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TEKNİK 

CÜmhuriye~ hayrnmı için Tür
kiye'nin her taraiıud:m Ankara'
ya gelecek olan ~e1'çleri, hocaları 
Ve misafirleri Ziraat Enstitülerine 
götürmek isterdim. Enstitülerimiz, 
teknik asrmın Türkiye'deki saydı 
eserlerinden biridir. 

Bu eser, cümhuriyetiıı vatan 
toprağına karşı sarsılmaz göven 
ve sevgisini temsil ettikten başka, 
garplılaşhrmakta olduğumuz mü
es~eselerimiz için, her bakımdan, 
ınustesna bir örnektir. Ne yapar
s~kk yapalım, hepsini en ileri tek
nı .... ve tecrübelere göre ayar ede
~~~ız._ Müesseselerimiz ancak ken· 
..k~· ı~tıyaçlarımıza yetecek kadar 
u~uk olabilir: Fakat hiç birinde 

gerıliği kabul edemeyiz. 

tan ~svap ve teşrifat değiştiren 
dah~ıınattan doksan sene sonra 
t k 1! osmanlılar, muayyen bir -f .. nık seviyesine varmadıkça, 

urkiye için garp medeniyetine 
~Ymak mümkün olmıyacağını an
,tmaddar. Büyük tekniğin, ancak 
dr:~klere vergi tılısımlı bir şey ol
k"' gunu zannettiler. Toprak ve 

oylü yüzüatü kaldı; bankalardan h? basit köte dükinlarına kadar, 
ır memleketi ve halkı itleten ne 

"j{'~· hepsi türklerden gayrisinin 
e erınde kaldı. Oamanlılar yeni· 
~e 'l'kt , d rı 1 en kurtulduktan sonra, vic-

a.nlar ve kafalar üstünde kor· 
kunç softa baskısı hatladığı gibi 
t~ın avrupalılaıtıklarım zannet: 
lıkten sonradır ki hakiki hakimi
Y~t unsurlarının hemen hepsi türk 
ırulletinin elinden çıktı. 
k·B~ asırda hakimiyetler, ileri 

1 
u~tur ve ileri teknik hakimiyet

~rı demektir. Ordumuzun vasıf .. 

d 
rkı. nasıl bunlarsa, en uzak yer
e ı t" k b ur tarlasının vasıfları da 
u olacaktır z· t • "l • d it. · ıraa enıtıtu enn e 
ta topr ... d • • h 

lanırıa.kta agın me enıyetı azır-
8.. dır. 

köyjYiik Türkiye'yi görmek için 
Yüneere doğru bakınız. Türk kö
Yaıa~t larp köyünün çahtma ve 
d~r, mu mdanzarası girinciye ka-
n ca ele • · · • d •Yet m.. mızın 11m1, me e-
e decekt~cadeleai kalmakta devam 
dan fark. Bugün hiç bir garplı· 
hizmet ~ olmıyan birçok fikir ve 
Ya iki ~b •ınlarınrn bir baba, ve
Ceri kal a aıırı kökleri köydedir. 
lanların mı, olanlar, ilerlemiş o
kabiliy tİk~a~larıdırlar. Zeka ve 
Sincankö e~~nıızin ham maddesi, 
tezek! . Y .u? sarı kerpiç ve ak 
asıl itİrı ıçındedir. Türkiye'nin 

z· enecek madeni odur. 
ıraat En t't") . . hah 1· Yolla 1 s ı u erının çe ı 

lcarıı: a Jevrilmit beton ve taşları 
türk k~ .~· .. teknik girmiş olan 
görü !~nun tabii manzarasını 
)eni~ ~!~1 oldum. Türk milletinin 
Cle- ka .11• 1 O milyon muaaır köylü 

•&ıe tır. 

FALiH RIFKI 

DAKiKA 

kimiyeti Milliyen · 
hususi radyo 

haberleri 
Anmaı'dan bildiriidiiine söre 

o .. aya bir yugo•lftv emniyeti umu. 

rniye miifetti,i gelmııf ve tutuLm 

1 
iki şüphf:li yuroelav haklunda ya
:>ılmakta olan tahkikat11 iıtirake 

1 
j baılamııtır. Bu t<ılıkikatm ilk saf- ı 
1 ha11ndttn anlaııldığına ;ıö•:•! hun-

1 

lar hırvat t~thiı letkilahn' men- 1 
•upturlar. lkiıinin üzeriade ÇI -

lcıan P•~•l>Ol'tla"d&ki mühürler 
1 (Sonu 2. inci MJyJOJa) 

-' 
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HAKiMiYETi MI iYE 
Birinci tepia 

1934 
CUMARTESi 

ltergiin sabahlan Ankarada çıkar Her yerde 5 kurut 

Dinde 5038 yurttaş seçimde rey verdi 
İli\: üç seçim günüıı de rey verenler 
on sekiz bin kırk dördü buldu Marsilya cinayetinin 

kaçıııılmaz neticeleri 

Dün belediyeye girip gıkan 

Belediye seçimine ankarahların 
gösterdiği alakanın genişliği gün
ler geçtikçe daha iyi anlaşılmak • 
tadır. Dün Doğanbey mmtakasın
da oturan §ehirliler, beter onar, 
belediye salonuna gelerek reyle · 
rini Cümhuriyet Halk Fırkası n? 

Dünkü seçimde reylerini kullan 
hanrm/ardan birkaçı belediyede. 

zetleri lehinde kullanmıılardır; 
Rey verenler arasında Baıvekil 
ismet Pı. Hz. ile refikaları Hanı • 
me(endi, Milli Müdafaa Vekfü 

Anbr.adaki ermeni papuz Efendi dün 
reyini vermiştir. 

Zekai Bey, Nafıa Vekili Ali Bey, 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüttü 
Bey de vardı. Dün alqamki tasni
fe aöre dünkü günde reylerini kul
lananların sayısı 5036 ve bu suret
le üç ~ünlük rey sayısı da 18044 
dür. Üç gün içinde, bu kadar fe
hirlinin seçim haklarını kullan • 
maları belediye ve seçim itlerine 
ıehirlilerin gösterdiği alakaya ve 
aynı zamanda - isim aramak, bir 
kaç yere imza atmak gibi zaman 
kaybına sebebiyet veren formali. 
tel -:re rağmen - seçim itinin be • 
lediJ•ece çok iyi teıkililandınlmıı 
olduğuna delalet eder. 

Dün, cuma oimak yüzünden 
Halk kürsüsünün önünde de her· 

se~iciler kalabalığı. 

günkünden daha sık bir kalabalık 
toplanmıştı. Cümhuriyet Halk Fır
kası vilayet idare heyeti katibi 

(Sonu 3. üncü sayılada) 

Yııgoslavya, 

kiralının 

öJüsünü l)ekliyoı .. 
Belgrat, 12 (A.A.) -Avala a

jansı bildiriyor: Dobrovnik kruva
zörü Knal Aleksandr'ın cena • 
zesini hamil ve bütün yugoslav 
harp gemileri refakatinde oldu • 
ğu halde 14 teşrinievel saat 6 da 
Splite vasıl olacaktır. Kruvazör 
limana girdiği anda top atılmak 
suretile selamlanacaktrr. Aynı da
kikada Belgratta ve bütün vilayet 
merkezlerinde toplar atılacaktır. 

Kruvazörün Splite muvasala • 
tında hükfunet erkanı ile ayan ve 

(Sonu 2. inci sayılada) 

~~~----------~·~------------~~ 

Şehrimizde spor 
Düıı sonbahar at ya rışlarımn ikincisi 
yaı)ıldı ve lik maç )arına haşlandı 

Diin kotu ala
nmda sonbahar a• 
yarıılannın ikin • 
ciıi yapıldı. Ha. 
vanın kapalı ol , 
muı yüzünden ya 

• 1 
rıt yerı geçen 
haftaya niıpetle 

biraz tenha idi. 
Bqvekilimizle 

Dahiliye, Harid· 
ye, Müdafaa, Ad
liye ve Ziraat Ve
killeri Beyefen • 
diler de yanı ye-
rinde idiler. Dünkli ko.pulardı bıtlunan blJyftklerlmlzı !snıH 'l'J. H:z. Jllln 

Saat 2,S daMüdaf aa v• Dahiliy_• vekillerimiz Ankara vali vı belediy_• nll/ 

F raıısız kabinesinde 
istifalar birer birer 
çoğalıyor 

Pariı, 12 (A. 

A.) - Dahiliye 
Nazırı M. Sarnıt 
j ı ti fa etmiı 4 

tir. Emniyeti u • 
mumiye müdürü 
M. Barthoin ile 
Boucheı du Rho. 
ne Prafeıi azle
dilmiılerdir. 

Daha baska İS· .. 
tifalar da 

Fumı ddlll,. 
bekleniyor. nasırı il. Saro. 

Pariı, 12 (A. 

A.) - Havaı Ajansmüaı latiflUr ..... 
lamııtır. Fakat kabiDe tebeddllab Wif 
mi genit mi olacaktır? Gueteler ...._.. 

(Sonu 5. inci aayıl,.,Ja) 

Fransa 
Reisicümhuru 
Hz.nin cevaplan 

Reiıicümhur Gal Maltlıfa K-.1 
Hazretlerinin Ma.,I a.e.•ma ftlall 
münasebetiyle Fnma Reisjciml.a • 
ru Möıyö Alber Lö1riD Huntlmine 
göndenniı olduldan tui,et telsı .......... 
na müıarileyh fU cenbı 9Sllllİftirı 

Reiaicümhar Gai llratala 
Kemal H azrederine 

Anlıara 

Kederi milletlerimiSin do. 
tu bir milletin ltetleriıN Ü 
bir surette lıanıan ""'-s 
milletinin elim matenıine Za
ti Devletinizin oe tiirlt mille
tinin iıtirakintlen llolqı plt 
mütehaHi• olJam. Çol latırG
retli teıekkürlerimi /,abal ba-
l yurmanızı Zati Deuletinüden 

il rica ederim. 
Alher Lö6rön J 1 1 •• 1 ' - , -

· "" Ceııazede bulunacak 

llclnci koşunun muvasalatı. 

birinci koıu bqladı. Bu koıu dört Bu koşu çifte bahsin bir ayağı oldu· 
ve daha yukan yattaki haliıkan İngiliz ğundan mühimdi. Geçen hafta Bekar 
at ve k11raklara mahıuıtu. Meıafesi 2000 Ronflonu kolayca geçtiği halde kimse 
metre idi. Koıuya dört hayvan kayde • Halim Beyin atının bugilnkü vaziyeti· 
dilmiıti. Dördü de koıtu. Birinciliği tah- ni hakh olarak ıkestiremiyordu. Birçok 
minimiz sibi Ahmet, Fikret Beylerin kimacler belki bugün daha iyi kopr U· 
Grandezza11 kazandı. Möıyö Binı'in midile Ronflona oynuyorlardı. 
Barç'ı ikinci az bir ara ile de lamail (Sonu S. inci H.yı/ada) 
Hakkı Beyin Bayar'ı üçüncü oldu. Ba • 
yar'ın bugünkü kotuau formunu b•al
mak üzere olduiun&: aöıt~rdi. Gelecek 
haftalarda rakipleri için tehlikeli olacak
tır. 

ikinci koıu: Oç yaımdaki yaran 

kan insiliz taylara mahaua •• mesafeai 
1400 metre idi. Bahai mütterekte en faz. 
la Emir Salih Efendinin küçük Klaı'ı 
ile Ahmet_ Fikret Beylerin Kapı üzerine 
oynıyorlardı. Son viraja kadar Kap ken
dine oynıyanlara emniyet veriyordu. Fa· 
kat Klas ve Aıuman daha baıkın çıktı • 
lar. Çetin lııir boiutmadan aonra Klu 
birinci Aauman ikinci oldu. 

türk heyeti 
Bu ayın 18 inde Yapsla'Y79 IClrah 

müteveffa Aleksanclr Hazretlerine Bel· 
grat'da yapılacak c:eaaze meraaiminde 
hükumetimizi temsil edecek laeJet 111 

ıuretle teıekkül etmİflİr: Hariciye Veki· 
li Doktor Tevfik Riitti Bey, lkiaci 0.-. 
du Müfettiıi BiriDCİ fsik laattia P..-, 

(Sonu 2. inci .,qı/oıla) 
=== 

Üçüncü koıu: üç ve daha yukarı 
yaıtaki halislı:an İngiliz at ve baraklara 
mahıuı ve meuresi 2200 metre idi. lfulıalır Qllel DHD1u1»t- talcrmıuı Wr aratl& 



3AYIFA 2 HAKİMİYETİ MİLLİYE .. 

DIŞARDAN GELEN SON HABERLERi 
Yugo lavya~ 
kır alının 

ölüsünü bekliyor 
(Bafı 1 inci sayılada) 

mebusan meclisleri mümessilleri, 
mülki •e asken meawaa :hanr lba
lunac~ktır. 

Yapılacak bir ayini müteakip 
halk tab11tun önünden gececektir. 
Saat onda tren, Solitden hareket 
edeceldir. Trene hükumet erkanı 
ile ayan reisi, mebusan ikinci reisi 
hinPcekl~rdir. 

Tren Zağrehe saat 21.40 dR mu· 
vasalat etmiş bulunacakbr. Za~ • 
rep İ5tasyonunda bütün mahalli 
resmi memurlar ile mülki ve aske
ri erkan ve cemiyetler mümessil • 
leri hazır bulunacaklardır. 15 te!
rinievel saat beşte tren Zai?reoten 
hareket edecek ve Mat 13.40 da 
Belgrada vasıl olacaktır. Belgrat 
istasyonunda nivabet saltanat me
lisi azası ile hükumet erkanı ayan 
ve mebusan mecHsleri mümessille
ri, askeri ve mülki erkin, milli kül
tür cemiyetleri hazır bulunacak • 
)ardır. 

Müteakiben Kıralm nası istaı -
yondan eski sarayına nakledilecek 
ve orada kısa bir ayin yapılacak • 
br. 16 ve 17 teşrinievel tarihle • 
rinde saat 6 dan 22 ye kadar halk 
cenazenin önünden geçecektir. 
Gece yarısı Kıralın cesedi Belgra
dın büvük kilisesine naklolunacak 
ve orada 18 teşrinievel sabahı isti· 
rahatı ruhu için mutantan bir ru
hani avin yapılacaktır. Bundan 
sonra Kıralın naıı Oplenatz kilise
sine götürülerek orada askeri me
rasimle defnolunacaktır. 

Kıra) ve annc"i Yugoslavya 
yolunda. 

Bil, 12 (A.A.) - Yugoslavya kırali
çesi, Kırat ikinci Piyer ve Romanya 
,Kıraliçesini getiren tren mahalli saat 
ile 6.50 de buradan geçmit ve Avustur
ya hududuna doğru yoluna devam et • 
miştir. 

l\larsilya tahkikatı. 

Marsilya, 12 (A.A.) - Emni
yet müdürü M. Cals, bir lokanta 
garsonunu istiçvap etmiştir. Bu 
garson, katilin 29 eylUldenberi ye
meklerini kendisinin çalışmakta 
bulunduğu lokantada yemiş oldu
ğunu söylemiştir. Şu hale göre ka
til Marsilyada veya civarında hiç 
olmazsa iki haf ta kalmış demek -
tir. 

Katilin lıüviyeti etrafında 
araştırmalar. 

Marailya, 12 (A.A.) - Çeko.lovak 
konsolosunun tabkikab, Klemen'in pa

saportunun sahte olduğunu ıöıtermit
tir. 

Bu pasaportun formuı ile tertibi 
hakiki bir pasaportunkilerinden baıka • 
dır. 

Mühür taklittir ve bir imli yanlqı var· 
dır. 

Zaçep konsolosunun imzası el ile 
taklit eclilmiı delildir 'Ye 1tilografi ile 
n·· 'cdilmiıe benzemektedir. 

Prag'da Klemen'in nüfuı kaydına da
ir biç h!T teY '"11unamacbiı teyit edil
mektedir. Esasen bu iıim bir çek iımi 
değildir. 

Suikastta yaralananlardan bir kadın 
haıtahanede ölmüıtür. Bir fehadete sö
re Klemen Marsilya'ya 29-9 da ıelmİ4-
tir. izi aranmaktadır. 

Paristeki tahkikat. 

Paris, 12 (A.A.) - Pariste ikamet 
etmit olduğu otelde Benesc refakate -

den ve Nalis olduğu zannolunan eth•
.sm Kramer ismi altında bu otelde otur-

muı olduğu meydana çıtanııtır. MalQm 
olduğu veçbile bu tahıs Aix otelinde de 

bu imıi vermiıti. Zabıta ıüpbeli yu • 1 
goslavların ikametgllhlarında taharri • 
yat yapmakta ve elde edilen vesaik, 
mütehassıslar tarafından tercüme edil· ı 
mektedir. Üç yugoslav tevkif edilmiJ • 

Katilin arkadaşları 
sorguya çekildi. 1 

Annernasse, 12 (A.A.) - Tevkif e-
dilen Nova kile Benes uzun uzun sor
guya çekilmişler ellerinde çekoslo - 1 
vak pasaportlarının sahte olduklarını J 
itiraf etmişlerdir. 

Benes, asıl isminin İvan Rajliş ol • 
hiwı~ Yu,goslavyada koloclinette doğ· 
duğunu itiraf etmiştir. 

Novak hüviyeti hakkında malfunat 
vermekten istinkaf etmiştir. 

Her ikisi Klemeni Paris'te tanıdık
larını, fakat bilvasıta dahi suikaste işti· 
rak etmediklerini söylemişlerdir. 

Yugoslav konsolosluğundan istas • 
yona kadar olan yol muhafaza altına 
alınmıştı. 

Klenıcn Belçika ya mı gelmiş? 
Brüksel, 12 (A.A.) - "Nasyon Belj,, 

gazetesi, Klemen'in Liyej mıntakasında 
bulunduğunu, Liyej'de kömür i§lerinde 
çalııan bir hırvat olduğunu, buradan 
28-5 tarihinde aynldığını temin etmek
tedir. 

Bir yugoslav heyeti Liyej yugoslav 
konsolosluğuna gitrni§, heyet azasından 
ikisi katili tanıdıklarını söylemi§tir 

Şiiplıcli yerlerde ara~lırmalar. 
Paris, 12 (A.A.J - Sen Döni'dc alel 

ekser şüpheli yugoslavların bulu§tukları 
lokanta ve yerlerde araıtırmalal" yapıl

mı§tll'. 

Tevkif edilen üç şüpheli §ah11 sorğu
ya çekilmek üzere Paris'e getirilmİ§tİr. 

Dahiliye Nazırı M. Sarro, reisicüm
hur M. Löbrön ve sonra baıvekil M. 
Dumerg ile uzun uzun görüımüıtür. 

Kıra)m ()Jcliirü1mesini gösteren 
filim Almanyada yasak edildi. 

Berlin, 12 (A.A.)- Propaganda na
zırı M. Göbbels yugoslav Kıralı ile M. 
Bartu'nun katlini ihtiva eden filmin Al
manyada glSsterilmesini menetmi,tir. 

Kaçan şüpheli adam. 
Fontenbleo, 12 (A.A.) - Nalis Sil

vestr evde araştırma yapılırken değil, 
jandarmanın elinden istasyondan kaç • 
mıttır. 

Kati1in silahı uf ak bir 
mitralyözdür 

Marsilya, 12 (A.A.) - Zabıta 
tarafından icra edilen tahkikat ne
ticesinde Kaleınenin iki rüververi 
olduğu ve bunlardan yalnız birini 
kullanmış bulunduğu anlaşılmış
tır. Bu rüverver mavzer sistemin
de bir tabanca ve tekrar doldur -
maya lüzum görülmeksizin yirmi 
fişek atan hakiki ufak bir mitral -
yözdür. Tabancanın, tanzim edile
bilen bir nişangahı vardır. Kılıfı da 
serttir. Binaenaleyh icabında bir 
karbine haline getirilebilir. Bu -
nunla dakikada 250 mermi endah
tı kabildir. 

M. Suriç Berlinde 
Bertin, 12 (A.A.) - Sovyet 

Rusyanm yeni Bertin sefiri M. 
Suriç, dün sabah buraya gelmiş 
ve muvasalatmda hariciye neza -
reti ve Sovyet sefareti mümessil
leri tarafından karşılanmıştır. 

Cenazede bulunacak 
türk heyeti. 

( 8t1§t 1. inci sayılaJa) 
Reisicümhur Hazretlerinin haıyaverleri 
binbatı Celal Bey, Deniz harp akademi
ıi Kumandanı miralay F abri Bey, baYa 
zabiti binbqı Naim Bey, Hariciye Ve
kaleti altıncı daire tefi Mehmet CeTat 
Bey, Hariciye Veületi Husuıi kalem 
müdürü Refik Amir Bey. 

Bundan bqka Muhafız Alayı Ku -
mandam Kaymakam lamail Hakkı Bey 
alaydan birkaç zabit ve bir bölük uker 
de heyetle birlikte Belgrat'a gidecektir. 

Heyet bugün aktam Ankara'dan Se
linik yolu ile Belgrat'a gitmek üzere 
hareket edecektir. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Samanpazarmda 
MERKEZ 

eczahaneleridir. 

SON DAKtKA 
(Ba~ı J. inci sayı/ada) 

aahtedir. Bu pasaportlar, birine 
İıviçre'de ve diğerine de Franıa
da - ve bunların anlattıkları eş
kile nazaran FODteriblo9 da 1laıç -
mağa muvaffak olan §Üpheli yu
goslav olması muhtemel görü.Den 
adam tarafından - verilmiştir. 

Tethİ§ teıkilatı reiılerinden biri 
olduğu ıanılan bu adam kendile
rine Paris'e giderek orada emir 

beklemelerini aöyfemiıtir. Radyo 
da Marsilya cinayetini haber alan 
Novak ile Beneı tehlikede bu -
lunduklan düşüncesile Franıa'. 

dan çıkmağa tqebbüı etmiıler 
ve yakalanmı§lardır. ikisinin ele 
mevkuf tutulmaları için kanuni 
sebepler kBfi görüldüğünden, 

tahkikabn ilerlemesine intizaren 
hapse konulmuılardır. 

§ Due jandarması Fontenblo'. 
dan kaçını§ olan adam olması 
muhtemel bir §Üpheli yugoslavın 
izi üzerindedir. 

§ Yugoılavya'da bütün bele
diye!er hükumete çckt:kleri tel • 
graflarda Kıralın katli dolayısile 
nefretlerini bildirmekte ve Kırat 
ailesine sadakatlerini teyit etmek. 

tdirler. ı 
§ F nınıız mebusları reislik ma

kamına müracaat ederek Kıral 

Akksandr'm cenaze merasiminde 
parlamentoyu temsilen bir heyet 

gönderilmesini istemiılerdir. Par
lamento reiıi M. Bruson bugün 
Pariı'e dönecek ve riyaset divanı 
bu hususta ltiı· karar verecektir. 

§ Cenazede Almanya'yı Bel -
grat elçisi temsil edecektir. 

§ Zagrep gazeteleri Prens 
Pol'u metheden yazıl• yazmak. 
tadırlar. 

§ ltalya'da havaların fevkala
de fenalığından tren seferleri in
kıtaa uiramıı ve tapn bir aebrin 

üzerindeki köprinün yıkllmaıı 
sırasında üzerinden geçen tre • 
nin son vagonu nehre yuvarlan
mııtır. 

Mösyö Bartu'nun katli dola • 
yısiyle kendisine taziyette bulu • 
nan bükiimet reiı1erile hariciye 

nazırlarına hamız Baıvekili M. 
Dumerg t~ür telgrafları çek
miıtir. 

§ Yugoslav parl~ntosunu 
temıil eden iki mebus M. Bartu -

nun Hariciye Nezareti binasmda 
tethir olunan cesedini selUnla • 

nuılar •• ayak acuna çelenkler 
koymaılardır. 

§ y ann (bugün) yaptlac:ak 
olan M. Barba'nun milli cenaze 
meruimi ıark istuİyonundan 

bqby.caktır. 

Çekoslovak sefiri 1tuPn 
(din) M. Baıta'nun cemzeaiai 

ıelamlamıı ve Reiıicümhur Ma
zarik1e hükumet reisi ve azası 

namına bet çelenk nzetmiıtir. 

Dünkü radyo haberlerimizi 
teyit eden telgraflar. 

Annennasse, 12 (A.A.) -Ka .. 
lemcnin şeriki cürümleri olduk.la
n zannolunan iki kişi bildirilen eş
kale göre Lozana gitmek iizere 
vapur beklemekte oldukları bir sı
rada bir lokanta veya kahvede tev
kif edilmişlerdir. 

Bunların Yugoslavya haricin -
de geniş bir teşkilata mensup ol
duktan zannedilmektedir. Bunlar, 
Kırat ile M. Bartunun Marsilyaya 
gitmek için takip etmiş olduktan 
yolu takip etmiş olduklarını itiraf 
etmişlerdir. · 

Annemasse, 12 (A.A.) - K.e -
lemcnin iki suç ortağının pasa -
portlannm tamamen sahte olduğu 
teyit olunuyor. Bunlar 1931 den 
evelki modellerdir. 

İspanyada vaziyet 
11 birinci tepin tarihile l•pan

yol hükumetince re.men tebliğ e
Jilmi,tir: 

"Mebusan Meclisi içtima etmİf 
ve bir celsede bütün mebuslar a • 
yağa kalkarak hükumeti alkısla • 
mqlar.dU'. Hazır halunan azltlda -
rm önderleri harikulade bir hutu 
havası içinde büyük bir ~vkle va
tani hisler ve milli birlik lehinde 
bulunnnıt1ardır. Celse tatil edil • 
miş ve meclis hükumete takip ede
ceği hareketler icin tam bir itimat 
beyan etmittir. içtima devresi ka
nuni bir müddetle tehir edilmistir. 
Vaziyet uf ak tef ek isyan ocakları
nın bulunduğu Asturya eyaletinde 
salah kesbetmekte devam edi • 
yor. Y anmadanm geri kalan kı • 
smılan tamamen normal bir hal
dedir. Madrid'de nakliyat servis. 
leri gitgide muntaazmlaşmakta ve 
tabii hale dönmektedir. 

Azana ihtilale i tirak etme'tli • 
ğini söyliiyor. 

Barselona, 12 (A.A.) - Sabık başve

kil M. Azama, bugün, askeri hakimin 
huzurunda, Katalonya hükOmet darbesi
ne katiyen yabancı olduğunu, bunu vesa· 
ik ile isbat edebileceğini söylemiştir. 

Bir rivayete göre eski başvekil 
serbest bırakıldı. 

Madrit, 12 (A.A.) - M. Azama ser
best bırakılmıştır. Fakat bu haber rea· 
men teyit edilmemiştir. 

Askeri kıtalar ilerliyor. 

Madrit, 12 (A.A.) - Harbiye nazın 
kıtaatm Ovideoya girdiklerini bildirmiş
tir. 

Tayyareler, Avledo ile llicrea ara. 
amdaki asilerin mevzilerini tiddetle bom 
bardunan etmişlerdir. 

Son mukavemetler. 

Madrit, 12 (A.A.) - lhtilfilciler As
turya vilayetinde Jataata mukavemet et
mekte devam ediyorlar, fakat za~tlan 
fazladır. 

Asiler mnğliıp. 

Bilbao, 12 (A.A.) - Polis, henUz 
asilerin elinde olan Regotu maden mm • 
takasını ele gcçirmeğe çalışmaktadır. Kı 
taat Erandio ve Valmasada köylerini al
mıştır. Leferrolda, bir sosyalist gazetesi
nin müdürü ve asilerin reisi olan Mato 
öldürülmüştür, 

Grev kısmen hala devam ediyor 

Madrit, 12 (A.A.) - Umumi greve, 
esnafın birçok kolu devam etmektedir. 

·Grevcilerle polis çarpıştı. 

Madrit, 12 (A.A.) - Öğleden sonra, 
Vallecas dq mahallesinde polis ile grey
ciler arasında bir çarpqma olmuı, bir 
çocuk ölmüş, bir çocuk da yaralanmqtır. 

Fransız torpitolan. 
lstanhul, 12 (A.A.) - Fransız 

torpitolan, kumandan ve zabita -
m bugün Taksimde Cümhuriyet a
bidesine merasimle çelenk koydu
lar. 

fstanbulda havalar soğıulu. 
lstanbul, 12 (Telefon) - iki 

gündenberi devam eden yağmur
lardan sonra havalar soğumuıtur. 

İstanbul rıhtım şirketi. 
İstanbul, 12 (Telefon) - Rıh

tım ıirketi hakkında, burada mev
cut rnalUınat tudur: 

Şirket tesisatı hükumet tara • 
f ından ıatm alındığı için muame
lat 1 ikinci kanun 1935 den itiba
ren hüki'imet hesabına yürütüle • 
cekt\r. Bu tarihte ıirketin rıhbm 
ve antrepo işlerile alakası kalmı -
yacaktır. Şirket tesisatı yüzde ye
di buçuk faiz de dahil olduğu hal
de on milyon liraya satm alınmıt
tır. Bu para kırk senede ıirkete Ö· 
denecektir. 
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ÜnJÜ }{ODUltfın

fzmirde 
İzmir, 12 (A.A.) - lsveç Ve

liahtı Güıtav Adolf P"J-retlerile 
zevceleri Prenses Luis ve kerime • 
leri Prenses İngrid Hazerab ve 
maiyetleri erkanını hc;.mil o!an İs
veç bandıralı Vasaland vapuru hu 
sabah saat onda limanımıza gel • 
miştir. 

Vali Kazım Pş. V" 'eliaht Haz4 
retlerinin mihmandarlıklar•na ta. 
yin olunan Hüsnü Rıza Paşa ve 
Hariciye vekaleti crkammden Fu
at Hulusi ve S 0 fknti, bPlediye re• 
i"i Dr. Behcet Salih. vali rn •avini 
Fuat, polis miirlürü f P.vzi Beylar 
ve sehrimi.,.;n f ~veç konso!o~u ve 
refikaları ile lsvec tebaasmd~n 
bazı zevat motörlerle vapura rit
mek suretiyle VeJ;aht Hazret1er;nı 
istikbal etmisler ve mevsim cic ... k· 
lerinden pek. zarif tekilde yapıl • 
mış birr.ok buketler takdim etmis
lerdir. Bir miiddetten sonra Veli. 
aht Güstav Adolf Hazretleri istik. 
halcilerile birlikte motöre binmit
ler ve Gazi kona uı ö iindeki rıh • 
tıma binlerce halkın alkı•lan ara• 
sında cıkmışlardır. Veliaht Hz. 
ikametlerine tahsis kılınan Gazi 
konaP.ı önünde kendilerine ihtiran1 
merasimi yapan jandarma kıtası• 
nı teftiş ebnisler ve gördükleri İn· 
tizam ve mükemmeliyetten müte
vellit memnuniyetlerini kıta ku • 
mandamna ıöylemigler ve teşek , 
kür etmişlerdir. Veliaht Gazi ko • 
nağı önünde toplanan ve kendile
rine samimi tezahüratta bulunan 
ve alkıtlayan halkı selamlamıtlar
dır. Her taraf türk ve İsveç bay. 
raklarile donatılmıf ve misafir bu. 
lundukları konağa İsveç veliahtı. 
~a mahıau bayrak çekilmiıtir. v~ 
lıaht Hz. bugün öğleden sonra hd 
kevini ve müzeyi ziyaret edecek 
lerdir. 

Tavvare p·yan osu 
fst~nbul, 12 (Teİefon) - TaYJ 

yare piyangosunun çekilmesi dün 
bitti. 25000 lirayı 11339, 20 bin li,. 
rayı 353, 2 bin lirayı 23235 v• 
10987, 1500 lirayı 9255, 1593~ 
1116, 11236, 20444, bin lirayı 107~ 
18347,2812,20597.21293,20007r. 
5369 numaralı biletler kazandılar, 

( 44) bilete iki yüzer lira, 
( 107) bilete yetmifer lira, 
(198) bilete elliıer lira, 
330 bilete kll'kar lira verile , 

cektir. 
50 bin liralık ikramiye 100 bl• 

Jet arasında taksim edilecektir. 
Bu numaralar da çekilmiıti~. 
Numaralanna ikramiye İsa ~ 

bet etmemit bütün biletler onbe • 
ter lira yani onda bir biletler 1.d 
lira aJacaklardır. · 

1-luhtelit mübadele komısyonu41 
latubul, (Telefon) - Mahtetit ma. 

badele komisyonu, 19 tepininel .aq.. 
mıdan iytil.aren miilpchr. S. tarihe ba 
dar tasfiye eclilemiyen itler, mem• 
leketimizde tiirk, yu.naa mabke • 
melerine denedileccktir. Türk ve y ... 

nan murabbaı heyetleri arumda, ıimcli
ye kacı.r laalledilememit olu ~ 
mühim bir luanu biytarf azanm Nık..,. 
liği ile balledilmiı ve verilen lııararllıl 
türk Ye yunan be7etlerine bildirilmiıtir. 

Komisyon heyeti umumiyeıi bir haf• 
ta içinde toplanarak ıon kararlan bir .., 

ba aözdea seP'ecek ve mncat iflerded 
ıimdiye kadar taıfiye edilmemi§ olanı.. 
nn taıfiyıini temin edecektir. Muhtelit 
kotni17G11cla balledilemiyn meael~ 
lliri Yunanistanda bulunan ve 1 ajus f 
tos 1929 tarihinde sahiplerinin elindd 
lııulunmıyan türk emlaki meıeleıidir. AIJ. 
bra mukavelesinin beı ve yedinci ma ... 
desine gÖre 1 apstoı 1929 tarihindd 
sahiplerinin yediintifamda l.aluamt" 
yan Yuaanistan'daki türk emlaki )'Und 
hükômetine intikal edecektir. 

Yunan hükumeti mukaveledeki bd 
sarahate istinaden bu mallara vazıyet ~ 
mek üzeredir. Ancak vazıyet muameleSS 
için muhtelit mübadele komiıyonunuıl 
kararı lbmıdır, Y a-.ı mübadeleıa.,..ı 
müdürü M. Kosivoı bu karar için 250 
kqilik bir liıte ile lıtaaltura gelmiıtit• 
Listeyi nela, tiiTk ·yunan heyetleri t•"' 
kik edecekler, mutaWc lmleme•lana _. 
ıleyi hafta içinde biytaraf azanın ha• 
kemliiine lnrakacaldardır. 



N~ olı;r.. old~uz 
gibi kalınız. 

Cene yabancıların memleketimizi ıre
ıcerken Üzerinde tuhaf bir tekilde dur• 
cluklarr bir meseleden bahaedeceğim. 

iki yabancı arkadaştan biri, kahve 
çektnek için malum eldeğirmenlerinden 
bir tane ıatm alıyor. Götürecek ve mem• 
leketinde türk kahvesi içecek. Çünkü 
onların değirmenleri kahveyi kalın-kı
Yırn çeker. 

Fakat, bir nal bulduktan sonra at ve 
hleydan tedarikine çıkmak gibi yaban
~- ~ostumuz, şu türk kahvesini içmek 
•tını hayalinde tam tasavvur etmek iıti
Yor: 

Alaca entarisini giymiş bir türk ha-
nnru man 1 b . • • ga ın aıma geçmıı, cezveyı 
ateıe ıü .. d' . • rmu§, ıvanda yatan beyine kah-
•esın1 p· · · D d ışırıyor. uvarda halılar, yer-
.e .halılar, arabesk masacıklar ve, bilir

•ınız b'' ·· • utun şarkkari kartpostalların ü-
2erinde görülen dekor. 

. Dedik ki, bizde kahve artık böyle 
Pı · §rnıyor. Şaşırdı. 

- Ya nasıl? dedi. 

ı Anlattık ki, şimdi kahve, bir kere 
e de~· 

«•rmeninde çekilmez. Ankara' da 
~~•ela bir dük.in vardır ki orada her 
~~-·- elektrikle işliyen makineler günde 
oırlQlç .. k' 
21 

Yuz ılo kahve üğütür. Ve, Ha-
t ıtıılar Yahut Beyler gidip kahvelerini 
aze çek·ı . 1 M 1 mış o arak oradan alırlar. 

1 anga)a, Yeni evlerden hiç birinde rast-
anatnıya w • • • 

falct le' cagı ıçın, hızmetçi kız, mut-
a 8 1 Y unkers ocağını hafifçe açtıktan 
ı::~a, hafif ateşte kahveyi pişirir ve ıa-
0 

8 konuşan yahut herhangi bir kağıt 
Yununu oy . f' 1 . . • y nıyan mısa ır enn gehrır 
anına koyar. 

Yabancı dos• k k .. "ld"' - .. " sakı ., pe ço u:ıu ugunu 
amadan: 

k - Ama kahvenin bütün romantizmi 
açtı Ç k 
• • 0 yazık. Bu kadar moderne 

gitmek hatadır. 
Demesin mi? 
Dedik ki: 

1 
Siz.de de bir zamanlar, milli içkiniz 

o an b. 
ırayı bir takım bira ustaları '"U 

Yah ' ~ 
d ut bu semtte çekerlerdi. Ve o şehir-

e '" semtin ve §U ustanın birası diğer 
'ernttek· d'~ . , 

1 
1 ıger ustanın bırasına karşı ün 

a ardı T k b. d b' 
0 • ıp ı ız e ır zamanlar Nuru· 
'l'llaniye'd k' , 

fa'dalc' e 1 şıracının şırası yahut Ve-
tıl 1 boz.acının bozasının meşhur ol
ası ıribi. 

Fakat k. • d ma ınenın sanayie tatbikin-
en ıonra si d ._. b' .. • . 

b· • z e"ı ıra dukkanları bırer 
•rer k 

l'ont apandı ve bunların yerini mil-
8l'ca se . 

u•ıar S rrnaye ıle çalışan Hackerbra-
• Patenbraeu'I ld liay ar a ı. 

d at but tekn·~· d -· . • en ile . ıgın egışmesı peşın· 
.. rı doğru . . . 

bıı bir ••tıhale ettıkçe, pek ta-
bc tcy ki, b"' .. 

r istihal utun unıurlariyle bera-
t k ·-· e edccelc . .. . . 
' nıgıni k . hr. Turkıye, kendı 

) lti endı m h 
e kçe b · a su ileri namına iler-

• ._. ' •zde d 
•Çeuler t k ~. ayran ve boza gibi 

• ıp ı sizi b· 
tı,., Ve heı1c· n ıranız gibi satılacak-
1 • ı de b 1 erııl\iı aş ıca ihracat madde-

ırasına 
J{,.h geçecektir 

" Ve b' ' 
l'!'.angrıl,n iç· "dzamanlar 11eciir dibindeki 
ent · . •n e ıedi · " · d ftl'ılı ad ' nn uzerın e oturan 
tni~ d' arna, ka,.ı•ı t f d .. ·ı· ~ •Ye . ara ın an pışırı ır 
t" ' Ct!mıy f b' Ut-ınek e 1 ır hamlede ileri gö 
l" Rcıyerniz ld -11, cezve! . 0 ugu halde, mangal · 
t erı ve d' 1 • 1Yacalc d - . . se ır erı sırtımızda ta-

egılı,.. yal 
[)• . 

. •Yo>'ıunuz. k' .. 
~ın roınantilc b·. 1 

• oteki tiirlü kahve içi-
F akat b' ır tarafı varmı'! Olabilir 
b· ız, hayal' .. 
ır kah . • •mızı yoldan alakoyacak 

)) ve ıçış ·ı · ıze Yold e 1 erıye doğruya gidişte 
· aslık edcb't b. rıı tel'cih . ı en ır kahve içişi-

edıvoru7. 
liem .. . 

.. ., Otl'kı türlü ' ' ' • · · • 
taına • .. ıçış sızın ışınıze ya· 

z, Çl.nl • · hı.ık; L. • <u tntbık edemezsiniz. Hal. 
<>erıki tiı·ı-· ·· ·· 

trı 4 usunu, mu:!sır hayatın 
asır l'<ışa 

C:§y yış hn-2ına yarıya:ı muasır 
aıı delal t ' l . 

hik c ıy e 81L de bizim kadar tat· 
f'debilı'r • · llnız, 

.+ofı;ı 

. y ahancı rioı;t b' .. 
tıp \"~e .•.. ı~n ıze ıçınden h<\k ve· 
tupaltl dıgını bılıniyorum fakat şu av
İırind ara k<tlsak, ha1'ikaler., entarinin 

en •ık • 'nan 1 \' ısmıyacagımız gi!Ji kahve 
1 ga ının b d 
ıted'kt . nşın •m da kalkamıyacağız 

1 Crı ' J \rot-la nu 1' :lur, hıık'katen anlamı. 
uny, r mı: Ycksa ba:ıı memleketleri pa. 

r Yerınc · b nu cnzetiyorlar? 
BUHHAN ASAF 

Şebir 1re Taşra 

Dün belediye saionunu dolduran 
seçiciler. 

Belediye seçimi 
(Ba~ı ı. inci sayıfada) 

Mazhar Bey kürsüye çıkarak de
miştir ki: 

"- Ankaralılar, saygı değer 
hemşehriler; üç gündenberi An -
karamızda belediye seçimi başla
mıştır. Bütün vatandaşlar en bü -
yük ve en temiz haklarını kullan • 
mak üzere belediye salonuna ko -
şuyorlar. Cümhuriyetin bizlere ve 
hassatan kadınlarımıza verdiği bir 
çok iyi şeylerden birisi olan inti • 
hap hakkım kullanmakla cümhu • 
riyete bağlılığımızın ve onun iyi • 
HlctP.rİne, vatana getirdiği saadete 

Gazimizin öz f ırkaıının Ankara. 
da vazife alımı, iki yüz temiz ve 
güzide tahııı bir araya toplanarak 
yeni belediye meclisinde önümüz
deki dört sene için Ankaramn ih
tiyaçlarım dütünecek, görecek ve 
~ühimlerini yapacak, belediyemi
zın masraflarını gelirine uydura • 
c~k arkada~ları bu şehrin sakinle
r! arasından bulup seçmiı ve bu 
lıste meydana gelmiştir. 

Sana, senliğini, varlığım, tam hürri· 
yetini veren Fırkanın bu seçiminde en 
miihim amil ve dlişünce yurt scverlikti. 
Btı listede isimlerini okuduğun, doktor, 
mühendiı.:, gazeteci, avukat, tliccar, ec
zacılar tecrübelerden geçirilmiş, şahısla 
rı temiz, kıymetleri biribirini tamamlı
yan arkadaşlardır. 18 yaşını ikmal eden 
ankaralı hemşehriler bu seçme vazifesi
ne koşmalıdırlar. Çünkü intihap bir mil
li vazifedir. Yurdunu seven herkes için 
ödenmesi kolay bir borçtur. 

Haydi hemşehriler, tatil günümüzü 
Lu güzel vazifeyi yapmakla geçirelim. 
Bu milli borcumuzu da her milli' borç 
gibi ödemiş olalım . ., 

Kürsüde söz söyliyen Sadık Hayri 
Bey hassaten demiştir ki: "Yurtdaşlar, 
size bağırıyorum, kendin kadar vatanını 
sev. Çünkü sen vatanın bir parçasısın. 
Yaşadığın toprak, kitapların yazdığı cen 
nettir. Yalnız bir fark var, bu cenneti 
hayatta yaşıyorsun. İçinde yaşadığın 
zaman dururken mevut günleri bekle
me. Yaşadığın hayat Penin hakiki haya-

Rey vermek için çocuklarile geJcı. 
ankaralı hanımlar. 

gUndenberi siyasi haklarımızdan en asil 
ve en değerli olanlarından birini coşkun 
bir sevinçle kullanmaktayız. O da "seç. 
mek ve seçilmek hakkı., Uç gilndenberl 

devam eden beliğ nutuklar bize bugli • 
nün sevincini anlattılar.,, Sıtkı Korkmaz 
Bey, bundan sonra, bu hakkın milletler 
tarafından ne büyük güçlüklerle elde 
edilmiş olduğunu anlattıktan sonra de
mitşir ki: "Bize ne mutlu ki başbuğu. 

muz, ulu Önderimiz olan Gazi'miz bize 
yalnız zaferle hayat inkılabını yarat 

madr, bir de insan hayatının devlet haya
tına ortak oluşunun şartsız ve kayıtsız 

olarak erkek ve kadın farkı gözetmiye
rek bir hukuki inkılap yarattı ki askert 
zafer gibi bu hukukt zafer de yilreklerf· 

Bu seçimde hanrmlar da erke]:] er kadar reylerini kullandılar. Listelerde atlarım Drıyanlarm çokluğu göze çarpıyordu. 

inanışımızın büyük bir delilini ver
miş olacağız. Belediye intihabının 
memleketimiz için ne mühim bir 
hareket olduğunu unutmamak la
zımdır. Belediye intihabına işti -
rak her yurttaş için hakiki bir va
zife ve borçtur. Halk meclisleri 
mürakabesinin neticesini en çok 
hisseden sensin. Ankara bunun en 
canlı ve elle tutulur misalidir. Bü· 
tün iyi şeylerin ancak iyiyi, kötü· 
yü ayırt edecek bircok bilgili va 
tanda"larm toplandığı meclisle 
rin mürakabesile olacağını takdir 
edersin. Yurttaş, rey sandığının 
başında bunlara reyini ver diye 
!\ana sun11IR11 liste ,, .. 11~1 gÜ?~l ha. 
zırlanmış bir liste değildir. Bütün 
varlı~ma ~rmac:?an etti~İn Büyük 

tındır. Fakat bu hayatı sana cümhuriyet 
verdi. Başın riyakftr, iğrenç eteklere 
eğilmiyecek kadar dik duruyor. Kapısı
nın önünden geçemediğn yerlere şimdi 
"hakkındrr, koş,, diye çağmlryorsun. 

Koş, arkadaş, koş 1,. 

Sıtkı Korkmaz Bey de demiştir ki: 
" Şu üç gündenberi, Ankara'nrn güzel 

sokaklarında ve gönülden gönüle akan 
c1nayollarında kırmızı şeritler üzerindeki 
.:> beya7 yazıları şüphesiz hepimiz oku
duk, ve hepiniz okudunuz! 

Okuduğunuz her yazının başka bir di

lı, gönlünüzü çalan o her levhanın ba~

ka bir dileği var. Bütün bu dil ve dilek

ler '1ize şu üç gündenberi süren Ankara 
belediyesinin seçme gün:.inü müjdeliyor. 
Yurdun hr yerinde, evet, şimdi yurdun 
her insan kümsi bulunan şehirlerinde Uç 

İ~lanlnı lda llclediye seçiıni bitti 
İstanbul, 12 (Telefon) - ls 

lanbuld belediye intihabı bugün 
2! de bitti ve sandıklar encümen 
azalarının hn7.nrunda mühürlendi. 
Bugün cuma ve seçimin de son 
günü olduğu icin sandık basları 
çok kalAb~lıkt~. Kadınlar muhte 
lif ka7al"rda yü7.de otuz Ha elli 
nishPtinde rey~ istirak etmişler . 
dir. l Tmumiyet itibarile reye işti· 
rak ,..;ch•ti cok şayanı dikkattir. 

Tasnifin üç gün içinde bitiril . 
mesi ve neticenin salı S?Ünü ilan e
dilmesi mümkiindür. intihap it -
leri hakkında beyanatta bulunan 
Cümh•ırivet Halk Fırka11 vilayet 
idare heveti reisi Dr. Cemal Bey 
sunlllrı ci-lvlemistir: 

" - Bugün belediye seçiminin 
son günüdür. Dün akşama kadar 
verilen reylerin adedi iki yüz bini 
~ecmisti. Bu intihapta muhterem 
h~ ••-·~f7'" pÖ9termiş olduğu yük-

sek alaka ve olgunlu~ siz gazete
ciler benden iyi gördünüz, Reyle
rini vermP.i!e gelen yurttaslarımız, 
vahuz hir formalite olarak sandı· 
iia bir rmsula atmI!' olmak için de
ğil, biJnlcis nam?etler üzerinde dii· 
sünerek. sorarak, anlıyarak, yani 
bu ise kSllP ve imanları ile sarıla
rak ~Pv),.rini kullanmışlardır. Sa
yısı ?00 hini asan reylP.r, istisna • 
sız, C1"nhurivet Halk Fırkası nam-
zetlPrİne verilmiştir. Bu, halkımı -
zın fırkamıza kanı heslediği sev
ııri ve itimadın en büyük delilidir. 
Bunu şükranla kaydederim. Her 
milli meselede, her zaman kıy . 
metli yardımlarını esirgemiven 
matbuatımızın bu intihapta da hal
kı tenvir ve irşat hususunda büyük 
yardımları olmustur; bu itibarla 
matbuata te~ekkür borcumuzdur. 
intihap itinde, gerek intihabı ka . 
nunnn tatbiki noktasından, gerek 

mizde bir yıkılmaz ve sarsılmaz abide 
gibi kalacak ve yaşıyacaktır. ,, 

Doktor Talat Vasfi Bey de halk kUr· 

süsündc söz alarak ezcümle şunları söy

lemiştir: "Fır kamın kilrsüsüne bUyUk 

bir illkünün doğması yolunda söz söy· 

lemeğe geldim. Biricik belediyemizin 

yarınki meclis azalıkları için sevgili Fır

kanın günlerce yaptığı tetkiklerden son

ra sizlere uzattığı namzet listesine rey 
vermeğe sizi davet ediyorum. Arkadaı

lar, on beş uzun yıldır koca bir tarihe 
sığmıyan yücelikler yaratan ve önUmUz-

de ve başımızda gördükçe benliğimizi 

heyecan ve inanla taşıran adını kıska

narak andığımız ve andıkça kıskandığı

mız Büyük Başbuğun Fırkası, fırkamız 

namzetlerini size uzatıyorlar.,, 

Maarif Vekili Aydına 
gitti 

lzmir, 12 (A.A.) - Bir müd
dettenberi şehrimizde bulunmak -
ta olan Maarif Vekili Abidin Bey 
bu sabah saat altıyı beş geçe ha
reket eden ekispresle Aydına ha
reket etmiştir. 

yurttaşlarımızın reylerini kolay -
lıkla verebilmeleri için hükumetin 
temin ettiği intizam her türlü tak
dirin üstündedir. Fırka teşkilatı · 
mız halka serbest ve dürüst bir İn· 
tihap ruhu ya§atmak için, fevka -
iade çalışmışlardır. Bu yorucu me· 
sainin feyizli ve muvaffak netice • 
sini alan arkadaşlarım cidden ifti· 
har edebilirler. Reylerin tasnifi i
şinin üç gün içinde bitirileceğini 

ümit ederim.,, 

Öz dilimizle 
SJD3Dg1lar Yazan: 

Nurettin, 1934, f stanbııl. 
Ba~ka memleketlerdeki dil ycnileş-

melerine bakınız: Hiç bir yerde bu gibi 
işler yava' yavaş kaidelere raptedile
rek usulü dairesinde olmuş değildir. 
Her insan kendi dilinde benzer bir söz: 
bulmak istene bulduğu sözU mutlaka 
dilin bünyesine ve kaidesine göre yap· 
mıştır. Eğer bu sözün bir pilrüzü varsa 
ekseriyet tarafından ya kullanrlmaz; u
nutulup gidilir yahut da o sözü kendi 
deyişine uygun olarak bozarak kulla
nır. Macaristan'da dil inkılabı yapılır
ken avukat sözünün de macarcası yapıl
mıştı. Bu söı ügyvedö olup İ§ manasına 
gelen l.igıy ile müdafaa eden manasına 
olan vedö sözünden yapılmıştı. Fakat 
ekseriyet bunu kabul etmedi. Bu kai-
del~re bağlı sözü kendi deyişine göre 
bozarak ügyved sözünü yaydı. Halbuki 
bu kelime iş müdafaa demektir. İ§ mil • 
dafaa eden demek daha doğru olmasına 
rağmen ekseriyet onu bozarak bu şekle 
sokmuştur. 

Binaenaleyh bizde de dil inkılabına 
başlarken her s<Sıiln karşılığını bulup, 
kullanıp ortaya atmak gerektir. Kabul 
edilip edilmemesi ekseriyetin işidir. 
Macaristan'da dil hareketi başladığı va· 
kit o kadar çok yeni söz yapılmıştı; kl 
sonra bunların ayrıca bir Hlgati yapıl· 
mak zarureti hasıl olmuştur. Fakat ma· 
carca veya daha diğer diller ile türkçe• 
nin ayrıldığı bir nokta vardır. Türkçe· 
nin bir geçmişi vardır ve bu geçmişte
tUrk dili pek temiz bir dil idi. Binaen
aleyh yeni sözlerimizi tekrar geçmi9te• 
kl sözlerin içinden alabiliriz. İşte bu 
maksatla T. D. T. C. Tarama Dergisi 
çıkarmıştır. Şimdi yazı yazanlarımıza 
dilşen ilk vazife bu dergiden bol bol 
söz alarak kullanmaktır. 

Bu yolda memnuniyetle görmekte· 
yiz; ki öz dilimizle sınangılar ilk adrmı 
muvaffakıyetle atan bir kitap olmuştur. 
Bu kitaptan bahse başlamadan evel bu 
mUnasebetle Hamit Zübeyir Beyin Do· 
kuz r>tkünç kitabını da hatırlatmamak 
kıymet bilmemek sayılsa yeridir. Mu· 
hakkaktır; ki bu yolun ilk kitabı Hll· 
mit ZUbeyir Beyin bu kitabıdır. Sonra 
şurasını da ayrıca kaydetmeliyiz; ki 
Hllmlt Zübeyir Bey eserini yazdığı va· 
kit bugUnkU telakki daha doğmam19 
idi. Binaenaleyh mUe11ff bir romancı 
olmadığı halde mabza bu yolda bir a• 
dım abnak için "Dokuz Ötkilnç,. U yaz• 
mış ve birçok yerinde olmıyan itirazla· 
ra, dudak bilkmelere kar§ı yaptığını bl· 
len insanlar gibi aldınnamı§tı. 

Dil lnliılabımızın ilk yolcusu olan 
bu kitaptan sonra Nurettin Beyin "Öz· 
dilimizle Srnangılar,. ı da ikincl bir a· 
dım olmaktadır. Nurettin Bey öz tUrk· 
çe ile ve mUmkiln mertebe anlatılablle· 
cetc sözleri ııcçerek maksadını çok açık 
bir surette ifadeye muvaffak olmuı· 
tur. 
Batı yerlerde Nurettin Beyin kiti 

bında kullandığı yeni ı8z1erln yerinde 
olmadığını bu sözlerin halkça daha ta· 
nınmışları olduğunu ileri sUrenleri gör 
dUm. Şurasını kaydetmek isterim: kl 
bu kitaptaki yeni sözler mutlaka kabul 
edilsin diye bir ısrarın neticesi olarak 
kullanılmış değildir. O sözleri beğen· 
miyenlcr başkalarını bulsun ve kullan• 
srn. Bu eser bir denemedir ve bir ör
nektir. Binaenaleyh yazanını samimi • 
yetle tebrik ederiz. 

Kitabı okumıyan yalnız karıştıran 

birisi de yeni sözlerin çokluğundan 
lOgate bakmadan satırları takip etme~ 
nin imkanı olmadığını söyledi. Başka 
memleketlerde bu hareket sıralarında 
o kadar çok yeni kelimeli kitapların 
yazıldığını ve bunları anlatmak için de 
ayrıca H\gat kitapları neşredildii?inl 
makalemin başında kaydetmiştim. Nu
rettin Beyin IUgatçesi ise altı sayfadıın 
ibarettir ve bu sözlerin hiç birisini de 
kendisi uydurmamıştır. Hepsini de Ta· 
rama'da bulmak imkanı vardır. Yani es· 
ki metinl~rimizde kullanılan öz türkçe

den almıştır. 
Kitap Nurettin Beyin birka~ şi~~ 

ile başlıyor. Bu şiirler de tama~ıyle. oz 
tlirkçe ile yazılmış olup bu nevı metın
lere alışmamış olanların dahi anlıyamı· 
yacağı bir tek söz yoktur. Nurettin Bey 
bu şiirlerden sonra öz dil başlığı ile 
yazılarına başlamaktadır. Bu öz diJıle 
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Bu yıl 29 birinci teşrin bayramı 

nasıl kutlanacak? 
Bu yıl Türkiye Climhudyetinin on 

Arinci yıldönlimü bütün memlekette 
bllyilk bir ehemmiyetle ve yurdun her 
k8teıindc derin yankılar bırakacak su
rette kutlanacaktır. Bu bayramı, inkı
labı kökleşHren telkınleri için çok te
tirli bir fırsat ayan Cilmhuriyet Halk 
Pırkaır Umumi idare Heyeti bayram 
mOnasebetiyle bu yıl yapılacak'. mera
alm ve tenliJderin teklini tesbit ederek 
nkthıde bUtihı alakalı makamlara ve 
tılfktlatlan bildirmiıtir. 

Veklletler de. devlet tetkilitı tara -
fmdan alınacak tertipler için emirler 
•.aılflerdfr. Bu yılki kutlama ıenlikleri 
itin onwıcu yıl bayramında tatbik edi
len usulJorin nrdifi tecrübelerden de 
lırtlfade edilecektir. Kutlama huırlık
lan için her yt-rde tepll olunan ve işe 
batlıyarı komt.yonlara mahallin en bü
yttli idare llllllrleri reislik etmektedir
ler. 

29 Birinci teşrin 1934 günü cümhu
riyetin on birinci yıldönümü, her şehir, 
kasaba ve köyde, gece gündüz aynı coş
kunlukla kutlanacaktır. Bayram yalnız 
bir şenlikten ibaret kalmıyacak, süsle
me, donanma ve eğlentilerden başka 

cümhuriyet ve inkılabm eyiliklerini ve 
devlet çalışmasının esaslarını halka an
latacak mahiyette canh ve tertipli ola
caktır. Her yerde gUnün mevzuu ile 
mütenasip temsiller ve konferanslar ve. 
rilecek, vilayet ve kazalarda Cümhuri
yet Halk Fırkasmm serbest halk kür· 
süleri açılacaktır. 

O gün memleketin her yerindeki ga

zeteler ve mecmualar her zamankinden 

daha büyük hacimde, renkli ve resimli 

çıkacak, inkılabın ve istikWin büyük 

kıymet ve ehemmiyetini anlatan yazı

lar koyacaklar, cilmhuriyet devrinin 
başardığı işleri anlatacaklardır. 

iplik ve mensucat sanayii. 
'Memlekette teaia edilecek pamuk ip

liği ve mensucat sanayii hakkında lli

tısat VekAletince hazrrlanan esaslar ic

ra Vekilleri Heyetince tasvip ve kabul 

edilmiştir. 

Pamuk ipliği ve mensucat sanayii 

için hususi tqebbtıs erbabının memle

kete sokmak istiyeceklerl makinelere 

3500 iğ ve 600 tezgahı geçmemeli prti

le ıu esaslar dahilinde müsaade verile

cektir: 

Pamuk tarmnıya mahaua kart tezgih

lan, pamuk cer makineleri, alelumum 

fitil makineleri, bilezikli iplik makine

leri, vargel, tarağının genişliği 40 san

timden yukarı olan dokuma tezgahlan, 

qağıdaki prtlarla iplik lymaline 

veya dokumada kullanılmayıp ikmal 

boya veya terbiyesinde kullanılan 

bOtUn makineler ve yedek aksamın 

memlekete ithali de eskiden oldu

lu gibi umumi hükUmlere tibi tu

tulacaktır. Yukardaki hükümlerden is

tifade etmelıC iatiyen tetebbüa erbabı 

lktıaat Vekiletiııce te9bit edilmit bir 

krokide ga.ten1en hudutlar içerisinde 

tesisat yapacaklar ba!ilka yerlerde test

tat yapamıyacaklar ve malt iktidarlarını 

ispat edeceklerdir. lktısat Vekaletinin 

müsaade tarihinden itibaren altı ay zar

fında i§e başlayıp bu iki .ene sarfında 

müesseseyi ikmal ve işletmeğe başlrya

caklar, fabrikanın sabit kıymetleri tu

tarının yüzde onu mil. •umda lktısat 

Veldletine pyanı kabı.ı.l teminat vere

cekler ve fabrikanın sermaye plin ve 
projelerini ae llrtısat Vekiletine tasdik 

ettireceklerdir. 

Getirilecek makineler Jtendileriyle 

kliring anlaJDl&sı mevcut olup ihraca

tnnu fazla olan memleketlerle Türki· 

ye ithalatına kartı hiç bir tahdit koy

mamıt memleketlerden getirilecektir. 

Mevcut tesisatlarını tecdit etmek ia

tiyenler eski tesisatlarını İktisat Vekt-

Nurettin Bey bir söz kullanmıştır; ki 

IOD derece hoıuma giden bu söz için 

burada sevincimi ızhar etmeden kendi

mi alamıyorum. Şu cümJeye bakınız: 

..,.Urk Tanrnmun gölı:çiil gözleri, bu 

aynltJa bakarken yaşardı.,, TUrk Tan

nsı sC5zü malQmdur; ki eski türk me

tinlerinde mesela Orhon kita"elerinde 

C!e kullanılmıştır. Macarlarda "Macar

Jarm allahı,, ıözünü kullanırlar. Bu es

ki ıöıU Nurettin Beyin tekrar canlan

dırması ve temiz bir milliyet hissiyle 

kullanması cidden takdir ve tebrikin 

fevkindedir. 

Burada kitaptaki kısa, fakat özlü 

mevzuların hepsinden teker teker bah

sedecek değiliz. Yalnız şurasını ehem· 
miyetle kaydelim; ki Nurettin Bey ba 
eseriyle dil inkdüt tarihimin girecek 
Ye yer tutacaktır. 

HÜSEYİN NAMIK 

Jetinin nezareti altında kullanılanuya

cak bir hale getirmek veya memleket 

haricine çıkarmak şartiyle tesisatlarını 

yeniliyebileceklerdir. 1 Kanunusani 934 

tarihine kadar gümrüklerimize gelmiş 

olup İktısat Vekaletine bildirilmiş o -

lan makinelerin memlekete ithaline mü

saade edilecektir. 

lplilı:haneıi olmıyan veya ayta tesis 

edecek müstakil dokuma fabrikalarmm 

miktar ve iymal usulü itibariyle seri 

iymalattan sayılan pluş, kadife, havlu, 

döşemelik ve perdelik gibi pamuktan 

mamul dokumalar ile hayvani veya ne

bati elyaf ile karışık olan pamuklu men 

sucatı yapmak için İlrtıaat Vekaletinin 
mUaaadeaiyle getirecekleri dokuma tez

gahları yukardaki şartlara tabi tutul

mıyacaktır • 

Yabancı poaıası. 

Balkan bankası için 
bir konferans 

Leko dö Belgrad gazetesine göre 

Balkan Bankaaı'nın teessüaünde alaka

dar Balkan devletleri mümessillerinin 

teşrinievelde Atina'da toplanmaları 

muhtemeldir. 

Alikadar devletler, bugünkü 'artlar 

içinde, Balkanların muztarip olduğu 

ilrtıaadi buhranı hafifletebilecek olan 

bu bankanm faydalı bir ıekilde çal11· 

ması için projeler hazırlamı§lardır. 

Bu bankanın tesis projesini Türki

ye Cümhur Reisine medyunuz. Gazi'nin 

fikrine göre Balkan Devletleri lazımgc· 

len sermayeyi koymıya iıtirak edecek

ler, fakat işlerin inkişafına yarıyabile

cek olan yabancı sermayeleri de kabul 

edeceklerdir. 

JI. Nikola Teodoroviç Provada ga

zetesinde bu mevzu üzerinde, Balkan 

Y anmadası vaziyetinin mali ve itrtıaa

di iş birliğine birçok imtdnlar arzetti

ğini çünkü onu teşkil eden ve hepsi d

raatçi olan memleketlerin biribirlerine 

benzediklerini yazıyor. Balkan memle

ketleri hububattan başka dünya piya

sasını allkadar eden birçok maddeleri 

istihsal etmektedirler: Afyon, zeytin· 

vağı, gülyağı, yemişler ve dünyada he

nüz pek az tanılan Balkanlara has mad
deler. 

Madenlerin işletilmesi, aanayiin in· 

kişafı için bir iş birliği büyük faydalar 

temin edecektir. 

Muhtelif Balkan mıntakalarınm de

mir madenleri bakımından ihtiyaçlarını 
teferrüatiyle tetkik etmek ve bir mü

nakale plim vücuda getirmek için hu

susi bir baferam toplamnıya pğrıl

mahdır. 

LE MESAJE DATEN 

HAK1M1Y.ET1 MİLLİYE. 

Türk ve yunan mahsullerinin 
nakli meselesi 

Oekonomologos gazetesi yazıyor: 
Türk ve yunan limanlarında mah

sullerin ihraç için vapurlara yüklenme
si başladı, bununla beraber bu vapurlar 
arasında yunan bayrağı görülmiyor. Se
bep şudur: Türk ve yunan mallarını şi
mal limanlarına taşıyan hemen bütün 
yabancı gemi şirketleri kudretli bir tü
röst teşkil etmişlerdir ve rekabet yo • 
Jile rızaları olmadan şarık limanların -
dan yapılacak tahmilleri boğmak için 
bütün vasıtalara maliktirler. Bu şart· 
lar içinde yunan gemicilerinin kendi 
hesaplarına mücadeleye girişmek iste
miyecekleri tabiidir, bahusus ki başka 
limanlarda ve başka denizlerde kendi
lerine i! buluyorlar._ 

Fakat mesele yalnız deniz nakliye
cilerini alakadar etmez. Daha fazla 
türk ve yunan müstahsillerini alakadar 
eder, çünkü yabancı şirketlerin kendi
lerine zorla kabul ettirdikleri nakliye 
ücreti fazlasını ödiyen onlardır. Ne ya· 
zrk ki ihracatçılar bu nakliye Ucreti 
fazlalığının kendilerini pek alakadar 
etmediğini zannediyorlar, çünkü hep
si aynı nakliye ücretini ödiyorlar ve bu 
masraf da diğer masraflara ekleniyor, 
öyle ki eninde sonunda bu masrafı da 
ödiyen satıcılar değil alıcılar oluyor. 
Bununla beraber bu düşüncenin doğru 
olmadığı ileri sürülebilir. Dışarda baş
ka menşelerden gelen mallarla rekabet 
ederek daha fazla satılabilmesi için ku
ru üzümlerin nakliye ücrettinin indiril
mesi iycap ettiğini iddia ederlerken nor 
mal nakliye ücretinden binde 200, 300 
fazla ödemelerine karşı nasıl lakayt ka
labilirler? Hakikat şudur ki bu vuiye
ti değiştirmek yalnız ihracatçıların e1in 
de değildir. 

Esasen şurası muhakkaktır ki yaban
cı nakliye şirketleriyle rekabet etmek 
kolay bir iş değildir, gene böyle, mah
sullerimizi satın almıya gelen dost 
memleket gemilerine iş vermemek de 
pek mahirane bir hareket olma.z. Bura
da, pek eyi şartlarla uzak memleketler
de çahpn yunan vapurlarına i' bul
mak mevzubahs değildir. Bütün mese
le, nakliye ücreti meselesidir, ve bu üc
ret alcılar tarafından değil müstahsil
ler tarafından ödenmektedir. Bu ücret
leri azaltmak için tröst'ün haricinde 
muntazam seferler tesis etmekten baı
ka çare yoktur. 

Fakat bu seferleri kim tesis edecek? 
Yukarda da söylenmiş olduğu gibi, yu
nan vapur şirketlerinin kendilerini 
muhtemel .zararlara m<\ı'uz bırakmakta 

menfaatleri yoktur ve bu zararları gör
dükten sonra işten çekilmelerinde kim· 
se için bir menfaat olamaz. Bu seferle
ri her §eye rağmen işletmek mesuliye
tini üzerine alacak biri çıkmalıdır. An
cak bu kati karar karşısındadır ki ya
bancı şirketlerle milletlerarası nakliye 
ücretlerine muvafık makul ücretler ta
yini için bir uzlaşmaya vumak müm
kün olacaktır. Mesele Türkiye'yi de 
hemen hemen Yunanistan kadar ali.ka
dar eder. Ve iki hükumet şimali Avru
pa'ya doğru muntazam seferleri müşte· 
reken teahhüt için anlaşabilirler. Bu 
tahakkuk ettiği gün yabancı şirketlerle 
rekabet etmiye bile lüzum kalmıyacak
tır. Rekabet daima zayıfı i!inden et
mek için kuvvetli tarafından icra edi
lir. 

Muntazam seferler tesis için en cart 
usul hususi şirketlere tahsisat vermc'k
tir. Fakat bu usul usullerin ne eyisi, ne 
de en sUratlisidir. Çünkü alakadarlar 
lüzumundan çok fazla tahsisat istiye
ceklerdir ve bugünkü vaziyet dahilin
de hükumetler için tahsisat vermenin 
ne kadar güç bir iş olduğu malntndur. 
Bu şartlar içinde en eyi hal şekli hil· 
kumetten başka, bankaların, Korinti il
zümleri merkez sandığı ve hatta müm
künse diğer mi\tahsiller teşekküllerinin 
iştirak edecekleri bir taazzu vücuda ge
tirmektir. Böyle bir teşebbüsten doğa
cak arızi bir zarar böylece birçok ala
kadarlar arasında taksim edilecektir. Ve 
teşebbüaün zarar yerine kir bırakması 
da pek mümkündür. Bizim kadar bu 
işte menfaati olan türkler de bu tete1ı:· 
küle iştirak etmek isterlerse bu daha 
eyi olacaktır. Fakat Yunanistan iyca
bında kendi vasıtalariyle teşekküliln 

vücuda gelmesini temin edebilir. Bu te
şekkül, mahsullerimizin nakli için hu· 
aust surette hazırlanmış gemiler satın 
alabilecek ..artalara malik oluncıya ka
dar başlangıçta elde mevcut işe yarar 
vapurları kiralıyabilir. 

Yabancı şirketlere rekabet etmek ve 
nakliye ücretlerini düşürmek için bat
ka türlü her teşebbüs akamete mahkum 
olacaktır. 

LÖ MESAJE DATEN'den 

A vusturyada yahudilere fena 
muamele mi ediliyor? 

Mançester Gardiyen gazetesinin Vi
yana muhabiri gazetesine bildiriyor: 

Avusturya Maarif Nazırının orta tah
sil mekteplerinde bulunan ve katolik ol 
mıyan çocukların ayrı bir sınıfta ders 
görmeleri hakkında verdiği emir, mü
nakaşalara sebep olmaktadır. 

Geçen hafta, Viyana yahudilerinin 
ileri gelenleri bir toplantı yaparak bu 
mesele üzerinde konuşmuşlardır. 

Bu toplantının reisi, ha7.iran aym
da bugünkü Başvekil, henllz maarif na
zırı bulunmakta ve böyle bir karar it
tihazı düşünülmekte iken bir murahhas 
heyetinin kendisine gönderildiğini ve 
bu tasavvurun protesto edildiğini söy
lemiştir. 

Toplantıda bu kararın protesto edil
mesi ittifakla kabul olunmuştur. 

HükQmet ve kilisenin organı olan 
Rayhpoıt gazetesi, bu mevzua dair yaz

mıı olduğu bir başmakalede birçok Vi
yana mekteplerinde yahudi çocukları

nın katolik çocuklarmdan daha fazla 
olduğunu bildirmektedir. 

Bu makalede deniliyor ki: 
"Buı teknik sebeplerden dolayı 

böyle bir ayınnıya lU:ıum göriilmüştür. 
Hükilmdarlık zamanında mevcut olan 
bu karar muharebeden sonra kurulan 
sosyalist hük6meti tarafından kaldırıl
mıştı. 

Eğer Avusturya, bir Nazi hücumu
nu püskürttü ise bu, yahudilere yaran
mak için değil, memleketin yüksek kül
türünü koruyabilmek içindir.,, 

Bu makale, böyle bir kararnamenin 
çıkarılmış olmasına büyük bir mana 

vermemekte ve yapılan itiru ve pro· 

teatoları kurnuca huD'lanauş Mark

sist hücumlar di,}"C tavsif etmektedir. 
Aynı yazıda, bu kabil protestolara 

iştirak edenlerin böyle karanlık niyet-

lere kurban gitmemeleri tavsiye olun
maktadır. 

Bu makale, kararname aleyhinde 
bulunanları ikna etmemiş, bilakis bir 
tehdit mahiyetinde olduğu için hoşnut· 
auzluğu büsbütün artınnıştrr. 

Avusturya Başvekili Dr. Şuşnig, 
geçenlerde dünyanın ileri gelen yabu
dilerinden ikisini kabul ederek. Avua
turya'daki yahudilerin vaziyeti hakkın 
da kendilerine fU beyanatta bulunmU!· 
tur: 

"Avuaturya'daki yahudilere zulüm 
yapıltp yapılmadığı ve tatbikatta ya· 
hudilerin daha kötü bir hal ve vaziyet· 
te bulundukları hakkındaki ıual ve mü
lahazamza cevap olarak şunu ıöyliyebi· 
lirim ki Avusturya'nın nazarında iki 
türlü yurttaf yoktur. 

Yeni Avusturya kanunu esasisi, hiç 
bir vatandaşı diğerine tercih etmediği, 
herkes için müsavat ve fikir hürriyeti 

tanıdığı gibi, hiç bir ferdin masuniyet 
ve hürriyetini gayri kanuni olarak tah
dit etmez. Memleket ve millet menfa
atlerini ihlale kalkı'8cak herhangi bir 
fert karıısında harekete geçen kanun, 
herkese istisnasız bir surette hükümle
rini tatbik eder. 

Buı ecnebi memleketlerde Avustur
ya'daki yahudilere zulüm ve fena mu
amele edildiği hakkında çıkarılan şayi
alar ve isnatlardan haberim yok değil
dir. 

Bu şayialar, hakikate asla uymadığı 
gibi, Avusturya'da yahudilere istisnai 
muamele tatbik olunduğu hakkında za
man zaman çıkarılan şayiaların da aslı 

ı yoktur. 
Ne zalimane, ne de istisnai muamele 

yoktur; millete, devlete ve cemiyete 
karşı fena vaziyet takınmamıf olan her
kese karşı müsavi muamele vardır. 

Avusturya'da yahudi meselesinin hir 
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İngilizlerin çehresi 
değişti mi? 

lngiliz çehresi deği§ti mii' Jngılte• 
re Antropoloji Cemiyeti sabık reisi ltf. 
Keith, bu suale "Daily Mail,, gazetesi"4 
de şu cevabı veriyor: 

Avrupa karikatürcülerinin çizdiği 

İngiliz tipini kim bilmez? Uzun ve 
gayrimuntazam bir siyma, dar dudak• 
1ı geniş bir ağız:, uzun ve çıkık dişlert 
işte karikatürcülerin yalnız erkekleri• 
mh:e değil, kadın ve kızlarrmıza verdik• 
teri siyma! 

Fakat bu tipin yalnız kariktürcülerin 
muhayyelesinden çıktığını iddia edebi· 
lir miyiz Muhakkaktır ki onların mil• 
baleğalarr bir hakikate müstenittir. 

Ancak, bu çehrenin ötedenberi in• 
giliz ırkma has olmadığını da söylemeli 
lhxmdır. Londra'dald Surgeons Kole· 
jinde bir asırdanberi kanşmlan sayı· 
sıı mezarlardan çıkanlmış iskeletler• 
den mürekkep fevkallde zengin bir ko
leksiyon mevcuttur. Bunlar selt. romen, 
sakson, danimarkah ve normen kafa ta• 
lan olup haklı olarak bir "melez mileti,, 
denilen ingiliz milletinin ne kadar çok 
ırktan teşekkül ettiğini ispat eylerler. 
Halbuki bu kafa tas1arınm tetkiki neti· 
cesinde şimdiki ingiliz tipinin 'Roma 
devrinden evelki devirde mevcut olm•· 
dığı sabit olmuştur. 
Romalılar 1ngiltere'ye geldikleri va· 

kit yerliler munt2zam çene kemikli, ta· 
bii bUyüklükte dişli insanlardı. Buna 
mukabil 17inci asırla 19uncu asır arasın 
daki devreye ait kafa taslarmın tetkiki 
o devirde karikatürcülerin gülüncleştir
dikleri tipin süratle taammüm ettiğini 

gösteriyor. Son asrın sonlanna doğru 

bu tipi arzeden ingllizler beşte bir nis· 
betinde çoğalmıştı. 

Bu değişikliğin sebebi nedir? Onu 
kAh medeniyete ve tagaddi tarzına, kah 
tabii ihtiyaçlara mugayir yaşayış tarz
larına atfettiler. Bazıları da tereddiden 
bahsetti. Diğerleri de son fatihler olan 
skandinavlar tipinin nihayet hakim ol

duğunu iddia eylediler. 
Hakikatte bu iddiaların hiç biri ikna 

edecek mahiyette değildir. Eskiden yal· 
mz zengin sınıflara münha ır olan u ti
pe şimdi milletin her sınıfında tesadüf 
edilmekte olduğuna göre hakikati oldu· 
ğu gibi kabul edip onun, ırkımıza lıas 

bir tip olduğunu artık teslim etmeltdir. 
Ecnebi karikatürcülerinin bi:ri o şekilde 
göstermelerine de knmamalı<lır. Çünkü, 
ne dersek diyelim, kabahat bizimdir. 

Adliye Tayin Encüm~ni 

Yeni hAkimler kanununa göre b.ikfnı 
sınıfına mensup olanlar arasında ta•· 
fiye yapacak olan Adliye Tasfiye En· 
cümeni mesaisine başlamıştır. Encümen 
hakim, mUddeiumumt ve icra reisleri· 
nin sicillerini tetkik etmektedir. EncU• 
menin mesaisi ay nihayetine kadar sil• 
recek ve ikinci teşrin başında Adliye 
İntihap Encümeni toplanacaktır. --.. ··-

Maliye tetkikat büroım. 

Tetkikat bürosunun teşekokül tarzı 

hakkındaki kararname icra Vekilleri 
Heyetince tasdik olunarak Maliyeye 
tebliğ edilmiştir. Kararnameye göre 

tetkikat bürosu bir müşavir, iki ra• 
portör ve iki mütehassıstan terekküp 
edecektir. Müşavirliğe munzam bir va• 

zif e olarak müfettiş heyeti reisi Ce•• 
mi, raportörlüklere de maliye müfet" 
tişlerinden Cemal ve İemail Hakkı Be1 
ter tayin edilmişlerdir. Büronun ne za• 
man işe başlıyacağı henüz tesbit edil• 
memekle beraber cumartesi günü ilk 
içtimam yapılması muhtemeldir. Bür04 
nun ilk meıgul olacağı iş vergi kanunJ 
ları &zerinde tetkikat yapmaktır. 

hususiyet arzettiği bir hakikattir. Çiln1 

kil harptan sonra birçok yahudilerfıt 

Avusturya vatandaşlığına kabul edil· 
miş olması, şarki Avrupa'dan Vivana'• 
ya doğru bir muhaceret akını vücuda 
getirmi,tir. Bunun üzerine bunun ale)"• 
hinde bir aksülamel uyanmış, fakat k•" 
nun gene herkese karşı müsavi tedbif'ıll 
ter almaktan ayrılmamıştır. 

Avusturya devletine, ekseriyetin di• 
nine harp .zamanında ve harptan aoJıt• 
müspet vaziyet takımp hünnetklr ıcal4 
mış olanlan, tabii, tanıyor ve biliyorllı. 

Menfi temay611er ve tahripkir enıel• 
ler besliyenlere kargı ise tedbirler alı" 
nacağı ,upheaizdir.,, 
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ALMANY A'YA lTHA.L EDİLECEK 
YUMURTALARDAN MUVAZEN[ 

RESMİ ALINMIY ACAK. 
4 - 10 - 934. tarihH "Eirbörse,, de 

okunduğuna göre, Almanya yumurt~ 
ofisince ithal edilen yumurtalardan alın
makta ol9n muvazene resmi, l. 10. 934 
tarihinden itibaren kaldmlnııştır. Bun
dan sorıa yerl! yumurtalarda olduğu 
gibi hariçten gelen yumurtalardan da 
kental başında tesellüm resmi (Über -
nahmegbühr) olarak ı meırk alınacaktır. 

CENUBi S~RBISTAN TOTON 
REKOLTESi. 

Alınan malllmata göre bu sene cenu
bi Sırbistan tütün rekoltesi takriben 3,5 
ınilyon kiloya baliğ olacaktır. Bu mik
tar geçt::n seneki rekolteden az bulun -
maktadır. 

FRANSA'NIN BUCDAY SATIŞLARI. 
Son günler zarfında cihan buğday pi

Y~sası Fransa'nın buğday satışlarından 
oldukça müteessir olmuştur. Yapılan 
tah . 
.. mınlere nazaran Almanya 100.000, 
~ç 1st.andinavya memleketi 50.000 ve 
t talya 30.000 ton buğday satın almıştır. 
ngıltere ve diğer alıcıların mübayaa 

'ttikleri 50.000 tonla bütün bu satışlar 
230.000 tona baliğ olmaktadır. Bu satış
ludan başka 120.000 tonluk diğer bir 
Partinin de satışı için Fransa hükGmeti 
itılaşmalar aktetmiştir. 100.000 tonluk 
Uçüncü bir partinin de satılması muhte 
mel görülmektedir. 

Fransa'da hükumet tarafından buğ
day için tayin edilen fiat quarter başına 
47 şilingdir. Halbuki mesela, İngiltere
ye Yapılan satışlarda buğdayın quarteri 
l9/6 - 20 şiling arasında verilmektedir. 

Fransız buğdayının böyle alçak Hat
lar mukabilinde satışa arzı her nevi huğ 
day fiatlarına tesir ettiği gibi hayvanlar 
için kullanılan hububat fiatlarına da te
~ etmiştir. Nitekim Fransa'nın, buğday 
ıçın quarter başına 19/6 şiling istemesi
ne mukabil mısır 21 şilinge satılmakt<ı 
dır. 

Fransız kahinesint.&. 
• • 
lStif alar birer birer 
çoğalıyor 
o1...:_8

Qfl ~·İnci aayılada) 
lt~Je .•~olacağını zannediyorlar. 
de, P.t M •çıra P.t. Flanden, Dahiliye için 

• •rlce' .. : · · l • ık k .. l · Jor. M. D ... n. ••un en ı aı soy enı-
~ oı...:_ınerg'ın dün Marke'yi kabul 

fta21 
1 kaydediliyor. 

&!'arrıaktga2eteler M. Şerona da bir halef 
adh'Jar. 

Fransız kab· . d d -· ·kı·k ıncsın e egışı ı · 
1er muhtemel. -

Paris 12 llleclis k' . (A.A.) - Dün akşam, 
ıer M orıdorlarında, mebuslar, alelek
b' ' · Dumerg'in bilhassa şimdiki ka -

•nenin · .. 
ııyaıı muvazenesini muhafa • 

taya Çalı"acag- .. 1' 1 d 
'.a. :ı ını soy ıyor ar ı. 
mebuslar h . . • • M 

ll'land , • ancıye nezaretının • 
d'L- ene, dahiliyenin ise, her ikisi ra

•&«l aos ı· 
t"• ya ıat olan M. Köy veya Lamu-
o ye verileceğini tahmin etmektedirler. 

b' lJerhalde kabinede geniş mahiyette 
ır değişiklik olacaktır. 

Fl'ansız y -- ugos)av dostlugu. 
Pan 12 "-habi •: (A.A.) - Havas Ajansı 

da. w rınden: ''Fransız - yugoalav 
I tlucunu koruyunuz" bu sözler Kıra-

1111 &on .. l 'eli 
• L • ~oz en r ve bir vasiyet kıymeti-"* qaızdır. 

Bu İb"barla, Fransa'nm harici siya
•eti Jıj,. b' d w• 'kl'w 

:r ır egııı ıge maruz kalmıya-

caktır. Ve Yugoslav hükümeti, bütün 
Yugoılavlar çocuk - Kıralın etrahnda 

•aflarını ııklaıtırmıı bir halde durarak 
franıız 'tt'f k ı ı a ından ayrılmayacaktır. 

B" .. 
t d

. utun matbuat bu fikri izhar etmek
e ır. 

__ .. _'Eko dö Pari,, gazetesi ıunlan yaz
"-•tadır: 

1r~ "Şinıdi, Belanat, Bükreı ve Prq hü
t ·~-tleri, hu kadar feci bir ıekilde inlu-

...... ··~.,,..,,,, görüşo:nelere devam için, 

;'r:ınsa'mn bu satışlarına sebep ge -
çen seneden kalan stoklara ilaveten bu 
st>ne rekoltesinin dahi pek mükemmel 
olması gösterilmetkedir. 

TORKlYE ALMANYA TiCARETi : 

"The Wool Record and Textile 
Wo,.ld,, mecmuası İstanbul muhabirin -
<'t>n 15. 9. 934 tarihinde aldığı aş~ğıda
ki yazıyı yazmaktadır: 

" Son zamanlarda tiftik piyasasında 
'"'zla bir faaliyet görülmektedir. Fiatlar 
°'ıı 30 derecesinde yükselmiştir, ve hala 
rla yükselmek istidadını göstermektedir. 
~unun başlıca sebebi Almanya'nın mü
bayaatıdır. Ruslar da son iki hafta için
de eski fiatm % 8 fazlasile 2000 çuval 
kadar kirli tiftik almıştır. Fakat alman
larla rekabet edecek kudrette değildir -
ler. Almanlar biraz temizce malların hep 
sini makul fiatlarla alacak vaziyettedir
ler, ve bunu ihsas ediyorlar. 

Bir kaç ay evel almanlar mütemadi
yen beyaz ve temiz malları istemekte ve 
bilhassa Konya ve Kostamonu malları -
na rağbet göstermekte idi. Fakat bunla
rın stoku kalmadığından son zamanda 
Beypazarı malları gibi en kirlilerini de 
almaktadırlar. Klirin~deki meblağ mü
sait olduğu i~in Almanya'nın bütün 
Türkiye tiftik stokunu alması ihtimali 

kuvvetlidir. 

Temmuzdanberi almanlar Türkiye
den 20.000 çuval gibi büyük bir miktar 
mübayaa etmişlerdir. Almanya buradan 
bir miktar da yün almıştır. Her ne kadar 
Almanya'nm Londra piyasasından çek
tiği mal miktarı Türkiye'den aldığı yün 
ve tiftiğin iki misline çıkmak surctile bu 
mübayaatr pek aşağı bırakmakta ise de 
gene bunlar Türkiye - Almanya tica • 
reti için çok mühim bir vaziyeUedir. Ne
ticede Almanya'nın bütün mübayaatı -
na mukabil Türkiye'ye ihracat yaptığı 

göz önünde tutulursa Almanya'nın bu 
memleketle ticaretinin süratle arttığı ve 
İngilterenin Türkiye ile tica~tinin de 
eksilmekte olduğu görülecektir. 

Binaenaleyh İngiltere ticaret neza
retinin Türkiye ile aynı şekilde bir an -

taşma yapmayı, Türkiye'nin mahsulatı -
.ı.ı alarak bu piyasayı elden kaçırmama
"! düşünmesi lazımdır.,, 

ve fransız - İtalyan italyan - yugoılav 
' münasebahna ait doıya, ıüphesiz ilk 

açılacak dosyadır. 

Yugoılavya'daki münferit tezahürat 
hakkında, gazetder Belgrat hükumeti
nin soğuk kanlı ve tedbirli hareket ede
ceğine emindir. 

"Pöti Pariziyen,, e göre, Yugoslavya 

m,.hafili, suikasti Belgrat hükUınetinin 

siyasetine düşman dahili unıurlann bir 
nümayiıi teklinde görmek istemekte ve 
mesuliyeti beynelmilel sabada aramağa 
bnayÜl etmemektedir. 

Belçika, Yugoslavya Kırallan ile 

duka ve Dolfuı'un feci ölümleri "Ekıel

ıiyor,, gazetesinin nazan dikkatine çarp. 

maktadır ve gazete bu ölümlerin fransız 

dostlanna gelip bulduklarını kaydet • 
mektedir. 

"Jurnal dö Jönev,, in bir telgrafına 
ıöre, Annemasse' de tevkif edilen iki yu
soılav da, katil Klemen gibi. Franıa'ya 
Almanya'dan gelmiılerdir. 

1\1. Y evtiç 1\1. Dumergle 
göriiştüler. 

Paris, 12 (A.A.) - M. Yevtiç ile M. 

Dumerg dün yarım saat görüşmüşler -

dir. 

Bundan ıonra, M. Yevtiç, mezun o

lup Pariı'e dönmüş olan hariciye umu

mt katibi M. Le Je ile görüşmüştür. 

Yeni kıralın Paris'ten ayrılışı. 
Paris, 12 (A.A.) - Halk İkinci Pi

yere müteeSBir bir şekilde veda etmiştir. 

Şüpheli yugoslav)arın resimleri 
A'\-nıpa'nm her tarafına 

gömleri1di. 

Pans, 12 (A.A.) - Klemen ile ıüp

heli yugoılavların fotoğraflan bütün 

Avrupa polisine gönderilmi,tir. 

Tahkikata memur komiser, Klemen' -

in üzerinde Valter markalı alb fU.İÖr 
olduğunu söylemiıtir. 

HAKİMlYt:Ti MİLLİYE 

Şehrimizde dünkü spor 

Dünkü at yarışlarmda ls~t Pş.H~. v~ kutrMndanlırımız. 

(Başı 1. incı sayıla.da) 

Hareket işareti verHdiği zaman Ron
flonun geçen hafta gibi koşmadığı an -
laşıldı. Bekar önde gidiyor. Ronflonla 
Kazbavalya arkadan takip ediyorlardı. 
Son virajı RonfJonla Bekar haşhaşa 
döndüler. Fakat Bekfir fazla sıkıştırıl

madan yeni koşuyu kazandı. Ronflon 
geçen haftaya nazaran çok az bir ara 
ile ikinci oldu. 

Dördüncü koşu: Dört ve daha yuka
rı yaştaki yarım kan ingiliz at ve kıs
raklara mahsus ve mesafesi 2000 metre 
idi. Koşuya dört at kaydedilmişti. Fa
kat içlerinde Yıldırım vardı. Yıldırım 
her zamanki gibi güzel koştu. Birinci 
geldi, Arkasında Bozkurt ikinci idi. 

Beşinci koşu: Dört ve daha yukarı 
yaştaki yerli, yarırnkan arap ve halis1can 
arap at ve kısraklara mahsustu. Mesa • 
fesi 1600 metre idi. 

Bu koşu günün en güzel koşusu ol
du. Koşuya iştirak eden yedi atın ek -
ll!risi müsavi kuvvette idi. Rıdvan Be-

.,kinci koşu 

yin Hakanı koşuya tamamile hazır ol
mamasına rağmen birinci geldi. Haka
nın hemen arkasında Mümtaz Efendi -
nin Sarıkızı ile İzzet Beyin Rüzgarı kı- ı 
sa bir kafa farkı ile ikinci ve üçüncü ol -
dular. 

Bı'rinci koşunun muv.asaı.atı. 

Dünkü futbol 
maçları 

~luluıfı• Gücü 13, Demirıpor 1 
Alıınordu 2, ltıifakıpor O 

Dün Ankara Gücli sahasında lik maç-

]arının ilk müsabakaları yapılmış Mu -
hafız Gücü 1-13 gibi büyük bir farkla 
demirsporu, Alıtnordu 2-0 lttifaksporu 
mahğHlp etmişlerdir. 

Blrlnc1 

Kaqula~cak takunlar anamda kuv
vet farkı bulunmaıı sahaya az oyuncu 
toplamıştı. Muhafız maçının bitmesi • 

devam ederken. 

ne doğru da sporcu Adliye vekilimU 

Saraçoğlu Şükrü Bey sabaya geldi. :Mu
hafızlılar dünkü yazımuda tahmin etti

ğimiz gibi çok güzel oynıyarali ilk dev

rede dokuz gol çıkardılar. Taknnlarınm 

nefes kabiliyeti de iyi idi. ikinci devre

de Sedat ve Ahmet fazlaca çalım yap • 

masaydılar adet sayısını artırırlardL 

Demirsporluların gerek ilk defa maça 

çıkmalarından mütevellit pşkınlıli ve 

gere)[se saha yabancılığı birinci devre· 

de dokuz gol yemelerine mal oldu. l • 
kinci devrede bu §aşkınlıktan kurtul

dular ve olduliça da iyi oyun oynadık • 

tarını gördük. Arkasında devlet 'de· 

mlryollan gibi kalabalık memurlu bir 

müessese bulunan demirsporluların liu 
vaziyetlerini takviye edebllecekleriııl 

Umlt ederiz. 

İkinci maç Altınordu ile lttifabpor 

kulübü arasında idi. İttlfaksporlular 

bu sene de lili maçlarına ıeçen ıcneki 

gibi gayri nizami ~ktılar. Hakem hük

men mağl(lbiyctlerine karar verdikten 

sonra aralarında huıusi bir maç yaptı • 

tar. Altınordu ilk d•vrede 0-2 galip ıel• 

SAYIFJ\ 5 

hareketleri 

di. İkinci devrenin sonlarında İttifak 
spor kaptanı Kemal Bey h:ıkemin gö.: • 
terinin görmediğinden babscdc.rck s:hı 

dan ~ıktılar. 

koşu. 

Türkiye turunu bldren Muhaf ıs 
bisikle~erlne Vakit 

kupası verildi. 
Dün istikliJ sahaıında :Muhafız • 

Demirspor maçnadan sonra Tllrkiye tu• 
runu bitiren ntahafız bisikletçilerine 
Vakit gazetesi tarafmdan konulan 1ru • 
payı Adliye Venli Saraçoğlu Şilkrtl B. 
genç bisikletçilere Yerdi ve halk tara • 
fından uzun mBddet allaflandı. 

Memlekette spor 
faaliyeti 

Dün İstanbulda ve Konyada 
yapılmış olan Türkiye birincilik· 
teri grup mii&ahakalanna başlan
mıştır. 

Bu müsabakaların neticelerini 
kısaca yazıyonu: 

lstanbulda: 
Beşiktaş - Çanakkale 
Bandırma - Babkesir 
Bursa - Kocaeli 

6-0 
3-0 
4-1 

!irinci hŞlilll birinci çıhıı •C. 

Lik maçlıın: 
Galatasaray - İatanbulepor 

1-0 

Vefa - Süleymmiye 4-1 
Konyada: 
Ankara (Çankaya) - Eskite • 

bir (Demlnpor) S-Z 
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Tifo ve sair bulaşıklı hastalıklardan korunmak 

sabit olan HAYAT SUYUNO • • • 
ıçınız. 

için bütün mikroplardan tamamen ari olduğu birçok raporlarla 

Telefon: 1775 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Sa tın Alma Komisyonu ilanları 

MUHTELİF SARAC MALZEMESİ 16-10-934 
10 KALEM ELEKTRİK KAYNAK TELİ 16-10-934 
37 KALEM KASNAK KAYIŞI 22-10-934 
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ 24-10-934 
Yukardaki malzeme pa·ıarlık suretiyle hizalarmdaki 

tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin te-
minat ile miira~aatları. (2912) 8-4486 

250 TON DÖKÜM KUMU 21-10-934 
80 KİLO KALAY VARAK 18-10-934 
BİR ADET KADRAK TEZGAHI 18-10-934 
BİR TON MACNEZLt BAKIR 21-10-934 
KIRIKKALE TAPA FABRİKASI 
KALORİFER TESİSATI 21-10-934 
25 TON LULECİ KİLİ 21-10-934 
14 KALEM ÖLCÜ ALETİ 21-10-934 

150 TON MAGNEZİT 21-10-934 
Yukardaki malzeme ayn ayn pazarlık suretiyle hizala

rındaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Talip-
lerin teminat He müracaatları. (2976) 8-4575 

45 TON PETROL 6 KALEM ÇELİK BORU 
90 ,, BENZİN 
10 ., BOR Y AGI 

90,950 KİLO MUHTELİF 
NUMARADA MADEN 
YAÔLARI 

Yukarda yazılı malzeme
ler 16-10-934 tarihinde pa-
zarlıkla satın alınacaktır. 

Bu malzemelerden maden 
yağı evsafında bazı tadilat 
yapılmıştır. Taliplerin bu 
tadilatı anlamak iizere her 
gün l 3,30 dan 15.30 za kadar 
ve pazarlığa iştirak edecek
lerin yevmi muayyeninde 
teminatı muvakkateleriyle 
lComisyona müracaattan. 

(2934) 8--4525 

50 TON MEŞE KÖMÜRÜ 
Yukardaki malzeme pazar

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

8-4537 

30.000 ADET TÜFEK 
KUNDAÔITASLAKLARI 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 16-10-934 ta 
rihinde saat 14 te ihalesi ic
ra edilecektir. Taliplerin te
m.inat ile müracaattan. 

(2959 8--4536 

1 LAN 
Askeri fabrikalar sigor

ta sandığı için (2,90 x 4.00) 
ebadında bir evrak mahze
ni yaptırılacaktır. Taliple · 
rin resim ve şartnameyi 
görmek için 15 teşrinievele 
kadar her gün öğleden son
ra 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 ic
ra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaattan. 

(2975) 8-4566 

İLAN 

Pazarlıkla alınacağı ilan 
edilen 310,308 adet ateş tuğ 
lasiyle kapalı zarfla müna-
kasası ilan edilen 34,238 a
Öet ateş tuğlaları tevhiden 
pazarlıkla 20-10-934 tarihin
<ıe alınacağı ve taliplerin 
buna göre müracaatları. 

(2938) 8-4563 

(310,308) MUHTELİF 
ATEŞ TUÖLALARI 

4-10-934 tarihinde pazar
lığı icra ktlınacağı bildirilen 
'(310,308) adet muhtelif ateş 
tuğlalarının pazarlığı 20-10-
934 tarihine tehir edilmiş
tir. Taliplerin yevmi mez
kurda teminatlariyle birlik
te satınalma komisyonuna· 
müracaattan. (2896) 

8-4485 

3-19-934 tarihinde pazarh
ğr ilan edilen yukadra yazı
lı çelik borunun fenni şart
namesinde tadilat yapılmış 
o!duğ-undan pazarhğ'ı 17-10-
934 gününe tehir edil mis ol-
duğu. (2936) R-4543 

1 TON GRAFİT 
18-10-934 

10 KALEM MAKİNE 
YAÖI 18-10-934 

Yukardaki malzeme ayrı 
;ıyn pazarhk suretiyle 18-
10-934 tarihinde saat 14 te 
ihalesi icra edilecektir. Ta
liplerin teminat ile müraca-
;ıtlan. (293'i) R-4544 

Aukara Lc,'azım amirliği 
satın a1ma komi yonu 

ilanları. 

İLAN 

lzmir müstahkem mevki 
kıtaatı icin 97800 kilo kuru 
fasulye 28 teşrinievel 934 
pazar günü saat 15 te kapa
lı zarfla alınacaktır. Şartna
mesini görmek üzere her 
gün taliplerin de belli saat• 
ten evet teklif mektuplarım 
İzmir müstahkem mevki sa· 
tm alma komisyonuna ver-
meleri. (2868). 8-4434 

İLAN 
Bes yüz elli bin kilo Sa

man kapalı zarf usulivle iha 
lesi 31 Teşrinievel 934 çar
şamha günü stı::\t on dörtte 
yaprlacaktır. Sartnamesini 
görmek üzere her gün ve 
ihale gününde vakti muay-
yeninden evel teminat ve 
teklif mektuplarım makbuz 
mukabilinde Ankara Leva
zım Amirliği satınalma ko
misyonuna vermeleri.. 

(2838) 8-4448 

İLAN 
Yüz kırk bin kilo fasulye 

kanalı zarf usul iyle ihalesi 
3 Teşrinisani 934 cumartesi 
günü saat on dörttedir. Sart 
namesini görmek üzere her 
gün ve ihale gününde v~k
tinden evet teminat ve tek
lif mektuplannı makbuz 
mukabilinde Ankara Leva
znn Amirli~i satınalma ko
misyonu Riyasetine verme· 
leri. (2849) 8-4450 

İLAN 
Yüz seksen bin kilo bul

gur kapalı zarf usuliyle iha
lesi 5 teşrinisani 934 pazar 
günü saat on dörtte yapıla
caktır. Şartnamesini gör
mek için her gün ve vakti 
muayyeninden evet dahi te
minat ve teklif mektupları
nı Ankara Levazım Amirli
ği satın alma komisyonu ri
yasetine vermeleri. (2920) 

8-4579 

Milli Müdafaa Vekaleti 
satın alma komisyonu 

Hanları. 

İLAN 
Ordu sıhhi ihtiyacı ıçın 

996 kalem alet ve edevatı 
tıbbiye kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. İhalesi 6-
11-934 sah günü saat 14 te 
icra edilecektir. Talipler ev
saf ve şartnamesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra 
ve münakasaya istirak ede
ceklerin o gün ve saatinden 
evel teklif ve teminat mek
tuplariyle birlikte M. M. V. 
satmalma komisyonuna mü
racaattan (2971) 8-4577 

tLAN 
Vekalet matbaası ihtiya

cı için muhtelif puntuda ol
mak ve mevcut kataloğun
daki mühürlü şekillerine uy
gun ve şartnamesine bağlı 
listelerinde yazılı miktarda 
bulunmak şartiyle hurufat 
ve çizgi ta kımlan ve tef er
ruatı kapalı zarfla miinaka
saya konulmustur. İhalesi 
21 birinci teşrin 934 tarihi
ne müsadif pazar günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliple· 
rin şartname. liste ve kata
loğunu görmek üzere her 
giin öğleden sonra müraca
atları ve münakasa ya işti
rak edeceklerin de belli gün 
ve saatinden evel teminat 
ve teklif mektuplarının mak 
buz mukabilinde komisvon 
riyasetine tevdi eylemeleri. 

(2740) 8~4290 

tLAN 
(335) adet ağır makineli 

tüfek ilave ayağı kapalı zarf 
usulivle mübayaa edilecek -
tir. İhalesi 14.10.1934 pazar 

g-ünii saat 11 dedir. 
Taliplerin evsaf ve şartna

meleriyle nümuneleri gör· 
mek üzere her gün öğleden 
sonra M. M. V. satınalma 
komisyonuna müracaattan 
ve münakasasma iştirak e -
deceklerin dahi ihale saa • 
tından evel teminat ve tek
lif mektuplarım mezkur ko
misyon reisliğine vermeleri. 

(2684) 8-- 4187 

İLAN 
Ordu ihtiyacı için 300 a

det dolu sıhhiye arka çan
tası kapalı zarf uc;uliyle sa
tın alınacaktır. İhalesi 16. 
10. 934 sah günü saat 14 te
dir. Talipler evsaf ve şart · 
namesini görmek üzere her 
gün öğleden sonra ve müna
kasaya iştirak edeceklerin 
o gün ve saatından evel te· 
minat ve teklif mektuplari
le birlikte M. M. V. satmal
ma komisvonuna müracaat -
lan. (2642) 8 - 4179 

İLAN 
Hava ihtiyacı için 50 ton 

hint yağı pazarlıkla alına
caktır. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve pazarlığı
na gireceklerin 15-10-934 pa 
zartesi günü saat 10,5 ta te
minatları ile birlikte M. M. 
V. SA. AL. KO. na müraca-
atları. (2sı;4) 8-4408 

İLAN 
Pınarhisar kıtaatı ihtiya

cı için 2026 kilo toz şeker 
pazarlıkla satm alınacaktır. 
İhalesi 16-10-934 saat 15 te· 
dir. İsteklilerin teminatla
riyle Vizede As. Sa. Al. ko
misyonuna müracaattan. 

(2929) 8--4523 

Kolacı ve ütücü 
aranıyor 

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

Devlet Demiryollan U · 
mum Müdürlüğü s~m 

alma komisyonu ilanlan 

İLAN 
1200 ton katran yağının 

kapalı zarfla münakasası 
20-11- 934 sah günü saat 15 
te Anknra'da idare binasın· 
da yapılacaktır. Fazla taf si
l at Haydarpasa ve Ankara 
veznelerinde on beşer lira
ya satılan şartnamelerde 
vardır. (2852) 8-4438 

İLAN 

16 adet beyaz keten gar
son ceketi ile beşer metre 
murabbaı kırmızı ve yeşil 
cam alınacaktır. Taliplerin 
ceketlerin bez nümunele -
ri ile şekillerini öğrenmek 
ve pazarlığa iştirak için 16-
10-934 salı günü saat 15 te 
mağazada bulunmaları. 

(2963) 8--4573 

Daktiloluk ve 
daktilo istiyenler 
Bahkpazarı meydanlı

ğında (Halk İş İdare
hanesine) müracaat et -

... melidir. 

I~ Telefon: 2037 ı~: 
.. ~ 8-4555~1 
' . --
1 Ankara B(•)t·,liye Rci.,liği 1 

ilanlarr. 

İLAN 
Stadyum sahasında bulu

nan eski gaz depoları yıkı
lal."ak kiremidinin mezbaha
ya, kerestesinin ambara, ta
şının yeni gaz depolarına 
nakli 13 Teşrinievel 934 cu
martesi günü saat on buçuk
ta pazarlıkla verileceğinden 
taliplerin belediye encüme
nine müracaatları. (2918) 

8-4502 

tLAN 
Ellerinde damgalanma-

mış terazi, Baskül ve kol-
1 u kantar gibi tartı aleti o
lanların 10-10-934 tarihin
den 20-10-934 tarihine kadar 
akıcı ve kuru taneli madde-
1 er ölçüsü bulunan esnafın 
da ellerindeki ölçüleri dam
galatmak üzere 20-10-934 
tarihinden 31-10-934 tarihi
ne kadar Belediye Ayar me
murluğuna müracaatla el
lerindeki atat ve ölçülerini 
damgalatmalan ilan olunur. 

(2944) 8-4529 

Kiralık 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, 
içindekilere müracaat. 

8-4567 

1 •111ııu1111unııuııııoııımıHH11111111umı11U1tımııınınnııı111111111ıuıın 

1 
Ev ve arsa 
Satmak ve almak isti

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

~~ebeci merkez hastahanesidahili hastalıklar mütehassısı 
·~ DOKTOR NUSRET ISMAtl 
~~ Gülhane hastahanesi sabık dahitive bas muavini 

I
~ Hastalarını her gün 14-20 ye kadar adİiye sarayı kar· 
• "r~1nda Faik B. apartrmanmda kabul eder. .. 
,} T,.f,.fon: ~613 
~~~·~~~~~ ~·~- ~~- ~~ -*~ ~~~ ~~·~~~ 

Nafıa Velcaletindeıı! 
1 - Sıvas - Erzurum hattı için 150.000 adet normal ve 

1950 adet makas kayın travers, 
2 - Filyos - Çatalağzı hattı için 40.000 adet normal ve 

1755 adet makas kayın travers, 
3 - Afyon - Antalya hattı için 160.000 adet normal ve 

1170 adet makas kayın travers, 
4 - Afyon - Antalya hattr için 175.000 adet nonnal va 

1365 adet makas kayın travers kapalı zarf usulü ile 
ayn ayn münakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 5 teşrinisani 1934 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Miisteşarhk makamında 
yapılacaktır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası 
vesikasiyle 

1 inci parti için ( 5897) 
2 " " tt (2882) 
3 " ,, .. (7113) 
4 ,, ,, " (7915) 

liralık muvakkat teminatlarının merkez muhasebeclllğtne 
yatırıldığına dair makbuz veya Banka teminat mektupları 
ile teklif mektuplarım aynı gün ve saate kadar vermeleri 
ve komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (15) lira mukabilin .. 
de Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden 
alabilirler. (2969) 8-4576 

Türle 
BÜYÜK 

Çekiş tarihi 14/ 12/1934 - bir bilet 1 lira 

İkramiye kıymeti 23.000 liradır 
1 - adet 3000 liralık 10 - adet 100 liralık 
1 - adet 2000 " 220-

" 50 ,, 
1 - " 1000 ,, 50 - ,, !O " 2- •• 750 " 100- " JO " 2- " 500 

" 1000 - " 5 ,. 
4 - 5 " 200 ,, 4700-

" 1 ., 
Biletler her yerde satılmaktadır. (2415) 8-3848 

Karaköse 
Valiliğinden: 

Karaköse merkezindeki memleket hastahanesinin ta• 
mirat ve tadilatı 9854 liralık keşif üzerinde ve kapalı zarf 
usuliyle münakasaya çıkarılmışsa da talip bulunmadığın"' 
dan 6-10-934 ten itibaren bir ay zarfında pazarlık suretiyle 
yaptırılacaktır. İstekli olanların keşif ve şartnameyi gör .. 
mek ve pey sürmek üzere kanuni teminatlariyle encürne-o 
ni vilayete müracaatları ilan olunur. (6553) 8-4582 

l.~,.,~~~-Ha;;t -;ahaı~ -d~ğiİdir 
~ Et, Tavuk, Balık, Sebze, Tatlı ve Börek olmak Uzere 
~ sabah akşam ayrı üç türlü yemek bir kişi için 14 lira iki 
~) kişilik bir aile için 23 liradır. Akşam yemeklerinde bir 
~ çorba ilave edilir. Daha fazla iy.zahat için 2073 No. ya 
~~ telefon edilmesi. Yenişehir Gazi Caddesi Vardar apar-
~~ tımanında Aş ocağı. 8--4569 
~~~·~·~~~~~~~ ~~*~~ ~~ ~ r~~~w~~*~~~~~~ 

Anliara Umumi Hapishane 
l\ılüdürlüğünden: 

Ankara Umumi Hapishanesinin 934 senesi ihtiyacı için 
(68) kalem mualice yirmi gün müddetle açık mtinakasaya 
konulmuştur. Bedeli muhammenesi (410) liradır. Taliple
rin yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçesiyle yevmi 
ihale olan 3.11.934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
(15) te Vilayette müteşekkil mübayaat komisyonuna ve 
mualecenin cins ve evsafını ve şeraiti anlamak üzere Ce· 
beci'de umumi hapishane müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (2951) 8--4572 

Karacabey Harası Müdürlüğündeıı: 
Haranın kara sığır ve manda sütleri satışının 20 teşrini· 

evel 934 cumartesi günü saat on beşe talik edildiği ila11 

olunur. (6559) 8--4581 

P. T. T. Başmüdürlüğünden~ 
Yüz kırk dört lira bedeli keşifli Telsiz ahize istasiyonun· 

daki pencerelere ait betonarme ve Le!1to tamirat ve inş8: 
atı pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerın 18-10-934 perşeıtl 
be günü saat 15 te P. T. T. Başmüdürlüğüne müracaatlar•· 

(2977) R--4574 



~I. TEŞRIN 1934 CUMARTESİ 
· ttsa 

işte 

Ağrıları ve soğuk algınlı~ını geçirecek 
bir ilaç isterken; daima bu sözleri ha· 
•ırlavınız: Alacağınız mal, hakiki olmalı. 

• Ankara Belediyesi 
ıntihap Encümeninden 
b 10 T eşrinievel çarşamba günü 
.aşlamış olan Ankara belediye

sı azalığı seçiminde vatandaşlar 
~t~rdukları mahallere göre reyle· 
l'inı aşağıdeki günlerde kullana
cakJardır. 

.. 13 Teşrinievvel 1934 cumartesi 
gönü Dumlupınar, mıntakası: 
.. ~ltay, Koyunpazarı, Oğuz, in
k.nu. Çementepe, Demirhı ş, kırğız, 
8.~l"tu.luş, Dum~upınar, Duatepe, 
r:nıe.j.' Meydan , gündoğdu, Erzu 
ı4 nı, Uran, Aka Car, öucebeci. 
De l'~şrinievvel 1934 Pazar günü 

Nlllır fırka mıntakası• 
Ç azımhey , özbeyler, Sakarya, 
y:şnıe, Başkır, Yalçınkaya, Şen
b r~ Y enihayat, Y enidoğan, Ce
n:;f Demirlibahçe, Sutepe, oe-
t ırka, içkale, Kı .ıçarslan, Pa
ka~ Aktaşbeli, Gülveren, Saime
l a ın, Aktaşbeli, T atvakadın, 
M 0Praklık, Tuzluçayır, Balıkehriz 
aınak. 

Y 0 kardaki mahallelere men-i 
kup 0 1uph günlerinde Reylerin l: 1~n~mayan vatandaşlar 15, 16 
S şrınıevvel 1934 Pazartesi ve 
alı gu·· 1 . 1 . . d v a.t b. . n erı rey erını san ıga 

.,, a ılır er. (2889) B-4460 

SAYIFA 7 

Ankara sergisi 
fevkalade 

münasebetile 
tenzilat 

DevlPt Denıiryollarındaıı: 
1. 

29 Birinci teşrin 1934 ten 15 ikinci teşrin 1934 tarihine 
kadar devam etmek üzere Ankara' da açılacak sergiyi ziya
ret için seyahat edecek yolculara, gidiş - dönüş bilet ücret
leri üzerinden, o/o 50 ve teşhir için nakledilecek ve teşhir
den sonra iade edilecek eşyanın 250 kilosuna ve bu eşya 
yekpare ağır ecsamdan ise beherinin sıkleti ne olursa ol
sun yalnız iki adedine ve mobilya olduğu takdirde de 1000 
kilosuna umumi tarifelerden o/cı 70 tenzilat yapılır. 

1
, . · .. nzı at nıüddcti 

Yolculara: 
Sergiye gitmek için l 9-20 Birinci teşrin 1934 gece yarı

sm<lan 10-11 İkinci te~rin 934 gece yansına 
Döniiş seyahati icin: 3-4 İkinci teşrin 934 gece yarısın

dan 20-21 İkinci teşrin 934 gece yarısına 
kadardır. 

Sergiye gönderilecek eşya için: 
11-12 ı. teşrin 934 gece yansından 29-30 Birinci teşrin 

934 gece yarısına 
Sergiden iade edilecek eşya için: 
15-16 İkinci teşrin gece yarısından 25-26 İkinci teşrin 

934 gece yansına kadardır. 

Teıızilat şartları 
Sergiyi ziyaret için seyahat edecek yolculara, hareket 

istasiyonunda pesinen alınacak gidiş - dönüş ücretleri mu· 
kabilinde bir fotoğrafü gidiş - dönüş bileti verilir. Bunun 
için yolcuların giselere bir adet vesika fotoğraf r ile müra
caat etmeleri ve clönüş seyahatine başlamadan ellerinde
ki dönüş biletlerini istasiyona gösterip vi7.e ettirmeleri ta
zrmgelir. 

Teşhir edilmek üzere gönderilecek eşya için: 
Milli İktısat ve Tasarruf Cemiyeti merkez veya şubele

rinden, sergide teşhir edilmek üzere nakledilceğine dair 
bir vesika getirilmesi şarttır. Bu vesikanın içinde, eşyanın 
cinsi ve her cinsin sıklet ve adedi ve sahibinin ismi ile fir
ması dercedilecektir. 

Teşhir edildikten sonra mahalline iade edilecek eşya 
için de: 

Bidayeten sergyie gönderilirken tanzim edilmiş olan 
hamule senedinin ANKARA istasiyon ambarına ibraz ve 
tevdi edilmesi iycap eder. 

II. 
Aşağıda tarih ve numaralan yazılı trenlerle seyahat et

mek üzere ANKARA için gidiş • dönüş bileti alan yolcu
lara umumi tarife üzerinden: 

o/o 60 
tenzilat yapılacaktır. 

Bu tenzilatın muteber olduğu trenler; 

HA YDARPASA - ADAPAZARI - ANKARA -
HAYDARPASA 

Gidiş için: 1 ve 8. İkinci teşrin 1934 tarihlerinde Haydar
paşa' dan kalkan 6 numaralı trenler· 

Saatleri 
Kalkış Varış 

Haydarpaşa'dan 1 ve 8 İkinci teşrinde 15.00 
Ankara'ya 2 ve 9 İkinci teşrinde... 8.43 
Dönüş için: 2 İkinci teşrinde gelenler 
3, 4, 5, 6 ve 7 İkinci teşrinde, 9 İkinci 
teşrinde gelenler de lO, 11, 12, 13, 14 
İkinci teşrin tarihlerinden herhangi 
birinde Ankara'dan kalkan S nmnarab 
trenle avdet edebilirler. 

ANKARA'DAN 20.10 
HA YDARPAŞA'Y A. 12.36 

İZMİR - ANKARA - lZMİR: 
Gidiş için: 4 ve 9 İkinci teşrin 1934 ta· 
rihlerinde İzmir'den kalkan 1 - 207. 
12 numaralı trenler: 
İzmir'den 4 ve 9 İkinci teşrinde 1 nu-

maralı tren 9.10 
Afyon'dan 5 ve 10 İkinci teşrinde 207 

numaralı tren 3.35 
Eskişehir'den 5 ve 10 İkinci teşrinde 
12 numaralı tren 8.40 

Ankara'ya 5 ve 10 İkinci teşrinde l 7.00 
Dönüş için: 5 İkinci teşrinde gelenler 
6, 7, B, 9, 10 ve 10 İkinci teşrinde gelen-
ler de 11, 12, 13, 14, 15 İkinci teşrin ta~ 
rihlerinden herhangi birinde Ankara-
aan kalkan 11-208-2 numaralı trenlerle 
avdet edebilirler. 

Edirne Jandarma Efrat 
Mektebi Kumandanlığından: 

Edime J andanna Mektebinin "9000,, lira bedeli keşfi 
ile tamiratı yapılacağından 7-10-934 tarihinden itibaren 
(20) gün müddetle kapalı zarfla münakasaya konulmuş
tur. Münakasaya iştirak edeceklerin şeraiti anlamak üzere 
Nafıa Başmühendisliğine ve münakasaya iştirak için de 
27-10-934 cumartesi günü saat "10,, da :Cdime Merkez Mal
müdürlüğünde toplanacak komisyona müracaattan ilan 
olunur. (6402) 8--4495 

Ankara'dan 11 numaralı tren 
Eskişehir'den 208 ,, ,, 
Afyon' dan 2 ,, ., 

t'zmir'e 

12.00 
21.20 

3.40 

BANDIRMA - ANKARA - BANDIRMA: 
Gidiş için: 6 İkinci teşrin 1934 tarihin
de Bandırma'dan kalkan 6-309-209-f 
numaralı trenler: 
Bandırma 6 İkinci teşrinde 6 numaralı 

tren 
Balıkesir 6 
Alayunt ,, " 
Eskişehir 7 " 
Ankara'ya 7 ,, 

309 
209 

6 " 
t 

,, 
Dönüş için: 8, 9, 11, 12 İkinci teşrin 1934 
tarihlerinde Ankara'dan kalkan 5, 210, 
310, 5 numaralı trenler: 

Ankaradan 5 numaralı tren 
Eskişehirden 210 ,, ,, 

Alayuttan 310 ,, 9' 

Bahkesir'den S ,, ,, 

6.35 
11.00 

21.48 
1.31 

20.10 
4.30 
7.10· 

17.00 

19.15. 

8.43 

Bandırma'ya 21.05 
Saatleri 

Kalkış Varıl. 
KONYA-ANKARA-KONYA: 
Gidiş için 4 İkinci teşrin 1934 tarihinde 
Konya'dan kalkan 207 - 12 numaralı 
trenler: 
Konya' dan 4 İkinci teşrinde 207 N. tren 
Eskişehirden 5 ,, 12 N. ,, 
Ankara' ya 5 ,. 
Dönüş için: 6, 7, 8, 9, 10 İkinci t~rir. 
1934 tarihlerinde Ankara'dan kalkan 
11 - 208 numaralı trenler: 
Ankara'dan 11 numaralı tren 
Eskişehirden 208 ,, ,, 

Konya'ya 

ELAZİZ - ANKARA - ELAZİZ: 
Gidiş için: 7 İkinci teşrin 1934 tarihin· 
de Elaziz'den kalkan 1007 - 507 - 4()9. 
609 - 705 N. tren: 

Elaziz'den 7 İkinci teşrinde 10007 N. tren 
Fevzipaşa'dan 8 ., 507 N. ,, 
Adana'dan 8 ,, 409 ., • 
Ulukrşla'dan 8 ., 609 ,, ,, 
Kayseri'den 9 ., 705 H H 

Ankara'ya 9 ,, 
Dönüş için: 10, 11, 12, 13, 14 İkinci teş
rin tarihlerinde Ankara'dan kalkan 
706 - 610 - 410 - 508- 1008 numarah tten
ler: 
Ankara' dan 706 numaralı tren 
Kayseri'den 610 ,, ,, 
Ulukışla'dan 410 ,, 
Adana' dan 508 ,, 
Fevzipaşa'dan 1008 ,, 
Elazize 

" ,, 

SAMSUN - ANKARA - dAMSUN: 
Gidiş için: 8 İkinci teşrin ı 934 tarihin
de Samsun' dan kalkan 905-705 numa-· 
ralı tren: 

19.55 
8.40 

12.00 
21.20 

B.10 
0.15 

16.07 
22.02 
5 40 

10.45 
.22.40 

6.15 
22.00 
5.00 

!0.20 

Samsun'dan 8 İkinci teşrinde 905 N~ tren 'l.45 
Sıvas'tan 8 ,, 705 ,, ,, 22.20 
Ankara'ya 9 ,, 
Dönüş için: 10, 11, 12, 13, 14 İkinci tq
rin 1934 tarihlerinde Ankara'dan kalkan 
706-906 numaalı trenler; 

Ankara'dan 706 numaralı tren 10.45 

17.00 

9.17. 

17.80 

Sıvas'tan 906 ,, ,, 6.50 Nl 

Samsun'a 20.uu 
Bu kısnnlar dahilinde herhangi bir istasiyondan Anli• 

ra için, yukarda tarih ve numarası teebi:t ed!l~ trenlerd• 
muteber olmak üzere gidiş - dönüş bileti verilir. 

Gidiş - dönüş biletleri, fotoğraflı ve nama mubaıNI 
olacak ve üzerinde (Ankara sergisi için) mqruhatı bula-. 
nacaktır. ı..!ı.-.. 

Tahsis ve tayin edilen trenlere mıahaus olan bu UIA5• 

ler. hiç bir sebeple başka trenlerde mer'i tutuJmpz 
III. 

Adi gidiı • dönüş bileti alarak Ankara'~ şelmit ~13 
sanayi erbabının. ellerindeki dönüt ~ menye 
müddeti, 20 Birinci teşrin 1934 ile ?J> ikıncı te~tin 1934 ! 
rihleri arasındaki zaman zarfında Wuiği takdır~e ~u do 
nüş biletleri, sergi komiserliğinin ~e!ikas.ma ı.stın(;:S, 
İkinci teşrin 1934 sonuna kadar temdit edilecektir· '/ 

s-;-4571 

İstanbul Tahlisiye UD1uın 
Müdütliieaünden: 

• 

Keşif bedeli "20., küsur bin lirad"' ibaret bul.unan Zolfe 
guldak Tahlisiye binası inşaatı, kapalı .zarf ~s~hyle ?.1nn-: 
kasaya konulmuştur. 23 teşrinievel 934 tanhıne ?1u~ 
salı günü saat ı 4 te ihalesi icra kılmaqağmdan proıe, ~ 
ve şartnameleri almak istiyenlerin Gdata'da Çinili ~ 
tnn hanındaki idarei merkeziyeye nııiiracaatlan. (6247) 

l s---4373 

Ha)i] Naci K3ğıtçılık ve Matbaacılık 
;; 

Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıka rılır. Telefon:· 1230 

f 
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Harita pilan tanzimi !Türkiye Ziraat Bankası idare mec isinden: •• k Türkiye Ziraat Bankası umumi Heyeti adi surette ola- 1 yazıh murahhas bey_lerin tayin edilen gün ve saatte teirif-m una asası rak ikinci teşrinin 11 inci pazar günü saat 15 te Ankara'da leri rica olunur. 
Banka Merkez binasında toplanacaktır. Aşağıda isimleri 

Fethive Belediyesinden: . 
1 - 2290 numaralı Belediye yapı ve yollan kanunu mu

cibince Fethiye Beldesinin hali hazır müstakbel planları
nın ahz ve tanzimi 15-11-930 tarihli ve 10198 numaralı Be
lediyeler münakasa ve müzayede ve ihaleleri nizamnam~
!iinin tarifatt ve aşağtdaki şartlar dairesinde 10-10-934 tarı
hinden 10-11-934 tarihine kadar bir ay müddetle mevkii 
münakasaya konmustur. 

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

3 _:_Teklif mektuplan aşağıdaki vesikaları ihtiva ede-
cektir. 

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

B - Vaı·sa bu gibi işleri yaptığına dair Beledıyeler
den veya müesseselerden aldıkları eyi kağıtları. 

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

4 - İş ve miinakasa şartnameleri Ankara, İstanbul ve 
1.zmir Beledivelerine miiracaatla görillebilir. Suretlerini 
istiyenlere biıabedel Fethiye Belediyesi tarafından Pos-
ta ile gönderilecektir. 8-4548 

Deniz I.ıisesi Müdürlüğünden 
1 - Mektebimize 108 lira ücretle bir İngilizce muallimi 

alınacaktır. Alınacak muallimin "Üniversite., den bilimti
han ehliyetname almış olmasI veya Maarifte müseccel in
gilizce muallimi bulunmasI şarttır. 

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

l\ılaliye V el{aletinden: 
Y enişehirde eski Maliye Teftiş Heyeti binasında yap

tırılacak olan 997 lira 92 kuruş bedeli keşifli badana, boya 

ve sıva tamiratı 20-10-934 cumartesi günü pazarlıkla ihale 
edileceğinden taliplerin yetmiş beş lira teminat akçesini 
ihale gününden evel Merkez Muhasebeciliğine yatırmaları 
ve bu gibi işler yaptıklarına dair resmi evrakı müspitele-
riyle birlikte komisyona müracaatları. (2946) 8-4540 

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

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

lknsat Vel{aletinden: 
180 sayfadan ibaret olup yunancadan türkçeye çevrile

cek olan Bahkçıhk kanunu adlı kitabın tercümesi 2-10-934 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya çıka
nlmıştır. Talip olanların ihale günü olan 22-10-934 tari
hinde yüzde yedi buçuk teminat akçeleriyle ihale komis-
yomma müraca~tlan ilan olunur. (2804) 8-4346 

Sumer Bank 
lnkara Subesi .. 

Anafartalar Caddesinde Emlak ve Eytam Bankasının 

bosalttığı binaya nakletmiştir. 8-4568 

Ankara Umumi Hapishane 
Miidürlii~nden: 

Ankara Hapishanei umumisinin 934 senesi ihtiyacı için 
(33) bin kilo yerli kok kömürü ve (22) bin kilo meşe kö-

mürü ile (23100) kilo kırı1mıs çam odunu yirmi gi._. müd
Cletlc açık münakasaya konulmuştur. Bedeli muhammene
si (2799) lira (50) kuruştur. Taliplerin yüzde 7,5 teminatı 
muvakkate akçesiyle yevmi ihale olan 22-10-934 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 15 te vilayette müteşekkil 

mübayaat komisyonuna, şartnameyi görmek ve fazla iy
zahat almak istiyenterin Cebeci'de umumi hapishane mü-
dürF~ rriine müracaattan ilan olunur. (2776) &-4361 

Toı)Iantıda görüşülecelc işler 
1 -1933 yılı muamele ve hesapları hakkında İdare Mec

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

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

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

Afyon Nafıa Vekili 

Amasya 
Ankara 

Mebus 

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

Bay azıt Mebus 
Bilecik 

" Bolu 
" 

Burdur ,, 
Bursa IJ 

Çanakkale " 

Çankırı ,, 
Çoruh 

" Çorum il 

Denizli ,, 

Diyarbekiı 
" Edirne 
" Erzincan ,, 

Erzurum 
" El aziz 
" Eskişehir ,, 

Gazi Ayıntap 
" Gire son ,, 

Gümüşhan• 
" Isparta 
" 

İstanbul 
" 

İzmir ,, 

Kars ,, 

Vilayetler ve 
Ali. Mebus Cemal, İzzet Ul
vi Beyler 
Esat Bev 
Rifat, Sakir ve Erzincan 
Mebusu ·saffet Beyler 
Rasih Numan Beyler 
Adnan. Fuat, Tahsin Beyler 
Kazım Paşa Hz. Mebus İb
rahim. Pertev Beyler 
İhsan Bey 
Hayrettin, İbrahim Beyler 
Sükrü, Dr. Emin Cemal 
Beyler 
Mustafa Şeref Bey 
Refet, Emin Fikri, Galip 
Beyler 
Şükrü, Ziya Gevher, Osman 
Niyazi Beyler 
Rifat, Ziya Beyler 
Esat Bey 
İsmet, t'smail Kemal Beyler 
Necip Ali, Yusuf Ziva. Ka
zım Beyler 
Zülfü Bey 
Faik, Şeref Beyler 
Abdülhak Bey 
Asnn, Aziz Beyler 
Fazd Ahmet, Tahsin Beyler 
Emin ve Sivrihisar Beledi
ye Reisi Abidin Beyler 
Kıhç Ali, Nuri Beyler 
İhscın Paşa, Münir Bey 
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 Vekileti 
Adana Yedinci Daire 

Su işleri Müdürlüğünden : 
- 15210- on beş bin iki yüz on lira mukabilinde ve kapah 

zarf usuliyle münakasaya çıkarılarak ve 3 Teşrinievel 934 
tarihinde ihalesi ilan olunan Tarsus Sulama Kanah üzerin
de yapılacak suni iymatatm görülen lüzum üzerine müna
kasa müddetinin yirmi gün daha temdidi ile 934 senesi 
Teşrinievelinin 24 üncü çarşamba günü zevali saat on beş
te ihalesi icra edileceğinden taliplerin keşif bedelinin yüz
de yedi buçuk teminat akçesi ile diğer vesaiki hav ikapah 
zarfların Mersin'de hükumet dairesinde müteşekkil ko
misyona tevdi etmeleri ve mu'kavele ve şartname ve sair 
fnni evrakını görmek istiyenlerin Mersin'de Nafıa Başmü
hendisliğine ve Adana'da su işleri dairesine müracaatları 
ilan olunur. (2960) 8-4547 

Eınlak ve Eytam Bankasından : 
Bankamıza ait Işıklar caddesinde kain apartımanm 

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

kan muvakkat olaraK seçilen iki azanın intihapları· 
nın tasdiki 

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

5 - Murakiplerin 933 ydt ücretlerinin tayini 
6 - 1935 yıh için iki murakip ve iki yedek murakip se4 

çilmesi. 

murahhaslar 
Kırklareli ·' Kastamonu 

" 
Kayseri 
Kırşehir 

Kocaeli 
Konya 

Kütahya 

Malatya 

Manisa 

Maraş 
Marditt 
Muğla 
Mu~ 
Niğde 
Ordu 
Samsun 
Seyhan 

Siirt 
Sinop 

Sıvas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 

Urfa 
Van 
Yozgat 

Zonguldaıt 
lçel 

" 
" 
il 

il 

,, 

Başvekil 

Mebus 

,, 

" ,, 
" 
" 
" 
" Çiftçi 

'd:ebus 

" 
.. ,, 
" ,. 

H 

" • 

• 

Şevket Bey 
Tahsin, Refik, A 1 i Rıza 
Beyler. 
Resit, Ahmet Hilmi Beyler 
Lutfi Müfit Bey 
Ali, Ragıp Beyler 
Mustafa, Kazım, Refik Bey
ler. 
C. H. F . Katibi Umumisi 
Recep ve mebus Hakkı, İb
rahim Beyler. 
İsmet Paşa Hazretleri, me
bus Talat Bey. 
Refik Şevket, Turgut ve 
Aksaray mebusu Yaşat 
Beyler. 
Mitat Bey 
Ali Rıza Bey 
Hüseyin Avni, Nuri Bcylet 
Hasan Reşit Bey 
Halit, Faik Beyler 
Sevket, Hamdi Beyler 
Etem, ZühtU Beyler 
Cavit İhsan, Kazım Zela. 
Ateş zade Hasan Beyler 
Mahmut Bey 
Recep Zühtü, HulQsl BeYıf 
ler 
Rasim, Remzi Beyler 
Cemil, Celal Nuri Beyleırw 
Süreyya, Mustafa Beyler. 
Eyüp zade Daniş ve TU• 
cardan Kırzade Şevki BeY.f 
ler 
'.Ali Saip Bey 
Hakkı Bey 
Sungur, Süleyman Sırn Be1W 
ler 
Halil Rifat, Ragıp Beyler 
Hamdi, Ferit Celal, H~ 
Emin Beyler 

r
111111ıııamıu111111 Halk iş idarehanesi 

Adliye sarayı caadesinde Balıkpazan IMf.daa • 
lığında polis noıttası \Carşısı. 1 TELEFONı 2037 

• 1 
Her nevi bono, emtia ve emlalt atım, ıatmu ve 

idaresi, devairde iş takibi, yazı ve tercUmı ve buna • 
§

1 
benzer halk işleri için çalışan Ankaramızm tayanı iti• 
mat ve eski bir müessesesidir. 8-4322 

=DonıınuıımııııııillllUllllllllı sa na 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğündenı 

Mevkii Miktıırr Muhammen 

kıymeti 

Lira K. 

Hisse 

miktarı 

kaç taksit 

olduill 

Kurt ini Arazi 1836 M.2 36 72 Tamamı Nakdetl 
Ovacık boğazı peşfnell 

Yukarda yazılı arazinin ihalesi 20.10.1934 cumartesi gÖI 
nü saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konutmut' 
tur. Taliplerin müracaatları. {2833) 8-4379 

Harici ye V ekiletinden: 
V ekfiletimiz ve ecnebi misafirler köşkü için tiapalı .zaıf 

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

lmtiyaa sahibi ve Baımu 
barriri F ALIH RIFKI. 

Umumi aeıriyab idare eden 
YaD itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

1 
SİNEMALAR ı 

BuKün, Bu Kece l KULÜP J 
1 

YENi . ı 
-·-Çankın cet!tf ~•I civarında 

H11cimJ1~I Jlilli1e llatbaa • 
trnda ba.ulmrJtrr. 

Bu gece 
" ı..üyük yıldızın yarattığı ~aheier, 

GRAND OTEL 
Hayatın bütün aafahatı. 

arcta Garbo • J oan Grawford - ] ohn 
Barcymore • Lionel Barrymore - Wallace 
Beery • Lewiı Stone • Jean Herıholt. 

AŞK KELEPÇELERİ 
(Fransı.r:ca IÖzlü) 

Aık - Heyecan - Sergüzeşt .. 
Oynıvanlar: JEAN HARLOW -

CLARKGABLE 


