.. • 
I gun u vazıyete sokan ihracatçı-
.-~ kar§ısında, müstahsil (hiç bir mem-
e. ette görülmemiş bir şey}, ihracat işi
nın nıech ~ k 
b. urı ooperatifler vasıtasiyle 
ıran evel hallini istedikten başka ''ih

:ackatçılara hayır dua etmemize imkan 
.,o tur 'b• 
fed· " gı ı gayet manalı bir söz sar

ıyor. 

En b .. ·· liba .uyuk ihracat mıntakamızın bel-
·ı .§

1
11 hır mahsulü etrafında ve müstah

aı ı e İh 
lak racatçı arasında birdenbire pat-
tah~~ren bu dava, hükumetçe geniş bir 

k at Yapılmasına vesile teşkil ede
ce1 .. kadar mühimdir. Çünkü üzüm mah· 
su um·· .. 

.. uzun de değer fiatına satılması ve 

t
111.,~stahsilimi:ı:in maliyet fiatını temin et-
'"len s 11 k bo onra yı ı nef akasını çıkarması, 
. rçlarını ödemesi ve devlete olan ver

gı ?1ükellefiyetini eda eylemesi, hep ay
~1 ıhracatçı firmalann faaliyetlerine ve 

u faaliyetlerin tar:ı:ına bağlı bulunuyor. 

Dava, sadece bir fiat meselesi de· 
iildir F· ti .. • ıa ann tu son senelerde mute-
llıadiyen dü§mekte devam etmesi, mÜs· 
lalısil 1' . 
n .. illa ıyet f ıabnın altında kalınca, 
. e. tuphe ki bi:ı::ı:at istihsal itinde de te

sırıni -
d goıtennekte ve bu tesirleri doğru· 
an doiruy ·ıı· .k • Yet . a illi ı ı lısat sahasına sıra-

liye ~ttirınektedir. Ki buradan devlet ma 
iild~ı arasındaki Yol bir adımlık bile de-

ır. 

Ş Topçuoğ)q Na-.-· B • b' . d. 
erif:ı:ade R . - ... ı eyın ır ıd ıası, 

Baladur r 1 etn~ı. Beyin bir müdafaası, 
il:, endının • b' lll'urnda _.. acayıp ır macerası 
' •ullıtahı'l' 

B'lntarın h • 1 ın de bir davası var. 
tetk Uıuıı b • h 
. ik ve tahlc"k· ır eyet tarafından 
tiluaı, kredi t~ 1

' Ege rnıntakasınm iı
lıakkında d~ 1 '~ret ve dıı ticaret itleri 
uçları elde :_ etı.n çok ehemmiyetli İp· 
.. L •• e~uıesıne Y k İ . 
ue oyJe ·1ı anyaca tır. z.ınır-
. . ı racatçıla 

l'lnı finans d l'.lmız var ki, kendile· 
d e e en .. 
eğil mesela l .nıuesaeseler lzmir'de 

!lanse ed ngıltere•dedir. Fakat fi-
• en Yabanc ·· · ettiği İh 1 llluessese, fınanıe 

racatçımı 
oturtt ... zı, masasının karıısına 

ugu nıurak J ı 
ledir Ö 1 ıp er e kontrol etmek· 

• Y e ki fiatlar d'· ·· ··ı · §•Yet b . ' ın U§uru mesıne, 
u nevıden b. .h 

olrn .. . ır ı racatçımız sebep 
uı gozuk" 

zirn bu • uyorsa, fiatları düşüren bi-
ıhracatrım d ... ·ı l f. Ve rnaı k. '"' ı:ı: egı , ma ıatlarını 

evind k'ıev •yatını bi:ı::ı:at İ:ı:mir ihracat 
e ı ınasa b 

kıpler) .d aıına oturttuğu mura· 
e ı are cd b J rin · h • en ya ancı memleket e-

. ıt alat lllu··ess"' 1 .d. V b. . •hra .... se erı ır. e ızım 
cntçılarımı:ı: d d. - • . k. 1 • 

Çoğ d e ıgımız ımse erın 

dar ~~b~· bu kadar eli kolu bağlı, bu ka-
a 1 ve bu k d · d 1 . a ar memur ınsanlar ır. 

Ztnır {!8 t 1 • da .. ze e erınde bu mesele hakkın-
sutun "t • h 

daf 1 su un ıt amlar, vesikalar, mü-
aa ar rn k b0 I · h 

111 k • u n ı ıt am vesikaları çık-
a tadır Fak t b 1 . . d b. raf • · • a un arın ıçın en ıta· 

Ça bır fiki d' - • k" k C r e ınmege ım an yo tur. azete .. k 
tul 

1 
rnuna aşaları, ne kadar geniş tu-

talı~~ arsa tutulsunlar, muntazam bir 
y t• ıkat Yapan herhangi bitaraf bir he-

e ın vara - h.'k .. . • la cagı u mun yerını tutamaz-r. 

ki Ştas.ını yalnız kaydetmek lazımdır 
d ' ~ır müstahsili lzmir ihracatçısın

an bu .. 
' gun, açıkça davacıdır. 

BURHAN ASAF 

ra 

HAKiMİYETİ MİLLİYE 

Şehir ve Taşr 
İs vec ve liahtı l{z. ., 

İznıire lıarek.et 
<~ttiler 

lstanbul, 11 (Telefon) - lsveç 
Veliahtı Prens Adolf Hz., refika
ları ve kerimeleri Prensesler Ha • 
zerah ile beraber bu sabah Va -
salant vapuru ile lzmire hareket 
ettiler. 

Prens Hz. hareketlerinden evel, 
gazetecilere verdikleri beyanatta, 
Gazi Hz. taraf mdan, haklarında 
gösterilen yüksek nezaket ve f ev
kalade samimi dostluk ve misafir
perverliği unutulmaz güzel hatı • 
ralar olarak kaydetmişler ve Tür
kiyedeki samimi hiisnü kabule te
şekür etmişlerdir. Prens Hz., An
kara için: "Ankarada gördüğü -
müz şeyler, yapma ve ilerleme 
hamleleri bilhassa kayda şayan · 
dır. Orada her adımda rastlanan 
varlık ve yapıcılık dine bir haya · 
tiyetin gürbüz eserleridir." demiş· 
ler ve beyanatlarına şöyle devam 
etmişlerdir: 

"- Hükumet adamlarınızın 
bu güzel ve şerefli memleketi da 
ha ileriye sevk hususundaki azim 
ve kabiliyetleri takdirle zikre şa
yandır. Memleketiniz tam bir in -
kılap yapmış ve hakiki bir teka -
müle ermiştir. İsveç, yeni Türkive· 
nin tekamülünü hakiki bir alaka 
ile takip ediyor. Ankaradan dö · 
nüşte güzel Bursa şehrini gördük; 
Tarihi hatıralarla tabiat zengin -
liğinin mebzul bir ahenkle kucak· 
!aştığı bu eski ve yeşil türk sehri 
sinesinde gizlediği kıvmetlerle 
sonsuz bir güzellik şehridir. lstan
bula gelince; her bir köşesi, ayrı 
bir sanat ve tarih bediası olan bu 
müstesna şehirde hazineler için -
de oturuyorsunuz. Eski saraylar, 
camiler, müzeler kıymetlerine ba. 
ha biçilemiyecek varlıklardandır. 
ilk fırsatta tekrar memleketinize 
gelerek intibaları daima canlı bir 
hatıra olarak bende yasıyacak o · 
lan bu güzel eserleri tekrar doya 
doya seyredeceğimi ümit ediyo -
rum.,, 

İstanlmlda yunan. Atinada tiirk 
sergisi açılacak. 

İstanbul, 11 (A.A.) - Türk· 
yunan ofisi son toplanıımda Is · 
tanbulda bir yunan ıergiıi açıl • 
ma11na karar vermiş ve kararını 
lktısat Vekaletine bildirmittir. Ve. 
kaletin tasdikinden sonra ıergi a
çılacaktır. Ofis bu kararla beraber 
Yunanistanda bir türk sergisi açıl
ma11 için de İktısat vekaletinin 
tasvibini istemiştir. 

Celal l\luhtar Beyin teberruu. 
İstanbul, 11 (Telefon) - Celal Muh

tar Beyin Paris'teki Pastör enstitüsüne 
yarım milyon frank teberru ettiği hak • 
kında ki haberi Celil Muhtar Bey A vru
pa 'da olduiu için anlaamk kabil olama
mıştır. Haber lstanbul'da büyük bir hay
ret ve infial ile karşılanmıştır. 

Maarif Vekilinin İzmirde 
tetkikleri 

lzmiı-, 11 (A.A.) - Şehrimizde bulu
nan Maarif Vekili Abidin Bey şehrimiz 
maarifinde tetkik ve teftişlerine devam 
etmektediı· Vekil B, erkek muallim mek
tebi, Karataş ve Tilkilik orta mektepleri
le Göztepc'deki kız enstitüsünü, Tica -
ret mektebini ve İnkılap ilkmektebile 
Gazi ilkmektebini ziyaret ve teftiş et -
nıişlerdir. Abidin Bey kız enstitüsiyle 
fazla alakadar olmuşlar ve bilhassa kız
larımızın ev kadını olarak yetişmesini 

temin için Vekaletin sarfımesai ettiğini 
ve heı· vilayette enstitüler açmak istdiği
ni beyan etmiştir. lzmir'in en birinci ih
tİyRçlarından birini nazarı dikkate alan 
Vekil Bey, kız enstitüsünde ya~ tahdidi 
nazarı dikkate alınmakStzın hanımları -
mıza şapkacılık, biçki, dikiş, yemek, 
pasta, ütü, kola ve saire gösterilmek 
üzere kurslar açılması hakkında emir 
vernıişll•rdir . 

Abid;n Bey asarı atika müzesile mİ· 
mRrİ eserler müzesini ve eıki İzmir haf
riyatını ve Kadife kalesindeki asarı ati
kayı da gezmişlerdir. 

Vekil Bey, bugün de Karşıyakadaki 
mektepleri teftiş edecektir. 

----~·---

Tayyare Piyangosu 
celi.ildi 
..:.. 

(·Ba!jı 1. inci sayrlada) 

numara 5 bin lira kazanmışlardır. 
15271 ve 19839 numaralara 1500 
lira, 22694, 146, 14, 726, 23932, 
3865, 22030, 20294 numaralara 
biner lira isabet etmiştir. 

Bugün bunlarla beraber 200, 
70, 50, 40 lira kazanan biletlerin 
sayısı 1500 dür. Yarın çekilmeğe 
devam edilecek ve 25 bin liralık ik
ramiye çekilecektir. 50 bin liralık 
ikramiye plan mucibince 100 bilet 
arasında 500 lira olarak taksit e
dilecektir. 

Tokat mebusu 
Mustafa B. in ölümü 

(B.a~ı ı. inci sayıla<l:ıı) 

Mustafa Bey, Büyükharp,ta 
Gazi Hazretlerinin ordu kuman -
danhkları zamanında bütün cep • 
helerde maiyetlerinde bulunmuş, 
kendini çok evciden Gazi ve vatan 
hizmetine vakfetmiştir. Milli mü • 
cadelenin ilk günündenberi Bil • 
yük Şef'in izinden ayrılmıyan 

Mustafa Bey, dürüst ve temiz ol· 
duğu kadar sevimli, neşeli bir zat
tr. Açık yürekliliği ile tok sözlülü
ğü meclis içinde bütün büyükler 
yanında ona ayn bir kıymet verdi
riyordu. Çok samimi ve öz mem
leket şivesile konuşmasından du -
yulan zevk ayrı bir şeydi. 

Fraıısız torılitoları 

İstanhulda 
İstanbul, 11 (Telefon) - F ran

sız torpitoları bu sabah saat se • 
kizde İstanbul'a geldiler. 21 topla 
şehri selamladılar. Selimiye buna 
mukabele etti. T orpitolar Galata 
rıhtımına yanaştılar. Amiral Rive 
fransız konsoloshanesine giderek 
sefir M. Kamereri, sonra da vali 
ve kumandanı ziyaret etti. 

Öğleden sonra vali ve kuman
dan gemisinin amiraline ziyareti • 
ni iade ettiler. 

Belediye teftişleri 
İstanbul, 11 (Telefon) - Bu· 

gün belediye müfettişleri, ölçü a
letlerinin muayenesine başladılar. 
Muayene ayın SOf\UDa kadar ıü • 
recektir. Ve ay sonunda damgasız 
ölçü kullananlar cezalandırılacak
tır. 

},irdevı-;inin 1000 inci 
yıldönümü. 

İstanbul, 11 (Telefon) - lı • 
tanbul halkevinde pazar günü Fir
devsi'nin bininci yıldönümü mü • 
nasebetile bir toplantı yapılacak • 
tır. 

İstanbul' da . . belediye 
akşam seçımı yarın 

bitiyor 
İstanbul, 11 (Tlefon) - İstanbul be

lediye İntihaabtr yarın akşam 21 de bi
tiyor. Reylerin tasnifine derhal baılana
caktır. Tasnifin enaz üç gün silrecefi 
tahmin edilmektedir. Bug\in Fırka •ila· 
yet merkezinde tasnif }eldi konuıulmuı 
ve yapılan tecrübede bir reyin ancak 12 
saniyede tetkik edilebilecefi anlaıı1nııı· 
tır. 

· İstanbul'da intihaba ittirak eden H· 

tandaılann sayısının 400 binden •talı 
olmıyacağı tahmin ediliyor, mahalle •e 
nahiyelerde, hemen bütün müntelılpler 
intihabata iıtirak etmiılerdir. 

Yarın bütün sandıklar kaza merkez • 
terinde toplanacak ve ıimdiye kadar la • 
tihaba iştirak edemiyen ntandaılar 
reylerini ka:ı:a merkezlerincl. aandıklara 
atacaklardır. 

Universitede kayıt muamelesL 
İstanbul, 11 (Telefon) - OniTernte 

fakültelerine yeni talebe ka1dı muamele
si pazar aktamı bitecektir. Fakültel•a 
tedrisat pazartesi pnü baıbyacakhr. 

Turhal şeker fabrikasının 
açılına merasimi 

Turhal teker fabrikasının açılma 

resmi 19 birinci teırin cuma günü saat 
on dörtte yapılacaktır. Merasimde bu
lunacak davetlileri götürecek olan hu
susi tren önümüzdeki perıembe günli 
ıaat (15) te Ankara'dan kalkacak ve 

1 

cumartesi günü ıaat on dokuzda ıehri • 
mize dönecektir. 

Mustafa Beyin cenaze merasimi ve merasimJe hazır bulunan zeval. 

SAYIFA 3 

Türkiye ithalat ve 
ihracatçıları kitabı 
TiırkofJscen tcblığ edilmiştır: 

225 

Hazırlanmakta olan Türkiye ithaUit 
ve ihracatçılarını ihtiva edecek adres ki· 
tabı neşredilmek üzere olduğundan 

Türkofis'ten kendilerine doğrudan doğ· 
ruya veya mahalli odalar vasıtasile dol· 
duracakları cetvelleri gönderilmiş olup 
ta şimrliye kadar imla ve Türkofise iade 
etmemiş olanların bu muameleyi tesri 
etmeleri ve böyle bir liste almamış olan· 
ların da mahalli Türkofis şubelerine ve· 
ya odalara veya doğrudan doğruya Tür· 
kofis merkezine müracaatları tavsiye 
olunur. 

Bu kitap muhtelif dillerde tanzim ve 
servis olarak her tarafa gönderileceğin• 
den isimleri bulunmıyacak ticaret evleri· 
miz, kendilerini hiç bir masraf karşılığı 
olmaksızın tamtacak bilyük bir fırsatı 
kaybetmiş olacaklardır. 

Almanya'ya ihracatımız 
Alman sefaretinden tebliğ edilmil' 

tir: 
Almanya sefareti konseyyeai bu• 

gün alakadar ti.irk makamiyle, Alman· 
ya'da ıahiren ilan edilerek 24 eyHn 1934 

tarihlndenberi tatbikine başlanmlf dö
viz muamelatına dair yeni tedbirler 
hakkında uzun bir mülakatta bulun· 
muştıur. Bu mUlakat esnasında sefaret 
konseyyesi, Türkiye'den ithalat için 
istenilecek döviz taleplerinin isafı ve 
klcring he;abına tediyatın devamı hu· 
suslarının - hiç bir tahdide tabi tu • 
tutmaksızın - evelce olduğu gibi ce
reyanı temin olunduğunu Berlin'dcn 
aldığı resmi malumata istinaden ve res· 
men beyan etmiştir. Başlangıçta çıkan 

geçici güçlükler münhasıran Almanya 
ithalat sisteminde vücude getirllmiı 
umumi değişikliğin mecbur ettiği in ti -
bak zaruretlerlnden doğmuştur. Her ikl 
taraf kalabilecek diğer müşkUlitın dl\, 
tamamen ve en kısa bir zamanda izalesi 
çarelerine tevessUJde mutabıktırlar • 

Alman sefareti bu maksatla tlmdlden 
Berlfn'do aUikadar nezaretlerle temasa 
ıelmlı bulunmaktadır. 

Bu beyanatı veren M. Fabrlcluı teMı 
dUf edilen mUk§Ulitı mahallinde tetkilı 
etmek Uzere bugilnkU temle trmlr'e ıi'
mlftir. 

GiirUlelik • 

ŞEFSİZ OLMAZ. 
'(Btqı 1. lncl .ayıllllia) 

lier fırka, her zümre, ve ~ilıat:et 
her fert kendi anladılı aıhl ıör
mek ve ya~k istene bunun ne
tlceıi bu,Un ispanya' da olduiu 
ıfbl anarıiye varır. inkılap yeni 
bir hayat disiplini olduiuna ıön 
her ıeyden evel bütün milleti ~· 
cak, ve bir araya toplıyacak bır 
fikre ve bu fikri tqıyan, Ye Y&f&
tan bir tefe muhtaçbr. 

ZEKl MESUT 

Bir niif u8 katibi tevkif edildi 
Ankara Nüfus MildUrlliğtl kltiplo• 

rinden Behçet Bey lruyudatta tahrifat 
yaptığından dolayı teV'lcif edilmiştir. 
Başkatip Tevfik Beye de muvakkaten 
işten el çektirilmiştir. Millkiye MU· 
fetti~leri Nilfus MüdilrlüğUnde evrakı 
tetkik etmektedirler. 



SAYIFA 4 

1.,thraç 
maddelerimiz 

Üzüm. 
iÇ PiYASA VAZIYETfr 

3. rn. 934 tarihinde İzmir borsasm· 
C!a 11-19.50 kuruş arasında 1409 çuval 
tızf1m aatılmııtır. Fiatlar No. 6 için 
11-12.125, No. 7 için 12.50-13, No. 8 
fçin 13.25, No. 9 için 13.75-14.50, No. 
10 için 15-15.50, No. 11 için 16-17.50, 
No. 12 için 18-19.50 kuruş arasında ol 
muştur. 

4. 10. 1934 tarihinde 11-21.50 kuruş 
arasında 1045 çuval üzüm satışı olmuş
tur.Bugün No. 6, 11-11.50, No. 7, 12.25-
12.75, No. 8, 13-13.25 No. 9, 13.50-14. 
25, No. 10, 14.50-15.50; No. 11, 16.50; 
No.12, 17.75-21.SO; kuru} arasında mu 
amele görmüştfir. 

6. 10. 934 te 9-21.50 kuruş arasında 
886 çuval üzüm satılmıştır. Muhtelif nu
maralann fiatlan şöyledir: No. 5, 
9-10.75, No. 6, 11, No. 7,11.75-12.50 No. 
8, 12.75-13, No. 9, 13.50-14. ?.5 No. 10. 
14.50-15.50, No. 11, 16-18, No. 12, 
18.50-21.50 kuru~ 

7. 10. 1934 tan'hinde 10-19 kuruş a
rasında 173 çuval tküm satılmıştız. Bu
glln No. 5, IO, No. 7, 12 75, No. 9, 
13-13.50, No. 10, 14-1 S, No. 11, 15.50· 
16. No. 12, 19 kuruş Uzerindeo muamele 
görmüştür. 

8. 10. 934 te piyasa aynı vaziyetini 
muhafaza etmiş ve bugünlln satış mik
tan 265 çuval olmu§tur. 

9. 10. 934 te ise piyasa biraz hararet
lenerelr satrş miktan 1500 çuvalı bul
muşsa da fiatlarda bir deği~ildik olma
mıştır. 

DIŞ PIY ASA V AZIYETI. 

Almanya: - Türkofis Bertin •ube • 
mizin bildirdiğine eilre Uzüm piyasası 

umumi vaziyet dolayısiyle durgun geç
miştir. Fiatlar evelki hafta seviyesini 
muhafaza etmiştir. Birinci teşrinin ilk 
Jıaitasında 100 kilo başına No. 7,20. No. 
8, 21, No. 9, 22, No. 10. 24, No. 11, 27 
florin üzerindt"n muamele görmi:jt\İr. 

Alınan malW:nata göre geçen hafta 
zarfındaki muamele 1000/2000 sandık 

arasında olmuştur. 1-2 gün içinde vazi
yet tavazzuh ettiği takdirde derhal hara· 
retli muamelelere başlanacağı umumi • 
»Ptl,. kati sayılmaktadır. 

lNCiR 
iÇ PiYASA VAZiYETİ: 

3.10.934 tarihinde borsada 5-12 ku
ruı arasında 3286 çuval incir satılmııtır: 
Fiatlar süzmeler için 6.25-12, ellemeler 
için 5.25-8.25, paçallar için 5-5.875 ku
ruş merindcn olmuştur. 

4.10.934 tarihinde S.13 lcurut arasın· 
da 2936 çuval incir ıatıtı olmuştur. Süz· 
meler 8..25-13, elleme ler 6-7.50, paçal
Jar 5-5.875 kunıJ arasında muamele gör· 
müştür. 

6.10.934 te borsada 2002 çuval incir 
muamele görmiiftür. Fiatlar, süzmeler 
için 8.'50-14, ellemeler için 6-8, paçallar 
için 5-5.87 .5, natfireller için 4.25, hur
dalar için ise 4,50 kuruş ol:nuştur. 

7.10.934 tarihinde 4.50-U kuruş ara
ımda 1186 çuval incir satılmiştır. Bu
gün süzmeler 8-13, ellemeler 6-9.50, pa
çallar 5-5.75, natüreller 5.25, hurda ise 
4 kuruş üzerinden muamele görmüştür. 

DIŞ PiYASA VAZiYETi: 

Almanya: - Berlin şubemizden alı
nan malumata göre birinci teırinin ilk 
haftasında incir üzerine hiç bir muamele 
yapılmamıştır. 

Londra, 5. 10. 934: - talep umumi
yetle iyidir. Natüre11crin çuvalı 29 • 36 
~;1:.,a arasındadır. 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 12 I. TEŞRİN_ 1934 cu~ 

Türkofis Haftalık 
1 1 

Si er 
........................... Elll ................................................................ ... 

YUMURTA 
iÇ PiYASALARDA VAZIYET: 

Birinci Teşrinin ilk haftasında yu
murta vaziyeti geçen haftalara nazaran 
ancak fiat üzerinde bir tahavvül kay
detmiştir. Müstehlik piyasaların daimi 
talepleri fiatlar üzerinde tesirini de
ham ettirmekte ve taraf taraf fiatlar 
yükselmektedir. Bu yükselişe memle
ket içinde mal azlığı dahi müessir ol· 
maktadır. Bu hafta gelen malilmata gö
re Eyliil ayı içinde Almanya'ya G - sı

nıfından yumurta sevkine imkan bu
lunmuş ve bu piyasada yumurtalarımız 
yer tutmağa başlamıştır. Yumurta ih
racatının bazı mmtakalarda hususi bir 
surette teşkilatlandırılması ve alıcı pi
yasahmn isteklerine uygun olmak şar
tiy le munta.ııam sevkiyata imkan ver
miştir. İhraç iskelelerinde toplanan 
yumurtalar hiç bekletilmeden sevkedil
mektedir. 

Umumi vaziyet bize şunu gösteri
yor ki, yumurta fiatları alıcı piyasala
rındaki arz ve talebe göre tutkunluğu
nu kayebtmiyecektir. 

Bu hafta yumurta nizamnamesi ali 
tasdike iktiran etmiş ve :ıe§ir tarihi o
lan 7. 10. 934 ten itibaren 45 gün sonra 
meriyete girmiş bulunacaktir. Bu ni
zamnamenin yumurta ihracatı iizerinde 
müstahsilin ve müstehlikin lehine ve 
ahcı piyasaların şartlarına göre çok 
faydalı ve müessir olacağı muhakkaktır. 

Karadeniz sahilleri: 

Fiyatlar umumiyetle müteoa.:ıistir. 

Birinci sınıf iskelelerde mal azlığından 

dolayı faaliyet durgun olmakla beraber 

sevkiyat devam etmekte ve stok mal 

kalmar.1akta.dır. Fiatlar geçen senenin 

aynı haftasındaki dereceyi bulmağa 

mUstaittir. Muhtelit iri malların 1440 

lık sandıkları 15-17 lira arasında, ya
rım sandıkları 7,5-8,5 lira arasında mu
amele görmektedir. Lambalı malların 

fiathıı rnua 2 lira fazlalık vardır. 

latanbul piyasası: 

EyHilün son haftasında Almanya'ya 
1351 iri yarım sandık yumurta ihracatı 
yapılmıştır. Bu piyasa isteklidir. Mü
varidatın azlığı talepleri karşılryama
maktadır. Geçen sene aynı hafta mu
ridatr arasında o/c30-40 noksanlık vardrr. 

Birinci teşrinin ilk haftasında İs • 
tanbulda fiatlar 1440 lık iri mallar 30-32 
lira 720 lik çift sandıklar 33-32 lira, Ü· 

zerniden mLlamele görmüştür. Bu fiat
lar geçen senenin aynı haftasına naza
ran daha uygundur. İstanbul piyasası 
bilhassa Almanyaya mal ihra çetmiş ve 
İspanya taleplerine de kısmen cevap 
vermiştir. 1stanbuldaki yumurta birliği 
az zamanda :hracatımız üzerinde iyi ne
ticeler veren şayanı memnuniyet mesa1 
göstermektedir. 

Marmara sahilleri: 

Fiatlar köylerde de yükselmiştir. 

Toplama istasyonlarında 100 yumurta 
130 kuruşa kadar talip bulmuş ve İs
tanbula mütemadiyen sevkiyat yapıl
mıttır. Bandırma ve havalisinde bü
yük yumurtaların 1440 lık sandıkları 

22-24 Ha arasında, yarım çift sandık
lar 24-26 arasında muamele görmüştür. 
Bu havalide 100 ü 150 kuruşa kadar 
yumurta toplanmıştır. Hiçbir yCTde 
stok mal yoktur. 

iç piyasalar: 

Orta Anadolu'da fiatlar hafif bir 
yüksclit kaydetmiş olmakla beraber 
mal azlığı müşahede edilmektedir. A
dapa.zan ve havalisinde mal toplama 
teşkilatı faaliyetlerini arttırmıştır. İs
tasyonlarda fiatlar muhtelit, lambalı 

malların 1440 lık sandıkları 25 liraya 
kadar muamele görmüştür. Bu bava • 
.nde stok yoktur. Eskişehir, Afyon mın
takala.rında fiatlar tutkundur. Havala
rın umumiyetle müsait gitmesi yumur· 
ta toplamalarını kolaylaştırmaktadır. 

Trakya'da fiatlar geçen haftalara naza
ran daha yüksektir. Edime'de iri mal 
1440 lık iri ymurta sandıkları 25-30 li
ra arasında fiat bulmaktadır. 

DIŞ PIY ASA VAZiYETi: 

Cihan yumurta vaziyeti: 
Cihan ywnurta piyasası umumiyet 

itibarile çok sağlam bir vaziyettedir. 
İç pazarlara gittikçe daha az miktarda 
taze mal gelmekte ve bu sebeple de bu 
mallara oldukça yüksek fiat talep edil
mektedir. Soğukhava depolarındaki 

mallarla konserve yumurtalar üzerinde 
alış verişler haftadan haf taya bararet
lenmektedir ve bu gidişle bu cins mal
lar, bazı memleketlerde daha şimdiden 
olduğu gibi, bütün yumurta piyasaları
na bakim olacaktır. Bu itibarla son • 
babar nihayetine kadar vaziyette deği
tiklik alınası ve fiatlarm düşmesi me
mul değildir. Yumurta gelirinin azlı
ğı dolayısiyle bazı memleketler yumur
ta maddesi üzerinden alınmakta olan 
bazı vergilerin kaldırılmaı.:ma sebep ol
mu~tur, Polonya yumurtaları alıcı pi
yasalarda tutunmak için ucz fiatlarla 
arzedilmektedir. Ymurtalar bilhassa 
Avusturya, Almanya, İngiltere ve ls
panya'ya kadar sevkolunmakta ve fiat 
ucuzluğu hasebiyle müsait alıcılar bul
maktadır. 

Almanya: 

Fiatlar geçen haftanın tamamiyle 

aynıdır. Birinci srnıf yumurtaların 

S A B C D sırasiyle (10 1/ 4-9 1/ 2·9 

1/ 4-71, ikinci sınıflar sırasiyle (9 3/ 4-
9-8 1/ 2-7 3/4-7) Hollanda, Danimarka, 
İsveç, Fenlandya, Estonya ve Belçika 
malları S A B C ye kadar sırasiyle (10 
l / 4-9 1/2-9-8ı/4 , Macar ve Yugoslav 
malları A B C sırasile (9 1/ 2-9-8 
1/4 ) Bulgar ve Romanya malları B C 

(9-8 1/ 4) feniktir. 

İtalya: 

Fiatlar geçen haftanın aynı olmakla 

beraber yüksclmeğc müsaittir. Bu pi

yasada dahi Polonya yumurtaları ucuz 
ve rekabetli fiatlar arzetmektedir. 51-
52 kilogramlık yumurtaların 100 adedi 
22·24, 53-54 kilogramhkların ise 24-26 
lirettir. Bununla beraber Polonya yu
murtaları İtalyan piyasasında kalitele
rinin uygun çıkmaması yüzünden za
rarlar kaydetmiştir, % 15-20 derecesin
de iskarta mallara tesadüf edilmiş ve 
beher vagonda 7·8 bin litrelik ziyanlar 
olmuştur. Milano piyasasında birinci 
sınıf yumurtaların düzünesi 4,60-4,70 e 
ve ikinci sınıf yumurtalar ise 4,20-4,2Se 
kadar muamele görmüştür. 

İspanya: 

Piyasa tutkundur. 100 adet yumurta 

Villarfranko 35,38 Ampurdam 33.35, 

mahon 27.25, Belçika 21.10-22.80, İnebo

lu 18.9.-19.45, Trabzon 16.65-17 .25, Hol
landa 21.65-23.35 peçetedir. 

Avusturya: - Piyasa'da Polonya 
ın tutun.muştur. Bu mallann fiatla

rı diğer mallardan dalına noksan arze
dilme1<tedir. Macar mallarının "C" sınıf
ları 12 groş olduğu halde Polonya mal
ları 11·11.5 arasındadır. Yerli mallar 
12 3/ 4 - 13 3/ 4 arasındadır. 

n. Dış pazarlarımız 
ALMANYA PIY ASASI 

Muhtelif mahsullerimizin Almanya
da 30 Eyliil - 6 Birinci Teşrin 1934 
haftası içindeki vaziyetleri hakkında 

aşağıdaki maliimat alınmıştır: 

Umum] vaziyet: 
İthalatı kontrol işi ile tavzif edilen 

daireler faaliyete henüz başlamış ol· 
duklarından kendilerine ithalat müsa
adC$i için verilen istidaların ancak cüı:'i 
bir kısmını halledebilmişlerdir. Bu se
heple 30 Eyliil--6 Birinci Teşrin haf
tası içinde yapılan muameleler de cüz'i 
olmuştur. Bu vaziyetin devamının veya 
uzamasının mahsullerimiz piyasası üze· 
rine fena tesirler yapacağı pek tabii 
olduğundan Berlin'deki resmi Türk ma
kamlarınca alakadar Alman daireleri 
nezdinde derhal ve sıla tctebbüse ge
ç.ilmiıtir. 

Bu dairelerin verdikleri teminata 
nazaran Türkiye ile muamelat takriber 

\ 

gelecek haftadan itibaren t ekrar başlı
yacak ve tabii yolunu alacaktır. Gene 
bu dairelerin beyanatına göre, Türkiye 
ile mevcut dostane ve sıkı ticaret mü-
nasebetlerinin yeni vaziyetten hiçbir 
suretle müteessir olmaması için Alman 
Hükumeti tarafından lazım gelen ted
birler alınmıştır. 

Bilakis yeni vaziyetin Türkiye ile 
daha fazla ve daha iyi işler yapılması
nın beklenmesini icap ettirdiği de ilave 
olunmaktadır. 

Binaenaleyh 24 EyHU 1934 tarihin
de başlıyan vaziyetin önümüzdeki haf
ta zarfında tamamen tavazzuh ederek 
memleketimizle alaverenin tekrar, daha 
canlt bir surette iptidar edeceği yolun
daki ümitlerimiz kat'i gibidir. 

Bu cihetle daha evelki raporlarımız
da arzolunduğu veçhile gerek alakadar
Jarın şahsi ve gerekse aziz memleketi
mizin umumi menfaatları namına bey
hude yere telaşa düşülmemesini ve da

ha birka«i gün itimat ve emniyetle bek
lenmesini tavsiye ederiz. 

Şurada tekrar edelim ki, Almanya 
ile bugün dilendiği nispette iş yapıla
maması bir fiat veya alelade piyasa in
kişafı meselesi değildir. Şöyle ki, fi. 
atların farzımahal mühim nispette ten
zili dahi vaziyeti değiştirmiyecek, ya
ni Almanyaya mal satışına imkan ha
zırlamış olmıyacaktır. Bunun gibi pi• 
yasa da meşbu bir halde olmayıp bili
kis mal almağa muhtaç bunlwımakta
dır. Buna göre fiatlann düşürülmesi 
veya beyhude yere telaşa düşülmesi 
sırf zarardan başka bir netice vermiyc
ce ktir. 

iç fındık: - Rapor haftası İ«iinde ;ız 
mikdarda muamele yapılmrştır. Fiatlar 
geçen hafta olduğu gibi 1934 Gireson 
mahsulü için 100 kilo batma cif Ham -

burg 500 fransız frangı, levantineler için 
ise 490-495 franstz frangı raddesinde bu
lunmu§lardır. 

Badem içi: - Geçen hafta içinde ba
dem üzerinden dahi zikre değer işler ol
mamıştır. Bu itibarla fiatlar değişmemiı 
ve 17-22 eyUll 1934 haftasında olduğu 
gibi, tatlı badem içleri için 100 kilo başı
na cif Hamburg 62, acı bademler için 
ise gene 100 kilo başına cif Hamburg 52 
florin raddelerinde bulunmuşlardır. 

Bu fiatlar İtalyan mahsulü Hatlarına 
nazaran yüksek bulunmaktadır. 

Tiftik: - Bir taraftan vaziyet dola
yısile diğer taraftan da Türkiyece talep 
edilen Hatların kabul edilmemeleri iti • 
barile geçen hafta i«iinde iftik üzerinden 
dahi mühim nisbette işler yapılmamıştır. 
Bununla beraber fiat yüksekliğinin iş 

yapılmamasındaki rotu ikinci derecede 
gelip vaziyet daha ziyade tiftik itba1i 
için vaki olan müracaatlara vaktile ce
vap alınamamasından doğmuştur. 

Tiftik piyasası dahi sağlam ve fiat
lar iyi bir seviyede bulunmaktadır. Şöy
le ki birinci teşrin başmda aşağıdaki fi
atlar üzerinden teldifat yapılmış ve u 
çok satışlar da olmuştur: 

Adi neviler kilo başına 8-8,75 Fr. 
Frangı 

Orta neviler kilo başına 9-15, Fr. 
Frangı 

İyi neviler kilo başına 10-11 Fr. 
Frangı 

Haber aldığımıza göre mühim bir 
firma 10.0JO kilo tiftik üzerinden ve or· 
ta nevilerden kilosu 9 frank fiatla mu
kavele ııktedilmiştir. Diğer mensucat 
maddelerinde oldu!;l gibi tiftik ü.zerin-
1 ~., _ctecek haftalar içinde iyi işler 
yapılabileceği şüphesiz gibidir. 

Yün: - Yün üzerinden bir hayli it· 
ler yapılmıştır. Haber aldığımıza göre 
henüz birinci teşrinin başında yarı yı
kanmış Trakya yünlerinden 10.000 kilo
luk bir parti cif Hamburg 12 fransız 
frangına satılmıştır. Eylfıl sonunda ise 
5.100 kiloluk bir parti gene aynı firma 
tarafından keza yan yıkanmış 5.000 ki· 
lo Anadolu yünü cif Hamburg 13 Fr. 
frangına alınmıştır. 

o/c45-50 randımanlı Anadolu yünleri 
için ise takriben cif Hamburg 8,S Fr. 
frangı istenmiştir. Piyasa yünlerimiz 
için dahi sağlam ve ümitbahş bulun • 
'llaktadır. 

Zahireler: - 15 gün eve1ine kadar 

muhtelif zahireler ve bilhassa Türkiyt 
mahsulleri üzerinden yapıla gelmektt 

olan hararetli muameleler bir dere«yC 

kadar durmuştur. Bunun sebebi d.ah1 
şüphesiz yeni vaziyettir. Bundan baş• 

ka hükumetin tesbit eylediği fiat siya• 

setinin dahi rol oynadığı zannediliyor• 

Malfun olduğu iizcre Almanya iktısat 

nezareti ne§rettiği bir kararname ilt 

muhtelif mahsullerin cihan piyasasın • 

daki fiatlar yukarsnndaki fiatlara alı• 

rup satılmasının önüne geçmek istemiş• 

tir. Bu kararnamenin şamil bulunduğd 

maddeler arasında zahireler de bulun • 

maktadır. Almanyada bazı alakadarlar 

nezdinde beslenen kanaata göre son za• 
manlarda Almanyaca stın alınan parti• 

ler ve bu meyanda Türkiye sert huğ • 

daylan irin yüksek bir fiat ödenmi~tir. 

Şöyle ki en iyi Kanada buğdayı 6 flO" 

rine satılırken türk buğdayı 7,20 flori• 
ne alınmıştır. 

Binaenaleyh geçen hafta Türkiy• 
mahsullerinden mübayaa yapılamama 

smda bu fiat meselesinin ne del'eceyl 
kadar müessir bulunduğu tetkike şa • 
yandrr. 

Palamut ve Trillo~ - Piyasa dur· 
gun geçmiştir. Bunun en mühim sebebi 
dahi yeni vaziyetten doğmuştur. Mü • 
him mikyasta işler yapılmamasına raf• 
men fiatlar yüksclmcğe meyitıi bulun• 
maktadır. Ancak birinci teşrin başında 
fzmirden şu fiatlar teklif edilmekte 
idi; 

Trillo yüzde 42, 750 fransız frangı 
Trillo yüzde 45, 840 fransız frangı 
Pal:ımut iyi neviler 580 fransız frangı 

Palamut inglese 480 fransız frangı 

111. Nakliyat ve 
• 

tarı e 3r 
J er om Pu siç firmasının temsil ettiği 

Yugoslav Jadranska, Plovidba D. D., 
Vapur Kumpanyasının İ:zmir'den Tri• 
yeste limanına muhtelif eşya için altın 
şilin olarak ton başına aldığı navlon üc• 
retleri~ 

'Oziim (kutu, torba, suval) 
İncir ( ., ,, ,, ) 
incir hurd<> 
Tütün 
Deri 
Pamuk 
Zahire 
Palamut 
Halı 

10/-
10/-
8/-

20 / -
2fı/-

201-

81-
9/-

50/ -
Afyon 601-

Maden 10/-
NOT: - Bu ücretlere aynca % 5 

primaj ilave edilir. 

lV. Arz ve taleuler 
Memleketimizden mal almak istiyeıt 

muhtelif ecnebi firmalar ile istedikleri 
maddelerin bir listesini aşağıya yazıy<>' 
ruz: 

At kılı: 

Burno Brunck, Frankenstein'irı 
Schlesien. 

Pamuk: 
Boden und Haag, 
Brem en, 

Baumollbörse, Poıtfach ııs 

Yün, Yap, lı: 
Staudt und Co. 

Berlin W 9 
Hermann - Göring - Str. 6 
Gebruder Kaufmann, 
Grimitschau 

V. Adresler 
Amerika'da Nevyork şehrinde deri it· 

halatçılarının adresleri: 

Leo.ape Trading Co. 
25, Bredway. 

Oliver Produce Corp. 
106 W. 38 th. Strect. 

z. H. Rossbach and Broa. 
110 Gold Street 

Armand SChmoll, İne., 
41 Park Row 

Schmoll Fils Ass'd 
25 Spruce Street. 



Gaı pta fikir ha ı ek etleri mış bir nizamname mucibince müessese 
sahibi tarafından tayin edilmektedir. 

Patronla amelenin fevkinde olmak 

üzere bir "haysiyet divanı,, tesis edil

miştir ki meslekten bir hakimin riyase

ti altında bulunan bu mahkeme patro

nun salahiyetini suiistimal etmesi, işçi

nin itaatsizlik göstermesi, greve tahrik 

gibi "içtimai şerefi., ihlal eden ahvali 
rüyet eder. 

LO. 'CACILIK NEDlR? BUGÜNKÜ LONCACILIGIN NAZARİ 
GAYE. t. tTAl.YA VE AV\1AN Y 4.'DA ALDIGI ŞEKİL 

Paris'te çıkan "Rcvuc Politique et 
Parlementairc., mecmuası loncacılık 
hakkında gayet mühim bir makale neş· 
rediyor. Bu yazının en ziyade dikkate 
değer yerlerini tercüme ediyoruz: 

"'L 0ncacılık., tabiri birkaç seneden· 
beri moda oldu; Musolini tarafından 
o~aya atıldı ve Almanya'da, Avustur
ya da, lspanya'da ve Portekiz' de dahi 
kabul edildi. Şimdi de Fransa'da efka
rı umumiye, kelimelerin sihrine ka -
p.ılan bir kısmı devlet teşkilatını ten
sık etmeli vesilesiyle eski loncacılık u-
ıulüntı hattt! • d'k" 1' • b' 

d şım ı ı mec ıs yerme ır 

esnaf ŞOrbı ikamesi fikrini müsait bir 
tc"kildc telakki ediyor. 

Bu, basit bir görüı.tür filhakika 
"Lo :r ' 

ncacıhk,. tabirinin esasen pek ka-
ranlrk olan manasında biribirine benze
nıiyen ve hatta birçok bakımlardan a-
ralarında 'dd 1• . §ı et ı tezatlar teşkıl eden 
ınüesseseler gizlendiği unutuluyor. 
• ~oncacılılt,, ( corporatisme) kelime
ıının • ·ı: ıştı,.akı ve tarihi manası tetkik 
edilirse onun b • • • h' h , azı ımtıyaz ve ın ısar 

haklarını haiz ve ustalarla rırakları ta-
akk" · :: umlerı altında bulunduran bir es-

naf züm • v S resı demek oldugu anlaşılır. 
~a bir ıneratip silsilesi esasma göre 
lan rulmuı olup bütün ortaçağa hakim o. 

bu esnaf teşkilatı fransız inkılabı 
~•larında Fransa'da ve garbt Avrupa-
a 0

rtadan kaldınlmış ise de yirminci 
asrın başlarına kadar Orta ve Şark Av· 
~pa'da hüküm sürmekte devam etmiş· 
tir, 

•. Makineciliğin inkişafı, büyük: aana
Yiın teniılemesi gibi hldiselerle tröst 
'9e kartel §eklinde tecelli eden srnat te· 
kis"f · u sıyaseti, 1ı:anun vazılarmm haklı 
olarak bir içtimai istikrar unsuru ad
dettiği esnaflığın ihyası irin sarfettig~ i 
b".. " utun gayretlere rağmen loncacılığın 
faaliyet ve nüfuz sahalarını gittikçe da
raltmışlardır. 

Siyasi ve iktısadi bir müsterek ülkü
~?n tahakkuku gayesiyle ~illetin bü
tun faal kuvvetlerini reisi etrafında 
t?plamak maksadını gütmekte olan fa. 
•

1st loncacılığı bUsbiltün başkadır. Dev 
let te§kilah ve mekanizması arasına sı
~ııtırıfmış bulunan faşist loncaları dev-
etin tahakkümü altında bulunur ve ay
nı Ctntia • 'h • ıstı sahne çalışan patron, me-
tnur ve iş ·ı . . 
,. • çı erı bır araya toplar. Onun 
ıl%ıfesi yaln • "h • • tU lQ . ız ıstı salı tanzım ve her 

:ıti: . içtırnaı ihtilafları halletmek de-
,. ' Bıyaat g 1 • 
ra M h aye er de takip etmektir, zı· 

• ... l usolini' • . 
esasına . nın maksadı demokrası 
dırarak ytnU~tenit meclisi tedricen i(al-
'C"ü erıne m 1 • • 
• ltür tnü ern eketın loncalanyle 
d• esseseıer· • . 

' ılmiş v ı tarafından ıntıhap 
•e nezaret; tnüntehiplcrinin murakabe 
..__ altında 'f .. b' meslek e ha vazı e goren ır 

Ortaç ~ bı meclisi,, getirmektir. 
~d A ag loncacılığı telakkileri mer-

vrupa'd 
l:adar h!ki a son senelere varıncıya 
ran A nı olmuş bulunduğuna naza. 
l'lsına:u::urya loncaları bu iki ıekil a
dilınezd 11?11 müesseselerdir. Katle
tird'v• en bırkaç hafta evet vücuda ge-

ıgı Yeni 

vusturya Başvekili Dolf us'un faşist fi. 
kirlerinin tesiri altında kalmış ve bu 
suretle bizzat tensik ettiği loncalara bi
rinci derecede bir siyasi vazife vermiş· 
ti. Şimdiki Başvekilin bu esasları de
ğiştirmiyeceği tahmin edilebilir. Fakat 
loncaların iktısadi bakımdan da büyük 
bir ehemmiyeti haiz bulundukları mu
hakkaktır. 

Almanya'ya gelince bundan bir se
ne evel, M. Musolini tarafından takip 
edilen yola sapılacağı zannolunabilirdi. 
"Rahenau'un sınai teşkilat ve rasyona
lizasyon planları birçok kimseleri hala 
cezbediyor ve milli - sosyalist fırkası 
birçok formül arasında tereddüt edi
yordu. Fakat aradan birkaç ay geçtik
ten sonra Hitler hükfunetinin loncacı· 
hk usulünü birdenbire terkettiğini gör 
dük. Bu hareket hattı belki sosyalist 
sendikaların kaldırılmasına rağmen va
ziyetin kafi derecede tavazzuh etmiş 
olmadığını görmekten ileri geliyordu. 
Her ne sebepten ise alman hükfuneti 

faşizmin kendi teşkilatı arasına almak 
suretiyle muhafaza ettiği mesleki züm· 
releri ortadan kaldırdı ve yerlerine pat 
ronların kati hakimiyetini tesis etti. 
Şimdi her patron, arzu etsin etmesin, 
emri altında bulunan işçiler üzerinde 
devletin bir memuru sıfatını haizdir. 

Bu yeni teşkilatın esası 20 kanunu

sani 1934 tarihli kanunla vazedildi. Fab 

rika, tezgah veya mağaza patronu mut

lak hakimdir; işçiler ona itaat etmek 

mecburiyetindedir. Fakat gerek patron 

gerekse işçiler millet ve devletin umu

mi menfaati hesabına müessese veya 

Görülüyor ki bu kanunla vücuda ge
tirilen istimai ıslahat, Weimar esas teş
kilat kanunundanbcri Almanya'da yapı-

lan ıslahatın en ehemmiyetlisidir. İş
çilik hakkındaki mevcut mevzuatın kaf-

fesi ilga edilmiş, sendikacılık kaldırıl
mış, müşterek iş mukavelenamesi usulü 
terkolunmuştur. Patronla amele arasın

da münasebat ahdi esaslara müstenit 
bulunmaktan çıkmış olup Marksizm pa
rolası olan sınıf mücadelesi yerine hü-

kumetin ikame etmek istediği ve teşri
ki mesai ile meratip silsilesine göre 
itaatten ibaret olan mefkure mucibince 
en yüksek makamlar marifetiyle tayin 
edilecektir. 

Bu loncacılık taslağının faşist lon
cacılığından ne kadar farklı olduğu ko
laylrkla anlaşılır. M. Musolini'ye göre 
loncacılık devlet teşkilatına dahil bu
lunmakla beraber gene sendika esası
na müstenittir. İtalyan amele sendika
ları fikri bir istihale geçirmiş, tecavüz· 
kar mahiyetini kaybetmiş, siyasi kuv· 
vetin direktiflerini kabul etmiş olmali· 
la beraber sendika halinde kalmış ve fa. 
aliyetine devam etmekte bulunmuştur. 
M. Hitler ise sendikaları kaldırdı ve 
yerlerine ideolojik bir müessese kur
muştur. 

Yeni nepiyat. 

DEMIRYOLLARI MECMUASI 
teşebbüsün inkişafına çalrşmakla mü· Demiryolları Mecmuasının 116 rncr 
kelleftirler. sayısı bol ve faydalı yazılarla çıktı. 

Yirmi kişiden fazla çalıştıran her Demiryolarınrn her türlü tekamülleri-
ni mütalea eden yazıların üstün kıyme-

müessesede patronun yanında bir isti- tine bilhassa işaret etmek isteriz. Bun-
,are heyeti bulunur. Bu heyet azaı:ır dan başka, milli sanayiin verimine ve 

patron tarafından iytimat ettiği kimse- yeni tenzilatlı atrifelere ve enerji iktr· 
ler arasından ve mıntakanm Hitlerci a- sadiyatına, gelecek harpta demiryolla-
mele teşkilatı reisinin inzimamı reyi rrnın oynıyacakları büyük rollere ait 

olan yazılar her okuyucuyu yakından ile intihap olunurlar. Heyetin vazifesi 
alakadar edecek yüksek değerlerdedir. 

mahdut olup fabrikanın işleme şeraiti 

hakkında tavsiyelerde bulunmaktan 
Mecmuada kuvvetle göze çarpan şu 

yazıları bilhassa kaydetmek lazımdır: 
ibarettir; müessese sahibinin kararlan- Profesör fgel tarafından yazılmış al· 
na muhalefet edemedikleri gibi ona di- man işletme istasyonlarında lokomotife 

rektiv de vermezler. bakım tesisatı, Ahmet Fethi Beyin fran 

Müessese sahiplerinin faaliyetini sız demiryollarımn ıslahında takip e-
dilmekte olan ana yollar yazısı, Alestimurakabe etmek, bunlarla istişare heye· 
ki mesnetler tetkikatı, artık açıklık 

ti arasında çıkacak ihtilafları halleyle- hakkında araştırmalar, 1933 kongresin· 
mek, grev ve lokautlara mani olmak ve de ortaya konan düşünceler, kaynat< 
ücret mukavelenameleri şartlarını tes· yerlerinin muayenesi, buhar kazan ve 
bit etmek gibi vazifelerle mükellef me- makinelerinde hararet iktısadı ve kö-
murlar dahi vardır ki bunlar her iktr· mürden tasarruf etütleri... tafsilatlı 

ve çok güzel hazırlanmışlardır. Bunsadi mıntakaya Başvekil tarafından ta-
dan başka mecmuada dünya demiryol· 

yin olunurlar. ]arı faaliyetleri ve harekatı, sağırlık, 
Ücret mukavelenamesi iş verenle dilsizlik etrafında bir musahabe, demir 

iş gören arasmda serbestçe taayyün et- sporun muvaffakıyetlerini toplıyan bir 
mit bir mukavele olmaktan çıkmıştır. hulasa da vardır. Gün geçtikçe ileri gi-
Amelenin istihdam şekilleri şimdi, ko- den mecmuayı kutlarken karilerimize 

Bugünkü at 11arışları 
Sonbahar at yarışlarının ikincisi bu • 

gün yapılacaktır. Yarışları ve koşacak 
at ve kısraklar arasında kazanması ih
timali olanları sırasiyle yazıyoruz. 

Birinci koşu: Dört ve daha yukarı 
yaştaki halis kan ingiliz atvekısraklara 
mahsus satış koşusudur; Mesafesi 2000 

metredir. 

Bu koıuya kaydedilen at ve kısrölar 
şunlardır: 1 ımail Hakkı Beyin Ba
yar, Ahmet Fikret Beylerin Grandezza, 
M. Bins'in Barç, LQtfi Beyin Türkan. 

Geçen hafta 1400 metrelik koıuda 
Grandezza birinci Barç ikinci gelmif-o 
ti. Yalnız bu mesafe Barç'm aleyhine 
idi. Bugiln koıuyu bin"birlnı çok ya• 

liın bitireceklerini zannediyoruz. lJa. 
yar da eyi koştuğu takdirde bu iki at
tan ayrrlmıyacaktır. Koşuyu kazanacak 
atı seçmek zordur. Fakat Grandezza'ya 
korkmadan plase oynanabilir. 

!kinci koşu: 3 yaşındaki yarım kan 
İngiliz taylara mahsustur. Mesafesi 
1400 metredir. Bu koşuya kaydedilen 
tayların en kuvvetlisi Emir Salih Efen 
dinin küçük Klas'ıdır. Ahmet Fikret 
Beylerin Kapı geçen hafta güzel bir 
koşu kazanmış olmakla beraber Klas'a 
faik bir kuvvet gösterememiştir. 

Üçüncü koşu: Dört ve daha yukarı 
yaştaki halis kan ingiliz at ve kısrak
lara mahsustur. Mesafesi 2200 metre
dir. 

yin Bekarı ile Prens Halim Beyin Ro 
flon'u arasında bir boğuşma olacakıır. 
Akif Beyin Kazbadalya'sı da bu koşuy.1 
kaydedilmişse de netice üzerinde mü
essir olamaz. Ronflon da geçen hafta· 
ya nazaran daha eyi vaziyette olmadı

ğından koşuyu Bekar'm kazanacağını 
zannediyoruz. 

Dördüncü koşu: Dört ve daha yu
karı yaştaki yarım kan ingiliz at ve kt· 
sraklara mahsustur. Mesafesi 2000 met
redir. 
Koşuya dört at kaydedilmiştir. Bah· 

simüşterek oynıyacaklar Yıldırm'a gan· 
yan Bozkurt'a plase oynıyabilirler. 

Beşinci koşu: Dört ve daha yukarı 
yaştaki yerli, yarım kan arap ve halis 
kan arap at ve kısraklara mahsus ban
dikap1ır. Mesafesi 1600 metredir. Ko
şuya ıkaydedi1en at ve kısraklarla taşı· 
yrqklan sikletleri yazıyoruz: 

Memlekette yetişen ve ıonbahar 
yan,larma girecek aafkan ve ikl 

yatlı taylarımızdan birkaçı. 

Hakan 62, Ünlü 61, Sefil 60, Uğur 
58, Sarıkız 56, Rüzgar 54, Ceylan 52. 

En ağır sikleti taşımuına .rağmen 
l(oşunun favorisi Hakan'dır. Plase i~in 
'OnlU ve Sanlan tavsiye edebiliriz. 

Çifte bahtı üçüncü ve beşinci 

koşular arasında olduğuna göre 
Bekar • Hakan oynıyacaklar kaybetmez 
ler zannediyoruz. A. 1. 

Likmaçlan 
başlarken 

Ankara mıntakası 934-935 aeneıü li.k 
· maçlarına bu hafta başlanıyor. Temen· 

ni edelim ki bu senenin maçları geçen 
senelerin tik ve şild birincilikleri gibi 
bin türlü dedikodu, münakaşa ve hatti 
döğüşlü olmasın. Mıntaka heyeti maç• 
Jardan evel her kulübün oynatacağı o
yuncu larm vaziyetlerini layikıyle tet• 
kik ederek oynatsın ki kulüplerde maç• 
Jardan sonra çeşit çeşit itirazlara bat 
vurmasınlar. Halkımız da güzel ve ne
zih oyunlar 9eyretmit olsun. Takımlar
da aldrklan neticelerden emin olun• 
lar. Nazan dikkatimizi celbeden diğer ...,., eıas teşkilat kanununda A-

Hakimiyeti Milli 

miserlerin nezareti altında lialeme alın- tavsiye ederiz . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bu koşu geçen haftaki gibi Akif Be· 

Tefrika: 113 1 Süpürgeleri birer tüfek gibi sırtında, merdiveni çıktı, ı 
bacaklarını sürüye sürüye nöbetçinin önünden geçti ve 
kendini güvertede buldu. Güverte yolcularına katılarak 

ölülerin kollan da - etraf ta uçuşan martıların gagalan al• 
tında - şöylece denize sarkıyordu .... Evet. ... 

ye•nin romanı: 3 

İnsanlığın hali 
Anclre Marlo 

bu ... {Sahte bir hayatı kendine yaraştıramadığmdan değil, 
du .. sc er bu sahte hayata bürünmek mecburiyetinde bulun
du ~una ve belki asıl hayatının da bu sahte hayata bağlı ol
) guna §aşıyordu. Bir Çin barında durup süpürgelerini 
d~r~ ~ıraktı. İçince içmeğe ihtiyacı olmadığını, ancak ken
b ~~ hır tecrübeye daha vurmak istediğini anladı. Bar sahi· 
i:ın ~duğu paranuı üstünü geri verişi onu aydınlatma· 
d .. ~ettı. Elbise değiştirdigv inden beri etrafındaki alem de 
egış · · bu ınıştı, bunun neden ibaret olduğunu anlamak istedi: 
artık aynı olmıyan bakışlardı. 

. Aynı zamanda, nefsi müdafaa veya memnuniyet saika· 
·~Y~e, Yeni hüviyetini herkesin kabul eder görünüşü kendi-
Bını de b h.. . d . . u uvıyete aha fazla ahştınyordu. Sankı, hır te-
Badüf ona h t 1 · · · d. aya mm en par ak muvaffakıyetını temın e ıVerrn · . 
. ıştı. Hayır, muhakkak ki insanlar mevcut değillerdi, 
~ netekim, elbise değiştirivermekle insan benliğinden 
d uluyor, başkalarına göre de başka bir adam olabiliyor
du. Bu, ilk defa olarak Çin halkı arasına karıştığı zaman 
ki UYrnuş olduğu yadırgamanın tıpkısıydı. "Sonra da derler 
de !~ansızca bir hikaye kaleme almak o hikayeyi yaşamak 

gıJ, Yazmaktır!,, 

baş tarafa doğru gidip süpürgelerini bir halat yığınının 
üzerine bıraktı. Artık, ilk limana kadar bckliyeceği bir teh-

like yoktu. Fakat gene yüreği rahat değildi. Güverte yolcu
larından bir rus yaklaşıp sordu: 

- Siz gemiden misiniz? 

Ve cevabı beklemeden devam etti~ 

- Gemilerde gezmek zevkli şeydir, değil mi? 

- Bunu sen sonra öğrenirsin oğlum. Fransızlar seyaha-
ti severler. Bu bir hadisedir: laf istemem. Kaptanlar birer 

baş belasıdır, ama patronlar da öyledir. İnsan gemicilikte 
doğru dürüst uyuyamaz da. Yalnız eyi yenilir, içilir. Ben 

Cenup Amerikasında iken gördüm: misyonerler vahşilere, 
latince mersiyeler öğretirlerdi ve bu haftalarca sürerdi. 
Sonra günün birinde piskopos gelince ses sada kesilirdi: 
çünkü vahşiler duydukları saygıdan felce uğramışçasına, 
susarlardı. Ama, sanmayınız ki bundan dolayı da, mersiye 

okunmazdı: ormanda, yalnız onu dinlemiş olan papağanlar, 
huşu ile mersiyeyi okumağa başlarlardı. 

•.. Bir sefer de, on yd oluyor, Seleb'ler açığında, kendi
lerini sulara kaptırmış, hindistan cevizi kabuğuna benziyen 
arap gemileri gördüm ki ölmliş vebaWarla dolu idiler ve 

- Sizin taliiniz varmış. Ben yedi yıldır gezer duru~ 
bunlara ben.zer hiç bir şey görmedim. ... 

- İnsan, hayata sanat vasıtalan ilave etmelidir, tab~ 
sanat yapmak için değil, fakat hayattan fazla nasibini 8' 
mak için... . • • 

Karşısındakinin karnına bir tokat wrup tedbirlı bır ~ 
dam halile hemen arkasım döndü: tanıdığı bir otomobil sil 
ma merdivenin başında durdu: Ferral Franaa'ya dönüyotl 
du. 

Bir çocuk, elinde hareket çanı olduğu. Jıalde ctivert8tl 
dolaşmağa başladı. Çanm her çalqı Klapik'in katbtnde '
aksi-sada gibi ötüyordu. Kendi kendirıe: ,,_., 

"- Avrupa. Bayram bitti. Şimdi Avrupa." dlf-e 18,y~ 

di. ~ 
Yaklaşan çan sesi ile beraber sanki onwı &arpsmfl 

kurtuluş gibi değil, bir hapishane gibi dikiliıor,du. 
tehlikesi olmasaydı çoktan vapurdan çıkardı. 

Rusa sordu: 
- Üçüncü mevkiin ban acaba -açddı mı? 
- Bir saattenberi. Denize çıkıncaya kad• b~ Qlia 

ya gidebilir. 
Klapik rusun koluna girip. 

Haydi gibip sarhoı olalım, de<IL 
Sonu var 
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Uşal{ta futbol şanı piyonlul{ maçları 
bir -:ıhel de programa her bdta Uç bt

rlnci takım maçı konulmuıdır. Ve 
buna ı•ebrp bu sene Jfke lttlrak eden 
lrultıplcr 'idadinin geçen seneye naza
ran ço1<1utu ve maçların arcak mevıl
mc ltalmamaaı (ibl ihtiyaçlar sebebiyet 
vermiş he de hu 'ekil hem halkın saat 
12 gfbi hennı: yem~k ı:11manı olan bir 
uattc maslara gitmesine sebebiyet ve
recek ve hem de maç hasıi"tınm altıya 
taksimi laılUp erir o günkU ma!'lrafları
na yeti2miyecck kadar d11ğiimasmr mu
cip olrıcıı.ktır. Eıascn ban kuiüplerin de 
bu •ad~tte itinız ettiklerini ve futbol 
heyetinin de v:ı.dy~ti naurı d!kkate al
dığını d.ıyduk. L;k ı--.. çlarma l~tirak 

eder.ek kulı.ıplcrin vadyetine gelince: 

Spoı kulUbU ile a,ağı yukarı geçen se
neki zayıf kadroaunu takviye edemedi
ğini son yaptığı ekzersfs maçlarında 

aldığı netice lle görmUt olduk. Şayet 

kulOlıUn kaptanı Kemal Bey yeni yetiş
tirdiği oyuncularını llk maçlarına sak
lamı!I lıı~ buna rtiyece~imiz yoktur. 

A !tın Ordu takımı geçen sene lik 
maçlarının ikinci devre!\inde bize bU
yUk limitler vermişti. Yalnız ııon za
manlarda oyuncularından bir kısmının 
başka mahallere gitmeleri ve birkaçının 
da kulUptcn ayrılma!ının vaziyetlerini 
sarstı~ınr geçen hafta Ger.çler Birliği
nin karşısında aldığı netice ile gördük. 
Maamafih değerli bir idareci olan u
mumt kaptanları Orhan Şeref Be}•İn 

gayretiyle ıız zaman lçincle vaziyetleri
ni di\ zeltcceklerini Umit ederiz. 

kıymetli elamanları bulunan bu takı

mın bu sene başında pek atıl hareket 
ettikleri görUlmektedir. Son İzmir - İs
tanbul seyahatlerinden sonra kendile
rini takım halinde göremediğimiz gibi 
kendi aralarında da çalışmadıklarını işi 
tiyoruz. Askeri fabrikalar gibi bUyUk 
bir müesseseye istinat eden ve başların
da Eyilp Paşa ve Fikret Bey gibi de
ğerli şahsiyetler bulunan güçlillerin 
hakiki vaziyetlerini gelecek hafta Mu· 
hafız Glicü maçında görmüş olacağız. 

Türkiye futbol birincilikleri grup 

milsabakalarınrn 12 birinci teşrin 934 

cuma ıUnU Uşak'ta başlıyacağı hakkın

da Federasyondan Mıntaka Merkeı he

yetine birkaç gtin evel bir telgraf gel
mişti. 

Balıkesir şampiyonu ile Altay'ı kar. 

şıkarşıya görnıeği çok arzu ederdik. 

Fakat Balıkeııir İstanbul'da kuvvetli ra 

kiplerle karşıla~acaktır. Bu noktadan 

Altl\y için avantaj şimdiden baılamış 

oluyor. 

Gençler Birliği: Tatil müddetini 

Dlin de Luna ait program ve tallma

tın futbol heyetine geldiğini öğrendik. 

Birincilikler hakkında kendisine mUra· 

caat ettiğim Mıntaka Futbol Heyeti 

Reisi Yusuf Ziya Bey şu beyanatta bu· 
lundu: 

Bizim ~ampiyoıı Turan İdman Yur• 

duna gelince: 

Gen~1eri epeydenberi Çl\hştırıyorduk. 

Umarı mki eyi dereceler elCe ederiz. 

Bu sene ml\çlara Muha!ız GücU, An
kara Gt!cU. Gençler Birliği, Altın Or
du, Çanhya, Demir Spor, İttifak Spor, 
ltmkkıı.le, Çankrrı ki ceman dokuz ta
Jn mittirak edecektir. Bunlitrclan Demir 
Spor kulUbü daha bu sene tescil edil
miottr. Tabiatiyle yeni te§ekkUl eden 
bu kulUpten bugUn için bU7tlk muvaf • 
falnyctleı· beklenemez. Nete kim aon 
raptığı ekıcrsiz maçlarında Gençler 
Birliğini vr Çanlcay:ı taknnlanna ol
dukça yüksek farklarl:t mağlUp olmuş-
tur. 

Kırıkkale ile Çankırı takımlarına 

gelince bunla:- hakkında hemen hiç bir 
malılmatımız olmadığ gibi maçlara da 
iıtirak edecekleri ıUphelidir. İttifak 

Mıntakanın en kuvvetli dört kulU
büne gel ince: bunlardan Gençler Birli
~I. Ankara Gticü, Çankaya hemen he
men eski kaclrolarını muhafaza etmek
tedir. Bu sene en fazla nazarı dikkati 
ni celbeden ve sahalarında muntaza
man çalrştıkları görülen takım Muha
fu: GilcUdUr. Bu sene takımlarını beş 
altr oyuncu ile takviye eden gUçliller 
yeni sene şampiyonluğunun kuvvetli 
namzetlerinden biridir. Cuma günil De
mir Spora karşı çıkaracakları takım ve 
oynıyacakları oyun ile vaziyetlerini öğ

renmİ!J olacağız. 

Çankayahlar kadar idmanlı bir halde 

geçiren kulüp Gençler Birliğidir. Ta· 

kımları geçen seneki kuvvetlerini geç
memi!'ıse de zayıflamamışlardır. Eksik 
bir kadro ile fttifak Spor ve Altın Or
duya karşı oynadıkları oyun ve aldıkla
rı dereceler bu takımın her an için şam 
piyonluğuıı kuvvetli namzetlerinden 
olcluğllnu gösteriyor. 

933 • 934 Ankara birincisi olan Çan· 
kayalılar üç aydır durmadan çah;ıtılar. 
Bugün de Türkiye birincilikleri için 
Konya'da bulunuyorlar. Konya grupu· 
nun Türkiye ~ampiyonluğunun namze
di olan Çankayalılar bu sene elde ettik
leri Ankara birinciliğini kaybetmemek 
için gene ·var kuvvetleriyle uğra~acak

larına şliphe yoktur. Bütün kulüplere 
yeni sene maçlarında muvaffakıyetler 

"Bu sene Türkiye futbol birincilik

leri grup müsabakalarının Uşak'ta ya

pılması için federasyona teklif ve ri

cada bulunmuştuk. Bu ricamızm kabul 

edilmiş olduğunu görüyoruz. 

Stadyomumuz böyle umum1 ve şamil 

müsebakaların icrasına müsaittir. Dört 

beş senedenberi üzerinde işlenen stad

yomumuzun bu gibi mühim milsabaka

lara sahne olması mmtakamrz hesabına 

büyUk bir kardır. 

Şehrimize Aydın, Denizli, Manisa, 

ve İzmir mmtakaları şampiyonları ge

lecektir. Bu sene Balıkesir'! grupumuz· 
da göremiyoruz. 

İzmir mlistesna olmak Uzere diğer 

döı t mıntakanın şampiyonları aşağı yu· 

karı aynr kubvettedirler. Bilhassa bu 

kuvvet müsavatından dolayı maçların 

hayli heyecanlı olacağını umarım. 

Hazırlıklara ba~ladtk ve hararetle 

devam ediyoruz. Stadyomumuz Uzerfn. 

de de meşgulilz. BHı esaslı noksanları 

da ikmal etmek üzereyiz. Gelecek ml· 

safir takımların tam surette istirahat.. 
tarı temin <' lunacaktır. 

Maçlar program mucibince 12 birin· 
el teşrin 934 te başlayıp 19 birinci teş· 

rin 934 te bitecektir. Grup ıampiyonu 
21 birinci teırinde Uşak'tan Bursa'ya 
müteveccihen hareket edecektir. 

Şimdilik bizden ıamplyon taktmJ.,. 
ra dolu muvaffakıyetler." AnlCara GUcU'ne gelince: elinde çok dileriz. HİKMET 

Belediye ıeçimine ait birkaç lntlba 

Tifo ve sair bulaşıklı 

sabit olan HAYAT 
hastalıklardan korunmak için bütün mikroplardan 

Telefon: 1775 

tamamen ari olduğu birçok raporlarla 

SUYUNU . . . 
ıçınız. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 

Komisyonu ilanları 
İLAN 

Yozgattaki kıtaat ihtiyacı için aşağıda yazılı beş kalem 
erzak münakasaya vazolunmuştur. Miktar teminat ve iha
le günleri hizalarında yazılıdır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün saat 13 ten 14 e kadar Yozgatta As. 
satınalma komisyonuna müracaatları. {2902) 

Cinsi 
Mercimek 
Patates 
Kuru soğan 
Sabun 
Zeytin yağı 

Teminat 
Kilosu Lira 
13,000 49 
35,000 135 
17,000 39 

5,300 49 
600 18 

L LAN 
Pınarhisar kıtaatı ihtiya

cı için 2026 kilo toz şeker 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
İhalesi 16-10-934 saat 15 te
<!ir. İsteklilerin teminatla
riyle Vizede As. Sa. Al. ko
misyonuna müracaatları. 

(2929) 8-4523 

fLAN 
Ordu ihtiyacı için (2000) 

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

Talipler evsaf ve sartna
mesini görmek üzere her • 
gün öğleden sonra ve mü -
nakasaya iştirak edecekle -
rin o gün ve saatinden evel 
teminat ve te1<1if mektupla
riyle birlikte M. M. V. satın 
alma komisvonuna miiraca-
atfarı . (2643) 8-4162 

t LAN 
Vize'dcki kıtaat ihtiyacı 

için 584 Kilo beyaz peynir 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

İhalesi 4-11-934 cumartesi 
giinü sa:ıt 15 tedir. İsteklile
rin tcmim~tlariyle muay\•en 
günde Vize'de satmalma 
Ko. nıma müracaatları. 

(2930) 8-4562 

İhale tarihi 
24 Teşrinievel 934 

24 " " 934 
24 " " 934 

1 Teşrinisani 934 

1 " " 934 
8-4477 

<:iaati 
15 
14 
15 
15 
15 

Tophanede lstanbul Le · 
vazım Amirli~i Satm 

Alma Komisyonu 
ilan lan. 

İLAN 

İstanbul Levazım Amirli
ğint bağlı kıtat için 35 bir 
kib beyaz peynir 14.10.19?4 
pazar günü saat 14 de kapa· 
h zarfla alınacaktır. Sartna 
mes·n: görc:eklerin her gün 
ve ta~iplerin belli saaattcn 
cvcl 1P.kliflerinı Tophane • 
de komisyona vermeleri. 

"333'' "5935" 8-4159 

DOKTOR 

Baha llazım 
GAZİ TERBİYE 

ENSTİTÜSÜ HEKİMİ 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gençağa 
apartımanmda Hususi 
daire telefon: 2661 her 
gün öğleden sonra saba· 
ha kadar gece müracaat
tan kabu1 olunur. 8-4396 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

45 TON PETROL 
90 " BENZİN 
10 ,, BOR Y AG! 

90,950 KİLO MUHTELİF 
NUMARADA MADEN 
YAÔLARI 

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

(2934) 8--4525 

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

140 ,, 8. No. CtNKO 
50 ,, 6. N o. ÇİNKO 
Yukarda yazılı malzeme

lerden 55 ton adi tutyanın 
6-7-8 tarihli Hakimiyeti Mil 

ı liye gazetelerinde kursun 
1 olarak neşredildiği görül

mekle pazarlığı 14-10-934 
tarihine tehir edilmiştir. 

(2937) 8-4526 

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 

50 TON MEŞE KÖMÜRÜ 
Yukardaki malzeme pazar

lık suretiyle 16- 10· 934 tari
hinde saat 14 te ihalesi icra 
f'dilecektir. Taliplerin temi· 
ııat ile müracaatları. (2953) 

8-4537 

30.000 ADET TÜFEK 
KUNDAGI TASLAKLARI 

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

(2959 8--4536 

İLAN 
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 sandık muhasebesine 
müracaatları. (2965) 

8-4554 

1000 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 22-10-934 ta
rihinde saat 14 te ihalesi İc· 
ra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. 

(2975) 8-4566 

İLAN 

Pazarlıkla alınacağı ilan 
edilen 310,308 adet ateş tuğ 
!asiyle kapalı .zarfla müna
kasası ilan edilen 34,238 a
det ateş tuğlaları tevhiden 
pazarlıkla 20-10-934 tarihin
de alınacağı ve taliplerin 
buna göre müracaatları. 

(2938) 8-4563 

Kolacı ve ütücü 
aranıyor 

Ankara Palas oteli için 
eyi bir kolacı ve ütücüye ih
tiyaç vardır. Müdüriyete 
müracaat edi1ınesi. 8--4535 

Ankara Belediye Reis
liği ilinlan 

İLAN 
İtfaiye'ye ait beş memur 

ve altmış bir şoför ve mü· 
rettebat için yaptırılacak 

çizme yirmi gün müddetle 
ve kapalı zarfla münakasa
ya konulmuştur. Şartname· 

sini görmek istiyenlerin her 
gün yazı işleri kalemine mü 
racaatları ve taliplerin 20 
teşrinieve1 934 cumartesi 
günü saat on buçuğa kadar 
Belediye Encümenine temi
natlariyle birlikte teklif
mektuplanm vermeleri. 

{2811) 8--4354 

İLAN 
Belediyenin ihtiyacı olan 

130 ton kok kömürü yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf 
la münakasaya konulmuş

tur. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı iş
leri kalemine müracaatları 
ve taliplerin 20 teşrinievel 
934 cumartesi günü saat on 
bucuğa kadar teminatlariy· 
Je birlikte teklif mektupla
rım belediye enciimenine 
vermeleri. (2815) 8--4358 

İLAN 
İtfaiye memur ve müret

tebatı için 66 takım elbise 
ile dört muşamba yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

Şartnamesini görmek isti· 
yenlerin her gün yazı işleri 
kalemine müracaatları ve 
taliplerin 20 teşrinievel 934 
cumartesi günü saat on bu
çuğa kadar teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplarım 
belediye encümenine verme· 
leri. (2816) 8-4359 

Ankara Levazım Amirli· 
ği Sabo Alma Komlı

yonu Uanlan. 

İLAN 

Bin yedi ytız liırlt yedi 
ton değinnisaz linyit kömi.M 
rü kapalı zarf uıuliyle iha • 
lesi 8 teşrinievel 1934 T. dtl 
yapılacağı ilan edilmişse de 
İstanbul gazetesiyle ilan e • 
dilmediği cihetle ihalesi 15 
teşrinlevel 1934 pazartesi 
günü saat 14 de yapılacak • 
tır. Şartnamesini gi:Srmelıi 
üzere hergün ve ihale gü • 
nü de vakti muayyenlnden 
evel teminat ve teklif melc4 
tuplanm makbuz mukabi • 
tinde Ankara levazım Amir • 
liği satın alma komisyonu 
riyasetine vermeleri. (2664f 

8-4148 

İstanbul'daki Bursa 
Pazan Sipahi zade 

s .. 11' u·· .. ti ~ · ,san usnu 
Müşterilerine kolaylık 

olmak üzere Ankara'da 
ADLİYE SARAYI ya· 
nmda bir sube açıyor. 

~~C)2 

l(iralılc ev 
Yenişehir İsmet Paşa 

caddesinde 33 numaı--alı ha
ne acele kiralıktır. İçindeki-
lere müraca~t. 8-446Q 

Kiralıli daire 
Havuzbaşı Necatibey cad. 

N o. 5 evde üç oda, bir hol, 
havagazı, su, banyo, elektri· 
ği havi yeniden tamir, bada· 
na edilmiş daire kiralıktır, 
icindekilere müracaat. 

8-4567 
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Ankara Belediyesi! İzmir Evkaf 
j Ankara Fırka Kararg3hında Toı. 
Alayı Sa. Al. Komisyonun an: 

intihap Encümeninden J.Vı üdürlüğünden: 
1 O T eşrinievel çarşamba günü 

haşlamış olan Ankara belediye-
si azalığı seçiminde vatandaşlar 
oturdukları mahallere göre reyle
rini aşağıdeki günlerde kullana
cak ardır. 
D 12 Teşrinievvel 1934cüma günü 
oğanbey mıntakası : 
Eğe, Doğanbey, Misakımilli, Kı· 

zı e ma, istiklal, Yeğenbey, Yenice 
UJkü, Özğen, Saka!ar. 

13 Teşrinievve 1934 cumartesi 
günü Dum upınar, mıntakası: 
ö ~ltay, Koyunpazarı, Oğuz, in
l(nu Çementepe, Demirt' ş, kırğız, 

8.~rtuluş, Dum upınar, Duatepe , 
unıer, Meydan, gündoğdu, Erzu 

ruın, Turan, AkaCar, öucebeci. J4 T eşrinievve 1934 Pazar günü 
emir fırka mıntakası• · 
Nazımbey , özbeyler, Sakarya, 

Çeşme, Başkır, Y alçınkaya, Şen-

1 - İzmir'de Mezarhkbaşı mevkiindeki vakıf arsa üzeri
ne yaptırılacak hal binası inşaatı kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

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

3 - Bu işe ait projeler ile sartname ve mukavelename 
nüshaları~ İzmir, Ankara ve İstanbul Evkaf Müdürlükle
rinden 20 lira mukabilinde alınabilir. 

4 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin mütehassıs 
mühendis veya mütehassıs mimar olması veya inşaatın 
her türlü mesuliyeti kanunive. idariye ve fenniyesini ka
bulü katinin icrasına kadar kabul ve iyfa eyliyecek müte
hassıs bir mimar veva mühendisi istihdam eylemesi ve bu 
iı:ıi yapabilecek iktidarı haiz olması ~arttır. Müteahhitlerin 
mühendic:; ve mimarların ikticlar ve ihtısaslarım bildirmek 

icin bu gibi işleri yapını~ olduklarına dair resmi heye.ti 
fennivelerclen almmıs vec:;aiki tekliflerine lef eylemelerı 
lazrmdrr. Ancak hu esas clairesinde müracaat eden talipler 
münakasaya ithal olunurlar. 

5 - Teklifnameler 661 numaralr müzayede, münakasa 
ve ihatat kanununun onuncu maddesine tevfikan hazırla
narak en g-ec münakasa g-ünii ~aat on dörde kadar makbuz 
mukabilinde İzmir Evkaf Müdürliiğüne tevdi edilecektir. 

6 - Münakasaya i~tirak edeceklerin teklif ettikleri fi. 
atın yüzde vedi bucuğu nic;hetinde teminat makbuzunu 
veya mektubunu. ticaret odasında kayıtlr olduklarına dair 
vesikavı ve fenni ehliyet vesikasını teklifleriyle beraber 
vermeleri tazımdrr. 

7 - Verilen en az fiat Umum Müdürlüğe bildirilerek 
umum müdürlükce haddi lavik görüldüğü takdirde komis
yonca sekiz gün içinde ihalesi yapılacak ve haddi tayik 
görülmediği takdirde 661 numaralı münakasa ve ihale ka
nunu mucibince muamele ifa olunacaktır. 

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

8---4294 tur!, Y enihayat, Y enidoğan, Ce-
~cı, Demir ibahçe, Sutepe, De- Büyüli l\lillet Meclisi· dare Heye

ınırfırka, içka e, Kı lıçars an, Pa- tinden: 
zar, Aktaşbeli Gülveren Saime- Büyük Millet Meclisi kaloriferlerine liizumu olan 250-k d ' ' 300 ton kok kömürü ile 30 ton blok kömürü pazarlık sure-
a ın, Aktaşbeli T atvakadın t_iyle s~tm aımac~ğından bu köm~r1::i ~e-~mek istiyenıe-l · ' ' rın temınat akçesıle ve verece klerı komurun evsafı fen -
opraklık T B k h . niye raporu ile beraber teşrinievelin ON DÖRDÜNCÜ M I uz uça yır, a ı e rız pazar günü saat onbeste Büyük Millet Meclisi İdare he-
aın.a k yetine müracaatları. (2766) 8-4384 y . 

su okardaki .. ma~allele e me?-. ii ,_, -""' Kelepi~ eşya .... 

k 
p o .upt.,, gunlerınde Reylerını ~ Oda takımı, karyola ve saır ev eşya;ınm en guzelını 

U J ı çok ucuz olarak yalnız Balıkpazan cıvannda Işıklar 
.... anamayan vatandaş ar 15 16 caddesinde (HALK MOBİLYE SALONUNDA) bu-
ı ,eş • . ' lursunuz. Telef on: 2037 8 - 4323 
S rınıevvel 1934 Pazartesi ve ' ' 
a~~· ~ünleri reylerini sandığa l\{anisa Valiliğinden: 
-..... ılırler. (2889) B-4460 M . . . · anısa şehrınde hır memleket hastahanesı yapısı aşa-

IIarita U M .. d .. ı·· 'W•• d mum u ur ugun en: 
da !~1 Harita Umum Müdürlüğü Foto şubesi için aşağı· 
gijn·· 1 (5) kalem eşyanın pazarlığı 18.10.1934 perşembe 

u saat (10) dadır. 

Paz! - .. T~iJ?lerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
Ceb rl~~a ıştırak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle 
11 ecı de Harita Umum Müdürlüğü satın alma komisyo. 

una gelmeleri. (2844) 
4det 
2 - Tersim Masası 
6 
ı 
2 
2 

- Büro ., 
- Daktilo 

" - PortManto 
- Vesaik ve Dosya dolabı 

Ankara Milli Emlak 

8-4403 

Cinsi 
Müdürlüğünden: 

Adet Muhammen Kıymeti 
F Llra K 
y,. 

0 rt markalı ı 3.S 00 Nakden 
~am · Yon et. Peşinen 

8
• ~u~arda yazılı k'amyonetin ihalesi 20-10-934 <:umarte· 
1 gunu saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konul· 

nıuştur. Taliplerin mür:acaatlan. (2832) 8--4387 

ğıdaki şartlara göre kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

1 - Eksiltme teşrini evetin yirmi birinci pazar günü 
saat on beşte Manisa vilayet makamında icra edilecektir. 

2 - İşin keşü tutan yüz iki bin beş yüz on beş lira elli 
kuruştur. 

3 - İş projesi, keşif kağıtları ve şartnamelere göre ya
pılmak üzere toptan götürü ve anahtar teslimi şartile iha
le edilecektir. 

4 - Eksiltmeye girecekler bu işe ait proje ve keşif ev
rakı ve şartnameleri imzalxyarak dış zarfa koyacakları gibi 
~unları okuyup kabul ettiklerine dair bir de kağıt yazarak 
ımza edeceklerdir. 

5 - Eksiltmeye girecekler proje ve keşifnamelerde ya
~1~1! ve hususi şartnamede izah edilen bütün işlerin her bi
n ıçm bir vahit vereceklerdir. Bu vahit fiatlar keşif mik -
darları listesindeki mikdarlann karşısında gösterilecek ve 
bu mikdarlarla zarp edilerek hasılı zarplann mecmu yekCl
nu!la maktuan konan işler içinde teklif edilen fiatlar ilave 
edılecek bulunan yekUn teklif mektubunun yekunu olacak
tır. 

6 - Teminat 661 numaralı müzayede ve münakasa ka
nununun tarifelerine göre olacaktır. 

7 - İsteklilerin tekliflerini ihale günü olan 21.10.1934 
pa:ar günü saat on beşten evel vilayet makamına verme
len veyahut bu saatten evet varacak surette posta ile gön
denneleri taznndır. Bu saatten sonra vilayete verilen ve
ya posta ile gelen teklifnameler kabul edilmez. 

8 - Fazla izahat almak istiyenlerin Manisa Nafıa Bac:. 
mtihendisliğine müracaat e~eleri ilan olunur. (28§!) 

8--4419 

Topçu alayının ihtiyacı olan 70,000 Kg. odun, 140,000 
Kg. Linyit kömürü, 5,000 Kg. kuru fasulya 25-10-934 Kuru 
fasulya saat 9 da, odun saat 10 da, kömürü~ saa.t 11 de. alc1 
ni münakasa ile ihaleleri yapılacaktır. Tlıplerın temınatı 
muvakkateleriyle birlikte muayyen günde komisyonumu· 
za müracaatları ilan olunur. (2888) 8-4462 

Askeri Fabrikalar Umunı 
Müdürlüğünde ı: 

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

Serveti Fünun 
~ 

43 senedir durmadan neşir vaziyf esini yapmakt~~ 
olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara'da satış yerı~ 
A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be-

Ş.z~h~er~sa~vı~~t~2~0:7Bku~n~ts~.~~ıı.7.:ıi'ZS~z:N:l~~~~~~ 

Harita Umunı Müdürlüğüı de ı: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Atelyesine almacak._bi.~ 

adet Oksijen cihazının pazarlığı 18-10-934 perşembe gunu 
saat (14) tedir. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere ~er gü~ ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde temınatla~yle 
Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satınalma komısyo-
nuna gelmeleri. (2842) 8-4404 

İs anbul Liseler Ahın S, tıı 
misyonuııdaıı: 

Komisyonumuza merbut Galatasaray Lısesinin y~ııi 
çarşı cephesindeki istinat duvarının Belediye Fen lıeyenn .. 
ce tehlikeli bir vaziyette olduğu bildirilmiş olduğun?aıı 
yaptırılması ve Haydarpaşa Lisesinin de 1200 ton Krıpl~ 
maden kömürünün 24-10-934 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyl.e 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartnamesı
ni görmek üzere İstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon 
Kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale gü .. 
nü teminatı muvakkate rnakbuzlariyle birlikte Komisyo .. 
numuza müracaatlarL (6405) 8-4494 

Ankara Şehri İçme Su 
Komisyon ıııdan: 

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 gfü 

nü saat on beşte Ankara İş hanında komisyon dairei malij 
susasmda yapılacaktır. Taliplerin J::iu gibi fenni işleri yaP.1 
tıklarım gösterir vesika ile komisyonun fen heyetine mfü 
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 

İstanbul Yeşilköy Tohum islah k~ 
misyonu müdürlüğünden: 

ı - Yeşilköy'de Tohum Islah istasiyonu için yaptın' 
lacak "6864

77 
lira "69,. kunış bedeli keşifli Ahır, s_amanlıl(, 

ve müstahdemin odaları inşaatı kapalı zarf usuhyle, 21 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şeraiti anlamali ve keşifnamesin~ görmek _is~y~n~ 
lcrin İstanbul'da Vilayet Muhasebccitiğıne, Yeşılkoy da 
Tohum Islah istasiyonu müdürlüğüne her gün müracaat-ı 
lan f 

3 - Eksiltmiye iştirak edeceklerin tekUf mektuplar~ 
o/o 7,5 hesabiyle teminat akçeleri veya Banka mekt?b 
kanuni vasıflan haiz olduklarına dair ehliyetnamelerıyle 
birlikte ihale günü olan 21 teşrinievel 934 tari~ine tesa• 
düf eden pazar günü saat on dörtte İst~.nbul Vilayet Mu• 
hasebeciliğinde müteşekil komisyona muracaatlan. (6241)1 

8-4374 

Anl{ara Valiliğinden: 
1 - Ankara merkez ilk mektepleriyle, Etimesut vJ 

Onuncu Yıl Yatı mekteplerine kapalı zarf usuliyle en çoı 
4 71 en az 396 ton kok kömürü alınacaktır. 

2 - Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün MaariB 
Müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin usul ve mevzuata 
uygun olarak tanzim edecekleri kapa1~ zarflar~ 15-10-9~4 
pazartesi günü vilavet daimi encümenıne tevdı etmelcrı, 

(2917) ~s1s 



SAYIFA ö 

Portakal, limon ve 
emsaline tenzilat 
Devlet Demiryo1larından: 
15. 10. 934 tarihinden itibaren en aşağı beş ton olmak 

veya beş ton ücreti verilmek şartiyle, bir istasiyondan di
ğer herhangi bir istasiyona yapılacak nakliyattan mak
tuan: 

Beş tona kadar olan ağırlık için ton başına 20 
Beş tondan fazlası için beş ton ücreti olan 100 

liraya ilaveten beher fazla ton basma 7,5 lira 
ücret alınacaktır. 

Bu ücret: Payas, Dörtyol ve Toprakkale kısmını da 
ihtiva etmektedir. 

Bu nakliyata, daha ucuz düştüğü münasebetlerde, şart
Iarile beraber, meyva ve sebze tarifesi tatbik edilir. 

10 ton veya daha fazla olan mersulelere ayrı vagon veri
lir. Ambala jh ol mı yan dökme mallardan asgari 10 ton üc
reti alınır. Bu nakliyatın ücretleri muvasalatta verilebilir. 
Bu tarif eye tabi maddelerden karışık olarak bir mersule 
tertip edilebilir. Tam hamuleli vagonlara, üçüncü mevki 
bileti olmak şartiyle, bir muhafız konulabilir. (2956) 

8-4561 

Dinar BeJedİ)'e Reislii!iııdeıı: 
Yapı ve yollar kanununun birinci ve ikinci maddelerine 

tevfikan yapılacak memleket haritası ve müstakbel harita
sı tahminen 300 hektar olup beher hektara tahminen on 
üç lira bedelle kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılarak 
27. 10. 934 cumartesi günü saat 14 te teklifler muvafık gö
rüldüğü takdirde ihalesi yapılacaktır. Şartnamelerden bi
rer sureti İstanbul Ankara İzmir Af yon belediyelerine ilan 
için gönderilmiş olup taliplerin depozitolariyle birlikte 
dinar belediyesine miiracaatları ilan olunur. (2950) 

8-4560 

Ankara İr:ra Dairesi Gayri MenkuJ 
Satış Memurluğundan: 

Emlak ve Eytam Bankasına ipotek olup bu kere açık artırma ile 
satılmasına karar verilen Ankara'nın Yenişehir mahallesinde tapu
nun 13. S. 933 tarih ve 93/ 33 numarasında mukayyet kargir hane 
aşağıdaki şartlar dairesinde satışa çıkarılmıştrr. 

Evsaf ve Müştemilatı 
İşbu kargir hane bodrum katiyle üç kattan ibarettir. Bodrum. 

katında bir sofa üzerinde bir kömürlük, bir mutfak, tesisatı tamam 

bir banyo ve zemini tahta dö~eli bir oda ve bir diğer mutfak, birin
ci kata 29 numaralı kapıdan girilince bir vestiyer, bir sofa. bir ka
palı balkon, bir hata, birinin zemini tahta döşeli iki oda: tahta mer-

divenle ikinci kata çıkıldıkta bir sofa üzerinde üç oda, bir hala, bir 
tarasa, bir balkon meYcuttur. Hanenin her katında elektrik, su ve 
havagazı vardır. Tapusunda yazılı (475) metre arsadan 91 metre-

sinin üzerine mebni olup mütebakisi bahçe halinde bulunan işbu 
kargir haneye sekiz bin lira kıymet takdir edilmiştir. 

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

perşembe günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul satış 

memurluğunda yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin onda biri 
Uzerinden % 7,5 pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu getireceklerdir. 

3 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin o/r 15 ini 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkGr günün 16 cı su+in·le 
en çok rtırana ıl1ale edilecektir. 

4 - 1şbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder 
kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde 1-12-934 tarihine müsadif 
cumartesi gilnil saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza 
üç defa nidadan sonra saat 16 da keza mukadder kıymetin % 75 ini 
bulmk şartiyle 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 razı olup olmadığı kendisinden so
rulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde farkı 

ihalesi feshedilen ı inci talipten tahsil edilmek üzere 2 inci talip 
uhdesine ihale olunacaktır. Teklif veçhile almağa razı olmadığı 

takdirde ise mal yeniden on beş gün milddetle artırmıya çıkarılacak 
ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte tapu har
cı % 2,5 dellal ilcreti talibe ait olacaktır. 

7 - ~orçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul 
Uzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia· 
larını evrakı müspiteleriyle yirmi gün içinde icra dairesine bildir
meleri aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadığından satış 

bedelini paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaklardır. 
8 - Artırmıya iştirak edenler daha evel şartnameyi görmüş 

okumuş ve gayrimenkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

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

10 - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayrimenkul 
satış memurluğuna müracaat eylemeleri liizumu ilan olunur. 

8-4564 

Sumer Bank 
Ankara Sulıesi 

' Anafartalar Caddesinde Emlak ve Eytam 
boc:a1ttığı binaya nakletmistir. 

Bankasının 

8-4568 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 12 1. TEŞRİN 1934 CUMA 

!Türkiye Ziraat Bankası idare mec i 
Türkiye Ziraat Bankası umumi Heyeti adi surette ola

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

yazılı murahhas beylerin tayin edilen gün ve saatte teşrif• 
leri rica olunur. 

Toplantıda görüşülecel{. işler 
1 - 1933 yılı muamele ve hesaplan 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 intihaplarmdan dolayı istifa eden 
iki aza yerine statümüzün 54 üncü maddesine tevfi-

kan muvakkat olaraK seçilen iki azanın intihapları• 
nm tasdiki 

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

5 - Murakiplerin 933 yılı ücretlerinin tayini 
6 - 1935 yılı için iki murakip ve iki yedek murakip se-' 

çilmesi. 

Vilayetler ve murahhaslar 
Af yon Nafıa Vekili 

Amasya 
Ankara 

Mebus 

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

Bayazıt 
Bilecik 
Bolu 

Burdur 
Bursa 

Çanakkaıe 

CankırJ 

Coruh 
Corurr. 
Denizli 

Diyarbekir 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 
El aziz 
Eskişehir 

Gazi Ayıntap 
Gire son 
GümüşhanA 

Isparta 

İstanbul 

İzmir 

Kars 

Mebus 
.. 
,, 

" 

" 
,, 
,, 
" ,, 

,, 
il 

,, 
,, 
il 

" 

" ,, 
" ,, 

,, 

,, 

" 

Ali. Mebus Cemal, İzzet Ul
vi Bevler 
F.~at Bev 
Rifat, Sakir ve Erzincan 
'M~husu Saffet Beyler 
Rasih Numan Beyler 
Arlnan, Fuat, Tahsin Beyler 
Kaz1m Pasa Hz. Mebus İb
rahim, Pertev Beyler 
İhsan Bev 
Hayretti~. 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 
1smet, İsmail Kemal Beyler 
Necin Ali, Yusuf Ziya, Ka
zım Beyler 
Zülfü Bey 
Faik, Seref Beyleı 
Abdülhak Bey 
Asım, Aziz Beyler 
Fazıl Ahmet, Tahsin Beyler 
Emin ve Sivrihisar Beledi
ye Reisi Abidin Beyler 
Kılıç Ali, Nuri Beyler 
İhsan Paşa. Münir Bev 
Hasan Fehmi Bey 
Mükerrem, Kemal Turan 
Beyler 
Ziyaettin, Salah Cimcoz ve 
Mardin Mebusu Ali Rıza 
Beyler 
Saraçoğlu Şükrü, Mahmut 
Esat, Mustafa Rahmi B. ler. 
Baha Tali Bey 

Nafıa V cl{aletinden: 
Ahşap traversleri ilaçlamak için ( 4000) dört bin ton 

katran yağı kapalı zarf usulü ile münakasaya çıkarılmış
tır. 

Münakasa 12 ikinci teşrin 1934 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamın
da yapılacaktır. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikaları 
ile ( 4875) liralık muvakkat teminatlarının Merkez Muha
sebeciliğine yatırıldığına dair makbuz veya Banka mektu
bu ile aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazım
dır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (10) lira mukabi
linde Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden 
alabilirler. (2970) 8-4565 

Ank~ara Valiliğinden: 
Ankara Merkezinde yeni yapılan Hakimiyeti Milliye ve 

Kurtuluş mekteplerinin dershane ve yemekhane masası, 
dolap ve saire gibi tesisat eşyası iki ay içinde teslim edil
mek şartiyle pazarlıkla münakasadaclır. Taliplerin şartna
meyi görmek üzere her gün Maarif Müdürlüğüne ve 15-10-
934 tarihine kadar her pazartesi ve perşembe günleri Da-
imi Encümene müracaatları. (2959) 8--4559 

Vilayet Defterdarlığından : 
Ankara Defterdarlığı muamele vergisi memurlarından 

olup 1 teşrinievel 934 tarihindenberi bilamezuniyet vazi
fesi başına gelmiyen ve ikametgahı meçhul bulunan İhsan 
Haydar Bey;n ilan tarihinden itibaren sekiz gün zarfında 
vazifesi başma gelmediği takdirde müstafa addedileceği 
ilan olunur. (2962) 8-4558 

Kırklareli 
Kastamonu 

Kayseri 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 

Kütahya 

,, 

" 
,, 
,, 

" 
" 
., 

Malatya Başvekil 

Manisa 

Mara~ 
Mardin 
Muğla 
Muş 

Niğde 

Ordu 
Samsun 
Seyhan 

. Siirt 
Sinop 

Sıvas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 

Urf. 
Van 
Yozga1 

Zonguldal 
İçel 

Mebus 

,, 

,. 
,, 
,, 

" ,, 
Çiftçi 

Mebus 
,, 

" 

" ,, 
,, 

,, 

Şevket Bey 
Tahsin, Refik, Ati Rıza 
Beyler. 
Reşit, Ahmet Hilmi Beyler 
LUtfi Müfit Bey 
Ali, Ragıp Beyler 
Mustafa, Ka7.ım, Refik Bey-
ler. 
C. H. F. Katibi Umumisi 
Recep ve mebus Hakkı, 1~ 
rahim Beyler . 
İsmet Paşa Hazretleri, me-. 
bus Talat Bey. 
Refik Şevket, Turgut v4 
Aksaray mebusu Yaşat 
Beyler. 
Mitat Bey 
'Ali Rıza Bey 
Hüseyin Avni, Nuri Beyld 
Hasan Reşit Bey 
Halit, Faik Beyler 
Şevket, Hamdi Beyler 
Etem, Zühtü Beyler 
Cavit İhsan, Kazım ZelQ 
Ateş zade Hasan Beyler 
Mahmut Bey 
Recep Zühtü, HulUsi Be)'ll 
ler 
Rasim, Remzi Beyler 
Cemil, Celal Nuri Beyler9 
Süreyya, Mustafa Beyler. 
Eyüp zade Daniş ve TüO. 
cardan Kırzadc Şevki Bey~ 
ter 
Ali Saip Bey 
Hakkı Bey 
Sungur, Silleyman Sırn B_,. 
ler 
Halil Rifat, Ragıp Beyloı 
Hamdi, Ferit Celal, Haf• 
Emin Beyler 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odıwı 
sicilli ticaret bürosundan: 

Sicilli ticaretin 78 numarasında müseccel bulunan ~ 
lak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketinin münhal 
bulunan Umum Müdürlüğüne Heyeti Vekilei Celllenill 
27. 9. 934 tarihli kararnamesi mucibince Türkiye cUmh\)11 
riyet Merkez Bankası Umum Müdür Muavini Cevdet BeYf 
efendinin tayin edildiği ve mumaileyhe ait ve Ankara Bı.. 
rinci Noterliğinin 11 Teşrinievel 934 tarih ve 9910 numar~ 
siyle musaddak tatbik imzası nümunesinin gönderildiği 
beyan ve keyfiyetin tescili talep edilmiş olmakla hususd 
mezkurun 11. 10. 934 tarihinde tescil edildiği ilan olunua, 

8-4570 

Baytar Müdürlüğünden : 
Vilayet aygır deposunun 80 lira keşifli mevcut kuyusu .. 

nun <lerinleştirilmesi pazarlık suretiyle talibine verilecek" 
tir Şartnamesini ve yapılacak işi görmek istiyenlerin vf .. 
l::\yet aygır deposu Miidürlüğüne bir haftaya kadar mür8" 
caatları. (2966) 8-4557 

Evkaf Umum J.\ılüdürlüğiindenı 
Ankara ikinci vakıf apartımanın 580 liralık tamirat mi!S 

nakasası bir hafta müddetle temdit edilerek 16-10-934 ta
rihine müsadif salı günü saat on beşte ihalesi yapılacağın" 
dan talip olanlar şartname ve mukavelenameyi görmeli 
için Evkaf İnşaat Müdürlüğüne müracaatları. (2922) 

8-4513 

imtiyaz ıahibi ve Baımu 
harriri F ALIH RIFKI. 

• SİNEMALAR 1 
Umumi nefriyatı idare eden 

Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 
~-Çankırı caddesi civarında 

Hakimiyeti Milliye Matbaa .

1 J ~rnda basllmı~tır. 
i \ ' ~ 

ı YENİ 1 Bugün, Bu gece 
KADIN PARMAGI 

Fransızca sözlü hissi film. 
Wallaca Berry - Ricarde Cortez • 

Karen Morley 
Ayrıca: latanbul belediye 

ıeçimi intibaları. 

Bu gece J KULÜP) 
AŞK KELEPÇELERİ 

(Fransızca sözlü) 

Aşk - Heyecan - Sergüzeşt .• 
Oymyanlar: JEAN HARLOW 

CLARK nA RT.E 


