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BttiiD A vrapa Kıral Aleksaadr'a 
bir cenaze merasimi rapa 

Cenaze merasimi 
Beler t ~ld· . a • 18 (A.A.J - Avala ajansı 

'-lcu~Yor: ~~al Aleksandr'ın cenazesini 
~ ~ bütün Belgrat'm ıeceki hali 

lllues&ir b" kil . . 
~~ • .•r manzara tef etmiftır. 
.._.. ıa nızımam eden soğuk bir yağ
lı~ tehre bitmek tiilıenmek bilmez bir 
l.lait 11 

Yaymakta idi. Mikdannı tahmin 
"1il ohruyan ve fakat her halde yanın 
lr.~Oll~~n .. fazla olan bir halk sabaha 
liill . buyuk bir sabır ile Ye tevekkülle 
te;.,:t" Yükselmesini beklemif ve eski 
IC ....... 1eler •--d ""k k b"ld•w• b""yük" _-~lllllıııı - ar yu se ı ııı u 
-- . &on defa olarak tabutunu gör-

Ş ıstenıiıtir. 
tedlairı ~· beraber her tarafta emniyet 
·~, ih . erı alınmıı ve erkek, kadın, çocuk 
~Yar ~~nler~e kiti batta cenazenin 
fa~eeegı malum olan sokaklara bile 
~laa ~ ~olmuttur. Saat sekizde payı
L __ .... butun çanlan birden çalarak ru • --· .. ~Yhlin Katedral'da patrik Bamabe 
~ ut:: Y~ılmaia bqlandıiını her• 
'-a al-.. ebnıttir. Ayinde, patriğin etra-
1111ı .. __ 1 - Artevelder, Evekler, ve bir çok 
~ batka Kıral ailesi, ecnebi 
'9alilc • • , Yugoslavya kıraliyeti na
,.,___ 1-edİsı azaları, ecnebi devletler ta
-.;_~ ~önderilen fevkalade heyeti 
._;--..ı.r, sefirler ve pek ~k mute
\P "ı::t hazır bulunmuıtur. Bu esnada 
~•Ya ve ecnebi tayyareleri pek 
~ Yaimurlu semada uçarak ayine 

ediyorlardı. 
tle.. ~afa dizilmit olan askerler bir. 
)l, \iç vaziyeti aldılar ve cenaze ala- · 
>iİtii ~t~en fazla devam edecek bir 
"- ~'Çın Yerinden hareket etti. Alay 

t-;_vue tqeldıül etmiıti: 
~ '-tta askeri mektep talebesi tara• 
~ latnuı.n büyiik bir haç yijriiyor 

~-- urui,.ı. cenaze alayını &--• olan Ceaeral Tomiç ve 
~ aQYUi mubafa taknuıclan bir 
it ~~ anuralııhawl•r, banaldariY· 
,_... nıoılav alaylan, laraliyet pi· 

' -....,.. ta~, Franaa na 
ili.~ 1lo inci piyade alayından 
N . fran.ıa tanancileri ve bahri· 
~ 1lltiliz W.riyelil.i, müte.effa 

.-~·-· 'm lnunaacluı bulundu. 
lic. ~a ·~bir bölük, Kıra. 
~h Dla lauaaacianı buluncluiu Ro. .. _.__ .ı.,...dan bir bölük, Çekodovak-

.._,_:..·0~ıav İsmini taııyan 48 inci 

.. ...... bir bölük, Türkiye riyaseti 
-...-.:__ ~uhutz alaymdan bir bölük, 
..,~ •laFmdan bir bölük. Yu .. 
L • bC)il laaJı • 
...., ~ 111~ yusoslav piyade-
.... ~ bir laölük. Bunların arkasın• 
.,._~.... ~ç yıldızı nitanını bimil 

"-- • llluteveffa L--ı 'k" b•t tar -.. ÇelQJ ııura m ı ı za ı a· 
it cJoa. en •b, baıtanbqa çelenkler
,_ Ye e::afı aolcollarla muhat 19 
•t Y.~ oslovalcya, Polonya, Rusya 
"iri .. _ - ._ .... Ya sokoU.n tefleri ve bay• , .:-n, uutGn hiilciim.1 _ _._ 
~ ~ tarafından 
~ el v~ '•...tav bahriyelilel'İ ta· 
•e "- lllill listünde l&f ınılan çelenkler 
ti~ ete mensup nıhani rüesa yü-

8- . 
~ ~ --·•d•~ pzlerce papu: 
......... tııe -ca..._Pee1. ; ı dar ile '-t peako
)~ ltiib __ ,. ....... 8ernüe yürü. 

~Ilı ta ._...... IOnra Ceneral Midiç 
~ ı.:ı, Amiral Pritsa uaamı, Ce
tia bay ç Küresini, Ceneral Kri-... .. ... 
:_;rç de '--• nı ve Ceneral Yuru-
0. IQlıcını ta 
d ..,._ibre hal ~ıyarak ilerliyorlardı. 
~ru'-hrd . le daz çöktü ve ağlamalar 
A.._! ... t ~· Kıra1ın cenazesi geçiyor
..:_....._,. Gau!ı:,,,op anha1111a konulmuttu. 
~ ~Yordz lubılarnun ubit Ye as
~ ..._,.. u. Arabanın etrafıncla I 

-...,,. ı ve lhilki erlıiaı yiiriiyor 

:-.: ~ .... 1 ..... 
ilııi.ci ..,_ile .,....... 

bürünmüt Kıra -
liçe Mari, onla • 
rın arkasından Kt 
ralın ailesi efradı, 
Fransa Reisicüm • 
burü M. Löbrön, 
Romanya Kınlı 

Karol, i n ı i li ~ 
prenslerinden Jorj 
italyan prensle • 
rinden Dük Diı • 
poleto, bulgar 
prenslerinden Ki
ril, R o m a n y a 
prenslerinden Ni • 
kola, muhtelif dev 
Jet reislerinin mÜ• 

messilleri ve ez • 
cümle alman ha • 
va Nazırı M. Cö. 
rin, Çekoslovak • 
ya Baıvekili M. 
Malipetr, Türlü • 
ye hariciye Veki
li TeVfik • Rüıtü 
Bey, ve daha ıon
:Ml yunan Harici • 

Kıral Aleksantlr Hazretlerinin OplitnilıtiJa ılelntidilılifl aile türbe• 
ı:: .. .. ıincle, ceddi Ceneral K01aıeoraevif'in meam. 

nuı olan halk 
tren geçerken diz 
çöküyordu. Mal • 
denovats'ta Kra -
lın cesedi köylü • 

ler tarafından tren 
den indirilerek bir 
otomobile konul • 
mut ve cenaze ala 
yı Karacorceviç • 
lerin Oplenats ki
lisesine ıitmittir. 
Kiliseye 14,35 te 
vanlmıtbr. Bu es
nada kilisenin bü
tün çanlan çalı • 
yor ve üzerinde 
de tayyareler uçu
ıuyorlardı. Ceset 
otomolNlden 20 H 

ki muharip tara • 
hndan indirilerek 
kililellin içeriıi -
ne aötürülmüı .. 
Karac:orç ile birin 
d Piyer'ia aruı .; 
.. birakılmııtır. 

Dün ı•lırimiJeİrl Yuıqılav1a Nlaretlaaneıinde ycıpclQn ilini aYIM• '"''" ltmel Pı. Hz. olıluJd Jaiılde 
hütiin lıülramet cucuı ve /tor rliplomotilc laaır bulunmaflar. 

r 
r 

• 
;· 
1 

Dini ayinden •onra Bt11velıilimU 
YugoJavya •elaretintlen çılcıyor 

ye Nazırı M. Maksimoe. ç.lrotloYakJa 
Haricire Nazm M. Benes. ltomaDJa H• 
ticiye Nazın M. Titüleako, v~ diler ec-

eb .. bevet ..eislerile aası pliyordu. Bu n ı ı • N 
h et azası arasmda Fransa Harbiye a 
zı: Maretal Petea, iqiliz Amiralı Fiter, 
Romen Maretalı Prezean, ve çekoslo • 
vak ceneralı Srovi ıöze çarpıyordu. Son 
r~ devlet naipleri Stankonç ve P~tro ~ . 

• L •• -·•--n -..ı.--mdaa llaf vekil M • 
vaçve~· -
Uzunoviç ile bütün kabine auaı, ve bun 
lana arkaaınclan da Mfirler, ve daha soa 
n parlamento aalan. eald bqYeldl ve 
__....., ~ beWi)'e reiaiyle _.., 
w ••• ,,.... Wye........, .... r' 

c.....ııer uniraJlar ~e nwhttllf t1telddil 
mlmuailleri JiiriiJÖrlardı. 

K~iik Prens Toaialav .ile .A.ıtlre ce
...... merasimine_ ..... ,... ~
ittirak etmiılermr. Cenue alan lal'Qlft 
öaiind• seçerken ,.. ....... fraıwz, ro
_.... •• çekoslowk tanartıleri aJa,.n 
üıteac1e çok alçaktu uçaytrJarclı • 

. İstaaiyonda alaya refakat •tmff olan 
)'USOU•v ve ecnebi naüfrezel .. r tabutun 
önünde aeçit resmi yapmıılar vı aonra 

ceııue 11,15 te hususi trfte konulmuıtur. 
Tren Belarat'tan aaat l 1,35 te aynlmıı 
ye Maldenovata'a 13,16 de VUllUfhr. 

Trenin ıeçtiji bütün yollarda 11nlan-

Dini ayinJen •011ra o.Mllye Ve -
lrilimu aelaretltaneJen filcıyor. 

Kıral ikinci Piyer ile Kıraliçe lılui, dn
let reisleri, hükUınet naibi p.,... Pol, 

Kırahn aileai efradı, ecaeW IM7M ...... 
11, hükumet ve parlamento aza11 da kili
aeye girdikten aonra patrik Bernabe et
rahnda papaalar oldutu halde tabutun 
önünde ölü dualarını okumuıtur. 

Bunu müteakip tabut eski muharip
ler tarafından makbere indirİlmİftİr. Bu 
an Vole acddı olmuıtur: nnaı.afts ...Wd• 
rl nuıkı..ri kapatrriı• plam atla= .. -
... ,.,.... Knlm .a.i ldlicd• 
............. t ..... taJ' ı .... 

Büyük Millet 
Meclisi açılıyor 
Büyük Millet Meclid Re

isliğinden: 

Görülen lü:ıum ÜllBrİne 
T e§kiliiıı Esaıiye kananu • 

1

nu.n19 uncu maddeıi mu· 
cibince Tiirkiye Büyüle MU
let Meclisini 24 Birinci ~.-
rin 1934 carfUmba 11iinii, 
ıaat 15 de, içtimaa dat1et 
ederim. 

' 1 

Türkiye Büyük Millet 
M eclui Reul J 

K. Alp Kibım 

Meclis niçin 
vaktinden evel 
toplam yor? 

Büyük Millet Mecliahale tepW...a. 
den evel içtima davet olU111BU1 harici 
siyaıetin her memlekette hauulyet k ... 
bettiği gÜDlerde B. M. Meclilİnln hiikl
metle heraber bulunmaıına lmlrla """ 
mek için olduiu Ankara mel..tilİIMle 
sö1lenmektedir. Zaten milU ba,..amcla 
Ankara'da bulunmayı arzu eden miOet 
vekillerinin bir hafta evel toplanmalan 
bbü addolunmaktadır. 

halk mezarın önünde ıepneie batla• 
nuıtır. Bu .. nada bütün Yqosla.,.... 
kill.eı. matem çuu ~ 

Ankara da 
•• •• matemgunu 

Buaün Belll'ad'da tedfin _. 
1'&limi yapılan mütneffa y_,... 
la~ Kıralı Alebanclr ffuretle. 
rinin iıtirahati ruhuh için Y uaoa • 
lavya orta elçiliğincle bir ayini ru
hani yapdmıtbr. Bu münuebetl• 
elçiliğin büyük salonu .iyah &ti 
ve tüllerle kapatılmıttr. Salonun 
kartı ıelen yerine de bir künü O.. 
tüne mÜteveff a Kıral Aleksan • • 
drın yağlı l:oy ~· .vapılmıt bir tab • 
loıu konmuştu. Salon gerek kür • 
ıünün ön vt: yanlannda gerek 
salonun muhtelif yerlerinde yakı· 
lan mumlarla tenvir edilmitti. 

Reiıicümhur Hz. namına ya • 
verleri Cevdet ve huausl kalem 
müdür muavini Sabit Beylerin bu
lundukları bu dint meruünde 
Baıvekil lamet P,. Hz. ile refika• 
lan Hanımefencli, Hariciye Veka
leti vekili Dahili ve Vekili Şilkril 
Kaya Bev. Vekiller, teh~isde 
bulunan büyük ve orta elçilerle 
bu elçilikler erkanı, Hariciye V. .. 
kileli Umumi Katibi Numan Rı • 
fat, Ankara Vali ve Belediye Re • 
iai Nevzat . Mevki Kumandanı S~ 
kı Paşa. Emniyet Müdürü Sabit 
Bevler hazır bulunmuşlardır. 

Merasimi müteakip hazırun 
Elçi Miralav Yankoviç il~ ı:e'~. • 
ıma taziyet ve teasürlennı bıldır-
misl- dir. 

Ruhani meraaim bu malcaatla 
latanhuldan aelmit olan Bevoilu 
metropolicli tarafmdan yapdmq • 
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Belgratta 29 milletin 
heyetleri cenazeye 
~elenk koydular 
Belgrat, 18 (A.A.) - Kıral Aleksan

dr'ın cenaze merasiminde hazır bulun
mak üzere buraya gelmit olan ve adet
leri 29 a baliğ bulunan ecnebi hevetler 
reislerinin dün kaffesi müteveffa Kıra -
im tabutu üzerine çelerıkler koymuşlar
dır. 

Muhtelif parlamentolar mul'ahhas he
yetleri Yugoslavya parlamentosunu zi
yaret etmi~ler ve orada aya~ ve mebu
san meclisleri divanlarının azalan tara
fından k~bu1 edilmişlerdir. 

Vran~ız rei~iciim huru hiiyük te
zah iiratla kar~ılandı. 

Belgrat, 18 (A.A.) - Dün ak
şamki gazeteler Belgrat ahalisi 
tarafından fransız reisicümhuru· 
na kar,ı gösterilen hararetli ka -
bulden bahsetmektedirler. 

Gazetelerin yazcl1~ına göre, M. 
Alber Löhrön'ün Prens Pol ile 
birlikte hinmiş olduğu otomobil 
İstasyondan çıktığı zaman halk i
çinden gelen bir coşkunlukla mü
şarileyhi alkışlamış ve yaşa diye 
bağırmıştır. 

Fransız hava nazırı kendi 
ldaresindeki tayyare ile 

Belgra t' a geldi 
Belgrat, 18 (A.A.) - Binmiş olduğu 

ıayyareyi bizzat idare eden Fransa hava 
Nazırı Ceneral Dönen ile kendisine refa
kat etmekte bulunan ve Kıral Aleksan· 
dr•ın cenaze merasimine i~tirak edecek 
bulunan 23 tayyare ıaat 16,30 da bura
ya gelmiştir. Nazır ve tayyareciler mu
vasaletlerinde Yugoslavya tayyare işle
ri şefi Ceneral Meditch tarafından kar
şılanmışlardır. 

Bulgari~tanda matem. 
Sofya, 18 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: Kırat Aleksandr'm cenaze 
merasimine tesadüf eden bugün bütün 
Bulgaristan için bir matem günüdür. 
Memleketin her tarafında ruhani ayin • 
ler icra edilmiş, bütün resmi müessesat 
matem bayrağı çekmiş ve diğer bayrak
lar yarıya indirilmiştir. Öğleden evel 
resmi ve hususi dairelerde işler tatil 
olunmuş, mağazalar kapanmış ve mek
tepler tatil edilmiştir. Bütün gün tiyatro 
lar, sinemalar ve eğlence mahal1eri kapa 
Ir kalacaktır. Sofya'da sabahleyin muh
telif kiliselerde ruhani ayin yapılacaktır. 

Budapeştede ruhani a)in· 
Budapeşte, 18 (A.A.) - Macar ajan

sı bildiriyor: Bu sabah Burada' da sırp 
ortodoks kilisesinde Yugoslavya Krralı 
Aleksandr'm istirahatI ruhu için bir 
ayin icra edilmiştir. Bu ayinde naibi kı
ralt, bütün nazırlarla birlikte Başvekil 
M. Gömböş, Budapeşt:ede bulunan elçi
ler heyeti ve bütün macar büyük memur 
1:uı hazır bulunmuşlardır. 

Ceneral Göring de 
Belgrat'ta 

Belgrat, 18 (A.A.) - Ceneral Göring 
saat 15,30 da Belgrat'a vasd olmuştur. 

Mumaileyh alman hükfuneti namına Kı
ra) A.leksandr'ın tabutu üzerine bir çe • 
lenk koymuştur. Çelenkin kordelasmda 
ıu yazı vardır: 

u Alman ordusu tarafından derin te
euürünün bir nişanesi olmak üzere eski 
kahı-aman rakibine.,, 

Cenaze öniinrlcn 300 binden 
fazla insan geçti. 

Belgrat, 18 (A.A.) - 48 saat
tanberi önünden 300 binden fazla 
adam geçmiş olan Kıral Aleksan
drın naşı gece yarısı büyük kilise
ye nakledilmiştir. Cenaze alayı 
bu sabah oradan hareket edecek -
tir. 

Cenaze Belgrat istasyonuna 
götürülecek ve oradan hususi bir 
trenle Belgrada seksen kilometre 
mesafede olan Topola'ya nakle • 
dilerek oradaki kilisede karayor -
ıeviç hanedanma ait mezarlığa 

Türk radyosu 
umumi elemi 
nasıl anlattı? 

Dün gece, Ankara ve İstanbul 
radyolan müteveffa Kıral Alek
sandr'm hatırasına hürmeti ifade 
eden hususi bir proı:ı:ram tatbik et
mi~tir. Programa Marş Fünebr'le 
haşlanmış ve ondan sonra büyük 
Yugoslav Kıralı Aleksandr'ın ha
yatı ve mezayası hakkında mahi
mat verilmiştir. 

Bunu miiteakip, Aleksandr 
Hz. nin feci ölümünden türk mil
letinin duyduP.u acı çok kuvvetli 
ve candan sözlerle ifade .edilmiş
tir. 

Bu beyanat sırpça ve fransız -
ca olarak tekrarlandrktan son • 
ra Marş Fünebr bir daha çalınmış
tır. 

Marş bitince. l?iinün hu acıklı 
hadisesi etrafında-toolanmış olan 
ajans haberleri verilmi!\tİr. 

Müteveffa Kıral Aleksandr 
Hazretlerinin öliimü ve defni do
layısile türk mil1etinin duyd11ğu 
derin acıları ifade eden ve türkçe, 
sırpça, Fransızca olarak tekrar • 
lanmıs olan beyanatı aynen aşa -
P,rva alıvoruz: 

Şu saatte dost ve büyük yugoslav 
mmeti kendi sevgili Kıralı ve büyük 
Öndet'İmiz Cazi'nin dosta Aleksandr 
Hz. J.-rini toprağa teslim etmiş bulunu
yor. Fakat yalnız yugoslav m;Jletinin, 
bit' tek adam gibi, korkunç hadise üzeri
ne soğukkanlılığını ve bil'1iğini muhafa 
za etmesi değil, hemen bütün Avrupa 
devletlerinin Yugoı>lavva'ya k".\rş1 gös
terdikleri içten gelen büyük alaka ·ve 
dostluk da İspat etmiştir ki, k;ttilin za -
lim kursunu Kır!') l\1rksandr'ın madde
sini zcdelemi~ fakat temsil ettiği ve ha
yatiyle de ödemekten çekinmediği ma • 
nevi varhğrn kılına bile dokunamamışhr. 
Bu manevi varlık, bir bakımdan dost 
Yugoslavya'nın sarsılmaz birliğidir. Bir 
ikinci bakımdan da, bu manevi val'hk, 
yugoslav milletinin cihan sulh yapmnm 
en kuvvetli direklerinden biridir. 

Katilin kurşunu idealist Kıralın ha -
yatmı durdurmuştur. Fakat Yugoslavya, 
eskisi kadar ayakta ve sağlam durduğu 
gibi sulh davası da, yolundan bir san
tim şaşmamışbr. 

BugÜn Yugoslavya'mn merkezi Bel
grat' da, Kıral Aleksandr'ın tabutu ba. 
şında bütün yugoslav miTietile onun 
dostu olan milletlerin en yüce mümes
silJeri ve hatta askeri kıtaları vasıtasiyle 
buluşmalan, yugoslav birliği ile Avru
pa ve dolayısiyle cihan sulhu etrafmda 
,..~ kadar büyük kuvvetlerin sözbirliği 

yapmış olduklannı gösterir. Tarihte eş
ıiz kalacak olan bu umumi matem ve 
cenaze merasiminin manası büyüktür: 

1914 temmuzunda atılan kurşun bü
tün izanlan felce uğratarak bütün ihti
rasları çözmüş ve insanları biribirine 
doğratmışb. Bu seferki kurşun harbı 

çözecek yerde ıulh ülküsünü ve ıulh 
tuurunu biran içinde, Kıra1 Aleksan • 
dr'ın hatırası ve eseri etl'afında toplandı. 

Acı, her yerde olduğu gibi, dost 
Türk:iye'de de pek büyük ve pek derin
dir. Kıral Aleksandr yalnız büyük On -
derimizin şahıi doıtu değildir, gÜttüğü
müz cihanda sulh prenıipİnin de rea -
lizatörlerinden biriydi. Nitekim, vazife 

Belgrat ~okakları canlı nelıir -
leri an<hnyor 

Belgrat, 18 (A.A.) - Kıralm 
cenaze merasiminde bulunmak ü
zere Belgrada 300 binden fazla 
insan gelmiştir. Yağan yağmurla
ra rağmen civardan yaya olarak 
binlerce köylü gelmiştir. 

Belgrat yolları canlı nehirleri 
andırıyor. lki gündenberi sabahın 
altısından akşamın altısına kadar 
bila inkıta kıralm cenazesi önün
den geçmiş olduğu halde gene 
150 hi1' ikşi rasimeye iştirak ede
memiştir. 

Birçok çelenkler gelmiştir. 
Bunların İçerisinde altın ve gü -
müş defne dalları bulunduğu gibi 
alelade kır çiçeklerile örülmüt 

karbaaı olarak gitti. Vazifesi başında 
öldü. Franıa'ya yaptığı seyahatten son
ra hem orta Avrupa, hem Yugoslavya -
ltaJya komtuluğu hem de Balkan birliği 
davalan halledilecekti. Komitecinin kut'
şunu, Yugoslavya'nın idealist Kıralı ile 
büyük Fransız cümhuriyetinin Hariciye 
Nazınnı öldürmekle buna mani o1mu§ 
mu oldu? 

Asla .•. O kurşun bu davanın hallini 
belki birkaç hafta geciktirecektir. Fakat 
davalann halline engel olmak, terrorist 
bir teşkilatın başaracağı iş de değildir. 
Ferdi suikastların bir takım neticeler 
verdiği devirleri, medeni insanlık artık 
arkada bırakmıştrr. Kıra) Aleksandr'm 
Fransa seyahatiyle alakadar olan dava -
ları hiç bir kurşun yoldan çevil'emez. 
Çünkü bunların tahakkuk etmesine, Kı
ral Aleksandr ve Barthou gibi büyük 
şefler karar verdiği gibi büyük milletler 
de andiçmiştir. Sulh behemabal muhafa. 
za edilecektir. 

Asker Kıralı bugün gömdüler. Onu 
toprağa bıraktılar sanmayınız. O mille
tinin, dost milletlerin ebedi hatıralarına, 
sulh ve sükun bekliyenlerin gönüllerine 
gömüldü. Onu uzaklarda, uzak mesafe
ler~e değil içimizde, yanımızda, sulh ve 
sükun ülküsü ile birlikte daima anaca -
ğız. 

Kara haber, Türkiye topraklarını bir 
büyük matem halinde sardı. Türkiye'de 
matem haberi bayrakları aşağıya indir
di. Lambalar söndü, dost devlet eşfi iç.in 
bir memleket tek bir kalp halinde acı 

duydu. Büyük Kıral Aleksandr'ın ölüm 
faciası önünde yalmz devlet değil, onu 
tel'kip eden millet de derinden matem 
tuttu. 

Onun toprağa gömüldüğü gün, Tür
kiye hakiki acı duymuş bir ailenin izti
rabınr daha şiddetle hissetti. 

Bu matemin fili tezahürlerini derhal 
görebilirsiniz. 1 klimden iklime uzıyan 

geniş Ttirkiye topraklarında bu akşam 
gülen, eğlenen, hatta şarkı söyliyen bir 
adam bulamazsınız. Bizim de iztirabımı
büyük. Onun için dost Belgrat'a teselli 
verecek halde değiliz. Biz de teselliye 
muhtacız. 

S1ıikastçılar 

hakkında 

malumat 

Katilin iki ortağı daha. 
Torino, 18 (A.A.) - Fransa hüku. 

metinin talebi üzerine Paveliç ve Kvater 
niç isminde iki kişi tevkif edilmiştir. 

Bunlar Marsilya cinayetine iştiraklerini 
inkar etmektedirler. 

Pospişil'in dikkate değer 
sözleri 

Marsilya, 18 (A.A.) - Marsilya ıui

kastçmnın suçortağı olan Rayiç ve Pos

pişil dün gece Ansi hapishanesinden 

Marsilya•ya getirilmişlerdir. 

Pospişil'in istiçvabı neticesinde dört 

tethişçinin 29 eylıil tarihinde 1 ıviçre hu
dudunu aımıt olduktan anlaşılmıştır. 

Bunlar, hududu sahte pasaportla geç

mişler ve 29 eylıil den itibaren Pariı'te 
ikamet etmiılerdir. 

Pospiıil, 9 te§rinievel suikastını ga

zetelerden öğrenmiş olduğunu söylemiş
tir. Kendisi rayiç ile beraber tekrar Is. 
viçre hududuna gitmek istemiş ve niha
yet Anmas'da tevkif edilmiştir. 

Pospiıil §U sözleri ilave etmiştir: 

Paris'te ne yapacağunı bilmediğim 

gibi arkadaşlanm da ne yapacaklarım 

bilmiyorlardı. Şayet Krralı öldürmek 

matlup olduğunu bilmiş olsaydım bu işi 

yapmaktan katiyen geri durmazdım ve 
mensup olduğum teşkilatın emrine itaat 
ederdim. Kendisinin cinayette suçortağı 
olarak itham edilmekte olduğunu öğre
nen Pospiıil katiyen heyecana kapılma
mış ve tethişçi teşkilatın tayin edeceği 

avukatı kabul edeceğini ilave eylemiştir. 
Mustantık rayiç'i iıtiçvap ttikten ıon
ra onu Pospişil ile muvacehe edecektir. 

Ekzan .. Provdans'ta yakalanmıt 
olan Mari Vudrof ismindeki kadınla tet
lıişçiler teıkilab rüesasından biri olan 
Kramer haldannda tevkif müzekkereıi 

1SPANYA'DA. 

İspanya' da idam cezası 
ihya edildi 

Madrit, 18 (A.A) - Resmi gazete, 
İspanya'da iydam cezasının yeniden 
tesisine ait kanunu neşretmektedir. 

Bu ceza, failleri bomba kullanmış o
lan içtimai suikastlerle, ölüme ve ağır 
yaralanmıya sebebiyet veren müsellah 
taarruzlara tatbik edilmektedir. Kanun 
bugün meriyet mevkiine girecektir • 

İspanya' da hala 
hadiseler var 

Madrit, 18 (A.A.) - Harbiye ne • 
zareti, Leon eyaleti askeri valisi Cene
ral Boşun Miyers ve Asturya üzerine 
asker sevkine memur edilmiş olduğu 

nu bildirmektedir. 

Zabıta, Valasiyada bir dükkanda 
1260 ufak bomba ve birçok dinamit do
lu çuval bulunmuştur. 

Bilbaoda diğer bir dükkanda 49 
bomba, 300 fişenk ve bir kasa mühim -
mat bulunmuştur. Polis tavkifata de • 
vam etmektedir. 

ARilcrin elinde bulunan yerler 
bombardıman edildi. 

Madrit, 18 (A.A.) - Askeri kıtaat, 
henüz ihtilalciler elinde bulunmakta 
olan Nava ve Asturya'yı bombardı"""tl 
etmiştir. 

BİRLEŞİK DEVLETLER'DE. 

Hopmanın 

muhakemesi 
Nevyoırk, 18 (A.A.) - Lind. 

berg'in çocuğunun kaçırılması me

selesonde methaldar olan Hop -
man kendisinin Nevjersey adliye 
sine teslimi hakkındaki mahkeme 
kararını temyiz etmiştir. Bu ta -
lep ayın 19 unda tetkik olunacak
tır. Hopman'ın avukatı icap eder
se meseleyi ali mahkemeye kadar 
götüreceğini söylemiştir. 

Kaliforniyarla yağmur ve zelzele 

Losanjelos, 18 (A.A.) - Kaliforni

yanm cenubunda şiddetli yağmurlarla 
beraber bir zelzele olmuştur. Şimdiye 
kadar mühim hasar olduğu haber ve • 
rilmemiştir. Sular birçok şehirlerde so
kakları örtmüştür. 

İngiliz parlamentosunda silah -
lanma meselesi. 

Londra, 18 (A.A) - İngiliz kabinesi 

dünkü içtimaında parlamentonun 16 
teşrinisanide hitama erecek olan şim
diki içtima devresi bitmeden evel par
lamentoda silahları bırakmaya ait mü
zakerelerde bulunulmasına karar ver
miştir. 

Öteki suçortağı da 
sorguya çekildi 

Marsilya, 18 (A.A.) - Marsilya ci
nayeti failinin ıuçortağı olan Rayiç Yu

goılavya' da Kolodinetı'le 1903 tarihin

de dünyaya gelmiftİr. Keneli iddiasına 

göre çiftçidir. Ve son ikametgahı Yan -

kapusza'dır. Orada Paveliç'in arkasın

dan giderek Hırvatistanı Yugoslavya

dan ayırmağa çalışan mülteci hırvatlar 

arasında bulunmuştur, Rayiç, vazifesi 

ile seyahati hakkında Pospişil'in ifade

lerini teyit etmiştir. 

iki ifade ufak tefek - teferruattaki ih

titaflardan sarfınazar biribirini teyit et

mekte olduğundan bu iki şahsın evelce 

tekaıTÜr eden müvacehelerinden vazge

çilmİ§tir. 

Lehistan ı suikast filmini 
menetti 

Vartova, 18 (A.A.) - Dahiliye Na

zsrı Marsilya suikastına ait filmin Lehiı
•'da 'öıterilmeıini yaaak ebniıtir. 

ALMANYA' DA. 

Berlin elçimizin 
kabul resmi 

Berlin, 18 (A.A.) - Türkiye
nin yeni büyük elçisi Hamdi Bef 
tarafından yapılan resmi kabuld6 
hemen bütün sefirler, hariciye ne
zareti erkanı, ordu mümessilleri, 
sanayi alemine mensup bir çok 
zevat ve diğer büyük şahsiyetler 
hazır bulunmuşlardır. 

Alman mültecileri Çeko.., 
slovakya'da siyasi faa .. 
liyetten menedilecek. 

Bertin, 18 (A.A.) - GazeteJeriti 

Pragdan aldıkları haberlere göre Çekos

lovakya polisi Almanya'dan gelen siyasf 

mültecileri sıkı bir nezaret altında bu• 

lunduracaktır. Söylendiğine nazaran e~ 

nebilerin ilticast hakkındaki kanun ta• 

dil edilecek ve komşularla münasebatl 

bozacak her türlü siyasi faaliyette bu• 

lunmalan yasak edilecektir. Şimdi çe .. 

koslovakya'da Almanya'dan gelmi~ 2.406 

mülteci v;:ırdır. 

Almanya'nın nüfusu 
6Smilyon. 

Berlin, 18 (A.A.) - Resmi istatI~ 

tiklere nazaran Sar hariç olmak ilzert 

Almanyanm nüfusu 65 milyon 200 hl.fi 

dir. Bunların 40 milyon 900 bini protes-ı 

tan ve 21 milyon iki yüz bini katolikti1' 

1925 de yapılan son tahriri nüfusa nisıııı 

hetle protestanlar 815 bin ve katoliklel! 

979 bin artmıştır. Yahudilerin sayısı 

65 bin azalmak suretiyle 500 bine düııı. 
müştür. Hiç bir dini cemaata mensuR 

olmıyan1arm sayısı 2 milyon 400 bindil1l 

Bunlar 192:J te 1 milyon yüz bin idi. 

~I. Hitler Çin heyetini kabul elti 
Bedin, 18 (A.A.) - M. Hitler, dilo 

halihazırda Almanyada bulunmakta o ' 

lan Çin tetkik heyeti azasını kabul et .. 
miştir. 

Büyük bir kimyager öldü. 

Madrit, 18 (A.A.) - 1906 senesindet 

Nöbel kimya mükafatım almış olan le 
limlerden Santiago Ramon Cajal, ve.ı 
fat etmiştir. 

Çin parası serbest bırakılacaltc 
Şanghay, 18 (A.A.) - Kambiyo~ 

tanzim için çin ban kalan taraf mdan tel 
sis olunan sermaye hakkında çin hük°' 
metinin maliye müşaviri Royter ajan J 
sma beyanatta bulunarak dolarda v• 
ingiliz lirasında olduğu gibi çin pa~ 
sının da istikrar ettirilmeyip serbest 
bırakılacağını söylemiştir. 

Macarlar gene tekzip 
ediyorlar 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Macar teP. 
graf ajansı bildiriyor: Bazı ecnebi guO' 
leleri, macar zabitlerinin şeref ve hayıİ• 
yetlerine dokunacak bazı havadisler net4 
retmişlerdir. Bu havadislere göre, mü(.. 
tecil erin eski kampı olan Y ankapuszta' • 
da macar zabitleri hırvat muhacirler4 
guya tetbiş hareketinde bulunmak içid 
ders vermişlerdir. 

Salahiyettar macar mehafili bu h• • 
berleri kati aurette tekzip etmekte ,,... 
bunlan hainane bir iftira diye tavaif edeııı 
rek infial ile reddeylemektedir. 

T ekzipnamede de denildiği gibi bll 
haberler dünyanın hiç bir tarafında kal' 
lak asılmıyacak derecede saçma haber
lerdir. 

Macaristan hududunda 
emniyet tedbirleri 
Belgrat, 18 (A.A.) - YugoslavY• • 

Macaristan hududunda emniyet teclbiP 
leri ahnmış ve hudut muhafızlan tak~ 
ye edilmiştir. Ecnebi mehafilden teret" 
şüh eden haberler hilafına olarak hiç bı.ı 
hadise vuku bulmamıtbr 
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Konıitcciliiin. 
tasfivesi 

.1 

le Oaaa.aı. İtnılaı·atorlugunun sade bA· 
rın11z dee~ ıl •}·n d .. .. .. cl.n . .. ı zaman a gozcusuz 

aeaaı ulk~ıinde "komitecilik adı 
••tmd . " 
r J

• a, acayıp o!duğu kadar kanlı bir 
a. ınt t" · ureıruşti. Rumeli'de "Makedon-

ya k()nıit" i A dol . ~ 1 1 ,, na unun şark vılayet-

d~rinde ''Erm~ni Ta§nak komitesi, jJ. 
ıa 'k , 

taba ettı leri lıı.ideran ele geçirilmesini 

l nqlara ve bombalara hıııvale etmiş
.. di. 

l' lırıperatorluk hıilcumet.lerini İJİı· hay-
ı lerietnUır 0} L •ı_• k • • • • ... ~n f"l Jl\I omıteoın fal\lı-
Yetıai ._. 
ı .'o zanıan"ı Avrupamn buyük dr.v-
etl!lll'ı ı h .. l ' Yl\.~u: Ofgı>rmeklc luJmazla.-

a tt.a.,. alt-- t ·k h · ı. ' li · .. cşvı ve atta JeVıK<-tforlcrdi. 
arptan ıonr•, her iki lromite d~ faali-

Y·tt~ b I .ı k'- . , k I '' uncu uırı ı.Jıl\lann clııtnJd 
a dıl1tr F'a ,. ti . . . . b d iba · aaıye et'ttUll' verımı, un cıın 

ret oltnu~hı, 

b takat harpı:onraaın:f,ı, Lt.i'! iktıs:ı.Ji 
u' ranı~ teıirl~ri keakinle,t:kçe, Avru

pa nan bızzat ._ d' • . . • . ~ b "en •~• ı~tıınat ve s:yası 
uhranların k11kacına girdi. Ortaavru-

bPanın balkanlaımıı olduğu iddiası, ıe -e . 
P•ız ortaya ahlmamı~tır. 

P Fransız Cümhur Reiıi M. Douır.er'in, 
a:lonya Dahiliye Nazırının, Romanya 

!Vekili M. Duca'nın, Avusturya Bac-
Vekiı· M .. 
\' 1 • Dollfu11'un ve en son olarak 
•
1 
ugoılavya Kıralı Aleksandr Hazretleri 

1 
e Fransa Hariciye Nazırı M. Barthou' -

nun b • b" .. ırer kurıuna kurban gitmeleri ve 
utun bu vakaları kanlı bir çember gibi 
~an Almanya, Avuıturya ve l&panya 
cı:diıeleri, davaları halletmek hususun
A ' tabancalar ile bombalaraın bizzat 
ta. Vrup~da da ne büyük roller oynamağa 

tladıgını kafi derece gösterir. 
. Osmanlı imparatorluğunun komite -

ederi i . 'h b' 'b' 1 . . -k ıı nı ayet ıra ır erını vurmaga 
d •~r götürmekle, siyasi bir aksiyonu 
.,:!al, içtimai bakımdan patolojik gözü. 
h gla ve bütün ihtirasları boıalmış bir 
.,:reketi temsil ettiklerini kafi derece is
lca t etmiılerdir. Avrupa'daki benzer va
lı ve hareketlerin de vasıflan aşağı yu-
arı bu merkezdedir. 

ta. Bir zamanlar nihilistler de birkaç ta-
• nc:a kurıunu ile birkaç büyük baş de

~~rıniılerdi. Fakat tarih teıpit ediyordu 
I 1' içtimai davalar, çizdikleri iıtikamet
b~de YÜrümüıler, nihiliılerin ise atları 

e Unutulmu,tur. 

0 
k Bundan birkaç asır evel, cemiyetler 

1 
•dar teıkilat11z aynı zamanda içtimai 

Uur ded·-· . k d id' . ıgımız ıey o a ar az mevcut 
it\ 

1 
lu, bu gibi ferdi hareketler, tarihin 

it\ ~8YYen olan akışını ya biraz geciktir
~' Yahut bir mikdar tesri etmiştir. Fa-

t bugün 'kt d~ d 1 'b' · • • \o • • ı ısa ı ava ar gı ı ıçtımaı 
(. say • d 

y aıı avaların da, adeta birer dos-
1:ı:• nıevcuttur. Bunların bünyeleri, se
lc'k \ı'e .netice bak·mrndan o kadar iyi tet· 

1 edıt · · y letı rnıştır. alnız tetkik de<Til dev -
erle h"k" letl u umetlt'rİn devuıd•kları mil-

i el'den her yıl talimat ahırak yürütme
e Çalı .. t ki lunı d .. 1 arı iş, bu dosyalanmış ve ma-

le . avaların tah~kkuk ve tatb:k çare
tınden ibarettir. 

olu Değil, hangi terrorist teşkilata tabi 
iki:s~ ~!sun, bir komitecinin kurşunu, 

cı hır cih h b b'I . . 'b . ~ 19 an ar ı ı e, netace ıtı arı-
, 14 h b cekr ar ından fazlasını veremiye -

dar ır. Bu harbın bütün insanlığa ne ka
ki ;:rar ver-'iği malum olduğu içindir 
h~tü ıral ~leksandr'ın tabutu başında, 
c. 

1 
rı rnılletler, dün muazzam bir 

su h rıü . • • 
e1a·

2 
k mavışı., yapmışlardır. TPrihte 

)i • alac:-k olan dünkü ''sulh nüma -
fı,, • sulh • lerj a ınfl! :uıların, sulhu istiyen-

ola "
1 
"e aul'1u İcabında m:idafaa edecek 

"arın 1 k lcad ıem ne adar çok hem de ne 
ar kuvveti' 1.ı ki lt\u t 1 o au arını ortaya koy -
Ş ur. 

Komitecilik ı · ~ dil b'I osman ı ımparatorlugun· 
tlluv~ e ne elde etmiıtir ki, AV"t'upa'da 
tıih ffak olsun? Ermeni komitecileri, 
•. ayet Nevyork'ta k d' oldü .. en ı papazlannı 

t'lirken Maked k • ·1 . . ~e b · on ya onutecı ennı 

IÖrü'~t bulgar milleti tasfiye etti. Dar 
kar 1

1 u oldukları için terröre inanan ve 
a arı dk kıırş ıcız 1 ça fu yahut bu adama bir 

ı un ıa\ı'ura k . ·ı etin b" n omıtecı er, hangi mil-
L unyeıine 'h • • · .. an.,,· ve zı nıyetıne gırerek 

&I hletnl k 
••1ılar • e ette hangi adı alırlarsa al-
ı • ınaanlı- d • er v • gın avaıını ınsan'ı seven-

e •naan• h 
ili bitenı ın •yatına hürmet etmesi-
~tir, erden başka kimse halletmiye-

~ . 
~•Yeller h 

••tadır. Patolojök arazın 

HAKlMIYETl MİLLİYE 

Şehi r ve Taşra 
İsveç veliabti 
Ereğlive gitti 

Ereyli, 18 - lsveç Veliahtı 
Güstav Hazretlerile Prensesler 
Hazeratı dün akşam saat 19 da 
trenle şehrimize muvasalat etmiş
halk taraf mdan co~kun alkışlarla 
karı;ılanmışlardır. Belediye tara -
fından misafirlere bir albiimle iki 
büket takdi medHmi~tir. Prens ve 
Pren~""sler Hl\zeratı mihmandar -
lan Tirajr. Hanını vaı11tasile hal
kın gösterdiğ-i muhabbet ve hara
retli istikhalden cok mütehassis ol
duklanm hey:ın buyurmuşlardır. 

T rE>n beş di\kiak tevakkuftan 
sonra halkın siirekli alkısları ara
smda yoluna d~vam etmiştir. 

(A.A.) 

Muhtelit mübadele 
komisyonu 

f ı:tanbul, 18 (Telefon) - Muhtelit 
mü'-,.dele komisyonu bugünkü toplantı· 
sında Ankara iytilafnamesi mucibince 
Yunani&tan'da etab!i rumlara iade edilen 
mallara mukabil tiirklere verilmesi icap 
eden para meselesini konuşmu~ ise de 
bir neticeye iktiran ettirememiştir. Ko
misyon yarın son oluak tekrar toplana
cak hem bu meseleyi ve hem de komis -
yonun kapanması işine karar verecektir. 
Yunanistan'dan ıtltrnacak daha on be! 
bin lira vardır. 

Eşt·karılarilf' miicadc·ıe . 

Muğla, 18 - Bal arılarının 

düsmanı olan esek arıları ile mü
cadele bu sene de açılmış ve ge · 
çen seneden fazla muvaffak olun· 
mu!'h1r Bu mücadel'!de 240 bin· 
den fa'lla eşek arısı öldiirülmüş • 
tür. Arıcılar bu muvafafkiyelten 
çok memnundurlar. 

Vilavetir"'i~ft .. ki a"ı kovarları 
eski r.eıı.1ttir. Rul'l;\rı dii ..... ltnı .. k ve 
yenilemek icin Ank~rn.rl"l.n fenni 
arı ],ova-.ıı ~etiri1m1 .. tir. R·t örne· 
17e göre, lcovan V~l")tn·•l~r.ak, arıcı
lık yerlerine verileceldir. 

fzmir•lf· n·izli niif mı kanlı. 

İzmir, 18 - Merkeze bağlı 
köylerden ~izli doğ-Jm ve evlen· 
me için nüfus dairesine şimdiye 
k;ıdar müracaat edenlerin sayısı 
7856 ya varmıştır. 

(A.A.) 

çoğalması, bunun böyle olduğunu, filva
ki ismıt etmektedir. Fakat gidilecek yol, 
ltomitecilcl'İ lmldırmnğa çalışmakla has
talığın ceçeccğini zannetmek değil, has
talığı tedavi etmek suretiyle, komitecili
ği. uzamış tırmık ve eskimiş deri gibi 
cemiyetlerin sırhndan atmaktır. 

Yukarda saydığımız bütün (münfe. 
rit, toplu) kanlı vakalardan ve hadiııcler· 
Jcn çıkarılacak den, bu olsa gerektir. 

BURHAN ASAF 

Kazım Paşa Hz. 
Türk Maarif Cemiyeti 
müesseselerini gezdi 
Büyük Millet Meclisi Reisi Ka-

zım Pş. Hz., beraberlerinde Türk 
Maarif Cemiveti Umumi idare he
yeti eris vekili Bursa Mebusu E -
min Fikri Bev olduğu halde cemi· 
yetin Y enisehirdeki ana, ilk, orta 
mektebini izyaret buyrumuşlar -
dır. 

Reis Pş. Hz. mektebin her ta -
raf mı ge?.mişler, der~hanelere Sı?i
rerek talebeye muhtelif sualler 
sormu~lar ve talebenin vaziyetile 
y<'lnrıdan alakadar olmuslardır. 

Mektebin tedris usulü~den te
mizliğinden ve takip edilen disip
linrlen ?"'iitehassis kalan Reis Pş. 
talebenın verdiği cevaplardan da 
beyanı memnuinvet buyurınak 
mektepten ayrılmıŞlardır. 

t~tanll ı lrla matem 
fstnnbul. 18 (Telefon) - Yugoılav

Yfl Kıralı Aleksandr Hazretlerinin cena
ze meı·asimi münasebetiyle ilan edilen 
ml\ll'm buı>"Ün lstanbul'da tam olarak 
tatb;k <'dildi. Her yerıte hayraklar yarıya 
kadar indirildi ve ~ehirde eğlence yer
leri, sinemalar, tiyatrolar, barlar kapan
dı ve saat on birde Taksim'deki büyük 
kilisede ruhani bir ayin yapıldı. Ayinde 
\'ali, kumandan ve kor diplomatik ve 
Yucoslavya kolonisi bulundu. Merasime 
Fener patrikhanesi namına bir metropo
lit riyaset etti. Aynca iki peskopos me
rasimde pntrikhaneyi temsil etti. 

Zonguldak'ın dünkü 
mateme iştiraki 

Zonguldak, 18 - Yugoslav Kı
ralı Aleksandr Hazretlerinin ce
naze merasimi yapılması hasebi
le bugün limanda bulunan küçük 
büyük bütün seafin, resmi ve hu -
susi mebani ve konsoloshaneler 
bayraklarını yarıya cekmek ve şe
hirde mevcut sinemalar ve umumi 
mahaller gece ve gündüz kapalı 
kalmak suretile dost Yugoslavya 
milletinin matem ve teessürüne it· 
tirak edilmiştir. (A.A.) 

T{iitahya da matem tuttu 
Kütahya, 18 - Bugün bütün 

Kütahya Yugoslavya Kıralı Alek
sandr Hazretlerinin matemini tut
maktadır. Bavraklar yarıya indi
rilmiştir. (A.A.) 

Çankrrı'da matem gnnü 
Çankırı, 18 - D ... st Aleksandr 

Hazretlerinin cenaze meraınmı • 
nin İcrası günü olmak itibariJe bu 
gün Çankırıda bütün devair ve 
müessesat bayraklarını yarıya in
dirdi. EiHence yerleri bir gün için 
tatil edilmek suretile bu merasi -
me manen İ§tirak edilmektedir. 

(A.A.) 

Turhal şeker 
fabrikası bugün 
açılıyor 

Turhal şeker fabrikasının bu
gün yapılacak olan açılış merasİ· 
mine istirak etmek üzere Başvekil 
İsmet P~. Hz. ile lktısat Vekili Ce
lal Bey bugün saat 15 de hususi 
trenle Turhal'a gitmişlerdir. 

Başvekil fsmet Pş. Hazretleri
ne B.M.M. azalarından bir k11m1 
ile fabrikayı birlikte kuran iş ve 
ziraat bankası erkanı ve matbuat 
mümessilleri refakat etmektedir. 

(A.A.) 

Recep Bey pazar 
günü geliyor 

lstanbul, 18 (Telefon) - Cümhuri
yet Halk Fırka11 Kiıtibi Umumilik büro
su buradan Ankara'ya nakletti. Katibi 
Umumi Recep Bey pazar günü hareket 
edecektir. 

İzmir Hilaliahmer gü
nüne hazırlanıyor 

lzmir, 18 (A.A.) - Hilaliahmer Ce
miyetinde memleketin birçok doktorla
riyle münevverlerinin itirakiyle yapılan 
bir toplantıda Hililiahmer haftasında 
ıehrimizde yapılacak büyük merasim gö 
rüşülmüştür. Program hazırlanmıı gibi 
dir. 3 birinci tekrinde yapılacak olan Hi
laliahmer gününde muhtelif merasim 
yapılacaktır. Konserler, müsamereler ve. 
rilecek ve geceleri elektrikle Hililiah. 
merin yaptığı işler hakkında vecizeler 
yazılacaktır. Tayyareler Hilaliahmere 
yardım edilmesi ve hililiahmerin yaptı· 
ğı yardonlar hakkında vecizeler atacak
lardır. 

Spiker aranıyor 
Ankara radyosunda spikerlik 

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

1) Umumi malumatmm mü· 
kemmeliyeti; 

2) En aşağı bir ecnebi lisanı 
ve bilhassa tercihan fransızcayı i
yi bilmek; 

3) Cebrezeli ve çok serbest ol
mak· ' . 

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

Talip olanların tercümeihal 
varakaları ve lüzumlt' vesikaları 
ile beraber matbuat umum mü • 
dürlüğüne müracaatları rica olu
nur. Seçilecek zevatın imtihanları 
bu ayın 22 inci pazartesi günü sa
at 15 te matbuat umum müdür • 
lüğünde toplanacak radyo komis
yonu huzurunda yapılacaktır. 

SAYIFA 3 

Bugiiııkü maç 
Muhafız Gücü mü, 
Ankara Gücü mü 
Kazanacak? 

Bugün Ankara gücü alanında saat 
15 te Muhafız ve Ankara Güçleri birinci 
takımları 934 - 935 senesi mmtaka birin
cilikleri için ilk maçlarım yapacaklardır. 
Geçen sene birinciliklerinin ilk devre· 
sinde Ankara Gücü Muhafız Gücünü 
ikinci devresinde de Muhafız Gücü An -
kara Gücünü 2 - 4 mağlup etmiştir. O 

zamandan beri iki takım bir daha kar· 
şılaşmamışlardır. 

Acaba bu sefer hangi takım galip gele -
cek? Futbolun biraz da şans oyunu ol -
duğunu düşünürsek neticenin şimdiden 
kestirilmesine imkan olmadığını anlarız. 
Her iki takımın da kendine mahsus 
oyun tarzı vardır. Muhafız Gücil Gala
tasaraylılar gibi havadan sert ve seri oy
nıyan bir takımdır. Ankara Gücü ise 
yerden ve kısa paslarla Fenerviri oynar. 
Her iki takımda da futbolun incelikleri
ni anlamış çok kıymetli oyuncular var
dır. Ankara Güçlüler kuvvetli hasımla
rının havadan oyunlarına kapılmaz: yer
den ve biraz da açıklariyle oynarlarsa 
Muhafız Gücü'nün nefes ve vücut farkı· 
m kapamış olurlar Kendilerini birkaç 
aydır sahada görmediğimiz için takım· 
tarının şeklini bilmiyorsak da geçen se

neki kadrolarını muhafaza ettiklerini 
zannediyoruz Muhafız Gücünün de ge
çen hafta Demirspora karı• muvaffak 
olan kadrosu ile çıkacaklarını ümit ed• 
yoruz. 

Spor muhitinde büyük bir alaka ile 
beklenen bu mühim maçın zevkini artı .. 

racak amillerden biri de hiç şüphesiz ki 
hakemdir. F\ltbol Heyeti bu mühim meı
seleyi düşünerek Saim Bey gibi sen~ler
ce top oynamış, oyunun bütün incelikle~ 
rine vakıf, İzmir'de futbol heyeti reisliği 
yapmış, kıymetli ve blytaraf bir zatı bu 
maça hakem olarak aeçmittir. Her ilô ta• 
knna da muvaffakiyet dileriz. 

Çubuk'ta büyük güreş 
müsabaka lan 

Çubukta Kaymakam Sırn ve Jandar
ma Kumandanı Fuat, Halk Fırkası Rei
si Hüseyin ve azadan Lütfi Beylerin te

şebbüsiyle Çubuk Aydos Atlıapor nami· 
le bir kulüp teşekkül etmiştir. 

Bu kulüp civar kazalardaki pehlivan
ların iştirakiyle iki gündür aerbeıt gü
reş müsabakaları yaptırmaktadır. Bu 
müsabakaların finali ile aralarında Tür· 
kiye ve Balkan şampiyonlarından bazı
larını bulunduran Demirspor kulübünün 
tam kadrolu üç takımı Greko - Romen 
müsabakaları bugün yapılacaktır. 

Demirspor ekipi dün saat 10 da hu
susi otobüslerle Çubuğa hareket ettiler. 
Güreşçiler arasında ağır sikletten Nec • 
mi, Namık yarı orta 1933 - 934 Türki· 
ye birincisi Hüsnü ve yarı orta Balkan 
şampiyonu Hüseyin ve hafif ve filiz sik· 
Jette Selim ve Mehmet ve sayılı güreşçi
lerden Riza, Raif, Şinasi, Berri Beylerin 
bulunmaları müsabakalara ayn bir kıy
met vermektedir. Bunun için ıehrimiz· 
deki güreş meraklıları bunları görmek 
için otobüsler tutmaktadır.tar. 

f su•çe yaı: iiziim ihrac ediliyor 
' İzmir, 18 - Limanımızda bu-

lunmakta olan lsveç bandıralı Ya· 
salant vapuru doğruca fsveçin 
Götenburg limanına gideceğinden 
şehrimiz sebze ve meyvacılar ko
operaf tifi tarafından bu. pavu~la 
üç ton yaf üzüm sevkedılecektır. 
Ödemit mahsulü olan bu üzümler 
vapurun soğuk hava depo!~rına 
konacak ve on bir günde Göte~• 
burg'a gidecektir. Bu üzümlerın 
bi1' kooperatif vasrtasile orada ., 
tıfları temin edilmiştir. 

Antalya'nrn feyizli topraklarrnda mandalina. hindistan mıızu yetiştirmenin mümkün olduğu artık tahakkuk e· 
miş bulunuyor. Antalya muhabirimizin gönderdiği bu resimler Antalya'nrn üç ıaşrna basmış bir mandalina ı:.ğacı ile 
ç.ok nazik ve müsait ıklim arıyan Hindistan muzunu göstermektedir. Bereket kaynryan güzel türk topraklarrndan 
çalışmak ve istemekle her şeyi elde edebileceğimize inanmallyız. 

mduğumuzdan stün 

Karahan cumartt>~İ günü 
İ!iltanbul'da. 

Jıtanbul. 18 (Telefon) - SoYyel 
Ruaya'nın Ankara Büyük Elçiai Kara• 
han cumartesi ııünü 1 atanbul"a ııeleeelı 
ve akf'U'I Ankara'ya bardl:et edecektir. 

Çıkmışbr. 



.3AYIFA 4 

1. ihraç 
mad<lelerimiz 

Üzüm. 
iÇ PiYASA VAZiYETi: 

10.10.1934 tarihinde İzmir borsasın
da 10-22 kuruş arasında fiatlarla 1069 
çuval Uzüm satılmıştır. Fiatlar No. 6 
için 10; l'lo. 1 için 11-11.75; No. 8 için 
12-12.25 ; No. 9 için 12.75-13.25; · No. 10 
için 13.50-15; No. 11 için 15.50-75: No. 
12 için 19.50-22 kurul arasında olmuş· 
tur 

11.10.1934 tarihinde piyasa canlana· 
rak satış miktarı 2909 çuvalı bulduğu 
gibi fiatlarda da 20 para kadar bir yük
ulme olmuştur. 

No. 6 için 10.50-11.25: No. 7 için 
0 ll ,50-12; No. 8 için 12,25-12,875; No. 9 
fçin 13-14: No. 10 için 14.25-15,50; No, 
11 için 16-18; No. 12 için 18.50-21 ku
ruş arasında olmuştur. 

13.10.1934 tarihinde ise piyasa daha 
fazla hararetlenmiş ve fiatlarda bir gün 
eveline nazaran 30 paralık bir yliksel -
me kaydedildiği gibi satış miktarı da 
10-20 kuruş arasında fiatlarla 5368 çu
valı bulmuştur. Fiatlar No. 6 için 11,25-
'.12; No. 7 için 12,25-12,75; No. 8 için 
13-13,50; No. 9 için 13,75-14,50; No. 10 
için 14.25-16,25; No. 11 için 16.50-18,50; 
No, 12 için 18,75-20 kuruş arasında mu
amele görmüştür 

14.10.1934 tarihinde 10-25 kuruş ara
sında fiatlarla 1830 çuval ve 7 torba 
Uzüm satılmış olup fiatlar bir gün evel
ki vaziyetini muhafaza etmiştir. 

15.10.1934 tarihinde 9,50-18,25 ku • 
ruş arasında fiatlarla 1267 çuval tlzUm 
sattlmış olup fiatlar aynı seviyesini ve 
piyasa da aynr hararetini muhafaza et
miştir. 

16. 10. 1934 tarihinde ise piyasa ve 
fiatlar aynr hararetini muhafaza etmit 
ve bugün İzmir borsasında 1724 çuval 
Uzilm satılmıştır. FiatJarda yükseliş 

vardır. 

OJŞ PiYASA VAZIYETfı 

Almanya: - Türkofis Bertin şube
mizden bildirildiğine göre piyasa 7-13 
B. teşrin haftası içinde nisbeten sakin 
geçmiştir. f zmirden teklif olunan fiat
lar 30 eylOI - 6 B. teşrin haftasına gö
re hemen hiç değişmemiştir. f thaUt 
tacirleri S B. teşrin 1934 tarihinde aşa
ğıdaki fiatlar üzerinden derhal tahmil 
şartile cif Hamburg teklifler yapma'kta 
idiler. 

100 kilo başına 7 numara 22 florin 
(18.37 türk lirası): 8 numara, 23.5 fl. 
(19,62 TL.); 9 numara, 24.5 fl, (20,46 
T.L.): 10 numara 27 fl. (22.54 1/2 T. 
L,); 11 numara, 30 fl. (25.05 T.L.) üze
rinden muamele görmüştür 

Viyana: - İzmir sultanları 10 nu • 
maralı maıtar cif Triyeste teslimi 24· 
26 Hollanda florini (19.24-20.91 T. L.) 
arasında muamele görmüştür. 

iN(;ifl 
iÇ 'PIY ASA VAZiYETi ~ 

10-10-934 tarihinde İzmir borsasın

'da S-12 kuruş arasında fiatlarla 878 çu

val incir muamelesi olmuştur. Süzme

ler 10. 75-12 ellemeler 6.25-9.50; paçal

lar 5-5.875: natüreller 5 kuruştan sa
tılmıştır. 

11-10-934 tarihinde satış miktarı 4271 

çuvalı bulmuş ve süzmeler 8-12-, elle
meler 6-9 paçallar 5-6.75 kuruş arasın· 

da fiatlarla muamele görmüştür. 

13-10-934 tarihinde 5-12 kuruş ara

sında fiatlarla 1970 çuval incir satıl

mış, süzmeler 8-12, ellemeler 5.75-8.51) 
paçallar 5-5.75 kuruş arasmdafiatlarla 
tatılmıştıı 

14-10-934 tarihinde piyasa aynı ha
rareti muhafaza etmiş ve 5-13 kuruı • 

HAKlMlYETl MİLLİYE 

Türk of 
1 

ıs Haftalık er 
1 • 

1 Si 
____________________________ ._. __ ; ____________ ..... __ I ____________ __ 

rasında Hatlarla 2129 çuval incir satıl
mı§tır. Süzmeler 8-13, ellemeler 6-7.50, 
paçallar 5-5.75 kuruş arasında muamele 
görmüştür. 

15.10.934 tarihinde 5-13 kuruş arasın 
da fiatlarla 1244 çuval incir satılmış 

olup süzmeler 9-13, ellemeler 6-8 paçal
lar 5-5.875 kuruş arasında fiatlarla mu
amele görmüştür. 

Fiatlarda yükselme hareketi kayde
dilmiştir. 

DIŞ PiYASA VAZiYETi: 

Almanya: - Bertin şubemizden son 
aldığımız malCtmata göre piyasada ge
çen haftaya nazaran zikre değer de
ğişiklikler kaydedilmekle beraber pi -
yasa tereffüe meyyaldir. 

Viyana: - Hazır mallarla ilk tah
mil ekstra dizi incirleri cif Triyeste 
25-26 f sviçre frangı arasında kote edil
miştir. 

YlJM1JRTA 
iÇ PiYASA VAZiYETi: 

Umumi vaziyet: - Bu hafta mem
leketin her tarafında yumurta toplama 
işleri memnuniyeti mucip olacak de
recede devam etmiş ve başlıca ihracat 
limanlarına yapılan muntazam sevkiyat 
dolayısite alıcı piyasalara yumurta sev
kiyatı geçen haftalara nazaran daha iyi 
olmuştur. İstanbulda teşekkül eden yu
murtacılar birliğinin mesaısı şayanı 

memnuniyet neticeler kaydetmiştir. Yu
murta istihsal eden mıntakalarda hava
ların gü:zel gitmesine rağmen yumurta 
istihsal azlığı görülmüştür. Fiatlar her 
tarafta sağlamdır. Bundan böyle de yu
murta fiatlarının sağlamlığını muhafo
ra edeceği anlaşılmaktadır. 

Karadeniz sahilleri: - Trabzon, 
Gireson mıntakalarında fiatlar geçen 
haftaya nazaran daha yüksektir. Trab
zondan ihracat yapılmıştır. Bu havali
de iri yumurtaların tanesi 50-60 parı\ 

arasında muamele görmüştür. Alıcı pi· 
yasaların talepleri daha çok yarım san -
dıklara müteveccih olduğundan en çok 
bu nevi sandıklar gönderilmiştir. 

İnebolu, Bartın ve havalisinde da
hi yumurta sevkiyah canlıdır. 

lstanbul piyasası: - Bilhassa Al • 
manyaya yumurta ihracatı canlı bir su
rette devam etmiştir. Fiatlar 32 liraya 
kadar büyük sandıklarda talip görut • 
müştür. Bir hafta zarfında yalnız Al • 
manya için 2.000 sandık yumurta hazır
lanmıştır. Civar pazarlardan talep nis
betinde mal gelememektedir. 

Marmara ve sahiJieri: - Fiatlar u
mumiyetle yükselmiştir. Tekirdağı ve 
havatisinde köylerde yumurtanın adedi 
50 paraya kadar çıkmıştır. Müdanya ve 
havalisinde fiatlar geçen haftaya na· 
zaran küçük bir tereffü kaydetmiştir. 
Trakyada dahi vaziyet aynıdır 

Ege sahiJJeri: - Bu hafta bu ha -
valide de geçen haftalara nazaran bir 
az daha canlılık görülmüştür. Yunan ve 
italyan adalarının yumurta talepleri
ne cenup Ege sahillerinden mal gön • 
derilmek suretile cevap verilmiştir. 

Antalya ve Mersin havalisinde ise 
yumurta vaziyeti durgun ve umumiyet
le fiatlar bir kuruştur • 

lç Anadolu: - Sıvas ve havalisin -
de fiatlar yükselmiştir. Yumurtanın yü
zü 80-85 kuruşa kadar toplanmakta -
dır. Kütahya, Eskişehir, Afyon ve ha
vatisinde fiatlar sağlam ve ihraç liman
larına sevkiyat olmuştur. 

DIŞ PIY ASA VAZiYETi 

Beynelmilel yumurta vaziyeti: 

Her tarafta istihsalin azlığı dolayısiy· 

le, yumurta alıcı piyasalarda vaziyet 

!ağlam ve fiatlar yükselmekte, taze 
mallara karşı talepler artmaktadır. 

Milstahsil memleketlerde havaların 

mutedil gitmesi yumurta toplamalarım 
teshil etmektedir. Maamafih taze mal

lar mevsim hasebiyle taleplere tekabül 
edecek miktarda değildir. Bu sebeple 
bazı müstehlik memleketlerde soğuk 

hava depolarına müracaatlar vaki ol
maktadrr. Bu vaziyet bize gösteriyor 
ki bundan sonra yumurta vaziyet ve 
fiatı sağlamlığını muhafaza edecektir. 

Almanya: - Bu hafta fiatlarda kil· 

çiık b ir yükseliş vardır. Taze mallar 

üzerine muamele hararetlidir. Verli ve 
yabancı yumurtaların fiatları tamamiy
le değilse bile bazı kalite lerde fiat1ar 
biribirine yaklasmaktadır. Yerli yumur 
tatarın birinci sınıfları sırasiyle, (S. 
A. B. C. O.) (8.S-9.25·11,5), İkinci sı· 

nıfları (8-8 75·9.5-10-10.5), Hollanda, 
Danimarka, İsveç, Fenlandiya, Belçi
ka ve Estonya yumurtaları (S . A. B. 
C) sınıfları sırasiyle (8. 5-9.25-10-10.5) 
Macar yumurtaları (A. B . C) (8. 5-9. 
25-9.'5) Bulgar (B - 9.Z!i·C = 8.5) Yu
goslav yumurtaları ( A- 9.5-B = 9-C =8. 
25) feniktir. Polonyanın Almanya'ya 
çok yakın olasmına rağmen piyasalar
da Polonya yumurtalarına tesadüf edil 
memektedir. Piyasaya az miktarda ta
ze Türk yumurtası dahi sevkedilmi!J 
ve 100 kiloluk sandıklar 70-80 mark a
rasında cif Triyeste muamele görebil
miştir. Romen malları ise (B = 8.75 
C = B) feniktir. 

Avusturya: - Piyasada Polonya 
yumurtaları gene geçen haftalarda ol
duğu gibi aşağı fiatla arzedildikleri 
için tutunmaktadır. Yerli yumurtaların 
beher adedi ( A. B. C. D) sınıfları sı. 

rasiyle (12. 13. 14. 16), macar yumur
talarının C sınıfı (12) olduğu halde 
Polonya yumurtalarının aym sınıfı 

(11-11.5) groştur. Viyanadan verilen 
habere göre bu piyasada ve teşrinevel
deki yumurta vaziyeti , macar mallan 
(12.5-13) ve Polonya'nın 51-52 kilog· 
ramlıklan ise (10.75-11) groştur. 

ltalya: - Hükumet bir eylfilden 
itibaren yumurtaların markalanması al
tında şu mukarreratı ittihaz etmiştir~ 

İtalya'ya sokulacak yumurtaların ilze
rine vurulacak damgaların mürekkep
lerinin terkibi: 25 gram soğuk suda, 
5 gram kuru yumurta akını çalkalamak 
suretiyle eritilecek, bilahare 4 gram gı
liserin ilave ve 7 gram da (3-B saf az
ziro) (çivit mavisi) konulacaktır. Bu 
azziro yerine 3-B bleu dinamin, yahut 
kongo yahut bleu naftamin dahi konu
labilir ki saf azzironun yerine kaim o
labilir. Bu suretle imal edilen müteca
nis mürekkep bir tonpon üzerine sürü
lür ve klişe bir mühür ile yumurtalar 
mühürlenir. Bu yazı kuruduktan sonra 
hususi surette yapılmış vernik de ufak 
bir toz fırçası ile yazıların üzerine sü
rüliir. Verniğin terkibi şudur: 25 gram 
suni reçine ve 100 gram da (BENZOL 
PÜR). Bu mayiin yumurtanın üzerin
de sabit kalıp kalmadığını anlamak 
için limon suyu ile yumurtayı silmek 
ve yahut 100 gram suda bir gram (asit 
kloridrik konsantre) halledilerek bu 
mahsul ile silmek iycap eder. İtalyan 

yumurta piyasasına gelince: Milano•
da birinci sınıf yumurtalarnı 100 adedi 
5,10-5,20 ikinci sınıf yumurtalar da 
4,60-4,65 lirettir. 

ispanya: - Va:ziyet geçen haftanın 
aynıdır. Hükumet bir kararname ile 
1935 senesi umumi kontenjan miktarı
nı tesbit etmiş bulunmaktadır. Aynı 

kararn~menin üçüncü maddesi muci
bince İspanya'ya ithal edilecek yumur
taların nereden geldikleri, yumurtalar 
i stihııal memeleketlerinin damgalariy
le tesbit edilecektir. Binaenaleyh hn 
kararnamenin neşri tarihi olan 25-9-
934 tarihinden sonra İspanya'ya gire
cek yumurtalar menşe damgalarını ha
vi olacaktır. Yumurta fiatlarındaki 

sağlamlık devam etmekte ve fiatlar 
yükselmeğe müsait bulunmaktadır. 

Romanya: - Fiatlar sağlamdır. 

1440 Irk sandıklar dahili piyasalarda 
1550-1600 ley, franko istasyon Alman
ya için 50 mark üzerinden muamele 
görmüştür. 

Avrupa harici memleketler: -
Avrupa yumurta istihlak piyasalarının 
r.anh talepleri Cenubi Amerika hüktl
metlerinden bazılarında bu piyasalara 
yumurta sevketmelerini mucip olmuş

tur. 

Oroguvay, Arjantin g ibi memleket
lerden yumurta sevkiyatı başlamış ve 
Orogovay'dnn hilhassa İngiltere'ye. Ar 
jantin'den de İngiltere ve diğer piya
salara mal gönderilmektedir. 

lngiltere :'"- Memleket istihsalatı
nm istihlil:e tekabiil edememesi sebe
biyle ithalat canlı bir surette devam 
etmektedir. Piyasa'da en çok: Danimar
ka vumurtalan tutumludur. Bu ayın 

ilk haftalarında Danimarka 13.748 san
dık, İsveç 1.311, Holanda 1.804 diğer 

Baltık hükumetleri 7.935 sandık ithal 
etmişlerdir. Avrupa harici memleket
lerden Avusturalya 17.567, Cenubi A
merika 4.015. Arjantin 2.285, Kanada 
750 sandık yumurta ithal etmiştir. Ff
atlara gelince : yerli malların hususi 
markası: 19/ 6-20, standart 18/ 6 dan 19, 
medyom 15/6-16 kadar, pullet 12/ 3-12/ 
9, adi 16-16116 şiline kadar fiat bul
muştur. Diğer memleket yumurtaları
nın fiatları şunlardır : İrlanda malı 17 
librelik 17 / 6, 15.5 librelik 16/ 16, 14 lib
relik 13/ 6-13/ 9 kadar. Avusturalya'mn 
muhtelif sıkletteki mallan 10-12/ 3 şili
ne kadar. Danimarka mallarının muh
telif sıkletlere göre fiatları 10-13/ 3 şi
line kadardır. Piyasada Çin malları da 
görülmektedir. Bu piyasa türk malla
rına çok isteklidir. 

ALMANY A'DA TORKIYE'YE KAR
ŞI OLAN TAHDiDAT 
KALDIRILMIŞTIR, 

Almanya piyasası: - Berlin şube· 
miıden muhtelif mahsullerimidn Al· 
manyada 7-13 B. teşrin 1934 haftası i · 
çindeki vaziyetleri hakkında aşağıdaki 
malUmat alınmıştır: 

Umumi vaziyet: - İthalatı kontrol 
dairelerinin teşkilatı kurulmuş ve me
saisi hayli ilerlemiş bulunduğundan 

kendilerine ithalat için yapılan müra -
caatların tetkikine başlanmıştır. 

Tlirkiyeden ithal edilecek olan ba
zı mühim partiler için müsaade veril
diği anlaşılmıştır. Bu meyanda miktarı 
100.000 kilodan fazla tutan yünlerimiz 
zikrolunabilir. 

Türkiyeden ithatat yolunda vaki o
lacak müracaatların tercihan ve derhal 
halli için kontrol dairelerine emir ve
rilmiştir. Binaenaleyh yeni ka ra rname· 
nin tatbik mevkiine g irmesinden sonra 
zaruri olarak baş gösteren durgunluk 
artık son safhasına ermiş gibidir. 

Mevsimin Türkiyece ehemmiyeti dn
layısile Almanyaya ithaliitımıza daha 
büyük kolaylıklar gösterilmesi için la
zım gelert teşebbüslere girişilmiştir. Bu 
ı e şelıbiislerin yakında muvaffakiyetle 
neticelenecekleri pek ziyade memul • 
diir. 

Türkiyece istenilen bu kolaylıkların 
istihsalinden sonra umumi piyasa va • 
ziyeti daha elverişli ve müsait derece
de iyilik ve canlılık alacağı şüphesiz 

gibidir. 
Vaziyetin bu tarzda inkişafmın bir 

delili olmak ü zere - aşağıda da arze
deceğimiz veçhile - fındıkiçi piyasa
sında canlılık başlamış ve fiatlarda yiik
selmeler kaydolunmuştur. 

iç hndık: - Fındık piyasasında bir 
hafta eveline nazaran daha fazla canlı
lık görülmüş ve fiatlar yükselmiştir. 

llirinci teşrin ayı içinde yükleme şar
tile cif Hamburg Gireson fındıkları • 
mız 500-510 fransız fr. (42-42.84 T. T ... ) 
Ordu ve Trabzon mallarımız ise 495 . 
ı:,..., fransız frangı (41.58-42 T. L.) tek
lif edilmiş ve bir mikdar da satılmış 
tır. 

Tiftik: - Tiftiklerimiz üzerine bu 
hafta içinde nisbeten az iş yapılmıştır. 

Fakat piyasa sağlam bulunmaktadır. 

Fiatlarda geçen haftaya nazaran zikre 
değer değişiklikler olmamıştır. 

Yıin: - Bu h.ıfta memleketimizden 
Almanyaya 100.000 kilodan fazla yün 
satıldığı anlaşılmıştır. Yüzde 45-48 ran . 
dımanlı Anadolu kirli yünleri nevi -
lerine göre cif H amburg kilo başna 8-
9 fransız frangına (67.2-75.6 Kr.) mu
amele görmüştür. İyi neviler üzerin
den hatta 12 fransrz frangına muamele 
yapılmıştır. Miilılm bir firma mem 

leketimizden gene 100.000 kiloluk bit 
parti almak üzere tacirlerimize müra• 
caat etmek üzeredir. 

Zeytinyağı: - EytQl ayının son iJd 
haftası içindeki müsait vaziyet eylG ' 
tün birinci yarsıındaki gibi devam et " 
mektedir. Yani istekli muameleler ey" 
llılün son 15 gününde de devam eyle • 
miştir. Umumi görüşle eyli11 ayındakİ 
vaziyet temmuz ve ağustostakinden ç<>M 
daha iyi geçmiştir. 27 eyllıl tarihindt 
Omeglia'da aşağıdaki fiatlar tespit e• 

dilmişlerdir: 

Ekstra neviler 100 kilo başına 730 11• 
ret (78.47 T. L .) 

Halis neviler 100 kilo başına 67J 
liret (72.56 T. L.) 

111. DEGiSiK 
' HABERI_JER 

!ZMİR'DE PAMUK FIATLARI 
MÜTEMADiYEN YÜKSELiYOR. 
İzmirde pamuk fiatlarının 38 kurur 

tan 42 kuruşa yük!:eldiğini dünkü ser• 
visimizde bildirmiştik. Bugün tznıit 
şubemizden aldığımız son matfimata gCS. 
re pamuk fiatlarının kilosu 45 kuruş' 
yükselmiştir 

YUNANiSTAN MEMLEKETIMlZ• 
OEN ET iSTiYOR. 

Etria Pıiyion Agor"a At:r.ort 

lppokratuı - 23 
Athcnd 

Bu firma memleketimizden haftada 
10.000 okka domuz ve muhtelif hayvaJI 
etleri satın almak istemektedir. 

ARNAVUTLUK HOKOMETI TO 
TON IMTIY AZI 

Arnavut hiikiımcti vereceği tütüll 
imtiyazı işi için vuku bulacak müraca• 
atların kabulünü ı S ikinci te~rin 1934 
tarihine kadar uzatmıştır. Fa:.ı;la m alO• 
mat şubelerimizden veya ticaret odala• 
rından alınabilir. 

ÇEKOSLOVAKYA - ALMANYA Ti• 
CARI MÜNASEBETLERi. 

Pragdan alın:ln haberlere göre Çe • 
koslo~akya ile Almanyn ar.ısında tica• 
re t ve tediyat muamelelerinin tanzirnf 
iç in evelce cereyan edip inkitaa uğra• 
yan müzakerelere yakımla Berlinde ye• 
niden başlanacaktır. Çekoslovakya htt 41 

kCımeti bu müıakeratın yiin, pamuk, lce 
ten, kendir ve bunlardan mamul iplil<
lcrle ham deri , kıl. maden ve maded 
curufu gihi ham maddelerin ve yarı it' 
1enmis malların ih racını !:İmdilik me • 
netmiştir. T akas usulilc yeni sipari!; <1t 
teslimat mukavelesi al<ti de meoedil " 
miştir. 

V. Adresler 
Almanya'da kimyevi maddeler ith•• 

Hitçıları: 

Behrens und Co. 
Mattenwiete 2. 
Hamt>ıırg 8. 

J. Bernharclt G. M. B . IL 
Re ilıerstr 18. 

Hamburg 8. 

H. Th. Böhme AG. 
Catharinenstr. 8 
Hamburg 8 

Julius Grossmann 
Catharinentr. 8 

llamburg. 

Pliladelphia, Pa. da deri lthalatçıta .. 
t'I: 

Lawrcnce Johnson and Co. 
Lafaycttc Buildin6: 

Quaker City Bide Corp. 
1616 W:ılnut Street 

Jacob Stcm and Sons 
Orthodox Street and Dehvare 'Ri"t:f'• 

Bugün Çıbık'ta saat 14 te 

• • 
ıyen n Tü 

En meşhur pehlivanları güreş yapacaklardır. 
Otobüsler ehvendir. Kastamonu Oteli önündeki durak'

ta saat on ikiye kadar hazırdır. 

Çıbık Aydos Atlı Spor Kulübü 



~ l TEŞRfN 1934 cur-.ıA HAK1MtYET1 MİLLİYE 

!>IŞARDAN GELEN TELGRAFLAR 

\7 arının f ransız 
• 
sıyaseti ne olacak? 

l>a • 
diri rıı, 18 (A.A.) - Havas ajansı bil-

}'or: 'Yarm f · · • · ti «aıne • ransız aıyasetının ıs -
)er· tı ne olacak? Bartu'nun ölümU ve 

uıe M Lavaı•· · U • bil tii . • ın geçmeaı zenne • 
li'i~:~~detile ortaya çıkan sual budur. 
trı'ılt ıka, Bartu, m6salemetperver 

etle . b" 
la\'y rı ır araya topladığı ve Yugos-
&ı'r• a ve İtalya ile nazik müzakerata 
" ıştjv • b' 
fctaı· g~ • 1~ sırada tam bir diplomasi 
tic· ıyetı ıçınde öldü. Uç sene evel ha
nı ı~e nezaretine ilk geçtiği zaman A-
erıkay • 

lerı a ve Berlıne yaptığı seyahat • 
e teb .. 

ılU\a aruz eden faaliyeti malam bu-
lind n M. Laval bu mU§ktll şerait dahi
de he ~artu'yu istihdaf ediyor. Paris
tet· akı tnolan fikir, franınz harici siya-

1nde hirb'r . d v• • v• «e . :r ı şeyın egışmıyecegı mer-
zınd d" ~e l> e ır. Kırat Aleksandr ile Bartu 

}l' uankare'nin ölümleri münasebetile 
t'ansa il •on e ananevi dostları arasmdakl 

)ece~u?abbet tezahüratı hiç değişmi-
gını göstermiştir. 

.tct lı~nunla beraber, Eko dö Pari ga
baaesı bu hususta salihiyettar bir mem
tır, a; Çok dikkate değer izahat almış
tind u . gazete, fransız harici siyase • 
~c he h;ç bir değişiklik olmıyacağım 
ce~i a~ta bu siyasetin kuvvetlendirile -

nı Yazmaktadır. 

d Gazete, Fransa ile Almanya arasın-
a dov d ~ • 

ıa gru an dogruya anlaşma imkan • 
tına t 1 "h .. e mı ederek diyor ki: 

lcbiı~u anlaşmaya ümitsiz tevessül edi· 
)'a ~r: fakat tehlikesiz değil .. Alman
fc;bc ı~lcr rejimi idaresinde, daimi ae
la§tn riık halindedir. Almanya ile an -
~"~dak Için tunu söylemeğe zaruret 

... ır· "B· im dard · ız menfaatimiz Ren'e ka-
•rnd ır'. Orta Avrupa ile şark avrupa • 
lıöy~ ıs.ted~ğiniz gibi hareket ediniz., 
1r bu ~ır ııyasct Fransanm birçok da-
11Und dagı olan Hitler imparatorluğu ö
tir e tecerrüt haline gelmesi demek -

" 

1
'13enes - Laval miilakatrm 
talYanlar memnuniyetle 

karşıladılar 
lien~orna, 18 (A.A) - Efkarı umumiye 
)'etle 

8 
- Laval mülakatını memnuni

karşılaınaktadır 
~ . 

liak· · 

EA 

YUNAN1 TAN'DA. 

SiliJon ),iiyii){ bir 

kasal>ayı yok etti 
Atina, 18 (A.A.) - Dahiliye Neza

re:inden tebliğ edilmiştir: 
Dün gece zuhur eden bir siklon 2500 

nüfuslu küçük Astako şehrini tamamen 
tahrip etmiştir. Bütün evler yıkılmıştır. 

Şimdiye kadar 50 ölü ve 20 yaralı kay -
deditmiştir. 

Feci bir tren kazası 

I Treuenbritzen (Brandenburg) 18 
(A.A.) - Bir tren geçit yerinde bir 
kamyonla çarpışmıştır. 6 kişi ölmüş ve 
dokuzu ağır olmak üzere 13 kişi yara • 
lanmıştır. 

Gazeteler, Avrupa'nm siyasi hava
sını bozmak isin ortaya atılan hususi 

maksatlara müstenit haberlerden hah· 

setmekte ve bilhassa Amerika menabi

inden gelen ve Yugoslavya'nın Maca
ristan'a bir ültimatom vermiş olduğu
nu iddia eden haberi takbih etmekte
dir. 

Lavoro Fasci5te gazetesi fransız -
İtalyan münasebatını Almanya ile mev
cut ola:ı münase'bat bakımından tetkik 
etmektedir. bu gazete, Almanya'nın 

hali haztrdaki hattı hareketinde kafi 
bir hüsnü niyet eseri görmemekte ve 
~öyle demektedir: 

" Hiç kimse Almanya'nrn münferit 
kalmasını istemiyor. Fakat, Almanya
nın da te~riki mesai hususundaki hüs
nü niyetini vakialarla ispat etmesi 
iycap eder. ,, 

M. Lal·alin beyanatta bulundu -
ğu tekzip ediliyor. 

Paris, 18 (A.A.) - Bazr ecnebi ga
zeteleri Fransanın iktısadi siyaseti hak
kında Heıriciye nazırı M. Lavale ma • 

tuf bir takim beyanat neşretmcktedir • 
ler. Salahiyettar bir membadan bildi • 

rildiğine göre bu beyanat her türlü a
sıl ve esastan aridir ve M. Piyer La
val katiyen hiç kimseye beyanatta bu -
lunmuş değildir. 

Medislcrin toplanma tarihleri. 

Paris, 18 (A.A.) - Cuma günü top
lanacak olan kabine, ayan ve mebusan 

meclislerinin içtima tarihini kati ola • 

rak tesbit edecektir. Fakat meclislerin 

herhalde 6 teşrinisanide toplanacakları 
teeyyüt etmektedir • 

Bir birlik f eshedil<li. 

Paris, 18 (A.A.) - Sen hukuk mah

kemesi, halkı askeri hizmetten imtinaa 

teşvik maksadile propaganda yapan 

"Objektör dö Konsiyans" namındaki 
birliğin feshine karar vermiştir 

t GJtTERE'DE. 

Japon deniz planı 
Londra, 18 (A.A.) - Royter ajah. 

sından: Amiral Yamamota gazetecilere 
beyanatında demiştir ki: 

"-Japon deniz planı, Vaşington mu
ahedesi ile tesis edilen deniz emsal'eri 
sistemi yerine toptan tonaj sisteminin 
konulması dernektir. Japonya'nm teca. 
vüzi teslihat olmıyan bir çok denizaltı 
gemisine ihtiyacı vardır. Japonya tay
yare gemilerinin müthiş surette tecavüz 
g~mileri olduğu ve ilk ilga edilecek ge
mıler bunlar olduğu kanaatindedir. 

xxx 
Londra, 18 (A.A.) - Japon murah-

hası Yamomota Londra deniz müzake
ratma çok açık bir deniz iytilafı planiyle 
başlıyacatktr. Bu plan Londra ve Va
§İngton muahedelerinin yerine kaim ol
mak üzere hazırlanmıştır. 

Japon heyeti murahhasasının müta. 
leası şudur: 

Alakadar her memleket. milli emni _ 
yet mevzuu bahsolunca, müsavi hakka 
malik yani her deniz devleti milli müda
faasını temin için kafi asgari kuvveti 
bulundurmağa salahiyettar olacaktır. 
~unun~a ~vraber, bu asgari kuvvet biç 
bır vakıt dıger her hangi bir deniz devle 
ti için tehdit teşkil edebilecek ederecde 
olmıyacaktır • 

Deniz konf eransmın 
istikbali karanlık 

görünüyor 
Londra, 18 (A.A.) -Amiral Yamo

mota'mn beyanatı, ingiliz efkin umumi
yesinde deniz müzakeratınm neticesine 
ait olan betbinliği artırmaktan bafka bir 
semere vermemiştir. 

Deyli Telgraf diyor ki: 

"Japonya'nrn kendisine büyük okya
nostaki ingiliz ve amerikan üssübahri -
lerinin takviyesine karşı bir zaman teş
kil etmekte olan Vaşington muahedena
mesini yırtmanın aleyhinde olması ga -
yet bedihi bir keyfiyettir. Diğer taraftan 
japon hükiimeti kendi planının - kabul 
edildiği takdirde - bütün milletlere her 
türlü bahri tecavüzden masun oldukla
rı hissini vereceğini isbata çalışacaktır. 

Bu gazete devam ederek diyor ki: 

Amiral Yamomota, memleketinin 1921 
senesinde kafi bulmuş olduğu kuvvetler
le bugün neden dolayı kendi müdafaası
nı temin edememekte olduğunu henüz 
izah etmemiştir • 

Umumi tonaj prensipine gelince, bu 
husus bundan evelki konferanslarda mü
nakaşa edilmiı ve tatbik kabiliyeti olma
dığı görülerek terkolunmuş ve bu mü
nasebetle bu prensipin milletler arasına 
her halde tefrika sokacağı, haset uyan
dıracağı ve binnetice deniz inşaatı yan
şrna yol açacağı iıbat edilmi,tir, 

İngiltere, deniz tayyareciliği yanıı
nrn önüne geçilmesi hususunda her hal
de ısrar edecektir. Japonya ile Amerika 
ise meselenin bu cepheden müzakeresine 
yanaşmamak niyetindedirler. 

SAYIFA 5 

Memleket Postası 
Havzada şehircilik 

- Samsun muhabirimizden -
İki yanlı korolariyle, önünden ve 

içinden geçen dereleriyle tabiatin bir
çok güzelliğini üzerinde toplamış olan 
Havza'nın iyman için bir komisyon 
teşekkül ettiğini bundan evelki mektu
bumda bildirmiştim . 

Yeni kaymakam Şevket Beyin reis
liği altında ikisi fırkadan, ikisi bele
diye'den olmak üzere teşekkül eden bu 
komisyon, Havza'mn muhtaç olduğu 
işler üzerinde esaslı bir tetkikatta bu
lunmuş ve derhal işe başlamalC üzere 
bir program tesbit etmiştir. Komisyo
nun hazırladığı bu programda müsta
celen yaprlması lazımgelen işler şunlar 
dır: 

Kasabanın ptını, elektrik, evlerin 
badanalanması, itfaiye, kaldırımlar. de
reye rıhtım, kaplıcaların ıslahr, çepe
lerin çoğaltılması, koroların ıslahı, a
ğaçlanma, sinema, lağımlar, köy yolla
rı ve köy mektepleri 

YENi SEÇİM: 

Havaza'da belediye intihabı, vatan
daş hak.kının, vatandaş reyinin bütUn 
iycaplarını yerine getiren bir yenilik 
ve değişiklikle bir günde başlamış, bir 
günde bitmiştir. 

Seçim dolayısiyle biltün kasaba bay
raklarla 'donanmış, mahallelerde dola
şan davullar, belediye bahçesinde ara 
vermeksizin çalan ince sazlar, Havza
nın bu ıeÇim bayramına bir hususiyet 
ve alalia vermiştir. 

Belediyenin önünü ve yanlarını dol
duran ICadın erkek yüzlerce milntebip
Jer, halk kürsüsünde verilen konferans 
lan dinledikten sonra yukan çıkıyor 
ve reylerini. çiçeklerle süslenmiş olan 
sandıklara atıyorlardı. 

Şurasını da sevinçle söylemeliyim 
ki: bu seçimde en çok ala.Jca gösteren
ler kadınlar olmuştur. Reylerin üçte 

ikisinin hanımlarımız tarafından veril
diğini söylersem, bu seçimde Havza 
hanımlarının gösterdikleri alakayı ifa
de etmiş olurum. Yalmz bir gün süren 

Diğer taraftan Deyli Herald gaze
tesi, Japon bapurahhasmm sözlerinin 
arkasında ihtimamla hazırlanmış bir 
ptan hazır bulunduğunu liaydetmekte
dir. Bu gazeteye göre plan ıudur: 

Çin denizi He Büyük Okyanusun 

garp ksımına mutlak surette hakim ol

mak bunun için bUyük bir tahtelbahir 

filosu vücuda getirmek ve bu filoya iı
tinatgah olmak tlzere Japonya.dan For
muz ve Mariyan adalarından Karolin 
ve Mareşal adalarına kadar birçok üssU
bahriler inşa etmek. 

Momingpost gazetesi, daha nikbin

dir, Japonyanın muadelet meselesinde 
ameli olmaktan daha ziyade nazari ba-

kundan israr edeceği ümidinde bulun
maktadır. 

tasnif sonunda Havza'nın dört yıllıli 
belediye mukadderatını Üzerlerine alan 
yeni azalarımız şunlardır: 

Deşenzade Hacı Ömer, Hacnnzade 
İbrahim, Katipzade Ziya, Müftiza<M 
Hakkı, Mahmut ağazade Ali Rıza, Bult 
gurcuzade Mustafa, Hacıalizade Meb4 
met Cemal, Mehmet gerizade Mehmet. 
Hacıahmetoğlu Mehmet, Çenoğlu Ah"!: 
met, Kaymakzade Hacı Ahmet, Kara 
Emin oğlu Fazlı, Dikicizade Halr>-"" 
Katipzade izzet Beyler. 

Z. O. F. 

Eşref oğlu tarihi ve Beyşehir 
kı1al·uzu 

Evelce (Babalık) gazetesinde tefrit 
ka edilen (Eşref oğutıarı tarihi v, 
Beygehir kılavuzu), şerefli Koçhisal 
muatlimJerinden Memduh Yavuz Be1 
tarafından kitap halinde çıkarılmıştı 

Memduh Yavuz Bey. Beyşebir'dİ 
gfüdilğil, bulduğu kıymetli sanat ese; 
terini bu kitabında ortaya koymuşt~ 
Kitapta; Beyşehri'nfn coğrafi, tari~ 

tabit ve jeoloji vaziyetine, Eşref ~ 
ğulları tarihine, eski yapılara, değer 
~timlerin mezarlarına, panayırına, Et , 
]ere ve diğer milletlere alt eaerlere ,,j 
saittye ait bahisler vardır. 

Köycülük esaslan 
Genç muharrirleriizden Nusret K .. 

mal Bey, (Halkçılık ve Köycülük~ 
(Meksilia'da köycülük) ve (KöycüJU~ 
Rehberi) adındaki eserlerinden bask~ 

bu defa (KöycUlUk Esasları) adlı biı 
ufak kitap daha yazmış ve neşretmişti .. 

Bu kitapta: Şehir - köy tezadı v• 
tezatların esasiyle bu tezat1arm ahen~ 

lendirilmesi, köyün asılhğı, şehrin ma• 

hiyeti, köyün ve şehrin tarifi, şehirci• 
liğin neticeleri, Rusya'da ve Almanya• 
da köycüliik, madencilerin şehircili ğ~ 

şehir utupyası, bugünkü şehircilik, 

şehrin fenalıktan, sanayide köyün kuv 
vetleri ve saire gibi esaslı bahisler var .. 
dır. 

Lehi~tanda nahiye seçimi. 
Varşova, 18 (A.A.) - Önümüzdeki 

pazar gUnü yapılacak Pomcranya nahi· 
ye intihabatına iştirak edecek olan na· 
hiyelerden 838 nahiye bir tek liste vü
cuda getirmiş olduklarından intihah<' ta 
tuzum kalmamıştrr. 11.684 azalıktan hü· 
kOmet bloku, 7,QSS, sağ cenah muhalif
leri 1289. alınanlar 530 azalık kazanmış· 
tardır. Mütebakisi, muhtelif leh fırka· 
ları tarafmdan kazanılmıştır. 

Ankara Halkevi Rf"Jsliğinden: 

T emıil komitesine aza seçmek 
üzere bu tubeye mensup azanm 
22.10.1934 pazartesi günü saat 18 
otuzda halkevine gelmeleri rica 
olunur. 

•ınıyeti MHliye'nin romanı: 3 Tefrika: 118 

İnsanlığın ha 1 i 
Andre Marlo 

Hayır, ölmek heyecanlı bir hareket, bu ölümün pek ben
zediği hayatın yüksek ifadesi olabilirdi. Aynı zamanda, 
yaklaşmakta bulunan şu iki askerden de kurtulmak sayıla
bilirdi. 

önünden gitmiyordu. Bununla beraber, sanki yıllardanberl 
beklediği bu imiş gibi, bu tam metnikliik içinde huzur du~ 
yuyordu. Bu huzur, hayatının en kötü günlerinde rastlayıQ 
tekrar bulduğu bir huzurdu. "Gıpta ettiğim, cazibesine tu

tulduğum keşifler değil, kaşiflerin çektikleri ıstıraplardı ... ,, 

cümlesini acaba nerede okumuştu? Düşüncesine cevap veri~ 

yormuş gibi uzaklardan bir düdük sesi oraya kadar gel~ 
Solundaki iki komşusu yerlerinden zıpledılar. Bunlar nJ 
genç çinli idi. Biri, merkezde yanyana döğüşmüş olduğd 
için tanıdığı Suen'di. Ötekinin kim olduğunu bilmiyord .... 

Acaba bunlar neden ötekilerle beraber değillf!rdi? 

.... ,hBununıa beraber onların zaruri olarak önünde boyunla-..... " ev d' 
)ar kg ıkleri alın yazısı yaralılara has mırıldanışlarma u-
toı~ '.akşam sükuneti gibi, bir ölüm türküsü ihtişamile, 
'arIJ erı kapalı ve kollan kendi haline bırakılmış vücuduna 

1 olan Ki ' · · !{· yo yu ıyıce kavrıyordu. 
ar ıyo kendileraile beraber yaşamak istediği adamlar 
asında öle k · b" .. 1 'b" ha ce tı ; utun bu uzanıp yatmış adam ar gı ı, 
Yatına bir b' · · · · ··1 llıek . mana vere ılmek için ölecekti. Kendısı ıçın o · 

ıstemiye w• b· . h .. d":> t l'aln cegı ır ayatın ne değeri olabılır ı. nsan 
bini~z·~~şına ölmezse ölüm kolaydır. Erkeklerin mert kal
beşerı 0f ume sığmak olduğunu bağıra bağıra anlatan bu 
kiyo edarkarbğın mırıltısını, ölüm karşısında bulunan 

. nası} olur da işitmezdi? 
Şımdi siyan·· ·· ı· d ··1·· ··1 · Ceğini k . uru e ın e tutuyordu. Kolayca o up o mıye-

llıeö-e k endı kendine kaç defa sormuştu. Kendini öldür -
c. arar v k . ~· · bili erece olursa bu kararını yerine getırecegını 
.Yordu; fakat h .. 1 · · k · · nasıl Vahşi b' ayatın yuz erımızden mas emızın 

ır kayıtsı 1 kl k" · · ~ · d "l"' ·· bü· · _ z ı a çe ıp attığını da bıldıgın en o umun 
n agırJıgw ı iJ . d" .. 

er e h"k e. ve hır daha dönülmez bir surette uş~~-
Vc. u. u medebıleccğ"ini de. tekine çekine, aklına getırı-

Emir verdiği zamanki sakin halile dişlerinin arasında 
zehiri ezdi, Katof'un kendisinden, ıstırap içinde, bir şeyler 
sorduğunu, vücuduna dokunduğunu hissetti ve nefesi kesi
lip de Katora sarılacağı sırada bütün kudretinin kesiliver
diğini ve çok kudretli bir sarsıntı içinde vücudunun hurda
haş olduğunu duvdu 

Neterler, kalabalık arasında, ayağa kalkamıyan iki esi
ri almağa geliyorlardı. Diri diri yakılmak herhalde mahdut 

olmakla beraber, bazı hususi haklar da veriyordu: biribiri -

nin üzerinde bir tek tezkereye konulup Katof'un yanına atı
lıverdiler; artıc ölmüş olan Kiyo sağ tarafında yatıyordu. 
Askerler ölüm mahkumlarını kendilerinden ayıran boşlu~ 
ğa, fenerlerinin yanıbaşına çömeldiler. Yavaş yavaş başlar 

ve bakışlar, gece karanlığında, düştüler ve salonun dip ta
rafında, ölüm mahkumlarının yerini belli eden odaya, an
cak zaman zaman, daha nadir döndüler. 

Katof, en az bir dakika can çekişmiş olan Kiyo'nun ölü
mündenberi, yalnızlığını daha kuvvetle duymakta idi. Si
.ıir buhranından ayak üstü duramadığı için sürüklene aü -
rüklene ölüme götürülınüı olan çinliAin hayali gözlerinin 

Sordu: 

- Mücadele teşkilatından mısınız? 
Suen: 

- Şankayşek'e suikast, cevabını verdi. 

- Çen'le beraber mi? .. 
- Hayır. O bombayı yalnız başına atmak istedi. ~an~ 

otomobilde değildi. Ben otomobili daha uzakta bcklıyor• 
dum. Bombamla tutuldum. . 

Böyle konuşan ses öyle boğuktu ki Katof dikaktle bak•, 
mağa mecbur oldu, iki genç hıçkırmadan ağlıyorlardı. Ka~ 
tof kendi kendine mmldandı: "Lafla büyük işler ya~ıla~ıj 
yor,, Suen omuzunu oynattı ve duyduğu acıdan dı;lerıfll 
gıcırdattı - kolundan yaralı idi. 



SAYIFA b 

l' abancı poauuı 

Şarki Çin demiryolu meselesi nedir? 
Tokyo' da 

messilleri ile 
Sovyetler Birliği mü-
Mançuko'nun mü • 

messilleri arasında cereyan eden ve 

aylarca sürmüş olan müzakereler, ba· 

%en kısa, bazen de uzun müddet inkı· 

taa uğramış ve başlangıçta japon tek· 

lifleriyle rusların talepleri arasındaki 

fark aşılmaz bir uçurum tesirini yap· 

mıştı. Şimdi artık her iki taraf da biri

birine yaklaşmış ve aralarında bir an· 

taşma meydana gelmiştir. 

Sovyetler Şarki Çin demiryolunu, 

öaha doğrusu bu demiryolundaki his· 

selerini artrk satıyorlar. Çünkü yolun 

yarısı şimdi varisi Mançuko olan çin· 

lilerindir. Bu satış sureta Mançuko'ya 

yapılıyorsa da hakikatte bu alış verişe 

ortak olan japon askeri idaresinin ati· 

de demiryolunun efendisi olacağını 

bilmiyen yoktur. 

Bu devir muamelesiyle Rusya'nın 

olduğu kadar Mançuriya tarihinin de 

hadise ve vakalarla dolu bir sayfası ka

panmaktadır. Ruslar, geçen asrın dok

san seneleri içinde Siberya demiryolu· 

nu inşa ettikleri sıralarda, yolun şark 

kısmının Amur nehrinin şimal tarafın· 

da ve rus arazisinde inşa edilip edil

memesi veya Çin topraklarından geç

mesine katlanmak suretiyle hattın bin 

kilometreye yakın bir nisbette kısalma

;ı şıklarından birini intihap etmek mec 

buriyetinde kaldılar. Şarki Asya'da rus 

mülkünün içine bir kazık gibi girmiş 

olan şimali Mançuriya o zamanlar ade

ta ıssız elenecek bir vaziyette idi. Çin 

i~e izmihlal içinde idi. Bu mülahaza • 

dan dolayıdır ki Mansuriya'nın ilhakr 

Japonya ile gayet büyük bir ihtilafın 

doğmasını mucip olacağı daha o za
ırıanlar bedihi olmasına rağmen. o dev

rin Rusya'ya hakim olan şahsiyetleri 

böyle bir teşebbüse girişmekte hiç bir 

beis görmediler. 1896 da ikinci Nikola

nm taç giymesi merasimi yapılırken 

Çin'i temsil eden Li Hung - Çang 1896 

da ruslarla müzakereye girişmişti. Bu 

müzakerenin neticesinde demiryolunun 

inşaat imtiyazı zahiren Rus - Çin ban

kasına verildi. İnşaata başlandıktan iki 

sene sonra rusJar Harbin'den Portar

tura ve Dalnij'e giden hattın da imti· 

yazını aldılar. İnşaat sırf rus mühen 

disleri tarafından yapıldı. Sermayenin 

büyük bir kısmı Fransa'dan gelmişti. 

1903 temmuzunda hat umumun seyrise

ferine açıldı. Ana ve iltisak hatlariyle 
beraber boyu 2600 kilometreyi bulmuş-

tu . Rusya, birçok hnrp seferlerine rağ· 

men Avrupa'da erişemediği buzsu.ı: ve 

açık denizleri bu suretle muslihane bir 

yolla kazanmış oluyordu. 

Hat açılalı henüz bir sene olmuştu 

ki Rusya ile Japonya arasında harp 

patladı. Bu muharebenin neticesinde 

de rus demiryollarınm Çangçun'nun ce 

nubundaki kısmı japonlara geçti; fa

kat gene ruslar 1727 kilometre uzun -

luğunda demiryolu ve bilhassa Siberya 

demiryolunun eski Çin arazisine geçti· 

ği Mançuri'den şarkta tekrar rus top· 

raklarına girdiği Vladivostok civarm

aaki Pograniçnaya kadar olan hat kıs

mını ellerinde bulunduruyorlardı. Man

çurya'daki demiryolunun inşaatı 300 

milyôn altın rubleye (800 milyon altın 

frank) malolmuştu. Bugün ise ruslarm 

bu hat için ellerine geçen para bunun 

dörtte biri bile değildir. 

Portsmouth'da aktedilen rus - ja

pon sulhu aynı zamanda Mançuriya'nm 

nüfuz mrntakalarına taksimini ifade e· 
diyordu Ruslar Şarki Çin demiryolu 

denilen demiryollarının iktısadi mmta· 

kalarr olan Şimali Man~uriya'da çinli 

muhacirlerin dolmasına rağmen kendi
lerini memleketin efendisi adckdebile· 

ceklerdi. Dünya harbr olurken de rus 

lar Amur nehri boyunca Harbin'den 
Blagoveçensk'e giden bir hat için de 
çinlilerden imtiyaz aldılar. Lakin ihti
lal ve bunu takip eden Uzak Şark'tald 

karga~alıklar buradaki rus nüfuzunu 
sarstı. Bir müddet japonlar demiryolu· 
na ve hatt1 tamamen rus olan Mançurl 
ile Baykal gölil arasrndaki hatta yerle-

şirler gibi oldular. 

Amiral Kolçak hükfunetinin defedil

mesi ve Sovyetlerin Şarki Asya'yı nU

fuzlarr altına almaları bütiln bu planla· 

ra bir nihayet verdi. Sovyet idaresi 

Çin'le aynı zamanda Pekin ve mareşal 

Çank Lolin'in Mançurya hlikQmeti ile 

1924 te aktettiği bir mukavele ile Şar

ki Çin demiryolu üzerindeki mülkiyet 

hakkı Sovyetler Birliği ve Çin arasın

da münasafeten taksim edilmiş oldu. 

Bunu takip eden seneler zarfında ja

ponlarm Mançurya nüfuz mıntakala

rrnda yapmrş oldukları birçok yeni hat· 

lar dolayısiyle Şarki Çin demiryolu

nun kıymeti gün geçtilCçe azalıyordu. 

1929 da çinliler rusları Mançurya demir 

yoJlarından uzaklaştırmağa beyhude 

yere uğraşıyorlardr. 

Bundan üç sene evel Mançurya ja· 

ponlar tarafından işgal edilince şimal· 

deki Şarki Çin demiryollarmın da mu

kadderatı taayyün etmişti. Japon asker 

leri yavaş yavaş demiryoluna sokulu

yorlardı. Eğer haklı olarak Sovyetler 

müdahalede bulunmuş olsalardı daha o 

zaman mukadderat istikametini değiş
tirmiş olurdu. 

Fakat bunu yapmadılar ve geriye çe
kilmeği tercih ettiler. Demiryolunun 

idaresi itibari mahiyette rusların elin

de kaldı. Ancak, demiryolunun işletme

si günün birinde sulhu doğrudan doğ

ruya tehdit eder mertebede hadiselerin 
kaynağr oldu. 

Demiryolunun satılması ile, son ay

lar zarfında Japonya ile Sovyetler Bir
liği arasında birçok hadise ve gerginliJC 

ter için çok kötü bir vesile ortadan 

Kalkmış oluyor. Bu son şekle rağmen 
artık bu iki devlet arasında hiç bir ger

ginlik kalmıyacağı zannedilirse aldanıl

mış olur. Bu gerginliklerin sebep ve 

amilleri gene baki kalacaktır. Japonya

nın asıl gayesi Sovyetleri Uzak Şark

tan, yani Baykal gölünün şarkındaki 

sahadan gerilere sürmektir. 

Neue Zürcher Zeitung'dan 

. Bu gördüğünüz .bebek 
doğduğu gün Tayyare 
piyangosundan (35.000) 
lira kazanmıştır. 

HAKIM1YET1 MILLIYE 19 I. TE.]RİN 1934 C~MA 

Resimle dün va hab e rleri 
/Y/R· lhff S'. Lı !IBE/f&. 'j ....... _. .. ...-ı-.• 
y c u fi. B A fJ.f / s S 1j Ff;' 13 v T. HE 1 S #()T 
usıNG.tv'a~-:tdE t>ı e, t1ı:J. HE ıst!fTıNG- ~ 
P.oRK.C.lfoP:Ea RK 11/YD B ERA'.f JllSf~/IT 
w~ E11T, .Jusr FoL o w 6VR l)t f?ECTıoftl . 
R ~ f) H RVI: o tJE" H IJIVP~El:J THou3~ iV /) 
0ucK S RE Rt>y ı 1ı1 VE/? y Slio!f Tli , 
r11nr s .J us r w1111r WE #k IE/J ımE.. 

y1>v/1S B. H. 
<' 

Nazi ihtilali neticesinde öldürülen A · 
vusturya Başvekı'Ji Dr. Dolfus, temel 
taş1nı bizzat attığı Zaypef hatıra kı'li
sesine gömülmüş ve üzerinde resimde 

görülen sanduka ve mezar 
taşı konmuştur. 

Me~hur amerikan cayyarecisi Lind
berg'in çocuğunu kaçırarak yüz bin 
dolar istiyen cani Ha.uptman'ın tevkil 
ve muhakeme olunduğu malllmdur. C• 
ninin vaktile Lindberg'e gönderdili 
ve klişesini koyduğumu• aıekrupta 

cani §Unları yazmaktadır. 

Lindberg Efendi 

Bebeğiniz sıhhattedir. Fakat ilaç al
mıyor. Kendisi bizim gibi domuz eti 
ve f asulya yiyor. Talimatımıza uy

gun hareket ederek yüz bin doları kısa 

bit zamanda hazırlayınız. Muhtaç ol .. 
duğumuz budur. B.H 1 

Resimlerden biri caninin elleri ke· 

Jepçell muhakeme edildiğini, biri de 1 disini, ötekisi aldığı paraların g~mlll-
karısı ve bir yaşındaki çoouğu ile ken· düğü yeri göstermelctedlr. 

Kumbara bütün bir istikbaldir. 

BANK ASI 

Tt:JQKiYE 

llRAAr 
B4~NıcGASJ 

-DARA· 
BiRiKTiREN 
RA~T L;O~Q 



,!! l. TEŞRiN 1~34 CUMA HAKİMİYETİ MİLLİYE 

Af Yon Vilayetinden: 1 
OOoAtyon - Konya yolunun "7720'' lira bedeli keşifli O + 

- o+ 2 b0 
• • te . 50 kilometreleri arası parke ferşiyatı 24 ırıncı 

22!& 

ı-ıııamııımıı•••wwımmıııııı 11111••---wı, 

1 Kadın asla ıınutmaz ı 
' i 

ed~r,ın 1934 tarihinde saat 15 de Encümeni vilayette ihale 
1 rtıek ·· ld ~ uzere kapalı zarf usulile münakasaya konu u. vartn 

rn··h arne ve keşifnameyi görmek istiyenlerin Nafıa Baş-
u endisr-· · ı ·ı E cürrı • ıgıne ve taliplerin yüzde 7,SO temınat an e n-

enı vilavete müracaatları ilan olunur. "6482" 8-4532 

Hayat pahalı de~ldir 
Et T 1 k ·· sab ' avuk, Balık, Sebze, Tath ve Börek o ma uzere ~ 

lf .a~ akşam ayn üç türlü yemek bir kişi için 14 lira iki 
ışılık b. . . . . 

Çorb . ır aıle ıçin 23 liradır. Akşam yemeklerınde hır 

teıet ılav~ edilir. Daha fazla iyzahat için .2037 No. ya 
tını on edılmesi. Yenişehir Gazi Caddesi Vardar apar-

anınaa Aş ocağı. 8-4679 

lstanhul P. T. T. Baş 
l\f üdürlüğiinden 

rtıın~J; Trakya Rumeli körfez Bursa Anadolu İstanbul 
§erde alan için kestirilecek muhtelif ebatta yedi yüz elti
taka f ;enıan dört bin beş yüz adet telgraf direği her mm
liyıe 1 Çın ayr; teklif kabul edilmek üzere kapalr zarf usu
ltij lllij teşrınıeve1 934 tarihinden itibaren İstanbul'da mev-

2 nakasaya konulmuştur. 
tar gij- .~hale 21 teşrinievel 934 tarihine tesadüf eden pa
lit ko n~ saat 14 te İstanbul Başmüdüriyetinde müteşek
takdir~ısyonda yapılacak ve müteahhitlere talep ettikleri 
birin· b ~ukavelenin aktini müteakip ihale bedelinin üçte 

3 ~ Ctı":de avans verilecektir. 
tıy~ TaJıp olanların şartnamesini görmek ve kanuna 
~'llnekolmak şartiyle ihzar edecekleri teklifnamelerini 
~tirak ve beher mmtaka icin iki yüz yirmi beş liradan 
lateıe .'~ecekleri mmtaka adedine göre teminatı muvak
lle llıij rını Yatırmak üzere fstanbul'da Komisyon riyaseti-
~acaatlan ilan olunur. (2841) 8-4394 

lire Belediye Reisli!!inden: 
l 

ttıenıb Tahmini keşif bedeli (147608) lira olan şehrimiz 
be ra ~sulan tesisatı 1-10-934 tarihinden 15-11-934 tarihi 
'-'Uads\;Yan perşembe günü saat (14) e kadar bir buçuk ay 

2 e e k~pah zarf usuliyle münakasaya konmustur. 
kttn; Pro~e. ve planlarla keşifname. fenni ve münakasa 
lıakas tnel~rı?ı ve mukavelename esaslanm görmek ve mü 
htıea·aya ~§tırak etmek istiyenler muayyen müddet içinde 
ltr. ıyernıze müracaat ve teklifnamelerini tevdi etmlidir-

~ ~;-.İsti yenlerin yirmi beş lira mukabilinde tesisatımı
~2~~~)ve münakasa dosyalarının hir kopyası gönderi-

---..:__ 8-4489 

• Ankara Belediye
••nden • 

lı • 
iluınum akıcı maddeler satan 
liiccar, sabit ve seyyar esnafın 

nazarı dikkatine 
~: ~Ytinyağı, sisamyağı, sirke, süt gibi yenilip içilen 

)31ııcr " az Yağr, benzin, motorin ve maden yağlan gibi 
3 _ e Patlatıcı. 

d~n lllll Rakı, şarap ve bira gibi ispirtolu, kaynak ve ma -
~~i ser~r,l '?a~o2, soda, limonata, şıra ve meyva şurupları 
~ aa: etıcı kolonya ve tuvalet sulan gibi"bütün akıcı
~lnıas Şlllda (litre) esasına göre yapılmış ölçüler kulla
~ ~nr ~an unun 7 inci maddesi mecburi kılmış olduğun
datik ed gorc her satrcmm damgalanmıs (litre) ölçüsü te
~iYetinerek (litre) ile satrs vapması ve satılan maddenin 
er olru"J e .halel gelmemek üezre kokulu ve yağlı mtadde-

~ en · ) nın ayn ayn olunması ilan olunur. (2991 
............___ 8--4606 

benı·z t· . M··d·· ı·· ....,,.. d 
J ' esı u ur u!!lln en 

b1ı~;;.~•ktebimize 108 lira ücretle b: İngilizce muallimi 
~ehli t~. A 1rnacak muallimin "Üniversite., d:n bilim.ti

tılııce y tname almış olması veya Maarifte museccel ın
nıuatr • 2 _ t 1'!1 1 bulunması şarttır. 

te.~ker . steklılerin sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nüfus 
hiınıe~sı. tot~ğraftı fiş, ehliyetnamenin tasdikli sureti, 
!en "erj.8

8 
enyesini iyfa ettiğ'ine dair vesaik ve mektep-

~§rin 93~cek teahhüt senedi sureti ile birlikte 20 birinci 
l'i"etin,. · ~kşamrna kadar Heyheliadadaki mektep müdü-
"'---- 1 ~ tı '1 °" ;, •• n 1111 e:.3 
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ı\nkara Enıniyet lUüdürlügun....,,.. den: 
~nın· 

:~~nıa;;~~-~~dürlüğ~ ~çin 45 ton yerli kok.. köm.~rünün 
lii ~~akasaya ~ 934 tarıhınden itibaren 20 gun mud.?e~e 

1t\indedir onulmuştur. Sartnamesi Emniyet Mudur-
ll>ıi~lacaktır ·1 3-ı 1-934 cumartesi a;;nü saat 15 te ihalesi ya-

. stekn · ,.,- · b' ~W.~t•, ı enn yazılan gtı.nde teminatlarıyle ır-
k mür 
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Nafıa Vel{aletinden: 

1 - Sıvas - Er.zurum hattı için 150.000 adet normal ve 
1950 adet makas kayın travers, 

2 - Filyos - Çatalağzı hattı için 40.000 adet normal ve 
1755 adet makas kayın travers, 

3 - Afyon - Antalva hattı icin 160.000 adet normal ve 
1170 adP.t makas kayın travers, 

4 - Afyon - Antalya hattı i~in 175.000 adet normal ve 
1365 adet makas kayın travers kapalı zarf usulü ile 
avn ayn milnakasava cıkarılmıştır. 

Münakasa 5 te!?rinisani 1934 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Müstesarhk makamında 
yapılacaktır. Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası 
vesikasiyle 

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

liralık muvakkat teminatlarının merkez muhasebecılığine 
yatırıldığına dair makbuz veya Banka teminat mektupları 
ile teklif mektuplarını aynı gün ve saate kadar vermeleri 
ve komisyonda buhınma1arı lazımdır. 

Talipler bu husustaki şartnameleri (15) lira mukabilin
de Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlü<Tünden 
alabilirler. (2909) 8-4576b 

Manisa Valiliğinden: 
Manisa şehrinde bir memleket hastahanesi yapısı aşa· 

ğıdaki şartlara göre kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

1 - Eksiltme teşrini evelin yirmi birinci pazar günü 
saat on heste Manisa vilavet makamında icra edilecektir. 

2 - İşin keşif tutarı y.üz iki bin beş yüz on beş lira elti 
kuruştur. 

3 - İş projesi. keşif kağ'ıtlan ve şartnamelere göre ya
pılmak üzere toptan g-ötürü ve anahtar teslimi şartile iha
le edilecektir. 

4 - Eksiltmeye girecekler bu işe ait proje ve keşif ev· 
rakı ve şartnameleri imzahvarak dıs zarfa koyacakları gibi 
bunları okuyup kabul ettiklerine dair bir de kağıt yazarak 
imza edeceklerdir. 

5 - Eksiltmeye girecekler proie ve keşifnamelerde ya
zılan ve hususi şartnamede.izah edilen bütiin islerin her bi· 
ri icin bir vahit vereceklerdir. "Bu vahit fiatlar keşif mik -
darlan listesindeki mikdarlarm karşısında gösterilecek ve 
bu mikdarlarla ?.arp edilerek hasılı zarpların mecmu yeku
nuna maktuan konan isler içinde teklif edilen fiatlar ilave 
edilecek bulunan yekfin teklif mektubunun yekunu olacak
tır. 

6 - Teminat 661 numara!ı müzayede ve münakasa ka
nununun tarifelerine göre olacaktır. 

7 - İsteklilerin tekliflerini ihale günü olün 21.10.1934 
pazar günü saat on besten evet vilayet makamına verme· 
leri veyahut hu saatten evel varacak surette posta ile gön
dermeleri lazımdır. 'Ru saatten sonra vi1ayete verilen ve
ya posta ile gelen teklifname1er kabul edilmez. 

8 - Fazla izahat almak istiyenlerin Manisa Nafıa Baş
mühendisliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (2864) 

8-4419 

r--'."" Halk iş idarehanesi •m•--
~ Adliye sarayı caddesinde Bahkpazan mevdan -
!! lığında polis noktası karsısı. 

1 TELEFON: 2037 
1 
1 Her nevi bono, emtia ve emlak ahm, satımı ve 1 
1
- idaresi, devairde iş takibi, yazı ve tercüme ve buna 

benzer halk işl~ri ic;in çalışan Ankaramı?.In şayanı iti- ı 
mat ve eski hir mii~~s~sesidir. 8-4322 

uuııını11111111uımııını11uııım• & ı---.rm~ı&ımnawı'IL a: 

Ankara Kız Lisesi l\'lüdürlüğünden: 
10-10-934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen An

kara Kız lisesi laboratuvar tesisatı münakasası görülen lü
zum üzerine bir hafta tehir edilmiştir. İhale 20-10-934 cu
martesi günü saat 15 te Maarif Vekaleti İnşaat Komisyo
nunda pazarlıkla yapılacaktır. 
. Talipler şartname ve teferrüatını Vekalet inşaat daire-

sınde görebilirler. (3015) 8-4628 

Savur Belediye Reisliğinden: 
Kazamız numara konma işi için saçtan ve numaralan

dın~m~~. (20) santimetre uzunluğunda ve (15) santimetre 
genışlı_gı?w~e (300) sokak numara levhası ile (8) santimet
re genışhgınde ve (10) santimetre uzunluğunda (5700) ev 
numar~ le_v?asr alınacaktır. 9-10-934 gününden itibaren 
(20) gun ı~ın açık eksiltmeğe konulmuştur. İsteklilerin 
şartnameyı anlamak üzere Savur Belediye Reisliö-ine da-
nışılması ilan olunur. (3025) 8-4655 b 

Maliye Vekruetinden: 
Merliez kırtasiye deposunda müterakim kağıt, tahta ve 

çemberler yirmi gün müddetle ve pazarlıkla •atılacağın
dan istekli olanların 28 birinci tejdn tarihine mlisadif per
şembe günü saat on beş buçukta on yedi-lira% 7.,5 teminat 
akçeleriyle birlikte merkezde müteşekkil mübayaat komis-
~llmı~ müracaat etmeleri. 7 8-4451 

SAYIFf-f 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

46340 Adet Muhtelif Makkap ) 
7700 

" " Fireze ) 
11080 

" " Destere ) 
3608 ,, ,, Rayba ) 22-10-034. 
3820 

" " Er keli ) 
832 ,, 

" Pafta ) 
1000 

" Destere çakısı ) 
2000 ,, Bıçkı destereler ) 

22 Kalem Muhtelif malzeme ) 22-10-93-+ 
1 Ton Fosforlu Bakır ) 23-10-934 

Kırıkkale Tapa fabrikası çatı derelerinin tamiri 23-10-9a 
Yukardaki malzeme ayn ayn pazarlık suretiyle hi 

lanndaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. T 
liplerin teminat ile müracaatlan. {3049) 8-4676 

48 ADET OTOMOBİL DIŞ LASTf Gf 
9 ., OT<"'l\{OBİL tç LASTİGİ 

48,86 METRE ı .. RABA LASTfcit 
Yukarda yazılı üç kalem araba ve otomobil lastikleı1 

açık müzayede suretiyle 10-11-934 tarihinde satılacaktıll 
Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün fabrika umuırt 
müdürlüğünde nakliyat kısım amirliğine ve müzayedey~ 
iştirak edeceklerin de teminatlariyle birlikte yevmi mu,. 
ayyeninde komisyona müracatları. (3051) 8-4694 

150 ADET ÇELİK SAÇ 28-10-934 
MUHTELİF VİDA VE ÇİVİ 28-10-934 
1300 KİLO SUTKOSTİK 28-10-934 
MUHTELİF BEZ 28-10-934 
Yukardaki malzemeler ayrı ayn pazarlık suretiyle 

18-10-934 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Ta• 
liplerin teminat ile müracaattan. (3052) 8-4693 

41 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

5.12.1934 tarihind müna
kasa ile alınacağı ilan edi -
len 17 kalem elektrik mal -
?.emesi 17 kalem olmayıp 
taliplerine verilen şartna -
meler ve listelerinde ya.zıh 
olduğu üzere 41 kalem oldu
ğu ilan olunur. (3073) 

8-4710 

IGralıl{ daire 
Alim Bey apartım:;.nm

da nezareti f evkalfide ve bü
tün konforu haiz bir daire 
k;rahktır. Kapucıya müra-

:Memur araııı:yor . 
Satış mağazalarımızın 

eldiven, şapka, kürk kı
sımlariyle veznelerimizde 

~ ve çiftlik daktilo işlerin
~ de çalıştırılmak üzere ka
ı dm ve erkek memurlar 

alınacaktır. İstiyenlerin 
Ankara'da Orman Çiftli

~ ği Umumi İdaresine mü
~ racaat eylemesj 

Telefon: 1824 
Posta kutu: 33 

1 8-4704 
~a••~mm1Ra&NH:N~zıc~~~~~mı111 

caat. 8-466:.:3:,_ ______________ ..,. 

iktısat Vel\:aletinden: 
Muhtelif vilayetlerde münhal bulunan ve aylık maktu 

ücretleri 50 lira ile 150 lira arasında değişen Ticaret Oda~ 
lan başkatipliklerine yüksek İktısat ve Ticaret mektebi 
mezunları tayin olunacaktır. 

Taliplerin aşağıda yazılı suallere vazıh cevaplar vere ~ 
rek: 

1 - İsim, tevellüt, adres. 
2 - Mektep ten hangi sene mezun oıaugu, o vak1tte~ 

beri ne ile iştigal ettiği. . . 
3 - Okuyup yazabildiği ve konuştuğu ecnebı lısanlaı 
4- Ticaret mektebinden başka tahsili varsa neler ol• 

duğu. 
5 - Daktilo bilip bilmediği. 
Teşrinievelin yirmi beşinci gününe kadar lktısat V ~ 

kaleti hususi kalem müdürlüğiine tahriren müracaatlan. 
(2990) 8--4605 -------

Nafıa Vel{aletinden: 
1 - Muhtelif yerlerdeki binalarda bulunan vekalet eş• 

yası Yenişehir'deki yeni veldlet binasına 1500 lira mu
hammen bedel <lhailinde pazarlıkla naklettirilec~ktir. 

2 - Pazarlığa İ!ftİrak etmek istiyenlerin temına!J mu• 
vakkate ve katiye karşılığı olarak maktuan 250 lıradır. 
Eşyanın hasar, ziyan ve ?.iyama karşılık olarak da 2000 
liralık teminatı paazrlıktan evel kOl'l}isyona vermiş bulu .. 
nacaktır. 

3 - Teminatı na)cden vermek istiyenler nakdin vezne• 
ye yatmldığuıa dair makbuzu pazarlıktan ev~l komisyona 
vereceklerdir. (Çek teminat olarak kabul edılemez.) 

4 - Bu husustaki şartnameyi görmek istiye_nl~rin m3:1-
zeme miidürlüğiine ve pazarlığa İgtirak etmek ıstıyenle~ın 
de 20-10-934 cumartesi giinü saat 15 te satın alma komıs• 
yonuna müracaattan i1an olunur. (3053) 8-4680 

Tornacı, tesviyeci ve 
tenekeci af ınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdür1üğünden: 

Kırıkkale fabrikaları için Tornacı, tesviyeci v_e te~ek~ 
ci almcaktır. Yapılacak imtihanda gösl'ereceklerı ehlıyet.• 
göre takdir edilecek yevmiye ile ve y.ol masrafla~ k~ndı• 
lerine ait olmak il.zere istihdamı kabutcklenlerden ımtıhan 
için Ankara'da bulunanların Fişek~ f•6!1~dakilerin Ba• 
kırköy Barut Fabrikalanna ve tzmırdekilenn de Halkap[• . 



SAYIFA 8 

a~ Elmadağında ~·~ • ~ 
~ 

4 
~ 
~ Yaptırılacal{ J{ışlıl{ spoı .. 

evi ıııünak~asası 
~ 

~~ .. 
Elmadağmda ahşaptan kı~lık spor evi yaptırılacak- ._• 

ır. İhalesi 20-10-934 tarihinde icra edileceğinclen 300 .. ~ 
lira teminat parasile yevmi mezkurda bahçe müdiiri·- .. ~ 

~ 4 

yeti hinasmcla İdman Cemiyetleri Merkezi Umumisi- l' 
ne gc:meleri, şartname ve planını görmek istiycnlerin ~ 

~ her giin merkezi umumiye miiracaatları ilan olunur. ·~~ 
8--4682 ~ 

~~~~Y.~~~~~~.~.Y.~~~~.·~Y.~ .. ~~~·~~~~~ 

Vekalet binası~ın 17 penceresine muktazi muhammen 
bedeli (1800) lira bulunan perde, tfü ve kornişcler paazr
lıkla miibayaa edilecektir. 

Pazarlık 4. 11. 1934 tarihine miisadif pazar günü saat 
15 te Vekalet Malzeme Müdürlüğü makamında yapıla
caktır. 

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

Talipler bu husustaki· şartnameleri parasız olarak Ve
kalet Malzeme Müdürlüğünden alabilir. (2927) 8-4602 
--~--------------..;.... _________________________ __ 

Ankara lfalkevi Reisliğindeıı:. 
Halkevi için 60 ton kok kömürü alınacaktır. İhale 23. 

10.934 salı günü saat 17 de yapılacaktır. Satıcılar şeraiti 

anlamak iizere hergün Halkevine müracaat edebilirler. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ilanları ' İLAN İLAN 

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

8--4579 

iLAN 

Bin liralık zeytin tanesi 
alınacaktır. Pazarlığı 20 teş 
rinievel 934 cumartesi günü 
saat on dörttedir. Şartna

mesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak 
için vaktinde teminatlariy
le beraber Ankara Levazım 
~mirliği satınalma komis -
yonuna gelmeleri. (3020) 

8-4674 

iLAN . 
Bayramiç'teki kıtaat hay 

vanatr için 200.000 kilo sa
man 22. 10. 934 tarihinde 
saat on beşte pazarlıkla ah
nacaktır. Şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün 
taliplerin de belli saatte te· 
minatlariyle birlikte Bay
ramiç'teki Fırka Satmalma 
komisyonuna müracaat J arı. 

(3060) 8--4692 

İLAN 

Ezine'deki kıtaat hayva· 
natı içi~ 300.000 kilo saman 
24. 10. 1934 tarihinde saat 
J 5 te pazarlıkla alınacaktır. 
Şartnamesini görmek üzere 
her gün taliplerin de belli 
saatte teminatları ile bir· 
tikte Bayramiç satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(3059) 8--:--4691 

İLAN 

Ezinedeki kıtat hayva -
n2tı için 200.000 kilo arpa 
pazarlık suretile münakasa
sı ?.0.10.1934 T. de cumarte
si günü saat on beşte yapı -
lacaktrr. Taliplerin belli sa
atte teminatlarilc birlikte 
Bayramiç Fırka satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(3066) 8--4707 

Hayramiçteki kıtat hay • 
vanatı için 350.000 kilo sa -
manm pa·zarhkla münaka -
~ası 26.10.1934 olarak ilan 
edilmişse de bu kerre Bay
ramiç satınalma komisyonu 
trtrafmclan münakasa günü
nün 27.10.1934 cumartesi 
gününe talik edildiği bildi
rHdiğ-inden ona göre tashi -
hi keyfiyet edildiği (3080) 

8-4706 

iLAN 

Tekirdağ kıtat hayvana
tı için 219.000 kilo arpa pa
zarlık suretile münakasası 

22.10.1934 pazar gi.inü saat 
on beşte yapılacaktır. Ta -
tiplerin helli saatte teminat
larile birlikte Bayramiç fır
ka satın alma komisivonu -
na müracaatları. (3065) 

8-4709 

İLAN 

Bayr:ımir.teki kıtat hay
vanatı kin 240.000 kilo ar -
pa pazarlık suretilc ınüna - , 
kasası 21.10.1934 T. de pa· 
zar günii saat on beşte yapı
lacaktır. Tatinlerin belli 
gün ve saatte Bayramicte 
Ftrka satınalma ko~ic:,ro . 
mma müracaatları. 3067) 

8-4708 

ANKARA MAHRUKAT 

DEPOSUNUN DİYANET Rİ · 
Y ASETİ KARŞISINDAN 

Bu kerre Dabağhaneöe Cüm· 

huriyet bahçesine nakletmiş oJ · 

duğumu muhterem müşterileri • 

mizin nazarı dikkatine arzeyle • 
rim. 

Entirasit kok ve her nevi 

mahrukat ihtiyacı depomuzca 5U· 

huletle temin olunur. 
Telefon: 2075 7-3490 

lmtiya:ı sahibi ve Baımu 
narriri F ALIH RIFKI. 

Umumi neıriyab idare eden 
1 VaZJ itleri müdürü NASUHJ 

l
ı ESAT. -~ 

Çankırı caddesi civarında 

l 
Hılıimiyeti Milliye lfatb11 · 

. nn6ı Plası1mı~trt. 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 19 1. TEŞRİN 1934 CUMA 

l\lilli 1\1iidafaa Yckfalcti 
halın alma komisyonu 

ilanları. 

İLAN 

Vekalet matbaası ihtiva· 
cı icin muhtelif puntuda ol· 
mak ve mP.vcut kataloğun· 
daki miihiirlü sek:llerine ttY· 
gun ve sartnamt>sine bac?h 
listel eri~cle ya 'l.T h nı i k tar ela 
bulunmak sartivle hurufat 
ve çizo-i takrml::ın ve tefer
ruatı kapalı 7.arfla miinaka· 
sava konulmustur. thalesi 
21 birinci tesrin 934 tarihi
ne müsaclif paıar P"i;nii saat 
15 te vapılacaktrr. Taliı1le· 
rin sartname. liste ve kata· 
loğ-unu g-örmek İi7.ere her 
rriln öğle<ien scmra miiraca· 
atları ve miinak:ıc;ava isti· 
rak edeceklerin clr helli gün 
ve saatinrlen evE"l teminat 
ve teklif mektnnhırmm mak 
huz mukahilinne komisvon 
riyasetio~ tevdi eylemeleri. 

...... (2740) 8--4290 

İLAN 
10.000 adet sahra ve 5,000 

adet Anot Pili kapalı zarf 
nsuliyle ~atın alınacaktır. 
İhalesi 11-XI-934 na?";ar gii
nü saat 11 rlenir. Taliplerin 
evsaf ve şartnameleri gör
mek ii7ere lıP.r ~iin öğleden 
sonra M. M. V. Satınalma 
komisyonuna müracaatları. 
ve münakasaya iştirak ede· 
ceklerin de teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saa· 
tinden evel mezkur komis
yon reisliğine vermeleri. 

(3039) 8--4699 

t LAN 
Abidinoaşa köşkünde pa

<':ttrhkla Betonarme döl?eme 
yapılacaktır. Pazarlığı 20-
1. Teş. 934 cumartesi günü 
saat 14 tedir. Taliplerin 
muayyen gün ve saatte mü
racaatları. (3036) 8--4698 

İLAN 
Hava ihtiyacı için muh

telif ebatta Dürit ve Conta 
pazarlıkla alınacaktır. Şart
nomesini görmek istiyenlc
rin her gün pa.zarlığma isti
rak edeceklerin 25-10-934 
perşembe günü saat 10,5 da 
teminatlariyle birlikte M. 
M. V. Satınalma komisyo
nuna müracaatları. (3061) 

8-4701 

Kiralı]{ ev 

Halde 39 numaralı dük
kan 20 teşrinieel 934 cumar 
tesi günü saat on buçukta 
pazarlıkla icara verilece
§;inden taliplerin müracaat-
ları. (3048) 8-4695 

İLAN 
182,74 lira bedeli keşifli 

hal civarında bulunan hala
nın Fayans pisvarları sökü
lerek akar su tertibatı ve a
çık mecra yapılarak saç-
1 n paravanalar konulması 
ve boyanması 23 teşrinievel 
934 salı günü saat on bu
~ukta Belediye Encümenin 
de pazarlıkla verileceğin
den taliplerin müracaatları. 

3064) 8--4703 

ANKARA ACIR CEZA MAH 

KEMESİNDEN: 

Cebri tabii ile ırza geçmek· 
ten suçlu' ve gayri mevkuf as

len Kemaliye kazasrnrn İliç na· 
hiyesinden olup tarihten dört 
st'ne evt'l Ankara'da Tahtakale 
de İbadiye caddesinde 27 No. h 
dükkanda kasaplık ettiği anlaşı
lan değirmenci oğullarından 

Kadı oğlu Mehmet çavuşun ika· 
metgahr mechul olduğundan a
rıınmasr için memuriyetinize ya 
zılan müzekkereye gelen cevap· 
ta bulunamadığı bildirilmiş ol
duğundan kendisine ilanen teb
ligat yapılmasına mahkemece 
karar verilmiş olduğundan ber
mucibi karar bu bapta muktazi 
muamelenin ifasiyle neticenin 
durusma günü olan 15-11-934 ta
rihin<'len evel bildirilmesi il:ın 

.,hınur. (3046) 8-4697 

ANKARA Ac"iIR CEZA MAH 
KEMESfNDF.N: 

Katil maddesinden maznun 
Balanın Tepe köyünden Cafer 
rığlu Ilüseyine celpname tebliğ 
ec:itmemiş ve aranmış ise de bu
lunamamış olduğundan mahke· 
mece ilanen tebliğat icrasına 

karar verilmiş olduğundan mu
mai)eyhin duruşma günü olan 
3-11-934 cumartesi saat 14 te a
ğır ceza mahkemesine müracaat 
eımediği takdirde hakkında ka
nuni muamele yapılaca~ı ilan 
olunur. (3047) 8--4696 

ZAYİ 

758 araba numaramı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Ankara Altındağ mahallesin
de Molla oğullarından Mah

mut oğlu İsmail 

ilan 
' Muhterem halkımızın ehemmiyetle 

5 

; nazarı dikkatlerine: 
1 1 - Cümhuriyet bayramında yaptıracağınız do 
1 nanma tesisatım ancak Nafıa Vekaletinin ehliyeti 
~ fenniye vesikasını haiz ve şirketçe mukayyet elek • 
1 trikçilere yaptınmz. 
1 2 - Tesisatınızı yapan elektrikçi marifetile şirke· 
il timize ihbarname gönderip tesisatınızı muayene etti· 

I== riniz. 
""' 3 - Donanma tesisatının esas tesisatıruzdan ve 
E 
:: muaddidinizin tahammülünden fazla olup oımadığını 
1 elektrikçilere muayene ettirip şirketimize haber ve • 
1 riniz, ki icabında başka muaddit vaz' edebilelim. 
~ Aksi takdirde büyük arızalara, dolayısile şehrin 

I~ cadde ve büyük kısımlarmm karanlıkta kalmasına se· 
s behiyet verebilirsiniz. 
1 Tehlike ve arızalardan sakınımı. 

İ Elektrik şirketi 
~UIJIDl1llllllllHllllllllllUllllDllllll11llllll1lllUIJlllllllllllllHmıtlll~llllllUllllm ______ .. 

l\Iusiki l\luallim Mektebi Müdüt 
lii~ııdt~n: 

Mektebin kışlık yaş sebze ihtiyacı pazarlıkla ihale edt~ 
leceğinden taliplerin 25-10·934 perşembe günü saat 15 te 
Mektepler Muhasebeciliğine şartnamesini gönnek için dt 
mektep idaresine müracaatları. (3063) 8--4702 

Jandarma U. Kumandanlığından: 
Mefruşat kapalı eksiltmesi pazarlığa çevrilmiştir. Pi' 

zarlık birinci teşrinin altıncı cumartesi günü saat on bet' 
te yapılacaktır. İsteklilerin Jandarma Umum Kumandaıl'· 
lığı Levazım Müdürlüğüne müracaatları. (2806) 8-43sd 

HAVACILll( VE SPOR 
129 UNCU SAYISI ÇIKTI 

-İÇİNDEKİLER-
- Hava muharebelerine karşı Pierre Cot 
- Londra - Melburn yarışını kim kazanacak? 

Orhan Havdat 
- Bugünün çok çabuk uçan tayyareteri 
- Uyku uyutan yeni bir zehirli gaz daha 
- Her genç tayyareci olabilir 
- En iyi arkadaş 
- 30 ağustos intibaları 
- Ehliyet ve liyakat meselesi 
- Erguvanın hikayesi 
- Grup birinciliklerinde Çankaya 
- Çankaya kaptanı ile bir mülakat 
- Ankara Bisiklet şampiyonluğu 
- Balkan Güreş şampiyonluğu 
- Amerika kupası 
- Sinema 

Hanımeli 

llyas 
Server Ziya 

Kemal Celal 

. . 

Ankara Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mevkii Mahallesi Cinsi Umum 

No. 
Metrllke Muhammen 

No. kıymeti 
Hisse 

mikdan 
Kaç taksit 

oldu~ 

Zir 
Zir 

Hoda 
Hoda 

Dükkan 
Dükkan 

24 
26 

o 
o 

Lira K. 
160 00 Tamamı ) Nakten pe§iııetl 
160 00 ,, ) 

Yukarda yazıh dükkanların mülkiyetinin ihalesi 27.10. 1934 cumartesi günU saat ıs 
te icra edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin müracaattan (2925) 8-4S21 

Ankara l\'lilli Emlak Müdürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii Cinsi Umum Metruke Muhammen Hisse 

mikdan 
Kaç taı<stı 

otduğU Sokağı N o. N o. kıymeti 

Hacıdoğan Ilgaz Hane 
Lira K. 

59 2880 00 
eski ihale bedeli 

5/830 8 taksitle nakteı' Tamamı 

Yukarda yazılı hanenin 
ihalesi 4.10.1934 tarihinden 
atlan. (2924) 

-~ülkiyeti?e verilen be~el haddi layıkında görülmediğind~ 
ıtıbaren hır ay pazarlıga bırakılmıştır. Taliplerin mUracs 

S-4520 

1 
1 

2 SİNEMALAR 1 
YENİ 1 

Bugün, Bu gece 
PRENSESİN 

ÇILGINLIKLARI 
Marie Bell - Albert Prejean -

Annand Bemard 
Aynca: Dünyanın mezada çı1',arı

lııı canlı resimler. 

Bugün: GÖRÜNMEYEN ADAM 
Ayrıca: Dünyanın mezada çıkarrhıı 

canlı resimler. 
Bu gece: KİBAR HIRSIZ 

Ronald Colman - Kay Francıı 
Ayrıca: Canlı resimler 


