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Y \S GUNU 

Kıral Alek•andr milletinin göz 
>'~arı ara•ında bugün toprağa 
fornülürken türk milleti ya. tutut°r. Kıral Alek•andr Türkiye ile 
rıgoalavya ara•ındaki •ıkı ve 

~r.hlmaz do•tluğu kurmakta Ga
Zt ile birlikte çalıftı. Onun hatıra
ıı ela bu doıtluğu devam ettirmek
te hayatı kadar mÜeHİr olacaktır. 

Bugünkü matem Türkiye cüm
huriyetinin ilk ya.ıclır. Bunun hu
~ıi bir manaıı varclır: Kıral A • 
~kaandr, milletinin vahdet ve iı
~klQl kavgaıına kılavuzluk etmiı 
b cın bir kahramandır. Bundan 
l atka Orta Avrupacla ve Balkan-
6arda ıulh ve emniyet davaıının 
aşlıca liderlerinden biri idi. 
• Vahdet ve iıtiklcil, sulh ve em-

11~Yet Türkiye cümhuriyeti tarihi
~~" de dayanmakta olduğu dört 
uırektir. 

. Gazinin Muhafız Alayından 
bır böliik türk ordusu namına Bel-
2rat •ok.aklarında büyük ölünün 
ark~ıncla gidiyor. Bövle bir me • 
>'aıım için bir türk kıtaıının ilk 
dela olarak memleketten cıkmış 
hlmaıı ela türk milletinin Kıralın 
Qfıraıına ve eıerine karşı duy • 

duğu hürmetin mü•teına bir ifa -
deıidir. Yiğit bir milletin payitah
tı olan Belgrat'ta bu tezahürün de
leri en iyi takdir olunacaRınclan 
eminiz. 
b·· !!eforat cenaze mera•ımının 
l utun husuıiyetleri, kurban kıra-

ol
a karı ı derin bir hürmetin i•Patı 
dr•ğu kadar, onun açmtf olduğu 

i:'l~ ve emniyet davaıına kartı 
agl,lılı hi .. inin ele bir cleliliclir. 

Cinayetler ıemere•İz lıalmağa 
:;~kurn edilmelidirler. KatilleT, 

01~ e~lerle mücadele etmenin bot 
til 11Rtınu öğrenmelidirler. Mar -,..;Q laciaaını talıio etlen beynel
llQ el nelret ve i.tilırah harıaı ci
v ;etin semeresiz lıalmcuı ile lruv
/. enJi~i zaman sulh ve riikrin 
r ",•rtaaralarının akılları b~larına 
e ece1tı· ır. 

FALiH RIFKI 

Şehrimizdeki mera· 
• • 

sını ve neşrıyat 
Lı Yugoslavya Kıralı Aleksandr 
..-ıaıretl · · · · le d.. erının cenaze merasımıne 
l sa uf eden bugün Y enitehirde 
ı:~etpaıa caddesi solundaki Yu • 
hi 1 ~v~a Elçiliğinde müşariley • 

n ıstırahati ruhu için dini ayin 
;:Ptıl2acak ve akıam, türk radyosu 
-. a O buçukta büyük ölünün 
... enılek t' . d ... d . e ımız e uyandırdıgı e • 
rın v . 
if d e ıçten gelen yası bir nutukla 
~: e etnıeğe çalışacaktır. Aynı 
raka~da sırpça ve fransızca ola· 
d turk milletinin büyük ac111 
ed~lt memlekete ve cihana da ilan 

1 ecektir. 

Kıral Aleksandr 
nereye gömülecek 

l'opola Oplenkte Karage_ 
orgiyeviçlerin türbesi. 

B 
karageorgeviç Hanedanının türbeai, 

elırat' · POla ın 80 kılometre cenubunda To • 
ın· Oplenk denilen yerdedir. Bizana 

le 
1~•İndeki fevkalade mükemmel ı 

0;:.. ~•Yle beyaz mermerden yapılmıı 
talı • turbe, Kıraı birinci Alekaandr'ın 

11 ın.lilcaneıi olan senit bir Pftlik 

Kıral Aleksaadr'ıa cenaze merasimi bagln 

Bütiin millet mumessilleri Belgrat'ta 
içindedir. Abidenin 8000 metre murab
baına varan mozaik ıatıhları eski Sırbis· 
tan'ın tarihine ait reıimlerle iılenmiıtir. 

Birkaç aene evel yapılmıt olan par
kın içinden geçen bir yoldan tepedeki 
beyaz mermer kiliaeye varilmaktadır. 

Büyük kapıdan içeriye girilince ıağ ta· 
rafta Kırat Aleksandr'ın babası Kıral 

birinci Piyer'i bir meleğin göğe kaldır

dığını temsil eden bir mozaik vardır. 
iki tarafı birçok renkli mozaiklerle 

iılenmiş geniş bir koridordan geçildik
ten sonra, mermerden yapılmış sade ve 
gayet büyük iki blok'un önüne gelin -
mektedir. Bunlardan aol taraftakinde 
hürriyet kahramanı ve Hanedanı kuran 
Kara Jorj, aağda da Kıra) birinci Piyer 
yatmaktadır. 

Hükümdar ailesinin türbesi kilise 
kubbesinin altındadır. Bu kıral mezan 
bir aırp eıküriyali'dir. Hiç aönmiyen 
kandiller, mozaikle işlenmiı dıvarlardaki 

altın yaldızlı taşlara aksederek pırılda
maktadır. Bu yeraltı mezarlığının açık 

renkte olan parçaları lahitlerin beyaz 
mermer bloklarıdır. Bunlarda kandille
rin kızıl ıııklariyle mat pembe bir renk 
alır. 

Kıral Aleksandr, meçhul aırp askeri

nin gömülü olduğu Avala dağları ya· 

maçlarına bakan bu türbeye gömülecek, 

Belgrat'ın gürültülü hayatından uzak, 
ebedi istirahatine terkedilecektir. 

Cenazede bulunacak 
heyetimiz Belgratta 

karşılandı. 
Belgrat, 11 ( A.A.) - Kıral A

leksanclr'ın cenaze mertuimincle 
bulunacak olan ve Türlriye Han· 
ciye Vekili T evlik Riiftü Beyle 
Yunaniıtan Hariciye Nazın M. 
Makıimoı'un riyaetleri alhncla 
bcılunan resmi türk oe yunan he
yetleri dün gece yarı•ı Belvad'a 
gelmiflerclir. 

Heyetler i•taiyonda, Harici
ye Nazın M. Yevtig ile Türlriye 

ı ı yaşında l>abasınrn yerine geçen Yu
~oslavya Kıralı ikinci Piyer Hz. 

Mateveffı Kıral Alelcsa.adr Hut etlerinin Oui Hazretlerin. 
hediye etmif ol dutu bir resmi. 1 

Zevcinin yasını tutan bahtsız Kırallçe Mari Hazretleri. 

ve Yunanistan'ın Belgrat elçileri 
ve cliier zevat tarafından utilrbal 
etlilmiftir. 

Tevfik Rüştü Bey 
ve İzzettin Paşanın 

çelenkleri 
Belgrat, 17 (A.A.) -Anado -

lu ajansının huıuıi muhabiri bil -
diriyor: Hariciye Vekilimizin ri -
yaseti altındaki heyetimiz Belgra
da muvasalatında istasyonda yu . 
goılav hariciye nazırı ile hariciye 
erkanı tarafından iıtikbal olun -
mut ve büyük merasimi aıkeriye 
yapılmııbr. 

Bugün heyetimiz ıaraya gide
rek Kıral Hazretlerinin ve Prenı 
Pol'un defterlerine yazılmışlar • 
dır. Tevfik Rüştü Beyefendi öğle-
den evel yugosla v hariciye nazı
rmı ziyaret ederek mü da velei ef -
kir eylemiştir. Saat birde heyeti -
miz müteveffa Kıral Hazretleri • 
nin naıtlannın bulunduğu aaraya 
giderek ihtiram merasimini ifa 
etmit ve Tevfik Rüştü Beyefendi 
Reiıicümhur Hazretlerile hüku · 
met ve kendi namlarına ve izzet· 
tin Paşa Hazretleri de kara, deniz 
ve hava kuvvetleri namına birer 
celcmk koymualardır. Heyetimiz 
öğle yemeğini Romanya ve Yuna· 
niıtan hariciye nazırlarile bera · 
ber elçiliiimizde yemiıtir. Yeme
li müteakip üç balkan hariciye 

nazırı vaziyet hakkında uzun ua
dıya görütmütlerdir. 

M. Löbrön Yugoslavyac, a 
Pari&, 17 (A.A.) - Belgrat'tan bil

diriliyor: 

Hariciye nezareti teırifat daireıinin 

salihiyettar erkanından biri Havas A· 
jansı muhabirine beyanatta bulunarak 
ıöyle demittir: 

"Her iki milletimiz için pek kederli 
olan bu anda bütün Yugoalav milleti, 

bugün M. Lebrun'u bir doat, sadakati 
mücerrep olan müttefikimiz Fransa'nın 
devlet reisi olarak karıılıyacaktır. Bu 
ziyareti bütün Yugoslavya, memleketle
rimiz araaında mevcut bulunan ve aala 
inhilal etmiyecek olan doıtluk rabıtala
rının takviyesinin bir nitanesi added&o 
cektir . 

M. Löbrön sarayda 
oturacak. 

Belgrat, 17 (A.A.) - Fransa Reisi
cümhuru M. Alber Löbrön, Marepl Pa-

tain ve fransız parlamentosunun munıb
has heyeti aaat 8,20 de buraya selmittir. 
M. Löbrön, istasyonda saltanat naipleri, 
bütün hükum_ .. erkanı ve ceneraller ta
rafından istikbal eclilmİftir. Bir bölük 
aaker, ihtiram merasimini ifa etmiıtir. 

M. Löbrön, Prena Pol'un arabasile 

Kıral aarayına gitmiıtir. Orada iluunet 
edecektir. 

Fransız kıtaları 

Belgrada vardı. 
Belsrat, 17 (A.A.) - Franaız lntıta

tını hamil tren aut 9,30 da muvaaalat 

etmittir. Kıtaat muhabbetüran• bir au
rette aelimlanmıttır. 

Cenazeye 19 fransu; tayyare!ti 
i~tirak ediyor 

Belırat, 17 (A.A.) - Miralay 
Jirier ve Binbatı Veyger'in ku • 
mandasında bulunan 19 fransız 
tayyaresi Udine'den Zagrep'e gel 
mit ve Zairep'te karaya inmit· 

• Lutlen sayılayı feuiriniz • 

Yugoslavyanın idare m~suliy~tini iiz~· 
rine almış buluaan niyafft met/isinin 

uisi Prens Pol Hz. 
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DIŞARDAN GELEN SON HAB 
tir. Fransız Hava Nazın Ceneral 
Denain'in tayyaresi ile birlikte iki 
tayyare daha gelecektir. Bu 22 
tayyare bugün müteveffa Kıralm 
cenaze merasiminde bulunmak 
üzere Belgrad' a hareket edecek· 
!erdir. 

Romanya Kıralı da 
Yugoslav payitahtında. 

Belgrat, 17 (A.A.) - Roman
ya Kıralı Karol beraberinde 
Prens Nikola, Mare~al Prez An, 
Hariciye Nazm M. Titülesko ve 
diğer zevat bulunduğu halde dün 
saat 16 da buraya gelmiştir. Kı
ral, Yugoslavya saltanatı niyabet 
meclisi azası ve hükumet ricali 
tarafından karşılanmıttır. 

Prens Kiril Bulgaristanı 
temsil ediyor. 

Sofya, 17 (A.A.) - Prens Kiril, re
ıakatinde kıralm yaveri ceneral Panof 
fte Hariciye Nazın M. Batluoff, Harbi-
7e Nazırı Ceneral Zuateff ve yüksek 
rütbede dört zabit olduğu halde Yugos
lavya Kıralı Aleksandr'ın cenaze mera
siminde bulunmak üzere aaat 20.20 de 
Belgrad'a hareket etmi§tİr. 

Cenaze merasimine ingi
liz kıralınm küçük oğlu 

Prens Jorj geldi. 
Belgrat, 17 (A.A.) - İngiliz 

Prenslerinden Jorj ile Prenses 
Marina dün §ehrimize gelmişler
dir. 

Sarayda dini 
yapıldı. 

" . 
ayın 

Belgrat, 17 (A.A.) - Dün sa
at 18 de sarayda müteTeffa Kıra
lın tabutu önünde ruhani bir iyin 
yapılmı! ve bu ayinde bütün Kı
ral Hanedanı azası ile Romanya 
Kıralı Karol ve Prens Nikola ha. 
zır bulunmu§lardır. 

İtalyan heyetine Prens 
Dipoleto reislik ediyor. 

Belgrat, 17 (A.A.) - ltalyan heyeti 
saat 8 de vasıl olmuı "e Prens Arsen 
Karayorgiviç tarafından iıtikbal edilmit 
tir. 1 talya Kıral Hanedanını Kıralın ye
ieni Prenı clipoleto temıil etmektedir. 

Baılarında Amiral Fiıer bulunan 120 
lngiliz bahriyelisi Belgrat'a gitmek üze
re Dubrovnik'ten ayrılmıılardır. 

Matem zamanına ait 
posta pulları 

Belgrat, 17 ( A.A.)- Milli ma
temin devamı müddeti olan altı 
ay İfİn yeni poata pulları çıkarıla
caktır. 

Katilin hüviyeti 
eyice anlaşıldı 

Belgrat, 17 (A.A.J - Yugoslavya 
Dahiliye Nezareti, almıı olduğu malU· 
mata istinaden Kıral Alekaandr'm kati
linin hüTiyetini kati ıurette tayin etmiı-
tir. . 

Sol koldaki döğmeler, göbekteki ya
n izi, Sofya zabıtası tarafmdan 1931 
senesinde almmıı olan parmak izleri ve 
qkaline ait olan umumi tarifat, cani 
Kalemen'in hakikatte Makedonya tethit 
komitesine menanp Vlaclimir Ceorgİ

yef Tchemosemsky olduğunu meydana 
çıkarmııtır. 

Merkum 1932 senesinde Bulgari•· 
tan'ı terkederek Budapeıte'ye gitmiı ...e 
orada mezkur teşkilatın Macaristan a
janlığını yapllllJ ve aynı zamanda Ma
caristan ile diğer komıu devletlerdeki 
tethiıçilere talimat yetiıtirmek vazife
ıini gÖrmÜ§lÜr. 

Ecnebi gazetelerden biri, Marsilya 
canisinin üçüncü ıeriki cürmü Mio Kra
lunun, Belgrat zabıtası ıofcirlerinden 

biri olduğunu ortaya atmııtır. Biz, Kra
lunun fransız memurlan huzurunda ken 
diıinin Budas>eıte poliı mektebi ıoförü 

olduğunu n bu nzifeye tethi,çilerin 
reiıi Pertcbeb:'in tavıiyeai ile kabul • 
dilmİ§ bulunduğunu itiraf eylediğini 

beyana mezunuz. 

Katili bulgar polisi 
tanıyor. 

Solya, 17 (A.A.) - Poliı müdüriye
ti, Kıra) Aleksandr'rn katilinin Manil
ya'da ahnmı, olan parmak izlerinin Ma· 
kedonyah Georgiyef'in parmak izlerine 
tetabuk etmekte olduğunu dün öğleden 
ıonra Pariı ve Belgrat Polis idarelerine 
bildirmiıtir. 

Atinadaki ;\fatmazcl Kalemen 
katilin karde~ i değiJ. 

Atina, 17 (A.A.) - Poliı Müdüriye
ti, bir Atina gazetesinin katil Kalemen'
İn kız kardeıinin son zamanlarda Atina
da ikamet etmiı olduğu suretinde ver· 
miı olduğu haberi tekzip etmektedir. 
Filhakika madmazel Kalcmen isminde 
bir bar artisti 1928 tarihindenberi Ati
na'da ikamet etmekte ise de Yugoslav· 
ya Kıralmm katili ile hiç bir alakası ol· 
madığı zannedilmektedir. 

Hadise nasıl kapatıl
malıdır. 

Londra, 17 (A.A.) - Marsilya ıui
kastinden mesul olan tethişçilere ait tah 
kikat esnasındaki itiraz ve münaka~ala
rm Milletler Cemiyeti konseyine intikal 
etmiyeccği zannolunmakta ve hatta bu 
meselenin Cencvre'de ileri sürülmemesi 
temenni edilmektedir. Zira meseleyi, 
hükUmetler arasında alelade diplomasi 
yolu ile halletmek daha iyi olur. 

Belgrad hükumeti mesulleri 
meydana çıkaracak tahkikat 

netice ini bckliyccek. 
Belgrad, 17 (A.A.J - Şimdilik Bel

grad hükfunetinin Marsilya auikasti do
Jayısiyle diplomasi yolu ite te§ebbüslcre 
gİrİ§mesi hakkında hiç bir karar verile· 
mez. 

Yugoslavya'nın salahiyettar mehafi
Jinin mütaleası bu merkezdedir. Mez
kur mehafil, her ıeyden evel suikastin 
uzak ve yakın mesuliyetlerini meydana 
çıkaracak olan tahkikatın neticesini bek 
lcmek fikrindedir. 

Binaenaleyh ıimdiye kadar Budape§• 
te'de olsun, Cenevre'de olsan bir diplo
masi teşebbüsünde bulunmak derpi1 e
dilmcmiıtir. 

Katilin şeriki anlaşıldı. 
Marsilya, 17 (A. A.) - Ek.s • an 

ProTans'da yapılan taharriyat, nelki 
gün Mölen' de tevkif edilmiı olan tet
bişçi Malni'yi çok ağa ithamlar altına 
sokmaktadır. Suikutten nel tethiıçi· 
lerle güzel Mari Vouclof tarafmdan İJ· 
gal edilmiş olan otelde Malny'nin oda
ımda iki bomba, bir otomatik rü...erver, 
bir bomba ıarjı bulunmutlur. Bu bom
balar, Kalemen ismini la§ıyan katilin 
cebinde bulunanlarm aynıdır. Bu da, 
Malni'nin Komplo'ya ve ıuikastın ih

zar •e tertibine iıtirak ettiğinin cerhi 
kabil olmıyan bir delilidir. 

Fransız polisinde ciddi 
ıslahat yapılacak 

Faris, 17 (A.A.) - Yeni milli emni
yet müdürü M. Şarl Manyi, idareye si
yaset kanştırmıyacaktır. Mumaileyh, 
Pari Suar gazetesine beyanatta buluna
rak icap ettiği, ihtiyaç hissedildiği tak
dirde maddi teşkilat ile beraber manevi 
ve ahlaki teşkilat ta yapacağım, servis
ler arasındaki hailleri ortadan kaldırmak 
ve hiç bir §eyi gizlemeksizin camdan bir 
evde çalışmak istediğini söylemi~tir. 

Borsa tcnıayiiJJcrio~ 
değişiklik yok. 

Paris, 17 (A.A.) - Dün esham bor
sasının temayülleri evelki günün aynı· 

dır. Çünkü ecnebi piyasalarda durğunluk 
vardır. 

FiatJann yükselebilmesi için hiç bir 
amil yoktur. Fiatlar oldukça mühim bir 
nisbet dahilinde inmi~tir. Muamelat çok 
mahduttur. Dün kapatılmış olan son is
tikrazın mazhar oduğu büyük muvaffa
kiyete rağmen rantlar, mahsus surette 
kaybetmiştir. 

AL~IANY A'DA. 

Fürer yemin kanunu. 
Berlin 17 (A.A.) - Alman nazır • 

larile alman hükCımetleri azasının ya • 
pacakları yemine ait yeni kanun bu • 
gün kabine meclisinde kabul edilmiş • 
tir. 

Bundan böyle nazırlar §U yemini ya
pacaklar~ır: "Alman yanın ve alman 
milletinin şefi olan Hitlere sadık kala
cağıma, ve itaat edeceğime ve 
keza bütün kuvvetimi alman mil
letinin iyiliğine, kanunların mu -
hafazasrna, vazifemi vicdanen ya -
pacağıma ve dairemi herkes için bitil
rjlfane ve adilane idare edeceğime ye
min ederim.'' 

Nazırlar f. Hitler taraf mdao 
tahlif edildiler. 

Bertin, 17 (A.A.) - Nazırlar. Al -
manyanın siyasi bayatını merkezileş -
tiren yeni kanun ahkamına tevfikan M. 
Hitler tarafından tahlif edilmişlerdir. 

Bundan başka kabine. Almanya ile ec
nebi memleketler arasındaki mali mu
ameleleri tanzim için bir takas komis • 
yonu ihdasını tasvip etmiştir. 

Fürer iin,·am daima mukaddes 
kalacak. 

Berlin, 17 (A.A.) - İş cephesi şefi 
Dr. Ley. bir emirnamesinde Fürer ün
vanının bütün naziler için daima mu
kaddes bir şeyi temsil edeceğini beyan 
ve binaenaleyh teşkilat reislerinin bu 
Unvanı takınmalarrnı menetmiştir. 

Verr?ilerin haı;;itle tirilmeı;;i 
için yeni kanunlar. 

Berlin. 17 (A.A.) - Kabine dün bir 
içtima yaparak hazineye ait bir takım 
kanunlar kabul etmiştir. Bu kanunlar, 
bilhassa hazine rüsumunun ve idari 
muamelatın sadeleştirilmesini istihdaf 
etmekte ve alelhusus efradı kesir aile
ler ihtiyacatını n azan dikkate almak -
tadır. İdarenin diğer şuabatına müte -
allik olan başka bir takım kanunlarda 
muhtelif suiistimalleri ortadan kaldrr
maktadr. Bu mueyanda bir kanun, ahi
ren umumt ceza kanununda yapılmış o
lan tadilata göre askeri ceza kanununu 
tadil etmektedir. 

Alman tcfliyat saıuhğı. 
Berlin, 17 (A.A.) - Kabine, ecnebt 

hükQmetlerle aktedilen mukavelelerin 
tatbiki için bir alman tediyat sandığı 
ihdası hakkındaki kanunu kabul etmi§
tir. 

Hava yolculan artıyor. 
Berlin, 17 (A.A.) - Der-Luft is • 

minde bulunan ve Almanya ile Rusya 
arasında hava tarikiJe münakalat yapan 
§irketin yolcu nakliyatında tezayüt gö
rülmektedir. Filhakika kinunusani -
eylQl 1934 devresinde yolcuların mik • 
darı 1933 senesinin aynı devresine na
zaran yüzde 81 artmıştır. Geçen ağus • 
tos ayında bu şirket 2453 kişi naklet -
miştir ki, şirketin faaliyette bulunduğu 
ilk üç se nezarfındaki uıikdar yek<lnun· 
dan fazladır. Bu neticeler, §irketin bü
tün sene zarfında Bertin ile Moskova 
arasında inkitasrz seferler tertip etme
sine müsaittir. 

Fransada dahili istikraza çok 
rağbet var. 

Faris, 17 (A.A.) - Maliye nezareti 
4 2 /a faizli hazine istikrazınm neticeleri

ni bildinnektepir. Kati randıman, hafta 
nihayetinde malOm olacaktır. Satılan 

tahvillerin miktarı 8. 7 50 milyona baliğ 

olmuştur. İhtimal, 8.775 milyonu bula
caktrr. 

Maliye nezareti, milletin istikraza 
kaqt gösterdiği rağbetin istikbale bihak

kın itimat etmeye müsait bulunduğunu 
ilave eylemektedir. Nezaret, faiz fiatınm 
indirilmesinin hayat pahalılığının ve sa
nayide maliyet fiatmın salahını temin 
için elzem olduğunu göstermektedir. 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Hamamönünde 
HALK 

eczahanesi dir. 

Deniz konferansı büyük 
müşküllerle karşılaşacak. 

Londra. 17 (A.A.) - Deniz konfe
ransının ortaya atmakta olduğu mese
lelerin heyeti mecmuası, bugünden iti
baren kabine tarafından mi.lzakere edil 
meğe başlanacaktır .• 

Bu münasebetle gazeteler, müzake
recilerin iktiham mecburiyetinde kala
cakları müşkülleri. manileri bir keıre 
daha ehemmiyetle kaydetmektedirler. 

Bu gazetenin mütalealarından anla
şıldığına göre en büyük kaygu, Londra 
ile Vaşington arasında doğrudan doğ
ruya bir ihtilaf ç ıkma.sına her ne pa
hasına olursa olsun mani olmaktır. 

Deyli Meyi diyor ki: 
" Birçok esaslı t eknik meselelerde 

ve bilhassa harp gemilerinin azami to
najı meselesinde İngiltere ile Amerika 
arasında bir uzlaşma elde etmek müm
kündür.,, 

Nius Kronikel, daha ileri giderek 
diyor ki: 

"İngiltere , Amerika deniz teslihatı 
yarışına ke:ndisini kaptırmamalıdır,,, 

Bu gazete, belli başlı olarak şunları 
da ilave ediyor: 

Eğer amerikalılar Japonyanın haki
ki ve hayali meydan okumasına muka
bele etmek üzere harp gemileri inŞa et
meği doğru bulacak olurlarsa bu, onla
rın bilecekleri bir iştir. Bize gelince 
bahri kuvvetlerimizi heiiap ederken a
çıkça ve kasten Amerika filosunu na
zarı itibare almamalıyız. Amerikan fi
losu, bizim aleyhimize müteveccih bir 
kuvvet değildir ve öyle t elakki edil~ 
mez ve öyle de olamaz.,, 

Muhafazakar efkarı umumiyenin bir 
kısmı yalnız ihzari mükalemelerin de
ğil, hatta 'bizzat konferansın kıymeti

ni küçük düşürmcğe gitgide daha açık
ça çalışmak temayülündedir. Çünkü 
bunların n eticesinin memleket in emni
yeti için tehlikeli fedakarlıklarda bu
lunmak olmasından endi§e etmektedir.,, 

Morning Post, bazı kabine erkanı
nın M. Makdonald'm dikkat ini ameri
kan - japon mukareneti üzerinde pek 
fazla teksif etmesinden korkmakta ol
duklarını yazmakta ve mumaileyh f n
giltere'nin meriyet mevkiinde bulunan 
muahedelerin kendisine kabul ettirmiş 
olduğu dlın niııbete artık uzun müddet 
tahammül edemiyeceğinin katiyetle an
latılmaktan hali kalınmıyacağını ilave 
eylemektedir. Diğer taraftan Deyli 
Miror gazetesi, müstehziyane bir lisan 
ile bütün bu mükalcmelerin etrafında 

kararsız bir hava esiyor, dediktC11 son
ra bir bahri kuvvetin tonaj yekiinları
nı, gemi adedi itibarile yapılan tahdi
datı, ve bu kuvvetin tevzii tarzlarını 
sayrp dökmekte ve bu kuvvetin tabtcl· 
bahirler veya havai muharebeler dev
rinden evel yaşamış olan mütehassısla.r 
tarafmdan takdir edilmiş bir nisbete 
benzemesi çok muhtemel olduğunu yaz 
maktadır. Gazete, bütün bunların açık 
denizde yapılan muharebe taslakları ve 
ya hayali memleketlerde icra edilen 
manevralar gibi vahi feyler olduğunu 
ilave ediyor. 

Japon murahhası lngilterede. 
Londra, 17 (A.A.) - Japonya'nm 

Londra deniz kon~alan muralıhası 

amiral Yamomoto İngiltereye gelmi§
tir. 

Londradan Avusturalyaya tel -
sizle fotoğraf verildi. 

Melbum, 17 (A.A.) - Bir fotoğraf 
bugün ilk defa ola.rak telsizle Londra
dan Avusturalyaya çekilmiş ve bu fo
toğraf Melburn'da çıkan Argüs gaze
tesinde intişar etmiştir. Bu fotoğrafın 
çekilmesi için huzme mevceleri sistemi 
kullanılmı~ ve 25 dakika sürmü§tür. 

Hava hücumlarına kar~ı 
balkın korunması. 

Paris, 17 (A.A.) -Ahalinin hava hü
cumlarına karşı müdafaası meselesi ile 
hararetli i§tigal edilmektedir. Passif mü 
dafaa komisyonu toplanmış ve levazım 
mübayaasrna ve bu işte çalışacak servis
lere maskeler ve teneffÜ9 aletleri temi
nine ve meJceler vücude egtiritmesine 
dair bir proa:ram kabul etmiştir. 

RLER. 
Amerika gümüş para esa· 
sını kabul ederse Çin bu 
• 

tarzı bırakabilirmiş. 

Vaşington, 17 (A.A.) - M. 
Hull, Çinin teklifi veçhile Çin ve 
A:-. eri~.cı .._. asmda gümüş ve altın 
mübadelesi hakkındaki cevabında 
Amerika hükumetinin son kararı· 
m müphem brrakmrştır. M. Hull, 
altın ve gümüs serbest piyasala • 
nnın halen bütün m i1letlerde açık 
olduğunu ve buna binaen hüku· 
metler arasında şimdiye kadar 
muamele yapılmadığını söylemiş 
olmakla beraber iki hükumetin bu 
meseleyi ~onradan tetkik edebile· 
cekel rini ilave eylemiştir. Cin hü
kumeti ise Amerika h iikumeti fi· 
len gümüs esasmı kabul ettiği takı 
dirde kendisi bu esasattan ayrıla· 
bileceğini ihsas etmektedir. Çinin 
gümiiş üzerine koyduğu ihracat 
resmi ve bunun tevlit erlP.ceği fbt 
yükselmesi yüzünden, Hindistan 
bir müddet için Arnerikanm gü .. 
müs ithalatına bac;lıca mahrec o• 
labilir. Bu hal gümijş ve enflas ,. 
yon siyasetlerine aleyhtar olanla• 
rı memnun etmektedir. Bunlar bu 
tecrübenin hükumeti ve kongre • 
yi salim gümüşlere irca edeceği .. 
ni ümit ediyorlar. Aym unsurlar, 
M. Ruzvelt ile müteaddit banka • 
lar arasında biribiri ardınca yapıl.ı 
mış olan mülakatlardan sonra rei• 
sicümhurun federal bank yerine 
hükumet kontrolu altında ihraq 
fikrinden vazgeçtiğini ve para si' 
yaset inde mühim hiçbir değişik.ı 
lik derpiş etmediğini zannetmek•. 
ted ir. 

Amerika nhrnı ile Çin giimü Ü • 

niin miihayaa ı. 
Vaşington, 17 (A.A.) - Harl• 

ciye nezareti, hükumetin Çin ta ;f 
raf mdan Amerika altınının doğ • 
rudan doğruya Çin gümüşü ile' 
m übadelesi şeklinde yapılmış <r 
lan teklifi, Amerikanın gümüş 
mübayaasına müteallik progra • 
rnmm tatbikini teshil edeceği ve 
Çin iktısadiyatmı bir takım me • 
şum neticelerden kurtaracağı fik• 
rinde bulunduğunu bildirmekte ~ 
dir. 

Çinin ingiliz para sistemini 
kabul etme i. 

Londra. 17 (A.A.) - Finansiyal 
Nius, Nankin hükumetinin para siyase
tine ait olarak yaznu§ olduğu bir etüttı 
ortaya hiç beklenilmiyen bir mütalel 
atmaktadır. 

"Çin'in sterling grupuna iltihakı.,, 
Cite menafiinin müdafü olan bu gueıs 

te bilhassa diyor ki: 
Çin, gümü' mikyasmr terketmiş oldll• 

ğundan dolayı, şimdi mahalli doların 

mübadele kıymeti is;in hangi mikyası ıca> 
bul edeceğini tekarrür ettirmek mecbtı• 
riyetindedir, Tabiri diğerle ahiren ihdaf 
edilmiş olan istikrar sermayesi, hangf 
mikyasa göre ku11anı1acaktrr. Altın mıJ 
dolar mı? laterling mi? 

Sonuncunun tercih edilmesi için k~ 
vctli sebepler vardır. Ve ihtimal pek~ 
kında isterling kulübünün mühim bit 
azasını istikbal edeceğiz. Maamafih çin• 
in para bakımından vaziyeti bir müddet 
daha anormal kalacaktır. Çünkü mübl\' 
dele vasıtasının külçe halindeki kıymet11 
sikke şeklindeki kıymetinden daha blY 
yüktür. 

Giri§ilmiş olan tecrübelerin muvaffa• 
kiyeti, şu iki sualin cevabına bağlıdır: 

Çin bükllmeti, gümüş ka~akçılığıtlJ 
ortadan kaldırabilecek mi? Hali hazırd 
tedavül mevkünde bulanan gümü~ Paı1 
yerine kağıt parayı - yani hakiki para 
timsalini • ne derecede süratle ikaıı>f 
edebilecektir. 

Çin demiry olları meselesi. 
Tokyo, 17 (A.A.) - Eyi haber alat' 

mehafilden bildi.rildiğinc göre Sovyet 
Rusya Çin şark dcmiryolları bedelin~ 

• --1-• \ k di w blt bır kısmınt ~ıt o ara ve ı:;cr 1J} 
kısmını da eşya olarak almağı k.ab 

· ıelı' etmi~tir. Sovyet Rusya makıne ve e 
trik aletleTi alacaktır. 
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Bu memlekette bir 
radyo davası vardır 

Elinıizdek· d . • l . • . ı ra yo ııtaııyon an, ıeıı-
~ ne içeri ne de dışarı dinletecek va • 
ZIJettedir A k · . • · · n ara ıataııyonunu yarma 
otuz kilo- t ·· . d ' k ·ı I ... e re ote11 uymuyor. An ara 
1 

e ıtanbul arasında bir retransmiı -
10

" Y•Palmasına ise, eldeki telefon hatla
~ manidir. Günde birkaç kere bozulan 

u telefon hatları ile halbuki sözde Av-
rupa'ya b ·ı · t ag ıyız. Memlekete, memleke-
e ve inkılaba yakışır radyo neşriyatını 
~errn • 
da e.ge çalaşan radyo komisyonunun 
L ha ılk adımda bu t eknik mü.,küla t ve 
natta · - · da .. •rnkansızlıklar ile karşı!aşacağına 

fuphe yoktur. 

.. Radyo bugün, idare teşkilatı ve milli 
~udafaa tedbirleri kadar her memleke-
ın ana 'h 1 . . . H cı az arı meyanma gırnuştır. 

L atta içpolifkanın en elverişli ve en 
nızlı te · · b' • I sır ve telkın vasıtalarından ırı 

~.rnuştur. Almanya, ltalya ve Rusya gİ· 
1 

memleketlerde, radyolar birgün işle-
tneıe .. 1 • k • reıım erin en esaslı faaliyetlerı a · 
•ar ş· d" h • un ıy kadar ancak eğlenceye ya-
l ut r klarna tahsis edilen fransız radyo
lc~tı b'..'e· bugün Fransa Başvekiline tel-
ın kursu·· ·· 'f · ·· ·· M D su vazı esı goruvor. . ou -

l'rıerv.ue, kanunu esaside t;dilat vapma
nı~ lazım olduğunu, Fransız milletine, 
ltıılnofon .. .. d 1 A 'k C" onun e an atıyor. men a 
•
1 
urnhur Reisi, M. Roosevelt, son grev 

ı e rn" 
d ucadelesini ve intihabat propagan-
llsını keza mikrofon başında yapmıştır. 

d' .8 ir rnemleketin manevi inzıbatı mad-
.1 •nzıbatından daha mı az ehemmiyet -

••zdir ki, Ankara'nin ıesini memeleket •e d.. • • • • • • b" t u~~aya ışıttırmek ıçın, herhang•. ır 
~bbuıte: "efendim, buna tl"knik ım -

n Yoktur!,, cevabı alınsın? Bugün, 
~~dvo işimiz öyle hazin bir vaziyette • 
•r lci, Ankara'nın ıesini bizzat Ankara
~İşittirebilmek için, Ankara Palaı'ın 

rurnundaki çıplak odaya girmek la
ııındrr. Adına ıtudio denen bu çıplak 
:da, bir ıtudio'nun en iptidai şartları 
~~~~~ut değildir. Bir ıpiker ve bir 
lra duzune peşrev ve tango pliıkı! An
d ra radyosunun bütün demirba'ı bun-
"n ibarettir. 

Radyomuz var diyebilmek için 
1. Memlekete ve ink•laba yalufır bir 

"advo Programı 
• 2. Sesimizi memlekete ve dııarıya • • • 'ıttırebilecek bir iıtaıiyon 

3· Teknik teçhizata malik bir studio. 
~ 4· Radyo programını mümkün kıla

aıgari bir tahıiıat 
lazımdır. 

•i .~adyo işimizin toptan halledilebilme
~ra, bu dört nokta bir arada ve aynı 
" nda olarak bir karara bağlanmalı 
''•d ı· d ~I., Yonun şirket yahut .~evlet e ın .. e 
'ntnaıı meselesi buna ttore taavvun 

t:dir. RURHAN ASAF 

l. P.t 
~-

t"'Panyacla umumi Arc,-. 
(> • ı 

l>'n e~ınyan, 17 (A.A.) - s • 
dik Ya. dan gelen seyyahların ver-

lerı .... 1 A • • V l s· }'' d .... a umata gore, a an ı· 

l'1 a Umumi grev tekrar başla-
•ttır B·· "k dd 1 . k tenh · uyu ca e erın le rar 

d, d:laı.mış olduğu ve Sokaklar
ilu. vrıyelerin gezmekte bulun-

Ru söylenmektedir. 

lııı,an, ada \'azivc·t normal. . .' 
..,<ll~arselon, 17 (A.A.) _ Halihazırda 
Sa Yet normaldir. Zabitlerden Perres 

rras ve E k f ,. . ... ),f s o et ın affedılmc lerı ıçın 
adrit h ''k • 

gel u umctine birçok telgraflar 
h\ektedir B '" · · da . · utun Katalonya ısyanın-
olcnı · 

bı 'k erın mikta rı 12, yaralıların 
ı tarı d .. 

bin k' a 64 tur. Asilerden alınan 8 
!bat ılo ağırlığındaki ı:alah ve mühim

açık d • · ta Yük . cnıze atılmak üzere vapurla· 
lctılmiştır. 

Lorıc1 
ra - l\lt·llmrn tayyare 

yarışları. 
a. M-rıily 17 'Ylelh a, ( A.A.) - Londra-
ol-n tn Yarıtma ittirak edecek 
le.; r~~sız ~yyaresinin tecrübe
Cıı_t .1un bıtmiştir. Tayyareci 
dra'ya 

1 4: Cornilion bugün Lon-
~klarlıtrnek üzere havalana-

ır. 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

'ebir " ' T aşra 
Fen1andiya elçisi Gazi Hz. ne itimatn amesini takdim etti 
Yeni F enlandiya Elçisi Ce • 

napları, dün saat on yedide refa. 
katinde Hariciye Vekaleti Pro • 
tokol Umum Müdürlüğü memur • 
larından Kenan Bey bulunduğu 

halde, Çankayaya gitmif ve mu • 
tat merasimle Gazi Hazretlerinin 
huzuruna kabul edilmittir. 

Elci Cenapları hamil olduğu 
itimatnameyi Gazi Hazretlerine 
takdim etmiş ve merasimde Hari
ciye Vekaleti Katibi Umumisi Nu
man Rifat Bey de bulunmuştur. 

Elçi Cenapları, Gazi Hazretleri • 
nin nezdinden çıktıktan sonra ge
ne aynı merasimle teşyi edilmiş -
tir. 

Romanya'dan gelen 
muhacirler. 

T ekirdağı, 17 - Dün Roman
ya' nm Silistre ve Pazarcık havali· 
sinden 593 muhacir gelmiştir. 
Bunlara kış gelmeden evel birer 
ev yaptırılarak barındırılmaları 
için çalışılmaktadır. Türk olan ve 
türkçe konuşan bu muhacirler bu· 
gün Çorlu'ya gönderilmitlerdir. 
Bazılarının hayvanl~rı ve araba
ları vardır. Bu ayın 22 sinda bir 
vapur muhacir daha gelecektir. 

Ct·hil Miimtaz Be,·in teberruu. 
" 

lstanbul, 17 (Telefon) - Ce181 Muh
tar Bey Pariı'ten telefonla Paıtör ensti 
1 ıe 500 bin frank teberru ettiği hak
kındaki haberi tekzip etmit ve kendisi 
nin Darüttafaka'ya 40 bin lira kıymetin 
de bir apartıman teberru ettiğini bildir 
miştir. 

Liitfi 1'"'ikri Beyin ölümi.i. 
İstanbul, 17 (Telefon) - Ailesine 

gelen bir haberle midesini tedavi ettir • 
mek üzere Pariı'te bulunan Lütfi Fikri 
Beyin öldüğü bildirilmi~tir. 

l\lih•aahkacla kazanan tal«>heler. 
lstanbul, 17 (Telefon) - Marailya 

Ticaret odası ve Pake va,:ıur kumpanyası 
heıaplarına tahsile gönd~rilecck talebe 
ler arasındaki müsabakayı Galatasaray 
mezunlarından Mithat, İstanbul Ticaret 
lisesinden Necdet ve Ankara Ticaret li 
ıesinden Mehmet Beyler kazanmıttır. 

Bahıalinin tamiri. 
lıtanbul, 17 (Telefon) - Alay kÖf· 

künün lcarş111ndaki "Babıali., denen ka
pının tamirine batlanmıştır. 

1\1 illet mekh·plt>ri. 
lstanbul, 17 (Telefon) - Bu sene 

lıtanbul'da elli millet mektebi açılacak
tır. Açılma tarihi bir teşrini sani olarak 
teıpit edilmi§tİr. 

ı~tanlml"cla ruhani ayin. 
lstanbul, 17 (Telefon) - Kı

ral Aleksandr'ın cenaze merasimi 
münasebetile yarın lstanbulda res-· 
mi matem ve on birde Taksim de 
"Ayatriyada" kilisaımda ruhani 
ayin yapılacaktır. 

lstanhulıla elt·ktrik fiatı. 
lstanbul, 17 (Telefon) - Elek

trik Hatları 15 kurut olarak tespit 
edilmiştir. Şirketin bu karara iti
raz edeceği söyleniyor. 

Gazh ... ilahlara karşı bir icat. 

Paris, l 7 ( A.A.) - Halkı gazlı silah
lara ve infilaklara karşı himaye için bel
çikah tayyare binbaşısı Van K~lleghem 

f dan icat edilmiş olan cıhazların tara ın .. b 1 . 
issi - lö • Mulino'da yapıla~ tecru. e .en 
tam bir muvaffakiyetle netıcetenmıştır. 

İsveç Veliahti Hz. 
Konya'ya gitti. 

Konya, 17 (A.A.) - İsveç Ve
liahtı ile refikası ve kızı bugün 
saat 13 de Konyaya geldiler. lıtas
yon İsveç ve türk bayraklarile süs
lenmişti. İstasyonda vali, beledi -
ye reisi ile bir kıta jandarma ta · 
rafından istikbal edildiler. Bele · 
diye taraf mdan hazırlanmış olan 
çok azrif iki buket refikaaile kızı
na takdim edildi. Sonra otomobil
lere hhıilerek sırasile lnceminare, 
Karatl\y medresesi, asarı atika 
müzesi ve S"hioata camiini stez
diler ve fntoğraflllr "'~ılar. Misa -
firler ~~hri p,~zerken her taraftan 
halk alkı~larla selamladı. Gider · 
ken İ~tasyonda belediye reisi ta • 
rafınchn Konya asarı atikasma 
ait fotoğrııı.fları ihtiva eden zarif 
bir ı- lbum hediye edildi. Veliaht 
Hz. beyanı memnuniyet ettiler. 
Vali ve belediye reisine imzalı bi
rer fotoğraf hedive ettiler. Mem
nuniyet ve t~sekkürlerini tekrar 
ederek saat 15 de ayrıldılar. 

Maarif Vekilimiz Manisa 
tariki le Balıkesir' e 

gittiler. 
1 zmir, 17 ( A.A.) - Aydın ve Denız

li vilayet merkez!eriyle mülhakattaki 
mektepleri ve maarif işl~ini tefti' eden 
Maarif Vekili Abidin Bey bugün ıaat 

9 da Maniaa'va ıtİtmi4tir. Vekil Bey Ma
niıa'dan Bal kesir'e geçecektir. 

Kayseri fabrikasının 

türbini geliyor. 

1 
Moskova. 17 ( A.A.) - Türki

ye mensucat fabrikaları için iy
mal edilmi~ olan ilk türbinin Le
ningrat'ta Stalin fabrikasında ya-
pılan umumi tecrübeleri hitam 
bulmuttur. Türbinin Türkiye'ye 
sevki muamelesine başlanılmıftır. 

~ark dc·mir\'ollarmda tenzilat .. . 
İstanbul, 17 (Tele fon) - - Şark 

demiryolları cümhuriyet hayra -
mmda Trakyadan lstanbula gele
cek yolcular için tenzilatlı tarife 
tatbikine karar vermi,tir. 

Zirai krt·cli kooperatifleri 
t•lirult•ki stoklar. 

Zirai kredi kooperatiflerinin ellerin
de bulunan stok üzüm ve incirlerden 
(250) bin liralıiını buğday hakkındaki 

kararname hükümleri dairesinde şirket
let"in faiz ve temettu hissesi olarak hari
ce gönderemedikleri dövizlerin yerine ih 
raç edilebilmesi için bir kararname pro
jesi hazırlanmıt ve icra Vekilleri heye
tine verilmittir. 

.\nkara sergi evinin 
açılma merasimi 

Yeni sergi binasının açılma merasimi 
Cümhuriyet bayramı günü Ba,vekil İı

met Pata tarafından yapılacaktır. Ha • 
zırlıkların ikmali için geceli gündüzlü 
çalı4rlmaktadır. 

.Mii!'!leşarlar komisyonu 
toplandı. 

Batvekilet müstqan Kemal Beyin 
reiıliği altında toplanmakta olan müıte
tarlar komisyonu dün sabah saat onda 
toplanarak iki saat kadar V ekiletlerin 
tetkilat kanunlariyle barem kanununun 
bazı maddelerinin ihlal edilmit olup ol
madıiı etrafında tetkikatta bulunmut -
tur. Komisyon Vekaletler ve diier dn
let daire ve müeıaeıelerindn iıtenilen 
ücretli memurlann adedi ve ücretleri 
hakkında gelen cevapları ileride yapaca
iı İçtimalarda tetkik edecektir. 

Hamit Bey şehrimizde. 
1 ıtanbul belediye reiı muavinlerin • 

den Himit Bey belediyenin bazı itlerini 
takip için dün tehrimize gelmiıtir. 

Yan!tcn memleketine dönüyOt". 
Ankara febrİ iymar plinını hazırla

mıt olan profesör Y anıen bu akpm 
memleketine hareket edecektir. 

Ziraat cnstitiilerinde. 
Ankara Yükıek Ziraat enstitülerini 

teıkil eden ziraat, baytar, tabii ilimler 
ve ziraat sanatları mezunlarından dok -
tor unvanını almak iatiyenler için hazır
lanan doktora talimatnameıi icra Vekil

leri heyetince kabul edilmiıtir. 

Adana cümhurip~t bay
ramı icin çok çalışıyor. 

Adana, 17 - Cümhuriyetin on birin

ci yıldönümü bayramını geçen seneki 

gibi eşıiz bir şekilde kutlularnalc için 

§ehrimizde büyük bir çalııma batlaınıt

tır. Vali Beyin reisliğinde toplanan kut· 

!ulama komisyonu bu huıuıta mühim 

kararlar ve tedbirler almış ve geçen se

neki merasim programı üzerinde tetkik 

lerde bulunmuştur. Bayramın çok can

lı, neşeli ve parlak olması için tali ko

misyonu tt~ıkil eden zevat ayn ayrı it

lerle meşgul olmak üzere vazifeler al

mışlardır. Geçen sene oldufu gibi bu 
sene de tehrin muhtelif yerlerine yirmi 
tak kurulacak, 29 gecesi C. H. F. tara· 
fından büyük bir balo verilecektir. Fe
net" alayları tertip olunacak ve mektep
lerde temsiller verilecektir. Bayram gÜ· 
nü reımi binalar, evler, mağazalar ye
tilliklerle ve gece de elektrikle süslene
cek ve gündüz tehrin üç yerinde halk 
kürıülerinde bugünün ehemmiyeti ve 
mana11 üz-.rinde hitabelerde bulunula· 
caktır. (A.A.) 

kara Birası; Umduğumuzdan Üstün 

s: 4 - • 1 

Ceyhan ve Osmaniye 
belediye seçimleri. 

Adana, 17 - Ekseriyet nısabı 
bulunmadığından müddetleri bi
rer hafta uzatılan Ceyhan, Osma
niye kazaları Belediye intiht.pla· 
rı dün bitmiı buralarda da C. H. 
F. namzetleri kazanmışlardır. 

Osmaniye' de belediye 
seçimi bitti. 

Osmaniye, 17 - Belediye irtİ· 
habı bitti. Fırka namzetleri 1 a· 
zandılar. (A.A.) 

Gençlik teşkilatı 
üzerinde tetkikler. 
Uşak, 17 - C. H. F. Umumi 

idare heyetinden Hüseyin Rahmi 
Bey, gençlik teşkilatını telk!k .et
mek üzere Gediz' den tehrımıze 
gelmiş ve dün Halkevinde, U~k'· 
ta mevcut bet kulübün idarecıl.e
ri ve Halkevi erkanı ile gençhk 
teşkilatı mevzuu üzerinde görüt
meler yapılmııtır. Mumaileyh 
dün Balıkesir'e hareket etmittir. 

Adana'da bol yağmurlar 
yağdı. 

Adana, 17 - Dün aaat 16 da 
tehrimizde ve ovanın hemen her 
tarafında devamlı ve bol yatmur 
lar dütmüttür. Y aiJnurlar f aycla
lıdır. (A.A.) 

Pamuk ve koza satıştan 
hararetlendi. 

Adana, 17 - iki pclenberl 
borsamızda pamuk .,.. kou u ... 
rinde çok ehemmiyetli ve hara· 
retli alııveriıler olmaktadır. Bu 
hareket bugün daha ehemml1etH 
olmuf, sabahleyin Mıaır pamukla
rmın kiloau 38 kuruttan açdmıt 
ve akf&ID 41 kmuftan bpan••t
tır. Yükaeliıler yalıua Mwr pa· 
mukları üzerinde kalmamıt yerli 
cim pamukların kiloau da •mit. 
leyin 33.25 ile açılmıt •• 31.25 le 
kapanmııtır. 

Koza fiatlarma gelince, hunun 
da kiloau 77 ,5 kuruttan aablmıt
tır. Piyasanın son günlerdeki hu 
inkipf ı müıtahıilin, tüccann, hl
tün memleketin yüzünü gülcltlr
müıtür. Alıcılar ittahhdır. 

(A.A.) 

Himayei etfalin 15 
günlük yardnnlan 
Himayei etfal Cemiyeti umumi mer

kezi 1 teırinievel 934 tarihinden 16 tet
rinievel 934 tarihine kadar 1129 çocui• 
yardım ebnİftİr. Bunlardan 259 hasta 
çocuk ve kadın umumi merkezin polila
liniklerinde muayene ve tedavi edihnit
tir. Ayrıca dit muayenehanesinde 478 
çocuğun elitleri muayene ve tedavi edil
miıtir. 150 çocuk ve anne umumi merk .. 
zin banyolarından iıtifacle etmittir. Süt 
clamlaıı k11mmda ela her ıün 148 çocu• 
ia ceman 914 kilo bedava ıüt teni eclil
mittir. Yardnn için müracaat eden 96 
fakir çocuğa para yardımı yapılmıttır. 

""' ~----ARANIYOR! 
Y enişehirde möble ve 

konforlu bir oda veya 
küçük daire. . Telefon 
ı 8 4 O a müracaat. 

8--4689 ...... .•...... , •• 
Ankara Halkevi Reisliğinden 1 

T emıil komitesine aza aeçmela 
üzere bu ıubeye menaup azanın 
22.10.1934 pazartesi günü ~t.18 
otuzda halkevine ıelmelen nca 
olunur. 

Çlkmıştır. 
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Garpta fikir h ı eketleri 
INKALAR BiR SOSYALiST DEVLET KURMUŞLAR l\11? BlR 

FRANSIZ l\fECMUASINTN DlKK ATE ŞA·Y AN YAZISI.-

Orta Amerikaya vaktile hakim bu • 
lunmu§ olan Inkalarıa muntazam bir 
sosyalist devlet vücuda getirdiklerini 
iddia eden "Revue Economique et Po
'Jtique,, , büyük bir medeniyet yarattı
fı muhakkak bulunan bu mühim dev • 
(etin müesseseleri hakkında §U tafsila
ıı veriyor: 

Sosyalistliğüı tahakkuku hususunda 
tarihte yapıldığı söylenen teşebbüslerin 
ekseriyeti birer efsane denecek kadar 
eskidir ve yahut gayet mahdut bir saha
ya inhisar etmiş ve pekaz zaman devam 
etm1llerdir. 

Halbuki dikkate şaayn bir tarzda ku
rulmu' ve nisbt lıir refah içinde hayli 
zaman yAjCUillf olan bir aosyaliıt devleti 
vardır ki o da lnka imparatorluğudur. 

lnka sosyalistliğinin hususiyeti, iki
ıi de sosyalist esaslara müstenit olmak 
üı:ere ve fakat biribirinden pek farklı iki 
milessese"tabaka,.amdan tqekkül etmiş 
olmasıdır: Birinci tabaka, İnkalann bü
kümleri altına alarak teşkilatlandırdık
ları kabilelerde gayri maltlm bir zaman
danberi mevcut olan müesseselerden 
mürekkep olup ikincisi. İnkaların aynı 
kabilelere t~mil ettikleri devlet sosya
listliğidir. Bu ikinci müesseseler silsilesi 
gayet munt;ı.ı:am bir şekilde kurulmuş ve 
imparatorluğun muhtelif kısımlarında 
ahval ve şeraite göre elastiki bir surette 
tatbik edilmiştir. 

Şimdiki Peru cümhuriyetinin iki mis
li kadar büyük olan bu impaartorluk, 
ispanyolların isti18sına uğradığı tarihte 
en azametli ve kudretli devresinde bulu
nuyordu, esasen pek eski bir devlet de
gildi; zira ilk lnka hükümdarları 12 inci 
asrın sonunda veya 13 üncü asrın baş
larmda tahta çıkmışlarda. Demek olu
yor ki lnka imparatorluğu dört asır ka
dar yaşamııtır. Inka devletinin işgal et
tiği coğrafi sahanın ıklimi ve diğer ta
bii şartları pek gayri müsaittir. 

Inkalar Kuzkoya yerlc§CTek memle • 
keti lıakürı~tlcri a1tma aldtklan valtit 
o bavalinin yerlileri Amuon mınt.aka -
amdan ve ~yru ırka mensup kabilelerden 
ibaret bulunuyordu. Bunlar, tam bir ke>
münistlik değilse de zirai sahasında bir 
nevi kolektivizm usulü tatbik etmektey
dilCT. Mal ve eşyanın muayyen ban ne
vileri "pbs!,, olabilirdi; diğer bazılanna 
da ya cemaat, yahut aile muşterekcn sa
hip bulunurdu. 

İnkalar zamanında ise her cemaatin 
toprağı ü~ hisseye ayrılır ve biri güneş 
ilahının, dijcri lnkalarm, üçüncüsü biz
.ut ccmaatm malı sayılırdı. En mühim 
hisseyi teşkil eden bu son kısım "tüpü,, 
denilen parçalara taksim edilir ve yerli
lerin her birine evlndiği zaman bir par
ça vrilir, bilihare her oğluna gene birer 
paça, kızlarına da yarım parça verilirdi. 

Toprağın i§lenmesi şartları o suretle 
tanzim edilmişti ki toprak işr bir bay
ram mahiyetini alırdı. İnkalar, sosyalist 
:rejimile tatmin edici bir istihsal imkinı
m tem edebilmek için ~lışmayı bir zevk 
baline getirmek lüzumuna Fourier'den 
evet hissetmişler ve muvaffak olmuşlar· 
dı. Sovyetleriıı bugün yapmak istediği 
de budur. 

Çalışmak kabiliyetini haiz olan her 
yerli evela kendi toprağını, sonra ita.hın 
toprağını, ve bundan başka da devlete 
ait toprağı ayn ayn işlerdi. Kendisine 
ait "tüpü,, mahsulleri. kendi malı olduğu 
gibi bir eve, bir meyva bahçesine ve bir 
rr.ikdar ehli hayvanlara sahipti. Gayri 
menkul emlfik üç neviden ibaretti: milli 
emlak, cemaat emlaki ve husus? mülk. 
Bunlarm idaresi bir askeri meratip sil
silesi esası üzerine teşkil edilmiş muaz
zam devlet t~ki15tına tevdi e<lilmişti. 
Devlet memuru adedi de pek fazla idi: 
10.000 aile başına 1.331 memur isabet 
ediyordu! 

Inkalar, sosyalist nizamının mun • 
tazam işlemesi için gayet dikkatli su • 
rette tanzim edilmiş istatistiklere muh· 
taç olduklannı da anlamışlardı. Memur
lar, bu istatistikleri tertip edebilmek 
için "Kipu .. denilen ve düğümlü ipler
den ibaret bulunan vasıtalardan başka 

bir şeye malik olmadıkları halde şaya
nı dikkat neticeler elde ederlerdi. O 
kadar ki İnka devleti istatistik saha -
sında o zamanki Avrupaya nisbetle çok 
ileride, hatta bu günkü Avrupaya nis· 
betle bile ileride idiler. ıBerşey dik • 
kate pyan bir rina, ~ntlnn:ı ve vuzuh· 
h ~l~lüı.., sa.y:ilır, 'lbesap '.C hyöedi • 
lirdi. 

İstatistikler sayesinde tespit edilen 
arz ve talep nisbeti, istihtakın fevkala
de mahdut olması yüzünden daima mü-
6ait şartlar içinde idame olunurdu. Va
zife tevzii esasının pek zayıf surette 
inkişaf etmiş bulunması hasebile arz 
bakımından takip olunan netice dahi 
kolaylıkla temin edilirdi: buna, çalış
ma mecburiyeti, devlet anbarlarınm 

mevcudiyeti ve tekniğin gayet basit 
olması da yardım ederdi. 

Ferdin, şahsına ait "tüpü" den al • 
dığı mahsuller hususunda şahsi mül • 
kiyet esası tatbik edildiğine göre mü -
badele usulü de mevcuttu; fakat Inka 
devleti bu usulü mümkün mertebe tah
dide çalışmıştır. Ecnebi memleketle -
rile ticari münasebetlerde dahi aym 
~rtlar hakimdi. 

Eski cemaat müesseselerini ipka ve 
istihsal, tevezzü ve istihlaki sıkı suret
te teşkillitlandırmak ve "sevk ve ida
reye" tfıhi tutmak suretile iki kat sos
yalist olan Inka imparatorluğu mües
seselerinde ferdi menfaate de mahdut 
bir yer ayırmamış değildir. İspanyol 
fatihi Pizarre memleketlerini istila et
tiği tarihte, lnka imparatorluğunu ida
re edenler tarafından hazırlanmış o -
lan plan henüz her tarafta tatbika baş
lanmamıştı. Bu, asırlık bir plan olup 
tahakkuk ettikçe devlet sosyalistleşi

yordu; binaenaleyh o tarihte henüz ta
mamen sosyalistleşmiş değildi . Bun
dan başka bu sosyalizm - bugün Sov
yetler elinde olduğu gibi - milli bir 
sosyalistlik idi. Gayet iyi teşkil edil -
miş ve sıkı bir zabıt ve rapta tabi bir 
ordu ile Avrupa'nın romalılardanberi 

on dokuzuncu asra kadar malik olama
dığı askeri yollara da malikti. 

Bugünkü Avrupa ile mukayese edi
lin;e Inka imparatorluğu bir bakımdan 
pek geri, diğer bir bakımdan da pek 
ileri görünür. 

Yabancı postası 

Elehı~amın şiddetli 

bir ııtakalesi 
Kahire'de çıkan "Elehram,, gazete

sinin 4 teşrinievel tarihli nüshasında 

"Makalle ve Selle,. başlığı altında bir 
makale neşredilmektedir: bu makalede 
elen ili yor ki: 

Mısır'da bulunan İngiliz askerlerinin 
bugünlerde yaptıkları vukuat gittik
çe çoğalıyor. Teessüfe şayan olan bu 
vaka herkesin nazarı dikkatini celbe
dece k kadar mühimdir. 

İngiliz askerlerinin Mısır'daki hare 
ketleri Avusturalya efradının büyük 
harp devamınca olan hareketlerini an
dırmaktadır. Ancak Avusturalya as
kerl~ri harp esnasında çirkin hareket
lerine harbın esasen bir afet olduğunu 

bilen halk buna ister istemez sabredi -
yordu. 

Halbuki şimdi harp zamanı değildir. 
Şu halde Mısır'daki ingiliz askerleri
nin maksatları ne? Esnafın dükkanla
rından meyvaları ve mallarını çalmakla 
iktifa etmiyorlar bir de herkese musal
lat olarak dayak atıyorlar ve halkın pa
ralarını soyuyorlar. 

Hatta hiç bir kabahati olmıyan bir 
yavruyu ayaklarından yerlerde sürüye 
sürüye ölümüne sebebiyet verdiler. 

Muhakkaktır ki Mısır ali komiser 
vekili ve İngiltere Hariciye Nezareti 
Mısır işleri müdürü M. Peterson ingi
liz askerlerinin yaptıkları zuliimleri 
gazetelerde okumaktadır. Kendisi bu
rada Mısır ve İngiltere arasında sami
mi münasebetler tesis etmek için bulu· 
nuyor. Kahire etrafında bulunan ingi
liz askerleri yaptıklarından Mısırlıla

rın ne kadar müteessir olduğunu elbet
te takdir eder. Bir büyük devlet aske· 
rinin muharip olmıyan bir memlekette 
bu gibi hareketlerde bulunması katiyen 
caiz değildir. Değil böyle eğer düşman 
memleketinde olsa bile bu çirkin ha
reketlerin yapılmasına insaniyet ve 
medeniyet rıza göstermez. 

Mısır hükfuneti ve onu temsil eden 
kuvvetler büyük Britanya'nın kuvvet 
ve azameti, topu ve donanması kar
şısında 'kendilerini aciz göriiyorlaı-. 

Ali komiser v.ekili .M.. Peterso:n cenap
ları in~iliz askerlerinin Mısır'da sar-

HAKIMIYETI MİLLİYE 

Memleket Postası 
Aydın'm mühim 

Zeytinyağı rekoltesi: - Viliiyeti -
mizin zeytinyağı rekoltesi bu sene 6 mil
yon kilo tahmin edilmektedir. Bu hes:ap 
6 kilo zeytinden 1 kilo yağ alınacağı tah
min olunarak yapılmıştır. Bu itibarla 
zeytin tanesi rekoltesi 36 milyon kilo -
dur. 

Havaların kurak gitmesi zeytinleri -

miz üzerinde az çok tesir etmiş ve rekol
teyi düşürmüştür. İki gün evci yağan 
yağmur hem zeytinlerimize fayda ver -
miş ve hem de güzlüklerini tkmek ve 
natasa başlamak için yağmuru gözliyen 
çiftçimizi çok sevindirmiştir. Bugünler
de beklenen yağmurlar yağarsa zeytin 
rekoltesinin artacağı umuluyor. 

Bu 6 milyon kilo yağın yanın milyon 
kilosu mıntakanın yemekliği, bir milyon 
kilosu da sabun için burada harcanır, 4,5 
milyon kilosu dış pazarlara yollanır. Ge
çen sene stoklan hemen hemen kalmadı
ğından piyasa son hafta 4 kuruş yüksel
miş birinci teşrin başında 23 kuruşa sa -
tılan zeytinyağları 27 kuruşa aranmağa 

başlamıştır. 

Bu işin içinde olanlar bu yi.ıkselmenin 
geçici olduğunu yeni mahsul sıktlmağa 

başlayınca piyasanın dü~eceğini söylü -
yorlar: Gene bu işle uğraşanlar henüz 
dış pazarlara satış yapılmadığını fakat 
bu sene zeytinyağı işinin, hem yetişti -
renlere ve hem de tüccarlar icin eyi ve
rimleri olacağını anlatıyorlar, böyle ol· 
masmı hep dileriz. 

Maarif Vekilinin tetkikleri: - Maa
rif Vekili mebusumuz Abidin Bey dün 
akşam Çine'den döndü. Geceyi belediye 
reisimizin evinde geçirdi. Bugün saant • 
lar, orta mektepler ile Gazipaşa ilkmek
tebini gezdi, ilk olarak sanat mektebine 
giden Vekil Bey. birer birer her dersha
neye girmiştir. O sırada müdür Emin 
Bey son sınıfa türkçe ders takrir veri
yordu. Vekil Bey takriri dinlemiş ve 
derslerden sonra atelyeleri, talebe ça1ış
masiyle başarılan yeni sanatları, ambar
lan, tesviye atelyesini gezmiş ve tetkik 
etmiştir Vekil Bey talebelerin inşaat sa-

haberleri. 
basındaki çalışmalarını takdirle karşııadı. 
Mekt~bin yemı: khanesinin esaslı bir su
rette tamiri ve Ç<'tısının değiştirilmesi 

işinin Vc1<alet rc.rdımile mektep tarafın
dan yapılmasını tasvip etti. 

Sanatlar mektebinden sonra Gazipa -
şa ilkmektebine giden Vekil Bey, mek
tebin her tarafını dolaşmış ve dershane
lere girmiş. talebelere sorgular sormuş
tur. Vekil Bey yanında bulunan maarif 
müdürü Salih Beye: "İlk mekteplerin 
hepsi de böylemidir?.. diye sormuş, 
"evet., cevabını alınca çok sevinmiştir. 

Gazipaşa mektebinden sonra orta 
mektebe gelmiş, burada da her sınıfa 

girmiş, muallimlerin ders takrirlerinde 
bulunmuş ve birçok talebeleri derse kal
dırmrş ve sorğular sormuştur. Talebele
rin cevapları Vekil Beyi çok memnun 
bırakmıştır. O sırada müdür Refik Yıl -
dırım Bey birinci sınıf A şubesinde cog
rafya dersi veriyordu. Vekil Bey dersten 
sonra mektebin her yerini gezmiş ve 
bazı istatistikler alarak mektepten ayrıl
mı~tır. Öğle yemeğini belediyede yiyen 
Veikl Bey öğle post.asına takdan hususi 
vagonla ve beraberinde mebusumuz Fu
at Şahin, kalemi mahsus müdürü Nihat, 
Fırkamız vilayet idare heyeti reis vekili 
Neşet, mektu?çu Agah ve maarif müdü
rü Salih Beyler olduğu halde Nazilli'ye 
gitmişlerdir. Vekil Bey Nazilli'den son
ra Karaca u ve Bozdoğan'a da geçecek
ler, vakit bulurlarsa Denizli'ye de gide
rek ayın on beşinde İzmir'e dönecekler
dir. Dönüşlerinde Sökeye de uğramala
r. muhtemeldir. 

Hareketlerinden evel ihtısaslarını 

sordum. Vekil Beyden gazetemiz namı
na şu beyanatı aldım: 

- Bugüu sanatlar, orta ve ilkmek -
tcplerden bazılarını gördüm; bina, okut
ma ve vesait itibariyle iyidirler, maarif 
vaziyetinden memnunum. 

Tamamiyle yanmış olan Aydın az za
manada kendini toplamış büyük varlık 

göstermiş günden giine yükselmekte bu· 
lunmuştur. Memnuniyetle ayrılıyorum. 

Genç l(ıral Piyer l.AOndrada ikeh 
Londra, birinci teşrin 1934. 
Cobham'ın sade mektep binası önün

den geçerken, Surrey'in tepelerine sin
miş olan sabahın sisi daha kalkmamıştı. 
Etrafını bir devriye çevirmiş olan ga
yet şık bir kapalı otomobil büyük ka
pının önünde duruyordu. Beklemekte 
olan otomobile doğru hızlı adımlarfa 

yürüyen kurşuni fanila elbiseli küçük 
çocuğa kapıyı bizzat mektep müdürü 
açtı ve önünde eğildi. On bir yaşındaki 
çocuğun kısaca verdiği selamda, ani o
larak duyduğu hükümdarlık vekarı ile 
beraber bundan evelki günlerde hoca
larına karşı olan ürkekliği seziliyordu. 
Otomobil 1ıüyük bir süratle hareket et
tikten ve bize Londra'ya giden yolun 
on beş dakika müddetle umuma kapan
dığı bildirildikten sonra, mektep mü
dürü M. Ozanne mektebin talebesi Pi
yer'den bahsetmeğe başladı. Piyer'i hir 
kaç dakikadanberi Yugoslavya kıralı o
larak tanıyordu. Küçük Piyer feci ci
nayetten sonraki geceyi bir şeyden ha

beri olr?.adan geçirmişti. Herkesin sev
diği ve kendisine sınıfının spor kah-

ramanı göziyle baktığı bu sevimli yu
goslav yavrusu alışmadığı saatte uyan

drılıncıya kadar rahatça uyumuştu. Ba
basının karşılaştığı felaketin akıbetini 

Piyer'e bildirildiği zaman, rengi attı, 

deh~et içinde kalmış bir halde hocasiy
le elçilik müsteşarının yüzüne bakıyor
du. Sanki bu müthiş habere inanmak 
istemiyordu. 

Yavaş yavaş alışabildiği Sanroyd 
mektebine baslıyalı henüz on dört gün 
olmuştu. Mektepte Piyer diye çağ1rr

lırdı. Ne çocuklar ve ne de hocaları 
ona veliaht olduğunu hissettirmiyorlar 
dı. 

hoş olarak caddelerde dolaşmasına öte
kine berikine tasallut etmesine mani 
olamaz mı? 

Diğer askerlere ibret olmak üzere 
mütecaviz askerlerin şiddetle teczİ.Yele

ri için Mısmdaki ingiliz 'kuvai as'ke- ı 
rlyc ktımandanhğm.ın bu usustald 
tedbirlerini bekliyoruz. 

İlk zamanlar ürkek ve çekingendi. 
Londra'ya geldiği 2aman ingilizce bi
liyordu ama, mektep çocuklarının Ar
go'sunu henüz daha kavrryamıyordu. 
Her vakit olduğu gibi dün de arkadaş· 
ları ile otururken kendisine saraya da
ir bir yığın sorgular soruluyor, o da 
heyecanlı heyecanlı sevgili babasıntn 
kahramanlıklarına ait geçmişleri anla
tıyordu. Mektep müdürü ve hocalar 
Kıral Aleksandr'm ölüm haberini al
dıkları vakit çay içme zamanıydı. BU· 
yük annesi olan Romanya kıratiçesi 

Mariya'nın bilhassa ızhar ettiği arzu 
üzerine bu meşum haber ondan gizli 
tutulmuştu. 

Bu sabah M. Ozanne artık ona 
"Ha~etmaap,, diye hitap etti. Britan· 
ya hükfunetinin emriyle bütün gece 
vazife başında kalan üniformalı polis
lerle sivil memurlar karşısında sel!im 
duruyorlardı. Elçilik müste~arr da ar
tık "Kıra) Hazretleri., diye konuşuynr
du. Daha düne kadar İngiliz kolejinin 
çamurlu oyun çayırında 7.ıplayıp oym· 
y:on uçuk benizli sarıı;ın çocuk, hoca· 
nın sade odasnda ayakta durmuş birini 
dinliyordu. Acı ve duygularım içten 
gelen göz yaşlariyle ifade edebilmesi
ne heyecanr mani oluyordu. Susuvor 
ve etrafını cevirenlere dalgın d:ı1~ın 
bakıyordu. Kapıya doğru yürüdü. Rir 
tek söz söylemeden otomobile bindi. 

Belki de çılgın bir hızla sriden oto· 
mobilde al!lamıştrr. Bütün sokak 
ağ• .. larını iki misli takviye edilmiş 
polis memurları tutmuştu. Otomobilin 
arkasından yiiz kilometreden fazla hız· 
la giden arabayı güclükle takip edebi -
len iki pofü; otomobili geliyordu. Yıt· 
goslavya'nın Londra elçili~inde iki St· 
ra üzerine dizilmislerdi. l çerive yalnıı 
tanınmış kimseler bırakılıyordu. 

Gazeteciler, foto muh~hlrteri s"l·ı.kta 

beklemek mecburivetinde idiler. He
nüz daha narin ve küçük olan Kırat Pi
yer koltuğa oturmuş memurların gö· 
rüştükleıini dinliyordu. Hafif bir ses· 
!le "derha1 anneme gitmek isterim .. de- ' 
di. Orada lhazır bulunanlardan ~aı:ıh bir r 

.ıat kendisine doı!ru yiiriidü. Bu zat 

S. d. "' ,, F ~ ım ıye iaoar ra~ 

sayı ziyaret edeıı 
hüliumet reisleri 

l{imlerdir? 
Paris, çok eski zamandanberl ya• 

hancı devletlerin hükümdarlarına oıi~ 
safirperverliğiyle meşhurdur, Yugo' 
lavya Kıralı Aleksandr'ın seyahatı rnO• 
nasebetiyle eski ziyaretlerden birka~ 
nın hatırasını anmanın meraklı olacaft• 
nı düşündük. 

Şehrin arşivlerinde hatırasını sakla• 
dığı en eski ziyaret 1377 de Lükscııt' 

burg imparatoru dördüncü Şarl tar•• 
fından yapılmıştır. Almanya ve Macl' 
ristan imparatoru Sigismond Paris'• 
1416 senesi martının ilk günü geldi. 

Şarlken, 1539 da, tasavvur olunabl• 
leceği gibi pek parlak merasimle kart'' 
landı. 

Lehistan Kıralı 1573 te ve 1ngilter• 
kıraliçesi 1615 ve 1644 te bize iadei ıı:i• 
yaret etti. 

Bu ziyaretlerin en meşhuru, hiç şıiP' 
hesiz, 1717 senesinde vaki olan Çar bi· 
rinci Petro'nun ziyaretidir. Rusya O 

%aman fransızlara hemen hemen ula• 
şılmaz, efsanevi bir rmmleket gibi gö• 
rünüyordu. Ve Birinci Petro için dt 
yarı vahşi bir dev deniliyordu. 

Birinci Petro protokol umurunda o\ 
madığmı, ve hazırlanmış. resmi merasi• 
me pek ktzdığmı gösterdi. Maiyetine 
memur edilen Marki dö Tes inanılınat 
güçlüklere maruz kaldı, çünkü hi•küıtı• 
dar ekseriya sokakta geçen herhangi 
bir arabaya atlıyor ve uzak köylere k•• 
dar şehir sokaklarında dol~ıyordU· 
Luvr sarayında kendisine tahsis ediJeıt 
apartrmanı istemedi ve Lesdigiyer ott• 
tinde mütevaz1 bir yatağı tercih ettlı 
Ve onbeşinci Lui ile karşılaştığı ı:a• 

man dev boylu hiikümdar onu koltuk• 
ları altından yakaladı yukarı kaldırdı 
ve iki yanağından öptii. Ertesi giınii sO 

kakta diilgerler ve duvaı-c1larla ttonu• 
şuyor ve Envalid kıdcmlileriyle ıa· 

deh dokuşturuyordu. 

*** 1777 senesinde, Almanva imnarato• 
ru ikinci Jozef Paris'c kont Falken' 
!}tayn namı altında g<'ldi. Annesi Marl 
Terez, kendisine Volter'in yanına git-
miyeceğini vadettirmi~ti. Hıma karştf 
lık, hükümdar Buffon'un yanma gitti' 
Önceden haberdar olmıyan edip kert' 
disini ropdöşambriyle k;ır~tladığt tçirt 
öziir diledi. 

Hükümdar: 
- Ben elbiseyi değil, tabiat reısı• 

mınr görmiye geldim. cevabım verai. 
!kinci J ozef o kadtır sade idi ki. bit 

gün, bir odada kendi kendine tıra~ o' 
}urken bu kadar sadeliğinden hayrett6 
kalan hizmetci kendi~ine, hakikatefl 

h\ikümdarın maiyetine mensup olıJ~ 
olmadığım sordu. 

Hükümdar ona döndii: 
- Ken<lisini tıraş etmekle şerefya' 

bım dedi. 

*** 
Üçüncü Napolyon 1855 te kıral~ 

-genç kırahnın önünde ağlamağa utanı• 
yordu. 

Yugoslavya Kıralr !kinci Piyer dili 
şünceıerini, kendisini sabahleyin me1'• 
tepten alnn elcilikteld genç arkildafınJ 
söyletti: "Kıral, gösterilen samimi sert' 
patilcre teşekkür ediyor ... İşte resırıeıı 
bildirilen şey bıından ibaretti. 

Mektep müdiirii bize onun dünıdl 
hayatını:Jan bir parçayı daha anJ:ıttf• 
Piyer, radyoya cok düşkün bir amatôt' 
olduğu halele dün radyo dinlemcsicı0 

miisaa<le edilmemişti. Mektebe başta~ 
mazdan birkaç gün evci veliaht olar:ılC 
kendisinin aslen ingiliı. olan saray 11

111 

zırı ile Londra'da bulunduğu sıratardJ 
bir radyosu vardı. Biiyük bir heyecsıı 
icinde, Kunard müessesesinin biiyiilt .. 
vapurunun rlenize indirilme merasirt11 

ni dinlemiş ve akşamleyin de dil bil• 

gisini yoklamak için radyo devrifiterni ~· 
yahati yapmasına miisaade edilıtıi~~·: 
Çünkü yurdunun dilinden başka rnil 

·rıce kemmel almanca, fransızca ve ingı 1 t• 
de lıiliyordu. tngiltere'de otomobiI JcLI 
lanmasına müsaade edilmediğinde~ 
çok acı duyuyordu. Bir sene var ". 
arttk yalnız başına otomobil idare ede~ 
biliyordu. Londra'nın yeni seyrisefe d 
nizamları onu çok a18kadar ediyor ~a 
bu gibi metotların Yugoslavya'da ' 
tatbik edilmesinin muvafık olacağıft 
söyliyordu. N~ues Wiener Jourrııt1 
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(TV rkofis günlük seı:vis! J 
Berlinde olimpiyat 
kasabası kuruluyor. 

IZMIR'D[ PAMUK FIATLARI 
YÜKSELiYOR. 

~ir §Ubcmizden bildirildiğine göre 
ya'dan bu günlerde fazla talep 

ıcbneai ·· · 
38 

uzerıne pamuk fiatlarırun kilosu 
kuruştan 42 kuruşa yükselmiştir. 

ISTANBUVDA YUMURTA 
VAZIYEn. 

İstanbul şubemizden aldığımız son 
11111ibnata göre Alınanya'ya yumurta 
~ hareketi çok canlanmı§ ve bu haf
ta J'alıuz Almanya için 2000 sandık ha
=~IJtır. Fiatlar 32 liraya yükaelmİf-

aHAN BAKIR PIY ASASINDA 
DOŞKONLOK. 

Londra bakır piyaaasmda son za -
~~ ?ldu1ı:ça mühim tenezzüller 

J'dedıiınııtir. Halen standart bakı • ::.:u 25, 15/16 ingiliz lirası üzerine 
le görmektedir. 

l!:yJQJ ortasındanberi bakır fi -

:;:: iki ingiliz lirası, ve 1934 senesi 

k..__ dan beri takriben S ingiliz lirası 
-tllltiıtür. Bakır piyasasmda bu suku· 

~ batlıca sebebi Amerikanın Avrupa
~i nıtniktarda ihracat yapması ve 

bak b bakır madenleri ise Katanb 
"1rt rr şirketi arasındaki mücadeledir. 

l'IJl Crika iç piyasalarında bakır fiatla· 
lıtl da hiçbir değişiklik kaydedilmediği 
.... de Avrupaya sevkedilen bakırlar 
.._~ibrede 7 scnt noksanına satıl· 
~ ır. 

::torya'yı davet ederek ananeyi ye
~n. canlandırdı. 1867 sergisi ise bir-

l :zıyaretlere fırsat verdi. 
ltJi870 ten sonra yabancı lrilkii ' :ular, 
~ ~ ~ğişmesinden hoşnut olmadık
d ıçın Paris'e karıı kilsktin davran
,_ dar. Yalnız 1873 ve 1878 de lyran ş.. 
..,.,~e 1879 da Venezuela devlet reisi 
-.qiler. 

5Q 30 ~ayıs 1880 de Yunanistan Kıralı 
tılt tecrıt siyasetini bozdu. Çok büy6k 
~ lenıpatiyle kar§ılandıfı için hemen 

() n her sene dyaretini tekrarladı. 
'1tu. zaınan kısa fasılalarla kabuller 
"la·· ispanya kıralı, Salvador devlet 
~ Brezilya imparatoru, Karadağ 
~•i, lyran Şahı, Sırbistan Kıralı, 

elriz kıralı, Bulgaristan Prensi ... 

On *** 
ile bıı dan sonra, 1896 da, İkinci Nikota 
~ P•ratoriçe Aleksandra'nın %iya
~ tt ~ku buldu ki pek btlyük mera· 
~dan veren bu ziyaret 1901 de 

llc1 • Ctti. 
~ Çıka kıralı, İsveç Kıralı, Hol-
lloi tzraıı, İngiltere Kıralı 1899 la 

ı~aıında biribirini takip ettiler. 
~ı ~ Onüçilncü Alfons'un yirmi 
~oı· kalpleri kazandı. Memleket 
~~ l<>kağı suikastini öğrenince he
'1 ç : lataıldı: gece yarısında, opcra-
' tılı esnada hükümdarın arabası 

ltalQll'aiyeti MiW~nİD ..... mı 3 

ins anlığı n 
~öbe . 
...... tçı bağırdı: 

Onlardan b" • . - d 

Londradan alman haberlere göre 
bu ay sonlarına doğru deniz aşırı mem
leketlerdeki bakır konsernlerinin işti · 
rakile Nevyorkta bir konferans aktedi
lecek ve Birleşik Amerika ile Cenuhi 
Amerika, Kanada ve Afrika bakır ma -
denlerinin sahipleri arasında bakır is
tihsali tının tahdidi görüşülecektir. 

BiRLEŞiK AMERIKA'DA TA· 
KASLA T011lN iHRACATI. 

Birleşik Amerika tütün rekoltesi -
nin vasati olarak yüzde altmışını ha -
rice satmak mecburiyetinde olduğu ve 
geçen senelerden kalma mühim mik -
tarda stok mevcut bulunduğu cihetle 
alakadar mehafil ve bilhassa kentucaay 
eyaletindeki mütehassıslar ihracat ça -
relerini araştırmağa başlamı,tır. 

Amerikanın büyük tütün ihracatçı
larından birisi Almanyaya takas mu • 
kabilinde tütUn ihracı için kredi te • 
min etmek üzere Nevyorkta bazı ban. 
kalarla müzakereye girişmiştir. At -
manyaya en ziyade sigaret imaline mah· 
sus tiltün gönderilecektir. İtalyaya şa
rap mukabilinde tütün satmak için de 
teşebbüste bulunulacaktır. İspanya tü • 
tün inhisarile de şarap mukabilinde tü
tün vermek üzere cereyan etmekte olan 
müzakereler msüpet netice vermek üze
redir. 

BULCARISTAN'IN YAŞ OZOM 
iHRACA Ti. 

Bulgaristanın yaş üzüm ihracatı iki 
bin dokuz yüz vagonu bulmuştur. Bu 
iizümlerin ecnebi piyasalardaki fiatla
rr sabittir. Mezkur ihracatın evelce 
tahmin edildiği gibi 3.000 vagonu teca
vüz edeceği muhtemeldir. 

altna bir bomba atılmıştı. 13 üncü Al
fons bu münasebetle güzel bir söz söy
ledi; Reisicümhur Lube'ye dedi ki: 

- Sizin askerleriniz arasında ilk 
defa olarak barut kokusiyle takdis e· 
dildim. 

*** 
1914 te Danimarka Kıralı Kristiyan'-

m kabulünden sonra ne 'kadar çok zi
yaretler oldu' bütün müttefik memle
ketlerin, Belçika, İtalya, Lehistan ve 
Birleşik Amerika hükümdarları ve Re
isicilmhurları Paris'e geldiler. Bu ı:i

yaret resimleri masrafsız olmaz. Fa
kat bu cihet halkın umurunda değildir. 
O, hUkümdarlar seyretmek ister. Ötesi 
onun nesine l:lzımdır? 

Rakam mı istiyorsunuz? Çar'ın se
yahati 1902 de Fransa'ya bir buçuk 
milyona maloldu. Yedinci Edvar'tn 
1908 deki ziyareti 103,036 franklık mas
rafla kapandı. 1905 te, Portekiz kıralı
nm eeyabati için ayrılmış olan 280,000 
franlı:tık tahsisattan yalnız 220,000 fran 
gı aarfeditdi. Xusur kalan parayı ne 
yapmalıydı? İlk defa olarak tasarruf 
temin edilmitti. Nihayet hazine artan 
para ile meşgul olmıya razı oldu. Fa
kat böyle ~yler muhasebe kayıtlarını 

güçleştirdiği için badema tekerrür et
memesini de temenni etti. 

LES AN AL'dan 

Yarınki at yarışları 
Yarın sonbahar at yarışlarının ü~ün

di günüdür. Koşuları ve koşacak at ve 
kısraklar arasında kazanması ihtimali 
olanları yazıyoruz: 

Birinci koşu: Üç yaşındaki yerli, ya
rımkan ve haliskan arap taylara mah -
sustur, mesafesi 1200 metredir. Bu ko
şuya kaydedilen taylar hakkında malU
mat alamadık, meraklılar ancak yarış 
yerinde bir fikir edinebilirler. 

ikinci ko~u: Üç ve daha yukarı halis 
kan İngiliz at ve kısraklara mahsus, 
mesafesi 1600 metredir. İki hafta üst 
üste girdiği iki koşuyu da kazanan Ah
met, Fikret Beylerin Grandezzası bu 
koşunun da favorisidir. İkincilik İsma
il Hakkr Beyin Bayan ile Mösyö Bin· 
sin Salvatoru arasındadır. 

Üçüncü ioşu: Dört ve daha yukarı 
yaştaki yarrmkan ingiliz at ve kısrak· 
ralara mahsus handikaptır, mesafesi 
2600 metredir. Koşuya kaydedilen atlar 
ve taşıyacakları sikletler şunlardrr: 

Yıldırrm: 66, Nona: 56, Aydm: 54, 
Bozkurt~ 50, Metin: 45. Müsavi siklet. 
le koşulan koşularda raldpleri için Yıl
dırımı geçmek hemen hemen fmkinsız

dır. Bu koşudaki mühim kilo faTkı ta
bii Yıldırımın aleyhinedir. Bilhassa 

2600 metre gibi uzun bir mesafede bu 
fark büsbütün kendini gösterecektir. 
Handikap o kadar güzel tesbit edilmiş-

tir ki, atlarn biribirini kolay geçmele
rine imkan yoktur. Onun için koşunun 

toplu biteceğini zannediyoruz. Birinci
lik Yıldırım, Nona ve Bozkurt arasın-

dadır: bahsi müşterekte en sağlam o • 
yun da Yıldırıma plase oynamaktır. 

Dördüncü ko~u: Dört ve daha yu • 

kan yaştaki haliıkan ingiliz at ve kn

raklara mahsus handikaptrr, mesafesi 

2000 metreair. Bu koşuya Prens Ha • 

lim Beyin Ronflonu, Mösyö Binsin 

Barçı ve Akif Beyin Kazbadalyası kay

dedilmiştir. Koşuda sırasile 62, SS, 51 

kilo taşıyacaklardır. Ronflonun son 
idmanlarda gene huysuzluk ettiği ve 

koşarken durduğu söyleniyor. Eğer 

koıuda da böyle bir muziplik yaparsa 

kaybedeceği muhakkaktır. Aksi tak • 

dirde Ronflon birinci Barç ikinci o • 

]ur. 

Beşinci koıu: 4 ve daha yukarı yaş

taki yerli ve arap at ve kısraklara mah

suıtur, mesafesi 1600 metredir. Rıdvan 

Beyin Hakanı geçen hafta aynı mesa

feyi handikapta rakiplerini geçmişti. 

Bu hafta müsavi sikletle koştuktanna 

nazaran daha kolay kazanacaktrr. Ko

şuya sekiz at kaydedildiğinden bahsi 

mU~terek Uçüncüye kadar plase vere • 

cektir ,onun için Ünlü, Sarıkız ve Rüz

gardan plase oynanabilir. Çifte bahis 

üçüncü ve betinci koıular araamdadır. 

A. t 

Çankaya Konya grupu 
şampiyonu oldu. 

Konya, 16 (A.A.) - Çankaya • Af
yonspor maçı bugün 8. O ankaralıların 
lehine neticelendi. Afyon şampiyonu bi
rfoci devrede bir gol yemiş ve güzel bfr 
müdafaa sistemi tatbik edebilmiş ise de 
ikinci devrede teknik ve bilgi noksanlı
ğına yorgunluk ta ilave olununca An· 
kara birincisi arka arkaya yedi gol ata -
rak grup şampiyonluğunu kazanmıştır. 

Galip takım yarın Ankara yolu ile ve 
otobüsle hareket edecektir. 

İstanbulda da Beşiktaş ... 
İstanbul, 16 (A.A.) - Bugün İstan

bul ve Bursa şampiyonları arasında ya • 
pılan Türkiye futbol şampiyonu Beşik

tat takımı 6-2 kazandı. 
İlk devreyi durgun bir oyunla 2-2 

berabere bitiren Bepktaş takımı ikinci 
devrede güzel ve hakim bir oyun oynadı 
ve dört gol daha yaparak 6-2 galipgeldi. 

Gollerin dördünü Hakkı, birini Na -
zım, birini de Şeref yaptı. 

Berlin, 17 (A.A.) - Berlin yakinin· 

Cl e Docb eritz manevra meydanında 1936 

senesi olimpiyat şampiyonları için bir 

"olimpiyat kasabası,. vücudc getirilmesi 

için inşaat yapıldığı sırada inşaatı idare 

etmekte bulunanlar tarihten evele ait 

bir kasabanın belcayasını meydana çıkar· 

mı§lardır. 

Bu kasaba milattan iki bin ila ikibin 

he,Şyüz sene eveline aittir. Ve endü - jcr

manik bir mahiyet ar.zetmektedir. Te. • 
harriyat neticeande bq evin ve .içinde 

?nak çömlek - :gibi kemikten taı deni
nc ait - parçalan 'bulunan iki süprüntil • 

lüğün temelleri meydana çıkmıJttr. 

BİR AMELiYAT. 

B. M. M. Bütçe Encümeni Saf· 
katibi Nuri Beye Viyana' da yapı· 
lan ağır bir böbrek ameliyabnın 
muvaffakıyetle neticelendijini 
öğr:endik. Bq aene evel de aynı 
hastalığı geçiren arkadafUDIZA 
geçmiı olıun deriz. 

Gnıp birincililini .kam11t111 ~-a mızın Çanlıaya Mrind talimn. 

Elma dağında 
Y aptırı1acak kıfh.k spor 

evi münakasası 
Elmadağında ahşaptan kışlık spor .evi yaptml.ak

ır. İhalesi 20-1~934 tarihinde icra edi1e«:eğinden 300 
lira teminat parasile yevmi mezkilrda W-v miidüri -

yeti binasında idman Cemiyetleri Merkezi Umumisi
ne gelmeleri, şartname ve plinmı görmek istiyenlerin 
her gün merkezi umumiye müracaatları ilan olunur. 
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~ Hililiahmer-· 
Cemiyeti Merkezi 

Umumis°=1den: 
Eskişehir ambarında: muhtelif alit, edevat ve oto

mobil makine parçalan, saç, tama, demir pll"Çalariyle 
boş yağ ve ecza bidonları ve saire 20 teşrinievelde, 

Muhtelif mengeneler, yağdanlrldaT, makineye mfi
teallik levazım ve saire 21 teşrinievelde, 

Muhtelif civata, sapl•malar, otomobil :maka yap
raklan ve saice 23 teırinievel J 934 tarihleriade satıla-
cağından taliplerin müracaatlan. 8 4681 

Tefrika: 117 Nefer, bir dipçik indirerek, onları biribirinden ayırdı. ile, kendi kendine: "ölmenin peşimmftiıl. dedi. Kendino 
daima zaf değil, kuvvet duygusu telkin etmiş olan babasına 
karşı böyle bir his yoktu. Hemen bir yıldan I.ai1a bir zaman.ı 
danberi May onu, hayatın acı taraftamıdan değilse bile. 
hertürlü yalnızlıktan kurtarmqtı. Ne y.ank ki yaşıyanlar .. 

h a 1 i 
Anılre llarlo 

Lu daha yakında idi; omuzundan tutup çekti. 
Lu omuzunu kurtarıp ilerledL Arkadaşı yerine dönerek 

uzandı. 

~en· ırını gon er. 
1tf 1 gelenlerden üçü de birı"birine sokuluyorlardı .• 

Uhafı.z: 

Kiyo, bu son kalan için ölümün kendinden önce giden
lere nisbetle ne kadar güç olduğunu hisseti: geriye o yalnız 
başına kalmıştı. Vakıa Lu kadar o da cesurdu, onunla bera
ber ilerlemişti. Fakat şimdi kollarmı vücuduna dolaştırarak 
yatışında korku okunuyordu. Netekim, muhafız elini ona 
sürer sürmez sinirleri boşandı, tiril tiril titremeğe başladı. 
İki nefer, biri başından, biri ayaklarından tutup sürüldiye 
sürükliye götürdüler. 

daı1 daha şimdiden ay:nlmı§ olduğu 'halde May'ı düşünüı 
düşünmez, ilk defa biribirine dolanan vücutların sevgisi içi.ı 
ne koşa koşa kaçmak duygusuna kendini kaptırıyordu ... ,, 
"Artık beni mıutması ti.zmı.- Halbuki o bir bqkasmı sevi
yor ... ,, Ah hapishane, baıka taraflarda devam eden zwann1 
durduğu yer ... 

tı D~ha da ne? Haydi kararınızı veriniz, dedi. 
&rd~n:nden birini seçmeğe cesaret edemiyordu. ~ir çinli, 
bldu.. _c, kalktı, ileriye doğru bir adnn attı, yenı yakmış 
~ar _cıgarasmı fırlattı ve yakaynn derken iki kibriti kı-
M-.. hır b k . . . d .. v 1 
·"«il b. aş a cıgara yaktıktan sonra ceketının ugme e-
~ı. ırer birer ilikleyip acele acele çıktı. Kapı tekrar ka-

IQ !r7~~lardan biri düşen kibritleri toplıyordu. Luyuşue~· ~ 
b-.._ ha•gı kutudaki kibritleri kınp yanındakilerle "hangısı 
--ııı, n .. 

B gısı kısa,, oynıyordu. 
eş dak"k _ B· 1 a geçmeden kapı gene açıldı. 

L . ır başkası gelsin! 
u ıle k • 

tiyatro . ar adaşı, el ele tutarak, ilerlediler. Lu, maruf hır 
leat.. .~•Yesinin "Kahramanın ölümü parrasmı, yüksek 

"• Soy)•• " :ır 
~UŞtu. ~Yo_rdu. Fakat meşhur Çin tesanüdü çoktan yok 

~efe· dınlıyen bile mevcut değildi. 
r sordu· 

- LY • 
~anJ:( · ('e11a ınız geleceksiniğ? 

P vcrnıi vorlardı. 

Arka üstü yatıp kollarını göğsünde kavuşturan Kiyo 
gözlerini kapadı: ölüler de bu biçim yatarlardL U.zanımı, 
hareketsiz, gözler yumulmuş, sanki en sefillerin vakarı bi· 
le ifade olunmak lazımmış gibi ölümün, ilk günü, bütün 
ölülere verdiği huzurla çehresi sükWıet bulmuş olarak ken
dini tasavvur etti. İnsanların nasıl öldüklerini çok görmüş
tü ve almış olduğu japon terbiyesinin yardımı ile de, insa
nın kendi ölümü ile, hayatına benziyen ölümü ile ölmesinin 
güzel bir şey olduğunu düşünmüştü. Ölmek, ölüm hadisesi
ne karşı menfi kalmaktı, kendini öldürmek ise bir iş işle· 
mekti. Onlardan birini almağa geldikleri zaman bile bile 
kendini öldürecekti. Kalbi dura dura gramofon plaklarını 
hatırladı. Ü midin bir manau olduğu zamanlar t artık May'ı 

göremiyecekti ve duyduğu tek acı, sanki ölmesi bir kaba
hatmiş gibi, May'ın duyaca~ acı idi. Mütekallis bir istihza 

Hayır l herkesten mitralyözlerin .ayırdığı bu mektep U. 

nef füshaııesindedir ki ibtila1, - akıbeti ne olursa olsun, teko
rar dirileceği yer neresi olursa olsun - ölüm darbesini YiY.~ 
cekti. İnsanların zahmet çekerek, hakaret gônftk ~ 
lan her yerde, iyman sahiplerinin dua ettikleri gibi, kend~• 
lerine benzer mahkUmlar düşünülüyor ve tchirde, bu &lii .. 
me mahkiiınlar daha .mtdiden birer ölü imitçesiııe, sevili .. ' ..--- . 
yorlardı... Bu 'SOD gecenin yeryüzünde bütün kavrayıp salt .. 
ladıklan içinde, bu ölüm hırıltılariyle dolu teneffüshane, 
şüphesiz, mertçe sevginin adeta taştığı tek yerdi. Bu, 

yerde süriildeneıı kalabalıkla berabet" inlemek, bu heba ol~~ 
giden ıatıraba, kendi Kılarım da kanştırmak... Hemen bu .. 
tün bu adamların, Hammelrih gibi, çocuktan vardı. 

(Sonu var) 



SAYlFA ,. 

Apartımanlar 
Bugünkü manasına göre apartıman 

birden fazla dairesi olan bir evin bir 
kaç oda ve müştemilatından ibaret bir 
dairesidir. 

Bu bakımdan apartımanların inşa, 

tamir, ısıtma, aydınlatma, temizlik, em
niyet işlerinde hususiyetleri vardır. 

Yapıda dikkat edilecek noktalar: 
yapının iktısadi olması, sarfedilen ser
mayenin gelir ile mütenasip, yerinin 
de bu düşüncelere muvafık olması. 

Apartımanda daire adedince aile o
turacağına göre, her ailenin havadan, 
güneşten ,dairelerin sıhhi tarzda yapıl
mıs olmasından istifade etmeleri lazım
dır. Bu sebeple binanın en aşağı iki 
cephesi açık olmalıdır. 

Gürültü ve kokular, af etlerden mü -
tevellit yıkıntılar daireden daireye ko -
laylıkla geçmemelidir. 

Merdivenler kova şeklinde olmayıp 
düz yapılmalı ve basamaklar 18 s.m. den 
yüksek olmamalıdır. 

Su tesisatında her zaman sıcak ve 
soğuk su bulunmalı, daireler müşte -
rek bir kaynaktan ısıtılmalı, her daire· 
ye telefon, elektrik. havagazı verile -
bilmelidir. 

Son zamanlarda ısıtma ve soğutma 
"sıcak ve soğuk hava'' ile yapılmakta
dır. Apartımanın çöpleri de yakıcı mad
deler meyanında kullanılmaktadır. 

Kapı sayısı azaltılmalı, pencere sa
yısı yetecek kadar çoğaltılmalıdr. 

Su ve ses tecritlerine ehemmiyet ve
rilmelidir .. 

Her dairenin idman ve güneş ban· 
yosu yapmak, çamaşır kurutmak için 
balkonları olmalıdır. 

Tamir i§leri: 

Ekseriya kanalizasyonlarda olur. 
Bunun için pis su ve hava boruları ar
ka cephede ve binanın dışında olmalı • 
dır. Temizlik ve tamir aileleri rahatsız 
etmeden kolaylıkla yapılabilir. Mecra
ların havasım değiştiren hava borusuna 
çok ehemmiyet verilmelidir. 

Umumi merdiven, koridor ve sahan-

lıklar hergün su ile yıkanacak ve sili
necek ve kolayhkla kurutulacak mad • 
deler ile kaplanmalıdır. 

Yüksek apartımanlar için su baskılı 
asansörler lüzumlu ve az masrafla müs-
teri çekici birer unsurdur. . 

Küçük ve sıhhi apartıman. 
İtina ile vücuda getirilmi:i bir şart

nameye göre dört kat olarak bina edil
miştir. Bodrum, zemin. birinci katlar 
ve çatı katından ibarettir. Çatı katı da 
oturmağa elverişlidir. Ebat 8,5x8 met
redir .. 

Bodrum katmda umumi girilecek 
yer, garaj, kiler, teshin makinesi, ça • 
maşırlık, hala. 

Üstteki iki kat bir daire teşkil et • 
mektedir. katın birinde: müsterek mer
diven, yemek, oturma, çalışma salonla
rı, mutbak. Diğerinde: üç yatak odası, 
banyo. hala. Catı katında: odalar, ban
yo, halli. tarasaya çıkrlacak merdiven 

Yapı içi arasında toprağın muka • 
vemetine göre dört katı iskelet aralan 
tuğla dolgulu betonarme direkler, 
çatıya yapılmış olan Tarasa tecrit edi
ci madde ile döşenmiştir. 

Bina köşe başında kurulmuştur. Ne· 
zaret ,hava, güneş itibarile köşebaşlarr 
mahallenin en kıymetli kısımlarını teş
kil eder, apartrmanın yalnız bir cephe
sinde küçük bir de bahçe brakılmıştır. 
Birinci kat ve çatı katındaki çıkmalar 
He odalar geniş tutulmu~tur. 

Birinci kattaki balkon ikinci kata 
da konabilirdi. Üstünde tarasa olduğu 
i~in buna lüzum görüimemiştir. Sıcak 
memleketlerde ise balkonların çoğal
ması bir faydadır. 

Bu bina iki cepdeli, kullanışlı, bir 
yapı olmak itibarile sanatın eseri gü
zel ve sevimli nümunelerden sayılabi
lir. 

Büyük sıhhi, konforlu aparhman: 

Yapıldıiı arsanın cephesi ı 5.52, de
rinliği de 23 metredir. İn§aat esnasın

da bol para sarfı suretile vücuda ge-

. 
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HAK1M1YET1 MİLLiYE 

tirilmiş ve oturacakların rahat ve hu
zurlarını temin edebilmek için konfor 
bakımından hiç bir fedakarlıktan çe • 
kinilmemiştir 

Her katta iki daire vardrr, daireler
den biri üç. diğeri dörder odalıdır. 

Şimdi üç ve dört odalı apartıman
lara çok müşteri bulunmaktadır. Dai • 
relerde kabul odaları cephelere isabet 
ettirilmiştir. Bittabii en ziyade neza • 
retli taraflardır. İş ve yatak odası tak
simlerine ayrı koridordan geçilmekte
dir. Her taraf tamamen aydınlık, ha • 
vadar, geniştir. 

Ekseri apartımanlarda yerin vaziye
ti, iktısadi şartların galebesi, sıhhi fa. 
idelerin ihmaline sebep olduğu görill • 
mektedir. Umumi harptan eve] yapılan 
karanlık ve uzun koridorlu apartıman
lar bugün tamamen terkedilmiştir. 

Resim ve planını tetkik ettiğimiz 
bina sıhhi faidelere göre bu gibi mah
zurlardan içtinap etmek sureti ile vü
cuda getirilmiştir. 

Koridorların uzunluğu en kısa had
de indirilmiş, çok aydınlık bir hale ge
tirilmiş, banyo ve tuvaletler iki katlı 
döşeme ile ayrılmış, hava ve ışılC şart • 
!arına göre yerleştirilmiştir. 

Yapı nizamnamesi 20 metreden da
ha fazla cephe yükselişine müsade edil
miyen bir şehirde yapıldığı için altıncı 

kat .geriye ve bir balkon üzerine inşa edil 
miştir. Çatı müşterek merdivenli bir 
tarasa haline konulmuştur. 

Bodrum katında: teshin makinesi. 
Zemin katında: kapıcı dairesi, ild 

garaj, kiler, çamaşırlık. umumi giriş 

yeri. 

Katlarda: üç ve dört odalı daireler, 
muthak. banyo salonları, hizmetç[ oda
ları. 

Altıncı katta: beş odalı bir daire, 
banyo salonu, mutbak. 

İnşaat tarzı hakkında biriki söz: 
cidar duvarları tuğla, devrim yerleri, 
döşeme beton arme. iç ve dış şaplar "si
ka'' nevinden mücerrit madde. 

Banyo ve mutbaklarda: mücerrit bi
rinci tabaka asfalt, kurşun levha, tek· 
rar mücerrit katıklı şap, (şimdi bu tarz
da döşeme yapmaya lüzum yoktur. İki 
kat mücerrit maddeli tuş maksadı te
min etmektedir.) 

Harici sıvalar: soğuk ve sıcaktan 

müteessir olmıyacak kadar sıva hamu
runa lüzumlu maddeler katılmrstır. 

Pencereler: iki katlı ve sürgü tar • 
zındadır. 

Döşemeler: beton arme üzerine çi
vi geçer bir nevi şaptan ıaonra meşe a
ğacından kesme parke, banyo ve mut
baklara lOxlO fayans dö enmiştir. 

İç taksimlerinin duvarları: su buha
rından bozulmıyan boya ile boyanmıştır. 

Teshin ve sıcak su: Bodrum kata ko
nulmuş olan 2.000 litrelik kazan ile te
min edilmektedir. 

Odaların duvarları: 

Üzerine boya vurulabilen bir nevı du
var kağıdı ile kaplanmıştır. 

Anltamağa çalıştığımız bu en lüzum-
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Büyük aparlı • 
man planının 

tak•imatc: 
1. Mütalea oda
sı, 2. Yemek .a
lonu, 3. Hol, 4 . 
Mutlak, 5. Ban
yo •alonu, 6. 
Dolaplar, 7. Ta
ra•a, balkon, 
aple•thane, 8. 
Yatak oda.ı. 

, ... "'11»' ............ • t 
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lu esaslar, güzel Ankara'mn apartrman

larında da tatbik olunduğu zaman, yurt
daşların hayat ve sıhhatine, milli serma-

yeden tasarrufa hizmet etmif olmak -
tihannı duyacağız. 

EKREM FU/.1 

1 Kumbara bütün hir istikbaldir. 

.. 
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Muhterem halkımızın ehemmiyetle 

nazarı dikkatlerine: 
n 1 - Cümhuriyet bayramında yaptıracağınız do · 
f annıa tesisatım ancak Nafıa Vekaletinin ehliyeti 
cnniye .k bik . vesı asını haiz ve şirketçe mukayyet elek • 

çılere yaptırınız. 

ti 7 - Tesisatınızı yapan elektrikçi marifetile şirke
.~ıze ihbarname gönderip tesisatınızı muayene etti

rınız. 

3 - Donanma tesisatının esas tesisatıruzdan ve 
rnuaaa·a· . . .. 
1 

1 ınızın tahammülünden fazla olup olmadıgım 
e ~k.trikçilere muayene ettirip şirketimize haber ve - -
rınız, ki icabında başka muaddit vaz' edebilelim. 

Aksi takdirde büyük arızalara, dolayısile şehrin ". 
~ad?e ve büyük kısımlarının karanlıkta kalmasına se- ~ 
ebıyet b'l" . . ti vere ı ırsınız. -· 

'I'ehlike ve anzalardan sakınınız. § 

Elektrik şirketi i 
··-i.':::;J!~ıııııınıııı ı ı:ıınııııımııııllH nııııın lllllllllll ımııınıııuıımıııııımml 
Ankara Halkevi Reisliğinden: 

10 9
llalkevi için 60 ton kok kömürü alınacaktır. İhale 23. 

. 34 sal .. .. 7 d anı I gunu saat 1 e yapılacaktır. Satıcılar şeraiti 

anıak üzere hergün Halkevine müracaat edebilirler. 

llUlBllllillHJJllllllllll ıııınuuııııııııııııııııı ıuuıııımınıııııunıın .ı lllllllIDUi'UUllU~ 

asla unutmaz " 
mmınnıınıunı ınıınııııım 

Umumi Hapishane 
MüdürlüWinden: 

(3g~~~ara. Hapisliaı_ıei umumisinin 934 senesi ihtiyacı için 
!tıij ... 1n kılo yerli kok kömürü ve (22) bin kilo meşe kö· 
det~ ıle (23~00) kilo kmlmış çam odunu yirmi gün müd-
8i (

27 
açık !Dunakasaya konulmuştur. Bedeli muhammene

ttıu,, 99) lıra (50~ kuruştur. Taliplerin yüzde 7,5 teminatı 
lllii ak~ate akçesıyle yevmi ihale olan 22-10-934 tarihine 
lllii~adıf pazart~si günü saat 15 te vilayette müteşekkil 
~ha~Yaat ko!llı~yonun.a, şartn~meyi gömıek ve fazla iy· 
diirt"~~~mak ıstıyenlenn Cebecı'de umumi hapishane mü-

uı;une müracaatları ilan olunur. (2776) 8-4369 

daire aranıyor ~ 
liaki • ' Mili. A f · ~ o~ mıyetı ıye veya na artalar caddesınde ~~ 

tın ;dad~n aşağı olmamak Uzere kiralık binası olanla-~. 
taau eledıyeler Bankası Levazım Memurluğuna müra-l 

... an. 8-4656 ~ 
~ ~ ~ 

~~:s~t v-kfil:~:ı~;; .. ~ v~-~-w.. .. ., .. ~' 
~ 01 sayfadan ibaret olup yunancadan türkçeye çevrile
tatj~n Balıkçılık kanunu adlı kitabın tercümesi 2-10-934 
~1 den itibaren yirmi gün müddetle münakasaya çıka
bizıcı:tı~: Talip olanların ihale günü olan 22-10-934 tari
\'onun:uz~e yedi buçuk teminat akC.eleriyle ihale komis-

nıuracaatlan Han olunur. (2804) 8-4346 

l\la!ı~ V ek3letinden: 
otan :rincede Travers Faoriliası yanında inşa ettirilecek 
tıa ltape ruhammen bedeli (34000) lira bulunan 10 adet bi

tiu a 1 zarf usulü ile münakasaya lionmuştur. 
llaat 

15
nakasa 3. ı ı. 934 tarihine müsadif cumartesi günü 

"raı· te ':ekalet Müsteşarlık makamında yapılacaktır. 
8t Ves·~Plerın tekJiflerini cari seneye mahsus Ticaret Oda
~dı~ ası ve 1700 lirahli muvaklCat teminatlarmm Mal· 
~ank:ına Yatrn1dığma dair olan makbuz veya milli bir 
dar kon~ kefalet mektubu ile birlikte aynı gün ve saate ka
• 1'alj ~ıs yona vermeleri taznndır. 
liabili:a er bu husustaki münakasa evrakını (25) lira mu
darik 

1
e Ankara'da Vekalet Malzeme Müdürlüğünden te-

~ ehilirler. (2863) 8--4511 

~ıtfıa Vek3Ietinden: ---
l!at~~şap __traversleri ilaçlamak için ( 4000) dört bin ton 
tır. Yagı kapalı zarf usulü ile münakasaya çıkarılmış-

tf·· 
te • unakasa 12 "k' · · · · .. d"f a . sı gün.. ı ıncı tcşrın 1934 tarıhıne mu sa ı paz r-
cla. ~apıJu saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamın-

1' acaktır 
·ı alipl • . 1 e (487s er!n cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikaları 
bebeciJiğ~ lıralrk muvakkat teminatlarının Merkez Muha
d u ile ay~~e l_'~ttnldığma dair makbuz veya Banka mektu· 

tr. gun ve saatte komisyonda bulunmaları laznn-

1• 'I'alipt 
1nd er bu h k. · ı· k b" aı : A.nk , ususta ı şartnamelen (10) ıra mu a ı-
~b11irter ar(a da Nafıa Vekaleti Malreme Müdürlüğünden 
-- . 2970) 8-4565 

HAKlMtYETt MİLLİYE 

!I!lllllllllillOOllllllllllll Kele pir eşya 1 Oda takımı, karyola ve sair ev eşyasının en güzelini 
~ çok ucuz olarak yalnız Balıkpazan civarında Işıklar 

ı
ra caddesinde (HALK MOBİLYE ~ \LONUNDA) bu-
- lursunuz. Telef on: 2037 8 - 4323 
RıınnıııııımııııılllRlllllllll!lllllllJllJ ını ııımm nm ınıııııuııırnıımımıı 

Anliara Umumi Hapishane 
~lüdürlüğünden: 

Ankara Umu~i H~pishanesinin 934 senesi ihtiyacı için 
(68) kalem mualıce yırmi gün müddetle açık münakasaya 
k.onu~muştur .. Bedeli muhammenesi (410) liradır. Taliple
~ın yuzde yedı buçuk t~minatı muvakkate akçesiyle yevmi 
ıhale ola~ 3.11.934 ~?rıhine müsadif cumartesi günü saat 
(15) te v_ılay~tte muteşekkil mübayaat komisyonuna ve 
mu~.lecenın cı!1s ve. evsafını ve şeraiti anlamak üzere Ce
becı de umumı hapıshane müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (2951) 8--4572 

----~ ............................. _ 
RAKI iÇMEK fSTERSENlZ 

BOJ\fONTt RAKJSil\1 
TERC:fH EnlNIZ 

Ekmel{e\ et., erzak ve 
sebze münakasası 

Hukuk f ~külte.sinden: 
Ankara Hukuk Fakültesinin Mayıs 935 nihayetine ka

d~r Ekmek, erz~~ ve seb~e ihtiyacı 22-10-934 pazartesi gü
nu saat 11 de munakasa ıle ihale edilecektir. Taliplerin 
Fakülteye müracaatları. (2862) 8-4432 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat vilayet merkezinde müceddeden yaptırılacak 

olan "39737,, lira "76,, kuruş bedeli keşifli meydan "37937,, 
lira "76,, kuruş bedeli keşifli buzluk ve "21937 lira "76 

" " 
kuruş bedeli keşifli Beybağı Mekteplerinin inşaatı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konularak 30 teşrinievel 934 ta
rihine müsadif salı günü saat on beşte ihalesi icra kılına
cağından talip olanların şartnamesiyle evrakı keşfiyesini 
görmek üzere Tokat vilayetine müracaatları ve bu baptaki 
kanun dairesinde vuku bulacak teklifnamelerini o gün To
kat Vilayeti Encümeni Daimi Riyasetine irsali ve tevdi 
eylemeleri ilan olunur. (6663) 8-4594 

Aslieri Fabril{alar 
Ticaret Kaleminden: 

1000 ton çelik demiri 

15 ,, aynalı demir 

30 ,, hematit demiri 

15 ,, demir cevheri 

Yukarda miktar ve cinsi yazıh malzeme 27-10-934 cu
martesi günü pazarlıkla ayrı ayrı satın alınacaktır. Talip-
lerin ve şartnamesini gönnek istiyenlerin kaleme müra-
caatları. 8-4639 

Ankara Kı2'! Lisesi Müdürlüğünden: 
10-10-934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen An· 

kara ~ı:z ~ises~ laboratuvar tesisatı münakasası görülen lil
zum uz.erı.ı:ıe .. bır hafta tehir edilmiştir. İhale 20-10..934 cu
martesı gunu saat 15 te Maarif Vekaleti İnşaat Komisyo
nunda pazarlıkla yapdacaktır. 

. Talipler şartname ve teferrüatını Vekalet inşaat daire-
sınde görebilirler. {3015) 8-4628 

Ankara Askerlik Subesinden: 
' 1 - Teşrin 934 celbinde Ankara Askerlik şubesinde 

yabancı olarak mukayyet ve yoklamaları şubede yapılan 
326 ve daha evelki doğumlu piyade süvari, topçu, jandar
ma, hava, nakliye, istihkam, muhabere sınıfına ayrılmış 
olanlaı:_ 327, 328 doğumlu muhabere hava jandarma efradı 
327 dogumlu nakliye efradı kamilen celp ve sevkolunacak
lardır. 

2.- Toplama günü jandarmalar 20, piyadeler 24, süvari 
naklıye muhabere srmflan 23, topçular 25 hava sınıfı irin 
26-10-934 tarih.d' ' :ı 1 ır. 

3 - Bedel verecekler toplanma gününden evel bedel 
vermeleri ilan olunur. (3014) 8-4629 

Odun ve lcömür münaliasası 
Hukuk fakültesinden: 

80 ton kok kömürü ile 35000 kilo odunun 22-10-934 pa
zartesi günü saat 11 de münakasası icra edileceğinden şe· 
raiti öğrenmek istiyenlerin mütacaatları, (2861) 8-4431 

SAYIFA 7 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanlar1 
iLAN 

1 
Bergama ve civarı krtaatı için aşağıda cins v~ miktarı 

yazılı yem kapalı zarfla münakasaya kom.ilmu§tur. Şan:i 
namesini görmek istiyenlerin her gün taliplerin de helJt 
saatten evel teminat ve teklif mektuplanru Bergama Al~ 
Satınalma komisyonuna venneleri. (2967) 
İhale günleri İlıale T. Saat Ton Cinsi 

Kuru ot 
Saman 
8-4553 

Perşembe 8-11-934 10 383 
Perşembe S.11-934 11 430 

İLAN 
İzmit'teki kıtaat için aşağıda cins ve eh'.adı ve metre 

mikabı yazılı üç kalem kereste 10 teşrinisani 934 cumart&. 
si günü saat 14 te açık eksiltme ile satın alınacaktır. t'steJi. 
lilerin eksiltme günü saatinde İzmit'teki Fırka satmalma 
komisyonuna müracatlan. (3042) 

Metre Mk. Eh' adı Cinsi 
4,343 4X0,22X O,Ol Çam tahtası 
1,834 4X0,05X0,24 Kalas 
1,000 4X 0,22X0,25 Döşeme tahtası 

İLAN 
Bin liralık zeytin tanesi 

almacakur. Pazarlığı 20 teş 
rinievel 934 cumartesi günü 
saat on dörttedir. Şartna
mesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa i~tirak 
icin vaktinde teminatlariy
le beraber Ankara Levazım 
Amirliği satınalma komis -
yonuna gelmeleri. (3020) 

8-4674 

f LAN 

Bayramic'teki kıtaat hay
vanatı için 300.000 kilo ku -
ru otun pazarlıkla ihalesi 
25.10.1934 saat on beştedir. 
Şartnamesini görmek isti -
yenlerin hergün taliplerin 
de teminatlan ile birlikte 
belli saatte Bayramiç'te 
Fırka satınalma komisyo -
mma müracaatları. (3054) 

4687 

İLAN 

Bayramicteki kıtat hay
vanatı için iki yüz elli bin 
kilo ot 21.10.1934 T. de saat 
on beşte pazarlıkla ihalesi 
yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek istiyenlerin bergün 
taliplerin de teminatlarile 
birlikte belli saatte Bayra -
miçte Fırka satın alma ko -
misyonuna müracaatları. 

(3055) 8-4686 

İLAN 

Bayramiçte kltat hayva
natı için 350.000 kilo saman 
26.10.1934 tarihinde saat on 
beşte pazarlıkla alınacaktır. 
Şartnamesini görmek istl
yenlerin hergün taliplerin 
de teminattan ile beraber 
belli saatte Bayramiçte fır
ka satınalma komisyonuna 
müracaatları. (3056) 

8-468! 

İLAN 

Ezine'deki kıtaat hay -
vanatı için 250.000 kilo ku -
ru ot 24.10.1934 tarihinde 
saat 15 te pazarlıkla satm 
alınacaktır. Şa~sini 
görmek istiyenlerin hergün 
taliplerin de belli saatte te
minatlarile birlikte Bayra -
miçte fırka satmalma ko -
misyonuna müracaatları. 

(3057) 8---4684 

Devlet Demiryolları U • 
mum Müdürlüğü snhn 

alma komi~yonu i1an1an 

İLAN 

Kayseri - Ulukışla hat
tında demir köprülerin ye
rine konulması dolayısiyle 
20-10-934 tarihinde Kayse
ri yolu üzerinden Adana 
istikametine yolcu kabul e
dilmiyeceği muhterem hal
ka ilan olunur. (3008) 

8-4672 

8-4671 

lilli füdafaa \T ckfa1C'li 
8alm 1l1ma komi!'yonu 

ilanları. 

1 LAN 
Eskişehir Garnizonfannm 

kalorifer tesisatı ıkapah zari 
la yaptınlacaktır. Şartna4 
mesini görmek istiyenlcrin 
her gün münakasasına işti• 
rak edeceklerin 22-1M34 
pazartesi günü saat W.S 
(on buçukta) teklif mektu~ 
Jariy1e ve .teminatlar~ylc ıb~ 
likte M. M. V. Satınalma 
komisyonuna müracaatlanr 

(2731) 8-4250 

İLAN 
Vize'deki kıtaat ilıtiyaa1 

için .584 Kilo bevaz peyniıi 
pazarlıkla saun ahnacaktıfJ 
İhalesi 4-11-93-f cumartesı 
günü saat 15 tedir. İstekli1e 
rüı t~inatlar.i~·le muayyen 
günde Vize'.de satmaima 
Ko. nuna müracaatlan. ' 

(2930) 8-4562 

İLAN 
(17391) kilo beyaz V:a.ze1 , 

ı;n'in İt3pah zarfmda teklif 
erlilcn f~t gaH görüldüğün 
den pazarlığa dökülmüştür. 
1lıaıesi 22-X-"934 ;pazartesi 
-günü saiıt 11 dedir. 'T~tiple . 
rin evsaf ve şartnamesini 
~k fü~~ her ~ ve 
pazarhga iştirak edecekle1 
rin de teminatlariyle ft1.. M. 
V. Satmalma komisyonuna 
vaktinde müracaatları. 

(.304 ı) 8--4670 

İLAN 
İNŞAAT~ Ankara Geditiı 

li Kücük Zabit İhzari mek• 
tebinde yapılacak koguş ve 
halalar p.azadığ"a konmuş~ 
tur. ihalesi 20-X-934 cumar 
tesi günii saat 11 dedir. Ta• 
Hplerin ~csif. proje ve 'Şart
namesini görmek \i~ere 1hu 
giin ve pazat"lrğ.a istira'k C"' 

decekler:'n ıde teminatlariyoıı 
le M. M. V. satmalma lko .. 
misyonuna vaktinde mijra.. 
caatlan. (g04o) 8--4669 

!LAN 

Yansı peşin yarısı bono 
ile öddımck Ü%ere 20,000 ~ 
lo pamıik iptii;i alınacaktı~ 
fhalesi 10/2. -:Deş./93f CU"' 
nıartesi günü kapalı zarfla' 
icra edilecektir. Şartname 
ve nümımesini gönnek üze .. 
re her gün ve münakasay~ 
i~tirak ~deceklerin de o gün 
komisyDna mürac.atlarr. 

(3038) 8--4668 

İLAN 

Vekalet binasının yağ; 
mur o1nklan pazaı1ık1a 
onartılacaktrr. Pazarl1kta11 
20/t. Teş./934 cumartcs~ 
günüdür. İsteklilerin komi!! 
yona müracaattan. (3037) 

8-4667 

llaliJ Naci K3ğıtc;ıldt ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle cıka rrlır. Telefon: 1230 



SAYIFA 8 

• 
lzmir Evkaf 

N üd ·· rlüğünden: 
1 - İzmir'de Mezarlıkbaşı mevkiindeki vakıf arsa üzeri

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

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

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

4 - Münakasaya istirak edecek taliplerin mütehassıs 
mühendis veya mütehassıs mimar olması veya inşaatın 
her türlü mesuliveti kanunive. idariye ve fenniyesini ka
bulü katinin icrasına kadar kabul ve iyfa eyliyecek müte
hassıs bir mimar veva mühendisi istihdam evlemesi ve bu 
işi yapabilecek iktidarı haiz olması sarttır. Müteahhitlerin 
ınühendis ve mimarların iktid'lr ve ihtısaslannı bildirmek 

1çin bu gibi işleri yapmıs olduklrtnna dair resmi heve.t1 
fennivelerden ::ılmmıs vesaiki tekliflerine tef eylemelen 
lazımdır. Ancak bu esas dairesinde miiracaat eden talipler 
ınünakasaya ithal olunurlar. 

5 - Teklifnameler 661 numaralı müzayede, münakasa 
ve ihalat kanununun onuncu maddesine tevfikan hazırla
narak en gec münakasa günü saat on dörde kadar makbuz 
ınukabilinde f zmir Evkaf Mü<lürtüf!üne tevdi edilecektir. 

6 - Münak;tsava istirak edeceklerin teklif ettikleri fi. 
atın yüzde vedi bucuğu nisbetinde teminat makbuzunu 
veya mektubunu, ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair 
vesikayı ve fenni ehliyet vesikasını teklifleriyle beraber 
vermeleri lazımdır. 

7 - Verilen en az fiat Umum Müdürlüğe bildirilerek 
umum müdürlükçe haddi tayik görüldüğ'ü takdirde komis
yonca sekiz gün içinde ihalesi yapılacak ve haddi layik 
görülmediği takdirde 661 numara1r münakasa ve ihale ka
nunu mucibince muamele ifa olunacaktır. 

8 - Münakasaya girmek istiyenlerin kanun ahkamı 
~e yukardaki tarifat dairesinde hazrrhyacaklan teklifleri
ni en geç ihale günü saat on dörde kadar makbuz mukabi
linde İzmir Evkaf müdürlüğüne tevdi etmeleri veya tayin 
olunan vakitten e\•el yeti~ecek surette göndermler\ ve iha
le günü tayin olunan saatte komisyona gelmeleri, projeler 
ile şartname ve mukavelename suretlerini almak istiyen
lerin de her gün İzmir, Ankara ve İstanbul Evkaf Müdür
lüklerine müracaat eylemeleri iylan olunur. (2762) 

8-4294 

İstanbul Tahlisiye Umum 
1\11iid ürl iiğiinden: 

Keşif bedeli "20,, küsur bin liradan ibaret bulunan Zon
guldak Tahlisiye binası inşaatı, kapalı zarf usuliyle müna
kasaya konulmuştur. 23 teşrinievel 934 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından proje, keşif 
ve şartnameleri almak istiyenlerin Galata'da Çinili Rıh
tım hamn<l21d idarei merkeziyeye müracaatları. (6247) 

8-4373 

Ileaz Belediye Rivasetinden: . •' 

Çelik boru ile 16249 font ile 18806 lira keşif bedelli Il
gaz kasabası su tesisatı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin ihale günü 3-11-934 saat 15 te te
minat akçeleriyle Ilgaz Belediyesine gelmeleri ilan olu-
nur. (2908) 8--4506 

Nafıa Veli.:aletinden: 
1 - Muhtelif yerlerdeki binalarda bulunan vekalet eş

yası Yenişehir'deki yeni vekalet binasına 1500 lira mu
hammen bedel dhailinde pazarlıkla naklettirilecektir. 

2 - Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin teminatı mu
vakkate ve katiye karşılığı olarak maktuan 250 liradır. 
Eşyanın hasar, ziyan ve ziyama karşılık olarak da 2000 
liralık teminatı paazrhktan evet komisyona vermiş bulu
nacaktır. 

3 - Teminatı nakden vermek istiyenler nakdin vezne
ye yatırıldığına dair makbuzu pazarlıktan evel komisyona 
vereceklerdir. (Çek teminat olarak kabul edilemez.) 

4 - Bu husustaki şartnameyi görmek istiyenlerin mal
zeme müdürlüğüne ve pazarlrğa iştirak etmek istiyenlerin 
de 20-10-~34 cumartesi günü saat 15 te satın aJma komis-
yonuna miiracaatları ilan olunur. (3053) 8--4680 

Eskişehir I"isesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimizin bahçe ihata duvarı ile bahçede ya

pılacak hala ve tuvalet pavyonu 18 Birinci teşrin 934 tari
hinden itibaren (20) gün müddetle münakasaya konul· 
muştur. 

2 - İhata duvarının münakasası açık olacak tuvalet 
l'avyonunun münakasası kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstiyenlerin proje ve şartnameler için mektep ida
resine ve münakasaya iştirak için de inşaatı bir mühendis 
veya mimar nezareti altında yaptıracaklarına dair Noter· 
tikten tasdikli bir teahhütname ile ihracat odası kayıt ka
ğıdı ve yüzde 7,5 teminat ve teklif mektupları ile 
7·11-934 çarşamba günü saat 10 da mektepte toplanacak 
komisyona müra~aatlan. (3011) 8-4673 

1 

HAKIMIYETI MILLIYB 

• 
Istanbul' da: Liseler 
alım satım komisyo
nundan: 

Komisyonumuza merbut muallim mektepleri lise ve 
orta mekteplerle mülhak pansiyonların İrmik, Şehriye, 
Nohut, Kuru fasulya, Mercimek, Bezelye, Yoğurt, Graver, 
peyniri, Şeker, Kuru meyve, Hayvan yemleri, Yemek ve 
ekmek artıklariyle Çamlıca Kız Orta mektebinin sebze ve 
patatesi ve Erenköy Kız Lisesinin sebzesi ve Kandilli Kız 
Lisesinin ekmek ve patatesi: 

Bunlardan sebze, patates, ekmek, şeker, gravyer pey
niri, nohut, kuru fasulya, mercimek, bezelye 7-11-934 ve 
İrmik, şehriye, yoğurt, kuru meyva, hayvan yemleri ye
mek ve ekmek artıkları 14-11-934 tarihlerine müsadif çar
şamba günleri saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usuliyle mevkii münakasaya ve müzayedeye konulmu§tur. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin 1'stanbul Erkek Lise
sindeki komisyon kalemine ve münakasaya iştirak ede
ceklerin de teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte 
komisyonumuza müracatlarr. (6735) 8--4675 

Edirne Jandarma Efrat 
J\lektebi J{umandaıılığından: 

Edirne Jandarma Mektebinin "9000,. lira bedeli keşfi 
ile tamiratı yapılacağından 7-10-934 tarihinden itibaren 
(20) gün müddetle kapalı z'1rfla münakasaya konulmuş
tur. Münakasaya istirak edeceklerin ~eraiti anlamak üzere 
Nafıa Başmühendistiğin~ ve münakasaya iştirak için de 
27-10-934 cumartesi günü saat "10,, d;ı ....... 1 irne Merkez Mal
müdürlüğ-üncie toolamıcak komis •ona müracaatları ilan 
0lnnnr. (n402) n 4.fQI:\ 

1
1':~~~-..:a:~ ... ~ .. ~~ ~:..; .... ~~~~~:.r;~A:·ı 'i'·~~ ~~ .... ~~ ~ ~~ 

~~ Ankara Belediye Reisliği ~~ -;.~ lstanbul'daki Bursa 
o;.: ilanları. ~~ ~ Pazarı Sipahi zade 

" · tLAN ~ :: Hasan Hiisnü 
Yahşihan ocaklarında çı

kanlacak 250000 taş ameli
yesi 3 teşrinisani 934 cumar 
tesi günü saat on buçukta 
belediye encümeninde pa
zarlıkla verileceğinden ta
liplerin müracaatları. (2819) 

8-4361 
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Mürebbiye i 
Fransızca, almanca 

ve İtalyanca iyi bilen 

yüksek seciyeli, orta 1 
yaşlı bir Avusturyalı 
Hanım iyi bir aile ya· 
nında mürebbiyelik a· 
riyor. Adresi Hakimi· 
yeti Milliye vasıtasiy
le M. Morelli. 
1 Zl&-HlllllllllllllllllUlftl11 

Ankara Asliye Birinci 
Hukuk mahkemesinden: 

Ankarada Leblebici mahal -

lesinde Tahsildar Hasan Efen -

di kerimesi Hacer Hanıma: 

Kocanız Ankaranm Sincan 

köyünde postahanede hat me • 

murlarmdan Salih oğlu Ali E • 

fendi tarafından aleyhinize ika
me olunan boşanma davasının 

ikametgahmmn meçhul bu -

lunmasmdan naşi tahkikat ga

zete ile ilan edilmek suretile ik
mal edilmiş ve heyetçe gene ika
metgahınrzın meçhuliyetinden 
naşi ilanen tebligat ifasına ka -
rar verilmiş ve yevmi muhake
me olarak tayin olunan 7.11.1934 
çarsamba günU saat 14 de muha
kemeniz icra kılınacağından 

mezkur günde mahkemeye biz -
zat gelmeniz veyahut musaddak 
bir vekil göndermeniz aksi tak • 
dirde usulün maddel mahsusa· 
sına tevfikan gıyabınızda muha
kemeye devam olunacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere i · 
lan olunur. 4688 

imtiyaz sahibi ve Baımu l 
harriri F ALIH RIFKI. 

l Müşterilerine kolaylık 

ANKARA MAHRUKAT 

DEPOSUNUN DİYANET Rİ

y AS ETİ KARŞISINDAN 

Bu kerre Dabağhanede Cüm· 

huriyet bahçesine nakletmiş ol • 

duğumu muhterem müşterileri • 

mizin nazarr dikkatine arzeyle • 
rim. 

Entirasit kok ve her nevi 
mahrukat ihtiyacı depomuzca su· 

huletle temin olunur. 
Telefon: 2075 7-5490 

DOKTOR 

Baha Hazım 
GAZİ TERBİYE 

ENSTİTÜSÜ HEKİMİ 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gençağa 
apartrmanmda Hususi 
daire telefon: 2661 her 
gün öğJeden sonra saba
ha kadar gece müracaat
tan kabul olunur. 8-4396 

Satılık bağ 

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

ZAYİ CÜZDAN 

15.5.1931 senesinde Zira
at Banaksmdan aldığım 825 
numaralı cüzdanımı kaybet
tim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 
Mahrukatçı Hasan Tahsin 

8-4683 

• 

Dinar Belediye Reisliğinden: 
Yapı ve yollar kanununun birinci ve ikinci maddele. 

tevfikan yapılacak memleket haritası ve müstakbel harı 
sr tahminen 300 hektar olup beher hektara tahminen fi 
Uç lira bedelle kapalı zarf usuliyle miinakasaya çıkarıla 
27. 10. 934 cumartesi günü saat 14 te teklifler muvafık 
rütdüğü takdirde ihalesi yapılacaktır. Şartnamelerde~1 rer sureti İstanbul Ankara İzmir Afvon helediyeleri~e ~kıt 
icin gönderilmiş olup taliplerin depozitolariyle bırh 
dinar belediyesine müracaatları ilan olunur. (2950) 

8-4560 ------
Nafıa VeJ,aletinden: 

Haydarpaşada gümrüklenmiş olarak maktaı 25~ 
5X1 m/ m ve tulü 2100 m/ m olmak iizere 50 ton lama 
miri kapalr zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

Mezkur lama demiri klering yapılmış olan memlekC 
terden getirilecektir. .. 

Münakasa 15. 11. 1934 tarihine müsadif perşembe g~ 
saat 15 te Vekalet Müste!'arhk makamında yapılaca~ 

Taliplerin tekliflerini Ticaret Odası vesiykası v~ 21
1 liralık teminatlarmm Malsanclığma yatırıldığma daır ~iı 

makbuz veya banka kefalet mektubu ile birlikte aynı g .. 
ve saata kadar komisyon riyasetine vermeleri lazımd:~ 

Bu husustaki sartnameler parasız olarak Ankarada .dil 
kalet Malzeme Müdürliiğünden alınabilir. (2931) ~ 

Anl{ara Nümune Jlastalıanesi 
Baştahillliğindeıı: 

Hastahanenin göz pavyonunda yapılacak doğrama if 
leriyle hata tamiri ve cümle kapısı inşası ayrı ayn kaP~ 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş ve 10 teşrinievel 9 si' 
te bir talip zuhur ederek şartnameye uygun ehliyet \f~ 
kası getirememiştir. Münakasa müddeti bir hafta so~ 
ya talik ve pazarlık suretiyle yaptırılmasına karar ,, 
miş olduğundan talip olanların 18 teşrinievel 934 p~rş~ 
be günü saat 10 ela hastahanede müteşekkil komısyo 
müracaatları ilan olunur. (2972) 8-4652 _/ 

Sünıer Baııl{ Umumi 
l\f üdr rlüğündeıı: 

Ankara'da yenı inşa edilecek Sümer Bank Merkez~ 
nası için açılan proje müsabakasının planları tevdi tsrl & 
olarak evelce tesbit edilen 30 birinci teşrin tarihinin gf 
riiJen lüzum üzerine 10 ikinci teşrin 1934 günU saat 1 ! L.. 
kadar temdit edildiği ilan olunur. (3045) 8--4678 ~ 

Anl{ara Valilif!inden: 
Ankara Emrazı Zühreviye Hastahanesine alınacal< fi 

lan 41 kalem atatı tıbbiye münakasaya konmuştur. 8 ~ 
ci teşrin 934 perşembe günü saat on dörtte ihalesi yapı 11 cağından taliplerin şartnameyi görmek Uzere hastah~,., 
ye, ihale gününde teminatlariyle birlikte vilayet mUbar 
at komisyonuna müracaatları. (3050) 8-4677 ,,,,,,,,/ 

Jandarma U. Kumandanlığında°' 
Yenişehir'deki Jandarma Umum Kumandantrğı dair~ 

nin mefruşatı yeniden tesbit edilen esaslarla tekrar !w 
nakasaya konmuştur. Eksiltme işi btrlncl tep~ 
otuzuncu sah günü saat on beşte yapılacaktır. ~ 
ğişiklikleri anlamak ve muayyen günde mUnak~aya l~ 
rak etmek üzere Jandarma Umum Kumandanlıfı Lev8Y 
Müdürlüğüne müracaat edilmesi. (2903) 8-4505 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 
15 TON SARI SABUNLU KÖSELE 
6 ,, ÇİKOLATA KÖSELE 
5 ,, YAGLI KÖSELE 

1800 ADET MEŞİN 
8600 KİLO SARI VAKETA 

600 ADET SIRIMLIK ŞAPLI DERİ tf' 
Yukardaki malzeme pazarlık suretiyle 25. 10. 934 t~• 

hinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin tett1 
ile müracaatları. (2996) 8--4617 

46340 Adet Muhtelif Makkap ) 
7700 ,, ,, Fireze )' 

11080 ,, ,, Destere ) 
3608 ,, ,, Rayba ) 22-10-9'4 
3820 ,, ,, Erkek ) 

832 ,, ,, Pafta ) 
1000 ,. .ıJestere çakısı ) 
2000 ,, Bıçkı destereler ) 

22 Kalem Muhtelif malzeme ) 22-10-9~ 
1 Ton Fosforlu Bakır ) 23-ı0-9 3' 

Kırıkkale Tapa fabrikası çatı derelerinin tamiri 23-10-?ı" 
Yukardaki malzeme ayrı ayn pazarlık suretiyle 11;.,, 

larmdaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 76 
liplerin teminat ile müracaattan. (3049) s-4~ 

Umumi neıriyab idare eden 
Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

s ın em a 1 ar 
--..-::~ 

Çankırı caddesi civarında 
Hıklmlyetl Milliye Mıtbaa
srnda baıılmıftıt. 

YUGOSLAVYA KIRALI IIAŞMETLÜ ALEKSANDR HAZRETLER iNiN CENAZd 
MER!\SİMİ 1\IVNASEBETlLE RUGUN VE nu GECE Ul\IUl\11 MATEME 

. iŞTiRAK lÇl FİLİM GÖSTERi LMIYECEJ{TtR. 


