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lflçiik ıtııaı ve Balkan ltllab konseyleri dla Belgrat•ta 

bitiia clbana bitap edea birer resmi tebliğ neşrettiler 
Giindelik. 

llELGRAT TOPLANTILARI 

Falih Rıfkı 

B 1,~üçük itilaf daimi meclisi ile 
· autan itilafı meclisi Belgrat'ta 
-aynı günde toplanmıılardır. Bu 
hYlfada neşrettiğimiz tebliğler, 
İL u toplantıların yüksek siyasi e • 
d;nıtniyetini tebarüz ettirmekte • 
ır. 

· Ayın on dokuzuncu sabahı on 
;uçukta birleşen küçük itilaf dev
etlerinin üç hariciye nazırı ile, 
~1rıt gün öğleden sonra beşte bu
uşan Balkan devletlerinin dört 
~ariciye nazırı aynı tebliğ metni 
:Zerinde ittifak etmi,lerdir. Eğer 

U lehli~ yalnız umumi taziyet ve 
teessür fıkralarından ibaret olsay-
dı \.._ t L t• 1 • •• ru• d • uu eR me ın mese esı us n e 
~unnryacaktık. Halbuki iki mec • 
ıa, Marsilya faciasını harici aiya

aet atıhaaına dahil, bir hadise ola
~ teıhiı ettiği gibi, küçük itilaf 
~e Balkan devletlerinin, kendi 
r~liyet ve teahhüt çerçeveleri 
• Ç~nde, ıulh ve emniyeti müdafaa 
~ın lam bir fikir ve hareket itti -

a.dtna vannış olduğunu göster -
lnelctedir. Marıilya cinayeti ile 
~rulrnak istenen feY, nasıl Orta 

Yn.1pa ve Balkanların sulh ve 
~İyeti İse, korunacak olan şey 

e <mdan ibarettir. 
· Belgrat toplantılarının müs -
le111a bir manası da şudur: gerek 
Orta Avrupa, gerek Balkan sulh 
•e e- · t• • • b. ·b· 1 · l ••1nıye ı ıçın ırı ır erıne e 
•ernı~ olan devletlerden hiç biri, 
;:ala~da birini zayıflatacak o • 
~ hıç bir tertip karıısmda ali. • 
~ kalmıyacaktır. Mmtakavi 

~nivet mi~klarınm ruhu da an
a,· bu olmak lazım gelir. Eğer .;.r l'nıntaka devletlerinin hakiki 
a enf~~i .•ulhta ise, bu devletler ~ 
..._ f!lfı hırını dııarıdan ve içeriden 
te ra~k olan her teşebbüs, müş-
11.re menfaat olan mmtaka em -
~~~~tin~ ~arsı bir taarruz telakki 
·• ~~el1dır. Gerek iki kiiçük itilaf 
"'lle,..ı .. t• • 
letj i ının. ~erek üç B1llkan dev · 
Cb n n şefine ve hükümdarına 
'~ten, tutmakta olan Yugoslav -
~ :.a karsı göstermi, oldukları sı
\te t~g~nüt tezahürü, Orta Avrupa 
l.odb~lkan misaklarının hasis ve 
'2ak 111 emellerden ne kadar u • 
'.)u İ •e her türlü fesat ve nifak o-
9-e 

11 a1rrn~ karşı ne kadar müceh -
z () dugu · · · B nu ııpat elmıttır. 

rı k!azlardan Tuna yukarıla -
..::-• dar ancak sulh ve milli 
lan nı~et da~alarından mühim o • 

böyle btr elbirliii ve dostluk 
(Sonu 3. üncü aa,.dada) ......, 
LZ&_g 

Balkan itilafı hariciye nazırlarının bir toplantııınJa: Soldan itibaren Türkiye Hariciye Vekili T evlik 
RüffÜ Bey, M. Makıimoı, Titüleıko ve Yevtiç. 

Balkan itilafı ve Kü
çük itilaf konseyle-

. . lib. 
rının mea ır 

tebliği 
Balkan itilafı hükômetleri Yu. 

goslavya ile olan kati tesanüt .. 
(erini resmen ,.e alenen 

ilan ederek •..• 

Belgrat, 20 (A.A) - Küçük iytilaf 
konseyi ile Balkan İytiWı konseyi dün 
akfBJil birer tebliğ neıretmiılerdir. Bu 
tebliğlerin muhteviyatı yekdiğerinin ay
nıdır. Yal naz ikinci tebliğde, ''Küçi.lk 
İytilaf,, tabiri yerine ''Balkan İytilafı., 
tabiri kullan1lmııtır. Her iki tebliğin 
metni ıudur: 

"Ahiren Yugoslavya ile Fransa'yı 
müteeuir etmit olan feci vekayi kartı -
ıında Balkan İytilahnın elyevm ifayı va
zife etmekte olan reisi, daimi mecliai
teırinievelin 19 unda Belgrat'ta fevkaJa. 

(Sonu 2. İnci aaydada) 

Kurük itilaf hariciye·nmırları: M. 
Y evtiç, Beneı, Titüleıko. 

Uzunoviç kabinesi 
istifasını verdi 

Belgrat, 20 - Avala ajansı bildiriyor: 
Bu akıam ıaat 20 de aıağıdaki tebliğ 
neıredilmiıtir: 

Hükumet bugün öğleden ıonra ayan 
n mebuıan mecliılerinin içtimaını mü
teakip toplanmıt ve tetkilatr eı.asiye 

(Sonu 2. İnci say.fada) 

M. Maksimos Kıral 
Karo) ile Prens Po1a 

hitaben hir nutıık 
söyledi 

Memlekellerimiz hu est~re de -
vam etmek ve onu ellernule hu
lunan biitiin ,·e~aitle ikmal ey .. 

)emek azmindedir. 

Belgrat, 20 (A.A) - Balkan İytilafı 
hariciye nazırlarının laral Karol ile 
prens Pol tarafından müştereken ka
bulleri esnasında Y unaniıtan hariciye 
nazırı kıral ve prensi aşağıdaki nutku 
ile ıelamlamışhr: 

''- Haımetmeap, prens Hazretleri, 
Balkan iytilafı konseyi, asil yugos· 

lav milletini mateme dütüren menfur 
cinayete karıı duymakta olduiu nefret 
hislerini ifade için Belgrat'ta fevkalade 
bir içtima aktetmiştir. 

Zatıhatmetanelerine ve zatıfahima -
(Sonu 2. inci sayıfada) 

Başvekilimizin Turhala dair düşüncesi 
Baıvckil lımet Pata Hazretleri evelki gün küıat resmini yaptığı Turhal ıeker fabrikasının defterine ıunları yazmıı ve 

refikası Hanımefendi, oğlu Ömer Bey ve lktısat Vekili Celal Bey bu yazıyı im zalamıılardır. 

"Turhal labrika•ını bugün açtık ve gezdik. Fabrikanın en ıon sistem bir eıer olması seyrine doyulmaz 
bir eser tadını vermektedir. Fabrika kendi ıanat ve yardımcı tamirhanelerinde büyük bir mektep ve ge

çipı merkezidir. Pancar yeti§tiren çiftçinin kendi mahsulleri önündeki nqeleri dikkati celbediyor. Her 
şeker labrikaıı hiç olmazsa dört vilayet için büyük bir kazanç yeri oluyor. Fabrikanın memur, amele 
ikametgahları, mektep ve hcuta bakımı için teşiJeri de aynca bir faydalı mevzudur. Dördüncü ıeker 
fabrikasını kuran milli bankaları, sekizinci fabrikayı kurmağa da tefvik etmek i•terim.,, 

~ ~ 
Turhal ıeker fabrikasımn açdma me

rasiminin nasıl cereyan ettiğini dünkü 

nüshamızda haber vermiıtik. E velki ak

pm saat 20 de Turhal'dan kalkan hu

ıuıi tren dün sabah dokuzda Kayseri'ye 

Val'llUf ve iıtaıyonda büyük tezahüratla 1 
karfdannuıtır. Bütün heyet doiruca 

kurulutu devam eden menıucat fabrika-

sına gitmiıtir. Baıvekil Hazretleri ora
da inıaatrn bir an eve) tamamlanmasım 

tekiden eınretmit ve tren hareket eder -
ken tekrar geleceğini vadeylemiıtir. is

met Pata Hazretleri, Sekili, Yerköy, Çe
rikli iıtaıyonlannda köylülerle görüte • 

rek mahıulün bereketi, buidayın aabt 
fiatr, bufday aabıma aüçlüldere raıtla-

nıp rastlanmadığı hakkında İyzahat al -
mıı ve İycap edenlere bu hususlarda e
mirler vermiıtir. Köylüler Batvekilin 
alakasına karıı coşkun tezahüratla mu· 
kabele etmiılerdir. Hususi tren tam sa-

at 20 ela Ankara'ya varmıt, latuyonda 
Bü1ük Millet Meclisi Reisi Kizun Pata 
Hazretleriyle Yekiller, mebuılar ve An -
kara halkı tarafından karıılanmııtır . 

'l'evfik. Rüştü B. Po
litika gazetesine mÜ· 
lıim beyanat verdi 

Belgrat, 20 (A.A) - Aftla ajan. 
bildiriyor: Türkiye Hariciye Vekili Tnıı 
fik Rüıtü Bey Politika psetesine ...
ğıdaki beyanatta bulunmuttur: 

"-Sizler büyük kırabna için ........ 
lcen bi-zler de Ca•'nin kardeti için alh
yoruz. Belgrat'ta ve Topolatl ile AWi
nats'a kadar yollarcbı aörclülderim, imal 
Birinci A1ekıandr Hazretlerinin hlılıi • 
katen yugoslav milletinin hiç bir ....... 
unutamıyacağı çok sevilen Wr hükümdar 
olduğu hakkındaki kanaatimi tabire 
etmiıtir. Merasim müeılir •• muhte • 
ıem oldu. Burada ıun• t......U ~ 
mek isterim ki yalms milletinizi ._.a 
fakat Balkanlarda hepimbİ ,... cllfl 
ren bu büyÜk felaket hmnmda ,. .. d • 
merasimde her ter eok .. ata.smm lılır 
tarzcbı tertip eclilmifti.,, 

Tevfik Rüttü Bey mü_..•• -9 
Yul'oslavya malaım'-riyle :rqoelaY ... 
letinin büyük tetldlalçlbk bWU,.d it 
yÜbelc vicdanını temriis ettİnDİf Ye ... 
züne fU suretle dnaın qlemiftirı 

" - Yugoılavya'da bulunan'*"'• 
bu vicdan ile bu müıterek hiılİyatm, .. 
teıriki mesainin Ye &J'DI --Y• 
l'Oılav nülletinia bnetl ile diaipl..._ 
ıahidi olmuıtur. Milletl•lmiaia nmW 
derab ile menfaatleri ara....d.ld Wl7'li 
ayniyete işaret etmefe hile luıcet ,. 
tur. 

Şimdi ıükun içinde, önimizcle imi 
bekliyen büyük iıi düıüamemiz •• blaıa 
raman krralınız ile namdar telim Cal 
Mustafa Kemal Hazretlerinin l.qla.._ 
ları esere gerek ıizin ve renk bizim ... 
vam etmemiz laznn ıelmektedir. <>aı.ı 
nn bu eserleri, be)'ll-.lmilel tetriki .... 
sai ve beyaelmilel ıullaua t.Ual -" 

(Sonu 2. inc:i Nyı/a4a) 

İntihabatın yenilen• 
mesi ve inhisarlar 
Vekaletinin feshi 
tekzip ediliyor 
B.M. Meclisinin 24 birinci tet

ri n günü için toplantıya çafr!lma
sı dolayısile intihabatın yenılen • 
mesi ve gümrük ve inhisar veJcl.. 
Jetinin ilgası t?ibi bazı pyialar et• 
rafında mütalealar ileri sürüldü • 
ğü görülmüştür. 

Yüksek salahiyetli makamlar 
nezdinde yaptığımız tahkikatta 
bu neıriyatın tamamen !~niz bu
lunduğu ve yazıldıiı ııbı mecU. 
koridorlarında da hu yolda hif 
bir taYi& devran etmemit oldula 
anlatılmıf ve tekzibi için Ana~o
lu ajansına aalibiyet v..llmlftir. 

(A.A.) 
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DIŞARDAN GELEN S O N HABERLE • 
Balkan itilafı ve küçük 

itilaf konseylerinin 
mealibir tebliği 

(Başr 1. inci sayıfada) 

de bir i_çtimaa davet etmiştir. 
Konsey, lkenöisine terettiip eıden ilk 

vazifenin büyülıı kıra) Aleksaqdr'ın ölü
mü dolayısiyle yugoslav rnilletiaıe büyük 
teessür ve kederini bildirmek oJduğu 

fikrindedir. 

Konsey 11ynı 'Zlmlanaa ıu1hu1l büyük 
banilerinden biı i olan reis Bartu'oun 
nlah dolayısiyle fransız milletine de 
tees~ürlü taziyetlerini iblağ eder. 

Konsey, umumi siyasi vaziyeti tetkik 
etmekle beraber Marsilya ~uikastinin 

ne gibi ahval ve şerait içinde vukua gel
miş olduğu meselesiyle ele meşgul ol -
muş ve nihayet şu netiyceye "Vasıl ol -
muştur ki, bu suikast. hudut a~m mem
leketlerde çalışan kuvvetlerin tesiri al
tında iyka edilmiş bir cinayet olmıık iy
tibanyle harici siyaset sahasma dahil
dir. Filhakiyka son. zamanlarda ttayesi, 
bazı memleketlerin k:ıazanmrş oldukları 

beynelmilel vaziyeti ıarsmak ve yahut 
milli vahdetleri temine muvaffak olmuş 
olan bau devletleri en tecrübeli hadimle
rinden mahrum etmek olan bir çok tet
hiş hareketleri vukua gelmiştir. 

Yugoslavya'nm bilyük kıralmın ö -
lümüyle son haddine vasıl olmuş olan bu 
kabil beynelmi1eJ bir vaziyet karşısında 
Balkan iytilafı daimi konseyi, bila istis
na bütün devletlerin hali hazırdaki me
suliyctlerin tebeyyün etmesi için mus1i
hane bir zihniyetle ve sükun dairesinde 
ve objektif bir surette t"şriki mesai et
melerinin zaruri bulunduğuna hilkme • 
der. Konsey, aynı zamanda bu gibi va
kayiin istikbalde tekerrür etmemesi için 
iycap eden tedbirlerin alınmasını da ta
lep eder. Filvaki 'Balkan iytilafı konse
yi, l:ıcyrlelmileJ tedbirler ittihaz edilme
diği ve bu tedbirler iycap eden hüsnii 
niyetle tatbik edilmedii{i takdirde bizza
rure daha vahim ihtilaflar karşrsrnda 

kalınacağı kanaatindedir. 
Her ne olursa olsun, Balkan iytilafı 

devletleri bir takım tethiş hareketleri 
yüzünden !Şimdi takip etmekte oldukları 
siyasetten inhiraf edecek değı"Derdir. 

Duçar oldukları derin matem, Balkan 
[ytilafı devletlerini birbirine bağltVan 

bağları her vakitten daha ziyade srldaş
tırmıstır. 

Baİkan iytilafı hükfımetleri YagosTav
y~ ile otan katt tesanütlerini resmen ve 
alenen ilan ederek kendilerini birbirle
rine bağhyan mukaveleler ahkamını ar
tan bir iytina ile yerine getirmeyi ve bu 
güne kadar takip etmiş oldukJan siya
sete yorulmak bilmez bir enerji ne de
\l'am etmeyi taahhüt ederler. 

Bundan başka daim! konsey, ktral 
Alcksandr ile reis Bartu'nun o kadar ha
raretle ve bir çok fedaldrlıkJarla takip 
etmiş oldukları tC!riki mesai ve muka
renet siyasetinin tahakkuku i~in Balkan 
lytilafanın menfaatleriyle kabili telif o· 
lan bütün ~ayretleri . ıarfetmeğe de ka
rar vermiştir. 

Kıtal Aleksandr, Yugoslavya vahde
tinin banisi ve timsali ve Balkan iytilafı 

memleketleri birleşmesinin büyük imil

lerinden biridir. Reis Bartu ise bizler 

için hudut masuniyetinin en belagatli 

bir müdafii olarak kalacaktır. Dört Bal

kan iytilafr devleti, bu miyrasa candan 
bir merbutiyetle sadık kalacaktır. 

Balkan İytila!ı 

·Küçük iytilaf konseyi azası, Belgrat 

ıarayında Romanya kıralı Karol Hazret

lerile Yugoslavya saltanat naibi Prens 

Pol Hazretlerine mülaki olmuş ve ken

dilerine konseyin mesaisi netiycelerini 
arzetmi§tir. 

Krral Karol ve Yugoslavya saltanat 

niya beti namına prens Pol, arzedilmi§ 
olan mukarreratı tasvip etmi§lerdir. 

Balkan itilafı önümUzdeld içtimaı
nın tarihi, evelce teıbit edilmiı olduğu 
veçhile 30 teırinievel ı 934 tür. 

Suil{ast halOOnda 
macar hasvekilinin 

' beyanab 
Budapeşte, 20 (A.A) - Başvekil M. 

Göıribö.ı, ber.aberinCle hariciye nezmeti 
matbuat dairesi şefi ile kalemi mahsus 
müdürü olduğu halde saat 7,15 te Var
ıova'ya bar<ket etmiştir. 

Macar telgraf ajansı tarafından ken
disine Marsilya suikastmdmı sonra mem
leketi tcrkedebilmesine müsait olacak 
derecede vaziyeti sakin görüp görme -
melde olduğu suretinde sonılan bir su
ale cevaben başvekil şöyle demiştir: 

" - Vaziyeti tamamen sakin göriiyo
rum ye Varşova'ya büyük bir hllZUJ' ve 
itminan içinde gidiyorum. Her ne ka
dar bazı memleketlerin gazeteleri tara
f ından Macaristan aleyhine yapılan ve 
vurabalıya kabilinden Manilya cina
yetinin mesuliyetini Macaristan'a yük
letmeyi istihdaf! eden lle§rİyat, bu daki
kada son haddine YanıDJ olmuşsa ela dost 
leh milletine yapmaldığım ötedenberi 
mutasavver olan ziyareti yapmak üzere 
bir kaç gün için hem de çok müsterih 
olduğum halde Macariıtan'dan ayrıhyo-
rum.,, 

Avrupa efkarı umumiyesinin hakika
ten, ~plak hakikatten başka bir şey is
tememekte olduğunu iyice biliyorum. 
Macaristan'ın hakikatten korkusu yok
tur. bilakis işlerin tenvir edilmesini, ha
kikatin ortaya çıkanlmasmr şiddetle is
tiyor. Hakikat tamamiyle ortaya çıktı· 
ğı zaman M acaristan'm rolünün ne ol
duğu bütün dünyaca anlasılacak ve ma
car hükumetinin veya herhangi bir ma
car hükumet organının menfur cinayet
te methali ol.machğı hiç ~üphesiz tabak· 
kuk edecektir. 

Esasen böyle bir şeyin fau ve tah
mini bile saçmadır. Bu, böyle olduğu 
gibi macar milleti efradından herhangi 
bir kimsenin de bu cinayete karışmış ol
ma cır ihtimali de yoktur. 

Esasen bu gibi ihtimaller, macar 
milletinin mümeyyiz vasfını teşkil eden 
zihniyet ve ruhi halet iytibariyle mün
aeliptir, macarlar, tarihlerinde biç bir 
zaman cinayeti siyasi bir filet olarak 
kullanmış değildirler. Bütün bunlar, 
resmi veya gayrı resmi herhangi bir 
macar organının cinayete iştirak etme
lerini imkansız kılan amillerdir. 

Vaziyet, bu merkezde olduğundan 

dolayı maear efkarı umumiyesi, cinaye
tin ne gibi ahval ve şerait içinde vulı:u
bulmuş olduğunu tenvir edecek olan 
tahkikat netiycelerini ve bu işin ileride
ki her türlü inkişafını taın bir sükunet 
içinde heldivebilir. 

Macar hükfuneti, ecnebi memleket
lerde Macaristan aleyhinde yapılan ifti
raya müstenit tahrikat TC neşriyatı son 
derece dikkatle takip etmekte olduğu gi
Li muhtelif memleketlerde yapılm:ıkta 
olan tahkikatların safahatını ve terakki
yafTnr da ayru dikkatle takip etmektedir. 

Macar hüki.imeti. Mac:arlstaıı ale1hin
de yapılan bayağı \"C huwsi maksatlara 
müstenit neşriyatı ret ve cerhetmek ve 
MacaJ'istan'da son derecede clddl tah
kikat yapmak için iycap eden tedbirleri 
almıştır. ,, 

Melhurn tayyare 
vans hasla,)ı 

J..ondra, 20 (A.A.) - 21 tayyare bu

gün MeJburn'a müteveccihen hanJa11-

m1!ltır. Londra ile MeJburn arasmdalci 

mesafe 18 bin km. olup bu kadar U7.Un 

bir yanı; şimdiye kadar tertip edilmi§ 

e.· •:l<lir. 

Bu yanşa altı mill~t mümeı!silleri 

iştirak etmittir. İngiltere. Amerika, Fe

lemenk, Serbest lrbuıda, Danimarka fit 
Avutur l~ 

11\. ıürat müsabakasını, tayyaresi 
hangi sistemde, ve hamulesi ne olurc;a 
oJ mn. devamı müddeti ve merhaleleri 
neden ibaret bulunursa bulunsun Mel
bum'd;;ı ilk karaya inen pilot kazana -11'eldmareşal fon 

Kluk öldü 
l c~ktır. 

ikinci handikap olacak.ta. Mecburi 

Berlin, 2ı (A .A.) - Feld Ma
re,al Fon Kluk ilmÜ$lÜr. 1 

kontrollar Bağdat, Allahabat, Singa • 
pur, Darvin ve Sarlevil'de yapılacak • 
tır. 

M. Zaimis 
Reisicümhurluğa 

tekrar nasıl seçildi? 
Atina, 20 l(A.A.~ - Reisicüm

hur seçimi için yunan ayan ve me
busan meclislerinin hir arada yap
tıkları toplanhda 330 azadan 197 
si reyini M. Zaimis Hazretleri, on 
~okuz1 da Cenen.1 Ka!Jariı lehin
de krillanmıştrr. Geri imlan 114 
aza da hevaz kairtt atmıslardır. 

intihabat neticesi anlaşıldık -
ton sonra milli medi~ divanı M. 
Znir.ıis Hazret] .. rini ziva.ret ede -
rek beş sene için yeniden reisi -
cürr..hurl 1ğa ,., .. :han edilmiş oM•ı
iTtınu m "i ... arünileyhe resmen bil • 
dirm!<\t1r. 

M"I i meclis reisi M. Vosikis, 
hn vesile ile bir hitabe İrat ede -
rek: 

"- Milli mecr ıs, vermiş oldu
ğu rey ile sizi şimdiye k ~ar vata
nm mel'!f ti rıamrna bita:raE~ne 
ve hM;re•k&ane ifa ebniş oldu -
fhın117. h;znv•tleTe devam etmeye 
dav""t P'1\vor.,, demİ<ttlr. 

M. Zaimi~. te~eJ-1,ür etmi~ ve 
ı!ivanı iti,.,, dmı tecdit eUiğinrlen 
dolavı milli mecH•e derin m~nnet 
ve şülcranını arza mere.tır etmiş -
tir. 

Divan azaM vasıt?..sile, miUi 
meclise yilk~ek vezaifini aym bi
taraf ılc zih ;yeti ile ·faya devam 
edeceği hakkında tenıinat vermiş
tir. 

MüşariinH0vh, dahild"! millet ef -
radı araswdaki vifakm daha ziya. 
de kuvvetlenm.asi temenniyatın -
da huluınn.u~tur. 

u a:tlvi unutalım ve göz -
}erimizi istikbale çevirelim11 de -
mi~t1r. 

M. 2'.ahwli!. hund~n 1'nnr:::a Ba~ 
vekil M. Caldarisin tebriklerini 
kabul etmir.tir. 

M.Maksimos kıral Karola 
hitaben bir nutuk söyledi 

(Başı 1. inci sayıfada) 
nelerine hu karan arzederken eserimi
zin en büyük banilerinden hm olan za
tın. feci ölümünden dolayı büyük bir ke
der cluymakta alduğ:mnm:u ilave etmek
ten keıulimi aJamam. 

Da1kan iytilafı, zihinlerde vukuage -
len uzun bir tekamülü,ı ve milletlerimi
zin daimi 11FZ11S11D1U1 bir eseridir. Bu iy
lilaf uzun müddettenberi içtinabı naka
hil bir unu-et laalini almıştı.. Bunua ta
hakkulııuna mÜtCTeffa kırat Alelaandr'ra 
müdahalesi vasi mikyasta yardım etmi~
tir. Bu sebopren dolayıdır ki büyük ln
raTın leci surette ölümü. memleketleri
miz için r..a::aten 11cıkh: Lir ziya te<",..kil 
etmiı ve bizleri ağD' memliye.tleı· kar
§tsına koymuştur. 

Girişilıniş olan işe y~ni kuvvetlerle 
devam edeceği:r- At>kara'da yapılacak 
olan önümüzdeki toplautıda milletk:i • 
miz ııraı.ındaki yakla§aıaJ'I inkişafa maz
har etmek ve bütün faaliyet sahaların· 
<laki teşriki mesaıiertnİ tanzim eyle • 
mek çarelerini tdkik edeceğiz. Çok 

mesut ıerait içinde başlaıtml! olan esere 
fİmdİYe kadar oldvğu gibi azimle de • 
vam edilecektir. 

Memleketlerimiz bu esere dnam ct
melc ve onu ellerinde bulunan 'bülün 
vesait ile ilunal eylemek azmindedir. 
Şuna l<atiyen kaniiz ki, bu müşterek rtr· 
:rumu7., garfedeccğfrniz ~:c~iyj İyi bir 
nctiyccye iysal edecektir. Bu mesaimi
zin netiyctti, hali huırda Balkanlarda 
hüküm ıürmekte olduğunu gördiiğü -
mü.ı: yeni ıulh nizamını "VÜmda ıetir
melı için o kadar uzun müddet ~lqmq 
olan zatın hatıra.sına it.haf eddJileceği
miz en kıymetli bir yzdigir olacaktır.,. -··· M. Puankare'ye milli 

cenaze merasimi yapıldı. 
Paris, 20 ( A.A.} - M. Puankare

nin milli cenaze merasimi bugün yapıl
m~tır. Cenaze Notrdam kilisesine gö
türülmü§ ve orada bir ayin yapılmıştır. 
Tabut bir top arabasına konulmuştu. 

Cenazenin önünde asker ve Avruoanm 

Tevfil{ Riistü B. Po-
' litil~a gazetesine mü-. 

him beyanat verdi 
( Bafiı 1 inci &ayılada) 

dir ve bizler bn 'se devam edeceğiz. 
Bircok muhik sebepler dolayısile 

milletlerimizin daha iyi bir istikbale 
müstehak olduk1arma inanmalıyız. Kah
raman krralm menfur bir suikasta 
kurban gjtmesi ü~erine Yıı ... oslavyanın 
zayıflamasım beklilıenler hayal inki · 
ırnrına uğramış ve bugün iki misli olan 
dahili kuvvetinin harici ı::atvr-ti üzerin
de ve dolavısile Balkanların ve umu · 
mivetle Avrupanm tesaniidü üzerinde 
tesirini gösterdi~i muhteşem Yugos • 
Javyayı herkec; havranhkla miişahede · 
ve imkan bnlmuştur. 

Ölüm bir hakikat olm;ıkla beraber 
vaziyet böyledir: kahraman kırahn ö -
lfunü, Balkanlarda ve Avrupada vazi
vetin tarsini eserine daha fazla ikdam 
ile devam edilmesini intaç eyliyecek -
tir. 

Nihavet. kardeşinin ölümil haherilt
Biivült Şefimizin ne kadar m!itı-es.;ir 

oldıı~nu ıı:öy1emek i~terim. f stanhul 
rnü akahndan sonra kendileri Ririnci 
Aleksandr'T daima kılrde!'im diye ya · 
rletmette idi. Son defa da milletimi:ı:e 

karclesini kaybettiğ'ini ilan eyl~oi ve Vu · 
!!O!ılavyamn 1ttihaorm tf'min eden lnra· 
fııırzm ':.ilümüne Türkiyede bu suretle 
ağlandı. 

Türk milletinin hissiyatınıza ne 
t'Jerece istirak etti;;ini telgrafüırda d11 
r,örmüşünüzcür. Fawat bunu daha iyi 
anlamanrz icin sunu söyliyeyim ki veni 
Türkivede hu ana kadar milli matem 
tutulmamtstır. KrraT Aleksandrrn cemı· 
:resinin kcılıhrrldrğı gün Türkiyenin ilk 
m~tcm gi.inü olmustur. 

Mıtal,.sef Krral Aleksandr ülmü~tür . 

Fakat eseri ehediven ya!fyacak ve bıı 

eser, bizi Balkanlarda teo;;:ınii<Hin ve 
c:ulhiin tahkimi yolunda müşterek işin 
başında ebediyen toplu bulunduracak -
f 'T .,, 

Tevfik Riistü Bey beyanatına Mar
<öilya cinayetinin aydınlanması için 
Tı 1rkiye hükfunetinin bütün kuvveti1e 
~sriki mesaide bulunma~a karar ver • 
mi1 olduğunu tebarüz ettirerek nihayet 
ve•miştir. 

ll<l li.onseyin lt.~bliği 
çok müsait 
l{arşılandı 

Bdgrat, 20 (A.A) - Avala ::ı.jansr 
bildiriyor!' 

Bu sabahki gazeteler, Balkan iytilafr 
ile Küçük iytilaf daimi konseyinin res
mi tebliğlttini neşrederken iki siyasi 
grupun t~nüdünün manasmı tezahür 
~ttiren mütalealar yazmaktadırlar. 

Politika gazetesi diyor ki: 
"Avrupa'da vaziy-ctin değişmesinde 

kendi caniyane planlarını tatbik ilıtimal
leriı:i görmüş olan bazr ecnebi mehafil, 
profesyonel katiller aramışlar ve tethiş
çi komiteler yardımiyle bu planı tanzim 
etmişlerdir. Balkan iytilafı konseyi bu 
~siyle ile bu ecnebi mehafilin faaliye -
tini bertafsiJ tetkik etmekten hali kal -
mam.IJ ve Küçük iytilaf daimi konseyi
nin mukarreratı. ile tesanüdünü göstere
rek Yugoslavya'yı, Fransa'yı ve aynı 
:ramanda Küçük iytilafla Balkan iytilafı
m bu kadar acıklı bir surette müteessir 
eden memur Marsı1ya suikastinin me • 
suliyetlerini aramanın bila istisna bütün 
Avrupa devletleri için mübrem bir vazi
fe olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Aynı zamanda her ilci grup da, Av. 
rupa ıulhunun en azimkar müdafilerin
den biri olan kıra1 Alebandr' dan mah
rum filen cinayetin Yugoslavya dahili 
vaziyetinin değil fakat hariçte tertip o
lunan gizli fcsatlann bir netiycesi oldu
ğunu da tebarüz ettirmeyi bir vazüe 
bilmi~lerdir .,, 

her tarafından gelen çele lerle dolu 
arabalar gidiyordu \""C arkasından da 
Madam Puan.kare ile müteveffanın ai • 
lesl, reisicümhur ~ Löbrön. dUldimet 
azası ecnebi devlet mümessilleri ve te· 
~kkü11er murahhasları yürüyordu. 

Uzunoviç ı~abinesi 
'İstifası ı vereli 

(Başı 1. inci sayıfada) 
kanununun hükümlerine tevfikan isti ,. 
faya karar vermi~tir. 

BaşVf"k:ı &<tat 17 da Dedin"'C -saravt
na giderek kabinPnİn istifasını devlet 
na;bi prens Pol';ı vermiştir. 

Niyabet meclisi hu istifayı kahul et· 
mi, ve yen; bi:kimctin tc.~kkülünc ka
dar İşlerin tedvirine esl<İ kabineyi me
mur ebriştir. 

Bükreş gazetelerinin 
lehteki yazıları 

Bükrt'ş, 20 ( A.A) - Rndor ajansı 

bildiriyor; Küçük iytilaf ve Balkan an
tantı konseylerinin tebliğindeki yüksek 
mana bütün ga?eteler tarafından ehem• 
miyetle kay:t ve işaret edilmektt>dir. Ga" 
zetrler, bu iki tehli~de iki antantrn beş 
devleti tarafından. bir müddcttenberl 
b<tşhyan •mikastler sistemine nihayet 
vermek, mesuliyetlcri tasrih ve beynel
milel anarşiyi ilga r-tmı•k için müdahale 
hakkmda verilen katt karan görmektC!"' 
dirfrr. Matbuat iki antarıtın bu mütesaıo 
nit tezahüründe sulh davası için olcln 
efıemmiyeti tebarüz ettirmekte mUttefik
tir. 

TrbJiğin, Marsilya cinayetinin asla J• 
di cinayetler ç.erçevcsi içinde mOtaJea 
edilemiyect'ği. zira hudutlar haricinde 
hareket eden kuvvetlerin nüfuzu altın
da iyka edilmiş olduğunu bildiren k• 
mını hassaten kaydetmektedir. 

Sir Con Saymen siyasi 
f 

vaziyeti tahlil ediyor. 
Londra, 20 (A.A.) - Nort Hampton"' 

da dün akşam söylemiş olduğu bir nu• 
tukta Marsilya suikastinc telmih eden 

Sir Con Saymen f ngilterenin Avrupa .. 
nın şimdikj vaziyeti karşismdaki hattı: 
harr ketini tarif etmiştir. 

Hatip. Yugoslavya Kıralmın ve M. 
Bartnnun kurban gitmi~ oldukları d • 
nayeti takbih etmiş. bu iki zatın ı1ena• 
smda bulunmuş ve bu feUkete uğra • 
yan iki memlekete karşı ingiliz mi11e"' 
tinin beslemekte olduğu teveccüh veli 
muhabbetten bahseylcmiştlr. 

Sir Con Saymen, Saraybosna auika~ 
tini takip etmiş olan vaziyet ile şimdi• 

ki vaziyet arasrnda tezat bulunduğun\I 
beyan etmiş ve demiştir ki: 

,._ Sarayhosna bıidistsini takip •~ 
miş olan felaket, şimdi de vukua ge • 
lebi1ir. Fakat ümit ederim ki Avrupa• 
nın bütün devlet adamlarmm nUfuZ11 
ve nasihatleri bu uzak ihtimali bertaraf 
edecektir. 

Sir Con Saymen müteakiben bu ba • 
kundan milletler cemiyetinin ne dere • 
ce k1ymettar olduğunu eöylemit d 

sözüne şu suretle devam etmi,tir: 
"- Daha Ma:rsifya ıuikuti ika edil• 

meden evet, M. llusolininin O teşrini 111 

evelde Miılanoda söylemiş olduğu nutw 
ku büyiik bir memnuniyetle lrarşılamıtı 
tık. İtalyan Başvekili, bu nutkunda 1 • 
talva hükfimetinin komşulari1e ve bil" 
ha~cıa Fransa \"C Yugoslavya ile bir an
laşma ve uzlaşma yolu aramak tasaVVU" 

ronda oldu"1nn beyan etmişti. M. 'MıJ' 
ıolini tarafmdan o vakit izhar edilmif 
olan hissiyat bugün Kıra} Aleksandr'ıO 
ölUmünden soma çok k1ymetlidir, zira 
bunların halen de italyan hlikQmetiniJ. 
siyasetini ifade etmekte olduğuna jilP" 
bemiz yoktur.,. 

Krral Aleksandr'ın Fransayı ziya • 
reti, M. Musolini tarafından tasvir e " 
dildiği veçhile, umumi anlaşma yo1uı'l" 
da bir merhale olarak yapılmış bir te• 
~ebbüsti.ir. 

İngiliz siyaseti, bu kederli günlerdeı 

bittabi hiçbir türlü yeni bir teahhüdd 

girişmeksizin bütün sahalarda sabır q~ 

itidal tavsiyesinde bulunmaktan farlı 
olmaml}trr. Salhun azimli da.tlan ot " 

mak sşfatile §Uila lıatiyen kaniis ki yed 

Yugoslavp hükamctinin pek cfiç ala: 
mesaisini koJaylaştmnak Avrupaııı 

menfaati iktizasındandır. 
Şuna da kanin ki kuVTetli, rrıUtte ' 

bit, müreffeh ve tatmin cdilmiı bir 'f ı1' 
gos]avyanın mevcudiyeti de Avrunanıt1 
fcap1anndandrr. 
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buktorurrııı I .. . -. zun ,·oşeM 

l{aıp hastalıkları neden 
olur;» ·· ·· . . · onune geçebılmek 
ırnkanları var mıdır? 
İnsan v .. 

teşkil Ucudunun en mühim uzvunu 
eden kal t .h. l .. riyJ P e~rı ı yapı ışı ıtıba-

den e çlok bakıma ihtiyaç gösterir. Evel 
a ınacak k 

tcşk"t oruyucu tedbirlerle iç 
kaı 1 

at ve örgüsünün bozulmasına ve 
p Avtomatis •. d d" -· . k d" kend" . me sı e ıgımız en ı 
ısınin tarar munta?.am çalışma savaşına 

tav vermemek Hlzımdrr. Cünkü kalp 
rrıa:tnın. çığırından çıkması bütün d11 · 

ar cUml . . insa esının ve netice itibariyle 
nın fi . 1 .• bo 
1 

zıo oıık deveran savasrnın 
zu mas · 

si de k ına sebep olur. Bunun netice -
kud _01~Yca anlaşılabileceği gibi kalp 

retının .. . 
rrıe • sonmesı yani hayatın sön-

sıne sebep olur. 
İnsan d • ın oguşıında kalbinde bazı 

gayritab"Tk 
ıı ı ler olur. Bunlara doğuşta 

rastlanan 
rrı h kalp hastalıkları denir ki 

F~ dut birkaç hastalıktan iharettir. 
at bunl d ğuşta ar an haşaksı tamamen do-

h n sonra ve ekseriya mikroplu bir 
astalrğın . 

ted • . seyrı esnasında dikkatsiz bir 
avının v "h . . . katb· eya ı malın seyyıesı olarak 
ın d ş . 

lcatb· . 1 veya ıc zarında ve yahut 
ıu ... ın gıreği ile iteği (1) arasında bıı

.. an de 
"a ssamlar kenarında tahribat 
1 Prnak . 

suretıyle bunların kapanma ve 
~~ılrnatarrndaki intizamı bOl'arak kal
ın fiziol ""k b· OJı savaşını bozmağa sebe-
ıyet ver· D n
1
·... •• ır. undan lıaska kalp adelesi-
" orgü ·· . lısını sunu ve yahut kimyaca yapı-

ttı da bozarak kalp adalesi hastalığr
Yaprnağa ebehi vet verirler. 
i{a}b" l ha ın ıastalanmasına sebep olan 

Stalıkları sıra ·ı .. d . . 
1 

ı e goz en geçırelım: 
tal • - İntani dediğimiz mikroplu has 

1klar ve . n romatızma: Ehemmiyetle 
ot etmek . k ıstediğimiz nokta birçok 
alp hast l k ın··h· a 1 larında romatizmanın en 
u ıın seb ı · ~ilh ep erın başında olduğudur. 

assa kal . w• 
rın P gıregı zarının hastahkla-

1 Yapar. 

fo Dni·ğer mikroplu hastalıklar ise (Ti-
' ıfteri z ·· . de k • aturree ılah ... ) daha ziya-

b alp adalesine sataşırlar. Rununhı 
etaber d"f • 

sint . 1 ten kalbin sinirler cümle-
tercıh ett"-. ··ı . tır. ( . ıgı tecru .>e ıle anlaşılmıs 
Kalbın sı·n· ı ·· ı · · · \" ı r er <"ıım esı nevrıtı ), 

ılancık S . . 
rrı ·• eptısemılcr, lohusahk hüm 
ası hastal kl · banı . ı arı ıse kalp ic zarının çı· 

ı •ltihabn ı · . hası 1 vapar ar. nu mıkroplu 
la alıklar yalnız kalbi değil, rtam:ır

tı da t hd" A.rt e ıt ederler. Flebit Aörtite 
erit d" · . . . ' · 

~ard ıye ısımledığımiz hu hastalık 
an sonr "k· · 1>an a 1 ıncı derecede ~öze çar-

ften v·~·l<alpte ihtilat ynpan hastalrl( 
gı ır_ Freain· .. .. .. 1 tabu ,.., ın ııcuncu c evre te 
ratr ola (F da]e • n rengi 7.amgı) kalp a . 

Stilde b""t"" k li:ph • u un anı vücuda rlağıtan 
erde ve "h el nı avet hevin cfamarların 

a bUvük . 
larınd k" tahrıbat vapar. Reyin damar· 
delinı: 1 (Fr<'ngi Zamgı) birdenbire 
bir . ve yahut bu hastalığı taşıyan 

•nsanın d )Uk amarlarında kan tazyik; 
.. Sek olursa f k . M tnuıu k 

1 
u a hır rorluga taham-

büYi.ik a tnamış olnn beynin küçük veya 
damarla d k" . tlın b rın .:ı ı ( Frengı ramgı) 

. ulunduğu n k b" d . Sıddetı· b . 0 ta ır en delınerek 
1 cvın ka · 1 h • ola L namasıy e astayı anı 

ra,.. öldü .. 
trıe'si ek ~ebılır. Epherin Anevris-

0 .. serıva fren~irien ilni gelir. 
Çuncu d 

J>an b" f'reccde kalp hastalığı ya-
ır hasta! k d "1ih

0 1 
1 a veremdir. Verem 

d P arı kanı 
oıasırk c a sacılmış bir sek ilde 

· en 'lcnlb" • ıtek • ın ıc zarında girekle 
arasındak" 

---... 1 fder!'ni) tezahürat ya 

(l) 'E<;k'd 
ilen b ~ 1 t'n kıılakcrk karıncık de· 

do/fr du kalp boşlııklan fransı?.cadan 
il an do. 

lneve i . C!ruva vapılan bir rercli-
stınar erlivordır 

Giinifik .,- . 
lciı,, .

1 
1 ım sava~ıntn arasmda tür-

' mi ıst1/alıfo. , •· .. 
~ıran rma ıııyuk bir ver a-
C .s;ıvgılı h 
en~,, 

8 
O(;am Profesör Kemal 

Ve ta Pv venirlen \'S7makta olduğu 
rnanum , .. k 

(Füsio/ . ıır re hnurladığı yeni 
(içine ,°R') kıtabımfo (kulakçık ıçin) 

cam al;ı ) 
111 cJr.., . • n ve k:ırmcrk için (ka-

,.arıva ıte ) 
~ Old • n manasma 1:elen ve kı 
-rı llP.u kar/ -
' ff'k) ~ . ar canlr olan ( Girek) ve 
b· '>~ turk. b . ır buıu 'e ta r.rlt'rınr pek nefis 
1'ı Ş' olarak k • ' 'ıııfa';J';ı . aqıladrıumdan aynen 

<'rfıvorırm. nr. B. G. 

Muhtelit mübadele 
komisyonu dağıldı. 
İstanbul, 20 (Telefon) - Muhtelit 

mübadele komisyonu bu sabah toplan· 
mıt ve yunan murahhas heyetine Ati • 
na'dan btklediği direktif geldiği için 
komisyon emrinde bulunan 15.000 İngi
liz lirasını bankaya yatırmağa karar ver
miştir. Bu paradan alacağı olan bir kaç 
tahsa alacakları verildikten sonra geri -
ye kıılan türk hükümetine ödenecektir. 

Yunan hük ımPtİ tü k mübadillerinin 
emanat ve istikrazat sandıklarına yatır· 
mış oldukları bir milyon drahmiyi türk 
mübadillerine odemPk üzere Osmanlı 

ve Selanik bankall\rına vermiştir. Ko -
misyon 1929 tarihinde ıı.ahiolerinin elin
de bulunan Yunanistan'daki türk malla
rına ait türk ncktai nazarını kabul et· 
tikten !lt>nra toplantısına nihayet vermiş 
ve dağılmıştır. 

Müzakerenin sonunda bitaraf azadan 
Mösvö Holştad, yunan heyeti reisi Mös
yö Foka, türk heyeti reisi Sevki Bev 
birer nutuk söylemişler ve komİıı.)"onun 

faaliyeti esnasında k'lrşıl•klı •;Ö:stcrilmiş 

olan vardımlard,..., dolayı birbirlerine te· 
şek kür etmişlı?rrtir. 

Şevki Bey komisyon Rzaııı ile me • 
murlarının şerefine ~ı: .. ·kl Doriyan°dA 
bir öV.le yem,..i{i \'Crmi"tir. 

İ ~~0ndpriye 

yolcular1nrn 
ve Pire 
giimrük 

l~tanbul, ?O ( T eleon) - Is -
kenderiye ve Pireden gelt>n yol
cuların gümrük muayenelerinin 
f zmire gelmeden evel vapurda 
vaoıl""ası ir.in tatbik edilen tec . 
ri:ibe de müspet netice vermiştir. 
Gümrük muh:t.faza bMmUdürü bu 
gün hu ter.rübe hı- '<kında beya
natta bulunarak b•tl",.:t.n <ıOJlra 
muayenelerin hu "e9<;ilde yapıl -
~asma kMar veri!di~ini söylemit· 
hr. 

parak onların vapışmasına, daralması

na ve netice itibarivle ıyi calısamama. 
-;uı;ı sebebh•et verirler. 

2. - Zehirlenmeler· B ırçok .:eh ir
i er kalp savaşı ritmasında hozııkluklar 
yaparlar. Çav. kahve. isnirto. tii~ün gi
hi siirckli 1t•hirlenmelerde kain carpın
tıları ve lntcrmitten~ler vaoarlar. 

Rıınhırri ın bilhassa tiltiin <kalbin 
tlitün aniini -= ı\nrdne rf,. Pcııtrınc ta· 
hagique) k;ılp -;inirler ciimlesinin has. 
tıılrğmı vaoar. Aşırı derecede alkol. bi
ra icmek ve •·tli yemekleri aşırı dere
cede vemek k ip ::ıdalesinin yağlanma
•;ına sebebiyet verir. Kurşun zehirlen
meleri, alkol 'IUİİstimali ile beraber di
maği ve hedeni yorgunluklar (Damar 
ateromlıır) •na c;ebebivet verir. 

Bu <;Ürekli 1ehirlenmeJerin yanında 
yer verehileccP.irııiz gıdai tesemmümte 
rin ve acele vemek vimek Slıretiyle tam 
olmıvnn hazım'Sızlıklar neticesi telli 
bellesen mide ve harsaklarm refleks 
voliy1c kalbin sinirler cümlesi iızerin'! 

tesir erJerek carpıntı ve kalp sıkıntıla 
rma !=:elıebiyet verirler. 

Kalbin damarlardan. vücut içi uzuv 
l:ırdan , vt'. nihavet lrnnhurluk gibi mi
haniki sebeolcrı'len ileri gelen vazife
vi bozukluklılr ~imdilik bir tarafa bır:ı 
kacak olursak kalp hastahklarının en 
'tlÜhim sebeplerini mümkün olduğu ka· 
dar kısa bir surette anlatmış olduk. 
Bunların ayrı ayrı tetkikiyle göze çar 
nan bir nokta meydana çıkmaktadır. O 
da k21p hastalıklarının mikroplu has
tahkla rın ihtilatlarına engel olmağa sa

vaşarak ve vahut da bizzat her insanrn 
ufak bir fedakarlık ve birazıctk sıhha
tine dikkat etmek suretiyle oekala önil· 
ne geçebileceği itiyatları düezltmekle 
tamamen tashih edebileceği ilk bakışta 
anlaşılabilen bir hakikattir. 

Yarınki yazımızda tatbiki kolay O• 

lan bu tedbirlerin nasıl yapılmasını an
latmağa çalışacağız. 

Dr. BAHA GELENBEVl 

HAKfMfYETt MİLLiYE 
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rl'urhal fabril\.ası 

Celal Beyin İzmir 
valisine cevabı 

~ayseri, 20 - Turhal şeker 
af_brıkasmın açılışı vesilesile İz • 
mır valisi tarafmdan gönderilen 
telyazısına lktısat Vekili Celal B. 
şu cevabı göndermistir: 

"D~rdüncü şeker fabrikası 
dolaysnle vilayetiniz halkı namı
n~. ~~lladığrnız telyazısını aldım. 
Buyuk ulusun üstünlük ve tüken
mi e7.bbolluk çağlıyanlan olacak o-
an u "t k çeşı e onomik baysallarla 

yurd·'·m .~er köşesini bezendirmek 
baş ulkulerimizdendı'r y·· ·· ·· .. . uce ozu-
nuzd.~ .~e. vilavetiniz halkma gös . 
ter ıgı ınce duy .... •dan d 1 k . . 5"' O ayı Si • 
ca sevgılerımi sunarım. (A.A.) 

Sümer Bank umum mu
diirü Kayseri'de kaldı. 

N Sümer Bank Umum Müdürü 
urullah Esat Bey Kayseri men

sucat f~brikasmm inşaatını tetkik 
e~mek uzere, T urhal'a giden husu
sı trenden İnerek, Kayseride kal
mıştır. 

Yük arabalarına lastik 
konacaktır. 

fstanbul, 20 (A.A) - Yük arabala. 
rının t kerleklerine laıstik konulmasına 
arabacrla · · r ıytıra7: etmi~lerdir. Belediye 
arabacılar cemiyetine, Eminönü kayma. 
k~mlığı vaaıta .. ivle tebliğ ettiği bir e. 
mırde V<'"ilen kararın değişemiyeceğini 
hildirmiştir. 

--~-----·-... ~--~-
Istanbul'da 

~_,uthol maçları 

Dün lstanbul' a gelen ve lngil· 
tere liğine mensup bulunan İngi
liz mektep gemisi ile Fener bahçe 
birinci takımı arasında bir futbal 
müsabakası yapılmııtır. Çok iyi 
futbolculardan mürekkep olan İn
giliz takımını F enerbahçe muvaf
fakiyetli bir oyun oynayarak, 9-1 
gibi bir farkla yenmiştir. 

Evelki gün, yağmurlu havada, 
Fener bahçe stadında yapılan Is • 
tanbul futbol birinciliği müsaba • 
kalarında Benerbahçe birinci ta • 
kımı Süleymaniye birinci takımı
nı 9-0, F enerbahçe n takımı Sü _ 
leymaniye 8 takmırnı 6-0 ve ikin
ci kümeden Altınordu Kasımpa~a
yı 2-0 yenmİf, Be~iktaş stadında 
İstanbulspor ve Beykoz birinci 
!a~n~ları 1-1 berabere kalmıtlar, 
ıkıncı kümeden Beylerbeyi ve A
nadolu takımları müsabakası yağ
murun azlalığrndan dolayı yirmin
ci dakikada geriye bırakılmıı 
Taksim stadyomunda Galatasara; 
B takımı Betiktaı B takımını 2-1 
mağlup etmittir. 

• 
iMTiHAN 
Hakimiyeti Milliye için alı .. 

ııacağmı ilan ettiğimiz mulıar .. 
rirlerin imtihanı 26.10.1934 
cuma günü saat 12 de Hakimi .. 
yeti Milliye tahrir heyeti salo .. 
nunda yapdacakhr. Müracaat 
edenlerin o gün gazetemiz ida
rehanesinde bulunmalarmı ri -
ca ederiz. 

Maarif Vekilimiz 
dönüyor. 

Kütahya, 20 (A.A) - Bu sabah 
tehrimize gelmiş olan Maarif Vekili 
mektepleri teftiş ettikten ıonra Ankara· 
ya gitmek için buradan ayrılmıştır. 

Bolu'da cümhuriyet 
bayramı hazırlıklarr. 
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l\les1ek~ 

ıııek.tepleriııe 

ihtiyacınıız vaı· 

Bolu, 20 (A.A) - Cümhuriyet bayra
mı için yapılmakta olan hazırlıklar bit· 
mek üzeredir. Şenlik programlarının a· 
na hatlarına göre C. H. F. 0 gece bir 
balo ve Halkevinde bir müsamere veri· 
lecektir. Civar köylerden atlarla merasi
me iştirak edecekler araıında cirit o -
yunları yapılacaktı. 

Hakimiyeti Milliye sütunlarma ım
kün ve vakıt buldukça ıneskk mektep • 

lerine dair yazılar yazmaktayım. Bu 
yazılar duyduğum ve gördüğüm ihti
yaçlraın ruhumu ezen acılan netiyce
ıidir. Memleketin hemen her köşeıinde 
ve her tabaka ha 'kında büyük okuma 
isteği var, her yıhn temmuzundan son
ra bütün şehirlerimizde çocuk velileri
nin ve çocukların mekteplere girmek 
için hücumları görülüyor, bu hücumlar 
nazan dikkati celbedecek kadar büyük
tür. ilk tahsili bitirenler orta mektebe. 
orta mektepten çıkanlar da liıeye ve ni· 
hayet yüksek mekteplere girmek iıtiyor
lar. 

Görüyorum ve araştırıyorum, köylü 
çocukları da dahil olduğu halde herkea 
daima yüksek mekteplere ırinnek için 
uğraşıyorlar. Meslek mektepleri hiç 
bir çocuk babasının aklından bile geç
miyor. Tahsilin nihayetinde mutlak bir 
memuriyet sandalyası gözetiliyor! 

Zonguldakta fırtına 
tahribatı 

Zonguldak, 20 - Dün gece 
çıkan batrkarayel fırtınası epeyce 
tahribat yapmıştır. Telefon hatla
rı yıkıldığı için mülhakattan hiç 
bir haber alınamamıştrr. Irmak -
ağzı maden ocağından kömür a
lan Şafak mötörü iki yüz ton kö
mür hamulesile karaya dütmÜf -
tür. Limanda bulunan Bartın mo
törünün iki tayfasından biri halat 
çarpması yüzünden ölmüt diğeri 
ağır surette yaralandığından haa
tahaneye kaldrrılmıştrr. Fırtına. 
nın tiddeti azalmaktadır. 

)inop'ta şiddetli bir 
fırtına 

Sinop, 20 (A.A) - Gece yanımdan 

ıonra ha!lıyan mtrna bütün fiddetiyle 
devam etmektedir. Deniz münakalab 
tamamen dunnuttur. 

İnebolu' da fırtına 
İnebolu, 20 (A.A) - Dün aktam bu

rada başlıyan fırtına oldukça ehemmi
yetli bir surette devam ebnektedir. Ge
celeyin lstanbul'dan gelen Cümhuriyet 
vapuru yolculannı müşkülatla çıkarabil
mit ise de e1ya11nı verememittir. BugÜn 
Samsun'a gelmesi beklenen Gülcemal 
fırtınanın tiddetinden gelmemiıtir 

Tekirdağda yağmur 

ve soğuk. 

r ekirdağ, 20 - Tekirdağ Ye 
havalisine 24 saattenberi yağan 
sürekli yağmurlardan sonra hava 
birdenbire soğumuıtur. (A.A.} 

Bir İngiliz mektep 
kruvazörii geldi. 

lstanbul, 20 (Teleon) - Bu
gün lstanbula bir İngiliz mektep 
kruvazörü geldi. Kruvazörde 137 
zabit namzedi vardır. Kumandan 
yann merasimle Taksim abidesi -
ne bir çelenk koyacaktır. 

Ruam miicadelesi ilerliyor 

lstanbul, 20 (Telefon) - lı • 
tanbulda yapılan ruam mücadele
sinde timdiye kadar 3617 beygir 
muayene edilmit ve bunlardan 
yalnız betinde ruam fÜphe edil. 
mi,tir. MalUI hayvanlar bedelleri 
sahiplerine ödendikten aonra öl • 
dürülmüttür. 

Gerze vapuru yüzdürüldii. 

İstanbul, 20 (Teleon) - Dün
kü fırtınada Marmarada Barba• 
ros isminde bir yelkenli batmııtır. 
Nüfusça zayiat yoktur. Karabiıa'· 
da karaya oturan Gerze vapuru 
yüzdürülmüıtür. 

Tahsilin bütün derecelerini tamamla· 
mak elbette takdire deler bir feydir. An· 
cak bir millette tahsilin sonu mutlak me
muriyete çıkaraa bu hiç de hot görülür 
ve öğünülür bir ıey olmaz. Halkın oku
mağa olan ıonıuz sevgiıini milletin bü
yük menfaatlerine uygun bir hale ge -
tirmek gerektir. 

Mitat Paıa zamanında açılmış olan 

meılek mektepleri henüz o devrin ru

hunu yaııyor, ticaret mekteplerimiz 

(iıtiınaaından sarfınazar) pratik sahada 

ihtiyacımıza ne cevap verecek ve ne de 

kifayet edecek haldedir. Ziraat mek -

teplerimiz İle kendisinden beklenen v• 

rimleri verebilmek için daha zaman li.zım 

dır. Şu halde bir millete elzem olan 

meslek hayatı için bugünia isteklerine 

uygun her sahada ite yanyacak meslek 

mekteplerini hemen ilk it olarak ele al

mak millet ve memleket ihtiyaçlanna 

kifayet edecek adet .ve vaııflarcla böyle 

tahıil yurtlan açmak devrin Ye zamanm 

bizden istediii ön itlet-dendir. 

Fethedilmez Ye hallolunma diye iddİI 

edilen nice büyük itleri eline aldıfl za

man mutlak olarak haUetmiı bulunan 
aziz ve muhterem Batvekil ismet Pap 

Hazretleri meslek mektepleri itini dn· 

let iti olarak eline aldıfı H bunu ela 
halletmek istediği gün bu ntan itinin 
behemehal halledileceğine yüzde bin iy
mannn vardr:r. 

Büyük Baıvekilimden klZ ve erkek 
~uklanmız için bütün bu Nhalarda 
mı11et ve devlet için elzem olan adet ve 
nsıflarda çeşitli meslek mektepleri ya

ratmalarını temenni etmeyi kendime bir 
borç bilirim. Kastamonu mebuıu 

TAHSiN 

GiindP.lik. 

HEl..GRAT TOPl..ANTll.ARI. 

( Baıı 1. inci •ayılcula) 

ahdi, daima harp tehlikesi ıztıra· 
bı hissetmekte olan bütün Avru • 
pa milletlerine sevinç ve teselli 
vermiş olduğuna şüphe yoktur. 

Belgrat toplantrları bulanık 
suyu durultmu,, ve Balkanlar 
mıntakasını, Kıral Aleksandr'ı 
mezarında ve herkesi yatai?rnda 
rahat uyutacak olan bir sük6net 
havasına kavuşturmuştur. 

iki tebliğin. Marsilya suikas • 
tının mesuliyetleri ile, aynı m~·· 
um tertiplerin lf~kerrür etmemesi 
hususlarına tealluk eden krannla• 
rrnın da ehemmiyeti üzerinde D • 
rar etmeği lüzumsuz bulunız. 
Meıul ve mesuliyetlerin anla,.ı • 
masma, cinayet tebekelerinia 
kökten kazılmasma yardım ede • 
cek olanlar, sade Yugoslavya'ya 
karşı bir Mmimiyet ve nezaket .. 
seri de~if. bizzat sulh fikrine kaf'ıt 
•• ı1tdakatlerini göatennit olacak• 
!ardır. 

kara Birası; Umduğumuzdan Ustün Ç kmıştır. 
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Memleket Postası 
Uşak gençlik teşkilab hakl{ında tetkiklt~r 

Uşak, (Hususi) - Memleketin epcy
denberi bliyük bir sabırsızlıkla bekle· 
mekte olduğu gençlik teıkilatınm ni· 
hayet tahakkuk etmek il.zere olduğunu 
bilyük bir sevinçle görüyoruz. 

C. H. F. Umumi idare heyetinin bu 
ı,e verdiği çok bilyük ve hususi ehem
miyet herkesçe malfundur. Geçen sene 
bu teşkilat etrafında tetkikler yapmak 
1.zere Almanya'dan getirilen mlitehas
IJS Kart Dim bu hususta bir rapor ver
miftir. 

Büyük fırkanın türk gençliğini is
tenildiği gibi yetiştirmek ve hazırla
mak yolundaki değerli alaka ve gayre
ti cidden takdire değer bir şekildedir. 

Gençlik tetkilatr hakkında tetkikler 
yaparak bir takım etUtler hazırlamak 

n umumt idare heyetine tekliflerde 
bulunmak tızere Kiltahya ve Balıkesir 
vltayetlerinde tetkikata memur edilen 
fırka umumr idare heyeti azasından 

Hüseyin Rahmi Bey ~hrimize gelerek 
lycap eden kanaatleri edinmi,tir. 

Hüseyin Rahmi Beyin ~hrimizdeki 
tetkikleri dört köy Uzerinde olmuştur. 
Hüseyin Rahmi Bey bu köylere gide· 
relı: gençliği tetkik etmfı ve köylüle
rimize bazı sualler sormuştur. 

Hüseyin Rahmi Beye tetkikatı esna· 
ımda ıpor tetkilatımız reisi Yusuf Zi· 
ya ve Jandarma kumandanımız Muzaf
fer Beyler refakat etmişlerdir. l5-lO
g34 pazartesi günü akpım Halkevimiz 
aı.lonunda toplanan spor teşkilatmıızm 
idarecileriyle Hüseyin Rahmi Bey a
rasında milhim hasbihal ve mllsahabe· 
Jer yapılmlJ, gençlik teıkilatınm nasıl 
elman etrafmdakt görll!ftleler çok ata. 
bir •e heyecanlı bir surette devam et
mif, apo:: idarecilerimiz fikir ve noktai 
nazarlarını bildinni,terdir. 

Bu fikirler ikiye ayrıldığı için her 
iki zümrenin mUdafaa ettikleri tezler 
alSka ile dinlenmiş ve gençlik teşkila· 
tının muvaffak olabilmesi için hfikQ

met mekanizmasından idaresi lehinde 
IBz alan ve fikir beyan edenlerin sa
yısı haylı fulalaıpntfbr. 

Buna mukabil sporun bir atk oldu
fu ve zorla ytirümesinin matlOp neti
ceyi veremiyeceği ve bUtün tilrk genç· 
liğine tam ve pmil bir teşkilat yapıl· 
maJC isteniyona bu teıkilata girecekle· 
re bir takım muafiyet ve imtiyazat ve
rilmesinin ve cazip usuller bulunması· 
nın arzuları tatmine kafi olduğu yolun 
'da mühim tezler yürütülmüştür. 

Hüseyin Rahmi Bey bütün fikirle
ri dinlemiı ve notlarını almıştır. Genç· 
lik tegkilatr hak.kında yapılan bu mu
uhabe derin bir sevinç ve memnuni· 
yetle karşılanmıştır. 

Hüseyin Rahmi Bey Uşak gençliği
nin bu coşkun alakasından ve spor yo
lundaki bliyük hızından memnun ola
rak ayrılmı§tır. 

Usakta futbol 
birincilikleri 

Aydın, İzmir şampiyonlarının grup 

finali için yaptıklan son maç. 

Şehrimizde yapılan Tür1riey Futbol 

birincilikleri grup milsabakaları doğur 

duğu alaka ve sevgi ile Uşak mıntaka· 

ıı sporu için ayrı ve yeni bir kazanç 
oldu. 

Cuma günü yapılan ilk karşılaşma

ların galipleri pazar günü saat 15 te 

grup !inal maçı için stadyomumuzcla 

karşılaştılar. Aydın ve İzmir şampiyon 

fart, Söke idman yurdu ve Altay spor 

kulübünün bu karşılaşmalarını seyre 

gelenlerin miktarı cumaya nazaran da· 

ha az olmakla beraber sahamız gene 
dolmu'itu. 

Muayyen saat geldi hakem federas

yon mümessili Niyazi Beydi. Oyuna 

baslandı. ilk akın Altay tarafından ya
pıldı. fakat Söke müdafaası önünde 
krnldı. 

Buf!Ün Altay takımının güzel bir 
oyunla ve Cumaya nazaran daha büylik 
bir gyı far.kiyle oyunu bitirmesi hek
leaebilirni. Umumi .kanaat ele bu mer
kezde idi Umulduğu gibi olmadı Al
tay'rn onbiri blitün hıziyle çalı§lllıu:• .... 

rağmen oyunu ancak sıfıra kar ı üç 
sayı ile lehine bitirdi. 

Birinci devrenin son dakikalarına 
kadar Söke'nin iymanh, enerjik oyunu 
devam ederek büyük bir takdiri mucip 
oldu. Altay'ın tanınmış oyuncuları Ö· 

nünde Söke'nin genç elamanları cidden 
muvaffak oluyorlardı. Ara~;ıra Söke
nin altay müdafaasına kadar uzanan 
akınları seyircileri dolu heyecanlara 
sevkediyor ve futbol zevki noktasından 
faydalar yaratıyordu. 

Altayın hakim oynaması, zaman za~ 
man tazyik çemberini daraltması ve 
mütemadiyen Söke kalesi önünde do· 
taşması hep neticesiz kalıyordu. Birin· 
ci devre sıfır sıfıra beraberlikle netice· 
lendi. 

İkinci devreye Altay daha büyük 
bir hızla çıkmıştı. Sıkıştırma o kadar 
ilerledi ki Altay kalecisinden maad:ı 

bütün oyuncular bir çember gibi Söke 
kalesini çevirmişlerdi. Dakikalar geçi
yor fakat bir tek sayı olmıyordu. Ru 
Söke'nin iymanlr ve ~nlı oynamasın· 
dan ileri geliyordu. 

Heyecan1ar nihayet ikinci devrenin 
yirminci dakikasında biraz sükQn bula
bildi. Altay ilk saysını yaptı, bunu on 
dakika sonra ikinci bir sayr ve oyunun 
bitmesine beş dakika kala da üçüncU 
sayı takip etti ve Altay Uşak grupu 
şampiyonu oldu. Misafirlerimiz pazar
tesi sabahı Uşaklı sporcular tarafından 
hararet1e uğurlandı1ar. A1tay'a büyük 
muvaffakıyet1er dilendi. 

Türkiye futbol birincilikleri grup 
mUsabakalarına lisanssı olarak iştirak 
eden Denizli ve Aydın mıntakaları 

şampiyonJannın vaziyetlerini nizami 
bu1mıyan futbol heyeti reisimiz Yusuf 
Ziya Bey daha evel burada yapılan mü 
messiller içtimaında bu husustaki nok
tai nazar ve fikirlerini anlatarak nizam 
ııı:hğr tebarüz ettirmişti. 

Federasyon lisanssız oyuncuların oy
namalarını bir telg-rafla federasyon 
mümessilliğine bildirmiş ve bu suretle 
Denizli ve Aydın mmtakaları §ampi· 
yonları müsabakalara iştirak etmişler
di. Yusuf Ziya Bey cuma sabahı Yıl
dırım telgrafiyle federasyonu keyfi
yetten haberdar ederek lisanssızlarm 

oynamafarına federasyonca emir veril
mesinin ittifak disiplini namına doğru 
olmadığını bildirmişti. 

Öğrendiğimize göre futbol heyeti 
reisimiz çok esaslı bir raporunu fede
rasyona göndererek spor disiplini ve 
intizamının hakim olması için alaka
darların kendi emir ve tebliğlerini ken 
dilerinin bozmamaları lazımge1diğini 

bildirmiş ve umumi kongreye de bu 
mesele hakkında esaslı bir istizah tak
riri hazırlamağa başlanmıştır. Spor me 
hafilimiz Yusuf Ziya Beyin mütalea 
ve fikirlerinin çok haklı olduğunu di
siplin kaidelerinin tesisi i~in buna 
şiddet]e lilzum ve zaruret olduğu ka· 
naatindedirler. 

f nhanr.ı 1)1>.dn~L 

Hakiki miicrim 
M. Şeron'la M. Saro iktidar mevki. 

inden çeki1dilerse bu, emniyeti umu
miyeye itimat etmeleri yüzünden oldu. 
M. Şeron, kendisine daima atfedilen 
o Normandiyalr inceliğine rağmen, baş 
ta müfettiş Boni olmak üzere çok şüp
heli tahkikatçıların kendisini ataya at
malarına müsaade etti, ve, bu yüzden 
şefi olduğu adliye adamlarının verdik
leri malfimata polis raporlarını tercih 
ettiği hissini verdi. Uzun mazisinin şe· 
hadet ettiği istikameti mevzubahs de
ğildir. Kendisi, istifanamesinde insam 
müteessir etmekten geri kalmıyacak 

bir 1isanla bunu ileri sürüyor. Fakat o. 
cezalandırmakla mükellef olduğu is
kandallard::ı parma!:11 olan ve kötü işler 
gören bir idareye lü'Zumundan fazla 
itibar gösterdi. M. Alber Saro'ya gelin
ce, o da vazifesinde yani Fransa'nın 

misafirleri ve şeflerini emniyet altın
da bulundurmak meselesinde ona faz]a 
güvendi. Madunlarmm aşikar kabili
yetsizlilderinin kurbanı oldu. Yarıa •· 
nun ve M. Şeron'un 1ıa1efleri, ilk önce 
milcrimleri bulamadığı ve katillerin 

HAKIMIYETJ MiLLiYE 

i 8<1lkan posıası. 

Kıral Alelcsaııcır n 831!-an • • SI)a ·eti 
Bazı havadisler, Kıra} Aleksandr'ın 

katli hadisesi üzerine açılan tahkikatın 

çok meşhur Makedonya komitesine 

doğru yol aldığını göstermektedir. Bu, 

hiçte gayrivarit değildir. Yalnız kinle 

yaşıyan ve kin için yaşıyan bu sözde 

bulgar vatanperverleri memleketleri· 

nin komşu memleketlerle bir itilaf yo

lunu tuttuğunu görmekten fazla hiç 

bir şeyden çekinmezler. Bu yeni cina· 

yetin de bu komitenin kanlı zimmeti· 

ne kaydedildiği tahakkuk etmektedir. 

Bu suretle Kıra] Aleksandr, Bulgaris

tan hükumeti ve kıralı ite beraber ma

zinin kararsızlıklarından sıyrılmak 

için hakiki bir gayret sarfettiğinden 

öldürülmüş oluyor. 

Filhakika, Krral Aleksandr•ın son 

Sofya ziyareti, Balkanlarda yaklaşma· 

nın tahakkuk yolunda en ehemmiyetli 

merhalelerden birini teşkil etmkete ve 

Kıral Aleksandr bu i~e bütün askerlik 

enerjisi i]e devlet adamı dlirbinliğini 

hasretmiş bulunmakta idi. Müşarüni· 

leyh gecen sene Balkanlarda yaptığı 

seyahat devresinin Balkan misakı üze

rinde kati bir tesiri görülmüştü. Şim· 

di de bugüne kadar buna iştirak etme· 

miş olanları misak lehine tevcih etme

ğe uğraşmakta idi. Kral A leksandr da

ha geçen yaz bidayetinde kabul ettiği 

bir gazeteciye bu ana kadar yapılan iş· 

!erden duyduğu memnuniyeti ve daha 

yapılması lazımgelen işlerin tahakku

kuna olan itimadını söyliyerek demiş
tir ki: 

"Kendi memleketimin mukadderatı· 

na olduğu gibi Balkanların büyük mu

kadderatına da imanım vardır. Vazife

miz, ecnebi tesiratından kurtulmuş bir 

Balkan b1oku tesis etmektir ... 

Müşarünileyh bu hedefe varılmalc 

için her Ba1kan memleketinin dahili ve 

harici olmak üzere üzerine düşen "if te 

bir vazifesi olduğunu görüyordu: İti

lafı kolaylaştırmak için dahilde rejimi 

tarsin etmek. Hariçte ise Balkan mil

letlerini biribirlerinden ayırabilmesi 

muhtemel olan ve bu milletleri biribi

ri üstüne atmaktan menfaatleri olanla

rın mahirane bir surette istifade ettik

leri bütün mesele]eri muslihane bir su· 
rette halleytemek. 

Misak tahakkuk etmeden evel Kıral 

Aleksandr bu hususta şunları söyle
mişti: 

"Bugün dahi ecnebi tesirler, Balkan 

memleketleri arasında bir itilafa var· 

mak için her ciddi teşebbüsün muvaf

fakıyetine mani olacak bir siyaset ta

kip etmektedirler . ., Ve ilave etmişti; 

"Fakat buna rağmen bu işte muvaffak 

olmak en büyük emelimdir.,, 

Ktral Aleksandr durmadan bu İ§e 

ısahşmış ve bu asil emelinde kendisine 

yardım etmek üzere aynı azim ve sebat 

i1e aynı fikir için çalışan Balkan dev

letlerinin ekserisinin zimemdarlarını 

bulmuştu. Cenubu Şarki Avrupasının 

cürüm1erine mani olamadığı için mem
leketin nefretini kazanan polisi ıslah 

etmelidirler. Yoksa. bütün gayretleri 
boşa gidecek, ve kendilerine bağlana
cak bütün iytimatlar sarçabuk yok ola
caktır. 

M. Gaston Dumerk'in bu lüzumu an
]amış oldllğundan eminiz. Çok ağır bir 
buhranı çözmek için gösterdiği meha
ret ve karardan dolayı kendisi alkışla
nıyor. Seçmeleri sok yerindedir. M. 
Piyer Laval, Hariciye Nezaretinde, da
ha önce de, yiiltsek kabiliyetler, mü
kemmel bir müzakereci anlayışı, ve sa
kin bir enerji göstermiştir. Fransız si
yasetini meharet ve aklı selimle idare 
edeceği muhakkaktır. M. Lui Rolen 
kendisine tevdi edilen vilayete biiyük 
hizmetler edecek bir adamdır. Şimdi 

Adliye Nazırının ismini öğrenmek 

bekleniliyor. Fakat ismi ne olursa ol
sun, kendisine her şeyden önce büyük 
bir cesaret iiycap ecleoeğini Jimdiden 
ona '!ÖyliyeHm. - Galhıs 

L'ENTRANSI l AN 

en vahim ihtilaf membalarrndan birini 

mütekabil itilafl::ı yok eden Türkiye 

ve Yunanistan Dörtler mJs::ıkının te

mellerini lrnrmuştu. 

Yapılması lazımgelen miişterek is 

olmak üzere Bulgaristan·ın Balkan İt· 

tifakma dahil olmasını kobylaştırmak 
kalmıştı. 

Bir cinayet şebekesinin Bulgaris· 

tan ile Yugoslavya arn~ında yavas ya

vaş inmeğe başlıyan manayı tekrar 

yükseltebileceğini düşünmek ne elim 
bir şeydir. 

LÖ MESSAJE d'ATEN'den 

Suikast hakkında bulgar 
gazetelerinin yazdıkları 

Profesör Genof, Sofya'da münteşir 

Utro gazetesinde yazdığı bir makalede 

Marsilya'da irtikap edilmiş olan çifte 

suikastin muhtemel netayicini tahlil 

etmektedir Muharrir diyor ki: "Avru

panın vaziyeti bu dakikada çok karl§ık 

tır. Suikast dolayısiyle vukua gelmi-

yen Paris mülakatından, yalnız Fransa 

ile Yugoslavya arasındaki münasebatı 

değil fakat umumi Avrupa siyasetini 

tenvir edecek netayiç beklenmekte itli. 

Fransa'nın son zamanlardaki btitUn 

gayreti İtalya ile bir itilafı istihdaf et

mekte idi. Fakat Paris ile Roma ara

sında vukua gelecek bir anlaşma, an

cak daha eve) Roma ile Belgrat arasın

da bir anlaşma ile kabil olabilir. Son 

zamanlarda bu siyasetin muvaffak ol

ması ziyadesiyle muhtemel bulunuyor

du. M. Musolini'nin son nutuklarını 

hassatan Milano'da söylediği nutku 
buna delil tutabiliriz. 

Diğer taraftan Sofya ziyareti iki 

Sılav millet arasında bir anlaşma ze

mini temin etmiş bulunuyordu. Filha

kika Sofya'da başlıyan ve Balkanlardn 

Merkezi Avrupa'da sulhun tarsinini 

istihdaf eden bu eser Paris'te genişle

tilecek ve ikmal olunacaktı. Ve müte

veffa Kırahn şahsiyeti ve Yugoslav 

siyasetindeki gayrikabili inkar otorite

si böyle bir teşebbüsün muvaffakıveti 

için büyiik zaman teşkil etmekte idi. 

Profesör Genof Fransa ve Yugos· 

lavya devletlerinin işlerinde gösterdik 

leri fikir takibi nazarı dikkate alarak 

makalesini şöyle bitirmektedir: 

"Fransa ile Yugoslavya'nın takip et

mekte olduğu sulh ve itilaf siyasetine. 

Marsilya faciasına kurban gidenlerin 

yerini tutacak ytiksek ve muhterem 

zevat tarafından devam olunacağından 
eminiz .. , 

Gene Sofya'da münteşir Narodn:ı 

Otbrana gazetesi de müteveffa Kıra! 

A1eksandr'a karşı hissolunan hürmet 

ile feci suikaste kurban gitmesinin 

memlekette doğurduğu mateme tercü

man olmakta ve müşarünileyhin mezi

yetlerini saydıktan sonra makalesine 
şöyle devam etmektedir: 

"Kıral Aleksandr'ın vefatının doğu· 

racağı netayiç şimdiden tahmin oluna

maz. Her şeyden evel Yugoalavlann 

ne suretle hareket edecekleri bilinme· 
mektedir. 

Fakat sarih olan bir nokta varsa o 

da Kıra] Aleksandr gibi faal ve yük

sek bir şahsiyetin tarih sahnesinden 

çekilmesi keyfiyeti Balkanlarda hisso

lunacaktır. Yüksek meziyetleri dolayı· 

siyle müsarünilevh son yirmi sene 7.ar 
fında etrafnnızda cerevan eden ve bizi 
yakından alfıkadar eden h5disatın mü
him amillerinden birisi idi. M ı•ka.:!ıie
ratımız birçok kere Sıro ordusu Bas. 
kumandanı ve Kıral naibi sıf,, iyle v-ı

tanına büyük bir sadakatle hi ·n~c• C· 

den müşarünileyhin kati azim ve cesa
reti ile çarpıc;maları milletlerin tarih
lerini sevk ve idare eden hadisat bizi 
birçok defa dost veya diisman o1arn1c 
karşı karşıya getirmisti. Bundan dola
yı aenebilir ki Krral Aleksandr'rn me
'Ziyetlerini en iyi bilenler biz bulor· 
Jarıı. 
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T ethi~çilcr 
lıakl(ıııda taf si1at 

Belgrat 14 birinci teşrin 1929 da ,.ı 
bık Zagrep mebusu Pave1iç tarafındllll 
tesis edilen giıdi Ustaşis tethişçi tcştdt 
)atı Yugoslav'yayı parçalamak ve l{ı.

vatistan'r müstakil bir devlet haline gf. 

tirmek için çalışıyordu. 

P:lVcliç memleket haricinde ilk ödl 

ce üc merkez kurmuş. sonra hakiki • 
keri kamplar vücuda getirmiştir. 

Bundan sonra Yugoslavya'ya katflıi 

müştereken çalışTİıak icin reisleri lıl 

haylof olan Makedonya ihtilal kOlll .. 

tesiyle anlaşmıya çalıştı. Bu makaatll 

1929, Viyana'da, Paveliç MakedonyaJJ 

bulgar mülteciler arasında müzakete

Jer başladı. Paveliç'in murahhası Pef' 

çets, Mihaylof'la bu hususta görüpneli 

iizere Makedonya komitesinin merkeıl 
olan Petriç'e gönderildi. itilaf husulf 

geldi ve iki komite mü,tereken çabt' 

mıya koyuldular; Esasen Kırat Alell 

sandr'ı ölıfürenin kolunda MakedonfS 

komitesinin i!'larctlerini taşıdığı ela 
mallımdur. Viyana·daki arnavut muhl" 

cirleriyle de aynı maks:ıt için mü.ı., 

kerelere girişildi ise de bunların rei.ı 
olan Hasan Bey Prikotina'nın utll 
üzerine bu müzakerelerden bir ncticf 
çıkmadı. 

Ustaşislerin gayesi büyük siyuiled 

katletmek suretiyle Yugoılavya'da deli 
şet uyandırmak ve kabilse ihtilal ç• 

kartmaktı. Fakat cinayetler bir neticl 

vermedi ve hariçte hazırlanan 1932 LJ. 
ka isyanı da pek çabuk bastırıldı. 

O zaman, tethiiÇiler bütün gayre~ 

terinin bota gittiğini görerek kıralı aı

dürmiye karar verdiler. Akıllarınd 

kırahn ölümü Yugoslavya'nın parçald 

masına, Hırvatistanın ayrılmasına vl 

Avusturya, Macaristan, ve Hırvatistalt' 

dan mürekkep bir devletin tcsekkUtti-
ne yarıvacaktı. 

LA REPUBL!rtell 

Bulgar· ~tan'ın 
kararnamesi 

Bulgaristan hükfuneti 

kanun hükmünde olmak 

gazetede çıkan kalkınma kararname#. 
nin metnidir: 

Madde 1 - Başvekile tabi oıacal 
bir kalkınma idaresi te!lkil edilmiştia 

Madde 2 - İdarenin maksadı er
kek ve kadın yurttaşları ve butgar gellf 

liğini milli ve içtimai yeni hayat şarP 
larrna uygun olarak haı:ırlamalıt ve t•fl 
kilatlandrrmaktır. 

Madde 3 - Bu maksada ulaşın 

için: 

a) İdare. kadın ve erkek yurttatl 
ve bulgar gençtigini devlet ve mille 
sadık hizmet zihnivetiyle yetiştirer 
ve teşkilatlandıracakt ır. 

b) İçtimai hayatın kalkınmayı a 
kadar E>den tezahüratını kontrol edec 
ve 

c) Yeni devletin fikirlerini ve 
riyelcrini yayacaktır. 

l\fadde 4 - İdarenin 

müteallik emirlerinin infazı biltUn 

cut kanuni te"ekküller için mecbu 

dir. Devl~t dairelerini alakadar e 

icra ettirilecektir. 

Madde S - İdarenin ba,ında 
miidür vardJ1'. 

Madde 6 - İdarenin memur tııd 
su ve içbölümU kalkınma müdUrU 

fından hazırlanacak ve Başvekil t 

fından karar altına alınacaktır; 

murlar müdür tarafından tayin e 
ceklerdir. 

Madde 7 - idarenin büt~esi rrı 

tarafından hazır]anır ve Başvekil 

mi ceridenin 34 numaralı nU 
iylan edilm~ olan ü;timal ·a:a.11111, 
ıair karam;me ...... a.dlır. 

U BULU<fUll~~ 
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AJnıan gençleri hava sporlarına 
nasıl hazırlamyorlaı" ? 

• 

... 

AlınQ11 gençlerini havacılığa alııtıran tayyare karargahlarından biri. 

"Biz uçucular, kendi gücümüzle ka-
aarıırrz "B- " 1 1 d b" • 

• 1 ,, utun a man ar a ızım 
flhi k anat açacaklar F ,, 
d • rankfurt'ta Vasscrkueppe tepesin-
d ekı kayaların üzerinde yukarıya yaz-

oığnnız beyitin almancası kazılmıştır. 
nun ·· ta uzerine konulmuş olan tunç kar-

\T 1• 2000 kadem aşağıya uzanan yeşil 
asserkueppe vadilerine, çam ormanla

rına bakar. 

d ~Burası, alman tayyarecilerinin olimp 
d~g~dır. Bu basit Sbide büyük harpta 

1 
uşup ölen alman tayyarecilerinin at-
arını ebedileştirmek ve hatıralarını an
llıak · · ı~ın kurulmuştur. 

'lasserkueppe ismi bütün alman tay· 
Yarcı · d erınce mesbur ve onun yanı başın· 
r a da büyük harp günlerine yetişip gö
.. :rnerniş olan gençler bugün uçuculuk 
ogrenirler. 

ta
Merkezi Almanya'da bulunan bu nok-
dan b" l . k" . ır a man tayyarecı ma ınenın 

i-~tdıınına muhtaç olmaksızın 235 mil -
~ mesafeyi beş buçuk saat uçarak Çe 
~slovakya'ya varmıştı. Mayıstan ikin

tıte . 
h rıne kadar alman gençleri buranın 
a"asında uçuşur. dururlar. 

'kura dört hafta sürer. Yatma, kalk· :a, ders parası da dahil olduğu halade 
; ku?l> bir almana 150 marka mal olur. 

nebilerden bunun iki misli alınır· 
Yani bir ba b. k . . • ya ncının ır urs ı""ın vere· 
ce~· ıc 

b 
gı Paranın miktarı 25 in~iliz lirasını 

ulur. 

Ecnebilere burada iyi muamele olu-
tıur. Rab ld ~ ·· b d · · ı· er a ıgıma gore ura a ıngı-
dıı hava kuvvetlerine mensup zabitler 
e talebe olarak bulunmuşlardır. 

re Burası, şüphesiz. dünyadaki tayya· 
cı· mekteplerinin en ucuzlarından birisi· 
ır. F k 

111 a at bir yabancının burada tah-
llıe ~e.mümarese görüp diploma alabil
ai 

9~ ıçin alman usulünde basit ve di · 
PlınJi bı·r h .. • "d" ...., ayat surmesı zarurı ır. 

:ou .. 
töruı .. m~nzevi tepede yer yer evler 
t\l ur kı bunlar tayyare talebesinin o
ltU~asına mahsustur. Burada büyüklü 

de ~~ki~ 0~~~~r vardır ki bunların içi~
liye Yuklugune göre dörtten on altı kı
tllek kadar yatarlar. Bunlar küçük 
zc • tep Çocukları gibi tuun masalar ü-

tinde 
ile Yemek yerler ve asgari bir para 
len gecinirler Burada herhangi bir eğ· 
kaçce,. gezinti yeri olmadığı gibi bir 
~ıl dahilde herhangi bir şehir ve 

kasaba da yoktur. Bu iytibarla ingiliz 
tayyare kulübüne benzemez, fakat bura· 
da uçuş öğretildiği muhakkaktır. 

Talebe arasında her yaştan vardır. 
aralarında on dört yaşında bir çocuğa 
rast geldim ki şimdiye kadar elli iki 
uçuş yapmış bulunuyordu. Keza elli iki 
yaşında bir adama tesadüf ettim ik oğ
lu tayyareciliğe fazla meraklı olduğu 
için kendisine de bu merak ve heyecan 

sirayet etmişti. 
Burada içtimai sınıfların hemen hep· 

sini temsil eden kimselere tesadüf edi
liyor. Ameleler, dükkancılar, talebeler, 
hükfımet memurları hepsi burada müş · 
terek bir hayat sürerek uçuculuk öğ -

renmektedirler. 
Her talebe günde laakal üç uçuş 

yapmak mecburiyetindedir. Bundan 
gayrı zamanlarda da makine ile uğraşıl
maktadır ki tayyarecilikte bunun büyük 
bir ehemmiyeti haiz olduğu aşikardır. 

Burada talebe arasında bir kaç tane 
de kız vardır, fakat kızlar bu sahada 
fazla teşvik görmemektedirler. 

Burada iki tip tayyare kullanılıyor· 

1) Zögling tipi ki bu sadece süzülüş 
için kullanılarak çok sade bir makinedir. 

2) Uzun mesafeleri emniyetle uça
bilmek için kullanılan Falke makineleri. 

Bu makinelerin fiatı 40 ile 100 ingi
liz lirası arasındadır. 

Bütün uçucular, alman hava nazırlı
ğının sıkı bir kontrolu altındadır. Bü -
tün talebeler, mezuniyet vesiykası aJ • 
madan evet iki defa sıkı muayeneye ta
bi tutulmak mecburiyetindedirler. 

Bu ihtiyatkarane tedbirler havada 
herhangi bir tehlike ihtimalini sıfıra 
indirmek içindir. Bu sene, Vasserkuep
pe'de 3000 uçuş yapılmış ve hiç birinde 
bir kaza ve hasar olmamıştır. 

Müptediler, daha hafif meyilli bir 
sırt üzerinde süzülüş talimi yaparlar. 

Hepsi Zögling tayyaresinin pilot ma
halline güzelce kayışla bağlanırlar. Al
tı arkadaşı tayyarenin kuyruğuna ka -
dar tutarlar. Sekiz on kişi de bir ipi 
tutarak tepeden aşağı koşarlar. 

Kauçukla sarılı olan bu sağlam ip
ler, makinenin burnuna merbuttur. Pi
lot, gerginliğin kafi olduğunu anlayın

ca: 
- Los ! diye bağırır. O zaman bıra· 
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kırlar. İpler sarkar, artrk müptedi ha

vanın içindedir. 
B u havada bulunuş beş, on saniyeden 

fazla sürmez ve azami çıkılan irtifa 20 
kademi geçmez. Ondan sonra yere ini
lir. Fakat talebeye yere nasıl ineceği 
öğretilmiştir. 

Ben, bazı t a lebenin alabora olduğunu 
gördümse de bu y üzden hiç bir kaza 
vukua gelmemi~tir. 

İkinci hafta daha dik yamaçlara çı
karlar. Dördüncü haftanın sonunda ise 
havanın içinde martılar gibi uçmağa a
hşırlar. 

Oralarda uçuştan inen bazı t ayyare
lerde kelebekler ve saire de bulunur. 
Kuşlar, artık bu acayip kuşla yüz göz 
olmuşlardır. Onun için yükselen böy
le bir tayyare, onları havada asla ür
kütmez. 

Bazan bulutların arasına kadar bu 
yükseliş devam eder. Baynrih Ditma r is· 
minde bir alman tayyarecisi Brezilya' da 
yaptığı bir uçuşta 13.300 kadem irtifaa 
kadar çıkarak irtifa rekorunu kırmıştı. 

Bu tayyareler saatte 20 mil süratle 
karaya inerler ki bu. bir bisiklet süra
tinden fazla değildir. 

Bundan dolayı bu süzülerek uçmak 
tecrübeleri emniyetli olmaktadır. Bu 
motörsüz tayyarelerle uçmak vesiykası
nı batnil bulunan otuz kişiden birisinin 
hana si)ylediği gibi bu uçma cihazları, 
aynı zamanda hirer paraşut vazifesini 
de görür. 

Bu çeşit süzülerek motörsüz uçuş 
temrinleri ve sporları Almanya'nın her 
tarafında yapılmaktadır. Bu spor, teh
like ve emniyet birbirine bağlı olduğu 
için cemiyet halinde hareket etmiye de 
sporcuları alıştırmaktadır. Bu bakrm -
dan da büyük faydası vardır. 

Bugünkü günde havacılığa en fazla 
ehemmiyet veren millet, almanlardır. 
Bu suretle Vasserkueppe tepesine dikil
miş olan harp tayyarecileri ihidcsi tam 
semeresini vermiş oluyor. 

Vard Prays-Deyli Meyl 

Spil{er a ı·anl)70r 
Ankara radyosunda spikerlik 

yapacak hanım veva erkek bir :za
ta ihtiyac vardır. Mesai :zamanı 
19 d11n 21 e kadardır. Buna mu · 
kabil münasip bir ücret verilecek
tir. Aranılan evsaf şudur: 

1) Umumi malumatının mü • 
kemmeliyeti; 

2) En a,ağı bir ecnebi lisanı 
ve hilhMsa tercihan f ransı:zcayı İ· 
vi bilmek; 

3) Cebre:zeli ve çok serbest ol
rnök; 

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

Talip olanların tercümeihal 
varakaları ve lüzumlu vesikalan 
ile beraber matbuat umum mü • 
dürlüf{üne müracaatları rica olu· 
nur. Seçilecek zevabn imtihanla
rı bu ayın 22 inci pazartesi günü 
saat 15 de matbuat umum müdür· 
lüğünde toplanacak radyo komiı
vonu huzurunda yapılacaktır. 

SAYIFA 5 

---
1 ~ü_rk°-fis -~lök servisiJ. 

FlLISTIN'E iTHAi. EDiLECEK 
MALLAR iÇiN MENŞE ŞEHADET

NAMESi VERiLECEK. 
Kudüsten bildirildi ğine göre Filis· 

tin hUkumeti yabancı emti~ ithalatının 
tabi olacağ ı yeni usul ve nizamlar hak
kında 27.9.1934 tarihli bir kararname 
neşretmiştir. Bu kararname ahkamına 
nazaran ithal edilecek mallara ait fatu
ralara malın hakiki kıymeti. tam ve sa
hih olarak nevi ve cinsi, adedi, mikdarı, 
sıkleti yazılaca\t ve bir de menşe şeha
detnamesi rapteclilecektir. 

Bu hususta birkaç güne kadar mü -
fa~al malfimat verilecektir. 

ISPANYA'YA lTHAL EDiLECEK 
YUMURTALARIN BEDELLER[ 
HAKKINDA BlR KARARNAME 
Madritten bildirildiğine göre İs -

panya döviz idaresince ittihaz olunan 
yeni bir karar mucibince bundan sonra 
ispanyaya ithal edilecek yumurtaların 
bedelleri muayyen bir kliring veya ta
kas hesabına yatırılması evelce karar -
laştrrılmamtş olduğu takdirde ancak 
ecnebi firmaların veya bankalar tara -
fından tevdi edilecek konişmentolar 

mukabilinde tediye olunacaktşr, 
Bundan başka döviz merkezi idare

sinin müsaadesi olmadan hariçten gele
cek mallar için manifesto verilmesi de 
menedilmi~tir. 

YUMURTA FlATLARINDA YENi
DEN YÜKSELiŞ VARDIR. 

İstanbul şubemizden bildirildiğine 

göre Almanyadan yumurta talebi faz. 
lalaşmakta ve fiatlarda hissedilecek 
derecede tereffü müşahede olunmak
tadır. Nitekim Cif Triyeste 85 marka 
(39-40 T. L.) talep vardır. Binaenaleyh 
tüccar ve müstahsilimizin ehemmiyet
le nazarı dikkatini celbcderiz. 

ALMANYA'DAN BiR FiRMA ARPA 
ALMAK lSTEYOR. 

Berlin şubemizden aldığımız son malu· 
mata göre Münihte Hans Trem:ml, 
Grossmarkthalle müessesesi 60/ 68 tik 
yemlik arpa üzerine derhal 3.000 ton 
mal istemektedir. 

Tüccarımızın nazarı dikkatini celp 

ederiz. 

AVUSTURAL Y A'NIN 1934 - 1935 
BUCDA Y REKOLTESi 

Avusturalya buğday birliğinin tah
minine göre 1934/ 35 senesi buğday re
koltesi geçen senenin 174 milyon bu
şeline mukabil 124 milyon buşelden 

ibarettir. Garbi Avusturalyanın buğ

day mahsulü, muhtelif sebeplerle uğ

radığı hasarat dolayısiJe geçen senenin 
37 buşeline mukabil 27 milyon buşeli 
geçmiyeccği tahmin olunmaktadır. 

RUSYA - BULGARiSTAN 
TiCARi MONASEBETLERl 

Bulgar matbuatının verdiği malU.. 
mata göre Bulgaristan ile Sovyet 

Rusya aıaıımda iktısadi 111ü.-ıasebellerl 

canlandırmak ve il~rlctmck maksadilo 

Sofyada bir Bulgaristan - Rusya ti• 
caret odası tesis cdilmi~tir. 

YUNANISTAN'A MISIR ITHALl 
SERBEST 

Ati nadan bildirildiğine göre yu
nan hükumeti serbest ithalat ~uretile 

muayyen bazı maddeleri memleket da
hilinde ucuzlatmaya karar vermiş ve bu 
meyanda 10.000 ton mısırın gümrüksii2 
elarak Yunanistana ithaline müsaade 

etmiştir. 

ARZ VE TALEPLER 
Ecnebi müesseselerinin Türkiyc'den 

satın almak istedikleri emtea ve bunlao 
nn adresleri aşağıda gösten1mi~tir. Ta• 
cirlerimizin bu firmalarla münasebett 
geçmeleri tavsiye olunur. 

Talep eden firmaların adreıleri ve 
talep edilen mal: 

Rcichsverband Deutscher Teppich 
und Mübelstoff - Fabrikanten, Leipzigt 
1 milyon kilo '.kadar yün. 

Reichss~lle filr Eier, Bertin W, Kal 
chtrasse 6 • 7: Yumurta GH. 

"ORAK", Berlin W 15, Kurfürsten. 
damm 216: Pamuk. 

Klipp et Witte, Bremen: Zahire Vf 

yemlik. 
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. Einıı 

kaufsabteilung, Btrlin SO 36: Kro~ 
madeni. 

Walter Wacker, CHEMNİTZ, Postl 
strasse 11: Yün, yaprak, tohum, zahireı 
bakkaliye . 

Ph. Wfntu, Hamburg 1, Schmope~ 
atehl 20-21 Buğday ve çavdar kepeği; 

Dr. Beckcr, Bertin • CharlottenburfJ 
Wilmersdorferatr. 82: Pamuk. 

Erhard Andreas, Bremen, Werder • 
strasse 1 ı : Zahire ve yemlik. 

H. S. Kramer, Ber\in W 15, Darm' 
sterterıtraase 4: Pamuk çekirdeği. 

Hambrock et Co., G. M. B. H., Berw 
lin C 25, Alexanderplatz l: Yumurta. 

ARANIYOR! 
Yenişehirde möble ve 

konforlu bir oda veya 
küçük daire .. Telefon 
1 8 4 O a müracaat. 

8-4689 

{~ .. IT0aa1111m....-••••••~ 

DOKTOR 

~ 

Baba Hazım 
GAZİ TERBİYE 

ENSTİTÜSÜ HEKİMİ 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gençağa 
apartrmanında Hususi 
daire telefon: 2661 her 
gün öğleden sonra saba· 
ha kadar gece müracaat
ları kabul olunur. 8-4396 

.. ~nmm•~~ ... e.u...-

lialcirni - . M" . . 
Yeti ıllıve'nın romıtm: 3 Tefrika: 120 

insanlığın b a 1 i 
Andre Marlo 

Verdc pekr k a··k·· .. .. d 
b :ı:O sıva o untusu var ı. 
~atof: 

- Ver, dedi. 

l>a1:11aklarının ucu ile siyanürün biçimini tanıdı. 
Gerı ve d. · · · an eH 

gösteriyordu. Katof ayağa kalkabilmişti. Müfrezeye ku -
manda eden adam Kiyo'nun kolunu tutup katılmış olduğu
nu anlayınca Suen'in koluna yapıştı; o da katılmıştı. E · 
sirlerin ilk sıralarından son sıralarına doğru bir mırıltı in
tişar ediyordu. Müfreze kumandanı, bu sefer de, Kiyo ile 
Suen'in bacaklarını kaldırıp bıraktı; onlar da kaskatı ol · 
muşlardı. Zabiti çağırdı. Zabit de aym hareketleri tekrar· 
ladı. Esirler arasındaki mırıltı ziyadelesivordu. Zahit Ka
tofa baktı. 

sıkarım ki beni öldürmeğe mecbur olurlar. O zaman benJj 
öldükten sonra yakarlar .... ,, O sırada, neferlerden biri Ka .. 
toru yakalayıp kollarını arkasına çevirirken bir başkası da 
ellerini bir iple iyice bağladı. 

"Eh, ne . yapalım t Farzedelim ki bir yangında yanaralC 
öldük!,, Yürümeğe başladı. Sessizlik, iniltilere rağmen 
gene eskisi gibi fener, şimdi de Katof'un çok siyah göl• 
gesini karanlık pencerelere, kocaman bir hayalet halinde 
cıksettirdi. Yaralan yüzünden yavaş yavaş, dura dura yü
rüyor ve fenere yaklaştıkça başının gölgesi tavanda büyü.ı 
yordu. Salondaki karanlık canlı gibi 'di ve sanki onu adım 
adım takip ediyordu. Sessizlik o kadar af.zlalaşmıştı ki Ka• 
tof'un her bir adımı adeta teker teker duyuluyordu. Bütün 
başlar, yukardan aşağıya doğru sallanarak, adımlarının vez.ı 
nini sevki ile, korku ile, tevekkül ile takip ediyordu. Bütün 
bu başlar kalkık kaldılar. Kapı kapanıyordu. 

(J,,.L r ı ve verirken de gene kendı elını aray 
~•a fazı · ·b· · 

~atı>ara a sıktı .ve omuzlan titriyerek, dişl~ri b~rı .. •rı~~ 
ita ~ k bekledı. Kendi kendine: "Bari üzerındekı gumu~ 

gıda r ~ · T iu el _ag~en siyanür bozulmamış olsaydı!,, dedı. uttu-
lı:ayb anı hır kavrayışla elini büktü ve sanki karanlıkta 
tc oı~la__n vücuda o elle bağlı imiş gibi bu vücudun gerilmek
diy0rdugunu duydu. Katof bu mütekallis soluklara gı~ta ~
ba~1 u. Bu sırada hic kimsenin dikkat etmediği haf ıf hır 

c:. rış du 1 ~ • l"k 
kapladı. Yu du. Ve sonra gene her tarafı eski sessız 1 • 

}(atof Yaln ı - y·· ·· t" ata ?ak b k ıı ıgmı bir kere daha duydu. uz us u Y -
d e lem. - . .. r 
urrnu ege başladı. Omuzlarındaki titremeler bır tur u 

Yordu. 
Gece 

kardıQ-. ~-a~.ısı zabit geldi. Biribirine çarpan silahların çı-
,_ c:.• guruıc 1 
4<U'. Bu"t·· u arasında altı nefer mahkumlara yak aştı· 

un e · ' 
Yeni ~ı~ler uyanmışlardı. 

- atılııı 1getırılen fenerde ancak uzun ve müphem şekiller 
ş toprakta mezarlar - ve gözlerde birkaç akis 

Cevap vermek neye yarardı? 
- En yakındaki altı esiri ötekilerden ayırınız. 
Katof cevap verdi: 
- Buna lüzum yok: onlara siyanürü ben verdim. 
Zabit duraladı ve sonra sordu: 
- Ya siz ? 
Katof derin bir memnuniyetle: 
- Yalnız iki kişilik vardı, cevabını verdi. 
Sonra, aklından: "Şimdi suratıma tüfeğin dipçiğini yi

yeceğim.,, düşüncesini geçirdi. 
Esirlerin mırıltısı hemen hemen bir gürültü halini al • 

mıştı. 

:Eabit sadece. 
- Yürüyelim, dedi. 
Katof, evelce de ölüme mahkum olmuş bulunauğunu, 

üzerine mitralyözlerin çevrilmiş olduğunu, onların ateşini 
işittiğini unutmuyordu. ..• "Dışarıya çıkar çıkmaz, içlerin 
den birini bo&maia teşebbüs ederim. Parmaklarımı o kadar 

Derin derin nefes alışlardan doğan bir gürültü yükse( .. 
meğe başladı; uyuyanlara mahsus nefes alışlar.... Bütün 
oradakiler, burunlarından soluyarak, çeneleri ıstıraptan 
biribirine kenetlenmiş, hareketsiz, ötecek olan düdügün. 
sesini dinliyorlardı. 

Ertesi gun 

Beş dakikadan fazla bir ::zamandanberi Jisor piposuna 
bakıyordu. Önünde yanan bir lamba, açık bir af yon kutusu. 
temizlenmiı afyon çekme aletleri duruyordu. 

Sonu var 



~YIFA 6 

• ilan 
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Muhterem halkımızın ehemmıyetle ~ 

nazarı dikkatlerine: İ 
1 1 - Cümhuriyet bayramında yaptıracağınız do 1 
e nmıma tesisatını ancak Nafıa Vekaletinin ehliyeti İ 

fenniye vesikasını haiz ve şirketçe mukayyet elek • ~ 
trikçilere yaptırınız. ~ 

2 - Tesisatınızı yapan elektrikçi marifeti1e şirke· 1 
timize ihbarname gönderip tesisatınızı muayene etti · ~ 

§ nmz. ~ 

3 - Donanma tesisatının esas tesisatmızdan ve I""' 

muaddidinizin tahammillünden fazla olup olmadığını 
elektrikçilere muayene ettirip şirketimize haber ve · i 
riniz, ki icabında başka muöddit vaz' edebilelim. İ 

Aksi takdirde hüyük arızalara, dolayısile şehrin § 

cadde ve büyük kısımlarının karanlıkta kalmasına se· f: 
bebiyet verebilirsiniz. §: 

Tehlike ve anzalar<lan ı:;akmmız. 1 
E ektr·k ş·rketi i 

lln•ımııııt!l!Jl' lilUnuıııuı ıınııııınıırnııııııııııııııııaıı:ınmıınıımınnnml!lllmıllllıınııımımımıı111ııınıın1nnıımınınıuııı!ll11mnum~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

48 ADET OTOMOBİL DIŞ LASTIGt 
9 ,. OTOMOBİL tc LASTİÖİ 

48,86 METRE ARABA LASTİÔİ 

Yukarda yazılı üç kalem araba ve otomobil lastikleri 
açık müzayede suretiyle 10-11-934 tarihinde satılacaktır. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün fabrika umum 
müdürlüğünde nakliyat kısım amirliğine ve müzayedeye 
iştirak edeceklerin de teminatlariyle birlikte yevmi mu-
ayyeninde komisyona müracatlan. (3051) 8-4694 

150 ADET ÇELİK SAÇ 28-10-934 
MUHTELİF VİDA VE ÇiVJ 28-10-934 
1300 KİLO SUTKOSTİK 28-10-934 
MUHTELİF BEZ 28-10-934 

Yukardaki malzemeler ayrı ayrı pazarlık suretiyle 
18-10-934 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Ta-
liplerin teminat ile müracaatları. (3052) 8-4693 

14 TAKIM ELBİSE ) 

14 ADET KASKET ) 
4 ADET KÜRK İÇİ ) 27-10-934 

14 ÇİFT FOTİN ) 
14 ÇİFT DOLAK ) 

47 KALEM ECZA VE ALATI SIHHİYE) 27-10-934 
Yukardaki malzeme ayrı ayrı pazarlık suretiyle 27-10-

934 tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. (3074) 8-4727 

BİR KADRAK TEZGAH .tS.10.1934 
BİR TON GRAFİT 25.10.1934 
5 ADET SU SAATİ 25.10.1934 

Yukardaki malzemeler ayrı ayrı pazarlık suretile 25.10. 
tarihinde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
rin teminat ile müracaatları. (3094) 8--4734 

500 GRAM PİLATİN TEL 
Yukardaki malzeme aleni 

münakasa suretiyle 12-11-
P34 tarihinde saat 14 te iha· 
lesi icra edilecektir. Talip
lerin sartname icin her gün 
~ğleden sonra münakasaya 
girmek için de o gün temi
nat (ve teklifat) ile müra-
caatfcırr. (307n) 8-4726 

41 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

5.12.1934 tarihind müna
kasa ile alınacağı ilan edi • 
len 17 kalem elektrik mal -
zemesi 17 kalem olmayıp 
taliplerine verilen şartna -
meler ve listelerinde yazılı 
oMuğu üzere 41 kalem oldu
ğu ilan olunur. (3073) 

8-4710 

PARİS ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN 

Diş tabibi 

Ekrem Avni 

HAKİMİYETİ MfLLlYR 21 1. TEŞRiN 1934 PAZA!!-

Ankara Levazım amirliği ı· 
sabo alma komisyonu · 

ilanları. 

İLAN 
İzmit garnizonuna teslim 

490 Darice garnizonuna tes
lim 110 Tuzla garnizonuna 
teslim 60 ki ceman 560 ton 
linyit maden kömürü 6 teş
rinisani 934 sair günü saat 
14 de kaoalı zarfla münaka
sası yapılacaktır. İsteklile · 
rin sartnameyi görmek ve 
taksitlerini anlamak üzere 
herO'ün Eskisehirde kolordu 
ve f zmitte fırka levazım mü· 
<lüriyetine ve ihale g-ününde 
muayyen saatte fırka satın 

alma komisyonu riyasetine 
müracaatları. (2993) 

8-46{)8 

İLAN 
İzmir tayyare alayının ıh· 

tiyacı icin yüz kırk bes bin 
iki vüz kilo ekmek 28-10-934 
paı-":\r giinü saat 15.5 ta ka
palı zarfla satın almacaktır. 
Şartnamesini gönnı;:k isti· 
yenlerin hergün t"'liplerin de 
be1ti s:ıatten evel İzmir Tay 
yare alayı satın ~lma komis 
yonuna miir:ıcaatlan. 

(2895) 8-4466 

tT ·" ~ 
As.a~ıda cins ve miktarr 

yazılı be~ kalem sebze 23 
tesrinievel Q34 ~alı günü 
~mat 14 te pazarlığı icra kı
lınacaktır. Sartn?.mesini gör 
-ııek istivenler her gün ta
l iplerin rle belli saatte temi 
·ıatlariyle birlikte Ankara 
Levanın Amirliğ"i satmal
rna komisyonu ri"asetine 
mür~raatlan. (~088) 

Kilo Cinsi 
7200 İspanak. 
9000 Soğan 

14400 Lahna. 
7200 Pırasa. 

19500 Patates 
8-4'/3J 

; LA~ 

Aksehir'de bulunan kıta
tm ihtiyacı icin 200.000 kilo 
un kapalı zarf usulile ihale
si 15.11.1934 persem be günü 
sz.at onda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek is
tiyenlerin hergün taliplerin 
de belli saatten evel temi -
nat ve teklif mektuplarile 
beraber Konyada Fırka sa • 
tın alma komisvonuna mü -
rı.caatlan. (3na~n 

8-4736 

İLAN 

Karamanda bulunan kı
tat ihtiyacı icin iki yüz hin 
kilo un kapalı zarf usulile 
ihalesi 15 tesrinisani 1934 
persembe günii saat onda 
vapılacaktır. Sartnamesini 
görmek istiyenlerin hergün 
tcıliplerin de belli saatten e
vel teminat ve teklif mek · 
tuplarile birlikte Konyada 
Fırka satın alma komisyo · 
nuna müracaatları. (3099) 

8-4735 

Sa tıhk av köpeği. 
Kıymetli bir av köpeği 

satılıktır. Görmek istiyen
leı postahane caddesi çeş
me çıkmaz sokak N o. 9 

8-6467 

lmtıyaı ıahibı ve Baımu l 
barriri FAl.tH RIFKl 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri müdürü NASUHi 
ESAl 

--<-C;.O,._ 

Çank1tı ca<ldesı civarında 

Hakımıvetı Millıye Matbaaj· l •unda hn1lm1şt11. 

• 

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

z;z 

~~ Ut•\ lt•t Ucmİr}·olları lJ · T. rfa. C. U .1-'lerJ{ez Reisliğinden: 
~~ mum l\lfüliirliiğii "'atın 
.. : alma komisyonu ilanları Elbise münakasası t LAN 

469,831 M3 çam kereste

nin münakasası f eshedil

miştir. İşbu kereste pazar

lıkla alınacaktır. Pazarlık 

1-Xl-934 perşembe günü 

5aat 16 da idare binasında 

yapılacaktır. Fazla tafsilat 

icin Ankara'da malzeme da
iresine ve !stanbul'da Hay

darpaşa mağazasına müra
caat edilmesi. (3062) 

Cemiyet odacıları için elbise, palto yaptırılacaktır. 't~ 
liplerin Cemiyet Merkezinden şartnameyi almaları ve ıııil' 
nakasaya iştirak etmek üzere 25 birinci teşrin 934 perşerl" 
be günü saat on beşte muhasebe şubesine müracaat etııı' 
l eri. 8-4 712 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Emrazı Zühreviye Hastahanesine alınacak.~ 

lan 41 kalem alatı tıbbiye münakasaya konmuştur. 8 ikiı'* 
ci teşrin 934 perşembe giinü saat on dörtte ihalesi yapıl" 
cağından taliplerin şartnameyi görmek üzere hastahatıe' 
ye, ihale giinünde teminatlariyle birlikte vilayet mübaY" 

8-4728 at komisyonuna müracaatları. (3050) 8--4677 

HAVACIIJll{ VE SPOR 
129 UNCU SAYISI ÇIKTI 

-İÇİNDEKİLER-
- Hava muharebelerine karşı Picrre Cot 

- Londra - Melbunı yarışını kim kazanacak? 
Orhan Havdar 

- Bugünün çok çabuk uçan tayyareleri 
- Uyku uyutan yeni bir zehirli e-az daha 
- Her genç tayyareci olabilir 
- En iyi arkadaş Hammeli 
- 30 ağustos intibaları 
- Ehliyet ve liyakat meselesi llyas 
- Erguvanın hikayesi ~ever Ziya 
- Grup birinciliklerinde Çankaya 
- Çankaya kaptanı ile hir mülakat 
- Ankara Bisiklet şampiyonluğu Kemal Celal 
- Balkan Güreş şampiyonluğu 
- Amerika kupası 
- Sinema 

LT1y1x1TJ!ı:J.1:1y1-rl!'ı::1:ı:1J:1Tf.r.1yl;f!ı:.Jı.Of"I1.x1P:.71"'x4b~:ı: :r: - ~T:!:t: :r. 
il 

1 
1 SİNEMALAR 1 

1 KULÜil YENİ 1 Bugün, bu gece 
Meşhul" Tenor Herbert Ernst Grob 

tarafından temsil edilen: 
AŞKIN SESİ 

Almanca sözlü fevkalade güzel sahne
leri havi büyük operet. 

Ayrıca: Mikimavs futbolcc 

Bugün, Bu gec 
KİBAR HIRSIZ 

Fransızca sözlü son derece cazip, aşk 
ve macera filmi. 

RONALD COLMAN
KAY FRANCİS 

Ayrıca: Mikimavs futbolcu. 

1-talil Naci l{a~t«;ılık ve Matbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkardır. Telefon: 1230 



Tl!:JQ KiYE 

llRAAT 
19ANKASI 

-DARA· 
BiRiKTiREN 
QA~AT l;OJ;Q 

.......___ __________ ~~~~~.~~--~--~~~~~ 

Savur Belediye Reisliğinden: 
~~a.zanırz numara koruna işi için saçtan ve numaralan-

~mş (20) santimetre uzunluğunda ve (15) santimetre 
~tşl~ğinde (300) sokak numara levhası ile (8) santimet
rıu renışliğinde ve (10) santimetre uzunluğunda (5700) ev 
'(2Qrrıara levhası almacaktrr. 9-10-934 gününden itibaren 
la ) gün için açık eksiltmeğe konulmuştur. İsteklilerin 
nı rt;ıaıncyi anlamak iizere Savur Belediye Reisliğine da-
~ası ilan olunur. (3025) 8-4655 

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

katran yağı kapalı zarf usulü ile münakasaya çıkarılmış
tır. 

Münakasa 12 ikinci teşrin 1934 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 15 te Nafıa Vekaleti Müsteşarlık makamın
da yapılacaktır. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikaları 
ile (4875) liralık muvakkat teminatlarının Merkez Muha
sebeci1iğine yatırıldığına dair makbuz veya Banka mektu
bu ile aynı gün ve saatte komisyonda bulunmalan laznn-

H alk tş idarehanesi lllllllllllmDllg dır.Talipler bu husustaki Şartnameleri (10) lira mukahi· 
e tinde Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden ~ Adliye sarayı caddesinde Balıkpazan meydan • ı a1abilirler. (2970) 8-4565 

-.,;ında polis noktası kaTSYSL ----------------------
TELEFON: 2037 1 

f Her nevi bono, emtia ve emlak alım, satımı ve e. 

daresi, devairde iş takibi, yazı ve tercüme ve buna laır; 
benzer halk işleri için çalışan Ankaramrzm şayanı iti-
lttat ve ~ki hir miieq!':pc:pqirJir. 8-4322 

Ankara Halkevi ReisJWnden: 
lo lfalkevt için 60 ton koli kömürü alınacaktır. İhale 23. 

·934 1 •• 'ııl sa ı güntı saat 17 de yapılacaktır. Satıcılar şeraıtı 
~ak Ü?.ere hergün Halkevine müracaat edebiHrler. 

~afıa Vek31etinden: 
!iecı!' ~kiıet hinasmm 17 penceresine muktazt muhammen 
~lı 0800) lira bulunan perde tül ve komişeler paazr-
~bayaa edilecektir. ' 

ls te ~ lık 4. 11. 1934 tan1ıine müsadif pazar günü saat 
~. ekiıet Malzeme Müdürlüğü makamında yapıla-

~alipleriıı Ticaret Odası vesiykası ve 135 liralık mu
J..; ~ !eminatlannm Merkez Muhasebeciliğine yatmldı
'-ıet ır olan makbuz veya nümunesine uygun banka ke
'-ituı tnektubu ile beraber aynı gün ve aaatta komisyonda 

'r ~lan lazımdır. 
~1etalıpler bu husustaki şartnameleri parasu olarak Ve
.............._ 1.ta17.enıe Müdürlüğünden alabilir. (2927) 8-4602 

l>inar Beledive ReisJiiinden: 
~ . ' 

te\1f~ı ve Yollar kanununun birinci ve ikinci maddeleı:ine 
ll ta~~ Yapılacak memleket haritası ve müstakbel hanta· 
~lira bınen 300 hektar olup beher hektara tahminen on 
2?. ıo. 9 edene kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkanı~~ 
11lldiiğU 34 cu~art~si ,;inü saat 14 te teklifler muvafık go
l'tı-llıreti takdırde ıhalcsi yapılacaktır. Şartnamelerden. bi
~ tönd l~tan.bul Ankara fzmir Afyon belediyeleri'!e !lan 
~ beı eti_lını! olup taliplerin depozitolariyJe bırlikte 

edıyesıne müracaattan ilan olunur. (2950) 
...........___ 8-4560 

4-ıkara C M··dd • • u eı 

Umumiliğinden: 
~::- unıwni hapishanesi surundaki çatlakla ~çe 
riıa ~ lllilnakasa ile tamir ettirilecektir. TalıpJe
lihı olaıı 5 eyi CCSnnek Uzere Müddei U. liğe ve ihale ta· 
lıliiracaatl • 11

• 934 P9ftrtesi gftnU vı1ayet idare heyetine 
an. (3028) 8--4648 

Jandarma Umum Kumandanlığı 
.\nkara Sabn Alma 

Komisyonıından: 
Aşa~ıda yazılı (3) kalem eşya hizasında yazılı günler

de kapalr zarf usuliyle satın alınacaklardır. İstekliler şart
name ve nümunelerini her gün İstanbul Jandarma heye
tiyle komisyonumuzda görebilirler. Eksiltme için gün ve 
saatinde ilk teminat makbuzu veya banka mektubiyle ko
misyonumuza gelmeleri. (2961) 

1 - (2039) çift yemeni 5-11-934 pazartesi saat 2 
2 - (1797) ,, Çizme 3-11-934 cumartesi ,, 2 
3 - {22345) Metre yataklık bez 4-11-934 pazar ,, 2 

8-4633) 

1 K~~:=i=::ı 
Emlak ve Eytam Bankasından : 

Esas No. Mahallesi Nevi Emlak No. 
3 Atıfbey Mah. Hane 65 Zemin kat: 2 oda 

ı hala 1 mutfak Birinci 
kat: 2 oda ı hala 1 mutfak 
çatı katı: 1 oda l balkon 

Yuliarda mevki ve evsafı yazılı hane ihale bedelinin 
1/'4 ü peşin mütebakisi üç senede müsavi taksitle ödenmek 
ve% 9.1/2 faize tabi olmak üzere açık artırma suretiyle 
satışa çıkanlmıştır. 27 birinci teşrin cumartesi günü saat 
on altıda ihalesi yapılacaktır. Teminatı 450.- dört yüz elli
liradır. taliplerin Bankamız Merkez şubesine müracaattan 
ilan olunur. (3089) 8--4730 

Denizli Lisesi Müdürlü ğiinden: 
l - Mektebimizin senelik mütenevvi erzak, mahruKat 

ve tenvirat ihtiyacx 16.10.1934 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 - 5.11.1934 paazrtesi ,;Inü saat 14 de mektepte te -
şekkül edecek komisyonda bedel haddi Jayik görüldüğü 
takdirde ihalesi icra edilecektir. 

3 - Şartlarını almak istiven taliplerin mektep idare -
sine müracaat etmeleri 1azımdır. (6870) 8-4733 

Jandarma U. Kumandanlığından: 
Yenişehir'deki Jandarma Umum Kumandanlığı dairesi

nin mefruıatı yeniden tesbit edilen esaslar1a tekrar mü
nakasaya konmuştur. Eksiltme işi birinci tepinin 
otuzuncu sah günü saat on beşte yapılacaktır. De
ği§ik1ilderi anlamak ve muayyen giinde münakasaya işti
rak etmek üzere J andanna Umum Kumandanlığı Levaznn 
Müdür1üiüne müracaat edilmest (2903) g......tm;O!i 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alma 

Komisyonu ilanları 

tT...AN 
(25) ton benzin kapan 

zarf usuliyle satın alınmak 
iizere münakasaya konmuş
tur. İhalesi 31-10-934 çar
şamba günü saat 11 dedir. 
Taliplerin evsaf ve şartna
meyi görmek üzere her gün 
M. M. V. satmalma komis
yonuna müracaatlan ve mü
nakasaya iştirak edecekle
rin de teminat ve teklif mek 
tuplannı ihale saatinden e
ve) mezkllr komisyon reis
liğine vermeleri. (2898) 

8--4475 

i LAN 
12 takım kursunlu akümu

latör aleni münakasa ile 
mübayaa edilecektir. İhale
si S 1 l. 934 pazartesi günü 
saat 11 dedir. Taliplerin ev
saf ve sartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasa
ya iştirak edeceklerin de te
minatlariyle M. M. V. Sa
tmalma komisyonuna mü
racaatları. (3001) 8-4612 

f'LAN . 

Ordu ihtiyacı için (650) ile 
(750) baş sahra top koşumu 
beygir kapalı zarf uswiyle sa
tın alınacaktır. İhalesi 22-10-
Q34 ı>a?..artesi günü saat 14 te 
icra edilecektir. Talipler ev
"af ve sartnamesini görmek Ü· 
ıere her giin öğleden sonra ve 
münakasaya iştirak edecekle -
rin o giin ve saatinden evel 
teminat ve teklif mektuplariy 
le birlikte M. M. V. satmalma 
komio.1yonnna müracaatları. 

(2129) 7--3495 

İLAN 
Çatalca miistahltem mev

ki emrindeki kıtaat ihtiyacı 
için 82 ton tüvenan 162 ton 
levamarin kömürü kapalı 
zarfla satın alınacaktır. İha
lesi 31 birinci teşrin 934 sa
at l 5,30 - 16,30 dadrr. Talip
lerin şartname ve nümunesi 
ni görmek üzere her gün te
minat ve teklifnameleriyle 
vaktinden evet komisyonda 
bulunmaları. (2880) 

8-445~ 

iLAN 

(134) adet Parabellum ta
bancası kapalı zarf usuliyle 
alınmak üzere münakasaya 
konmuştur. İhalesi 28-10-
934 nazar günü saat 11 de
dir. Taliplerin evsaf ve şart
nameler ite nümunesini gör· 
mek üzere her gün M. M. 
V. Satınalma komisyonuna 
müracaatlan ve münakasa
ya istirak edeceklerin de te
minat ve teklif mektuolan
m ihale saatinden evel mez
k6r komisvon reisliğine ver 
ıneleri. (2897) 8--4474 

İLAN 
(16428) ki1o gıliserin ka

palı zarf usuliyle miibayaa 
edilmek üzere münakasaya 
konmustur. İhalesi: 25·X·934 
per~emhe giinü saat on bir
dedir. Taliplerin evsaf ve 
şartnames1ni g-önnek iizere 
her ,;in öifleden sonra M. 
M. V. satm alma komisvo
nuna müracaatlan ve müna
ka!llava i~ti~k edeceklerin 

de ihale saatinr'len cveJ te
minat ve teklif mektupları
m mezkGr komisyon reisli
ğine vermeleri. (2i83) 

8-4336 

İLAN 
Selimiye'deki kıtaat ihti .. 

yacı için 300 ton un kapalt 
zarfla satın alınacaktır. İha· 
lesi 31 birinci teşrin 934 çar
şamba günü saat 16 dad?.'. 
Taliplerin şartname ve nu· 
munesini görmek üzere her 
gün teminat ve tek!ifname
lerivle beraber vaktmden e· 
vel Fmdiklı'daki komisyon· 
da bulunmaları. (2881) 

8-4453 

fl .. AN 
M. M. Vekaleti için kapa· 

Iı zarfla mobilya satın alına
caktır. İhalesi 5 2 Tes. 934 
pazartesi günü saat lO d~
dır. İsteklilerin şartnamesı
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya istirak edecek
lerin muayyen gün ve saa
tinde müracatlan. (2Q78) 

8-4587 

İLAN 
Ordu Baytariye ihtiyacı 

için 19 kalem cam porselen 
ve madeni mevzuat ile am
pul ve serum şişeleri kapa
lı zarf usuliyle satın alına· 
caktır. İhalesi 30·10·934 .sa
lı günü saat 14 te icra edıle
cektir. Th1iplerin evsaf ve 
şartnamesini görmek üzere 
her gün öğleden sonra ve 
münakasf ya iştirak e~ecek
lerin ihale gün ve saatın?en 
evet teklif ve teminatlarıyle 
birlikte M. M. V. satınalma 
komisvonuna müracaatları. 

~2883) 8-4452 

ILA N 
saıronbolu'daki kıtaat tn .. 

tiyacı için 270 bin kilo • re: 
kompozelave kömürü yırmı 
gün müddetle ve kapalı zarf 
usuHvle münakasava kon .. 
muştur. İhalesi 25-10-934 

persembe günü saat 15.30 
dadır. Sartnamesini görmeı< 
icin her ,pin ve m~naka~a· 
va iştirak ~deceklenn o. gun 
ve saatinden evet tekhf ve 
teminatları He Safranbol~:· 
da As. Sa. Al. Ko. nuna mu• 
racaatlan. (2882) s--«3o 

fE 

Memur aranıyor 
Satış mağazalarımızın 

eldiven. şapka, k~r~ kı· 
sımlariyle vemelcı:ım~de 
ve çiftlik daktilo ışlenn· 
de çabştmlmak üzere ka
dın ve erkek memurlar 
alınacaktır. lstiyen~erİ!' 
Ankara'da Orm~ Çıft!~ 
ği Umumi İda~sıne mu· 
racaat eylemesı. 

Telefon: 1824 
Posta kutu: 33 

8-4704 •• 
Kiralık daire 

Alim Bey apartımahu•• 

da nezareti fevkalide ve bli• 
tUn konforu haiz bir daire 
kiralıktır. Kapucıya mUra• 
caat. 8--4663 

Kemerhisar Belediye 
Riyasetinden: 

~5500) lira bedeli keşifli Kemerhisar köyüne bl naat 
mesafeden getirilecek içme suyunun şartnamesinde 111114 

harrer şerait dairesinde 8-10.934 tarihinden 28-10-934 ~ 
rihine kadar 20 g6n müddetle münakasaya vazedilmİf oı. 
duğmıdan bu baptaki prtnameyi gön..a ve anlamak ~ 
yenlerin % de yedi buçuk teminatı ~kkate akçeleny· 
Je birlikte Kemcrhisar Belediyesine müracaattan. (3071) 

8-4729 



SAYIFA 8 HAKİMiYETİ MiLLiYE 

h k abri n n 

Adeti mıub ~alıyor, 1Jaıvelcillml~ neıı l~lndı iıtımıır tıltiı ediyordu, 

0 a§ta ismet Pş., bütiJn ziyaret~iler ve halk l11brUıay• dolru Jlerlemeğı 

Uzattı, llıcılırındın duımnlu ~ıfan, Tutul lı6rllıaı rlrlol'°"' .. 

Başvekilimz daima doğru olan tlkü§ile 
bu eseri salatan bir nutuk ıöyledJ. 

Ankara Halkevi Reisliğinden ı 
Temsil komitesine aza seçmek 

üzere bu 9ubeye menıup azanm 
22.10.1934 pazartesi günü saat 18 
otuzda halkevine gelmeleri rica 
olunur. 

Bu gece açık eczahaneler 

Anafartalar caddesinde 
SEBAT 

Yealeelürde Gazi WYannda 
YENiŞEHiR 

21 1. TEŞRiN 1934 P 

ılı merasımın 

Sanayi programını kuran Bapelcil/mi• d6rdDnca şehr labrlkasmın 

kord•le1ini eli il• bnl. 


