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BELGRAT'TA. 
Türkiye cümhuriyetinin, hüku· 

metinin, halk ve ordusunun büyük 
teessürünü Belgrada götüren he -
Yel yola çıktı. Türkiyede hiç kim
se Kırat Aleksandr'm hatırasını 
ve onun Balkanlardaki sulh ve 
emniyet eserine hizmetini unutmı
Yacaktrr. 

Marsilya faciası Yugoslavya • 
nın h··t·· d u un ostlarını ne kadar muz-
~rip etmişse facia karşısında ken-
ıne laınaınen hakim kalmış olan 

Y.uıoslav milletinin sükun ve ba
sıreti de dostlarına o kadar hür· 
~e~ telkin etmiştir. Herkes Kıralın 
nıç~n kurban gittiğini biliyor: en 
:Y;rınde intikam ve ceza, böyle bir 
bnayete bağlanmış olan ümitlerin 
la~:1.ç~kanlmasından başka ne o. 
k ılır· Cessur Kıralın hatırasına 
'b~;~~.h~kiki abide, Yugoslavya 
hır ıgının ve düzeninin hergün da· 
.a ku

1 
vvetlenerek devam ettirilme

St o acakt ır. 
y ~üy~k harbı basit bir şahıs ve
l\ ad 0ınıte cinayetinin eseri zan • 
& e enler, ne zaman bir suikast ol-
a, arkasından hemen tehlike bo
~su çalarlar. Saraybosna cinaye • 
~· Av~upa devletlerinin, biribirle
l ne ı?ırmek ve biribirlerini boğaz
i ~~ak için, herhangi bir vesileden 
~ 1 adP edecekleri zamana rastla-
~hr. Yoksa her cani bir harba 

s-e hep olacak olsa, yeryüzü bir gün 
l'a At kalmazdı. 

Sirndi ise AVl'upada bir harbm 
Ret.ek milli, Rerek beynelmilel me
~, •vetlerini üst1iyecek olan hicbir 
~rlet yoktur. Etraftan sıksık du • 
lt-h~n ve coğu şantaj sesi veren 
d" ıke çanlarını mütemadiyen cid-
ıye almak 7.ayıflık olur. 

b Marsilya f aciasınm A vrupada 
d:Ytıelınilel kargaşalıklara mey -
trıe':n Ve~e~ek bir manzara göster -
lir ç~~ınkı tabii bulmak lazım ge -

· un ·· mesut u caniler, sadece, gayri 
• ve gay . b. k . 

rıın vasıta( rı meşru ır omıte· 
ar "d"l K d"l · • mesut" 1 ı ı er. en ı erımn 

karnı 1·ıe meşru hiç bir iktidar ma-
e m·· 

çıkarılmı unasebetleri meydana 
Yoru:ı, I< Yac~~ından şüphe etmi • 
c k h endıl""'• .e erhan i 1~ 1nden çıkıp gele • 
tı.fade edil g bı.r kargaşalıktan is
bıle, bu mek ıhtimali düsünülse 
daha fa:~ da Yu~oslav milletinin, 
tibaren ~~nın ilk dakikasından i-
" Roster · 1 k e fUurlu b . mış o duğu uyanı 
ltlani tesk·ı aııret ve azim, başlıca 
&a.ndr tek 

1b edecektir. Kıral Alek
Y<>rdu: 

0 
y aşına bir gaye gütmü

:ıeni İçi hP.oslavya birliği ve dü
kete t n a detıniş olan ve memle
Perverlın~ınen hakim olan vatan-
ed. erı t~ıns"l l • . 

ıvord İ< 1 ve on ara ıstınat 
!efler kul ırat Aleksandr ~ibi 
bir ınuı0 ~Y telafi edilemez: fakat 
L. etın varl .. b' 1·... . ut ınua ıgı veya ır ıgı gı· 

.ehlike zza~ §eyler de kolay kolay 
Ve gıreınez. 

FALiH RIFKI 

!Reisicümhur Hz. ne' 
l{ıraliçe Mari Hz. nin 
cevapları 

. Müteveff K l 
liazr l . ~ ıra Aleksandr 
liçe Mt e~ınm zevceleri Kıra
tliınh arı Hazretleri Reisi • 
lelgr ~l Hazretlerinin taziye 
Craf ıa akrı~a cevaben ,u tel -

T" ~~ hll§lerdir. 
J ret]ur. ıye Reisicümhuru Haz

erıne 
1 

S Ankara 

1 

evgili . . . 
surett .... :ıevcımm elım bir 
Çektikt ?1uınü münasebetile 
rnühe.y e~ı tel Yazısındaki çok 

1 
Zati D Yıç sözlerden dolayı 
b. 1 evletlerine b••t·· k 1 ıın et u un a -

~ eıekkür ederim. 

~ Mari 
---iiiiiİİıılıilllİİıiiııiiııiııiiiiiiı--..-i/ 

• • 

lier~iiu sabahlan Ankarada çıkar 

15 
Birinci teşrin 

1934 

PAZARTESi 

Her }'erılt• 5 kuruş 

Belediye seçimine 29 9 şi y dl 

iıız imamile ankaralılar 
rel{oru kuracaklar 

Son il{i günün 
değerli hir seçim 

Vazifelerini hakkile yapmakta olan intihap encümeninden bazı zevat. 

Evelsi gün akşamına kadar be
lediye seçimi için atılan reylerin 
sayısı 23.052 yi bulmuştu. Dün de 
Demir Fırka mmtakasında oturan
lardan 6137 seçimci reyini kullan
mış ve bu suretle beş gün içinde 
verilmiş olan reyler 29189 açık -
mıştır. Beş gün zarfında Ankara -
mn bütün mmtakaları seçime işti
rak etmişlerdir. Bugün ve yarın 
!ehrin herhangi tarafında oturur-

sa otursun, gününde reyini ver • 
mek fırsatını bulamamış yurttaş • 
lara tahsis edilmiştir. Memleketi
ni seven ve oturduğu şehrin bele -
diye işlerinde kendi fikrini de bil
dirmek istiyen bütün ankaralıla -
rm bu iki gün zarfında reylerini 
kullanmak için kendilerine verilen 
fırsatı kaçırmıyacaklarını ve me
deni vazifelerini yapmaya ko§a • 
caklarını umuyoruz. 

------~------------.-...----------------~ 
Marsilya suik~astını yapan şebeke 

hakk ında yeni tafsilat 

Belgı·at, 14 (A. 

A.) - Kıral Alek 

sandr'ın katili ile 

ıeriki cürümleri, 

"Ustaşis,, yani 

"Kıyamcılar,, de· 

nilen gizli tethiş 

cemiyetinin aza -

$tndandırlar. Bu 
cemiyet, 929 se -
nesinden e v e l 

Franko tarafın -

Katil Petrus 
Kel emen 

dan tesis edilmit olan müfrit hırvat -
lar fırkasına menıup sabık Zagrep me
busu Doktor Paveliç tarafından teşkil 

edilmiştir. 

Habsburg Hanedanına tiddetle mer
but ve sırpların müthiı düşmanı olan 
Franko, harptan evel Saraybosna'da öl
dürülmüş olan Arşidük Fransuva Ferdi
nand'ın Avusturya - Macaristan im· 
paratorluğunu Avusturya - Macaris
tan - Hırvatistan imparatorluğu 4ek 
tinde yeniden tensiki projesine müzahe
ret ediyordu. 

Bu fırka, 1918 seneıinde Yugoslav
yııı.'run teıekkül etmesi üzerine bütün nü-

fuzunu kaybetmi! ve 1929 senesinde 
diktatörlük ilan edildiği zaman Doktor 
Paveliç, tethiş hareketine geçmek tariki
ni ihtiyar etmit ve buna karar vermiı -
tir. Fırka, hararetli bir yugoslav vatan -
datı olan Novosti gazetesinin müdürü
nü öldürmek suretiyle bu işe başlamıt

tır. Gazete müdürü, Pospişil ve Babiç 
tarafından tabanca ile öldürülmüt ve bu 
cinayetin ikaı esnasında tethişçiler, jan 
darmaların katilleri ile geçirmelerine ma 
ni olmak suretiyle yardımda bulunmuı -
lardır. Bundan sonra Doktor, Kırala 

karşı Zagrep civarında ilk suikastı ter -
tip etmiıtir. Bu ıuikast, Kıralın geçeceii 
bir köprü üzerinde pathyacak olan bü
yük bir bomba vasıtasiyle yapılacak idi. 
O zaman tethiıçilerden iki kiti asılmıı, 
16 tethitçi de hapse ve ağır hizmetlere 
mahkum edilinit idi. Fakat Paspişil ile 
reis Paveliç, ltalya'ya ve muahharen 
Macaristan'a kaçmağa muvaffak olmUl· 
lardır. O zamandanberi bir çok suikast· 
ler olmuıtur ki Yugoılav'nın MilJctler 
Cemiyetine vermit olduğu bir notada 
bunlar birer birer sayıp dökülmüttür. 

Poıpifil firarından sonra Stanoviç 
ismini takınmııtı. 

(Sonu 2. inci aayıfada) 

Başveliiliıniz İsmet Paşa llazret leri 
Yüniş fallrikasıııı tetkill lıuyurdular 

Başvekil İsmet 
Paşa Hazretleri 
dün eğleden son. 
ra, §ehrimizin 
başlıca sanayi mü 
eueselerinden bi
ri olan Yünit 
Fabrikasını gez -
miıtir. 

Baıvekil Haz • 
retleri, fabrikayı 

idare etmekte o • 
lan Yüniş ve ipk .. 
it şirketleri mu • 
rahhas azası Sü • 
reyya, iş Banka
sı Ankara şubesi 
müdürü ve Yünit 
şirketi murakıbı 

Sadi Beylerle fab 
rika memurları ta .. 
rafından kartılan• 
mışlardır. 

Pata Hazretle
ri fabrikanın ye • 
ni tesisatını uzun 
uzadıya tetkik et 
miı, bütün teşki
lat hakkında iza
hat almıı ve gör· 

düğü . inti~~ Başvekil Paşa Yüniş f abrikasmı tet kik buyururken. 
t a k d ı r ettıganı ·ka 
muhtelif vesilelerle izhar etmiştir. 1 Yünit, "Ankara mensucat fabrı ., sı., 

Y tJkarda dediğimiz gibi ıehrimizin l adiyle 10 tezgahlı bir dokuma falw ' 

Başvekil 1smet Paşa 
0

"Ankara 

baılıca sanayi müesseselerinden biri ve 
tanınmağa laylk olan Yüniı hakkında 
edindiğimiz malumatı hulasa ediyoruz: 

Fransız meclisinde 
Paris, 14 (A.A.) - Nazırlar meclisi

ni açan Reiıicümhur M. Löbrön büyük 
fransız Bartu'nun hatırasını ve onun si· 
yaset sahasındaki büyük eserini tebcil 
etmiıtir. M. Dumerg reisicümhura teıek· 
ıekkür eylemiı ve kendisine hükumetin 

Yünİ§ fabrikasından çıkarken. 

olarak 1926 da kurulmuı ve temelatma 
merasimi Baıvekil İsmet Pap. Hazretle.. 

(Sonu 3. üncü •ayılada) 

hararetli bir celse 
bu yolda girişilmiş olan iıe azimkirane 
bir surette devam edileceği hakkında te

minat vermiıtir. 
Hükumet, reisicümhur M. Löbrön'ün 

Belgrat'ta yapılacak olan Kıral Alelu.an
dr'ın cenaze mera1iminde f ransayı tem• 
sU etmek üzere Yugoslavya'ya citmesi
ni kararlaıtırmıştır. 

Müşarileyhe Harbiye Nazın Mareıal 
Peten, Bahriye Nazın M. Pietri ve Ha
va Nazırı Ceneral Dönen re*.kat ede• 
cektir. Ceneral Belgrat'a bir fransız ha
va filosunun batında olduğu halde bava 
yolu ile gidecektir. 

Bundan sonra Dahiliye Nazın M. Sa-
ro Marailya faciası akabinde almıt ~ldu: 
ğu cezai tedbirleri bildirmit ve emnıyetı 

· ··du"rü M Bertuan ile Buş 
umumıye mu • . 
dü Ron valisi M. Johanno'yu az1etmış 
olduğunu söylemiştir. Bundan başka 
resmi ziyaretler müfettişi M.Siıteron'un 
da azledilenler meyanında bulunduğu~~ 
beyan etmiştir.Müteakiben M. Saro. 1~ 

'-"I t • lduiu 11tı• gün evci Başve~ı e arze mış o . 
fanameaini meclise takdim eylemıf ve 

şu sözleri ıöylemİ§tir: . . 
" - Bir şef, şef olmak hayııyetıyle, 

Suikasttan az eve!, mütevefla Kıra/ Aleksandr ve Katil otomobilin çamurlukları üzerine atlryarak ate§ efkarı umumiyenin hiç bir l!aman kahul 

(Sonu 2. inci •ayılaJa) 
il Bartu'nun son bir fotoğrafileri. 

· (Suikaata ait olarak 
ederken alrnmrş bir enstantane. 

•on gelen resimler beıinci •ayılamıula) 



SAYIFA 2 

DIŞARDAN GELEN SON HABE R. 
l\larsilya suikastını yapan 

hakkında 

şebeke 

tafsilal • 
yenı 

( 8Cl§ı 1. inci ıayıf ada) 
Tethi~çilerin suikastlerine kurban 

olanların miktan, siviller arasında 5 ölü 
6 yarah Te mubahz efradı ile polis me
murlar arasında 2 ölü ve iki yaralıya 

baliğ rılmaktadır. 

Malüm olduğu veçhile Arunas'ta tu
tulup kendisinin Novak olduğunu iddia 
eden şahıs, Poıpişil'in ta kendisidir. 
Kendi•ı ve gene sahte olarak kendisine 
BenM diyen arkadatı jandarma dairesi
ne götürülmütlerdir. Bunlar, franuz 
emniyeti umumiyesi taarfından aahte pa
saport istimal ve cinayette methaldar 
olmakla itham edilmektedirler. 

Katilin kati hüviyetini 
tespit için •• 

Marsilya, 14 (A.A.) - İstintak ha
kimi Kalmen'in Marailya polisi tarafın
dan yapılan fotograflannı yugoslav Ce
neral konsolosu M. Lazaroviç'e vermiş
tir. Bunlar Kalemen'in kat! surette bil· 
viyetinin tespiti için Belgrat'a gönderi· 
lecektir. 

Katilin bir yeni ortağı daha 
tutuldu. 

Paris, 14 (A.A.) - Pari Midi ga· 
zetesinin Anmas'tan öğrendiğine gö
re Şamoniks'te yeni ve mühim bir tev
kif yapılmıştır. Tevkif edilen kimse, 
Kudüs'te doğmuş Alber Celdat ismin
de bir bulgardır ve üzerinde Sofya'da 
verilmiş bir pasaport vardır. Hüviyet 
varakasında bunun da, mevkuf iki şe
riki cürüm gibi son defa Lozan ve Zü
rih 'te kald1ğı anlaşılmaktadır. 

Dubrovnik kruvazörü Yugos -
lavyaya geldi. 

Bclgrat, 14 (A.A.) - Kıral Alck
aandr'ın cesedini getirmekte olan yugos
lav kruvazörü Dubrovnik bu sabah aaat 
altıdan biraz: aonra Split'e gelmi§ ve ar· 

kasında frıınsu: filosu olduğu halde ya· 
vaş yavaş nbtmıa yanaşmıgtır. Gemiyi 
yugoslav donanması ile ıabil bataryalan 
ve ihtiramda bulunmak üzere bur ya ge
len ingiliz harp gemileri tarafından salvo 
ateşiyle aelaınlanmı§tır. Rıhtım ve şeb· 
rin bütün sokaklarına siyah krep geril -
miştir. 150 bin kişi tahmin olunan a.ı:inı 
bir halk kütlesi sessiz sadasu: sokaktan 
poldurmaktadır. 

Kıralın cenazesi Yugoslnvya'yn 
girerken. 

Belgrat, 14 (A.A.) - Split'te Prens 
Arsel ile hlikfimet ve parlamento azası 

Dubrovnik kruvazörüne çıkarak Kıral 
Aleksandr'ın ölümünü resmen t spit et· 
mi~ler ve sonra fransız bahriye nazırı 

M. Pietri ile ingiliz Amirah Fişcr tabutu 
selamlanuşlardır. Tabut nhtıma indiril
miş ve mua.z.zam bir katafalk üzerine ko
nulmuştur. Katafalk'ın etrafında yükse
len siltunlar ve bu siltunlann ib:erinde 
meşaleler yanıyordu. Mızıka Yugoslav
ya marşını çalarken diğer taraftan bUt • 
tün kiliseler matem çanı çalıyol', asker -
ler sellim duruyor ve deniz tayyar lcri 
de uçarak tabutun Uzerine çiç klcr ser
piyorlardı. Şlbenik Peskoposu kt bir 
dini merasim yapmıştır. Halk a lı)'Ql'du. 

Dini Ayinden sonra halk bUyük biı: huşu 
ile tabut~n önünden geçmiıtir, illi d · 
biselerlnl giymiı bir ~ok köylüler bUtün 
gece yürüyerek toz toprak içinde bura -
ya gelmi lcr ve tabutun ürerine yaprak~ 
lardan veya kır çiçeklerinden yapılmı 
çel nkler koymu§lardır. 

Hariciye Yckilimizin riya etin -
tJeki türk hcYeti 1 tanlmJ'dan • 

hareket etti. 

İstanbul, 14 (A.A.) - Yugoslavy 
Kıralı müteveffa Aleksandr Hazretleri -
nin cenaze merasiminde bulunactık olan 

Hariciye Vekili Tevfik RilştU Beyin ri • 
yasetindeki türk heyeti bugün 16 da 
hususi trenle ve Selanik yolu ile Bel
~rat•-a hareket etmiştir. 

Tevfik Rüştil Bey, hareketinden evel 
Anadolu Ajansı muharririne ıu tx:yanat
ta bulunmuştur: 

- Büyük dostumuz müteveffa Kmıl 

Aleksandr Hazretlerinin cenaze meran. 
minde Reisicümhur Hazretlerini, Türki
ye cümhuriyeti hükumetini, türk kara, 
deniz, ve hava kuvvetlerini temsil i~in 
Ordu Müfettişi İzzettin Paşa ve Reisi. 
cümhur Hazretlerinin baıyaveri Celil 
Bey ve malltmunu.z olan heyet ile Muha
fız Alayı Kumandanı İsmail Hakkı Bey 
ve alayından bir bölük askerle Belgrat'a 
gidiyorum. Dostumuz Yunanistan'm Ha 
riciye Nazın kıymetli arkadaşım M. 
Maksimos Cenaplanylc, Selflnik'te bulu
şarak Belgrat'a birlikte gitmeği karar -
!aştırdı k.,, 

Bulgar hariciye ve harbiye na -
zır]arı BeJgrada gidiyorlar 

Sofya, 14 (A.A.) - Hariciye Nazın 
M. Batalof ile Harbiye Nazın Ceneral 
Zlatef Kıral Aleksandr'ın cenaze merasi
minde bulgar bükfimetini temsil etmek 
üzere Belgrat'a gideceklerdir. 

Suikast talıkikatını Milletler ce
miyetinin idare etmesi 

istenecek mi§. 

Paris, 14 (A.A.) - Ekselsiyor gaı;ete 
sinin Cenevre'deki fransız mehafilinden 
aldığı bir habere göre Yugoslavya bü. 
kUmeti Küçük İytitafın diğer iki hükQ
metiyle bilitilaf Milletler Cemiyeti mec
lisinin fevkaUide toplanarak Marsilya su
ikastının tertibine bazı devletlerin işti. 
rak edip etmediğini tetkik eylemesini is
temeğe karar vermiştir. 

Övr gazetesi de dün akşam Cenevre'
den aldığı haberlere istinaden diyor ki: 

" Milletler Cemiyeti Umumi Katiplik 
mehafilinde meclisin Marsilya işini tet· 
kik etmek üzere toplanması hususunda 
bir takım endişeler gösterilmektedir. 
Hatta Umumi K5.tipliğin bazı azası Mar 
silya işini Milletler Cemiyetine götür· 
menin milreccah olacağına alakadarları 

ikna etmeğe çalışmaktadır. Çünkü bu 
i te Hitlercilcrin eli görülecektir. Hır
vatlar Münib ile münasebette bulunu. 
yorlardı.,. 

JcnernI Jorj'nn sıhhati iyi.l~iyor 

Marsilya, 14 (A.A.) - Suikastte ya
ralanmış olan Ceneral Jorj'un 61hbt vazi
yeti düzelmiştir. 

Sui ·nstı filme n)an da öldü. 

Paris, 14 (A.A.) - Marailya suikas
tı esnasında uikastı filme almJ1 olan si
nema fotogrnfçısı M. Daskonb almış ol
duğu yaraların tesiriyle dün Nöyi'de 
amerikan hastahanesinde ölmüştilr. 

1\1. Karaluuı Ankaraya gelmek 
iizcre l\losko\'adan lıaı·eket etti 

Moskova, 14 (A.A.) - Sosyalist 
Sovyet Cümhuriyetleri ittihadının An -
kara Biiyük Elçisi M. Karahan bugün 

Moskova'dan Türkiyc•ye hareket etmiı
tir. Sefir ista&iyonda Vasıf Beylo japon 
ııcfiri M. Ota, Afganistan ıefiri Abdül-

hüs yin Han, Litvania orta elçi&.i M. 
&ltnıı~tiı ve Türkiye, lran ve Afsa. 

nidan acfarctleri • nı •e sair bi~ok 
v t tnrafuu\ n teıyi edilmiıtir. 

Yeni Roma elçimiz Hii eyin Ra
gıp Bey itimntnam ini ,·erdi. 

Roma, 13 (A.A.) - Başvekil M. Mu· 
sollni yeni Türkiye Büyük Elçisi HU
seyin Ragıp Beyi kabul etmiştir. Hüse· 
yin Ragıp Bey itimatnamcsinin bir su
retini M. Musolini'y vermiştir. 

Romanyanın nkara elçisi 
dewşiyor. 

Bükreş, 14 (A.A.) - Resmi gazete 
Ankara orta elçisi M. Edmon Ciuntu'
nun 1 - 10. 1934 tarihinden itibaren 
Moskova elçiliğine tayini hakkındaki 
kararı neşretmiştir. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Anafartalar caddesinde 
SEBAT 

eczahaneıidir. 

ISPANYA'DA. 

İspanyanın son tebliği 
Madrit, 14 (A.A.) -İspanya •aziye. 

ti hakkında ıu mealde bir tebliğ neşre • 
dilmiştir: 

İspanya'da sükunet mutlak surette 
hüküm sürmektedir. İhtilAl hareketi bU· 
tün memlekette durmuştur. Asturya 
eyaletindeki son Jnyamcılar da ail6bları
nı teslim etmekte ve dehalet eylemekte· 
dirler. Yalnu: maden baV2ası haia muka
vemet arzetmektedir.48 saate kadar bü
tün memleketin tamamen tabil bir hal 
alacağı ümit olunmaktadır. Bilcümle 
ameleler işlerine yeniden başlamışlardır. 
Askeri ve mülkt makamlar tarafmdan 
alınan tedbirler neticesinde grevin önü 
alınmış ve nakil vesaitleriyJe umumi 
hizmetler yeniden işlemeğe başlaını§tlr. 

A turi'de kargaşalık 
de,•am ediyor. 

Madrit, 14 (A.A.) - Royter ajansı 

bildiriyor: 
Kıtaat Asturi~deki Gijon'da karaya 

çıkm11 ve mahalli asilerle muharebe baş
lamıştır. Asilerden 20 kişi ölmüş yüzler
ce kişi yaralanmıştır. 1500 ~ tevkif 
edilmiştir. 

BİRLEŞiK AMERJKA'DA 

Amerika - Çin arasmda 
giimiiş meı-elesi. 

Nevyork, 14 (A.A.) - Nevyork 
Taymis gazetesi1 Amerikanın gumuş 

siyasetini protesto eden Çin notasına 
verilen cevap hakkında diyor ki: 

"Amerika hükfuncti Çin'de yapaca
ğı gümüş alnnlarmda Çin parasını mü
teessir etmiyecek tarzda hareket edece
ğini Nankin hükumetine temin eyle
mektedir.,, 

Almanya borcunu ödiiyor 

Vaşington, 14 (A.A.) - Alman
yanın Vaşington sefiri, Alman -
yanın bu ayın on beşinde vadesi 
hulUI edecek olan muhtelif bono
lara mahsuben amerikalı hamille -
re bir milyon dolar tediye edece -
ğini bildirmiştir. Bu meblağın ya
nsr, döviz olarak tediye edilecek 
bakiyesi de Rayşmark olarak tes
viye olunacaktrr. Bu paralar, Ba
ledeki beynelmilel tediyat banka
sına yatınlaca kolup takriben A
merika hamilleri rnatlubatmm 
yüzde 75 şini teşkil etmektedir. 
Evelce paralarının tediye edilmi
yeceği kendilerine bildirilmiş o -
lan amerikah1ar şiddetle protesto
da bulunmuşlardır. 

Amerika - Almanya ticaret 
muaheda;i bozuluyor mu? 

Berlin, 14 (Telefon) -Alman 
hükiimeti, Amerika - Almanya 
ticaret muahedesinin bazı hüküm
lerini tadil arzusuyla 13.10.1934 ta
rihinde müddetinin hitam bulma
smr Amerikan hükumetinden is
temiş ve iki memleket arasındaki 
müstakbel ticari münasebatm tan
zimi için müzakereye amade bu
lunduğunu bildirmiştir. Eğer bu 
rücu keyfiyeti bugün yapılmamış 
olsaydı muahede daha iki sene mc
riyette kalacaktı. 

Ankara Macar sefareti
nin bir mektubu. 

Gazetemiz makineye verilirken An -
kara mac:ar ıefvetinden, Marsilya aui • 
kutmı telin Te !Jazı memleket gaze-

telerinde Macariıtan'da bulanan hınat 
muhacirlt:rindeıı dolayı Mac:ariatan'ı İt· 
ham edici nqriyab reddeden bir mek
tup eliınize geldi. 

Bu mektupta, Macaristan'm Yusoa
luya ile eyi bir aııla~ma halinde bulun -
mak için her ıuretle elinden seleni dai -
m• yapmıı olduğunu n siyasi mülteci -
ler hakkında yugoslav biikiimetinin mu. 
talebatını tatmin edecek yolda hareket 
etmiı bulunduğu zikredilmekte ve ba • 
nun iki devlet arasına aktedilmiı İytilAf
larla aabit bulunduğu beyan olunmakta
dır. 

Fransız meclisinde 
hararetli bir celse 

( BCJ§ı 1. inci sayıl ada) 

etmediii mukadderata karıı emrinde 
bulunanlarla beraber her türlü teyakkuz 

. vazifesini yapmış olsa dahi mesu:dür. 
Vicdanım mU.teribtir. Fak t bu mesu
liyetimin derkar olmasına mani teşkil 
etıne:.ı. Bu meauliyetime, istifamı takdim 
suretiyle. kendim ceza tertip ediyorum.,, 

M. Saro aözlerjnin nihayetinde M. 
Dumerg'in ismine yeni bir şeref ilive 
eden sulh mesaisine ve milli kalkınma 

İfİıte mükedder fakat mağrur bir suret
te c;~lıcilmel& istectiği sit:I& saflarda dahi 
sadık blAcağmı aöylemiıtir. 

M. Dumeraı mesai arkadaıına ve hü
k\uneti mü§kilittan kurtarmak için aldı
ğı karan ilham eden yüksek bisaiyabnı 
beyecaıılı bir ti~ tckrim etmittir. 
M. Dumers bundan sonra kabineyi ta -
mamlandıracalı: olan kararnameyi reüi • 
ciimhurun imzasına arzetmiıtir. Bu su
retle M. Laval Hariciye Nazırlığına, M. 
Marpndo Dahiliye Nazırlığına ve M. 
l..nval'm yerine de müstemlekat Nazırlı
ğına M. Rollin tayin olunmuşlardır. 

Mecliıin hitamında Adliye Nazırı M. 
Şeroa beldemniyen istifasını vennİ§tİr. 
M. Şeroa•un istifaımı takdim ebnesine 
sebep, hükiimetin yapdacak işlerini tes
hil etmek keyfiyetidir. 

Emniyeti umumiye müdürlüğüne da· 
ha kimse tayin olunmamıştır. Buı dü 
Ron valisi de yakında yapılacak olan va
li tayinleri sırasında tespit edilecektir. 

••• 
Fransa Reisicümhuru 
bu sabah Belgrad'a 
gidiyor. 

Faris, 14 (A.A.) - M. Löbrön saray 
mülki ve askeri erkaniyle birlikte yarın 
saat 19,45 de Paris'ten Belgrat'a hare -
ket ederek Kıral Aleksandr'm cenaze 
merasiminde Fransa'yı temsil edecektir. 

Adliye nazırı istifa etti 
Paria, 14 (A.A.) - Adliye Nazırı M. 

Şeron vermiş olduğu istifanamede ve 
maruz kaldığı ve insanı çileden çıkara
cağım iddia eylediği hücumlara telmih 
ebnekte ve huzurunun başvekili giriıil -
miı ve faakt henüz ikmal edilmemiş 

olan ip başarmak hususunda sıkması

nı istememekte olduğunu beyan etmek
tedir. Adliye Nazırlığının ve halihazır
daki ahvalin fevkalade olan ehemmiyeti
ne binaen M. Dumerg, ayan azasından 

birini bulamadığı takdirde mesela tem • 
yiz mahkemesi müddei umumisi M. Mat
ter gibi bir hakimi iş bapna çağıracaktır. 

Bartu'yu tebcil. 
Paris, 14 (A.A.) - Mebuslardan M. 

Mortiye, mebusan meclisine şu mealde 
bir kanun liyihası vermİ§tİr: 

Sulh yolunda uğraşırken maktul dü
ıen Hariciye Nazın vatandaş Lui Bartu, 
vatanın şükranma istihkak kesbetmiıtir. 

Bartu gömüldü. 
Pariı, 14 (A.A.) - M. Bartu, vasi

yeti mucibince Pen Leşez mezarlığında
ki aile kabristanında zevces.inin ve harp 
sahnesinde ölen öğlunun yanma gömül
müıtür. 

• Dumerg mezar haşmdıı 
Bartu'yu ö~·dü. 

Paris, 13 (A.A.) - Başvekil M. Du
merg, Lui Bartu'nun cenaze merasimin
de irat ettiği nutukta, M. Bartunun si
yasi bayatın ıizah ederek, vatan içinde 
ihtiraslı bir aşktan mülhem otan bütün 
ieraatı hali hazırda nesiller için birer 
nümune olduğunu söylemiştir. 

M. Dumerg, Bartu'nun siyasetini 
"halisane bir surette tatbik edilen ve 
Fransa'nın hüsnüniyet sahibi biltün mil· 
letleri davet ettiği yaklaşma siyaseti" 
olarak tavsif etmiş ve haiveli Marsilya 
h!disesinin Yugoslav - Fransız birli • 
ğini daha sıkı bir surette temhir ede • 
bileceğini ilave ederek demi~tir ki: 

"'Bartu asil ve kahraman Kırat A -
leksandr ile birlikte, onun muavenetile, 
Adriyatik ve Orta Avrupa sulhunun 
tahkimine giderken katledilerek ölmÜıf· 
tür. Kan itibarile hiç §fiphesiz en yakın 
bulunduğumuz komşu memlekete, ge-

çici suitefehhümıeri sı.mek \ ' C müş • 
terek ve selamete götürücü goyretleri 
telif için gidecekti. 

Fransa, cihan sulhunu temine çalı • 
şırken ölen hariciye nazırının cesedi 
önünde Yugoslavyaya olan sadakatini 
temin eder • ., 

Fram;ada gazctcleı·in kabine 
hakkında mi.italeaları. 

Paris, 14 (A.A.) - Sabah gazeteleri 
Bartu'nun heyecanlı cenaze merasimi 
hakkında izahat ve tefsiratta bulunmak. 
ta devam etmektedirler. Hatırlardadır 

ki bazı kimseler kabinenin toplu bir hal• 
de istifası imkanını derpiş ediyorlardı, 

Fakat daima tesadüfi ve karışık olmıyan 
tarzı hallere mütemayil bulunan M. Du• 
merg tadile karar vermiş . ve efkin umlJI 
miye de bunu tasvip etmekte bulunmuJ" 
tur. M. Laval'in Hariciyeye tayini BartU 
eserinin devamını temin için bilhassa 
memnuniyetle karşılanmıştır. M. Şeron 
un yerine bütün gazeteler ayandan M. 
Marccl Regnier'yi veya o olmazsa gene 
ayandan Leon Bcrnard ve yahut Hend 
Roy'u göstermektedirler. Zira hükiimet .. 
te yalnız bir mümessili olan ayanın Jat. 
bine muvazenesi için bir azası daha ol • 
ması lazım gelmektedir. 

Bundan başka birçok gazetcler Mt 
Löbrön'ün Belgrnt seyahatinden dolayı 
pek ziyade sevinmektedirler. 

Eko dö Pari gazetesi şu satırlarla 

umumi hissiyatı hulasa etmektedir: 
" Fransız siyasetinin ne tereddüt ne 

de te.zebzübe maruz kalmıyacağındaıt 
emin olduk. İlk ihtimam Küçük f ytilMr 
temin ve tahkim olmalıdır. Bu hususta 
M. Löbrön'ün Belgrad'a gitmeği bir va• 
zife telakki ettiğini öğrenmekle bahtiya-. 
rız. Bundan dolayı kendisine teşekkür, 
edilmelidir. 

Bartu'nnn cenazesinde 
bulunanlar 

Paris, 14 (A.A.) - M. Bartu'nun ceoı 
naze merasim.inde Türkiye, Çin, İran 
ve Japon hük~metlerinin mümesııillerJ 
göze çarpıyordu. 

Türkiye'yi Londra Büyük Elçisi Feti 
hi Bey, Siyam'ı da Kıralın mabeyin mfü 
şürü temsil ediyordu. 

Merasim icra edildiği ıırada hemen 

hemen bütün devlet merkezlerinde müt 

vffanın iıtirahab ruhu için ayinler ya

pılmııtır. Bilhassa Viyana, Bükretı 

Var§Ova •e Roma'da mutantan ayinler 

icra ed.ilıniş ve Roma'claki ayinde M. 
Musolini bizzat h8%11' bulunınuıtur. 

--·· ... ·--·-
Yunanistanda Reisicümlıur 

seçimi cumaya. 
Atina, 14 (A.A.) - Reisitümbur ıe4' 

çimi gelecek cuma günil yapılacaktır. 

Değerli bir 
konferans 

Eti yazılarmı çözmekle ATI"Upa Dilli' 
acununcla çok tamnmq olan ye bir aydı!\ 
Ankara'cla araıtınnalar yapan Prag üni
versitesi arkeoloji profesörü M. Hrozn~ 
cumartesi akıamı Gazi Terbiye enıtitü J 
ıünde çok dikkate değer bir koof erant 
vermiştir. Konferans Eti tarihi ve y~ 
olmak üzere ikiye böliiıımü§tü. 

Tarih kısmında milattan ön• 
ce 3000 yıllannda Samcr'lerin Ana • 
dolu ile olan münasebetleri, 2000 
yıllarında Anitas'ın Anadolu'da bey• 
tikleri birlettircrek büyük Eti ha• 
kıuılığı kurduğunu, Etilerin 800 yıl sii" 
ren yüksek medeniyetlerini çok canlı bit 
surette an1a ttı. 

Yazı kısmmda, Etilerin iki türlü ya .. 
zıları olduğunu çİYİ yazısmm 1917 yılın' 
da kendisi tarafından nasıl çözüldüğüniİı 
yirmi yıldır uğraştığı bu mevzu dolayıs1 
le son yıllarda Eti hiyeroglifine nasıl 
nüfuz ettiğini bu hususta bir Eti gr.unel. 
rile Eti metinlerini nqrettiğini izah ettil 

Konferansta ~ ırk gerekse dil 

bakımından türklülde alakadar noktala• 

rın açıkça göze çarpt§ı, çok dikkate fS 4 

yandı. 

Doktor Şükrü Bey tarafından sili• 
bir surette tercüme edilen lronferaıut-" 
bütün dinlerler derin intıbalarla ayrıldtı 
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'a . • 
rı • sıycuı 

Şehirciliğimiz rı1 
Neşet Halil'in ''şehirciliğimiz,, adı 

altında çıkardığı bu broşürde, hem umu
miyetle şehircilik hem de bizim şehircili· 
ğinıi.z hakkında birçok malumat bulduk. 
Bizde, şimdiye kadar böyle bir şey ya -
zılmamıştı. Şehircilik denince, akla ya 
Plan meseleleri yahut doğrudan doğru
ya belediyecilik kelirdi. Halbuki, her 
hangi bir ölçü ve vasıfta olursa olıun, 
bir tehrin belediye ve plan işleri o şeh
rin iktısadi hususiyetlerinin sebepleri de
ğil, neticeleri arasında gelir Ve herhangi 
bir §ehir, küçük yahut büyük, müstahsil 
l'ahut müstehlik olsun, plan yahut bele
.diye itlerine dair olan ihtiyaçlarını sa
de nüfus ve mesken adedi yahut her 
günki faaliyetlerini tanzim edecek cad -
de, meydan nakliye vasıtaları gibi mü -
~enet vaaıtalardan değil, her şeyden 
orıce, kendi iktııadi fonksyonlarından 
aln-, 

Bir fehrin iktıaadi fonksyonlarını, 
tnahalli iktıaat şartları bakımından ken· 
diıini ~ b - ahali. n munase ette bulundugu m ı 

Pazar; milli ikhsat şartları bakımından, 
;:illi Pazar; beynelmilel iktısat şartları 

. kımırıdan da beynelmilel pazarlar ta -
Yın eder. 

Bazan bir ıehirde yalnız mahalli pa
zar fartlarının rol oynadığı görülür. 
Ne ·11· mı ı pazarla ne de beynelmilel pa -
~larla doğrudan doğruya bir bağlan-
tı1sı vardır. Bittabi böyle bir şehir, olsa o... t" 'k k .., . za ı ı hsatla uğraşan yanı sırf 

1.endı kendini geçindirmek için istihsa -
~t Yapan bir mıntakanın uf ak bir kasa-
~sından ibarettir. Bazan bir şehir üze

~·~~e, daha ziyade milli pazar tartları 
~kımdir. Beynelmilel pazar şartlarile 

mahalli pazar şartları ikinci derecede 
Cclir. Ve hazan da, bir şehir, her şeyden 
eve) hey 1 ·ı 1 . . l ne mı e pazar şartlarının tesırı 
a ~•nda olarak bütün ihtiyaçlarını buna 
Core tanzim etmek ister. 

Münhasıran ihracat ile geçinen li -
mania .. b r' . r, mun asıran içpazar mübadelele-
~nı tanzim eden transit şehirleri, daha 

ZIYftde • •t - k • d anayı ı e ugratara zıraat mad-
1. eleriyle hammaddelere büyük müsteh-
1~. vazifl!ıİ gören şehirler, iyi belediye • 
Cılık y b•J k • . h .. k . apa ı me ıçın er şeyden once 
d 'rıdı esas iktısadi vasıflarını gözönün-

e tutmalıdırlar. 

h· l!te Neşet Halil bütün bu noktaları, 
ır br .. d 0 tur e ne kadar toplamak kabilse 

o~u Yapmıştır. Zaten bu broşür, kendisi-
1\ın ark 
ite- ih . a arl<aya yazdığı bazı makaleleri 
d tava eylemektedir. Neşet Halil'in 

elllografik tetk.kl d ·· d b · b .. Yük h. • er e ote en erı u -
ır alak 'h d h' c:ilik n.. 1\ ve ı tısaıı var ır. Şe ır-

l"\a b _ ~fus meselelerine doğrudan doğ-
d, . ag ı olan b. • . . k 
•ıınden .. ır ıştır. Bınaenaleyh en-

csaatı le;kitehircilik., etrafında çok daha 
haksızlık t le.r beklediğimizi söylersek 

e mıı ol 
larnajı Lı •. 1llayız. 

bi rı uırev b" k.. b- · · r tetkik' . • ızc oy unyemızın 
hirlcrim· •nı \'erdi. Neşet Halil, elde şe -

ı:ze da· 
iu İçi •r daha fazla rakam oldu-

. n, tehiri · . 
ru§likte b. erırnız hakkında aynı ge-
deıı b ır tetkik yapabilir. Kendisin -
l Unu hcl l' 
erken t ıyoruz. Fakat bunu söy -
kını ev Unutmuyoruz ki, Şehir'in bir ta
olrnad - ve •okak birkintilerindcn ibaret 
L ıcını ve §eh" . 1 • • b • b" uclediy .

1
. ır l§ erının asıt ır 

k ccı ıkten . b' -
ısa ve gayrı ır şey oldugunu, 

olar"'!' 1 natcunam da olsa, bizde, ilk defa 
"• ıend· · 151 ortaya koymuştur. 

-.... BURHAN ASAF 

[1] Ş hircT-· 
b ı ıgımı2 : yazan: N eşct Halil 
ılasan. 

A. Ş. · gazetecilik ve matbaacılık T. 

'Fıatı. 25 k · uruş. ---------·-------
Ankara llnlk . R . ..... 1 

C\'l Clu ıgnu ('11 : 

i ernsil k · · Üzere b 0mıtesıne aza seçmek 
22.ıo 1; §ubeye mensup azanın 
otuzd. ·~4 pa~artesi günü saat 18 
olun a alkevıne gelmeleri rica ur. 

,, .. 1 
llr"<h•p k" 

• J ~ umum ınıva"erlcr cc· 
?nıy •• J "' 

e 1 uıuumi kiıtipliğinden: 
2s.ıo 1934 .... Yedi h · pazar gunu saat on 

senel'kutukta belediye salonunda 
dan ~ h ongremizi yapacağımız • 
c.a ol u terem azanın teşrifleri rİ· 

unur. 

a 

HAKİMİYETİ MİLLiYE 

Şehir 
Umumi Katiplik bürosu 

Ankara'ya dönüyor. 
İstanbul, 14 (Telefon) - Cüm

huriyet Halk Fırkası Umumi Ka
tiplik bürosu, perşembe günü An
karaya taşınacaktır. Bu akşam 
umumi idare heyeti, Umumi Katip 
Recep Bey şerefine bir çay ziya • 
feti verdi. 

Belediye seçimi. 
İstanbul, 14 (Telefon) - İs

tanbul kazalarında reylerin tas -
nifi bitmek üzeredir. Resmi olma
makla beraber bugünkü neticeler 
hakkında şu malfunat alınmıştır. 
Beykoz kazasında Mehmet Ali, 
Ferit, Reşat Yılmaz Beyler asli • 
liğe seçilmişler. Tahir, Salih, Ke • 
nan Beyler, Yedekte 

Bakırköyde 12489 müntehip • 
ten 9863 kisi rey vermiştir. 5151 i 
kadınclır. Ali Rıza ve Galip Bah • 
tivar Beyler asli olmuşlar, Atıf, 
Hilmi Nail Beyler yedekte kalmı,. 
lardır. 

Üskiidarda F.c?::t.cı Celal. avu
kat Muharrem l\T;\11; . f\vukat Faru
ki Bevlerle Makbule Esat Hanım 
asli, Hazım Paşa, avukat Celal, 
Servet Y asari Bevlerle Safiye Hü
seyin Hanım yedekte kalmışlar • 
dır. Üsküdarda bir tek müntehip 
fırka namzetlerinden başkaları i
çi11 rey vermiştir. 

Bu revde, eski ~arülfümın emi
"i ls,..,~a Hakkı Bevle. izzet ve 
Faik Beyler isminde iki kişi var • 
dır. 

Ka.~hköyiinde fırka ka?:a reisi 
Yus11f z;va, Naci. Resat, H~vdar
Bevlerl.- Rpıcinıe Hanım asli ol -
m~slcu·rlır. F ~ki mecl;s azasından 
Yu;uf 7.iva Reylerle Se .. •'4:i, Ce.,,,al, 
ve avukat Hüsamettin B0 vle Şe • 
fik Paşa yedek kalmışlardır. 

Yı•ni l.imanlar kanun proi~ .. i. 
Ten7.ilntlı tarif,.J .. dn tatbik e

dil""''"~i dol~vı~ile Maliye vP.kaleti 
valilikl,,.re hir famim yol!ıyarak 
me~·•r harcirahlarmm memurivet 
müd,1-etlerine sröre ten7.ilat üzerin· 
den h~ttao edilmesini bildirmiştir. 

Ziraat Ilanka!\ı Dcnizli<lr 15 mil-
yon kilo hn"flaY aldı 
• r • 

Denizll , 14 (A.A.) - Bu yıl 
ziraat bankasınm kövlüden aldığı 
buğday beş milyon kiloyu geçmiş
tir. 

Giz1i niifn~ "·c• ,Joj!um yekunları 

Birinci teşrin ayının birinci 
haftası sonunda gizli doğum iki 
milyon 750 bin 787, gizli ölüm 
1 .613.694, gizli evlenme 856949 u 
bulmustur. -

Tenzilatlı tarife ve harcirahlar. 
lktısat Vekaleti yeni bir liman

lar kanun projesi hazırlıyarak mü
talealarını almak üzere vekaletle
re göndermiştir. Yeni projeye gö
re liman dahilinde bulunan kıs -
men veya tamamen batmı' gemi, 
kayık ve saire ile kısmen dolmuı 
limanlar tamamen temizlenecek 
ve bu hususta liman reislerine ge • 
niş salahiyet verilecektir. Liman 
dahilinde bulunan enkazın kaldı -
rılmasına sahipleri mecbur tutula
cak, kaldırılmıyan enkaz hükumet 
tarafından kaldırılacak veya yok 
edilecektir. Projede liman dahi • 
linde veya sefere çıkan gemilerde 
kazaları menetmek için alınması 
lazım gelen tedbirleri ihtiva eden 
maddeler de vardır. Proje kanu • 
niyet kesbettikten sonra mevcut 
nizamname tadil edilmek suretile 
yeni bir nizamname yapılacaktır. 

sac 

Midyat'ta petrol araş

tırmaları İktısat Vekili
nin huzurile başladı. 

Midyat, 13 (A.A.) - Midyat kazası 
dahilinde jeolojik noktai nazardan petrol 
tezahüratı arzetmekte olan ve bu itibar· 
la petrol aramak üzere sondaj ameliyesi 
yapılması muvafık görülen noktada en 
mükemmel ve modern sondaj hazırlık -
ları ikmal edilerek bugün lktısat Vekili 
Mahmut Celal Beyin huzurunda sondaja 
başlanmıştır. Sondaj aleti işletilmeğe 

başlanmadan evel lktııat Vekili, petrol 
arama idaresi erkanına muvaffakiyet te
menni ederek kordelayı kesmiştir. 

Vekil Beye refakat eden profesöı· 

Granik petrol arama idaresi reisi Cevat 
Eyüp Beyle birlikte araştırma sahasını 

tetkik etmiş ve arazinin jeolojik tezahü
rat iytibarile sondaj için iyi intihap edil
miş müsait nokta olduğunu söylemiştir. 
lktısat Vekilimiz tetkikat neticesi hak
kında kendisinden malumat rica eden 
Anadolu Ajansı muhabirine şu beyanat • 
ta bulunmuştur: 

.. _Hususi bir kanun ile lktıaat Vekile 

tine bağh hükmi tahsiyeti haiz bir pet

rol arama ve işletme idareıi tqkil edil

diğini ve başına Amerika'da tahıil gör
müt gençlerimizden Cevat Eyüp Beyin 
geçirildiğini biliyorsunuz. Bu idarenin 
gösterdiği lüzum Üzerine bugün burada 
petrol bulmak için ilk arama ameliyesine 
bathyoruz. Kati neticeyi yakında bize 
sondaj gösterecektir. Memleketimizde 
petrol tezahüratı olan muhtelif sahalar 
vardır. Bunların hepsi birerı birer jeo
lojik dikkate tibi tutulacaktır. Petrolu 
bulmak için ileri memleketlerin yaptıkla
rını biz de ilme dayanarak yapmak kara
rında ve iyi netice almak azmi ile çahı -
maktayız.,, 

Merasimde birinci U. Müfettiı Hilmi, 
Mardin valiıi ve civar köylerden gelmit 
halk bulunmakta idi. 

lktısat Vekili refakatindeki zevatla 
birlikte bu akşam Mardin' den Ankara'ya 
hareket edecektir. 

Üniversiteye dinleyici 
talebe alınıyor. 

İstanbul, 14 (Telefon) - Bu 
sene üniversiteye dinleyici talebe 
alınacaktır. Bu talebe asli talebe 
gibi, kayıt harcı verecekler fakat 
talebe haklarından istifade ede • 
miyeceklerdir. 

I•'irde,·sinin bininci yılclönmü. 

İstanbul, 14 (A.A.) - Bugün 
halkevinde Firdevsi'nin bininci 
yıldönümü münasebetile toplan • 
tıyı bir nutukla Ali Rıza Bey açtı 
ve Hüseyin Daniş Bey Firdevsi 
hakkında bir konferans verdi. 

ismet Paşa Hazretlerinin Yüniş fabrikasrndaki tetkiklerine ait intibalar 

muz a 

is ıı '.) 
•• • 

yuııış 
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P~. z. dün 
fa lril\.asıııı 

gezdi 
.(Ba•• 1 inci saytlada) 

rinin huzuriyle yapılmıştır. 

Ankara mensucat fabrikası, hükume· 

tin de yardımı ile, hususi sermaye sahip· 

leri tarafından kurufmut ve bu sermaye 

sahipleri tarafından epei zaman idare 

edilmiş ise de evela teknik ve sonra ida

re ve sermaye kiafyetsizliği yüzünden 

kapı: nmıştır. 

tş bankası 1930 da fabrika ve tefer· 

ruaıtın satın almıştır. 

Banka, fabrikanın başına getirdiy,i 

mütehassıslar ve işe yatırdığı lüzumu 

kadar sermaye ile mevcut 10 tezgahtan 

eskiye nisbetle bir misilten fazla ran

dıman almağa muvaffak olmuş ve gör· 

düğil rağbet üzerine tesisatı genişlet

mek kararını vererek binadan tezgahla· 

ra ve işçi evlerine kadar bütün vesaiti 

yenilemeğe başlamıştır. Tezgah sayısı 

otuza çıkarılmış ve bittabii bu otuı: 

tezgahın imal edeceği kaba ve ince tür

lil türlil kumaşların yapağı halinden 

mamul hale gelinceye kadar geçireceği 

bütün istihaleleri temin edecek bütün 

vasıtalar da o nisbette genişletilmiş ve· 
ya fazlalaştırılmıştır. 

Fabrikanın bugün büyük yapağı ve 

mamul eşya depoları, iplikhanesi, yıka

ma ve perdahlama daireleri ,müdürlük 

ve muhasebe daireleri, geniş ve çok 

muntazam bir parkı, tenis kortu, futbol 

sahası, spor teşkilatr, usta ve bekAr iş

çilerin yatacağı modern ve dört geniş 
koğuşla hususi odaları ihtiva eden bü • 
yük bir yatakhanesi, işçilerin günde 30 
lturuşla iyice tegaddi edebilecekleri bir 
kantini vardır. 

Fabrikanın verimine gelince: nor • 
mal askeri ihtiyacın epiyce bir mikda· 
rını temin edecek surette askeri .kumaş 
ve senede kırk elli bin metre kadar da 
ince mal imal etmektedir. 

Elektrikle işliyen fabrika yılda 350 • 
400 bin kilovat elektrik sarfetmektedir, 
Mevcut 300 kadar işçisile geceli gün • 
düzlU çalışmaktadır. 

Fabrika, bir yapağı mıntakası olan 
Ankara ve civarının en büyilk müsteh· 
tiklerinden biridir. Meydana getirmek· 
te olduğu kumaşlar piyasanın en çok 
tuttuğu kumaşlarımızdandrr. 

Yünişin bilhassa ehemmiyet ver • 
mekte olduğu mevzu paltoluklardır. 

Paltoluklarda memleketimizde yeti
sin merinoslardan alman yünlerin hep· 
~i kullanılmakta ve dı~rdan da ancak lU 
zumlu mikdar getirtilmektedir. 

Dün Başvekil Hazretlerinin huzu • 
runda bir paltoluk kumaşın mukavemet 
tecrübesi yapılmış, 55 kilo mukavemet 
göstermiştir. Aynı şekilde bir ecnebi 
kumaşın mukavemetinin ise 31 kilodan 
ibaret olduğu görülmliştür. Kumaşlar· 
da mukavemet, dayanık bakımından en 
başta gelen bir keyfiyettir. 
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Bugünkii buhran ve sebepleri: Bir muharrire göre buhranın yegane 
müsebbibi beşeriyettir - Sovyetler ilinde mat 

buat ve gazete merakı 

"'Revue des Deıc Mondes,, mecmua
!Inda "buhran insanların eseridir,, ünva
nı altında ne~rettiği bir makalede Mi -
ehe/ Carson, buhranın mahiyetini ş6y
le talıJı'I ediyor: 

Nevyork'ta 1929 da başlıyan buhran 
beş senedenberi devam etmekte olup ye
di aenelik mutat müddet henüz geçme
miş demektir. Şimdiki buhran evelki
lerden hem şümulü iytibariyle, hem de 
ihtiyaçlarla istihsal vasıtalarının suni 
surette tezyidi gibi harbrn ve fennin te
ıirinden doğmuş olan bazı hususiyetler 
bakımından farklıdır. Fakat misli gö
rülmemiş ve istisnai bir hadise olmak
tan da uzaktır. Tarih, bunun kadar 
vahim ve şümullü buhranlar kaydeder. 
İhtiyatsızlık, yanlış hesaplar, beşerin 
hlikmü alttna aldığım zannettiği tabii 
kuvvetlerin tesiri gibi Smillerdir ki bu 
gibi hadiselere sebep olmuştur. Neti
celeri de açlık, sefalet ve hastalıktır. 
Şerait başka olmakla beraber sebepler 
ve netiycelerde değişiklik yoktur. 

Bugün her devlet bankasını, her 
memleketi, hattS Milletler Cemiyetini 
endiyşeye sevketmekte olan altın mese
lesi her devirde zuhur etti. Meselll or
ta çağdaki kambiyo buhranı Avrupa'nın 
nakit esaslarını altüst etmiştir. 

İktısadi temevvüçler tabiat eşya ik
tızasındandır. Tesirlerini hafifletmek 
imkanı varsa da onlardan kaçınmak ka
bil olmadığı gibi hemen izale edilemez. 
ter. Bir buhran, bir ,,mesele'' değildir. 
Buhran, bir hadisat silıileıi, az çolt 
maziye ait yanlıJhklardan hasıl olan 
şartların bir araya gelmesidir. Mevzuu 
bahsolan bir mesele halletmek değil, 

muayyen bir vaziyeti ıslah eylemektir. 
Normal hayata ve muvazeneye avdet 
esaslı bir gayretle, bir çok ferdi inti
bak teıcbbilalerinin birikmesiyle müm
kün olur. Cezrl tedavi formUlleri daha 
ziyade heyet ilmi aahaaına aittir. 

Bereket versin ki her buhranın neti
cesi vahim olmaz. Zaten böyle olsay
dı beşeriyet çoktan mahvolmu! bulu
nurdu. 

İktısadi devirlerin bereket ve buh -
ran şeklinde birbirini takip etmesi in
sanlara daha az gayret sarfederek daha 
çok tesarruf imk&nınt verir ki bu da ye
ni keşif ve ihtiraların temin ettiği tek
nik terakkiler sayesinde mlimkiln olur. 
Teknik terakkilerin tahakkuk etmesi 
için teknik sahasında yeni teşebbüsle· 
re tahrik edilmek lazımdır: bundan 
başka da bu terakkileri tatbik için yeni 
sermayeler ister. Buhran devreleri iş 
verenlerle işçileri teknik sahasında 

teşebbüse teşvik eder. Filhakiyka yan
Jış olarak atfedilen içtimai ehemmiyeti 
dolayısiyle nakti gelirin iytibari mikta· 
rını muhafaza etmek arzusu ücretlerde 
her türlü tenezzüle nza göstermemeğe 
sevkeder. Kazançlarını azaltmamak az
mi, asgari sAy hususundaki meyle ga
lip gelir. Bundan dolayı da itçilik ve
rimi hem keyfiyet hem kemiyet bakı· 
mmdan yükselir. Pahalı olan ve faali
yet devrelerinde temin ettiği kazancı 

feda etmek iatemiyen işçi kartııında 

milatahıil, teknik sahamıda yeni ııla
hat temini ıuretiyle maliyet fiatını baş
ka taraftan indirmek çaresini arar. Bu 
terakkilerin tahakkuk ettirilmesi, on
lardan istifade edilmesi ise buhrandan 
evelki bereket devrinde teraküm etmit 
olan sermayelere müracaatı mutazam
mındır. 

Bu suretledir ki evelce temin edil -. 
mit terakkilerden istifade imkSnını ve

ren inkişaf safhası sayesinde onu takip 

eden buhran devrindeki terakkilerin ta
hakkuku için lazım olan sermayenin bi
rikmesi kabil olur. Bereket ve faaliyet 
devri daimi olsaydı yaşamak kolaylığı 

ve kazancın artması terakki sahasında 
her türlü şevk ve gayreti durdururdu. 
İktısadi hayat. yerinde saymakla ister 
istemez geriledi. 

Bu gibi maddi faydalardan başka 

buhranlar, bizatihi büyük bir fayda 
arzederler ki o da maskelerin atılması, 
insanların oldukları gibi görünmeleri -
d!r. Refah ve huzur, bütün nakiseler 
iizerinden hafif bir "vernik,, geçırır. 

Herhangi bir fert iş adamı olur, tica
ret yapar, k§r eder, sermayelerle oy
nar, ic-,mal cihet ve tarzını bilmediği 

mallar satar, anlamadığı işlere büyUk 
bir tafrafuru~lukla teşebbüs eder. Fa -
kat buhran zuhur ettimi çalışmasını he
nüz bilmediğini hayret1e görür. Elinde 
muayyen bir me!lleki yok, kfifi derece
de malOmatı yoktur. Cesareti kırılır, 
maskesi dü~er ve arkasındaki boşluk 

meydana çıkar. Nihayet o fert, hakiki 
şahsiyetiyle mütena!lip bir mevkie av -
det eder. 

Bugünkü buhran herhangi bir tahlil 
haricinde kalan esrarengiz bir hadise 
değildir. Onun başında akıl ve mantık 
ıiaidelerinin unutulması, gülünç ve hu
dutsuz bir nefis iytimadrndan gelen bir 
cUretkarlık vardır. Hulasa buhran mu
kadder bir hadise değil, sadece insan
ların eseridir. Onu vahimleştiren de 
insanlardır. 

Macera1r bir nakit siyasetiyle hu -
dutsuz spekülasyonlar sayesinde bir za
man fiatların, iyratlarm, masrafların ve 
ihtirasların gayrı tabii seviyesi tutul -
du. Fakat bu seviye nihayet tutulamı
yarak düşer düşmez umumi ve ani bir 
sukut hareketi doğurdu. Bunu da tek
nik terakkilerine. rasvonalizasyona, 
makineye atfetmek hatadır. Buhranın 

sebepleri daha çok derindir. Sebepler· 
den biri de daimi surette değişiklik em
reden tabımız ve hayat şartlarımızdır lci 
böyle olmadığı takdirde beşeriyet te· 
reddi etmekte gecikmez. Fakat başlıca 
sebeplerin en büyüğü her sahada muay
yen hudutları aşmış olmak. türlü türlü 
suiistimallere düşmüş bulunmaktır. 

Buhranın sebepleri teknik olduğu ka
dar manevi ve ruhidir. 

.. 
"' .. 

"fournal de Moscou,, (BZetesi, Suv
yetler ilinde gazeteciliğin terakkileri
ne dair ne$rettiği bir makalede birlik 
topraklarında çılcan gazeteler hakkında 
şu ma1iımat1 veriyor: 

Aıırlardanberi hakim olan cehaleti 

yendikten ve okuyup yazma bilenlerin 
adedini '1':ı 30 dan lJt. 90 a çıkardıktan 
ve muazzam bir mektep yekunu vücuda 
getirdikten sonra Sovyetler Birliği se
neden seneye büyüyen ve inkişaf edne 
bir matbuat da vUcuda getirmiştir. 

İnkılaptan evelki Rusya'nın 859 ga

zetesine mukabil birlikte çıkan gazete

lerin adedi 955 e çılaruş. eski Rusya -

ya'nın 859 gazetesi 2,700,000 nüsha ba -

sarken bu 955 gazete 12,500,000 nilsba 

basmağa başlamıştı. Fakat gazetelerin 

adedi o kadar süratle artmıştır ki için

de bulunduğumuz senenin ba~ında 10 
bine yakla mış ve nüsha adedi de 36 

milyon gibi muazzam bir yekynu bul -
muıtu. 

Yalnız rusça neşredilen gazetelerin 
adedi 2700 olup bunlar l 1 milyon nüs
ha basmaktadır. Okrayna gazeteleri 6 
milyon nüsha basıyor. Kafkasya hava
liıinde 14 dilde gazete çıkıyor ki bunla
rın 79 u gürcil dilile. 77 si türkçe, 48 i 
rusçadır. 

Yeni Nefriyaı. 

VARLIK 
Ankara'da on beş günde bir çıkan ve 

neşriyatına muntazaman devam eden bu 
kıymetli sanat ve fikir mecmuası git
gide daha olgun ve zengin bir manzara 
göstermektedir. Varlık'rn son çıkan 15 
birinci teşrin tarihli 31 inci ıayısında 
Yaşar Nabi Beyin "Şair arayıcılar,, ,Ya
kup Kadri Beyin "Moskova Edebiyat 
liongresinde,, , Hasan Cemil Beyin 
"Gençlik Ruhu ve Gençleme,, , Nahit 
Sırrı Beyin "Roman ve hikayenin mem
baları,, , Adile Maksudi Hanımın 

"Şekspir ve biz,, , İbrahim Hoyi Be -
yin "Firdevsi,, , Cemil Sena Beyin "Fi
kir kırıntıları,, makaleleri, Sait Faik 
Beyin "Düğün gecesi,, başlıklı hikaye: 
si: Ahmet Muhip, Cahit Sıtkı, Feridun 
Fazıl, İhsan Naim, Reşat Cemal, Fuat 
Ömer, Yakup Sabri ve NamılC Kaşif 
Beylerin şiirleri, Muzaffer Reşit Be· 
yin Darülbedayi'de oynanmış olan Rll· 
ya içinde Rüya !simli piyesinin ilk tef
rikaıı bulunmaktadır. Bütün okurlan
mıza tavsiye ederiz. 

HAK1M1YET1 MİLLİYE 

iSPANYA - ROMANYA TiCARi 
MÜNASEBETLERi 

Madritten bildirildiğine göre lapanya 
harici ticaret bankasının tavassutiyle 
İspanya hükumeti Romanyaya 40 bin 
ton pirinç ihraç etmiş ve mukabilinde 
mısır almıştır. 

İııpanya bankasiyle Romanya tüccar
ları arasında yeni bir takas mukavelesi 
akti için müzakere cereyan etmektedir. 
Bu defaki mukavelenin mevzuu Roman
yadan 9.000 kental yumurta ithali mu
kabilinde muhtelif İspanya emtiası ve 
hilhassa mensucat eşyası ihraç etmekte
dir. 

ALMANY A'DA TAZc OZOM 
VAZlYETI. 

Berlin şubemizden aldığımız bir ra· 
pora göre birinci teşrinin ilk haftasın· 
da Almanyaya balkanlardan ve bilhassa 
Bulgaristandan taze iizüm ithaliltı ha -
rnrctli bir tıurette devam etmiştir. 

Dikkate şayandır ki Alma. -ıda ta
ze meyva ithalatı yeni vaziyet ve \c:a -
rarlardan zerre kadar zarar gön ~iıı

tir. Balkanlardan Berline hergün ihti
yaca göre 30-60 vagon taze üzüm gel • 
mekte ve hemen satılmaktadır. 

6 birinci teşrin 1934 günü gümrliğU 
verilmiş ve Berlinde teslim şartile 100 
kilo başına bulgar UzUmleri 50 mark, 
yunan razakıları ise 55 mark fiat üze· 
rinden satılmı!lardır. 

ISPANY A'NIN 1935 YUMURTA 
KONTENJANI. 

İspanya ticaret ve sanayi nezareti bu 
defa neşrettiği bir kararname ile İspan· 
yanın 1935 senesi yumurta ithalat kon
tenjanını 379.023 kental olarak tesbit et 
miştir. Bu kontenjan alakadar nezaret
ler murahhaslarından müteşekkil bari· 
ci ticaret komisyonu tarafından muhte
lif memleketlere tevzi edilecektir. Ka
rarnamenin üçüncü maddesine göre it· 
hal olunacak yumurtaların hangi mem· 
leket malı olduklarının bilinmesi için 
istihsalci memleketin damgasını taşı -
ması lazrm gelmektedir. 

DIŞ PAZARLARDA YUMURTA 
VAZIYET! 

Avusturya - Piyasada Polonya mal
ları tutunmuştur. Bu malların fiat1an 
diğer mallardan daima noksan arzedil
mektedir. Macar mallarının (C) sınıf

ları 12 groş olduğu halde Polonya mal
ları 11-11.5 arasındadır. Yerli mallar 
12 3/ 4-13 3/ 4 arasındadır. 

Fransa - Yerli mallar beher bini 
68-70 kilogramlrklar 700,62-64 kitogram
lıklar 650,58-60 kilogramlrklar 620, 55-
56 kilogramlıklar 580, 52-54 kilogram
hkl:ır 550 Afrika ma1Iarı 430 franktır. 

Bulgaristan - Bu hafta fiatlar tut· 
kun ve biraz yüksek olmuştur. Beher 
~ ·1 ,.di 1.70-1. 7 S leva üzerinden muamele 
görmüş ve Almanyaya sevkiyat yapıl -
mıştır. 

Romanya - Çift sandık iri yumur -
ta1arın fiatlan 60 marka kadar muame
le görmüş ve Almanyaya sevkiyat ya -
pılmıştır. 

Yugoslavya - Son haftalar zarfında 
yumurta Hatları hafif surette yükselmiş
tir. Toptan satışlar 100 adedi 55-60 di· 
nar, perakende r.atışlar 65-70 dinar üze
rinden yapılmıştır. Günü geçmiş yu 
murtaların 100 adedi 50 dinardan satıl· 
mıştır. 

ALMANYA'DA YUMURTALARl
MlZIN FIATI YÜKSELiYOR. 

Berlin şubemizden alınan ıon ma -
lUmata göre GII srnrfmdan Türkiye 
mahsulleri geçen hafta zarfında cif Tri
yeste 100 kiloluk sandık 80 mark fiatla 
satılmıştır. Buna nazaran yumurtaları

mız fiatlanndn 100 kilo başına 7 /1 O 
mark bir yükseliş olmuştur. 

Piyaııa halen pek sağlam ve talep 
fazladır. Fiatların daha yükseleceği me· 
muldur. 

BiRLEŞiK AMERiKA PAMUK 
REKOLTESi. 

Nevyork pamuk borsasının tahmini
ne göre Birleşik Amerikanın bu seneki 
pamuk rekoltesi 9.625.000 balyayr bu -
lacaktır. Amerika Ziraat nezaretinin 1. 
9.1934 tarihinde neşrettiği tahminde iııe 
9.252.000 balya göııterilmektedir. Geçen 
seneki pamuk rekoltesi 13.047.000 bal -
ya idi. 

---~~------------···-..------------~----

A.merika Rirlesil~ 
H · · kift,m,etlerinin 
p f q f'_n l,. 1 '' ·ı 
Dış ticaret meselelerinde Ruzvelt'in 

şah!li müşaviri olan Georg M. Peck, 

Cümhur Reisinin talebi üzerine Ame-

rika'nın memleket dışından alacak ve 

borçlarını gösteren bir bilanço hazırla
mıştır. Müşavirin yaptığı hesaba göre, 
1914 nihayetine kadar memleket dışına 
yatırılmış olan sermaye 1,5 milyar do
lar iken, 1933 nihayetinde harp borçla· 

rı ile beraber 25,2 milyar dolara baliğ 
olmuıtur. Yatırılmrf olan bu paralar 
1915 ten 1922 senesine kadar tekiz ae
ne içinde 17,1 milyar, 1923 ten 1929 se
nesine kadar dört sene içinde 7,1 milyar 
fazlalaşmııtır. Buna mukabil son dört 
sene içinde 0,5 milyar ualmı?trr ki bu 
vaziyete göre ıon 19 senede Amerika'
nın memleket dışından safi alacağı 23,7 

milyar tezayüt etmiştir. Dı~rıya olan 
borçlarına gelince bu müddet zarfında 
hemen hemen hiç değişmemiş gibidir. 
Yabancı memleketlerin Amerika Bir
leşik hükOmetlerinde yatırdıkları ve 
1914 nihayetinde 4,5 milyar dolara ba
liğ olan miktar müteakip sekiz sene 
zarfında 2,3 milyara düşmüş ve 1923 
ten 1929 senesine kadar yedi senede 
tekrar 4,6 milyara yUkselmiştir. Son 
dört senede 2,3 milyar indiği halde 
1933 de 4,6 milyar dolara çıkmıştır. Bu 
rakamlar karııla§tırılınca Amerika Bir
leşik hükumetlerinin borçlu vaziyetten 
alacaklı bir millet vaziyetine nasıl geç
tiği görülmektedir. 

Amerika Borçları 

Birleşik 

hükQmetleri 

1914 
1922 
1929 

1933 

4500 
2280 

6850 
4560 

alacakları bakive 
milyon 
dolar 

1500 

18580 
25750 
25200 

- 3000 
+ 16000 
+ 18870 

+ 20640 

1914 te yabancı memleketlere 3 mil-

Devlete ait vesikalar 
isteniyor 

1919 danberi herhangi bir nezaret 

makamını işgal etmiş olan bütün ingi

liz nazırları, vazifelerinden ayrıldıktan 

sonra alıp götürdükleri devlete ait ne 

kadar vesika ve evrak varsa derhal 

Dowming Street'e getirip teslim etme

ğe davet edilmişlerdir. Arkasında Mac· 

donaldın saklı olduğu bu davet, İngiliz 

nazırlarının teamül haline giren elle· 

rinden geçen evrakın kopyesini çıkar

mak ve bunları evlerine götürmek ~det

Jeriyle alakadardır. Snovden, Çurçil, 

Sir Oaten Çemberlayn, Artur Hender

ıon gibi birçok sabık nazırlar vesika 

suretlerini bilahare yazdıkları hatıra ve 

makalelerinde kullanmışlardır ki bu 

davetten maksat bunun önüne geçmek

tir. Yüzlerce sabık nazıra ve dolayııiy· 

le bunların varislerine davetnameler 

gönderilmiştir. 

Neues Wiener Journal'dan 

yar dolar borçlu olan Amerika birleşik 

hükUmetleri bu tarihten sekiz sene son

ra kendi borçları da tenzil edilerek ya

bancı memleketlerden 16,3 milyar dolar 

alacaklı vaziyete geçmiştir ki, bu mik
tardan 10,3 milyarı harp borçları talep· 
!erine aittir. Alacak hesabı 1929 so
nunda 18,9 milyar ve 1933 sonunda da 
20,6 milyar doları bulmuştur. 

Amerika Birleşik Hükumetleri is· 
ter harp borçları alış verişinde ister 
harptan sonraki ikrazat islerinde olsun, 
mesuliyeti birincide Amerika bankala
rına ait olmak üzere pek acı tecrübeler 
görmüştlir. Bu mülahaza iledir ki, Va
şington mehafili, yabancı memleketler
le termaye alış verişinde sıkı bir hükQ.. 
met kontrolünün vazedilmesini arzu et -
mektedir. 

Fölkişer Beobahter. 
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Y cıbant:ı po:JIWH. -
Sui!{ast etrafında 

fransız gazetelerinid 
yazdıkları 

Tan gaetesi suikaste tahsis ettill 
ba~ makalede diyor ki: 

Marailya faciası Avrupa'yı matem• 
büründürmil§tür, çünkü yugoslav kıre
lı Alekaandr'ı ve M. Bartu'yu öldüreO 
katilin hareketile biltiln Avrupa feci 
bir tekilde yaralanmııtrr. Medeni dün
ya böyle bi.r :zorbalık kar,ısında deh" 
11Ctle ürperiyor. Yug061avya, tam.-ıl 
emniyet altına alan ve onu emin yol
larda daha fazla emniyet ve büyüklU
ğe götüren kahraman bir hükümdar 
kaybetmiştir. Fransa hassatan mUşkill 
hadisat içinde harici siyasetini bir lah• 
za bile ak9amıyan bir meharetle idare 
etmiş olan en değerli devlet adamların• 
dan birinin ölümüne ağlıyor. Bu kadar 
bilyükJilk ve şeref üzerinde bu kadar 
hüzün en sert yürekleri bile kederlen• 
diriyor, ve milletler birden bire meç
hulün karşısında kalmış olmak hissini 
duyuyorlar. 

Aldanrlmasrn: dün aMrsilya'da ya" 
pılan suikastin derin siyasi tesirleri 
olabilir, İki milletin beraberce yaşamı§ 
oldukları büyük harbın destznından 

doğmuş dostluğunu kanlarile mühürli .. 
yerck, vazife başında ve yanyana mak• 
tul düşen Kıral Aleksandr'ın ve M. 
Bartu'nun feci ölümlerinin vasıtalı vt" 
ya vasıtasız olarak doğurabileceği ha• 
di.elere kartı gelmek için hükfımctle• 
rin aarfedecekleri hüsnü niyet ve te• 
yakkuz asl~ fazla olmıyacaktıı. 

Gazete Fransa'nı11 ve M. Bartu'nun 
sulh siyasetini izah ettikten ~onra di
yor ki: 

"Bütün cümhuriyet hükQmetinin n 
bütün Fransan'ın ııiyaseti olan M. Bar" 
tu'nun siyas.etine. hariciye nazırının ~ 
nu tatbik için gösterdiği bütün .;ar~ 

hat ve sebatla devam edilecektir. M. 
Bartu son sekiz ay içinde üzerinde ya
rarlı bir ŞC'kildc yapının kurulabilece· 
ği sağlam temeller atmıştır. Asıl, 

Marsilya suikastının zihinlere ve 
kalplere endişe verdiği, alınmış ted• 
birleri ve cereyan etrne-kte olan miiza• 
kerelcri altüst ettiği şu saatte fransız 
siyasetinin kendisine ve başkalarına 

lı:a.rşı vazifesinden aslS şaşmamış olan 
büyük bir milletin sulha karşı duydu .. 
ğu ar:zunun temin ettiği bütün kuvvet
le teyit edilmesi ehemmiyetlidir. Bu, 
hararetli çalışmaları esnasında ve vazi• 
fesini ifa ederken ölen büyük fransı• 

za karşı yapılabilecek en güzel ve en 
yerinde hürmet nişanesi olacaktır. 

Pöti Pariziyen gazetesi: "'bu kadar 
alçakça bir zoıtoalığı tezlil için kelime 
bulamıyoruz,, diyor ve ilfıve ediyor: 
"Harp kahramanı, Balkanların eulh .. 
laştırıcısı ve mcml~ketimizin hararetli 
dostu birinci Aleksandr'ı alkışlamıya 

giden sayısız insanlar, henüz ba,lamıf 
olan büyUk yugoslav - fransız bayra• 
mının birdenbire korkunç bir facia h• 
line geldiğini öğrendikleri zanwl bil• 
tün Franaa'yı bir hiddet ve dehşet ür
permesi aardı . ., 

"Bütiln Fransa ağlıyor,, diyen Ma .. 

ten gazetesi de şurıları yazıyor: "Aynı 
hayret ve aynı teessür içinde bugün 
birlcfen bütün fransızlar mateme giren 
müttefiklerine samimi ve yürekten te• 
sanüt hislerini tazeliyorlar. 

Aıla bir yabancı devlet şefinin öl• 
dürülmemiş olduğu bu fransız topra• 
ğmda şiddetin hükümranlığını tesis 
ctmeğe çalışanlara, uzun zamandanberi 
iç savaşın ve öteki savaşın hazırlayıcı• 

lan diye gösterdiğimız insanlara kat· 
şı, yarın, bUtiln fransızlar birlebmi! 
bulunmalıdırlar.,, 

Lö Pöti Jurnal diyor ki: "Efk!irl 
umwniye uğradığı çifte matemle ne 
kadar kederlenmiş olursa olsun, gene 
bütün soğuk kanlılığını muhafaza edi· 
yor. Fakat lüzumlu bütün tedbirleri 
alınaını' olanların gecikmeksizin jcap 
eden cezalara çarptırılmasını da bekli• 
yor. 

Ve istediği bir intikam hissinitı 

tatmini değiJdir, o, ıstırabı içinde yal., 
nız adalet istiyor.,, 

L'Aml dü Pöve gazctesl tedbir a/ıtı• 
ması icap ettiğini anlattıktan sonra di" 
yor ki: "bu tedbir Fransa'yı vatan scÇ" 
miş olan bütün milletlerin süprüntülC" 



rinin, bu beynelmilel çirkefin toptan 
kapı dışarı edilmesidir.,, 

Hükumet, yaoancılarm toprakları
mızda çirkin zorbalıklarını idame ettir
melerine, iç aiya.ı;etimize burunlarını 

sokmalarına ve işsiz amelemizin ekme
ğini yemelerine daha uzun zaman mü
saade edecek midir? Ne kadar facialı 
ve ıstıraplı olursa olsun, suikaste hadise
si aralarından kolaylıkla casuslar, do
landırıcılar ve katiller tedarik edilmiş 
bütün bu istenmiyenlcr kafilesine son 
bir darbe indirmek için M. Dumerg'in 
eline geçmiş bir fırsattır.,, 

Figaro gazetesinde M. Lüsyen 
Ronye yazıyor: "Kıral Aleksandr'ın 
katli Yugoslavya için feci bir f.:laket
tir. Fransa için de bir faciadır. Resmi 
teessür ve matem, bugün, Yugoslavya 
ve Fransa'nın verdikleri misallerle bi
ribirlerini cesaretlendirerek kahra
tnanlar için ümitsizlik olmıyacağını 
dünyaya göstermiş oldukları saatlerin 
hatırasile birletmit olan bütün fransız
~arın duyduğu acıyı kafi derecede 
ıfade edemiyecektir.,, 

Lö ]ur gazetesinde M. Leon Belbi 
diyor ki: ''Fransızların dul kıraliçeye 
ve sırp milletine gönderdikleri taziye
ti biz kalplerimizin derinliklerinden 
çıkardık. Onların kederini aynı derece
de ıstırapla hissediyoruz. Onların ma
temi bizimdir. Ve biz de, kıralm ya

~ı~~a ve vazife başında ölen nazırın 
onunde eğildiğimiz zaman sırp dostla
runızdan, iki milletin teessürlerinde 
tnüsavi olduklarını ve kederlerini bir-
le t' . ~ ·' _ırmelerı ve pay lapaları icap etti-
gını anlamalarını istiyoruz.,, 

8 
Ordr gazetesi büyilk harflerle M. 

.. ~~tu'nun şu sözlerini dercediyor: 
ılletlerin dostluğu beraberce dökU

l~n kanla en sağlam şekilde perçinle
nır . ., 

A . 
psıyon Fransez gazetesinde M. 

Şarı Moras, ne Fransa'nın, ne de Av

"'ı>anın daha büyüle lelalcetlere ibti

Yacı 01madığını anlattıktan sonra di

Yor ki: ''.Manilya parabellomu, çok 
fÜk" ur, henüz çocuk olsalar da hayatta 
olan · 1 . • varıs en ortadan kaldırmamıştır. 

Niyabet bir meseledir ve Benbil'in de

diii gibi, bir cürnhuriyet meselesidir. 
Bü "k . .. yu Sırbıatanlarını istcmit ve onu 
Yücude get' . 1 .. . . ırmış o an uç mılletın kud-
retı. ·11· . . . 
• • 1 mı ı hıslerı Krralıçe Maria'nın 

•tıni kolaylaştıracaktır. İtalya bu bi.i· 
Yiik • 

bcynelnıilel felaketin bütün dünkü 

e~ditelerini ortadan kaldırarak kendi
•ıne y . 

enı vazifeler yüklediğini anlarsa 
,,e fa1· 
a· .. ıst diktatörlüğü gözlerini kendi-
ı •çın h k"k• 
~ a ı ı tehlike yeri olan Avus-

facia~duduna çevirirııe sulh bu ani 

tn. p•k. fazla müteeuir olmıyacak
tnübaı t bu taliin sağlamlığını fazla 

egaland 
riıı dof 1rınamalıdır. Menfaatle-
kl)Jtı ru '9'e •oğuk kanlılıkla tahlili 

etsiz d ~· . 
!'talar e1aıldır, fakat halkın ihti-

ı ve takl 
L'E.i: a ılcları son sözü ıöyler.,, 

'-i.s d" 
0 

dö Pui guetesinde Perti-
.: 'Yor ii· "B ı. .. - i 1 • • llıcaJı: • u -t"ılarm net ce e-
~ıldJk haleflerin kimler oldukları 

....., tan ve tecrtıbe edildikten aon 

ra anlaşılacaktır. Şımdilik, bu iki ölü
mün aulh ıiyBBetine ve ıulhçular kad
rosuna dokunmuş olduğunu söylemek· 
le iktifa edelim Fa\at dü• Kıral A 
leksandr'la M. Bartu'nun kanlaıile 

yazmış oldukları dersi okumak için ya
rını beklememize hacet yoktur. Top
rak altında vahşi kurtlar kımıldanıyor, 
ve her zamandan ziyade, ancak kuvvet 
sahibi olmakta emniyet vardır.,, 

L'Er Nuvel gazetesi de aynı fikri 
müdala ediyor: "Marsilya suikastının 
kurbanları, vazifelerini hiç de bitirmiş 
değillerdi. Ölümlerinin bu vazifenin ic
rasını güçleştirmemesini temenni ede • 
lim. Bunu, Yugoslavya, Fransa ve sulh 
namına temenni edelim.,. 

Övr gazetesi diyor ki: "Böyle bir 
hadise karşısında biz Kırat Aleksan • 
drın memleketindeki siyasetini muha -
keme edemeyiz. Fakat yabancı düşman
lığına düşmeden, yabancılardan siyasi 
kavgalarını hal için bizim topraklarımıza 
gelmemelerini istemek hakkımızdır. 

Mukadderat mı? 

Evet, bu, neticelerini verdikten son
ra ihmal ve lakaydiye verilen isimdir.,, 

"Kotidı'yen gazetesı'nı'n mütaleası: 

"Mesuliyeti, ne nizmalamasmı, ne de 
mani olmasını bilmiş olanların üzerine 
pek ağır çöken korkunç gün.,, 

M. Leon Blum, Popüler gazetesinde 

şöyle diyor: "Popüler gazetesi Belgra• 

dm faşist hükumeti hakkında tenkitle

rinden asla sakınmamıştır. Fakat, bu 

hesaplaşmalar fransız toprağında yapıl

mamalıdır. Rus terorizmi devrinde, ih
tllilcl sosyalistler ve, hattl onlardan 

önce, Halk iradesi fırkası daima yapan• 

cı toprakta auikaatı kati surette menet

mişlerdir. Ve siyasi suikasttan pelC faz

la bizar olmu§ olan sosyal demokrasi 
de, bunu, bir mücadele sitihı olarak hiç 
bir zaman kabul etmemiştir. 

Efkin umumiyeyi tağşi' etmek için 
her vasıtaya müracaat eden fransız fa

şistleri dökülmüş kanı istismardan ge· 

ri kalmıyacaktrr. Fakat fran11z aklı se· 

limi onların çirkin manevralarının ce

zuını verecektir. Yeter ki beynelmilel 

aahada birden bire açılan boşluk siyasi 

vaziyeti tehlikeye diişiirmesin ! Soğuti 

kanlılığını muhafaza, fırtınanın önilne 
geçmek, hük\tmetin ve efkarı umumi • 
yenin ilk vazifesidir.,, 

La Repftblı'k gazetesı'nde M. Emil 

Roş da şu mlJtalealarda bulamıyor: "Bu 
kıralı. Selanikte naibi hükumet ve sırp 

ordusunun kumandam ilten tanıdım. 
Ricat etmitti, mağlQp olmuştu, ve bu 
maceranın bütün safhalarından geçmit
ti. Onun içindir ki seviliyordu. 

Bütün ümitler ondaydı. 

Zaferin kıralhğın çocuklarından bi
ri haline girdiği insanlardan biri şimdi 
onu öldürdil. 

Şiiphesiz ki bu, mecliste bir siyasi 
rakip tarafından katledilmiş olan Radiç 
fırkası mensuplarından biridir. 

Ne tuhaf bir tali cilvesidir ki, fran
ıız toprağında, bir hırvat, memleketinin 
pfini öldilrerek, yıllardan sonra, bir 
ıırp tarafından öldürülmüş olan hırvat 
Radiç'in katline cevap veriyor." 

Hadiseye daiı 
Avrupa gazeteleri
nin neşrettikleri 

resimlerden bazıları 
Sağda: müteveffa Kıral Al ek -
sandr Hazretlerinin cenazesini 
Marsilya'dan getiren Dubrovnik 
kruvazörü. Sağ altta: Borsanın 
önünde suikasttan hemen sonra 
bir evin pençeresinden alrnmış 
bir lotoğrali. Altta M arsilya sui-

kastrnda ağır yaralar alan 
lransız jenerali Jorj. 

Fransız hariciye nazırı M. Bartunun cenazesi 
Marsilya belediye dairesinde. 

Müteveffa Kıral Aleksandr'ın suikasttan sonra 
otomobil içinde alınmış hazin bir resmi. 

SAYIFA S 

Katilin kılıç darbesini yiyerek intihar 
teşebbÜSÜlJÜn akamete ulradılı an 

Niyabet meclisi sadakat yemini ederken. 
Sağda (Kıral Aleksandr'ın yeğeni Prens Pol) 
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Nöbetçiler selam durdular; bir sivil içeri girdi. Dışardall Tefrika: 115 

1 n s a n 1 ı ğ ı n. ha 1 i 
AIKlre Marlo 

Adarn, alçak sesle: 
- Oray • k k a ış ence edilecek olanları koyuyorlar, dedi. 

k k atof anladı. Hepsi bunu biliyor, fakat söylemekten 
tj ~ .tukları veya ona. Katora söylemeğe cüret edemedikle

~ın susuyorlardı. Bir ses: "O da öğrenir ... ., demişti. 
k apı açıldı. Bir taknn askerler girerek getirdikleri tez-

ereter.. . 
k . ucznnden yaratılan Katof'un yanı başına, posta pa-
etı atar gib' t 1 · 'b' b' · bi • 1 a tı ar. Gece oluyor ve fare seslerı gı ı ırı-

.~e kanşan iniltilerle beraber yerden müthiş bir koku 
~u~~eliyordu: oradakilerden çoğu kımıldıyabilecek halde 
egıllerdi. Kapı tekrar kapandı. 

Zarnan geçti. Yalnız nöbetçilerin ayak sesleri işitiliyor 
Ve Yalnız s" "l · ı ·· ·· 
1
.. ungu erın zaman zaman çakan panlu an goru· 
Uyordu. Birdenbire, sanki karanlık sisi daha kalmlaşUr· 
rnış ·b· 
t" gı 1• Çok uzaktan, lokomotifin düdüğü daha boğuk, öt-
u. Karnı ·· · d b' · ı le . . uzerıne yatmakta olan yeni gelenler en ırı, e -

Y rını kulaklarında kinetliyerek uludu. Ötekiler bağırmı-
orlardı, fakat deminki korku gene oraları kaplamıştı. 

Adam başını kaldırdı, dirseklerine dayanarak bağırdı: 
- Alc;aklar katiller! 

Nn~t~i1erden biri ilerliyer"'· bnşböğrüne doğru savur 

duğu bir tekme ile yere yuvarladı. Adam sustu. Nöbetçi 

uzaklaştı. Adam sayıklamağa başladı. Şimdi etraf iyice 

kararmış olduğundan Katof onun gözlerini göremiyor, fa
kat sesini işitiyordu. Adam nunldanıyordu: " ... Kurşuna 
dizmiyorlar ... Lokomotifin ocağına diri diri atıyorlar. Her 
atışta da düdüğü çalıyorlar ... ,, nöbetçi yaklaşıyordu. Ses sa
da işitilmiyor. Istırap hissolunuyordu. 

Kapı tekrar açıldı, bu sefer el fener linin ışığı ile aşağı
dan yukarı doğru aydınlanan süngüler göründü. Bir Kuo
mintag zabiti yalnız başına içeri girdi. Kalabalık arasında 
vücutları görmemekle beraber Katof, hepsinin ayn ayn 
gerindiğini sezdi. Akşam sonunda fenerin aydınlattığı za· 
bitin hacimsiz vücudiyle nöbetçiye bir takım emirler verdi
ği görünüyordu. Nöbetçi yaklaştı, Katof'u aradı, buldu. Do
kunmadan, bir şey söylemeden, hürmetle kalkmasını işa· 
ret etti. Katof zorla kımıldadı, zabitin hala emirler ver· 
mekte olduğu kapıya doğru döndü. Asker, bir elinde tüfeği, 
ötekinde feneri Katof'un soluna geçti. Sağında boş kalan 
.»erde beyaz duvar vardı. Nefer tüfeği ile boşluğu gösterdi 
Katof, ümitsiz bir gururla acı acı gülümsedi. Fakat kimse 
onun yüzünü görmüyordu: nöbetçi de isti ye isti ye bakını · 
yordu ve henüz ölmemek üzere olan bütün yaralılar, tek kol· 
lanna, tek bacaklarına, çenelerine dayanarak kalkıyor ve 
onun işkence duvarında büyüyen ve henüz ~ok koyu renkli 
görünmiyen gölgesini seyrediyorlardı. 

Zabit çıktı. Kapı açık kaldı. 

" A kısmı,, dediği işitilen bir sesten sonra kapı kapandı. 
Nöbetçilerden biri homurdana homurdana sivili boıluğa gö
türdü. Oracıkta duran ve hayrette11 dona kalan Katof, Ki• 
yo'yu tanıdı. 

Yaralı olmıyan Kiyo'yu iki zabit arasında görerek kell41 

disini Şankayşek'in yabancı müpvirlerinden biri sanmıff 
lardı: şimdi yanlışlıklanru anlıyarak ona uzaktan küfür ediıı 
yorlardı. O da karanlıkta Katof'un yanma çömeldi. 

Katof sordu: 
- Başımıza geleceği biliyor muswı? 
- Onu haber vermekte hususi bir iytina gosternaı. .,_ 

murumda değil. Siyanür'üm yannnda. Seninki de Y.anm~ 
mı? 

- Evet. 
- Yaralı mısın? 

- Ayaklarımdan. Fakat yürüyebiliyorum. 

- Çoktanberi burada mısın? 
- Hayır. Seni ne vakit yakaladılar? 
- Dün akşam. Buradan kaçmak kabil değil mi? 
- İmkanı yok. Hemen hepsi ağır yar~lı. ~ışard.~ he~· 

her tarafta asker var. Kapmm önündeki mıtralyözlcn ca.ıt 
gördün mü? 

- Evet. Sen nerede yakalandm? 
(Sonuftl'J 
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Maliye IVüf ettiş 
muavinliği imtihanı 

11Cümhuriyet Merkez Bankasınırı 11 1. teşrin 1934 vaziyeti 

AKTif 1 PASif 
~------------..---~--..---..---~~----~~ 

" 
Kasa: LiRA LiRA LiRA LiRA 

Sermaye: 
Maliye Teftiş Heyetinden: 
35 lira maaşlı Maliye Müfettif Muavinliği için 17 Teş

rinisani 1934tarihinde imtihan yapılacaktır. 

Aranan şartlar şunlardır: 
1 - Memurin kanununun dördüncü maddesinde 

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

imtihana talip olanlar 31 Teşrinievel 1934 tari
hine kadar Ankara' da Maliye Vekaleti T et fiş Heyeti 
Reisliğine arzuhalla müracaat edeceklerdir. Arzuhale 
şu vesikaların raptı lazımdır. 1 - Nüfus cüzdanı ve 
adres, 2 - Kendi el yazılarile tercümeihal hülasası, 
"Memuriyette bulunanlar müddet ve sureti hizmetle
rine dair resmi vesika raptedeceklerdir. 3 - Askerlik
lerini yaptıklarına veya "tecil edildiklerine dair vesika, 
4 - Mektep şehadetnamesi veya tasdiknamesi, 
5 - Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduklarına 
dair hükumet tabibinin raporu. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki imtihana 
tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankara'da ve İs
tanbul' da ve muvaffak olanların şifahi imtihanı da 
Ankara' da yapılacaktır. 

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

Muhasebei Umumiye kanunu ahkamı, 
B - Vergi nazariveleri, teklif usulleri vasıtalı ve 

vasıtasız vergiler "Sedüllü vergiler, veraset vergileri, 
istihlak Ü:1'.erinden alman vera:iler, gümrük, inhisarlar, 
harçlar,, Türkiye'deki vasıtalı ve vasıtasız vergiler, 

C - Maliyemizin Varidat ve Muhasebe teşkilatı, 
D - istikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, 

Türkiye düyunu umumiyesi, 
2 - lktısat: "istihsal, tedavül, ink11am ve istih

lak bahisleri,. 3 - Mali ve ticari hesap, faizi basit, 
faizi mürekkep, iskonto faizli hesabı cariler. 4- Hen
dese, satıh ve hacim mesahaları, 5 - Ticaret usulü 
defterisi "esaslı ve pratik malumat,, 6 - Hukuku ida
re, Memurin muhakematı kanunu, Ceza muhakemele
ri usulü kanununun tahkikat usullerine müteallik hü
kümleri, ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, 
kanunu medeni ve borçlar kanunile ticaret kanunla
rından maliyeyi alakadar eden ahkam, 7 - Türkiye
nin tabii, iktısacli, coğrafyası ve tarihi hakkında ma
lumat, 8 - Fransızca "imla ve tercüme,, imtihan ne
ticesinde müfettiş muavinliğine alrnanlar üç sene son
ra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa 
Maliye müfettişliğine tayin edilecek ve bir sene staj 

l ı 

Alhn: Safi Kır. 13.622.295 
Banknot 
Ufaklık 

1 Dahildeki muhabirler: 

1 
Albn: Saf. Kır 1.788,024 
Türk lirası 

'1 Hariçteki Muhabirler: 
AJtm: Safi Kgr 3.807,017 
Albna tahvili kabil Serbell 
dövizler. 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edilen enalo nakti. 
ye karıılığı 

Kanonun 6 ve 8 inci madde· 
leriae tevfikar nki tediyat 

1 Senedat Cüzdam: 

1 

Hazine bonolan 
Ticari ıenedat 

Esham ve T abvilat cüzdanı: 
Esham ve tahvilat: Deruh
te edilen evralo nakdiye 

ı kar,dığı (ib"bari kıymetle) 
;i Esham ve Tahvili• 

1
, Annslar: 

11

1 

Altın ve döm üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

19.160.888,701 
12.297.363,-

670.533,66 

2.515.004,-

765.744,-

5.354.885,48 

3.980.259,20 

158. 748.563,-

9,625.273.-

3.705.540,-
4.238.956,27 

28.192.717,62 
4.4 7 4.643,82 

Yekun 

346.970,32 
3.534,29 

32.128.785,30 ihtiyat Akçesi: 

Tedavüldeki Banknotlar: 

3.280.748,- Deruhte edilen evrak> oaktiye 

Kanunun 6 ve 8 inci madde 
lerine tevfikan vaki tediyat. 

9.335.144,68 

149.123.290,-

7 .944.496,27 

32.667 .361,44 

350.504,61 
4.500.000,-

11.730.487,91 

251.060.818,27 

Deruhte edilen evrakı nakti. 
ye bakiyesi. 
KarJılıiı tamamen albn ola 
rak tedavüle va:r:r.dileo 

Türk lirası mevduatı: 
Vadesiz 
Vadeli 

Döviz mevduatı: 
Videsm 
Vadet; 

Mubteiif: 

158.748 563. -

9.625.l73,-

149.123.290,-

8.688.000,-

20.292.512,59 
-.-

9.183.363 ,J!ı 

825.500.52 

15.000.000, 

663.914,3 

157.811.290. 

20.292.512,59 

10.008.863,87 

47.284.237,5 

251.060.818,27 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: Iskonto liaddi o/0 51 
/ 2 ~ ı\ltın üzerine avanı o/o41 / • 

- - - - - - - -·~-- -

Ankara Belediyesi iktısat Vekaletinden: 

intihap Encümenihden 
10 Teşrinievel çarşamba günü 

başlamış olan Ankara belediye
si azalığı seçiminde vatandaşlar 

oturdukları mahallere göre muay

Muhtelif vilayetlerde münhal bulunan ve aylık maktu 
ücretleri 50 lira ile l 50 lira arasında değişen Ticaret Oda· 
ları başkatipliklerine yüksek İktrsat ve Ticaret mektebi 
mezunları tayin olunacaktır. 

Taliplerin aşağıda yazılı suallere vazıh cevaplar vcro • 
rek: 

1 - İsim, tevellüt, adres. 
2 - Mektep ten hangi sene mezun olduğu, o vakitten.

beri ne ile iştigal ettiği. 
3 - Okuyup yazabildiği ve konuştuğu ecnebi lisanla.. 
4- Ticaret mektebinden başka tahsili varsa neler ol· 

duğu. 

5 - Daktilo bilip bilmediği. 
Teşrinievelin yirmi beşinci gününe kadar Iktısat V&

k'aleti hususi kalem müdürlüğüne tahriren müracaatları. 
{2990) 8--4605 

yen günlerinde reylerini kullana-
1 mıyan vatandaşlar 15, 16 teşrinievel 

1934 pazartesi ve salı günleri rey
lerini sc ndığa atabilirler. 8-4460 Nafıa Vekaletinden: 

için Avrupa'ya gönderileceklerdir. 2829 

• Uşak şayak fabrikası 
Ankara 

sinden: 
Be ledıye- Türk Anonim Şirketi l\lürakipliğinden 

Haydarpaşada gümrüklenmiş olaralt maktaı 25X2. 
5Xl m/ m ve tulü 2100 m/ m olmak üzere 50 ton lama de· 
miri kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Mezkur lama demiri klering yapılmış olan memleket· 
lerden getirilecektir. 

Bilômum akıcı mad-
de er satan tüccar sa-
bit ve se11y r snafın 

nazarı dikkatine 
1 - Zeytinyağı, sisaıpyağı, sirke, süt gibi yenilip içilen 
2 - Gaz yağı, benzin, motorin ve maden yağları gibi 

yanıcı ve patlatıcı. 
3 - Rakı, -şarap ve bira gibi ispirtolu, kaynak ve ma -

den sular, gazoz, soda, limonata, şıra ve meyva şurupları 
gibi serinletici kolonya ve tuvalet sulan gibi bütün akıcı
ların satışında (litre) esasına göre yapılmış ölçüler kulla
nılmasını kanunun 7 inci maddesi mecburi kılmış olduğun
dan ona göre her satıcının damgalanmış (litre) ölçüsü te
darik ederek (litre) ile satış yapması ve satılan maddenin 
safiyetine halel gelmemek üezre kokulu ve yağlı madde
ler ölçülerinin ayrı ayrı olunması ilan olunur. (2991) 

8-4606 

Anlcara l{ız I.Jisesi l\lüdürlüğünden: 
1716 lira keşifli Talebe vestiyeri yaptırılması 20 gün 

müddetle aleni münakasaya konmuştur. Taliplerin keşif 
ve şartname ve projeyi görmek için mektebe ve münakasa
ya girmek için de bedeli muhammenin o/o 7,5 teminatile 
ikinci teşrinin birinci perşembe günü saat on beşte Mek
tepler Muhasebeciliğinde mübayaa komisyonuna müraca-
atlan. (2992) R-4607 

Uşak Şayak fabrikası türk anonim şirketi hissedarların
dan bazılarının vaki olan müracaatlarına mebni ruzname
ye ithal edilmiş bulunan aşağıda yazılı beş maddenin mü
zakeresi için heyeti umumiyenin 15 ikinciteşrin 1934 per
şembe günü saat on dörtte Uşakta fabrika binasında f ev • 
kalade olarak toplanmasına lüzum hasıl olduğundan hisse
daranm mutasarrıf oldukları hisse senetlerinin içtimadan 
on gün evel mürakipliğe veya şirket meclisi idaresine mü
racaatla kayıt ettirmeleri lüzumu ilan olunur. 

RUZNAl\IE 
1 - Sirket hesap ve muamelat umumiyesıne daır müra

kiplik raporile müracaatta bulunan yüzde 10 hisseye malik 
hissedarlann sikayetnamelerine göre vaziyeti maliyesinin 
tetkiki. 

2 - Müteahhitlerle şayak imaline müteallik muamele 
ve mukavelelerin gene aynı hissedarların sikayetnamele • 
rine göre vaziyetin tetkiki ve bir karar ittihazı. 

3 - İstifa den azaların yerine yeniden intihap yapılma-
sı. 

4 - Şirket sermayesinin bir kısmını teşkil eden gayri 
menkulün şirket şahsiyeti manivesiyesi namına tescil mu
amelesinin yapılmaması esbabının tetkiki. 

5 - Mukavele mucibince şirketten aldıkları hisseye 
mukabil fabrika gayri menkul hissedarlarının tapuca ferağ 
yapmadıkları icin bundan mütevellit mesuliyet nazara alı
narak devir ve ferağ yapmıyanlar hakkında karar verilme-
si. (3006) 8-4620 

Ankara l\lüddei Umumiliğinden: 
Ankara hapishanesine açık münakasa ile 1934 modeli 

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

Münakasa 15. 11. 1934 tarihine müsadif perşembe güntt 
saat 15 te Vekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası vesiykasr ve 212.S 
liralık teminatlarının Malsandığma yatınldığma dair olan 
makbuz veya banka kefalet mektubu ile birlikte aym gün 
ve saata kadar komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. 

Bu husustaki şartnameler parasız olarak Ankarada Ve
kalet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. {2931) 8-4603 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Anl{ara Satın Alma 

l{omisv ından: 
İlan edilen münakasasma istekli cıkmamasmdal\ 

(1250) adet altlı üstlü demir karyola şart~amesi değişti· 
rilerck yeniden kapalı .zarf usuliyle satın alınacaktır. Ve 
münakasası 4. 11. 934 pazar günii saat (15) te yapılacaktır 
Nümune ve şartnamesi İstanbul Jandarma muayene he· 
yetinde de vardır. Nümune ve sartnamesi komisyonu 
muzda ve lstanbulda her vakit görülebilir. Alıcıların mü· 
nakasa gününde ilk teminat makbuz veya banka mektubu 
ile komisyonumuza gelmeleri. (2949) 8-4601 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalet binasının 17 penceresine muktazi muhammen 

bedeli (1800) lira bulunan perde, tül ve kornişeler paazr· 
hkla mübayaa edilecektir. 

Pazarlık 4. 11. 1934 tarihine müsadif pazar günü saat 
15 te Vekalet Malzeme Müdürlüğü makamında yapıla· 
caKtır. 

Taliplerin Ticaret Odası vesiykası ve 135 liralık mu· 
vakkat teminatlarının Merkez Muhasebeciliğine yatırıldı· 
ğına dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka ke· 
falet mektubu ile beraber ayru gün ve saatta komisyonda 
bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak Ve
kalet Malzeme Müdürlüğünden alabilir. (2927) 8--460Z 
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~· TEŞRiN 1934 PAZARTESi : 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

.Komisyonu ilanları 

İLAN 

{1739!) kilo beyaz vazelin 
ta~t ihtiyacı için kapalı zarf 
suJıyJe mübayaa edilmek ü
cre ~ünakasava konmuştur. 
alesı 16-X-934 sah günü sa
f on birdedir. Taliplerin ev-

ve Şartnamesini görmek 
ere her gün ö~leden sonra 
· M. V. satmalma komisyo

una ·· ınuracaatlan ve münaka-
Ya İştirak edeceklerin de 
ae saatinden evet teminat 

e teklif mektuplarını mez
; komisvon reisli<Yine ver-
e eri. (2716) h 8-4223 

İLAN 
(l6428) kilo gyliserin ka

~~~; zarf .~suliyle mübayaa 
k tnek uzere münakasaya 
I> onmustur. İhalesi: 25-X-934 
(J e~enıbe gUnü saat on bir-
edır. Taliplerin evsaf ve 

Şartnames· . .. k .. h ını gorme uzere 
ı;r ~ün öğleden sonra M. 
"'u· • satın alma komisycr ., na,..... .. 
1t ••1Uracaatlan ve müna-
a~va • . k . 

<ıe 'h ıştıra edeceklerın 
'11' 1 ale saatinden evet te
rıı'nat VP. teklif mektuplarr
ğ• tne?.kur komisvon reisli-
ıne vermeleri. (2783) 

8-4336 

İLAN 
lıs ~ava ihtiyacı için 73, 80, 
l> ktanltk 850 ton benzin 
11 azarl~k~a alınacaktır. Şart -ri~sını görmek istiyenle
~e er gün öğleden sonra 
27 Pazarlığına gireceklerin 
t · lO. 934 cumartesi günü 
b~~~l0,5 ta teminatlarlyle 
ıı: te M. M. V. Sa. Al. Ko. 

lllüracaatları. (2998) 
8-461: 

!LAN 

~ıs ~.er.zi!ondaki kıtat icin 
l>aı ın kılo ekmeklik un ka
n.uı1 Zarfla münakasaya ko. 
teş.~~stur. İhalesi 1 ikinci 
at 15 J4 Persembe günü sa-
1{0, d ; Merzifon Sa. Al. 
llatne~ ıcrt edilecektir. Sart
l.terzi;r stanbul. Ankara, 
göti.ileb?· Sa. Al. Ko. lannda 
liradan ~~r. İsteklilerin 1540 
~e tekr ~ aret olan teminat 
b'ıuayy~;a~elerile birlikte 
racaau gun ve saatte mü-

arr. (2928) 8-4522 

Gaz k İLAN 
bıaizenı llrsuna ait 6 kalem 
~alip ZUh Pazarlık gününde 
uefa Pa ur etmemiştir. Bu 
Sarşattıb:arı~.~. 17. 10. 934 
ra ediJe gu_nu saat 14 te ic
laf " cektır. Talipler ev· 
t.iıeree ~artnamesini görmek 
iştirak er gUn ve pazarlığa 
\1e sa edeceklerin o gün 
hirlik~tı~a teminatlariyle 
konı · e · M. V. Satınalma 

ısyonuna müracaattan. 
(3004) 8-4609 

İLAN 
de Cebeci askeri hastanesin
ko mevcut bulunan nakliye 
tıl Şumu bir baş hayvan sa
g3:caktır: Satış günü 16. 10. 
'l'al's~h günü saat 14 tedir. 
ze ıp er hayvanı gönnek ü-
he~~ c~~~ci hastanesi baş 
h tnlıgıne müracaattan ve 
ıeÇVa~~ satın almak istiyen
\/ 0 gun ve saatmda M. M. 
ll'ı:. Satınalma komisyonuna 

Uracaatlan. (3003) 
8- 4610 

İLAN 
'tel. ~ava. ihtiyacı için muh -
al 1 nevı ve miktarda yağ 

1/nacaktır. Şartnamesini 
"orınek istiyenlerin her gün 
2: Pazarlığına gireceklerin 
t ·

1?·1934 günü saat 14 de 
~tnınatlarile birlikte M.M. 
la~ S~. Al. Ko. na müracaat-

. ~299?) 8--%16 

İLAN 

Pa2arhk gününde talip 
zuhur etmiyen 12 kalem 
gaz kursuna ait malzeme bu 
defa pazarhğı 21. 10. 934 na
zar günü saat 14 tedir. T~
lipler evsaf ve şartnamesı
ni ~örmek üzere her gün 
öğleden sonra ve pazarlığa 
istirak edeceklerin o g-iin ve 
saatrncfa tP.minativle birlik
te M. M. V. ~atınalma ko
misvonnna mürar:aatları. 

(3002) 8-- 4611 

t LAN 

12 takım kursunlu akümü
latör aleni münakasa ile 
miihayaa edilecektir. İhale
si 5 11. 934 pa.7.artesi günü 
saat 11 dedir. Taliplerin ev
saf ve sartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasa
ya istirak P.dPrekl,.rin <lP. te
minatlarivle M. M. V. Sa
tmalma komisvonuna mü
racaatları. (3001) 8--4612 

İLAN 

Matbaa için pedal maki
nesi ve teferrüatı pazarlıkla 
alınacaktır. Sartnamesini 
görmek istiyenler her gün 
ve pazarhD-ma gireceklerin 
25. 10. 934 perşembe günü 
saat 10,5 da teminatlarivle 
birlikte M. M. V. Sa. Al. Ko. 
na müracaatları (3000) 

8-4613 

İLAN 

Hava ihtiyacı için 50 ton 
hintyağı pazarlıkla alma -
caktır. Sartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün öğle
den sonra ve pazarlığına 
gireceklerin 28. 10. 934 pa
zar günü saat 10,5 ta temi
natlariyle birlikte M. M. V. 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

(2999) 8-4614 

10,000 K!T .o DİNGİL 
YAGI 

3,846 KİLO 712 C. VA
KUM YAGI 

2,000 KİLO KEMİK Y AGI 
Yukardaki üç kalem yağ 

aleni münakasa He mübayaa 
edilecektir. İhalesi 3-11-934 
cumartesi e;iinü saat on bir
dedir. Taliplerin evsaf ve 
sartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden sonra ve 
münakasasma iştirak ede
ceklerin de teminatlariyle 
vaktinde M. M. V. satınal
ma komisvonuna müracaat
lan. (2914) 8--4488 

BlLDlRME 

Ankara Birinci Sulh 
hukuk hnkimJiğindcn: 

MUddeaaleyh, İsnıetpaşa ma
hallesinde İnceyol 9 No. J1 ev
de mUteahhit Zeki Beye: 

Müddei Ankarada AkköprU 
caddesinde Emniyet şirketi ve
kili Kınacı hanında avukat Ce· 
mal Hannı Bey tarafından aley
hinize açılan (108) lira alacak 
davasının cereyan eden muhake
mesi sırasında müddei tarafm
dan namınıza çıkarılan davetiye 
üzerine mahkemenin muallak bu
lunduğu 8. 10. 934 tarihinde ha
ıır bulunmadığınız gibi mübaşi
rin meşruhatında adresinizi de
ğiştirmiş olduğunuz anlaşılma· 

sına ve müddei vekili de ilanen 
tebligat icrasını istemesine bi
naen mahkemece hukuk usulil 
muhakemeleri kanununun 141 
inci maddesi mucibince yirmi 
giln müddetle tarafınıza ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş 

olduğundan karar mucibince 
mahkeme günü olan 19. 11. 934 
pazartesi saat 9 buçukta Ankara 
birinci sulh hukuk mahkemesin
de huır bulunmanız lüzumu ila
nen tebliğ olunur. 8 -4622 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

250 TON DÖKÜM KUMU 
80 KİLO KALAY VARAK. 

21-10-934 
18-10-934 
18-10-934 
21-10-934 

BİR ADET KADRAK TEZGAH! 
BİR TON MAGNEZLt BAKIR 
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 avrr ayrı pazarlık suretiyle hizala

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

15 TON SARI S.A BUNT.JT R'1\SELE 
6 ,, CfKOLATA KÖ~ELE 
5 .. YAÔLI KÖSELE 

1800 ADET MEStN 
8600 KİLO SARI VAKETA 

600 ADET SIRIMLIK SAPLI DERİ 
Yukardaki malzeme nazarlık suretiyle 25. 10. 934 tari

hinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (2996) 8-4617 

1000 METRE MİKABI 
CEVİZ TOMRUK 

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

(2975) 8-4566 

6 KALEM ÇELİK BORU 

3-19-934 tarihinde pazarh
ğr ilan edilen yukadra yazı
h çelik borunun fenni sart
namesinde tadilat yapılmış 
o!duğundan pazarhğ'ı 17-10-
q34 günUne tehir edilmis ol-
duğu. (2936) 8-4543 

1 TON GRAFİT 
18-10-934 

10 KALEM MAKİNE 
YAGI 18-10-934 

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

(310.308) MUHTELİF 
ATEŞ TUGLALARI 

4-10-934 tarihinde pazar
lığı icra kılınacağı bildirilen 
(310,308) adet muhtelif ateş 
tuğlalarının pazarlığı 20-10· 
934 tarihine tehir edilmiş

tir. Taliplerin yevmi mez
kurda teminatlariyle birlik· 
te satınatma komisyonuna· 
müracaatları. (2896) 

B--4485 

İLAN 

Pazarlıkla alınacağı ilan 
edilen 310,308 adet ateş tuğ 
lasiyle kapalı zarfla n:~ina
kasası ilan edilen 34,2 ~g a
det ateş tuğlaları tevlıi\ter. 
pazarlıkla 20-10-934 tarih· !l 
de alınacağı ve taliplc:rio 
buna göre müracaatları. 

(2938) 8-4SG3 

... 
Devlet Demiryollan U -
mum Müdürlüğü satın 

alma komisyonu Hanları 

İLAN 

1200 ton katran yağının 
kapalı zarfla münakasası 
20-11- 934 salı günü saat 15 
te Ankara'da idare binasın
da yapılacaktır. Fazla taf si
l at Haydarpaşa ve Ankara 
veznelerinde on beşer lira
ya satılan şartnamelerde 
vardır. (2852) 8-4438 

-----------------------
Satılık bağ 

Ankaranın İncesu mev • 
kiindc 6 dönüm bir bağ ace
le satılıktır. Talip olanların 
Adliye vekaleti lcvaznn mü-

' bayaa memuru H. Avni Be-
ye müracaatları. 8-4600 

Ankara le,·azım amirlij!i 
!'lalın nJma komisyonu 

ilan lan. 

lLAN 

Tekirdağ"ında bulunan kı
taat için 17000, Malkaradaki 
kıtaat için 7000 kilo sabun a
çık münakasa ile satın alına
caktır. İhale günü 20-10-934 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
Evsaf ve ~eraiti öğrenmek is
tiyenler her gün ve münaka
saya istirak edeceklerin de 
belli gün ve saatte temin~tla
riyle beraber Tekirdağı Frrka 
satmalma komisyonuna mü
racaatları .. (2627) 8-4202 

İLAN 

Tekirdağındaki kTtaat ih-
tiyacı için 13000 ve Malkara 

daki kıtaat ihtiyacı için de 
5000 kilo zeytin yağf açık mü
nakasa ile satın alınacaktır. 

İhale günü 20-10-934 cumar
tesi saat ondadır. Evsaf ve şe· 
raiti öğrenmek istiyenler her 
~ün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de belli gün ve 
saatte teminatlariyle Tekir
dağmda Fırka satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(2698) 8--4200 

İLAN 

Askeri furunun dahili ta
mir ettirilecektir. Pa2arlığı 
16 teşrinicvel 1934 salı gü -
nü saat on dörtte yapılacak
tır. Keşfini ve şartnamesini 
görmek üzere hergün ve pa
zarlığa iştirak için de vaktin
de teminatlarile beraber An
kara Levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmele -
ri. (2994) 8-4598 

İLAN 

fzmit garnizonuna teslim 
490 Dari~e garnizonuna tes
lim 110 Tuzla garnizonuna 
teslim 60 ki ceman 560 ton 
linyit maden kömürü 6 teş
rinisani 934 salı günü saat 
14 de kapalı zarfla münaka
sası yapılacaktır. İsteklile -
rin şartnameyi görmek ve 
taksitlerini anlamak üzere 
hergün Eskişehirde kolordu 
ve İzmitte fırka levazım mü
düriyetine ve ihale gününde 
muayyen saatte fırka satın 
alma komisyonu riyasetine 
müracaatları. {2993) 

8-4608 

" ! ~-ı~::'";;:~~~~ld Bursa 
ti 

Pazarı Sipahi zade 

Hasan Hüsnü 
Müşterilerine kolaylık 

olmak üzere Ankara'da 
ADLİYE SARAYI ya
nında bir şube açıyor. 

8-4392 

SAYIFA 7 

Ankara idman l\'lıntakası Tam spor 
müsabakaları İmtihan Heyetinden 

4 üncü grup (atmalar) imtihanı bu cuma günü öğleden 
evci Cebeci spor sahasında yapılmıştır. 

19.10.1934 cuma günü öğleden evci saat 10 da Gazi Mu
allim Mektebi sahasında 2 inci ve 3 üncü grup imtihanlart 
yapılacaktır. 

2 inci grup imtihanları şunlardır: 
1 - Yüksek atlama (hız alarak) 1,22 metre, 2 - Uzun 

atlama 4,30 metre 
3 üncü grup imtihanlan şunlardır: 
1 - 100 metre koşusu 14,5/10 saniyede, 2 - 400 metre 

1 dakika 10 saniyede, 3 - 1500 metre 5 dakika 44 saniyede 
Son sene içinde mıntaka resmi futbol birincisi olan ta • _ 

krm oyuncuları bu imtihana tabi değildir. 
Bu müsabakalara girmek istiyen vatandaşların 18 ya .· 

şmdan yukarı olmaları, hükUmet doktorundan alınmış ~ı~ .. 
hat vesikası ile 4 fotoğrafını beraberlerinde getinnelen la• 
znndır. 

8-4599 

IU'NUT"ütMuş sENFo''ı~ıl 
1aıııııınıımııırul!Jll nmlfl!ID~R1llftllımııımıı ' il J!I •= 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Ankara Satın Alına 

l(omis)1onuııdan: 
Komple (600) eyer takımı kapah zarf usuliyle satın 

alınacak ve kapalı zarf münakasası 3. 2 inci teşrin. 934 
cumartesi saat 14 te yapılacaktır. İstekliler şeraiti anla • 
mak üezre İstanbulda Gedikpaşada J. Muayene H. tine, 
Ankarada Komisyonumuza ve münakasaya ic::tirak ir:in de 
Komisyonumuza müracaatları. (2932) 8 -4604 

• 
Izmir Evkaf 

l\lı üdü rlüğün den: 
1 - İzmir'de Mezarlıkbaşı mevkiindeki vakıf arsa üzeri 

ne yaptırılacak hal binası inşaatı kapalı zarf usuliyle mü .. 
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 teşrinievel 934 per.sembe gi.inü saat on 
dörtte İzmir hükumet konağında Vilayet makamı yanın· 
daki salonda toplanacak olan Evkaf ihale komisyonunda 
icra olunacaktır. 

3 - Bu işe ait projeler ile sartname ve muk~.v~~e~.ame 
nüshaları: İzmir, Ankara ve İstanbul Evkaf Mudurlukle ... 
rinclen 20 lira mukabilinde alınabilir. 

4 - Münakasaya iştirak edecek taliplerin mü!ehassıs 
mühendis veya müteh2ssıs mimar olması vey~ ı~ş~atın 
her türlü mesuliyeti kanuniye, idariye ve fenmyesını .~a
bulü katinin icrasına kadar kabul ve iyfa eyliyecek mut~ 
hassrs bir mimar veva mühendisi istihrlam eylemesi ve bu 
işi yapabilecek iktidarı haiz olması sarttır. Mütea~hi.tteri~ 
mühendis ve mimarların iktidar ve ihtısaslarmı bıldınnelC 

fcin bu p:ibi işleri yapmış olduklarına dair resmi hcye.t 
fenniyelerden alınmı~ vec::aiki tekliflerine lef cylem~1erı 
lazrmdır. Ancak bu esas nairesinde müracaat eden tahpler 
münakasaya ithal olunurlar. . 

S - Teklifnameler 661 numaralı müzayede, münakasa 
ve ihalat kanununurı onuncu maddesine tevfikan hazırla· 
narak en gec münakasa günü saat on dörde k?da~ makb?z 
mukabilinde İzmir Evkaf Müdürlüğüne tevd1 edılecektır., 

6 - Münakasaya istirak edeceklerin teklif ettikleri fi .. 
atrn yüzde yedi bucuğu nisbetincle teminat makbuzun_u 
veya mektubunu, ticaret odasında kayıtl~ old;ıklarma daır 
vesikayı ve fenni ehliyet vesikasını teklıflerıyle beraber 
vermeleri lazımdır. . 

7 - Verilen en az fiat Umum Müdürlüğe bildirilerek 
umum müdürlükçe haddi layik görüldüğü takdird~ ko~i-~ 
yonca sekiz gün içinde ihalesi yapılacak ve had~ı layık: 
görülmediği takdirde 661 numaralı münakasa ve ıhale ka
nunu mucibince muamele ifa olunacaktır. 

8 - Münakasaya girmek istiyenlerin kanun a~ka~I 
ve yukardaki tarifat dairesinde ha.zırhyacaklan teklıfler~
ni en geç ihale günü saat on dörde kadar mak~uz muka~ı· 
linde İzmir Evkaf müdürlüğüne tevdi etmelerı ve~a t~yın 
olunan vakitten evet yetişecek surette gönderml~ı ve. ıha· 
le günü tayin olunan saatte komisyona gelmelerı, J?rc:1eler 
ile şartname ve mukavelename suretlerini almak ıst!.Y~.n
lerin de her gün İzmir, Ankara ve İstanbul Evkaf Mudur· 
lüklerine müracaat eylemeleri iylan olunur. (2762) 

8-4294 

---------------------------
Öz Fransızca 

özA1maııca 
Muktedir muallimleri güzel 

ve çabuk fransızca ve almanca 
lisanları tedris eder. En süratli 
metot ile mükaleme. 

Müsait şartlar. 
Milracaat yeri: 
Almanca için Posta kutuau 

(17), franıı.ızca i~in postane cad
desi Çepc Sjıkmaz sokak No: 10 . 

Satılık arsa 
Yenişehirde ı:a~uzb:ışın~ 

da Karanfil sokagı uzerın~~ 
515 metre murabbaında ıki 
parçadan ibaret arsa satılık.J 
ur. 

Müracaat~ 

Yenişehirde Sıhhat veka· 
leti kar§ısmda Hasan Hadi 
Bey apartımanı. Kat 2. No.1. 

8-4633 



SAYIFA 8 

Sıhhat ve İçtimai l\luaveııet 
Vekaletinden: 

Trahom hastane ve dispanserlerine lüzumu olan (144) 
kalem eczayı tıbbiye olbaptaki şartname ve listesi muci
bince kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 30 
birinci teşrin 1934 salı günü saat 15 te Ankara'da Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekaletinde mahsus komisyonunca 
ihalesi yapılacaktır. Şartname ve listeyi görmek istiyen
lerin İstanbul'da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü
ne Ankara'da Hıfzıssıhha İsleri Umum Müdürlüğüne 

t ~ 

müracaatları ve tatiplerin şartnamesindeki tarifat veçhile 
hazırlanmış teklif mektuplarım teminat paralariyle birlik
te muayyen zamanda Vekalete göndermeleri veya komis-
yona vermeleri ilan olunur. (2968) 8 - 4552 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden 
1 - Mektebimize 108 lira ücretle bir İngilizce muallimi 

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

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

Vilayet Sıhhat ve İçtimai 
l\f uavcnet J\ıJüdürJüğündeıı: 

328 senesi dişçi mektebi mezunlarından diş tabibi Sezai 
Zühtü Bev diplomasını kaybetmiştir. Yenisi verilecektir. 
Eskisinin hükmü yoktur. (294 7) 8-4530 

Ankara Askerlik Suhesinden: 
' MaHll zabitan ve efrat ile şehit yetimlerinin 934 senesine 

ait tütün ikramiyeleri 8 temmuz 934 tarihinden Teşrinisani 
934 tarihine kadar dört ay zarfında tevziat yapılacaktır. 
Eshabı istihkakm yetlerindeki maaş senedi resmileri ve bi· 
rer kıta fotoğrafi lle ·Askerlik şubesine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1459) 7-2732 

Nafıa VekaJ tinden: 
Ahşap traversleri ilaçlamak için ( 4000) dört bin ton 

1Catran yağı kapalı zarf usulü ile münakasaya çıkarılmış
tır. 

Münakasa 12 ikinci teşrin 1934 tarihine müsadif pazar
esi günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık H'lakamm

da yapılacaktır. 
Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikaları 

ile ( 4875) liralık muvakkat teminatlarının Merkez Muha
sebeciliğine yatırıldığ·ına dair makbuz veya Banka mektu
bu ile aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazım
dır. 

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

tkbsat Vekaletinden~ 
Satın alınması ilan edilen 80 ton kok kömürü açık in -

dirmesi birinci teşrinin 15 inci pazartesi günü saat üçte ya
pılacaktır. Taliplerin teminatlarile beraber müracaatları 
ilan olunur. (3005) 8--4621 

• 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
Anl~ara Satın Alma 

l{omisyonundan: 
Mevcut nümune ve evsafına uygun olmak şartiyle 

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

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

8--4412 

Anlcara Valiliğinden: 
Ankara mıntaka sanat mektebinin Tesviyecilik, Ma

rangozluk, Boyacılık, Demircilik, Döşemecilik, Tenekeci
lik, ve elektrikçilik atelyelerine muktazi muhtelif malze
me kapalı zarf usulivle eksiltmeye konacaktır. 

İsteklilerin 22-10-934 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 te teminatlariyle birlikte vilayet encümenine mü
racaat etmeleri, ve ~artnameyi görmek istiyenlerin de her 
gün mektep idaresine müracaattan lüzumu ilan olunur. 

(2839) 8---4492 

Dinar Belediye Reisliğinden: 
Yapı ve yollar kanununun birinci ve ikinci maddelerıne 

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

8-4560 

Tl!:J Q K iY;E 

~IRAAT 
BANK.AS• 

Ziraat Vekileti 
Satın Alma Komisyonundan: 

Satın alınacak on ton arsenikiyeti rassas, 150 adet taz· 
yikli pülverizatörle 400 adet ad! pülverizatör 2 ay müddet· 
le ve kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. Şart· 
nameler Ankara'da Ziraat Vekaleti satınalma komisyo
nu ile İstanbul'da Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. 
Arsenikiyeti rassas 29.11.934 ve plüverizatörler de 1.12 
934 te ihale olunacaktır. İsteklilerin teklif mektuplan ile 
tahmin edilen bedelin o/o 7,S u üzerinden teminat mektup· 
tarını yukarda yazılı ihale günlerinde saat 15 e kadar adı 
geçen komisyona vermeleri ve kendilerinin de hazır bu-
lunmaları ilan olunur. (2726) 8-4291 

151. TEŞRiN 1934 PAZAR~ 

Kumbara bütün bir istilrnaldir. 

Maliye Vekaletinden: 
Yenişehirde eski Maliye Teftiş Heyeti binasmaa yal' 

tırılacak olan 997 lira 92 kuruş bedeli keşifli badana, bo}'t 
ve sıva tamiratı 20-10-934 cumartesi günü pazarlıkla iha14 
edileceğinden taliplerin yetmiş beş lira teminat akçesiııl 
ihale gününden evet Merkez Muhasebeciliğine yatınnalad 
ve bu gibi işler yaptıklarına dair resmi evrakı milspitell' 
riyle birlikte komisyona müracaatları. (2946) 8-4540 

"' Halk iş idarehanesi 
Adliye sarayı caddesinde Balıkpazan meydan • 
da polis noktası liarşısL 

a TELEFON: 2037 

Her nevi bono, emtia ve eml!IC aımı, satımı ve 
idaresi, devairde iş takibi, yazı ve tercUme ve buna 
benzer halli işleri için çalışan Anltaramrzm şayanı iti· 
mat ve eski bir müessesesidir. 8-4322 
RllllntllDUlllDllDIQ _________________ ,,, 

Nafıa Vekileti 
Adana Yedinci Daire '-

Su işleri Müdürlüğünden t 
.. 15210 ·on beş bin iki yüz on lira mukabilinde ve kapa& 

zarf usuliyle münakasaya çılianlarali ve 3 Teşrinievet 93' 
tarihinde ihalesi ilan olunan Tarsus Sµlama Kanah ü.zeriıt' 
de yapılacak suni iymalatm ~rülen lüzum üzerine mUnr 
kasa müddetinin yirmi gün daha temdidi ile 934 ıen
Teşrinievelinin 24 üncü çarşamba günü %evali ıaat on bet' 
te ihalesi icra edileceğinden taliplerin keşif bedelinin yft"' 
de yedi buçuk'. teminat akçesi ile diğer vesaiki hav lkapaU 
zarfların Mersin'de hükQmet dairesinde müteşekkil kO' 
misyona tevdi etmeleri ve mukavele ve şartname ve esi' 
fnn1 evrakını görmek istiyenlerin Mersin'de Nafıa Ba§IDI' 
hendi.iliğine ve Adana'da su işleri dairesine müracaat1aı' 
ilan olunur. (2960) 8--4547 

Evkaf Umum Müdürlüğündenı 
Ankara ikinci vakıf apartımanm 580 liralık tamirat-"". 

nakasası bir hafta müddetle temdit edilerek 16-10-934 ti!' 
rihine müsadif sah günü saat on beşte ihalesi yapılaca~ 
dan talip olanlar şartname ve mukavelenameyi görnı.-? 
için Evkaf İnşaat Müdürlüğüne müracaattan. (2922) 

8-4513 

imtiyaz sahibi ve Baımu 
hamri F ALIH RIFKI. .--Y-J-N-İ -j no 

S İNEMALAR 1 
Umumi netriyatı idare eden 

Yazı itleri müdürü NASUH) 
ESAT. 

--....C.0,-

Çankrrı caddeli civarında 
Hakimiyetı Milliye llatbH • 
smda 611ılmışt11. 

1 _ Bugün, bu gece 
1 büyük yıldızın yarattığı şaheser, 

GRAND OTEL 
Hayatın bütün safahat" 

Greta Garbo • J oan Grawford - J ohn 
Barrymore • Lionel Barrymore • Wallace 
Beery - Lcwiıı Stone • Jcan Hcnholt. 

Bu gece 

lngiliz müellifi Vals'm eserinden 
muktebes: 

GÖRÜNMİYEN ADAM 

Aynca: Dünyanın mcuda çıkarılışı 
ıarkdı ruillMer. 


