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11 B eşrı?~evel 934 gecesi f ran-n: aş_vekılı bütün vatandaşları-
1 teşkılatı esasiyelerinin ana hat-
arından .. h. . 

t•1 ·ı mu ım noktaların değış-
rı rn · • l>e l esının ne kadar zaruri se-

k .. pd ere d~yandığmı ve bunun ne 
... ar l'" le . I uzumlu bir yasayıf mese-
s1 od - . h til F ugunu, radyoda ıyza et-

ıi;t" . ~a~sa gibi demokrasi pren
\'e ~ı ıçı~ ~ütün acunla çalışmış 
lıld nun lÇın çok büyük fedakar
ın·· ar Yapnıış ve müthiş kan dök
ne~İi ola~ ~ir memlekette birkaç 
lü l n du~unce ve tecrübe mahsu
tekt·;~ Prensiplerin değiştirilmesi 
h 1 1 lıakikaten dikkatle ve e· 

d~rndrniyetle takip edilecek bir ha
lse · 

112 lr · :8.aşvekilin bu nutku fran· 
ler rnuh1tınde uzun uzadıya akis
le Y~ph, Her muhit bu nutku 
endı go" .. d"' .... a·· ruş ve usunus tarzına 

tek~~ .ir~celemektedi~. Başvekilin 
n-.'f•nın fransız milleti tarafından 
k 1 telakki edileceğini çok ya· 
.~n~~ anlıyacağız. Bir milletin iç 
•i r ıg~nın kurulması ve itletilme
t'İ ~ rnılletin birçok husuıiyetle
d Y hAal~kalı bulunduğu için bun· 
da. akını olan düşünüş üıtünde 
•ıllt:nryacağım. Onun arqtırılma
llı a~başka bir ittir. Biz yapıl
d -Jc ıatenilen yeni değiıiklikleri 
111~1!1okrasi acununca kabul edil
~t unıumi eıaılarla münasebeti 
~ .. ~nnıaaı noktaımdan inceliye
~'1z. Fransız inkılabının coşkun 
~ecaı_·undan doğan franıız de
ilct krası prensiplerinin bugün, yeni 
ili ~~~i ve içtimai ıartlarla ve ye
lle .,uı~nce sistemleriyle biribirİ· 
))i aglr olan yeni cemiyetler ti
Ce. ~e her hususta uygun olmıya-.31 Rayet tabiidir. Demokrasinin 
)\ı)'k~lıu olan fikir hürriyeti; 
•ı~"ll.Cl!l~r arasında müsavat esa· 
til'li e kıllet hakimiyeti prenıiple
ler 0ruınak için değiıiklik· 
•elcit)apnıak iktiza ederdi. Bat· 
leti._ ~~ teklifi yaparken mil· 
"e illti !öyle ıöyliyor: "Siz nizanı 
1en111~ ~nıla kargqalığı ve dede· 
latla. 12 la.rafından kazamlan hali 
trllkJ •e hürriyeti elinizde tut• 
•ın1 a 0 nun büsbütün kaldırılma
ile 'd 'Yurtta. sulh ve cihanda ıulll 
~~etlf nıulıarebeyi doğuran ve 
ler~~~e?, iç kavgaları seçmekte 

Başınız,, diyor. 
na " . "ekil Bqvekalet makamı
ltali elılen hak ve salahiyetlerin 
lar i ~ llladığını ve bugünkü tart
aliyJ~nde hükfunetin istediği fa
&ençl 

1 ~a!>amadığını ve idarenin 
dalıil;ıtırı.lmesini ve daha kendi 
ba.21 

1 va~ıyetlerini ali.kalandıran 
sı:.a~ıy~tlerden bahsetmiştir. 

&ebepl vıakı rezaleti ile diğer bazı 
la.ırı erden doğan bu hareket 
•aka.tfktntn!nda yapılmıştır. Bu 
ku~e: 1 tıyar kanu~u esaıilerin 
&elın kt nıu~azeneıi fikrinden ileri 
llaı e.b.edır. Eskiden mutlak bir 
hundlfl 1 kabul edilen bu fikir, 
~r !0 ha~h ~a~an evel profe: 
ıtira I ~guıt,, ının çok kuvvetlı 
lnıt ~ abrıyle ilim sahasında sarsıl· 

\re u .. d 1 dan ,,. R'Un ev et ricali tarafın· 
Duırıe:_ı., haline getirilmiştir. M. 
herlıaı3 ~aılad.'ğı bu hareketle 
trr 1 t e hır netıceye vasıl olacak-

. t e b 
"arı ... u tarzıhareketle inıan 
deırı~k~•n. d.erinliklerinden doğan 
f•Yab'l· asının yüksek esasları ya-

1 ır. 

~rı!eb Fransız Başvekilinin nut
ile oku:ftanbaşa büyük bir alaka 
•istemi ~k.tan sonra bizim idare 
llleller rn_~zın. ne kadar sağlam te
bi~iQı uzerıne kurulduğunu ve 
)anık) k•asları~ızm ne kadar u
'Ulij İd ~e derın dü,ünce mah
d~ ugunu ıörerek türk milli 
"- efild? huzurunda bir kere da-

1111 Ye ıururlandın1. 
NECiP ALI 

lfrr~ürı sabahları Ankarada ~ıkar 

Ankara belediye seçimi 

17 
Birinci teşrin 

1934 

ÇARŞAMBA 

Her yerde 5 kuru, 

Seçme lıakkı olaıı 40 ilin yurtlaştaıı 
reyini kul landı 34976 Si 

Belediye meclisi azalıkları için 
altı gündür yapılan seçim dün ak· 
şam bitmiş ve reyler geç vakte ka -
dar devam eden çalışma ile tasnif 
edilmiştir. 

Tasnif neticesinde tehrimizde se

çime iştirak hakkını haiz (40.000) 

yurtdaftan (34976) sının reye iıti

rak ettiği ve bu suretle seçme bak -

kı olan fehirlilerden yüzde doksanı
nın reylerini kullandıkları ve reyle
rin müttefikan Cümhuriyet Halk 
Fukasının gösterdiği namzetlere 
verildiği anlaşılmışta. 

Yeni belediye azalarımıza gÜç 
İflerinde muvatlakiyetler dileriz. 

Yeni belediye meclisi azalığına 

seçilenlerin atlarını aıağıya dercedi
yoruz: 

Avukat Mümtaz Bey; Fırka ida
re heyeti reis vekili, Veli Bey; Et· 

lik nahiyesi reisi, Samiye Rifat Ha
nnn, Ziya Bey; eski belediye mecli
Iİ azası, Şükrü Bey; Tayyare Cemi
yeti ikinci reiıi, Halim Bey; Kütük
çü oğlu, Yusuf Hikmet Bey; Dok
tor, Fevzi Bey; Kütükçü oğlu, Veh· 

bi Bey; Doktor, İbrahim Rauf Bey; l 
Avukat, Cafer Tayyar Bey; eczacı, 
Hayrullah Bey; Avukat, lskender 
Bey; Eski belediye meclisi aza·sr, 
Hüseyin Ertugrul Bey; Doktor, 
Rauf Bey; Osmanlı Bankası ikinci 
müdürü, Çulhaoğlu Rifat Bey; tüc
car, eski belediye meclisi azası, 
Fethi Bey; tüccar, eski belediye 

meclisi azası, Na,it Bey; Toygar 
oğlu eski belediye meclisi azası, Nu· 
rettin Arzuman Bey; eczacı, eski be
lediye meclisi azası, Makbule Naci 
Hanım, Retat Bey; Merkez Banka
sı idare heyeti azasından, Ahmet 

Bey; Hanıfoğlu, tüccar, eski bele
diye meclisi azası, Ekrem Bey; Avu· 
kat, Hamit Bey; ı, Bankası ıeflerin
den, Muhlis Bey; Mühendis, Musta
fa Cemal Bey; Mühendis, Mecdi 
Sadrettin Bey; Muharrir, Osman 
Bey; Tahsildaroğlu . Muzaffer Bey; 
eczacı, Bilal Bey; Akba kitipevi sa
hiplerinden, Nusret Bey; eıki bele· 
diye meclisi azasından, ismet Bey; 
lı Bankası şeflerinden, Salcıp Bey; 
Ejderoğlu, tüccar, Ali Vahit Bey; 
Doktor. 

Büyük Millet Mecliıi Reiıi Kazım Pı. Hz.. dün ıehrimiu 
dönmüıler ve iıtcuyonda mebualarımızla Vali Nevzat Bey .,. l.ir 

çok zevat tarafından karıılanmıılardır. 

--~-----------···------------~--~ 

Suvarilerimizin zaferi 
Viyanada yapılan "Milletler Kupası,, 
müsabakalarında dördüncü olduk. 

Viyana'da yapılan atlı mania müsa
bakaları bitmiı, neticeler tasnif edilmiı
tİI' Bu taınife aöre Fransa birinci, 1 tal. 
ya ikinci, Hollanda üçüncü, Türkiye 
dördüncil, Macaristan be§inci, Avustur• 
altrncr, Çekoslovakya yedinci olmuttur. 

Y ec:li gün devam eden bu müaabaka
lann birinciıinde 88 kiti arasında dört 
zabitimiz hatasız 3thyarak aüzel bir ne
tice aldıkları gibi ikinci günkü Viyana 
fehri müsabakasında dünyanın en meı
hur süvarileri ve on binlerce liralık yÜk-

tek kanlı hayvanlariyle boy ölçüt• ı&. 
vari z.abitlerimizden birinci müJUİnl 

Cevat Bey Güdük isimli alile akma, 
yüzbatı Cevat Bey Akın'la dolnmmcu 
olmak auretile 80 müsabık arasmcla l>U'
lak bir netice aldılar. 

Zabitlerimizin bilba11a munffaldyet.. 
li bir binit göstermeleri müsabaka ail • 
nünün en güç ve ehemmiyetli müsaba
kası olan (Milletler kupa11) idi. Buraya 
yedi millet en eyi ailnrilerini, en birin • 

(Sonu 3. üncil ıayı/ada) 

Dün ali§am geç vakit ıeÇim ıanil ıkları mühürlenmi§ ve bil ahara 
açılarak reyler tasnii edilmiftir. Değerli ıüvari zabit/erimiz.den biri, bir yarııta mania atlarken. 

Kıra] Aleksandrııı 

cenazesi Belgratta 
Belgrad, 16 (A.A.) - Kıral Alek

sandr'ın cenazesini hamil olan tren, dün 
23.15 te buraya vasıl olmuıtur. İstasİ· 
yonda kıraliçe Mari ile kıral hanedanı 
saltanat naipleriyle birlikte Prens Paul 
beraberinde hükumet erkanı bulunan 
Bafvekil M. Uzunoviç, ceneraller ve di· 
ğer zevat hazır bulunuyordu. Kıratın 
muhafız kıtaatrndan bir bölük askeri ih· 
tiram merasimini ifa etmiı, tabut hüku
met erkanı tarafından trenden indiril· 
mİf ve ceneraller taraf mdan bir araba
ya naklo]unmuıtur. Tabut, istasiyon 
meydanına konulmuş ve oradaki kesif 
halk kütlesi kendiliğinden tabutun etra
fında diz çökmüştür. Bu anda gayet de
rin bir sükut hüküm sürüyor ve bu sü
kutu arasıra içten ifitilen ağlamalar ve 
hınçlunklar ihlal ediyordu. 

Müteakiben alay yavaı yavaı cadde
lerden seçmek suretiyle eski saraya te
veccüh etmiıtir. Güzersüata yiizbin kiti 
den fazla insan naım önünde eiilmi,tir. 

Marsilya faciasının fılmi 6 ıncı sayfada 

Franıa devletini reımen ziyaret et nek iizere Split limanından gayet 
lırtınalı bir havada Dubrovnik kruvazörüne binen Yugoılavya Kıralı 
AlekıanJr Hazretleri bu ayın dokuz.uncu günü Marıilya'ya varmıı 
ve gemi Marıilya nlalımına yanClf ıktan .anra Fraıua Bahriye nazın 

1 
Dubrovnik'e çıkarak K.ıral Haz.retlerini böyle karıılamııtı (Yulıarlci 
Tesim). K.ıral Hz. Je wemiden böyle çdımıı ( yamlalıi raim) ue •.• 

(Sonu 6. ıncı ıayJaJa) 
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DIŞARDAN GELEN SON HABER ER. 
Cenaze merasiminde 22 

milletin heyetleri 
bulunacak 

Belgrad, 16 ( A.A.) - K.tral 
Alek$anclr'ın cenaze merasimin
de 22 memleketin reımi heyetle· 
ri bulunacaldır. f'r.ama R~ 
huru Löbrön'den baska Belgrad'a 
İngiliz premlerinden Preru Jorj, 
bulgar prenslerinden Pren. Kiril, 
Romanya prenslerinden Pren• 
Nikola. Çeku.JorJakva Baırııeki.li 
Haricive ve M;lli Müdalaa Hazır
lan, Frannz Harbiye, Hava oe 
Bahriye Nazırları. Romanya Ha
riciye, Harbiye, Bahriye ve Mü
nakalat Naurları. Bulgar Harici
ye ve Harbiye Nazırı, Yunanü
tan Hariciye Naurı ve Türkiye 
Haricive Vekili ve diğer birçok 
sevat BelgraJ'a geleeelılerdir. 

Cenaze ~raıim;nt/e bundan 
btqka Romanya, c~koılovakva, 
Tür:lıiye, Fran.a, lngiltere ve Ya· 
nani•tan donanma, ordu ve haoa 
kuvvelerini temıil etlen hrmui he
yetler de İftiralı edecektir. 

Fransız Reisicümlrnnı yolda. 
Paris, 16 (A.A.) - Rciıicümhuı Al· 

her Löbrön, Belgrad'a gitmek üzere 
'diln akşam Paris'ten hareket etmiştir. 

Mü arünileyh ve Mareşal Petain, 
Belgrad'ta Krral sarayının misafiri ola· 
eaklardır. 

Franı;;a Rei"iciimlıuru 

filano'dan hareket etti. 

Milano, 16 (A.A.) - Fransa 
Reisicümhuru M. Löbrön'ü ha
mil bulunan hususi tren bu sabah 
saat 10,30 da buraya vasıl olmuş 
ve istasyonda Fransa'nm Roma 
büyük elcisi ile t tal ya Kırahnm 
ve M. Musolini'nin mümessilleri 
tarafından selamlanmrstır. Tren 
10 dakika sonra Venediğe hare
ket etmi~tir. Oradan Belgrad'a 
~idecektir. 

T .-lıistan heyeii. 
Varşova, 16 (A.A.) - ReisicUmhu· 

run fevka15de mümessili ceneral Dulu
gozovski ve parlamento heyeti yarm 
Belgrad'a gideceklerdir. 

'lağrepte cenazeyi ziyaret 
edenler. 

Selgrad, 16 (A.A.) - Dün Zagrep'• 
te 300 bb kitiden fazla insan Ateban
C!r'm istasiyon meydanına konutmuı o
lan tabutu önünden geçmiılerdir. Saat 
13 te tabut trene nakledilmiştir. 

Fransadn milli matem günleri. 
Paris, ı 6 (A.A.) - Nazırlar Mecli· 

ıl, Kırat Alekaandr'ın cenaze merasimi• 
nin yapılacağı 18 teırinievel tarihi ne 
Raymon Puankare'nin tedfin merasimi
nin icra edileceği 19 tqrinievel tarihi· 
run millt matem rünleri addedilmesine 
karar vermiştir. 

İngiltere <-enaze merasimi ~ünii 
matem tntaeuk. r 

Londra, 16 (A.A.) - Kırat, Yugos
lavya Kıralı Aleluandr'rn cenaze mera· 
ıiminin yapılacağı 18 teşrinievelde bü
tün hükf1met dairelerine matem bayrağı 
çekilmesini emretmiştir. . 

1\1. Bartn ve Lehi tan. 
Varşova, 16 (A.A.) - Reisi • 

ctimhur M. Bartu'nun ölümü do· 
layısile fransız reisicümhuruna 
bir taziye telgrafı göndererek M. 
Bartu'nun Lchistana karşı besle -
diği dostluğu leh milletinin unut· 
mıyacağmı bildirmiştir. 

Diğer taraftan hariciye nazın 
M. Bek Madam Puankareye bir 
taziye telgrafı çekerek mütevef· 
fanın hatırasını taziz eylemiştir. 

1 
BU GECE .\ÇIK ECZAHANE 

Samanpazarmda 
EGE 

\ eczahanesidir 

Üçüncü suç ortağı da 
yakalandı. 

Mölen, 16 (A.A.) - Kırat A. 
leksandr'ı öldürenin suç ortağı o
lan Silvestr Malni teYkif edilmiı
tir. 
Ma!Unı olduğu •eçhile Malni, 

Avinyondan gelirken Fonteneb • 
lo'da evrakının muayenesi için 
jandarmalar taraf mdan yakalan
llllf ve tevkif edilmiıti. Ancak 
merkum kaçmıya muvaffak ol-
IDUf ve günlerce orman dahilinde 
serseri bir surette dolaımqtır. 
Malni, nihayet ortaya çıkarak ya
kalanmıt ve hiç bir mukavemet 
göstermemiftir. Komiserliğe gel
diği zaman dört gündenberi biç 
bir teY yememiı olduğunu ve yor
gunluktan mecalsiz bir halde bu
lunduğunu söylemiıtir. Üzerinde 
700 frank ve bir de pusula aleti 
bulunmuıtur. Me•kuf Paris'e gön 
derilecektir. Yapılacak istiçvabm 
tethiıçiler çetesinin bütün tahri
kitmı tamamiyle tenvir edeceği 
zannolunmaktadır. 

Katilin üçüncü ortağı 
ifşaata başladı 

Pariı, 16 (A.A.) - Tethişçi Kralj 
namı diğer Malny ifşaatta bulunarak 
demittir ki: 

'' Alay ceçmeden evel Marsilya' da 
halk arasında bulunuyor ve kıraldan 

başka eşhası vurmaktan korkuyordum. 
Bundan dolayı suikaıtten vazgeçmek İ•· 
tiyerek Kalemen'i bu fikrimden haber
dar ettim. Fakat beni de yere sermesin
den korkarak kaçtım ve halk arasına ka. 
nştmı . ., 

Polis Paris'te birçok ihtilalcu risale -
1er ele geçinniştir. Bu risaleler, iftirakçı 
yugoslav tethİ§çilerinin propagandası 

hnkkmda şayanı dikkat vesaik teşkil et
mektedir. Polis aynı zamanda Avinyon· 
da da Kralj'in odasında somyanın içinde 
Kalemen'in bombalarınm aynı olan iki 
bmoba ile bir tabanca ele geçirmiştir. 

Suçlular lacari tan' dan 
gelmemişler. 

Budapeşte, 16 (A.A.) - Havas A
jansının Lozan'dan almıı olduğu bir ha
bere nazaran, Marsilya suikaıti faille
rinden iki ki,inin doğrudan doğruya 

Budaı>eıte'den gelmiı olduklan haberi 
ortaya Ç1kanlmtfbr. Macar zabıtası bu 

meselede isimleri ortaya çıkan kimsele
rin lr.epsinin isimlerinin kontrol edilmit
oldağana n fakat bu isimleri tafryan 

lıı:imselerden hiç birisinin Budapef'tede 
ikamet etmediği gibi macar hududunu 
geçmek için macar puaporta almamıf 
bulunduğunu tesbit eylediği anlaıılmıı
tır. 

FRANSA'DA. 

Pnankarenin öfümii Fransa'cln 
büyük bir tccssiir uyandırdı. 

· Paris, 16 (A.A.) - Matemler 
matemi kovahyor. Bir hafta için
de ikinci defa oluyor ki, gazeteler 
siyah çerçeveler içinde çıkıyor. 
Fransanın en iyi dostlarından bi
risinin ve en sadık hadimlerinden 
bir evladının bir suikaste kurban 
gitmesinin ferdasında Puankare
nin böyle ant surette ölmesi bü -
yük bir hüzün ve keder uyandır· 
mıştır. 

Gazeteler, müteveffanın ahla -
ki meziyetlerine, çalışma kuvve
tine, iffetine ve kudretine sayfa -
lar tahsis etmekte ve bilhassa 
1914 ten 1918 e kadar karşı koy· 
muş olduğu müşkülleri ve 1926 
senesnide muhteşem m:nı kalkın
mayı hatırlatmaktadırlar. 

Eski nazırlardan M. Pol Rey
no, Lö Jurnal gazetesinde yazı • 
yor: 

"Müteveffa kafa itibarile şa • 
yanı hayret meziyetlere ve ina • 
nılamıyacak bir çalışma kuvveti· 
ne ve kendisini adeta bir siyaset 
harikası yavan bir hafızaya ma .. 
likti. 

M. Puankare'nin ölümü 
münasebetile Gazi 
Hz. nin taziye 
telgrafları 

Fransa'nın en büyük ıiyasi adamla
nndan biri olan esbak cümbur reMi M. 
Raymont Puankare'nin vefatı münase· 
betiyle Reiaicümhur Hazretleri tarafın
dan aşağıdaki taziyet telgrafları çekil -
miş olduğu gibi, Başvekil ismet Paşa 
Hazretleri tarafından da franıız Başve
kili M. Dumerg'e ayrı bir telgrafla be. 
yam taziyet edilmi,tir. 

Fransa Reisicümburu M. Alber Löb-
rön Hazretlerine: Paris 

F~nsa'nm en büyük adamlarmdan 
biri olan M. Raymont Puankare'nin ve
fatiyle Fransa'nın uğradığı acı ziyadan 
dolayı en samimi taziyetlerimin kabulü
nü Zatı Devletlerinden rica ederim. 

Gazi M. Kemal 

Madam Raymont Puankare 
Pariı 

Duçar olduğunuz acı matemi büyük 
bir kederle haber aldmı. Hürmetli tazi
yetlerimi kabul buyurmanızı rica ederim. 

Gui M. Kemal 

Bütiin dünya hu öliimden 
müteessir. 

Paris, 16 (A.A.) - M. Puankare'nin 
ölümü, yalnız Fransa'da teessür uyan
dırmış değildir. Bütün yabancı hükumet 
merkezlerinden kendisinin iffet ve isti
kameti, şecaatı, azimkarlığı çok dikkate 
değer olan fikri melekeleri, milli hisleri· 
nin yüksekliği ve halka ait işlere olan 
bağlılığı ve sadıklığı anılmakta ve bü
tün bu meziyetlerin kendisine gerek 
Fransada ve gerek yabancı memleket
lerde yüksek bir nüfuz temin etmiş ol
duğu ve fırka farkı olmaksızın memle-

ketinin bütün siyaset adamlarını etra
fında toplamış bulunduğu beyan edil
mektedir. 

M. Puankare, gerçi birkaç aydan
beri hasta idi. Fakat son hastalığında 

kendisinin ant olarak öleceği hiç de 
zanncdilmiyordu. Dün biitün Eiilu bir·· 

çok kimseler mütev.:ffam : ikanırtga. 

hına giderek isimlerini hususi deftere 

kaydetmişlerdir. Her taraftan taziyet 
telgrafları geliyor. 

Puankare~nin cenaze mera imi 
hakkında kararlar. 

Paris, 16 (A.A.) - Kabine 
meclisi Reiıicümhunın reisliği 
altında toplanmııtır. Reisicümhur 
M. Löbrön, Puankare'nin hatıra-
sını yadetmiş, Fransa'nm büyük 
devlet adamına medyun olduğu 
minnet ve tükranı ifade eylemiı, 
bunun üzerine meclis müıariini
leyhe cumartesi günü milli cena
ze merasimi yapılmasma karar 
vermiştir. 

Notrdam'da ve Panteon'da 
yapılacak merasimden sonra mü· 
teveff amn naşi, Möz' de kain Nab
kur kasabasına nakledilerek ora
da aile kabristanına defnedilecek
tir. M. Eriyo ile M. Tardiyö, bü. 
yük fransızın naşını mezarına ka
dar götüreceklerdir. Bundan son
ra haridye nazırı M. Laval, mec
lise harici \•aziyet hakkında ma • 
lumat vermiştir. 

Dahiliye nazırı M. Marıan 
do, reisicümhura bir kararname 
İmzalatmışbr. Bu kararname ile 
Buş du Ron valisi olup henüz me
muriyeti başına gitmemiş olan M. 
Manyi milli emniyet müdürlüğü • 
ne tayin olunmaktadır. 

Dahiliye nazın, bunu mütea • 
kip nahiye intihababmn neticele
ri hakkında malumat vermiştir. 

İki ca(ldeye Bartu ve ·Puauka • 
rc'ııin isimleri verilecek. 

Paris, 16 (A.A.) - Parisin bü
yük bulvarlarından ikisine Lui 
Bartu ve Reymon Puankare isim
lerinin verilmesi için belediye 
meclisine bir teklif yapılmıştır. 

M. Laval'le M. Saymen 
arasında telgraflar. 
Londra, 16 (A.A.) - Fransa'

nm yeni hariciye nazırı M. Lava1, 
Sir Jon Saymen'e şu telgrafı gön 
dermiştir: 

"- F.r.ansa'run harici <Siyaseti
nin idaresi uhteme tevdi edildiği 
anda henüz Paris'ten müfarekat 
buyurmamıştım.z Payitahtımız
da kaldığınız birkaç saat zarfın
da, size mülaki olmak imkanını 
bulamamış olduğumdan dolayı sa 
mimi surette müteessirim. Eğer 
bu imkan hasıl olsaydı, sulhun 
muhafazasını temin için sizinle 
birlikte cahşmak fırşsatma nail 
olduğumdan dolayı kendimi ne 
derecelerde bahtiyar hissettiğimi 
şahsan beyan etmekle zevkyap o
lurdum. 

Aynı gayeyi istihdaf eden 
müşterek mesaimizin, feci bir 
tarzda vefat eden yüksek selefi
me tarafınızdan gösterilen aynı 
itimada mazhar buyrulduğum 
takdirde, muvaffakiyetle tetevvüç 
edeceğinden asla şüphe etmiyo
rum.,, 

!ngiltere hariciye nazın da 
şu karşılığı vermiştir: 

"- Dostane telgrafınıza hali
sane teşekkürlerle ifade buyur
duğunuz hissiyatın mütekabil ol· 
duğunu temin ederim. M. Bartu'· 
nun feci ölümü, beynelmilel sulh 
için pek çok ve muvaffakiyetle 
cahşmrş bir devlet adamının siya
si sahadan gaybubetini intaç et
m i~tir. Ben, şahsan, o zatın mesa 
isine iştirak etmiş bulunmakla, 
kendimi bahtiyar addediyor.um .. 

Eveldenberi şahsan tanımak 
şerefile mübahi bulunduğum zatı 
devletleri gibi bir şahsiyette, 

sulh lehindeki müstakbel ve müş
terek mesaimiz ve memleketleri
mi.z arasındaki dostluk münase
betlerinin idame ve takviyesi için 
kıymetli bir şerik daha bulabildi
ğimden dolayı seviniyorum.,, 

Laval - Benes konuşması 
Paris, 16 (A.A.) - Çekoslo

vakya hariciye nazın M. Benes, 
Fransa hariciye nazın M. La val 
ile bir mülakat yapmıştır. Müla
kattan sonra iki nazır aralarında 
harici siyaset üzerinde tam bir 
noktai nazar birliği bulunduğunu 
beyan etmişlerdir. 

Adliye nazırlığına M. 
Lömöri tayin edildi. 
Paris, 16 (A.A.) -Ayan aza. 

sından M. Lömöri, dün öğleden 
sonra aktedilen nazırlar meclisin
de Adliye Nazırlığına tayin edil
mittir. 

Yeni adliye nazırı M. Lömöri, 
1877 tarihinde Martinik adasında 
dünyaya gelmit ve 1898 tarihinde 
Parİ1' barosuna girmiştir. 

Mumaileyh 1902 de adliye ne
zaretinde müdür muavinliği yap
mı! ve 1914 de Martinikten me -
bus çıkmış olup 1920 tarihinden· 
beri de memleketini ayan n.7.aıı o
larak temsil etmektedir. M. Lö • 
möri, 1917 de Klemenso kabinesi
ne girmiştir. 

Mumaileyh, ayan meclisi ha -
riciye enciimeninin ikinci reisi o
lup siyasi, harici ve iktısadi mese
leler ve Avrupa sulhu ile fevkala· 
de alakadar olmu, bir zattır. Ken
disi ayan meclisindeki radikal ve 
radikal sosyalistlerin sol cenah 
demokratlarmdandır. 

Almanya'mn taziyeti. 

Paris, 16 (A.A.) - Almanya -
nın Paris maslahatgüzarlığım 
yapmakta olan sefaret müsteşarı 
M. Forster, hariciye nezaretine 
giderek M. Puankarenin ölümü 
dolayısile alman hükumetinin ta-
2ivetlerinj bildirmiştir. 

/
Fakat alman ar Puanka ... 
reyi tenkitten geri 
kalmıyorlar 

Berlın, 16 (A.A.) - Fctkic:er 
Beobahter gazetesi, Puankareniıı 
vefatı münasebetile neşrettiği bit 
makalede diyor ki: 

'·Puankarenin kinine kinle mu· 
kabele etmek lüzumsuz ve yanlış 
bir hareket olur. Puankare ismi 
belki Fransamn harp siyaseti ta• 
rihine geçecektir. Fakat onun ölil' 
mü gününde biz, mumaileyhin gÖ' 
rüşlerinin, Fransada, gün geçtikçf 
daha ziyade ikinci plana intikal e .. 
den eski bir neslin görüşleri ola• 
rak kalmasını arzu ederiz.,, 

Londra konferansı 
için hazırlayıcı 
müzakereler. 

Londra, 16 (A.A.) - Londra 
konf eransma müteallik ihzari mii 
zakerelerde bulunacak olan anı& 
rikan ve japon murahhaslarını, 
İngiltere hükumeti, erkanı mü • 
teyakkiz bir vaziyette bekleme~• 
tedir. Japon amirali Yamomot<>r 
bugün Londraya gelecek ve he • 
men M. Matsı:ıdeire ile temasa gl• 
ı erek muma il ey he hükumetinin 
talimatını bildirecektir. 

M. Nonnan Davis, bu akşam 
Plimot'da karaya cıkacak ve mu• 
rahhasların hattı hareketi hak • 
kında Sir Bingham ile görüşecelO 
tir. Bu ilk mesaiden sonra müza• 
kereye başlanabilecek ve herhaf• 
de müzakerat iki cihetli olacaktıt; 

İngilizlerle japonlar, İngiliz • 
terle amerikahlar ve japonlarla a
merikalılar. 

Burada bu usulün gelecek se' 
ne aktedilecek konferanstan evet 
bu konferansın tacil edilmiş oldu-: 
ğu zannını verecek blr konf eranıt 
akdine mürecceh olduğu söylen~ 
mektedir. 

Ehemmiyet ve şümulü henüf 
mcıtUm olmıyan japon teşebbüsil" 
ne intizaren bahriye birinci lor ~ 
du tarafından temsil edilmelerl 
muhtemel olan İngilizler, müza ~ 
kerata herhangi bir istikamet vef( 
mekten istinkaf edecekler, yapı ~ 
lacak teklifleri dinliyecekelr vd 
sonra hattı hareketlerini tayi~ 
eyliyeceklerdir. 

J aponyanın bahri siyasetin4 
müteallik olarak Tokyoda yapıl( 

' mış olan beyanat mütenakiz ol• 
makla beraber Vaşington mua 1 
hedenamesinin feshi hususunud 
derpiş edildiği de muhakkak~ 
Feshin iki aksi olacaktır: Bir k°"'\ 
re uzak şarktaki üssübahriler me4 
selesi ortaya atılacak ve binneti ~ 
ce teknik ve sevkulceyşi bahrf 
meselelerine bir de siyasi mesel' 
kanşmış olacaktır. Diğer taraftar\ 
fesih keyfiyeti, siyasi metalib! 
bulunan devletlere 1935 senesı· 
konferansına iştirak iddiasında 
bulunmak fırsatını verecektir,\ 
Böyle bir hal vukuunda ingilizle" 
rin bu konferansa ikinci derece • 
deki denizci devletlerin kabufünd 
mumaneat etmiyecekleri ve siyaı
si meselelerin ortaya atılacağı ta!t 
min edilmektedir. 

Buna mukabil ingilizlerin hah~ 
ri nisbet hakkındaki japon meta• 
libini tatmine yanaşmaları ve 5.5ı 
3. nisbetinin yeniden gözden ge" 
çirilmesini kabul eylemeleri şüp• 
heli görülmektedir. t 'ngiltere b\11 

nisbet meselesini bir §eref ve nü ' 
fuz meselesi addetmekte ve btİ 
nisbetin sahalarının vüsati ve t~ 
nevvüü itibarile yekdiğerindeıl 
farklı olan menatıkı himaye et ' 
mek mecburiyetinde bulunan rnil'c 
letlerin her birinin ihtiyaç vt: :rne• 
suliyetlerine tekabül etmekte ol" 
due-u fikrinde b11lunmaktadır. 
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Memleliet ilimciliği 
Cemiyetin içerisindeki realiteleri -

tcsbit ve bunlar arasında mukayeseler 
Yaparak hükümler ve netiycelcr istihsal 
eden "ilim., mücerret ve mefruz bir şey 
değildir. Nasıl ki alman filozofu Kant 
nazariyat ile tatbikat arasında girift bir 
~.ünasehetin olduğunu ileri sürmüşse, 
ılım ile cemiyetin hadiseleri ve şeniyet
leri arasında da büyük bir rabıta vardır. 
Bugunün ilim telakkilerine göre her
h.angi bir ilmin kıymeti o cemiyete ge
tırdiği fayda ile ölçülmektedir. Cemi
Yete faydası olmıyan ve cemiyetin kay
nağından doğmıyan bilgiler ilim değil, 
fantezi bir süs ve salon eğlencesidir. 

Memleketimizde tanzimattanbcri il
nıi bu trazda bir takım mücerret kaide 
ve mefhumlar halinde telakki ederek ce
miyetimizle ve memleketimizle olan 
~ünasebetini araştırmadık. Üniversite
nın ve yüksek mekteplerin tedrisatı 
türk cemiyetiyle ve Ti.irkiye ile alakası 
olınıyan bir takım kaideleri ve bilgileri 
tür kgençlcrine telkin etmek ve öğret -
ll'lek şeklinde idi. 

. Bugün bu telakki kısmen değismiş 
bır vaz' d' k . . . ıyette ır. Artı cemıyetımıze 

Yaramıyacak ve cemiyetimizin oluş tar
zını ve memleketin bünyesini ve onun 
varlıklarını tetkikten uzak kalacak bil
gilerin faydasız olduğu kanaati tebellür 
ctın· · t ıştır. şte bu kanaatin kuvvetlen • 
mcsi ve ilmin hakiki gayesinin tanın
ması memleketimizin bünyesini, oluş 
tarzını ve varlıklarını tetkik edecek. 

:ra tıracak miiesseselerin doğmasına se
le~ olmuştur. Bu araştırma müessese
.. er'.nin en başında gelen Ankara'daki 
Yııksek Ziraat Enstitüleridir ... 

Bir kaç sencdenberi memleketimizin 
ilmi • v • • • • • k nı yapmaga ve ılım otorıtesını ur-

tnağa calışan bu enstitüler avrupai tan:

da c;alışan tetkik ve ara~tırma müessese-
] . . ' 
erıdır. Bugünün ilmi ve teknik telak-

kilerin .. k l 1 "k k • e gore uru mus o an vu se zı-

raat enstitüleri tanzim~ttanberi memle

~ctiı:nizde yer tutmuş olan "nakilci bir 
ıliın .. . 1 k d v ·ı ·ı . ,, muessesesı o ara egı , ı mın 

hakiki gayesine uygun bir surette tet -

kik edici ve araştırıcı bir ilim müesse
Sesi halinde yükselmi tir, Cünkü ge -
~ek içtimai ve gerekse tabii hadiselerin 
oğuşlarını ve seyirlerini afaki olarak 

~~strran, tetkik eden "faydalı ilim .. in 
1 1 büvük vasfı vardır: 
1 l) Mevcut olan hadiseleri ve varhk
Q.arı llletodik bir surette araştırıp mey-
ana çıkartmak 

2) , 
sa Meydana çıkarılan ve muayyene-
la star dahilinde tasnif edilen bu varlık
d:ıın Verimli bir şekilde cemiyete fay -
tik 

1 01nıası için doğru ve isabetli bir is
tit~ct ve yürüyüs tarzını göstermek· 

tııe 11ıtıin bu iki vaziyfesi esas olunca 
ltıi:lcketimizde kurulacak olan bir il
get· ~e bu esaslar dahilinde meydana 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Şebir ve Taşra 
İs tan bul' da orta tahsil 

talebesi artıyor. 
İstanbul, 16 (Telefon) - Bu 

sene lstanbul orta tahsil müesse
selerinde 15500 talebe vardır. Ge
çen sene bu mikdar 13284 idi. 

llgaztla ciimlıul'iyct hayra -
mma hazırlık. 

Ilgaz, 16 (A.A.) - Bu yıl cüm 
huriyet bayramım geçmiş yılla
ra nisbetle daha parlak bir suret
te kutlulamak için bir komite teş· 
kil edilmiştir. 

Kasabada muhteşem 8 tak ku
rulacak, köyler süslenecek ve bu
radan kasabaya 600 atlı davet e
dilecek, güreşler ve cirit oyunları 
yapılncak ve muhtelif pontosçu· 
lar tarafından öldürülen jandar
malar için Ilgaz dağında dikilen 
abideye çelenk konacaktır. 

Yeni Posta. Tel~raf l:mum 
~lfüliirii İ!iie hasla<lı 

;; .. 
Yeni. Posta ve Telgraf Umum 

Müdürlüğüne tayin olunan Antal
ya valisi Nazif Bey dün akşam 
şehrimize gelmiş ve yeni vazifesi
ne başlamıştır. 

Ti.irk tahİİ}'('lİne kaimi edilenler 

Hicret ve iltica suretiyle mem
leketimize gelen 2.425 şahsın 
tabiiyetimize kabulü icra Vekille
ri Heyetince tasvip olunmuştur. 

Ankara Futbol 
Heyetinden: 

19.10.1934 cuma günü yapı -
lacak lik maçları. 

1 - Muhafız Gücü - Ankara 
Gücü ikinci takımları, saat 11 .30 
da, hakem Necdet Bey. 

2 - Demirspor -- Gençlerbir
liği birinci takımları, saat 13 de, 
hakem Salahattin Bey (M. Gücü) 

3 - Ankara Gücü - Muhafız 
Gücü birinci takımları. Saat 14.45 
de, hakem Saim Bey. 

ve tabiiyat sahasındaki araştırma işle
riyle meşguldür. 

Rektör Cemil Beyin 
beyanatı ve devam 

mecburiyeti meselesi 
İstanbul, 16 (Telefon) - Ü • 

niversite rektörü Cemil Bey An • 
kara hukuk fakültesi ikmal imti
hanlarında bulunmak üzere An-

. karaya hareket etmiştir. Cemil B. 
hareketinden evel, üniversiteye 
bu sene kaydedilen talebe mik • 
darı ve üniversite fakültelerine 
devam mecburiyeti hakkında şu 
izahatı bana verdi: 

"- Bu sene üniversite fakül -
telerine 343 ü tıp, 387 hukuk, 365 i 
fen, 72 si edebivat olmak üzere 
1167 talebe kaydedilmiştir. 

Devam mecburiyeti deyince 
üniver5itenin bütiin fakültelerini 
değil yalnız hukuk fakültesini 
hatırlamak lanmdır. Üniversite
nin bütün talebesi üzP.rİne devam
sızlık dampasım kondurmak doğ
ru olmaz, devam mecburiyetinin 
biricik sebebi, talebenin tahsilde 
mı1Vaffak olmasından ibarettir. 

Tecrübe göstermistir ki devam
sız talebe muv~ffa.k olamıyor ve 
imtihanlar, keneli itin de, fakülte
si ?cin de bir dert ohıyor. Sonra, 
fakir talebeden iyi tah il yapan -
lara üniversiten;n yardım yap -
ma<ııını kahul ettik. 

Yılda ders okunan günler 160 
dır. Rnnun iit:te ikisi 106 gün e -
der. 'lir yılda üniver~iteye 106 
gün d.-vf\m e~miyen talebenin ne 
öğrenebileceğini görmek için imti 
hanlttrı taikp etmek kafidir . ., 

Devam mecburiyeti hakkında 
ecnebi profesörlerden biri de ba
na şahsi kanaatlerini şöyle anlat
tı: 

" MechPriveti yalnız \iniver -
siten1n <leni\. talebenin de kendi 
kendine tef in etmesi lazımdır. 
On;versib•de mevcut talebeden 
herhangi b~rinin liyakatli bir üni
versite talebP.sİ veya mezunu ol
ması icin sadecP- zaman pek az 
bir müeyyidedir. 

Kendini ~eceli gündüzlü, tam 
olarak tahsile vermiyen, profe • 
sörlP.rile temasını her veı;ile ile 
arhrmaya çaltşmıyan ve ilmi a • 
raştırmalar için, gününün en az 
yarısını kitap ve laboratuvarlara 
vermiven bir talebenin üniversi • 
teve i~t•T.amstz ve fa!'ı1ah devamı 
bence karını karşılamıyan bir 
kiilfet olur.,, 

Halkevi lisan kursları 
başlıyor. 

Halkevi Reisliğinden: 
Halk dershaneleri ve kurslar komite

si tarafından her sene verilen franaızca, 
Almanca, incilizce lisan kursları bu sene 
1 ikinci teşrin 934 de Halkevi yakıninde 
Bahriye caddesindeki Hususi bizim mek
tepte verilecektir • 

1 - Sınıflar aazmi 25 kişiliktir. 
2 - Her kura iki derecelidir. 
3 - Dersler haftada iki defadır. 
4 - Dersler akşamlan saat 16 dan 

18 e kadardır. 
5 - Kuralara mektep talebeıi olmr

yan zevat alınacaktır. 
6 - Müracaatler Halkevi katibine en 

geç 25 birinci teşrin 934 akşamına ka -
dar yapılmalıdır. 

7 - Halkevi müracaat sıra numaraaile 
beher sınıf için 25 talebe alacak diğer 

müracaatları namzet olarak kavdede -
cektir. 

'I uğla '\'C ~lilasta 

hclf'diy(• seçimi. 

Muğla, 16 - Muğla ve Milas 
heledive seçimleri dün bitmiştir. 
C.H. Fırkası namzetleri kamilen 
kazanmıştır. Halk reylerini kul -
lanmakta çok hassasiyet göster • 
miş, bütün vilayet dahilinde !İm -
diye kadar görülmemiş derecede 
seçime iştirak etmiştir. (A.A.) 

Spiker aranıyor. 
Ankara radyosunda spikerlik 

yapacak hanım veya erkek bir za
ta ihtiyaç vardır. Mesai zamanı 
19 dan 21 e kadardır. Buna mu· 
kabil münasip bir ücret verilecek
tir. Aranılan evsaf !udur: 

1) Umumi malumatının mü· 
kemmeliyeti; 

2) En a!ağı bir ecnebi lisanı 
ve bilhassa tercihan fransızcayı İ· 
yi bilmek; 

3) Cerbezeli ve çok serbest ol
mak; 

4) Bilhassa ahenktar ve tatlı 
bir sese malik olmak, aynı za • 
manda bu sesin fonojenik olması 
da lazımdır. 

SAYJl•A 3 

Yarınki 
mit em 

Kral Aleksandr Hz. nin . . 
cenaze merasımı 
dolayısile yarın matem 
tutulacaktır. 

Dahiliye vekaletinden tebliğ 
olunmuştur: 

"Yugoslavya Kıralı Haşmetlu 
Aleksandr Hazretlerinin cenaze 
merasimine tesadüf eden birinci 
te~rinin 18 inci perşembe günü 
kazino, bar ve emsali müessese • 
lerle radyoda çalgı çalınmıyacak, 
tiyatro ve sinemalar oynatılmıya· 
cak ve radyoda yalnız Krral Haz
retlerinin hayatı hakkında konfe
ranslar verilmesile iktifa oluna • 
caktır. O gün resmi dairelerle 
mü~sseselerdeki bayraklar da ma· 
tem alameti olarak yarıya çekile
cektir. (A.A.) 

Siıvarilerimizin 

zaferi 
(BQfı 1. inci •ayılaJa) 

ci hayvanlarını ayırmı,lardL 
Manialar pek heybetli idi. 1.60 üze

rinde üç, 1.50 üzerinde üç, Ye mütebaki· 
si 1.10 otan 14 mania mevcuttu. Ve iki 
de he§ metrelik hendek vardı. Her ıü • 
vari aynı hayvanla bu müsabakayı iki 
defa yapmıya mecburdu. Bu müaabakı 
yı Hk defa hatasız ve ıüratli bitiren bir 
fransız zabiti oldu. Ve ,eref direğine 
franınz bayrağı çekildi. Sonra giren bir 
çok zabitler bu dereceyi bir türlü geçe
miyorladı. Pek yiiksek ve cüç olan ma
niaları aşabilmek için biniciler hayvan • 
Jarını fazla sürmekten çekiniyorlardı. 

Nihayet zabitlerimizden birinci mülizim 
Cevat Bey güdükle bu müs.bakayı bata
ıız olarak bitirince ıeref direğinde türk: 
bayrağımn azametle yiikıeldiğini sör • 
dük ve ayyıldız, Viyana müsabalca saha· 
ıında umumi tasnife kadar ,erelle sallan• 
dı durdu. Ba,ka hiç bir zabit bizim bini· 
cimizden daha seri netice alamadı. 

Bu netice ıüvarilerimizin Nis'te al • 
dıkları derecelerden daha mükemmeldir. 
Ve kendilerine beynelmill sabada parlak 
bir mvki temin etmi,tir. Eğer binicİlerİ· 
mizin altında diğer ecnebi zabitlerinde • 
kiler gibi yüksek kanlı mebzul hayvan· 
lar bulunıaydı bu netice ,üpheıiz daha 
lehimize olacaktL 

Filhakika gerek bini,teki fıtri kabili· 
yetleri, gerek ıürüflerdeki cesaretleri ve 
mania üzrindeki maharetlerile zabitle
rimiz: Viyana'da takdiri celbettikleri P 
iti nrilen resmi ziyafette söz alan hatip
ler en ziyade türklerin mu.affakiyetli 
binitlerinden sitayi,le ve samimiyetle 
bahıettiler. 

ırıını . . d . c"cl esı lazımdır. Bı.z her şey en 
hay kendi memleketimizin nebatatını, 
bir vkan.larını, madenlerini, iklimini ve 

Memleketimizin bünyesi dahilinde 

toplıyacağımız bu materiyal bize yakın 
bir zamanda memleketin ilmini kurma 

ğa yarıyacaktır. Bu tarzda meydana 

get'i"rikce k olan ilimler artık yabancı 
ve firenk memleketlerinden nakledilip 
de cemiyetimize pek az fayda temine -
den bilgiler halinde kalmıyacak, içti -
mai hayatımızın tekamülünde büyük rol 
oynıyan iktısadm varlığın verimini aı 

tıracaktır. Bu iytibarla Cümhuriyet 
Hükumetinin ilimde yaptığı inkılap 
Yüksek Ziraat enstitülerinin kurulma -
siyle başlamıştır. 

Üniversite fakültelerine devam 
mecburiyeti kararı, üniversitenin 
profesö;ler muhitinde çok ciddi 
bir ehemmiyetle nazarı dikkate a
lınmıs ve talebenin bu mecburi
yetteki ehemmiyeti takdir etme -
si için telkinler yapılmıştır. Bazı 
gazetelerde bu devam mecburiye
ti kararı aleyhinde çıkan yazı . 
lar üniversite muhitinde pek f e
na bir tesir uyandırmıştır. 

Talip olanların tercümeihal 
varakaları ve lüzumlu vesikaları 
ile beraber matbuat umum mü • 
dürlüğüne müracaatları rica olu • 
nur. Seçilecek zevatın imtihanları 
bu ayın 22 inci pazartesi günü ıa
at 15 de matbuat umum müdür • 
lüğünde toplanacak radyo komiı· 
yonu huzurunda yapılacaktır. Bilhaaaa onların takdirini ve batta 

hayretini uyandıran nokta zabitlerimİ· 
zin pek kısa bir zamanda nsrl oldukla
rı bu parlak derecedir. 

t 

elııne ·1 l k . . . b" . lli t ı c mem c ctımızın unyesı-
Ctkik · . tim· ettıkten sonradır kı memleke-

llli •ze Yarıyan bir ilim meydana getir-
] ş o!uruz t .. k k . t' .. erin· · Şte yu se zıraat ens ıtu· 
'le te~n ~ünyesi dahilinde muhtelif ilim 
Siik k'~~~ şubelerine ayrılmış olan kü 
lek .uçuk araştırma müesseseleri mem 

etınıi · 
zın ormancılık, ziraat, baytaı Dr. ŞEREF NURl Bugün Vakit'te intişar eden 

Selami izzet Beyin üniversiteye 
devam mecburiyetinin aleyhinde
ki yazısı ve yazının sonunda üni
versite talebesine "Telaş etmeyin, 
yanlış hesap ta Bağdat'tan döner
miş,, tarzındaki hitabı üniversite 
muhitinde talebeyi tahrik mahi
vetinde telakik edilmiştir. 

Yüksek Gazi Türkiyesinin kıymetli 
evlatları olduklarını bir kere daha ispat 
eden süvarilerimiz eğer daha çok, daha 
kıymettar hayvanlarla çalıtmak fırsatı • 
na da nail olurlarsa dünyanın en me,hur 
binicileri olacaklarında umumi bir ka • 
naat vardır. 

Günün intibaları: Dün Cümhuriyet Merkez BankaınJa Ergani istikrazı tahvillerinin piyangom çekilmif, Yugoılavya elçisi cenapları yarınki ruhani ayinde balunmali 
üzere ıehrimize Jönmüf ve P. T. T. Umum Müdürlüğüne tayin edilen Nazil Bey ife baılamııtır. 

tün • 
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ROMANYA iHRACAT VE ITHA • 
LA T MOSAADELERINl MUVAK

KATEN KALDIRIYOR. 

Bükreş'ten alınan haberlere göre 
Romanya Ticaret Nezareti yeni ithalat 
alıtemi kati surette tesbit cdilinciye 
kadar ihracat ve ithallit için ruhsatiye 
ffnnemiye karar vermiştir. Bu tedbir 
mevcut sipariılere ve mukavelelere ıa
mil olmadığı cihetle ortada mutlak bir 
memnuiyet yok demektir. Yeni vaziyet 
dolayısiyle ithalit emtealarımn fiatlarr 
Romanya dahilinde% 25 yükselmiş

tir. 

HOLLANDA'DA KONTENJAN TAK
YlTLERt HAFiFLETiLiYOR. 

Amsterdam'dan alman haberlere gö
re İktısat Nezareti Hollanda'da bau 
sanayiir. ham madde buhranından do
layı geçirmekte olduğu müşkülatı ha· 
fifletmiye karar vermiş ve bu maksatla 
ihracat ve lthaUt ofislerinde muayyen 
bazı meddelerin memleket dahilinde 
tedariki imkanı olmadığı ispat edildi
f i takdirde IthaHit ruhsatiyesi verilme
sinde daha fazla müsaadekar hareket 
edilmesini bildirmiştir. 

Bu tedbirden ınaksa~ Hollanda sa
nayiinin biz.zat istihsal edeceği madde· 
Ierre hariçten alınması zaruri olan em· 
tia ithalttını daha esaslı bir §ekilde tev 
.zin ve tanzim etmektir. 

BULGARISTAN'IN PlRlNÇ 
REKOLTESİ. 

Sofya'dan blldirildiğine göre bu &e· 

ne Bulgaristan'ın Fitibe ve Burgaz 
mmtalcalannda 70.000 Dekar araziye pi
rinç ekilmi§ ve takriben 10.000.000 ki
logram mahsul elde editmiıtir. Bu mah 
suliln 8.000.000 kilosu memleket ihtiya· 
cma ayrılacak ve mütebakisi 'Macarlı· 
tana ihraç olunacaktır. 

YUNANiSTAN TOTON 
REKOLTESt. 

Sellnik'ten aldığmu.z malGrnata gô· 
re Yunanistan'ın bu seneki tütün re-

Cinayet hakkında 
Niristin makalesi 

Nir İıt gazetesi Kırat Alekıandr'ın 
aldUrillmesi mfuıaaebetiyle yazdığı bir 
başmakalede Marailya faciasının nasıl 
'ftlkua geldiğini anlatbktan ve şayet 
cinayetleri tasnif etmek fmkinı olsa 
tiunun en aşağı neviden olduğuna işa· 
ret ettikten sonra diyor ki: 

Beş senedenberi Krral A1eksandr 
Yugoslavya'nm bütün mukadderatına 
yegSne hakim şahsiyet olarak bulunu
yordu. Bu tedbir elindeki hüküm ve 
ntifm:u artırmak gayretiyle değil, ya· 
p:ıcağı bir takml işlerin başanlmasm -
da parlamentonun engel olmaınnı ber
taraf etmek dileğiyle almmı~tt. 

Kendisinin ilk önce nazarı dikkati

ni dahili siyaset celbetmiştir. Memle

ket dahilindeki idare şeraiti ve civar

daki hlikfunetlerle olan münasebetler 

fena bir halde idi. Bu iböarla memle
ketin politika ihtiraslarmdan ve entri
kalardan uzak disiplinli bir hükUmet 
makinesine ihtiyacı vardı. Bu vaziyet 
karşrsrnda diktatörlüğü ele alan kırat 
önce zannettiğinden daha fazla müşkü· 
tat ile ,karşıkarJrya gelmişti. Hariçteki 
münakkitlerin görüşünden daha eyi va· 
ziyeti kavrıyan lnralın 1929 ikinci ki
nunundanberi devam eden yeni rejimi 
esnasında Yugoslavya'nm göstermiş ol
duğu terakkiler meydandadır. 

Krral Aleksandr dahili işlerde oldu
ğu gibi harici siyasette de sulh davası· 
na faydas1 dokunan bir şahsiyetti. Yu
goslavya'nın harici siyaset sahasındaki 
mevkii bir taraftan !talya ile zıttiyet, 
diğer taraftan Fransa'ya ve küçük iti
lafa karşı mevcut bazı mecburiyetler 
doJayısiylı! gayet nazik bulunuyordu. 
Krral A 1eksandr Yugoslavya ile Ama· 
vu~lul arasında bir anla ma vücuda ge
tinniş ve ~ecen ay Sofya'ya yaptığı bir 
ziyarette :R"laaristanıa da bir muka· 
renet tt-.sisine muvaffak olmuştu. 

..... ~on ıı:::ımanlard~ italyanlarla fran-

koltesi 35-36 milyon okka arasında tah
min olunmaktadır. Kalite itibariyle 
çok eyi olduğu bildirilen bu tütünlerin 
Yunanistan'ın son ~nlarda aktetmiş 
olduğu yeni takas ve kliring anlaşma· 
lan dolayısiyle kolaylıkla satılabilece
ği ümit edilmektedir. 

BULGARiSTAN TOTON REKOLTE
Si VE iHRACAT VAZiYETi. 

Bulgar istatistik umum müdürlüğü 
niln verdiği maliimata göre Bulgaris· 
tan'dan bu senenin ilk sekiz ayı zarfın
da 500 milyon leva kıymetinde 

10.000.000 kilogram tütün ihraç edil
miştir. Geçen senenin aynı devresin· 
de ise 850.000.000 leva kıymetinde 

16.000.000 kilogram tütün ihraç edil
mişti. 

tkt senelik ihracat arasındaki bu mü 
him fark bir taraftan Bulgaristan iktt
sadi variyetinin gec:en seneye nazaran 
daha az müsait olmasından, diğer ta
raftan da bu sene başında Alman itha· 
Uit firmalarının Bulgar piyasasında nis 
beten az mübayaatta bulunmuş olmala
rından ileri gelmiştir 

Alman firmalarının bulgar tiitünle

rine karşı son zamanda daha fazla alı -

er olmaları tütün piyasasını iyice can
landırmıştır. Daha geçenlerde Berck
mann ve Reemstma namınadki büyük 
alman sigara fabrikaları yeniden 2,5 
milyon kilogram tütün satın almışlar
dır ki bu suretle Almanya'nm. son ak
tedilen takas itilafı dahilinde Bulga
ristan'dan alacağı umum tütün mikta
rı eski rekolteden kalma 3,7 milyon 
kilogram tütUnle beraber 14 milyon 
liitogramı bulacaktır. 

Butgaristan'ın 1932 ve 1933 rekolte

lerinden elde çok az mıktarda mal kal

mışbr. Alakadarlann verdiği maltıma

ta nazaran bu seneki tütün rekoltesi 

geçen senekinden haylı az olacak ve 18 

milyon kilogramı geçmiyecektir. Bul

garistan tütün piyasasında Almanya'da 

tütün istihlakatının artması dolayısiy

le 1934 mahsulünün kolaylıkla ihraç 
edilebileceği kanaati hakim bulunmak
tadır. 

Küçük kıralın 

İn~ilteredeki hayatı 
10 birinci teşrin tarihli Deyli Meyi 

gazetesine husasi muhabiri yazıyor: 

Kırat Alekaandr'ın vurulduğu ha
beri, bütün Avrupa'yı santığı sıralar· 
da Yugoslavya tahtının varisi ve veli
ahti on bir yaşındaki Peter, Londranın 
Surrey kısmında bulunan Saudroy mek 
tebindeki arkadaşları ile neşeli neşeli 
oyun oynamakta idi. 

Bu facia, her ne kadar telefonla 
mektebe bildirilmiıae de resmi makam
lardan teyit edilmeden evel babasının 
ölümünü çocuğa bildirmek muvafık 

görülmemiştir. 

Veliaht Prens Peter, Noel yortusun
dan sonra bu mektebe talebe kaydo
lunmuş ve geçen ay İngiltere'ye gel· 
mişti. 

Mektep açılmadan evci İngiliz mü
rebbiyesiyle fngiltere'ye gelmif ve bir 
müddet Londra otellerinden birisinde 
oturmuştu. 

Burada iki oda kiralamışlardı. Otel

de oturduktan müddetçe hiç bir ziya

retçinin kabul edilmemesine ve prens 
hakkında sorulacak suallere cevap ve
rilmemesine dair sıkı talimat verilmiş 
bulunuyordu. 

Küçük Prens, ilk defa olarak Yu· 
goslavya'dan uz~klaşmış, anasından, 

babasından ayrılmış bulunuyordu. 

Kendisinin emniyet altrnda bulun
durulması için İngiltere hükumetince 
sıkı tedbirler almmıştt. 

Küçük Prens ata binmesini, yüzme
sini ve otomobil kullanmasını bilmek
tedir. 

sızlar arasında bir itilaf aktedilmek U
zere olduğunu gören kırat ikinci plan
da kalarak hadiselerin inkişafını bek
lemeği muvafık bulmadı. Bu maksatla 
giriştiği siyast seyahat Marsilya f aci· 
asiyle maalesef yarım kalmısbr. 

HAK1M1YET1 MlLLlYE 

Yabancı postaıı 

Fransız gazeteleri suikastten dolayı 
itham ediyorlar • 

reıımı 
•• 

Yugoslavya Kıralı Alelısandr'ın bir 
hadise çıkmadan bütün Balkan memle
ketlerini gezdikten ve kendi toprakla
rında da uzun bir seyahat yaptıktan 

sonra fransız toprağına ayak basması
arn hemen akabinde katledilmiş olması 
framuz gazetelerini Fransız polis ve 
emniyeti umumiyesi aleyhinde çok ~id
detli ve acı hücumlarda bulunmıya sev
ketmi§tir. Sağ cenah matbuatı fransız 
polisinin m~suliyetini t~sbit ettikten 
başka bu dfrn asıl sebeplerini rejimin 
kusurlarında aramalctadırlar. 

Tan gazetesi diyor ki: 

"Feci Marsilya cinayeti her tarafta 

teessüre sebebiyet verdi ve hiddet u

yandırdı. Fakat, yeni olmıyan bazı me

selelerin ağırlığı şimdi daha fazla gö

ze çarpmaktadır. Fransız efkarı umu

miye.si memlekette asayi~in kafi dere

cede temin edilmiş olmad1ğı endişesin

de hemen hemen müttefiktir. Şimdi.

den, mesuller gösteriyor ve cezalar is

teniliyor. Filhakika kabiliyetsizler ve 

ihmalciler hakkında şiddetli bir ada

let tatbik edilmelidir, fakat, tabiidir ki 

bu kabiliyetsizlikler ve ihmalcilikler 
tesbit edildikten sonra. 

Şimdiden, idare mekanizmamızın, 

ve, bu mekanizmadan ziyade idaremi

ze yavaş yavaş girmiş olan zihniyetin 

davaya mevzu olduğu muhakkaktır. Bu 

idarede disiplinin ve 
nin yerini bir nevi 
aldı . ., 

mesuliyet hissi
mukaddercilik 

Aynı gazete daha ilerde diyor ki: 
"Hükfimet idaresini ifsat etmiş olan 
ve hala da etmekte bulunan siyaset, kö
til siyasettir. Tecrübe polislere öğret· 
miştir ki bir idare adamına şahsen hiz
met etmek ve hatta onunla miicadele et
mek menfaatleri iycabıdır. Hepsi bu 
taktiği tatbik etmezler, fakat bunun 
açıkça tatbik edildiğini görmekle içle
rinden pek çoğu teessür, haset ve bil
hassa ümitsizlik duyarlar.,. 

Maten gazetesi de bu hususta diyor
ki: "Marsilya hadisesi gibi bir facia 
vukua geldiği zaman hiddetlenmek ve 
acımak eyidir. Fakat derhal mesulleri 
cezalandırmak daha eyidir, çünkü bu 
facia meydana gelmemeliydi. 

Hiç bir fransız otoritesinin imzala· 

mamış olduğu bir Çekoslovak pasapor

tu ta ıyan bu sözde hırvat Marsilya'da 

ne yapıyordu; nasıl oluyor da, hiç sor

guya ~ekilmeden bu adamın Valorb'a 

geçmesine müsaade edilmiştir? Nasıl 

oluyor da, vücudundan endişe edilme

dePl, Bu~ du Ron vilayetinde oturma
sına göz yumulmuştur. 

Diğer taraftan kıratın arabası ne

den eli kılıçlı veya tabancalı süvari

lerle çevrilmemişti: ve hatta neden o
tomobilin etrafında bisikletli veya mo
tosikletli polis memurları bile yoktu? 
Şüphesiz ki bir katilin halk arasına ka
rışmasının ve bir bomba atmasının ve
ya bir tabanca çıkarmas1nın önüne hiç 
bir zaman geçilemez. Fakat bir adamın 
resmi bir otomobilin çamurluklarına 

binmel'ine ve içindekileri öldürmesine 
mani olunabilir ve olunmalıdır. Bu sa
dece bir teknik ve maddi tedabir me
selesidir. 

Eğer hükfunet vazifesini biliyorsa, 
derhal suçluları ve bilhassa kabiliyet
sizleri mahkemeye çekecek kararları 

çıkarmalıdır. Evvela tecziye sonra nu
tuklar. Memleket bunu istiyor, memle
ket bunu bekliyor.,, 

Kotidiyen gazetesi diyor ki: "Her 
şeyden önce insan, polisin beceriksizli
ğiyle kanı çamura karıştırmış olması 

hissini duyuyor. 

Çünkü, Marsilya'nın ortasında kıra
lı sahile çıkarmak, siyasi düşmnaların 

gözlediği bir hükümdarı halkın orta
sında dolaştırmak bu tam manasiyle bir 
deliliktir. 

M. Musolini'nin hiç bir zaman İtal
ya'dan çıkmak istememiş olmasını ne 
eyi anlıyoruz! 

Ekzelsiyor gazetesi de "cezalar mer
ba~t.sizct! <L>lsun ••• ,, serlevbasiyle şöylt! 
diyor: "Kimse anlamıyordu. Sokakta 
geçenler biribiriyle konusuyorlardr • 

Hem katile karşı hiddet ve hem de kat· 
lin önünü almasını bilememiş olanlara 
karşı tenkidi ifade eden kısa cümle. 
ler biribirini takip ediyordu. Mecliste 
de aynı aksülamel müşahede ediliyor
du. Burada filiy&t isteniliyor. Fazla 
cömert memleketimizde yabancıların 

gördükleri kolay kabulün şiddetle mu
rakabe altına alınmasını istiyorlar. Vü
cudu arzu edilmiyenlerin aralarına ka· 
rışmamasını talep ediyorlar. Ve bunun 
için de millt emniyet ve devlet polisin
de derin bir ıslahat düşünülüyor. Fran 
sa'ya büyük bir dostluk ziyareti için 
gelen kıralın katli Reisicümhuı- Du· 
mer'in katlini takip ediyor. 

Bu kadan fazladır. 

Memleket ciddi ıslahat ve merha
metsizce cezalar istiyor. 

Hükumetin ona her ikisini de ver
mesi Iaz:nndır. 

L'Eko dö Pari gazetesinde Hanri 

dö Xeilis de diyor ki: "M.arsilya faci

ası haberiyle Fransa'yı sarsmış olan he

yecan sükun bulmaktan çok uzaktır. 

Sırp1arın büyük kıralt önünde duyulan 

büyük acı hissine şiddetli bir milli u

tanç duygusu karı ryor; çünkü hey

hat' bu hadise yalnız fransız menfaat

lerini değil Fransa'nın şöhretini de ya

ralıyor ve hariçte onun aleyhine istis

mar edilecektir. Nazırlarımızdan biri

nin ve mütevazı memurlarmu:r.ın vad

fe ba~ında ölmüş olmaları ve bu suret

le bizim de matemden hissemiz olması 

belki hariçte uyanan fena tesiri biraz 
azaltır, fakat büsbütün silmez. 

"Marsilya cinayeti bir sürü kötü hi

kayeleri, inanrlmıyacali keşifleri ta

mamlıyor, öyle ki polis idaresi tam te

fessüh halindedir. Emniyeti umumiye, 

birkaç mert adamın yanında maurape
restler, haydutlar, aç gözlü memurlar 

ve lekeli politikacılarla dolu bir hırsız 

yatağı olmuştur. Ve dahiliye naz:ınnm 

bu tefessüh etmiş yarayı kızgın demir

le dağlıyacak adam olmadığı anlafıl

mrştır • ., 

Öte yanda sol cenah matbuatı, sos

yalist ve komünist gazeteleri, sağ ga

zetelerin neşriyatına çok şiddetli ce

vaplar vermekte, ve Manilya ııuikasti

nin sosyalizmi ezmek için fa;ıistler di

ye tavsif ettikleri muhafazakSrlar ta
rafından istismar edilmek istendiğini 

fakat fransız milletinin buna müsaade 
etmiyeceğini kaydetmektedirler. 

Yeni nefriyat. 

Çığır 
Ankara'da her ay muntazaman çı

kan bu gençlik fikir ve sanat mecmua

sının ikinci teşrin sayısı da olgun mUn 

derecatiyle çıktı. Yazı hayatımızda sis

temli neşriyatiyle bir çğır acan bu ele-

ğerli mecmuanın yeni sayısında: Hıfzı 

Oğuz Beyin "Gençlik ve demagoji,. , 

Bahadır Ragıp Beyin "Gençlik teşkila

tı,., Saffet ve Kemal Eşref Beylerin 

"Türk dili.,, Hüseyin Namık Beyin 

"Bir eser münasebetiyle,., Abdülkadir 

Beyin "Türk boyları arasında ... Yakup 

Kadri Beyin "Moskova Edebiyat Kon

gresi.,, Rıdvan Nafiz Beyin .. Yolcu" 

Ahmet Muhip Beyin "Ay ı ığı,,. Cela

lettin Tevfik Beyin "Alevden el,.. Öz:

ben Beyin "Sır,,, Ayten Hanımın "İs· 

yan,, , Edip Hilmi Beyin .. Toroslara 

doğru,,, Hüsamettin Mustafa Beyin 

"Benim köyüm,,, Roussean'dan Vec:di 

Beyin "Yunanistan'm bozduğu Roma,, 
Enver Behnan Beyin "Semiramis.,. 
Hüseyin Cahit Beyin "Matbuat hayatr .. 
Ahmet Necat Beyin "Bir ~ötele kayho· 
lan su,., Tunalı Nazif Beyin "Tuna'da 
sabah,,, Ahmet İhsan Beyin "Kubilay,, 
yazıları ve Çakmakçı oğlunun tenkit· 
leri var. 

Her sayısı ile yeni bir hız ve tekamUl 
gösteren Çığır mecmuasım bütü nolı:ur 
larımıza bilhassa tavsiye ederiz. 

\. 7 l. TE:;::t:: 1934 ÇARŞAM~ 

/ Marsil. ra faciası ~'" 
Taymis gazetesı 
10 birinci re~rin tarihli Tt1ytll~ 

gaztesi. "Jlsrsilya'daki facia .. bıqlrt1 

altında fil bqmakttleyi ne~rediyot: 

.. Müthiş bir cinayet medeni Avrll' 
pa'nın katbini sarstı. Dün Yugosla'/)'J 

·el' Ktrah Aleksandrın ve Fransız Harı 
ye Nazırı M. Bartunun Marsilya'da tılt 
cinayete kurban gittiklerini en deriıl 
teesslirlerle haber aldık. 

Bulgaristan•a yaptığı muvaff akıyel 
1i .seyahatten dönen Kıral Aleksandtı 
müttefiki ve dostu olduğu Fransa'ıııll 
Reisicümhuruna resmi bir ziyaret yar 
mak üzere Paris'e gidiyordu. Kıral, IJ• 

zun müddettenberi Yugoslavya ile olafl 
münaş.ebatı dostane olmaktan ziyad• 
dürüst olan ltalya'dan ge~ip karadall 
seyahat etmektense, deniz yoliyle git' 
meği tucih etmişti. 

Onun için Dubrovruk torpidosııtli 
binen kır al. .sert deniz !erden g.eçert 
Marsilya'ya varmış. orada fcansu bJ11' 
kı büyük merasimle kendisini kat' 
şılamışlardı. 

Fransız -Oonanması, kıralı karşrJ.anll~ 
Bahriye Nazırı karara çıkıncaya k~c)al 
beraberinde bıılunmustu. 

Birçok kıtalar ve kalabalık bir ha.1~ 
kütlesi kıralı selamlamak için topl-'11j 
mıştr. M. Bartu büyük misafiri :sel 
rıhtımında Fransa hüklımeti ruunııı' 
karşılamış, ondan sonr.'3 lıu facia vu1'ıl~ 
gelmiştir. 

Kıra}, fransız toprağımı ayak bJS' 

tıktan beş dakika sonra ölmüştür." 

Makaleye, cinayete dair bir rnilrl'1 

ta.f sil at verdilcıen sonra gene dt' 
vanı olunmakta ve clenilmektedir ki: 

"Siyasi cinayetleri büyük bir ıeef' 
sUr ve nefretle karşılıyan ln~ilt""'d' 
Fransa'nın bu hadise dolayısiyle dLI~ 
duğu teessürler gayet eyi anlaşııırıa~' 
tadrr. 

Cinayet kurbanlarrnın dost ve akt~ 
balarmm teessiirieri ne ingilizler ~cıt•f 
mikyasta iştirak ederler. Bu tce"'"{itı 
Yugoslavya Veliabti'nin İn•:iltcrc'tl' 
tahsilde, ölen kıralın kayınanası RO' 
manya kıraliçesinin memleketimizi :ıl• 
yarette bulunması dol:ıyısiyle ı,u teef 

sür büsbütün artmıştır. . ..,. 
Bu teessürli, .sert bir df'niz seya,... 

tinde bulunmak istemediği için kllf' 
yoliyJe kocaaiyle huluşmoı~a giden ıcf' 
ralice Mariye de sunarız. 

Cinayet kurbanları. yeni Avrupa'f. 
kurmak istiven mimarlar arasında yliİ" 
sek bir mevki isgal cdivorlardı. 

Kırat Aleks.,ndr'ın harpta ve tıaıf 
tan sonra diolomasi saha!!ında göstf" 
miş olduğu faaliyet. son senelerin t1• 
rihine geçecektir ... 

'Makale krralrn ı:eliahtllği ,._.msfl1~ 
da Balkan harbmda v'" büyük harf 1 
ordulara kumanda<;rnrfan, daha Sotd 
lcrrallık mcvldine cılcmasrndan bahsi~ 
tiktl!n, Jcı.uca tariht maTllmat vtrd 
tf'n sonra diyor 1ci: f~ 

"Uzun zamandanberi memle'kerifl 
harici sivasetini kuvvetli blr elle id~ 
etmiş olan turalın öfümtı, umumT ~; 
nıpa baknnmdan bir felakettir. J<ii .,ıı 
itilafrn kunılma11ında ktraJ, büyUk 
rol ovnamıştrr. 

Şo~~ Muhtelif vesilel erle kıralın 
olmadı~1 tahak1mk etmiştir. ~ 

Kırat Aleksandr·m kalkıp Dıı1 ~ 
Kıraltnr ziyaret etmesi Balkan itİı:ı ~ 
vaziyetinde veni bir inkisafın amili 

0 

muştur. 
6 

Meşum bir facia ile neticeteneıı f~ 
seyahatindeki maksat da müttefild lı I' 
hınduğu Fransa iJe Yugoslavya - ıc~,, 
ya münasebetlerinin bir yola konulıı1 fı' 
sı hususunda müzakerede bu1un111' 
tı .. ,,.,, /J.rf 

Makalenin bundan sonraki kısıdJ ;iP 
M. Bartu'yu öğmekte ve mütcvelfl 1 
1omatın gördüğü değerli hizmetleri 1 

/atmaktadır:. 

~~~~==~~~ 
ı 

Ankara Halkevi Rcisliğirıdeıt ~ 

Temsil komitesine aza ~ıı::.~ 
üzere bu şubeye mensup azı' ı6 
22. 10.1934 pazartesi günü s~~~;c' 
otuzda halkevine gelmeler• 
olunur. __,/ 

Kiralık. ,,!'. 
Sankötk 1karııaında Mecaı • ~ 

evinde lher .tiir)ü konforu oloo j)lj C. 
bir hol kiralıktrr. Bclıçiye miir•~ 



~[~M~e~m~le~ke~it~P~os~ta~s~ı ~] ~~iye~ekiletiveTür~ye 
C. Merkez Bankasindan: Muğla'da belediye seçimi 

16 Teşrinievvel 1934 tarihiı.de 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası idarei merkeziyesinde yapılan 

ikramiyeli % 5 faizli 1933 istikrazma ait 
' 

üçüncü ikramiye keşid esinde kazanan numaralara dilsen ikramiveleri 

ltuf Jada 1nt11iabata lşt1rali e<ıen H anrmTarımrz ve halkın tezahüratı. 
Muğla - Burada seçim ayın onunda 

baıladr. O gün ıehir bayraklarla donan

dı Resıni daireler, Belediye, Fırka, Halk

evı daireleri çok güzel süslendi. Sabah • 

"1in aaat 8 de mektepliler renkli kığıt
ı.,, bayraklar, yeıffiiklerle süslenıniıti. 
Oto.nobiller belediye önUnde toplandılar. 
Bir taraftan mızıka ve davullar çalını -
1ordu. Seçim sandığı bir otomobilin Uze. 

riııe kondu. Önde mızıka, arkada mek l 

tepliler ve halk çok kalabalık bir halde 

1ihilyilfe geçtiler. Sandıkla bütün ıehri 
dolqtııar. Halk çok co1kundu. Siyasi 

laaıdannr kullanacak halk çok büyükse

~ içinde idi. Her tarafta bayram duy

&uı.n yükseliyordu. Sandık dolapp gös

~ yapıldıktan sonra tekrar belediyeye 
ltlbıdi. Sandık yubn çıkarılarak seçim 

derneği azalannm gözü önünde kapandı 
~ lbtlhürlendi. Sandığa ilk reyi Vali Be
)11\ refikası Hamiyet Hanım attı. Sonra 

~ler biribirini kovaladı. Seçim salonu 

lı: cahınç kadın, erkekle dolu idi. Her -
ta suskunluk, ağır bathlıkla mahalle 

'2ıllllarında bulunan drf•--' -- · - :ı t\arı· ....____ _______ . 
Çıbık Kazası 

nın hizasına imzalarını koyuyorlar, son
ra sandık başına giderek reylerini atı· 

yorlardr. Bütün memurlar, müessesat ve 

dernekler reis ve azalan ve halkın mü -

hinı bir kısmı aileleriyle gelmiılerdi. 

Rey atma iti akpm saat 17 ye kadar 
sürdü. Kalabalık hiç eksilmedi. Ertesi 

gün de aynı kalabalık oldu. Bu yazıyı 
yazdığım zamana kadar reyler iki bini 

bulınuıtu. 

Muğla seçim zamanı 5 gün sürecek

tir. Halk reylerini kamilen büyük ve ta

rihi Fırkaya istekle, sevinçle verdiler. 

Vilayetimize bağlı kazalardan alınan 

haberler çok sevinç uyandıracak bir hal

dedir. Seçim kazalarda da ayın 10 nun

da başlamıı, davullar, zurnalarla sandık

lar gezdirilmiş gösterişler yapılmıştır. 

Bodrum, Dadca, Marmaris, Köyceğiz, 

Fethiye kazalarında seçim bir günde bit

miş, ve bütün seçimler reylerini C. H. 

Fırkasına vermişlerdir. Mugla ve Milas

ta seçim beş gün sürecektir. Bütün vila

yet seçim günü bir bayram gibi çalkan-
dı, sevindi. M. C. 

Belediye Reisliğinden: 

, Numarılar 

7781 
7782 
7783 
7784 
7785 
7786 
7787 
7788 
7789 
7790 

22571 
22572 
22573 
22574 
22675 
22576 
22577 
22578 
22579 
22580 
24361 
24362 
24363 
24364 
24365 
24366 
24367 
24368 
24369 
24'-\70 
27301 
27302 
27303 
27304 
27305 
27806 
27807 
27308 
27309 
27810 
38021 
83022 
33023 
33024 
88025 
33026 
33027 
83028 
33029 
S3030 
36461 
36462 
86463 
36'64 
36465 
36466 
86467 
36468 
36469 
86470 

lkr1miyeler 
T. Lirası Numaralar 

120 38101 
120 38102 
120 38103 
120 38104 
120 38105 
1:!0 38106 
J20 38107 
120 88108 
120 38109 
120 3Sı ıo 

12() 41491 
120 41492 
120 41493 
120 4149• 
120 41495 
120 (1496 
120 41497 
120 41498 
120 41499 
120 41500 
120 60871 
120 50872 
120 50873 
120 50874 
120 50875 
120 50876 
120 50877 
120 50878 
120 50879 
120 50880 
120 68531 
120 68532 
120 68533 

12o 68534 
120 68535 
120 68536 
120 68537 
120 68538 
120 68589 
120 68540 
120 86311 
120 86812 
120 86313 
120 86314 
120 86315 
120 86316 
120 86317 
120 86318 
120 86319 
120 86320 
120 88181 
120 88182 
120 88138 
120 88134 
120 88185 
120 88136 
909 8813'1 
120 88138 
120 88139 
120 88140 

gösterir tasdikli listedir. 

ikramiyeler 
Numaralar 

ikramiyeler 
Numaralll' 

lramiyU 
Numaralar 

ı.nmiyeler 
T. Liraaı T. lirası T. Ur111 T. Lirlll 

120 104881 120 133321 120 177131 120 
120 104882 120 133322 120 1771:-12 120 
120 104883 120 133323 120 177133 120 
120 104884 120 133324 120 177134 120 
120 104885 120 133R25 120 177135 120 
120 104886 120 133326 120 177136 120 
J20 104887 120 133327 120 177137 120 
120 104888 120 133328 120 177138 120 
120 10~89 120 133329 120 177139 5000 
120 104890 120 133330 120 177140 120 

909 107101 120 137911 120 177501 120 
120 107102 120 137912 120 17750'2 120 
120 107103 120 137913 120 177503 120 
120 107104 120 137914 120 177504 120 
120 107105 120 137916 120 177505 120 
120 107106 120 137916 120 177506 120 
120 107107 120 137917 120 177507 120 
120 107108 909 137918 120 177508 120 
120 107109 120 137919 120 177509 120 
120 107110 120 137920 120 177510 120 

15000 110481 5000 152261 120 188841 120 
3000 110482 120 102262 120 188M2 ,., 

120 110483 120 152253 120 188348 120 
120 110484 120 162254 120 188344 120 
120 110485 120 152255 120 188345 120 
120 110486 120 152256 ıoo 188848 120 
120 11°'87 120 152257 120 188347 120 
120 110488 120 162258 120 188848 120 
120 110489 120 162259 120 188849 .., 
120 11°'90 120 1()2260 120 188360 1!0 
120 110881 120 160041 120 189511 120 
120 110882 120 160042 120 189612 120 
120 110888 120 160048 120 189513 120 
120 1108& 120 160044 ııo 189614 120 
120 110885 120 160045 120 18951& 120 
120 110886 120 160046 120 189616 120 
120 110887 120 160047 120 189517 120 
120 110888 120 160048 120 189618 JZO 
120 110889 120 160049 120 189619 120 
120 110890 120 160050 120 189620 120 
120 111761 120 162211 120 191771 120 
120 111762 120 162212 120 191772 120 
120 111763 120 162213 120 191773 120 
120 111764 120 16221' 120 191774 120 
120 11176li 120 162215 120 191775 120 
120 111766 120 162216 120 191776 120 
120 111767 120 162217 120 191777 so.ooo 
120 111768 120 162218 120 191778 120 
120 111769 120 162219 120 191779 120 
120 111770 120 162220 '°' 191780 120 
120 119211 120 171>711 120 194251 120 
120 119212 120 175712 120 19'262 120 
120 119213 120 175713 120 194258 120 
120 119214 120 1'l671t 120 194254 120 
120 119211> 120 1757U5 120 1942515 120 
120 119'216 120 175716 120 194256 120 
120 119217 120 175717 120 194257 120 
120 119'l18 120 175718 120 194258 120 
120 119219 120 175719 120 194259 120 
120 119220 120 175720 uıo 194260 1~ 

Çubuk kazasının su ve yangın koruma ihtiyacı için yap 
tınlacak altı yüz elli bir lira yetmiş beş kuruş bedel kıy
metli altı adet çeşme ve bir yangın havuzu kapalı zarf usu· 
liyle 24-1~934 tarihine kadar münakasaya konulmuştur. 

Malzeme kamilen Belediyeye ait olacaktır. Daha ziyade 
tafsilat almak ve bedeli muhammenin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde depozito akçesini yatırmak veya muteber mil
li bir banka mektubunu hamil bulunmak şartiyle her gün 
ve her saatte Çubuk Belediyesine münakasa günü olan 
Çarşamba günü saat 16 ya kadar müracaatları ilan olunur. 

1 - Bu istikrazın tedavülde bulunan A. B. C. tertiplerinden yukardaki numaralan taşıyan her bir 
tahvile, karşısındaki ikramiyenin üçte biri ödenir. 

....... -= 
lialrimiy t' M·ıı· , . e ı ı ıye nın romanı: 3 

(3023) 8--4653 

Tefrika: 116 

İnsanlığın ha 1 i 
Andre Marlo 

lk· · in ~ ısfnın de bu ölü beklemeğe benziyen halden kurtul· 
lC aga, k<Jnuşmağa, durmadan konuşmağa ihtiyaçları vardı. 
~~tof?.. meı kezin nasıl zaptedildig~ ini Kiyo hapishaneden 
~on· • ' · 
in ıg le nel\!r konuştuğundan bahsetmek istiyordu; Kıyo 
ol~:~kat hap~e konulmadan önce May'ın tevkif edilmemiş 

gunu haber cdmıştı. 
Rat f ·k· •in· . ? yan tarafa, Kiy'>'nun hemen yamacına, acının ı ı· 

Ya 
1 bırıbirinden ayırabildiği kadar uzağa uzanmıştı. Ağzı 

ırı 11 açık, neşeli burnu altındaki dudaktan şişik, gözleri he· li:n hemen kapalı, fakat yalnız ölümün verdiği, çekingen· 
ıa·."e muhakeme bilmiyen mutlak dostlukla Kiyo'ya bağlı 

1• teha· rı;?. ıt ve yaralarla dolu karanlıklarda, ihtilalin el açan 
anıma b~ğlı bütün bu kardeşler arasında, onun hayatı-

2 - B. tertiplerinin ikramiyeleri muvakkat makbuzlar üzerinden tediye edilir. 
3 - İkramiyeler Türkiye Cüm huriyet Merkez ve Türkiye İş Ba nkalarmın merkez ve şuti'elerfnde 

bu tastikli keşide listeleri üzerin den ödenir . 

mn taşhk kıydanna düşmüş ve hüküm yemiş hayat dö -
k-üntüleri ... Bütün bu adamlar, geçip giderken, kendilerine 
ait olabilecek olan tek büyüklüğü tutup yakalamak iste -
mişlerdi... 

Muhafızlar üç çinli getirdiler. Bunlar savaştan önce tu
tulmuşlar, şöyle böyle muhakeme edilmişlerdi ve simdi 
kurşuna dizilmeği bekliyorlardı. 

Bunlardan biri bağırdı• 
- Katoft 
Bu adam, Hammelrih'in ortağı Luyuşuen'di. 
- Ne var? 

- Nerede kurşuna dizdiklerini biliyor musun; yakında 
mı, uzakta mı? 

- Bilmiyorum. Bildiğim yalnız buradan tüfek sesi iıi
tilmediğidir. 

Daha uzaklardan gelen bir ses: 
- Denilene bakılırsa cellat, adamlan öldürdükten ıonra 

altın dişlerini söküyormug. 
Bir başkası: 

- Umunnnda değil: altm dişim yol[ l>enbd. 
Uç çinli cigaralarmm dumanını dwmak11ap 1&VIU'Q09 

tardı. 

Biraz ötede, bir yaralı ıordu: 
- Fazla kibritini% var iDi? 
- Evet. 
- Bana bir kutu gönderir misfnlz? 
Lu kutuyu, elden ele geçirerek, yaralıya· kadar gBnC!eral 
Sonra alçak sesle~ 
- Cesurca öldilğUmiln oğluma bildirilmeahıl laterdint' 

dedi, ve sonra alçak sesle ilave etti: ffölüm kolay defil 1,,, 
Katof, ta içinde, bir rahatlık duyuyordu: ne karw.,,... 

çocuğu vardı. 

Kapı açıldı. 



SAYJFA t• :fAK!M1YET1 MİLLİYB 

.ılarsilya faciası filmi 
( Ba§ı 1. incı •ayılada) 

Kendini iıtikbale gelenleri, ya 
nrnda M. Bartu olduğu halde, 

ıelamlıya ıelamlıya ... 

Franıız Hariciye nazırile beraber 
giilümıiye gülümliye, otomobile 

binmi§ti. 

Halkın cofkun tezahürlerine te
be .. ümle cevap veriyordu. 

Otomobilin baıamaklarına atlayıp tabancaıını kıralın üzerine ııkma· 
'l ya bcqlayınca ıolör otomobilin vol anını bırakıp mütearrızın ıırtına ya

pıfmıı ve kaymakam Piyole de atını geri döndürüp kılıcını çek-;rek ... 

I 

Mütearrızın kalaıına in'clirmeğe bQflamııtı. 

Kaymakam katile vurmtiğa Clevam ederken otomobilin ıoluntlakl kapı 
açılıp yaraldara ilk yardımlar y_apılmııtır. 

B!raz ıonra, otomobil borıa binasının kÖ§eıine geldiği ıırada, tabanca 
•eıleri iıitilmiı, halk biribirine karıımııtı. 

17 1. TEŞRiN 1934 ÇARŞAMBA 

Ve mevkip gene devam etmiı, hallı lacianıa bil)'ii/t. 
lüğünden haberm ge'Çenleri alklflıyordu. 

Böylece belediye dairuine gelinmiı.ti. 

Ölen Kıral Alekıandr Hazretleri Buıdüron V ali.U.ln 
odaıında kanapeye uz.atıldığı zaman artık bütün ümitler,. 

bitmiı ve her ıey ıönm.Jiıtü. 

ı j 

Bir buçu' •aat ıonra, lazla k ın kaybından ölen M. Bartu d11 
~etirilip kıralın yanı btıfı na yatırılmqtı. Karalın iki 

tarafında iki zabit, Bartuuun iki yanında 
vefalı iki meıai arkadcqı •on .elam ve 

tazim nöbetini tutmuflardır. 

Katil halk tarafından linç 
edildikten •onra. 

M. Bartu otomobilden in dirilmiı, Kıral otomobilin 
kanapeleri üzerine uzatılmı§ ..... 

Kıralın otomobilinin yanında giden ve bcqı ile atının iki ıivri kulağı 
görünen kaymakam Piyole'nin atının arkaıından fırlayan bir adam .. 

Katilin taarru • 
zuna uğrayan 

mütevella kı • 
ralın bindiği a
rabanın kana • 
peleri kan için
de kalmıştır. 
Solda Ceneral 
Corç'un, orta· 
da kıralın, sağ
da Bartunun o
turduğu ye~ler. 

Yerlere •erilen katilden alttllt 
kanlar kaldırımlarc kirletmifti. 

1 

l 

1 

1 

ı 

1 

1 
2 

3 
4 

5 

6 



HAKlMlYETl MlLLlYE 

Efektriği nasıl kullanmalı 1te kazalar -
dan nasıl korunmalı ? 

~l~ktrik en yüksek verimli ve zamanımızın tekemmül etmiş bir fenni olduğundan bun
antstifade edilmesi alemi medeniyette en mübrem bir ihtiyaç halini almıştır. Elektrik 
~llanıldığmda yanlıs ve kasdi bir hareket yapılmadığı takdirde bunun insanlara kat'iyyen 
!r tehlikesi olmadığ~ sabit olmuş bir haki kattir. Tehlikeyi mucip olacak ahval aşağıda 
ırer birer gösterilmişrlr: 
1 - Ha A h d. kl · · ·· · t 1 vaı at ıre erının uzerıne ırman mama r. 
2 - Havai hat direklerini yere bağhyan tesbit tellerine dokunmamalı, bunları sarsma 

malı ve üzerine binip sallanmamalı. 
3 - Direklerde bulunan fincanlara veya tellere taş ve saire atmamalı. 
4 - Havai hat direğinden sarkan ve sark ıpta yerde duran bir tele hiç bir zaman cıo

kunmamah ve yanına bile sokulmam alı, çünkü direkten sarkıp toprağa temas 
eden bir telden yere kuvvetli cereyan geçer. 

5 - Yanından havai hat telleri geçen ağ açlara, çatılara ve saireye çıkıldığında tellere 
temas etmemek icin son derece dik kat lazımdır. 

6 - Havai hatlar yakı;;_mda çocuklar uçurtma uçurmamalı ve futbol oynamamalı; çün
kü uçurtma ipleri - bahusus biraz ru tubetli de olursa - bir cereyan teline temas 
ettiğinde cereyanı mükemmelen nak !edebilir ve bu suretle ipi tutan çocuğun ve
fatına sebebiyet verir. 

7 - Muhavvile merkezine ve etrafındaki parmaklıklara cıkmamahdır. 
8 - Ölüm tehlikesi olduğundan muhavvile merkezleri binalarına ve cereyan anahtar

larının bulunduğu kulübeye kat'iyyeıı girmemelidir. 9 - Yağmurlu havalarda dikkatli davranarak ıslak olan havai hat direklerine dokun-
lO maktan sakınmalıdır. 

- Hanesinde veya dükkanında Elektrik tesisatı ve elektrik alatı bulunanlar, bunla
nn muntazam ve noksansız bir halde olmasına dikkat etmeli; şöyle ki: anahtar
~arda, prizlerde ampul düylerinde, ko rdonlarda, tel borularında, ta~an rozasl~rın
da, elektrik saatinde ve tablosunda ve sair evde kullanılan elektrık aletlerınde 
bir kınklık veya bozukluk olursa, ihmal etmeyip derhal bir elektrikçi vasıtasiyle 

lt tamir ettirilmelidir. 
- Saat ve bina rabıt sigortası mühürlerinin aboneler tarafından açılması veya bo-

2Ulması tehlikeli olduğundan memnudur. Bu gibi hareket, kanunen mahfuz olan 
hukukumuza bir tecavüz demek olduğundan, failleri hakkında takibatı kanuniye 
Yapılır. Bir hane tamamen veya uzun müddet terkedildiği takdirde, cereyanın ke-

t silmesi idaremizden tahriren talep edilmelidir. 
2 - Elektrik saatlerinin sigortaları bozul duğunda bunun tel ve saire ile tami~i tehli

keli olduğundan memnudur; bozulmu ş sigortayı yeni bir sigorta ile tebdıl etmek 

13 lazımdır. 
- Ratıp yerlerde elektrili cereyanı dah a tehlikeli olduğundan, bu gibi yerlerde, 

bahusus ıslak tel ile, elektrik telleri ne ve ampullerin düy ve griflerine dokun-
l maktan sakınmalıdır. 
4 - El ampulleri seyyar olarak kullamld ığı takdirde ampuller muhakkak cam mahfa-

2alı ve kafesli olmalıdır. Aksi takdir de yalnız normal düy veya anahtarlı düy kul-
& landması gayet tehlikelidir. 
S - Elektrik cereyanına kapılmış olan bir şahıs görüldüğünde, o dakikada elektrik dev 

~esinden çıkanlmahdır. Kazazedeyi işbu devreden kurtarmak icin üzerinde, altın
da veya elinde hali temasta bulunan elektrik telini temastan ayırmak lazımdır. 
Bu da asla el dokunulmryarak kuru bir tahta ve ağaç parcasiyle te1i üzerinrlP.n 
itmekle olur. Kazaya uğnyan bu su retle cereyandan kurtarıldıkta artık onun ya
nına sokulmak ve el ile dokunml\kta bir tehlike yoktur. Hemen vakit kaybetmi} e
rek kazazedeye bulunduğu yerinde en aşağı iki saat müddetle sun'i teneffüs atne 
liyatı yapmak ve üzerine su ve bu gibi mayiat serpmemek ve bulunduğu yerin ha
\?asınx tecdit etmek lazımdır. Gayet tabiidir ki, bu gibi ahvalde doktora müraca
atla beraber yardım etmek üzere en seri bir vasıta ile idaremize de maliimat ver
nıek limndır. 

~:U§terilerimizi her cihetçe memnun etmek gayemiz olduğundan, idaremiz elektriğin 
~tfillıılnıası hakkında istenilecek malftmatı her zaman memnuniyetle ve meccanen ver-
~adedir. 8-4649 

~filli Müdafaa Veki1eti 
sahn alma komisyonu 

ilan lan. 

İLAN 

İNŞAAT: Selimi ye Kışla
sının tadilat ve tamiratı ka
palx zarf usuliyle münakasa 
ya konmuştur. İhalesi 23-10-
934 salı günü saat 11 dedir. 
Taliplerin keşif ve şartna
meleri ile projeleri görmek 
üzere her gün M. M. V. sa
tınalma komisyonuna mü
racaatları ve münakasaya 
iştirak için dahi teminat ve 
teklif mektuplarını ihale sa· 
atinden evel mezkur komis
yon reislii?:ine vermeleri. 

(2755) 8--4269 

İLAN 

1. fırka ihtiyacı ic.in 310 
ton yulaf kanalı zarfla satın 
alınacaktır. İhalesi 27 birin
ci tesrin 934 cumartesi gü
nü saat 15.30 dadır. Talip
lerin sartname ve nümune
sini e-örrnek üzere her gün 
ve ihale 7.amanmdan evel 
teminat ve teklifnameleriy
le beraber Fmdıklrdaki ko
misvoncla hazrr bultmmala-
n. (2798) 8-4367 

tLAN 

Ordu srhhi ihtiyacı ıçın 
{66) adet seyyar etüv maki
neleri kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır. İhalesi 8-
11-934 perşembe günü saat 
14 te icra edilecektir. Talip 
ler evsaf ve şartnamesini 
görmek üzere her gün öğ
leden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin o gün ve 
saatinden evel teklif ve te
minatlariyle birlikte M. M. 
V. Satmalma komisyonuna 
mürcaatları. (3013) 8-4651 

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

R-43Q2 

jj;;;·-··-ı tnlıisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Muhterem halkımızın ehemmiyetle 

lla.zarı dikkatlerine: 
l - Cümhuriyet bayramında yaptıracağınız do -

r;:;::a tesisatını ancak Nafıa Veıcaletinin ehliyeti 
trik ~Ye vesikasını haiz ve şirketçe mukayyet elek • 

Çılere yaptrnnız. 
ı· ~ -. Tesisatınızı yapan elektrikçi marifetile şirke
~e ıhbamame gönderip tesisatınızı muayene etti

ız. 

nı 3 - Donanma tesisatının esas tesisatımzdan ve 

1 Uaddidinizin tahammü1ünden fazla olup olmadığım 
e ~~trikçilere muayene ettirip şirketimize haber ve -
rınız k. · b'l l" ' ı ıcabında başka muaddit vaz' ede ı e ım. 

Aksi takdirde büyük anzalara, dolayısile şehrin 
~ad~c ve büyük kısımlannın karanlıkta kalmasına E:e-
cbıyet v b'l' . . :a T ere ı ırsınız. 1 

ehlike ve arızalardan sakınımı.. · 

Elektrik şirketi 1 
-.. .. _llhlBıııııımıılllllt!lıınıııını nmıunıııır.RJllUHllllllllllHIUllDlillftDlllllllllllllllDllRHllanTIIDJIU!IDnDIHllUIDa 

Ankara Halkevi Reisliğinden: 
ıo.g~alkevi için 60 ton kok kömürü alınacaktır. İhale 23. 
anı 4 sal.~ günü ,saat 17 de yapılacaktır. Satıcılar şeraiti 

ClJnak Uzere hergün Halkevine müracaat edebilirler. 

111--••-... •mm-mııa~ 
Kadın asla unutmaz 

"tn &a:ıı ......... _.. -
t;p ~--,........,,,,ı1111•••11uıuwı-1-•ınıuıııw ... n•111 

1 - Paşabahçe'de yeniden yapılacak "106704,, lira be
deli keşifli fabrika inşaatı kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartnamesiyle projeleri on beş lira mu
kabilinde Cibalide Levaznn Şubesi Nakit Muhasibi Me
sullüğünden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 7-11-934 tarihine müsadif salı günü saat 
on dörtte Cibali'de Levazrm ve mübayaat şubesinde ya
ptlacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yu
karda tayin olunan gün ve saatten evel komisyona veril
melidir. 

5 - Kırdırma, şartnamenin maddei mahsusası muci:" 
bince fenni ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6-Talip olanların o/o 7,5 muvakkat teminat parasiyle 
birlikte müracatlan. (6755) 8-4658 

Havacılık ve Spor 
mecmuasının 129 

sayısı çıktı . 
·€4fLTW 

Savur Belediye Reisliğindeıı: 
. Kazamız numara konma işi için saçtan ve numaralan
dırılmış (20) santimetre uzunluğunda ve {15) santimetre 
genişliğinde (300) sokak numara levhası ile (8) santimet
re genişliğinde ve (10) santimetre uzunluğunda (5700) ev 
numara levhası alınacaktır. 9-10-934 gününden itibaren 
(20) gün için açık eksiltmeğe konulmuştur. İsteklilerin 
şartnameyi anlamak üzere Savur Belediye Reisliğine da-
nışılması ilan olıthur .. (3025) 8-4655 

SAYIFA 7 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alına Komisyonu ilanları 

15 TON SARI SABUNLU KÖSEL~ 
6 ,, ÇİKOLATA KÖSELE 
5 ,, Y AGLI KÖSELE 

1800 ADET MEŞİN 
8600 KİLO SARI V AKET ~ 

600 ADET SIRIMLIK ŞAPLIDERI 

Yultardaki malzeme pazarlılt suretiyle 25. 10. 934 tari"' 
hinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaattan. (2996) 8--4617 

.. l 

BEŞ ADET SU SAATİ 

(Müteahhit nam ve 
hesabına) 

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 18-10-934 ta
rihinde saat 14 te ihalesi İc· 
ra edilecektir. Taliplerin te
minat ile müracaatları. 

{3017) 8-4627 

Ankara Levazım amirliği 
satın alma komisyonu 

ilanlan. 

İLAN 
Kırk beş ton yerll kok 

kömürü münakasai aleniye 
usuliyle ihalesi 27 teşrinie
vel 934 cumartesi günü sa
at on dörtte yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek üzere 
her gün müracaatları ve mü 
nakasaya iştirak için de vak 
tinde teminatlariyle beraber 
Ankara Levazım Amirliği 
satın alma komisyonuna mü 
racaatları. (2837) 8-4388 

İLAN 
Izınir, Mevki kıtaatımn 

yüz kırk sekiz bin beş yüz 
kilo sığır eti 30-10~934 sah 
günü saat on beşte kapalı 
2arfla alınacaktır. Şartname 
sini görmek istiyenlerin her 
gün ve taliplerin de belli sa
atten evel teklif mektupları
m İzmir Müstahkem mevki 
satm alma komisyonuna 
vermeleri. (2921) R-4'il2 

İl.AN. 
İzmir Müstahkem mevki 

kıtaatmın ihtiyacı için yüz 
on dört bin beş yüz kilo bul
gur 27 teşrinievel 934 cu
martesi günü saat 15 te ka
palı zarfla alınacaktır. Şart
n:ı.mesini görmek istiyenle
rin her gün taliplerin de 
belli sctatten evel İzmir Müs 
tahkem Mevki satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(2823) 8--4370 

İLAN 
Ye .. miş beş bin kilo pata

tes mtinakasai aleniye usu
liyle ihalesi 4 teşrinisani 934 
pazar giinü saat on dörtte 
yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de 
vaktinc1e t eminatlariyle be
raber Ankara Levazım A
mirliği satınalma komisyo
nuna gelmeleri. (2907) 

8--4538 

fLAN 
Bin liralık saman alına

caktır. Pazarlığ"I 18 teşrini
evel 934 perşembe giinü sa
at on dörttedir. Şartname
sini görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için de 
vaktin<le teminatlariyle be
raber Ankara Levazım A
mirliği Satmalma komisyo
rmna gelmeleri. (3021) 

8-4654 

Alim Bey apartımanın
da nezareti fevkaiadc ve bü
tün konforu haiz bir daire 
kiralıktır. Kapucıya müra-
caat. 8-4663 

Ankara Belediye Reisliği 1 
UanJan. 

• 
İLAN 

2675,06 lira bedeli keşifH 
Yenişehirde Karanfil soka· 
ğrna parke inşasr 23 teşrini
evel 934 sah günü saat on 
buçukta Belediye Encüme
ninde pazarlıkla yaptırıla
cağmdan taliplerin müraca-
atları. (3033) 8-4661 

İLAN 

1124,84 lira bedelı mu· 
hammeneli su işleri için lü
zumu olan 62 kalem malze· 
me 23 teşrinievel 934 sah 
günü saat on buçukta Bele· 
diye Encümeninde pazarlık 
la alınacağından taliplerin 
müracaatları. (3032) 

8-<i•S6C 

!LAN 

Yenişehirde 1084 üncü a• 
dada 1 parsel numaralı ar
sada aôa fazlası olan 25 
metre murabbaı arsa yirmj 
gün müddetle ve aleni su· 
rette müzayedeye konul· 
muştur. Taliplerin 17 teşri· 
nisani 934 cumartesi güni 
saat on buçukta Belediyt 
Encümenine müracaatları. 

(3031) 8--4659 

Satılık bağ 

Ankaramn İncesu mev • 
kiinde 6 dönüm bir bağ ace• 
le satılıktır. Talip olanların 
Adliye vekaleti levazım mü• 
bayaa memuru H. Avni Be- ' 
ye milracaatlan. 8--4600 

ANKARA ASLİYE B1R1N• 
C'İ HUKUK MAHKEMESİN• 
DEN: 

Ankara'da Eskişehrin orta 

mahallesinden olup halen Anka• 

n.nın Hamamönünde Kerim ho• 

ca mahallesinde Kerim hoca so• 
lrağında bir numaralı Abdürrah· 
man Efendinin evinde Suttan 
oğullarından açık göz oğlu de" 
mirci Ahmet Efendiye. 

Ankara'da Şükriye mahalle• 
liinde Balıkçı Kırşehirli ölil Os"' 
man ağa hanesinde kannu Fat• 
ma Hanun tarafından aleyhiniz• 
açıJan boşanma davasının cere"' 
yan eden muhakemesinde. 

lkametgahınızın meçhul bu• 

lunmasmdan naşi ilanen tebli"' 
ğat ifaıma mahkemece karar ve• 
ritmiş olduğundan bermucibi 
.karar muhakemenin muallak bu" 
lunduğu 31-10-934 tarihine mil• 
sadif -çaJlamba günü saat 14 tC! 
mahkemede hazır bulunrnanı.ı: 

aksi takdirde gıy::ıbınrzda mu. 
hakemeye devam olunacağı tell• 
1iğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (3009) 8-4650 

ZAYİ 

29-9-934 tarihinde Gazi Li .. 
sesinden aldığım tasdikna .. 
memr kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin bük .. 
mü yp~ur. 

Adliye Vekaleti :f:laşn;i.i
f ett1şi Talat Beyın oghı 

8-4657 ADİL 
~ 

" Her nevi lan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon: 1230 
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Et, Tavuk, Balık, Sebze, Tatlı ve Börek olmak üzere 
sabah akşam ayn üç türlü yemek bir kişi için 14 lira iki 
kişilik bir aile için 23 liradır. Akşam yemeklerinde bir ~ 
çorba ilave edilir. Daha fazla iyzahat için 2073 No. ya ~ 
telefon edilmesi. Yenişehir Gazi Caddesi V ardar apar-
tımanmda Aş ocağı. 8-4569 

--· Halk tş idarehanesi , ......... İ 
Adliye sarayı caddesinde Balrkpazan meydan • 1§! 

lığında polis noktası karşrsLI ~ 
TELEFON: 2037 

Her nevi bono, emtia ve emlak alım, satımı ve 
idaresi, devairde iş takibi, yazı ve tercüme ve buna İ 
benzer halk iştıeri iı:~in çalışan Ankaramrzm ~ayanı iti· 1 
mat ve eski hir müessec::ec::idir. 8-4322 1 

IUllllllllmlllBr ... IDl .... llmmlllll!l! .. M!llml:JmEiliml!DBI ....... 

Ankara Fırka Kar~rgalıında Toıl· 
~layı Sa. Al. Komisyonundan: 

Topçu alayının ihtiyacı olan 70.000 Kg. odun, 140,000 
Kg. Linyit kömürü, 5,000 Kg. kuru fasulya 25-10-934 Kuru 
~asulya saat 9 da, odun saat 10 da, kömürün saat 11 de ale
ni münakasa ile ihaleleri yapılacaktır. Tliplerin teminatı 
muvakkateleriyle birlikte muayyen günde komisyonumu-
za müracaatları ilan olunur. (2888) 8-4462 

Nafıa· Vekileti 
Adana Yedinci Daire 

Su İşleri l\1üdiirlii~inden: 
- 15210 - on beş bin iki yüz on lira mukabilinde ve kapalı 

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

Bira nakJjya tina 
tenzilat 

Devlet Demiryollarından: 
Anadolu içinde ve hatlarımızın üzerinde kurulacak bira 

fabrikalarının bira nakliyatından ton ve kilometre başına 
nakliyat, tam vagonla olursa 2 kuruş, perakende olursa 
heş yüz kilometreye kadar 3 ve beş yüzden fazla kilomet
reler için 1,5 kuruş ücret alınacaktır. Tarifenin tatbik şart
lan icin istsiyonlara müracaat edilmelidir. 

Bu ücretler, 18. 10. 934 tarihinden itibaren tatbik edi-
lir. (3026) 8-4642 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 17 1. TEŞRiN 1934 ÇARŞAMB~ 
ı===z 

Tc:JQKiYE 

llRAAT. 
BANKAS\I 

·DAoA· 
BiRiKTiREN 
QA~T ~D~R 

,. 

İstan},ul Yeşill\:öy Tohum islah liO

misyoııtı müdürliiğiiııden: 
1 - Yeşilköy'de Tohum Islah istasivonu icm yaptırı

lacak "6864,, lira "69., kuruş bedeli keşifti Ahır, samanlık 
ve müstahdemin odaları inşaatı kapa lı zarf usuliyle, 21 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Seraiti anlamak ve kesifnamesini görmek istiyen· 
lerin İstanhul'da Vila yet M11hasehecili<Tine. Vesilköy'de 
Tohum Islah istasiyonu mürlürlüğüne her gün müracaat· 
lan. 

3 - gksiltmiye iştirak edeceklerin tPklif mektuplan, 
% 7,5 hesabiyle teminat akçeleri veya Banka mektubu 
kanuni vasıflan haİ7. olr1nklarma dair ehlivetnamelerivle 
birlikte ihale günü olan 21 te~rinieVf•l 934 tarihine tesa· 
düf eden pazar günü saat on dörtte İstanbul Vilayet Mu· 
haseheciliğ· inde miiteşekil komisyona müracaatlcın. (6241) 

8-4374 

l)eııiz l.ıisesi J\ıf ü,]ürliiğünden 
1 - Mektebimize 108 lira ücretle hir ingilizce muallimi 

alınacaktır. Alınacak muallimin "Üniversite., den bilimti
han ehliyetname almış olması veya Maarifte müseccel in· 
gili7.ce muallimi hulnnması sarttır. · 

2 - hteklilerin sıhhat raporu. hüsnühal kağıdı, nüfus 
tel.keresi , fotoğraflı fiş. ehliyetnaınenin tasdikli sureti, 
hizmeti askeriyesini ivfa ettiğine dair vesaik ve mektep· 
ten verilecek teahhüt senedi sureti ile birlikte 20 birinci 
teşrin 934 aksamına kadar Heybeliadadaki mektr.p müdü-
rivetine isti<la ile miiracaatları. "6394.. ~4463 

Ankara Kız Lisesi l\1üdürlüğünden: 

Ankara Belediye
sinden: 

lJilumum akıcı maddeler satan 
tüccar, sabit ve seyyar esnafın 

nazarı dikkatine 

10-1~934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen An
kara Krz lisesi laboratuvar tesisatı münakasası görülen lü
zum üzerine bir hafta tehir edilmiştir. İhale 20-10-934 cu
martesi günü saat 15 te Maarif Vekaleti İnşaat Komisyo
nunda pazarlıkla yapılacaktır. 

Talipler şartname ve teferrüatmı Vekalet inşaat daire- 1 - Zeytinyağı, sisamyağı, sirke, süt gibi yenilip içilen 
2 - Gaz yağı, benzin, motorin ve maden yağları gibi 

yanıcı ve patlatıcı. 

sinde görebilirler. (3015) 8-4628 

l(umhara bütün hir istikbaldir. 3 - Rakı, şarap ve bira gibi ispirtolu, kaynak ve ma .. 
den sular. gazoz, soda, limonata, şıra ve meyva şuruptan 
gibi serinletici kolonya ve tuvalet sulan gibi bütün akıcı• 
tarın satışında (litre) esasına göre yapılmış ölçüler kulla· 
mlmasrm 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 ayn ayn olunması ilan olunur. (2991) 

Ucuz kiralık oda 
' 

Yenişehir Hilaliahmer civa -
rmda Pa~alar tepesinde bakkala 
müracaat. 8-4647 

ZAYi 
373/ 86 numaralı şoför ehli· 

yetnamemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. şoför ŞEFİK 

8-4625 

lmtiyıu ıahiba ve Baımu 
barriri FALiH RIFKI. 

Umumi oeıriyab idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 
~-Çankırı caddesi civarında 

Hakimiyeti Mi11iye Matbaa· 
unda basılmıftlt. 

8-4606 

Kiralık daire aranıyor 
Hakimiyeti Milliye veya Anafartalar caddesinde 

ON odadan aşağı olmamak üzere kiralık binası olanla
rın Belediyeler Bankası Levaznn Memurluğuna müra-
caatları. 8-4656 

Ankara Tapu Müdürlüğünden: 
Ankara'nın Kavaklıdere mevkiinde kain bir tarafı to

pal Hasan bir tarafı Hasan baba bi rtarfı yol ile mahdut 
vevergi idaresince 83 numara ile beş dönüm olarak renç
per Şakir ağa namına mukayyet bir kıta harap bağ muma
ileyh $akir ağanın vefatiyle veresesi kansı Şahide ve kızı 
Satıa Hanımlarla kendisinden evel vefat eden kızı şerife
nin çocukları Emine, Mehpare ve Hüseyin efendi tarafın· 
dan tescili talep edilmektedir. Tapu sicillinde kaydi bu· 
lunmıyan bu gayri menkulün sureti tasarrufu hakkında 
28-10-934 tarihine tesadi.!f eden pazar günü saat 8,5 dama· 
hallen tahkikat yapılacağından bu mülk üzerinde tasarruf 
ve mülkiyet iddiasında bulunanlar varsa evrakı müspitele
riyle birlikte Tapu Müdürlüğüne ve yahut muayyen gü· 
nünde mahallinde bulunacak olan Tapu memuruna müra· 
caatları ilan olunur. (3034) 8-4662 

Calibe 
Beyoğlu istiklal Cad. 303 Telef on 44000 

18 birinci teşrin 934 perşembe günü saat 16 dan 18 "kadar elbise manto ve şap
ka modellerini ANKARA PALAS'ta teşhir edeceğin den muhterem müşteri Ha-

~ nımefendilerin teşriflerini rica eder. CALiBE 

1 

,__, ----·SİNEMALAR 1 
YENi ) .. 1 KULÜP) 

Bu gece Bugun, Bu gece "'· -----• 
PRENSESİN 

ÇILGINLIKLARI 
Marie Beli - Albert Prejean -

Armand Bemard 
Ayrıca: Dünyanın mezada çıkarı

lııı canlı resimler. 

İngiliz müellifi Vals'm eserinden 
muktebes: 

GÖRÜNMİYEN ADAM 

Ayrıca: Dünyanın mezada çıkanhşr 
canı. resimler. 


