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Gündelik. 

ŞAUK VE GARP ARASINUA •• 

• Türkiye, coğrafi vaziyeti itiba
rıyle sark ile garp arasında mü
him bir rol oynamaktadır. Önce
den ti.irk inkılabının yüksek ülkü
lerini evice bilemiyenler arasında 
bu rolden kuşkulananlar vardı. 
Türkive umumi siyasetinin bugü
ne kadar olan gidişi ile milli ve 
beynelmilel hayattaki hedeflerini 
bütün dünyava eyice anlattıktan 
sonra onun iki kıta arasındaki ro
li.~nün mahiyeti hakkında da hiç 
hır ıtüohe VP. tereddüt kalmamış
tır. inkılap Türkiyesi iki kıta ara
sında ancak insaniyet ve medeni
yet umdelerinin alım ve verimine 
ve buradaki milletlerin sulh ve sü: 
kün İcinde biribirlerini anlayıp 
her<"'"-er çalışmalarına tavassut e
debiHr. 

Milli kalkınma ve yükselme 
h~susunda çalışmakta olan Afga. 
nıstl'ln'ın Cemiveti Akvama aza o
larak kabul edilmesi dünya uzlat
n_ıa;ınrn ?1ühim hadiselerinden bi
rm~ teşkıl eder. Türkiye bu hadi
~:nın ta_h_akkuku uğrunda sarfetti
g_ı mes~ı ~le kendi sulh ve uzlaşma 
81!~•~tının parlak delillerinden 
bınnı daha göstermiş bulunmak
tadır: ~emiveti Akvam teşekkülü
n~ ~l\kım olan yüksek ülküye sa
numı hai?lıhğını her fırsatta ispat 
~~en Tiirkive onun kuvvetlenmesi 
ıçın ne kada f . 
milletlerin h r ga~ret sar edıyorsa, 

e ep bır arada aynı ga-
yd etrafında toplanarak sulhun 

evanu ve med . . 
· · b enıyetın inkişafı 
~;• ~r~ber calışmaları cihetine 
d. oD a ar ehemmiyet vermekte
ır. ost Afg • ta ' Ak , • an~ı n ın Cemiyeti 

vam a gırmesı onun bu 'k• 
zusunu da tatmin • ı ı ar. 
gam arasındaki ::t~' .~e f~rk ile 
mahiyetini bir kere d:hn ınsani 
na kovmuttur. a meyda-

b. Şark ile garp arasında belki de 
r:ır ;enfaat kavgası vardır .. Av. 
i P ~~ farkı istismar etmekte 
~at Rkodsterenler' ve buna karşılık 

o abra a Aıya'da Avrupa'ya kar
tı ''"Umet be ı· 1 1' B d 1 ıyen er bulunabi-
ır.. u uysnılar h' .. h . 

ki ha vat ve bak tel':k fkuı'IP ~a!z ea
erının te

zahiirleridir. insanlık .. 1 . d • b' a emın e 
~enı ır ufuk açan ve milletlerin 
ak ve vazifelerini en do~ru ola

rak teıbit eden türk inkılabı an
cak hakikat · · ı ka. • •çın ça ıtır. Ve haki-

. "' tin zaferine Yardım eder.. Bu 

dueTzuk'. "'c"kkındaki hakikat de şu
r '· erek A ' ru , •Ya nın, gerek Av-
pa nın nıenf aati biribirinin hak

knu tanımaa d 
\'e L k k ın. a, ve yeni hayat 
rabe a onaepııyonları İçinde be-

l .. fi r çalışmasındadır. Kıta ihti
a arı hi b• 

umum" ç ır zaman insanlıe7ın 
reket ı tmk~:aaHne uygun bir ha
İcin de ~s k fedemez.. Milletler 
gib" , ıp ı ertler icin oldu~ 

t Untumi f k ıında d men aat adrosu dı-
f aat ta evamlı ve hakiki bir men-

H 
savvur edilemez. 

er millet· • b" h kisaf h kk ıçın ır ayat ve in-
.. " 

1 vardır ki, bevnelmilel 
munMebetlerin tan • • b k dan 'il< 1 zımı a ımın-
ca 1 

n ı.ralc: onun tanınması iy-
~t P .eder. F.~ki emrivakilerin ihdas 
k "!ıs oldnlr1arı vaziv,.tler hu hak
n:._1Ptal edemez. Milletlerarası 
1 ı!1naa~betler. karl'rlıklı fedakar. d .l~r ıle 11lah edilebilirse. bu fe
k a1'arlrkların daha 7.ivade onlara 

?layhklar tahmil ed .. bilecek zen 
~ın ve kuvvetli miJIP.tler tar~fın. 
an Yapılması tabii ~örülür. Sark 

ve ilan> meselesi kendini ~ran 
;uğlak ırk ve politika edebiyatın~ 

an tecrit edile•ek bu basit men. .f ~t kadrosu kinde mütalea edi· 

1~nce bunun hA.lli pek de o kadar 

lınce ont111 halli pek de o kadar 
rr, 

ZEKi MESUT 

• • 
HAKiMi 

Ht·r~ün ımbalılan Ankarada çıkar 

Belediye azalığı 
Fırkamızın namzetlerini ilan ediyoruz 

Alfabe sırasiyle adlarını aşağıya yazdığımız 
namzetler arasındaki seç im çarşambaya başlıyor. 

Cümhuriyet Halk F ırkaaı An
kara vilayeti teıkilatmca geçen 
hafta içinde halkevinde yapılan 
toplantıda fırkanın yoklama tali· 
matnamesine uygun olarak yapı • 
lan görüımeler neticesinde ıehri-

Fırkamız namzetlerinden 
Ziya Bey Mümtaz Bey 

~iz ~elediye azalığı için namzet
lı~l~rı tespit edilen. 68 hemtehri • 
mızın adlarını &§ağıya yazıyoruz. 
Bu ayın onuncu çarıamba günü 
asıl seçim hatlıyacak ve altı gün 
sürecektir. 

Gösterilen namzetlerden çoğu 
eskidenberi belediye azalığında 
iyi hizmetleri görülmüt kimseler • 

Bilal Bey Dr. 'Ahmet Bey 

dir · ilk defa namzet gösterilenler 
arasında bankacılar ve doktorlar 
vardır. Namzetlerden Samiye Ri
fat Hanım Diyanet İtleri Reisi Ri
:at Efendi Hazretlerinin, MakbuN ~anım Cebelibereket Mebusu 

acbeı Paıanın, Növber Hanım Di
ya~ kir mebusu Kazım P&J&nm 
refıkalandır. Zehra Agah Hamm 
da ankaralı münevver bir hannn
d_ır. Hepsine muvaffakiyetler dile
rız. 

Abidin Bey: Cümhuriyet Merkez Ban-
kaı "d'" ·· 1 mu uru ve C. H. F. Yeni,ehir oca-
ii 1 dare heyeti azası, 

Ahmet Bey: Hanif oğlu Tüccar Be -
lediye mecliıi aza11, ' 

Ahmet Hamit Bey: Doktor, Cilt haı
alıkları müteha11111, Ali Vahit Bey: 

Doktor, Belediye meclisi azası 
Arif Hikmet Bey: Avukat, Etlik ocak 

reisi, 

Asım Bey: Tüccar, Kantariye ,irketi 
müeaaiıl ?rinden, 

Bilal Bey: Belediye mecliıi azası, Ak· 
bıı kitap evi sahibi, 

Cafer Tayyar Bey: C. H. F. Dumlu -
pınar nahiyeıi idare heyeti reisi, 

Cemal Bey: Tayyare piyansosu aatıf 
müdürüı 

Celil Apti Bey: Doktor, Yeienbey 
ocağı idare heyeti reiıi 

Fethi Bey Belediye mecliıi azaaı, tüc-
car, 

Feyzi Bey: Kütükçüoğlu, Belediye 
meclisi azası, 

Ekrem Bey: Avukat, Keçiören nahiye
si 1. H. aza11, 

Emin Halim Bey: Avukat, C. H. F. 
Anafartalar nahiyesi 1. H. azası 

Halim Bey: Belediye meclisi azası, 
Hayrullah Bey: Avukat, Belediye 

meclisi azaıı, 
Halim Bey: Miymar, Belediye mecliıi 

azası, 

Hamit Bey: Belediye meclisi aza11, 
Ha,im Bey: Keçiören nahiyesi ocak 

idare heyeti azası, Tüccar, 
Hilmi Bey: inkılap nahiyesi idare he· 

yeti reisi, 
Hüseyin Ertuğrul Bey: Doktor, Bele-

diye meclisi azası, 
lskender Bey: Belediye meclisi azası, 
ismet Bey: it Bankası teflerinden, 
izzet Bey: Emlak Bankası merkez mü· 

dürü, 
İbrahim Rauf Bey: Avukat, Belediye 

meclisi azası, 
lbrahim Kemal Bey: Avukat, 
İbrahim Bey: C. H. F. lımetpaşa oca

ğı reisi, 
İbrahim Bey: C. H. F. Hiıar ocaiı ida 

re heyeti azası, 
Kenan Bey: Miltekait Miralay, Etlik 

nahiyeıi 1. H. az&1'4 

Mecdi Bey lıkender Bey 

Kemal Bey: lmalitı Harbiye ocağı 
idare lıeyeti azası, 
Muıtafa Cemal Beyı Mühendis, Bele. 

diye meclisi azası, 
Mecdi Sadrettin Bey: Milliyet gazete

ıi muharrirlerinden, 
Makbule Naci Hanım: Belediye mec • 

lisi azası, 
Muhliı Beyı Mühendiı, Belediye mec 

liıl azaıı, 

Şülırü Bey Dr. Vehbi Bey 
Muzaffer Beye Eczacı, Belediye mec

lisi aazsı, 
Mehmet Beyı Topçu oilu Tüccar, 
Mümtaz Beye Avukat, Bel..tiye meo

liıi azası, 
Namık Edip Bey: Ankara Hafta11 sa

zetesi sahibi, 
Na,it Bey: Toygar oğlu, Belediye 

mecliıi azası, 

Növber Kizun Hanım, 
Nusret Bey: Belediye meclısi azaaa, 
Nuri Bey: C. H. F. Yenice ocaiı ida-

re heyeti reiai, 
Nurettin Arzuman Bey: Eczacı Bele

diye mecliıi aazsı, 
Osman Bey: Tahsildar oğlu, Belediye 

meclisi aza11, 
Osman Bey: imalatı Harbiye u.sta ba· 

,ılannclan, 
Orhan Hilmi Bey: Emliık Eytam Ban-

(Sona 2. inci ıayılaJa) 

Üçüncü sayıfamızda 

İspanyol ihtilali-Mem 
leketimizde orman

cılık siyaseti 
Dördüncil sayıfamızda 

Avrupa nereye gidiyor 
Beşinci sayıfamrzda 

Londra'dan Melböm'e 
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Maltepe önünde 
deniz faciası 

Hükfunet kazazedelerin 
ailelerine teessürlerini 
bildirdi. 

Marmarada vukubulan deniz 
faciası hükumet merkezinde de -
rin bir teessür uyandırmıştır. Da
hiliye Vekili, kazanın sebep ve 
müsebbiplerinin derhal meydana 
çıkarılmasını ve cesetlerin buldu· 
rularak merasimle delnettirüme • 
sini lstanbul val.isine telefonla em
retmiı ve kazazedelerin ailelerine 
val.i vasıtasile hükumetin taziyet 
ve teeısürlerini bildirmiftir. 

Balkan güreş 
olempiyatları 

Ba1kan güreş şampiyonasının finali 
diln fransrz tiyatrosunda büyük bir kala 
balık önünde yapıldı. Müsabakaların he
men hepsi gayet zevkli oldu. Ve 7 kate· 
gorinin bir tanesi müstesna o1mak şerti· 
le pmpiyon o1duk. İkincilik Yugoslav-

(Sonu 5. inci sayı/ada) 

• 8 
Birinci teşrin 

1934 

PAZARTESi 

Her yerde 5 kuruş 
=a 

M. Mussolini'nin 
mühim bir nutku. 
halyan ha!:'ekili korprasyon ~is

teminin faydalarım ve memle
kc·tin komşularile münase • 

lwtlerini anlatıyor. 

Milano 7 (A.A.) -lstefani a· 
jansr bildiriyor: M. Musolini Ka
tederal meydanında toplamnıt o
lan muazzam bir kalabalık huzu· 
runda milanolu İtÇİlere hitaben 
bir nutuk irat etmiıtir. 

Başvekil bu nutkunda ene!a ik· 
tıaadi meselelere temas etmıt •• 
bunlar için yegane hal çaresi ola • 
rak korporasyon usulünü ileri IÜI'• 

Ba ··a .. müştür. Bundan sonra n e IOJ• 
lediğini hatırlatarak korporasyon 
rejiminin iktıaadi sahadaki bede • 
fi, İtalyan milleti için daha yük • 
sek bir içtimai adalet ~ldu~u 
kaydetmiş ve bunun emın ~1'; lf, 
adilane bir yevmiye, rahat bır ika-
metgah temin ederek iııkitaf Ye .. 
lah uğrunda büyük yar~mılan .°" 
lacağını ve amelenin daıma Y~t
tirici malômatını artıracainu ila
ve eylemittir. 

(Sonu 2. inci .,yJaJa) 

lspanyol ihtilili 
Katalonya ihtilal hükômeti Devlet 

kuvvetlerine teslim oldu 
Barıelon, 7 (A.A.)-Katalonya hükü

meti tarafından radyo ile neıredilen be
yannameyi müteakip tehir Katalonyah 
gençler grupu tarafından iıgal altına a
lınmıttf1'. 

Amele ittihadı n~rettiii bir bültende 
cümhuriyetin derhal ilan olunmuını ve 
yanna bırakılırsa belki geç kalınac:aimı 
bildirmektedir. Paralelo•cla iki kadın tev
kil olunmuı ve her birinin üzerinde mü
teaddit bombalar çıkmııtır. 

Uncastillo'da ıosyalist olan belediye 
reiıi Cart Sivil • mubaf ız kıtaatı • in 
teılim olmunu talep etmiıse de bu ta· 
lep kabul olunmamııtır. Bunun üzerine 
yapılan taarruzda bu lntaattan iki kiti 
ölmüı, S kiti yaralanmııtır. Yürüt eden 
yardımcı kıtaat mitralyözlerle mücehhez 
olan aaileri dağıtmıfbr. 

BarseJona asker taraf ındao 
işgal edildi. 

Baraelon, 7 (A.A.) - Şehir, uke • 
ri lotalarla ıivil muhafızlar tarafmdan 
itcal edilmittir. 

Kaıalonya istiklal ilan etmit .. 

Madrid, 7 (A.A.) - (Aceledir) Ha
vas Ajansı bildiriyor: Katalonya hU
kfuneti, İspanyol federal cumhuriyeti 
ne tabi bir cümhuriyet olarak ilan edil· 
miştir. 

Örfi idare. 
Madrid, 7 (A.A.) - (Aceledir) Ha· 

vaa Ajansı bildiriyor: Bütün İspanya 
dahilinde örfi idare ilan cdilmi~tir. 

.ki sefir istifa etti 

Madrit, 7 (A.A.) - lııpanya'nın Ber
lin ve Meksiko sefirleri olup cUmhuri
yet fırkasına dahi1 bulunan M. Zuluetta 
ile M. Le Armos istifa etmişlerdir 

Asiler reisinin beyanatı. 

Barsclon, 7 (A.A.) - M. Kampanys 
ahalinin alkışları arasında balkona çı
karak şu beyanatta bulunmustur: 
"Katalonya1ılar .• Monarşist ve faşist 

kuvvetler cümhuriyeti yıkmak üzere 
iktidarı ele aldılar. Bu hal cümhuriye· 
timizin büyük tehlike içinde olduğunu 
gösterir. Bütün eyi cümhuriyetçiler re
jimlerinin yıkılmasına mani olmak için 

ayağa kalkmıılardır. Katalonya htltn 
yet için mücadele eden lıpanyot mm .. 
tiyle teşriki mesaiden kaçmmıyacaktır. 
Katalonya İspanyol hUkGmed tqe~ 
leriy1e olan bUtUn mUnaaebetlerlnl ka. 
tetmistir. HükQmetimh Katalonya'ya 
tspan;oı f-cderal cUmhurlyetl otarali 
ilan etmiştir. Bu mUhlm aatte Kata. 
lonya ahalisi, parlamentosu ft htlkOmeı. 
ti Katalonya dahilinde btıttın htıkOmet 
işlerini ele almıflardır. Son deree. 
ehemmiyeti haiz olan fU dakikada bel'll 
kesten kati ve diğerlerine bir lmdul 
nümuneıi olacak bir disiplin beklly~ 
rum. Bu emre muhalefet edenlere kal'ıl 
şı Katalonya hilkinneti merhametab ~ 
lacaktır.,. 

Bundan sonra Kataloaya Maarif 
Müsteşarı M. Ventura Gauol lyrat •" 
tiği nutukta ahaliyi bilkOmet relatae 
yalnız sözlerle defli fftr suretle de mll4 

kabcle ~e yardım etmefe daftt ........ 
tir, 

. 
Madritte vulyeL 

Madrid, 7 (A.A.) - Seblr dahltlao 

hafifçe faaliyet batlamıp& da trene 
terin gayrimuntuam surette gelmeal. 

boşaltılma ameliyesinin usun atlrmell 
hasebiyle iaşe mlltklllatı artmaktadır, 
Gelen zahireler ve eıya lıtuiyondaa 
piyasa yerine bdar askeri bmyonlar
la naklolunmaktadrr. Se'Vil'de ya1ml 
itçiler umum ittihadına mensup oı.Ja. 
rın iştirak ettiği ıre• abmede netice
lenmiştir. 80 ıimendlfer amelHI uto
lunmu!tur. 

idam cezası ihya edilecelL 

Madrid, 7 (A.A.) - iyi havadis •· 
• ·1 membalardan blldirlldiflne cBre. 
M. Leru tarafından salı ıGnl par
lamentoya tevdi edilecek bnunlar me
yanında iydam cezuının yeniden ka
bulü, grev kanununun ilgası bakkmda· 
ki projeler mevcuttur. 

Madrid'deki yeraltı timendiferlerf 
ıµüstahdemini azlolunmuıtur. Hattı it
letmek üzere yarından itibaren yeni 
amele tedarikine çalıtılacalrtt1'. 

faflrit'te patlıyan bombalar. 
Madrit 7 (A.A.) - Bu gece 

şehrin muhtelif yerlerinde patlı • 
'Sonu 2. inci Mtyrlwla) 



Sa. YtFA 2 HAKiMiYETi MiLLiYE --
DIŞARDAN GELEN SON R~ 
ispanyada vaziyet 
hafa karışıktır 
Yüzlerce kişi öldü. İsyanı 
bastrrmak için topçu ve 
tayyareler de harekata 

iştirak etti. 
(Başı 1. inci sayılaJaJ 

yan bombalar hakkında muhtelif 
rivayetler dönmektedir. Zannedil
diğine göre sosyalist ve komü -
nistler birçok jandarma ve polis 
karakollarım zaptetmeye teşeb -
büs etmişlerdir. Aynı zamanda 
maarif nazırı ile nazırlardan Tita 
Romera yapılan suikast neticesiz 
kalmıştır. Bu harekatta ölenlerin 
mikdarı hakkında çok mübalegah 
rakamlar ağ"ızdan ağıza dolaş -
makta ise de bunun hakikl mikta
rını tayin mümkün değildir. Bun
ların adedi görünüşe nazaran çok 
oh~lak lazım ise de bir rakam zik
redilmesine müsait elde hiç bir de
lil yoktur. Bu mübalegah havadis
lerin hangi ecnebi membalardan 
int::.al ettiği de belli değildir. 

Kurbanlar 900 Ü buluyor. 

Madrit, 7 (A.A.) - Gazetele -
rin istihbarma nazaran dahiliye 
nezareti ihtilal harekatının bida
yetindenheri ölenleri 200 ve yara
lanan lan 700 olarak tahmin et -
mektedir. 

TayyarPler dP f anJiyette 

Madrit, 7 (A.A.) - Ceneral 
Batet tayyare filosuna Barselona 
üzerinde uc;arak şehre Kampanys~-
in teslim olduğuna dair beyanna
meler atmasını emretmistir. 

Jandarma karar ahına hiicnm. 

Madrit, 7 (A.A.) - İhtilalci 
bir gnıp bu gece Madrit civarında 
bir jandarma karargahına hücum 
etmiştir. Mütear·ızlar ild ölii bıra
karak püs?:ürtülmüşlerclir. 

flıtHalrilc-r l<>J> ak i alımda. 

Madrit. 7 (A.A.) - Hükumet 
kuvvetleri h."Umandanı J encfal 'Ba
tet. ihtiHU hiikftmeti azasının iç -
tima etti ·leri Tenernlite saravmı 
topla bombardım2n etmeğe baş -
Jamıstır. Jen ral bi1ha sa sarayın 
radyoya merbut mikrofonu ihtiva 
eden kıs~mr t~hrıne cahşmakta -
dır. Kampanvs bn mikrofonla eha
livi mukavemete davet etmi~. da
hiliye müşaviri gene avm aletle 
Kat=ılonva köylülerini silahlandı -
rarak ih~tal hükumetini miidafa-
aya tes.vik etmistir. J enera1 Batet 
sivil tayyare sahasını isgal tmi~ -
tir. Barselon radvolan ehaliyi si
lahlanarak Katalonva hükllmeti -
ni müdafaaya davet etmektedir -
ler. 

lhtif;ll hiikiimPlİ teı;:fim oMu. 

Madrit, 7 (A.A.) - Sondaki
kada haber \Terildiğine göre Ka -
taJonya ihtilal hükumeti teslim ol
muştur. Topcu kTtaatr ticaret ve 
sanayi müstahdemlerinin merke-
zini topa tutmuşlardır. Birkaç 
harp g-emisi Barselon~a mütevec
cihen .Karteien'dcn hareket etmiş
lerdir. İspanyanın iki lejyon et -
ranjer taburu Barseloıı'a gitmek 
üzere Jibraitar'a muvasalat etmiş
tir. 

Jenecal Lopez Ochua öğle v:ak
ti askerle Oviedo'ya muvasalat et
miştir. Jeneral Asturi asilerine 
karşı harekatta bulunacaktır. 

Asiler reisinin teslim olduğa 

tabakkuk ediyor. 
Barselon, 7 (A.A.) - Reis 

Campanys saat altı on beşte tes -
lim olmuıtur. Bundan az evel 

radyo ile bütün katalonyalılara bir 
beyanname okumuş ve birçok in
san kanının akmasına meydan 
vermemek üzere Jeneral Batet'e 
teslim olmağı tercih ettiğini bil -
dirmiştir. Hükumet reisi Campa -
nys ile diğer Katalonya hükumeti 
azaları, Barselon belediye reisi ile 
belediye meclisi azalan tevkif e -
dilmişlerdir. Bunlar askeri kuman
danlık dairesinde mahpusturlar. 
Katalonya kuvvetleri kumandam 
binbaşı Perez de tevkif edilenler 
meyanındadır. Katalonya hareke
ti müşevviklerinin bir~oğu ve ez
cümle Katalonya genelik teşkilatı 
reisi Badia firar etmişlerdir. Şeh -
rin birçok taraflarında henüz silah 
sesleri isitilmekte ise de bunlar 
gittikce kuvvetini kaybetmekte -
dir. Münferit gruplar henüz ordu
ya mukavemet ediyorlar. Fakat 
bu mukavemetin pek yakında kırı
lacağı anlasılmaktadır. 

Asturi a"ilcrine karşı. 
Madrit, 7 (A.A.) - Ceneral Lopez 

Ochoa, Asturi asilerini teslime mec
bur etmek için maiyetindeki kıtaat ile 
öğle vakti Aviedo'ya varmış olacaktır. 

Hükfunetin resmi tebliği. 
Madrit, 7 (AA.) - Hükiimet aşağı

daki tebliği ncşretmistir: 
Katalonya eyaleti reisi faydasız ve 

kanlı bir mukavemetin önüne geçmek 
için ceneral Batete teslim olmuştur. 

Bu haber, bütün eyalet valilerine tami
men bildirilmiştir. 

Hiikiimetin hir kararı. 
Madrit, 7 (A.A.) - Hükumet, M. 

Kompanys ile arkadaşlarının hapsedil
mesine ve divanı harp huzuruna çıka
rılmasına manj olmak için kendileri
nin kanu.-ıu esasi teminatı mahkemesi
ne sevkedilmelerine karar vermiştir. 

Yabancı muharrir 
lerin eserleri 
Rusçaya tercüme 
ediliyor 

Yabancı muharrirlerin Sovyet mu
harrirleri kongresi münasebetiyle Mos
kova'daki ikametlerinden istifade ede
rek devlet neşriyat evi bunlardan bir
ço1dariyle eserlerinin tercüme ve tab'ı 
için mukaveleler imzalamıştır. 

Fransız muharrirlerinden şu eserler 
çevrilecektir~ 

"Bal Ç:ınları,, Lui Aragon'un 
'"Lokomotif,, Jan Rişar Blok'un 
"lnsanlrğrn hali,, Andre Malro'nun 
"Fatih,, Marten Andersen Nekzoe'-

nin. 
Neşriyat evi tarafından basılacak al

man eserleri arasında Hitler rejiminde 
bir temerküz kampındaki hayatı tasvir 
eden Villi Bredel'in "Tecrübe,. si. Güs
tav Regler' in Sar madenciliği hayatı 

hakkında "Çaprazlama ate~ altında.,, 
Emest Tel ler'in •• A lmanyada gençlik,,, 
ve Teodor PiJiviye'nin "Kayzer'in kö

lesi.,. Bunlardan başka yunan muharri
ri Karnalis'in bugünkü yunan bayatı 
baklanda hicvi olan "'Sonatın müdafa
ası., atlı eseri tercüme edilecektir. 

Türk muharriri Yakup Kadri ile 
"Ankara .. isimli romanı hakkında mü
zakereler devam etmektedir. 

Aynı neşriyat evi alman muharriri 
Oskar M. Graf'ın Uçurum isimli eseri
ni ele neşredecektir. 

Avusturyalı muharrir Ernstayn neş
riyat evine yeni romanı ••Haydutlar ve 
askerler., atlı romanının n~rini teklif 
etmiştir. , 

Bütün bn eserler 1935 te çıkacaktır. 
Yabancı muharrirler eserlerinin ne

şir planı 15 milyon tabaka kağıda ba
sılacağını tahmin ettirmektedir. Bu ra
kam geçen sene basılan eserler tirajı
nın dört misH ve bu yıl çıkan yabancı 
kitaplar adedinin iki mislidir. 

Tıs Ajansı 

BU GECE AÇIK ECZAHANE 

Saman pazarında 
MERKEZ 

eczahaneleridir. 

TORLtl HABERLER. 

Yugoslav 
Hükümdarları 

Belgrat, 7 (A.A.) - Yugoslavya Kı

ral ve kıraliçesi dün akşam Ze1enik'e 

gelmişler ve geceyi orada Doubrovnik 

krüvazöründe geçirmişlerdir. 

Sabahleyin, Kıra) Aleksandr ile Kı

ra1içe Mari Zelenik civarında ufak bir 

tenezzüh yapmışlar ve sonra vapura av

det etmişlerdir. Saat onda Doubrovnik 

kruvazörü yugoslav sularını terketmiş 

ve halk krüvazörün hareketi esnasında 
Kıral ve Kıraliçeyi hararetle alkışla • 

mıştır. 

Zelenik'de Kıral ve Kıraliçe, merkez 

kumandam ve mülki ve askeri memur -

lar tarafından istikbal edilmi ·tir. 

Hariciy•·de hir değişiklik. 

Sofya, 7 (A.A.) - Hariciye umumi 

katibi Padefin istifa ettiği ve yerine 

matbuat umum müdürü HiristoPun ta

yin edildiğine dı:ir bir şayia deveran 
etmektedir. 

Yeni intihabat kanunu 
için müzakereler 

Atina, 7 (A.A.) - Atina Ajans: bil

diriyor: Reisicümhur M. Zaimis yeni 

intihabat kanununun neşri için hüku

metle muhalefet arasında bir itilaf hu

sule getirmek üzere son bir teşebbüste 

bulunmağa karar vermiştir. 

Reisicümhur bugün eski Başvekil 

M. Mihalakopulos ve onu müteakip Ha

riciye Nazırı M. Maksimos'u kabul et

miştir. Müzakeratın iki üç gün sürece
ği tahmin edilmektedir. 

Romanya Kıralı ve manevraıar. 

Varşova, 7 (A.A.) - Bülaeı't.en 

bildirildiğine göre Kıral K.arol Sinaia' • 
da Lehistan elçisi M. Aricieszewski 
hazır bulunduğu halde son zamanlar
da Romanya ordusunun manevrelerına 
İştirak etmiı olan kitaatın ve tankla -
nn geçit resminde bulunmuıtur. 

Geçit resminden sonra Lehistan d -
çiıi ile leh ataıemiliteri miralay Ce -
valevski ve birçok leh zabitleri Krral 

taralmdan öğle yemeğine dant edil

miılerdir. 

Krral birçok zabit n zabit vekilleri
ne muhtelif niıanlar venniıtir. 

Aff e<lilenler. 

Lizbon, 7 (A.A.) - Resmi ga
zete dahiliye nezaretinin bir ka -
rarnamesini neşretmiştir: 

Buna nazaran, resmi eşhasa 

karşı yapılan bütün matbuat <:Ü -

rümleri aff edilmisse de hükume
tin dahili ve harici emniyet ve iti-
banna karşı yapılan ceraim aftan 
,.,,üstrsnadır. 

Yeni nqriyal. 

Kadro 
Bu olgun fikir ve iktısat mecmuası

nın eylfıl tarihli 33 üncü sayısı çıkmış
tır. Bu sayrda Kadro imzalı başyazıdan 
sonra, Şevket Süreyya Beyin Fcansa 
seyahatine ait notlarından "Mahreç 
yok t,, başlıklı yazısı, Doktor Vedat 
Nedim Beyin Başvekilimizin bir cümle-
1>ini tefsir eden "Köylü kazanmalıdır,, 
isimli makalesi, İsmail Husrev Beyin 
••tç pazar meselesi,, hakkmda bir etil· 
dil, Burhan Asaf Beyin "Orta. Avrupa
nın davasızhğr,, hakkında etraflı mil
lahazalarr, Yakup Kadri 'Beyin Mosko
va edebiyat kongresinde pelc büyük bir 
alaka uyandıran ve gazetemizde de çı

l<an konferansı, M. Şevki Beyin "Kö
mür sanayiine ve madeni mahrukata 
doğru.., ba_şlıklı yazısiyJe Şevket Sürey
ya Beyin Hüseyin Cahit Beye verdiği 
cevap ve bundan baıka Aydm incir müs 
tahsillerinin Baıvckil Jsmet Pa_p•ya 
verdikled ar.iurun sureti vardır. Oku
yucularımıza tavsiye ederiz. 

...... ; ,, '*# ;;rsy -
M Mussolini'nin miıl1im bir n ku 
(Başı 1. inci sayıfada) 

M. MuS-Olin1, egçen a rm ~cnnaye 

kudreti asrı unvanını haiz oldı..ğı.. gılıi 

bu asrm da m esai şeref ve kudret asrı 
olacağını söyliyerek bütün gayretlerin 
ve bütün azimlerin Lir araya gelmesilc 
ve fennin yardımı sayesinde zenginli
ğin muntazam bir tanda tevzii mesele
sinin halline imkan bulunabileceğini 

ve fakat bunun için 1talya'nın, beynel
milel noktai nazardan, rahat bırakıl -
ması lazım geldiğini söylemiştir. 

Musolini siyasi ufuklara göz atar -
'ken bilhassa İtalya ile hudut birliği 
olanları kastettiğini ve bunlara ka~ı 
lakayt kalmanın kabil olmıyacağmı 
veya hasrnane veya dostane bir vaziyet 
almanın lazım geldiğini söyledikten 
sonra demiştir ki: 

''- Evveli şarktan başııyaıım. Ne 
Vezüvün ve ne Adriyatiğin öte tcıra

fmda bulunan komşularımızla bizi kal
bimizin en derin yerinden yaralıyan 

hüctlınlarına gazetelerle devam ettik· 
leri müddet~e münasebatımızı ıslah 

için ortada büyük bir kabiliyet olmadı
ğı meydandadır. Yalnız diplomasi pro-

tokollarında donmuş bir halde kalmı
yacak ve fakat ehalinin kalbine kadar 
işliyecek bir dostluk siyaseti için ilk 
şart itaJyan ordusunun kıymeti hak
kında e.n küçük bir şüphe bile göste
rilmemesidir. Bu ordu bütün mütte
fikler için barbetmiş, ~vlatlannın en 
kıymetlilerini Danıo•da, Makedonya• -
da ve Blinyi'de feda eylemiş ve ancak 
1918 haziranında Piyave sahillerinde 
başlıyan müşterek zafer için 600 bin Ö· 

lü vermiş bir ordudur. 
Avusturyanın istiklalini müdafaa 

ettik ve müdafaa etmekte devam ede
ceğiz. Bu istiklal boyu küçük fakat ru
hu büyük bir bafvekilin kaniyle tarsi.n 
edilmiştir. ttaıya'yı tecavüzkar fi.kir
ler beslcmclde veya Avusturya cü.mhu

riyeti üzerin~ bir nevi ıhimaye vazını 

düşünmekle itham edenler ya hadisatı 
bilmiyenler ve yahut söylediklerinin 
hilafı hakikat olduğuna vakıf oldukla· 

rı halde yala.o söyliycnlerdir. 
Bu fırsatla JUrasmı da iddia edebi

lirim ki Ahnanyasız Avrupa tarihinfa 
inltişafı Almanya hari~ bırakılmak ça.r
tiyle husulü kabil değildir. Buna mu
kabil A1manya'daki bazı cereyanların 

da bu memleketin Avrupa ihengi umu
misi arasından ~kilcrek y.alruz başına 

y amak fikrinde olduğu hissini vel"' 
memeleri irap eder. 

İsviçre ile olan münasebetlerimiz 
eyidir. Ve bu mun"sebetler yalnız :.inü• 
müzdeki on sene zarfmda de~il, daha 
bırçok zamanlar eyi kabı. ';:ta devanı 

edecektir. Biz yalnız Tesen Kmtonn• 
nun italyanlıgım muhahıcı ve tahkim 
etmesini istiyoruz. Bu ,, alnız bizim de• 
giJ, aynı zamanda İsviçre cümhuriye .. 
tinin de m nafii ve İ!tikbali muktezi· 
yatından dır. 

Pransa ile olan münasebatımız bir 
scnedenberi hiç şüphe yok ki ş;ıyanı 
kayıt bir derecede eyileşmiştir. Şid· 

detle arzu ettiğimiz itilaflara ı·asıl o· 
Jabilirsek lıu hal yalnız iki memleke
tin menafii jçin degil, umnmi menfant• 
ler için de faydalı ve mahsuldar bir 
hadiı;c olur. Bwıu t şrinievel niba.)teti 
ile teirinisani bid.lyetine doğru anlıya• 
bileceğiz. 

Silahsızlanma konferansının .;ıkanu:· 

mete uğradığındanbcri Avrupa millet• 
lcri ar.asındaki mtina ebetlcrin cyj1eş· 

mesi çok faydalı bir hal kespctmiştir, 

Şüphe yok ki M. H nderson her eyl 
ingliz gibi in;ıtçı bir zattır. Fakat ar· 
tık gömülmü~ olan bu ölüye yeniden 
hayat veremiyeccktir. Umumi vaziyet 
bu halde iken İtalyan milletinin tam 
ve şamil bir esken hazırlığa karar ver• 
mcsi sizi mütchayyfr edemez. Bu da 
zaten korporasyon sisteminin başka 

bfr cephesidir. İşçi kıtaatınm mane• 
viyatı lizrm geldiği derecede yükselt 

olmalıdır. Bunun içindir ki biz daha 

yüksek bir içtimai adalet nazariye5inl 

ileri sürdük. :Memleketi dahilinde ken• 
dine layık hayat ,.eraitine nail olaınt .. 
yan miltet sırası geldiği vakit laznn 
gelc:l rnndmanı veremez. lstikbal haloı, 
kında pek uzun nazariyeler yürütme• 

ğe muktedir olmamakla beraber f:JfİZ 
min bu asırda 1talya ve Avrupa meae .. 

niyetinin bir nümunesi olacağına k.1• 
naatimiz vardır. Buna imanımız, bı( 

huSUitaki azmimiz bir granit parçau 

kadar s~iamdır. Eğer 11ulh, hakiki v« 
mahsuldar bir ısuJh adaletle berabet, 
yUrüyerekte devam ederse biz toplan•' 
mızın tüfe.kle.rimizin ucuna defne yap .. 
rakları 5arabiliriz. Fakat böyle olmaz., 
sa .adamlar.ımız sırası geldiği vaki\ 
.süngülerin.in ucunu zafer yapraklarile' 
sü.sle~i de bileaklerdir.,, 

Fırkamızın be ediye azalığı 
(B~ı ı. inci sayı/ada) 

bu muhuebe müdü.rü, 
Ragıp Bey: Doktor, C. H. F. Y.eınqe

hir ocağı l. H. az..uı, 
ıRifat Bey: Çulha oğlu, Belediye mec

lisi azasu 
Rauf Bey: Sakarya aahiyesi idare he

yeti rei&i ve o.mania Bankası müdiir 
muavini, 
Ra§İt Bey: Kızılbey ocağı idare heye. 

ti reisi, 
Reıat Bey: Belediye meclisi azası, 
Recai Bey: Müteahhit, tüccar 
Samiye Rifat Hanım: Beleaiye Mec. 

)isi azası, 
Süleyman Bey: lstasiyon ocağı idare 

heyeti azası, 
Saltri Bey: Demirciler Cemiyeti reisi, 
Sakip Bey: Ejder oğtu, Tüccar, 
s.;t Bey: AYUkat, 
Salih Bey: Bulgurla oğtu, TüceM, 
Süreyya Bey: Tayya~ Cemiyeti An· 

kara §a\tesi reisi, 

Sup'hi Bey: Musabey ocağl idare he· 
yeti reisi, Mütekait kaymakam, 
Şü.krü Bey: Belediye media u.uı, 
Tahsin Bey: lnkdap aalaiye.t idare he

yeti azası, 
Tevfik Bey: Mühendis, Belediye mec

lisi &r.llA, 

Vehbi Bey: Doktor, Belediye meclisi 
-azast, 

Veli Bey: Etlik nahiyesi Reisi, 
Yusuf H"kmet Bey:Ookto1"~ Belediye 

meclisi azası, 
Zehra Agah Hanmı: Belediye meclisi 

ua.r, 
Ziya Bey: Belediye meddi :azan, 

Mümtaz Beyin 
gazetemize beyanatı. 

Cümhuriyet Halk Fırkası Vilayet 

idare he.Yeli Teis vekili Avukat Mümla2: 
Bey belediye intihabı hakkında gazete
m"rze fa -iyzahatı venniştir: 

"- Belediye intihabı için Cümhuri• 

yet Balk Fırkaıı Ankat"a 'Yl,ayeti idare 
laeyeti ft iatibap encümeni ıbiitün hazır. 
Wdannı ilana! etmiftir. Fırkanın lıaUi 
hatipleri te~kilabna Aı:aydedilen büt.iin 
hatipler intihabın .devam ettiği müd ~ 
detçe Hakimiyeti Milliye meydanmda 
Gazi heykeli ônüne konulacak kürsü ile 
Smnanpazar'mda paTk olmak üzere he• 
ıaünan meydanda ıinlalihaı feyizleri "ftS 

eümhuriydin memlekete y..,Uğı IMiyiilC 

iyilikler •e ~ .. e llİIUSA ~ 
Wediye kanwüyJe belediyelere Yerilen 

ısaJabiyetler Te 4 Kile :zufn.•a Anbra 
Wedİyesİnin ~itler Ye önümiizcJe.. 
ki .enelade ppdt11U1 ar:m edilen itler 
hakkında halla tenviT edecclc mev:zalar 
eaafına konferamlar verecekleı-dir. ln

ıiltabm clnamı miiddetinc:e, bilhassa i[k 

ıectsi fdair tenvir edaecıek ıve bayrak. 
)arla aüsle.eoektic. HaUun intihaba •ıt.i
.-akini temia İÇÖI her türlü kolaylıklar 
.gö.teıüeoddtr. ffana-i günlerde hangi 

mahallelerin rey verecekleri h.kkında 

(50) bine yakm et it.intan tabedilmiıtir. 
Bunlar evlere dağıblmaktadl1'. Ayrıca 
kadm ıye erkek bütün rey sahiplerinin 
reylerini kullanmnlannı tcıvik için el 
ve dmn- ilanları ile afqler yapmıhmt 
sokaklara aSllmak üzere dövizler hazır
lınmıq trr .,, 

HALK KORSOL"ER1NDE: 

intihabın baıbyacaiı 10 teırinievel 
çarıamba giinü Fırka Teis vekili Avukat 
Mümtaz, "MiOiyet,, mümessili Mecdi 
Sadrettin. Besim AtaJa,- ve Mahalli td ... 
reler umum müdürü Naci Beyler halk 
kürsülerinde konferanslar vereceklerfiir. 
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, . -an sı}'ası 

lspan,o! ihti a'i 
Diktatör Primo de Rivera'aan son

ra iktıdara geçen Ceneral Bcrenguer hü
kümctini deviren bir harekete "İspanyol 
inkdnbı,, denmişti. Bu inkılabın, ilk gün
lerinden anlaşıldı ki, bir buçuk asırlık 
bir mesafeden fransız inkılabını takip et
mekten ba§ka bir iddiası yoktur. Gerçi, 
gene ilk günlerde, İspanyol Fasr'r.ı müs
temlekelikten affetmek arzularını göste
recek kadar inkılapçılık heyecanında 
ileri gidilmi§ti. Fakat çok geçmeden bu. 

nun sadece güzel bir heyecan ile söylen
mi~ birkaç sözden ibaret kalacağı anla -
§dmı§ ve bütün gönülleri bu sefer bir 
laiklik hamlesi sürüklemeğe başlamıştı. 
Çok geçmeden bu hamle de soğuyarak 
klerikal unsurlar kendilerini toparladılar 
ve demokrasinin intihabat melcanizma • 
sından faydalnnarnk yavaş yavaş vaziye
te hakim olmağa başladılar. İspanyol 
radikallerinin oportünistçe politikaları 
kaytaklrğın (irticaın) ekmeğine yağ 
sürdü. İntihabat usulünde yapılan ufak 
bir tadilat, lspanyol inkılabını yapan 
fı~kalarr ekalliyette bırakmağa kafi gel
dı. Ve bugünkü kanlı çarpışmalan, hep 
bu ııebepler hazırlamış oldu. Bugünkü 
kıınh çarpışmalar sonuna gelmek Üzere. 
dir. Katalonya ihtil5.lcileri teslim olmuş
lardır. Fakat tıpkı geçenlerde Avustur. 
ya'da olduğu gibi, aynı budunun çocuk
ları, biribirinin kanına girmiştir. Sınıf 
münasebetlerinin ve sınıf kavgalarının 
bir büyük ve tarihi misalinin daha gÖz-1 • t 

erımiz.in Önünde cereyan etmiş olması-
na tahit oluyoruz. 

Cencral Berenguer'i deviren inkılap
çılar, bugün davayı kaybetmiı bulunu. 
yorlar. Fransız inkılabının prensiplerine 
fazla hürmetkar oldukları ve bir de, ken
di aralarından, bir şef çıkaramadıktan 
için. Halbuki karşı taraf, böyle bir hata
ya düşmek niyetinde değildir. Şekli ne 
olurııa olsun, kendi menfaatlerini mü -
dafaa eden rejim bütün emniyet terti
batın_ı alma~ta zerre kadar tereddüt göa
term~ıyecektır. Fakat ona da timdi bir 
tef lazım. Bakalım bu kim olacak? 

B.A. 

Bir bataklık daha 
kurutuluyor 
. Aksaray, 7 - Sıhhat V k~l 
~k~ .. keşfi yaptırılan Kara:u b= : 
de ıgı.n~ kurutma arneliyeıine Niğ

valısı ve Konya ııtrna ın .. d 
le reisi huzurlarında hug·· uca e-
• 1 b un mera-j•rn e aşlannustır. l 700 amele ça-
lfmaktadır. Halk ve k·· l··ı .. . oyu er 
~~~urıyetin hu feyizli ve hayırlı 
ışını hararetle tesit etrnekt d" 
Bu bataklığın kurutulması A~s~r: 
rayın sıhhat ve iktısadiyatı için 
çok faydalı olacaktır. Mükellefi • 
Y~tlerini yapmak üzere çağlıyan 
koy ameleleri davullarla iş başına 
gelmektedirler. ( A.A.) 

Bunday fiatları ) iikseliyor. 
.. k Eskişehir, 7 - Buğday fiatları 

Yu s.elmeğe başlamıştır. (A.A.) 

E ki •'~f!r1cr hulundu 
h Küta.lya, 7 (A.A.) - C~vdarhisar 

arab l · ~ 
e crınde yapılan hafriyatta yeni 

'V~ ç?1' luymetJi eski eserleı· zuhur et
nıı~t..ir. 

f~tnircl<' lwlt•diye se<·inıi. 
d . İzmır, 7 - Dün akşama kadar beıe-
ıye serim• ·1 . 

ı: ıne verı en reylerın sayısı 30 b" d 0 

. rn ır. Halk tarafından bü ük ala-
ka ılc taki d"J . y 

• • P e 1 en bu seçım aynı hara-
retını muhafaza etmekted·r B .. ••w 
ı .. .. ı • ugun og-e ustu 33 b" · 

ını bulmuştur. Ve cümlesi 

tC. ~· Fırkası namzetlerine verilmiştir. 
zmır şeh · · · 
. rı ıçın umum rey sayısı 63 

bın olduğuna göre seçim simdiden fır
ka lehine kazanrlmış acld;dilmektedir 
Bu itibarla temdit mevzubahs değildir: 

(A.A.) 

f. c1nnn lu•l<>dh e s<'<:imi. 
Adana, 7 - Şehrimiz Belediye inti

habı ve rey atma işi dün saat 18 e kadar 
devanı etmiş ve rey sandıkları gene he
yet huzurunda mühürlenmiştir. İki 
günlük rey yekfinu 16,665 dir. Feke, 
~örtyol, Bahçe'de ceman 7 rey istisna
sıyJe reyler tamamen C. H. Fırkası 
namzetlerine verilmiştir. 
Şehrimizde intihaba bugün de devam 

edilecektir. (A.A.) 

HAKiMiYETi MiLLiYE 
!2!SE 

Şebir ve 
ktısa t Vekilimiz 

Elaziz, 7 - Dün akşam şehri
mize gelen lktısat Vekili Celal Bey 
refakatlerindeki zevatla birlikte 
bugün şehrimize Gümüşmadeni 
kazasına gitmiştir. Orada tetkikat 
yapacaklardır. (A.A.) 

Adana, 7 - İktısat Vekili Celal Bey, 
Ciftçi Birliği ve Ziraat Odası heyetle
riyle memleketin çiftçi vaziyeti, ziraat, 
istihsal ve satış muameleleri ve koope
ratif işleri Ü?. erine bir saat kadar gö -. 
rüşmiiş ve Kayseri'de yapılmakta olan 
dokuma fabrikası için bu sene Adana'
dan pamuk alınacağını tebşir etmiştir. 

Vekil Bey ve maiyeti dün gece saat 
22 de hareket eden trenle Malatya'ya 
doğru şehrimizden hareket etmiş ve ha
raretle uğurlanmıştır. ( A.A.) 

İstanbul' da belediye 
intihabı. 

İstanbul, 7 (Telefon) - Bugün öğle
den ıonra reııni dairelerde tatil yapıl
mış ve bu suretle bütün memurların be
lediye İntihabına iştir,.kları temin edil -
-.iştir. Dün akşama kadar lstanbul'da 
reye iştirak eden vatandaşların sayısı 
106 bini bulmuştur. Bugün bu mikdarın 
mühim bir nispette artmış olması muhte 
meldir. Umumiyetle f stanbııl'Cla İntiha -
ha i§tİrak nispetinin bir rekor olacaiı 
tahmin ediliyor. 

Kar-.ıa lwlt•ılivP ~f't'in1i. 

Kars, 7 - Bugünden itib:\ren 
şehrimiz belediye int;hahma baş -
lanmıshr. Ayın onunda hr iin ka
zalarda seçim bitmiş olacaktır. 

İnt•l>0hı lw1N1i)'·c sc~imi. 

İnebolu, 7 - Dündenheri he • 
lediye intihabatı devam etmekte
dir .. Şimdiye kadar iki hin vat!\n. 
daş reylerini kullanmışlardır. fn. 
tihahat biivük hevecan ve t""zahü · 
ratla yapılmaktadır. (A.A.) 

Trabzon h.-le<live seçimi. 

Trabzon, 7 - B~lediye intihap 
yoklaması yapıldı. Namzet listesi 
ilan olundu. 

Trahzon,la i~ld\•1 tl'lkiH"ri. 

Trabzon, 7 - Nüfus ve iskan 
umum müdürü Ali Galip B""v üç 
gün sehrimizde kalarak tetkikle -
r-ini bitirdikten sonra lstanbul'a 
hareket etti. (A.A.) 

El<'ktri~e kavu~aC'ak 
ka ahalarım17. 

Kastamonu, 7 - T asköorü, 
Tosya, Küre belediyeleri t~raf m -
dan sud n istifade sureti le yaptı
rılacak elektrik t""sİsatı icin elrk • 
trik nıii"endisi Hasan Halet Bey 
tarafmd1\n proieler;n hazırlanma
sına haslanmıştır. Projeler Nafıa 
Vekaletinin tasdikine arzedilecek 
ve tesisata hemen başlanacak ve 
hes ay zarfında k.A.sabalar el~ktri
ğe kavuşacaktı::-. Arac belediyesi
nin "" ektrik tes•satr bitmek u-~ere
d ir. Makineler f wiçre'den yola çı
karılmıştır. (A.A.) -

İngiliz tayyarf•cilcri Adana'ya 
indiler. 

Adana, 7 - Londr~ dan Bom
baya gitmekte olan dört İngiliz 
tayyaresi birisinin makinesinde 
husule gelen arıza yüzünden şeb -
rimize inmeye mecbur kalmışlar
dır. 

T ayyaredeki arıza tamir edile
rek iki saat sonra hepsi birden se
yahatlerine devam etmek üzere 
havalanmışlardır. 

:E~ki~f·hirdt· belediye intihabatı. 

Eskişehir, 7 - Şehrimizde be
lediye intihabı devam etmekte • 
dir. Bugüne kadar rey vermeğe 
haklı vatandaştan yarısından faz • 
lası reyini kullanmııtır. (A.A.) 

Ankara şehir 
suyu tesisatı 

Ankara içme suyunun temini için 
iycap eden tertibat ve tesisatı yapmak 
maksadiyle teşekkül eden şehir içme 
suyu komisyonu esaslı bir program yap 
mı~ ve işe başlamıştı. Bu program, ko
misyon teşekkül etmezden evel mevcut 
tesisatı ıslahtan başlryarak lazım olan
ları yapmağı istihdaf ediyordu. Bu pro
gramın esasları şunlardı: 

1 - Kosunlardan temin edilen su 
tesisatında kaptaj ameliyatının bitiril
mesi. 

2 - Hanımpınarı suyunda esaslı 

kaptaj amelivatı icrasiyle tulumba te
sisatının ikmal;. 

3 - Eski şehirde yapılması lazım 

olan depoların inşası. 

4 - Elmadağı memba sularının de
mir borularla ve sıhhi olarak şehre akı
tılmasr. 

5 - Bütün şehir icin tevzi şebekesi 
tesisi ve mevcudun ıslahı. 

6 - Su miktarım çoğaltmak üzre ye
ni membalar bulmak için araştırmalar 
yapılması. 

Şimdiye kadar programın pek az 
kısmı müstesna bütün tesbit etmiş ol
duğu işler yapılmıstır. 

Mailim olduğu üzere Kosunlar su
yunda iycap eden ameliyat yapılmış ve 
orada bir yeraltı barajı vücuda getirile
rek mevcut suyun tamamının alınması 
imkan dahiline girmistir. 

Hanırnpınar membarnda kaptaj ame
liyatı tamamlanmıs ve suyun sevki için 
tulumba tertibatı de takviye edilmiştir. 

Şehirde biri kalede ve diğer ikisi 
Adliye Vekaleti arkasında rastlanan sa
hada biri de Cebeci ihtiyacını temin et
mek iizere Cebeci sırtlarında olmak U
zere dört depo tamamiyle yapılmış ve 
bitirilmistir. 

Bütün bu depolara su verilmi~tir. 
Ililh~s .. :ı kale icinde yapılan depo bu 
civarın çoktanberi pek müşkülatla te
min edilen su ihtiyacını çok geniş bir 
surette temin etmiş bulunmaktadır. 

Geçen sene başlıyan ve büyük bir 
kısmı tamamlanarak bir kısım suyu 
Çanl:aya'ya akıtılmış olan Elmadağr 
suları ameliyatr da önümüzdeki ilkba
hard;ı tamamen bitmiş olacaktır. 

Buradaki ameliyat iki koldaki mem
haları topladrktan sonra bir boru ile 
C::ar>l<aya'ya sPvkten ibarettir. 

Bir kot Kayaözü. Akpınar, Karapı
nar, Kayapmar. Altınpınar membaları
nı tonlıvan ve 145 metrelik bir tünelden 
geçtikten sonra muayyen bir noktada 
ana boruya birleşen kısımdır. Bu tama
men bitmi-;tir ki. 7150 metre uzunlu
ğundadır. Di 1er kol Keylis, Seki. El
mapınar memb::ılarını toplıyacak olan 
kısımdrr. Bıı kısmın Seki ve Elmaprnar 
arası ki 656 metre uzunluğundadır ve 

·bitmistir. Sel:ipınarrndan Keylispmarr
na kadar olem iki buçuk kilometrelik 
kısım iizerinde boru döşenmesi işi de
vam etmetkedir. 

Bu iki hattın birlestiği yerden Çı:ın
kaya'ya kadar olan kısım da tamamen 
bitmiştir. 

Su komisyonu su miktarını çoğalt

mak için araştırmalarına devam etmek

le beraber en emin çareyi önümüzdeki 

sene insaatı tamamen bitmiş olacak o

lan Çubuk Barajından alınacak su ile 

yapmakta görmüştür. Bunun için de 

Sarıkışla civarında bir filtre ve terfi 

merkezi yapılması ve Çubuk Barajın

dan buraya getirilecek suyun filtre edil 

dikten sonra şehre akıtılması için tesi
satın vücuda getirilmesini kararlaştır
mıştır. 

Ayın yirmisinde Çubuk Barajından 

filtre merkezi olacak yere kadar suyun 

borularla getirilmesi işi ihale edilecek
tir. 

Kanunusanide de filitre ve terfi ve 
sevk tesisatı münakasaya konularak iha
le edilecektir. 

Yapılan tertibata göre 1936 senesin
de Ankara şehir içme suyu Çubuk Ba
rajından takviye edilmek suretiyle bol 
bol temin edilmiş olacaktır. 

Büyük Konuklar 
Jstanbul, 7 (Telefon) - İsveç 

Konsoloshanesinde bugün İsveç ko
lonisine bir çay ziyafeti verilmi§ 
ve öğleden sonra Veliaht ve Prenııcsler 
Hazcratı Ayasofya'yı gezmişlerdir. Veli
aht Hazretleri Ayasofyada saat 3 den 5 e 
kadar kalarak tetkikler yapmışlardır. Ya 
nn müzeleri gezeceklerdir. Ve Jsveç $e
firi yarın akşam konsoloshanede Veliaht 
Hazretleri ferefine bir kabul resmi yapa
caktır. Veliaht Hazretlerinin Ankara 
seyahatleri hakkında sefir Möııyö Bohe· 
man bugün gazetecilere beyanatta bulu
narak: Veliaht Hazretlerinin Ankara 7.İ· 
yaretinden ve Ankara' da gördük1cri yük. 
ıek misafirpcrverJikten, samimi dostluk
tan çok mütehassis olduklarını ıöylemiı
tir. 

Maarif Vekilimizin 
Eskişehir' de tetkikleri. 

Eskişehir, 7 - Maarif Vekili 
Abidin Bey dün buraya gelmit ve 
ilk mekteplerde tetkikler yapmıt· 
tır. Vekil Bey lisenin bir an önce 
açılmasını emretmiıtir. (A.A.) 

Afyon, 7 (A.A.J - Maarif Vekili 
Abidin Bey gelmit, lise ve ilk mekteple
ri teftiı etmiştir. Vekil Bey dershanelere 
girerek muallimlerin ders takrirlerinde 
hazır bulunmuştur. 

Marmara tacıası 
tahkikatı. 

lstanbul, 7 (Telefon) - Marmara 

faciası hakkında tahkikata devam edili
yor. Şimdilik ehlivukuf raporlarını ha
zırlamakla me§guldür. Facia hakkında 
beyanatta bulunan müddei umumi Ke • 
nan Bey faciaya bahri uıul ve kavaidı 
raiyetsizliğin ıebep olduğunu söylemiı· 
tir. 

İtalya ile ticaret itilafı
mızda değişiklik yapıldı. 

ltalya ile aramızdaki ticari iti
laf m bazı kısımlarını değittiren 
29.9. t 934 tarihli nota imza ve tea
ti edilmiştir. 

itilafın listelerine ait bu tadi • 
lata göre kontenjanlı takaı mad • 
delerinin kontenjandan kaldırıla
rak gayri mahdut surette ltalya'ya 
girmesi temin edilmiştir. 

Vekiller Jieyetinin tasdikine ar
zedilen yeni itilaf taıdikten sonra 
imza tarihinden itibaren meri o
lacaktır. (A.A.) 

•Holanda ile tıcari 
anlaşmamız, 

flo!landa ile İmzalanmıt olan kliring 
esasına müstenit ticari anlaşmanın ahka
mı bugünlerde gümrüklere tebliğ edile
cektir. 23 eylül 934 tarihinden itibaren 
6 ay muteber olacak bu anlaşmaya göre 
Holanda'dan benzin, yün İpliği, asfalt 
gibi bazı maddeler serbestçe ithal edile
cek, 23 kônunuevel tarihinde ikinci bir 
üç aylık liste yapılmak üzere muayyen 
bazı emtiayı 23 eylulden itibaren bu ta
rihe kadar tespit edilen mikdarlarda 
memleketimize ithal edilebilecektir. 

Bu emtiadan bir kısmı şunlardır: 100 
bin kılo çay, 252 bin kilo ambalaj kağı
dı, 2 milyon kilo kok kömürü, 144 bin 
kilo pamuklu mensucat. Buna mukabil 
hükumetimiz de bir cetvelle tespit edi
len mallan Holanda'ya serbestçe ihraç 
edebilecektir. Bu mallar arasında koyun 
ve keçi yünü, kuru ve tuzlu deriler, kut 
yemi, üzüm, incir, ceviz, arpa, yulaf, fa
sulya, tütün, fındık, badem, portakRl, 
afyon, gülyağı, her nevi maden, ham pa
muk vardır. 

Ama yarla belediye seçimi 

Amasya, 7 - Dün Belediye Mecli
si için C. H. Fırkasının tesbit ettiği 44 
namzet ilan edildi • Belediye önünde 
büyük tezahürat yapıldıktan sonra san· 
dığa reyler atılmağa başlandı, rey ver· 
me beş gün devam edecektir. (A.A.) 

SAYIFA 3 
• t 

Miliİ ikt.sadi a ı 
mızda ormancı'ılı 
sivas ~t· 

Her millet iktısadiyatı ziraat, sana· 
yi ticaret nakliyat ve muhaberat, ma· 
de,ncilik. balıkcılrk ve ormancılık gibl 
bir takım münferit "cilzütamların .. mey 
dana getirdiği bir küldür. Bu külün ve
rim derecesi ise bu münferit cüzüt:ım
ların randımanlarına bağlıdır: şu hal· 
de herhangi bir milli iktısadiyatı yük· 
seltmek bu münferit cüzütam1arrn ran
dımanlarını artırmak demektir. Bu cü
zütam1arın randımanını artırmak ise o 
"cüzütamın,. işletilmesinde isabetli b!r 
siyasetin takibiyle mümkündür. Bu: 
herhangi bir işletme sahasında ölçiilil 
ve doğru bir siyaset takip edecek otur· 
sak o işletmenin verimini art.ıı:"~ş olu
ruz. Şu halde Türkiye'nin mıllı ıktısa· 
diyatını da verimli bir hale koyma~ 
için her şeyden evet ziraat, sanayi, tı· 
caret, madencilik, balıkçılık ve orman· 
cılık sahalarında zaman ve mekan şart· 

·· " gun pHin• Jarrna ve iycaplarına gore uy . . . 
1r işletme siyaseti,. takip etmeklığımız 

iktrza eder. 
Zaman ve mekan şartlarına ve iycap· 

. · etinden mak-larına uygun ışletme sıyas 
sadımız evvela o işletme mevzuunun 
mahiyeti itibariyle kavran~lmış ~lması 
ve ondan sonra da o işletmıye tesır ede 
cek dahili ve harici müessiratr ve kuv· 
vetleri tesbit ve nihayet o işletmenin 
senelerden sonra alacağı tekli ve vere· 
ceği randımanı tayin etmektir. Görlilil· 
yor ki hiç bir işletme siyaseti gelişi gü· 
zel bir sahsın kalemiyle ve yahut men· 
faattar bir hizbin görUşite değişti • 
rilcmez •. Çilnkü işletme siyasetinin ka· 
rakteri milli iktısadın bütün cUzütam· 
lan göz önünde tutularak yapılacak u· 
zun tetkiklerden sonra tayin edilir. Ve 
bu tetkiki ise ancak o itletmede çalı· 
§an salahiyettar teknisiy~nler ve iktı· 
satçılar yapar .• 

Her i§letme sahasında takip edilec~k 
siyasette o işletmiye has olan teknık 

ve iktrsadi esaslar olunca Türkiye or· 
mancrlık siyasetinde de bu esaslardan 
yürümek tabii bir vaziyettir. 

TUrJdye'de halledilmeai Jbımgelen 
en mühim mevzulardan birisi de ve belli 
en başta geleni • ormancılktır. ÇünkiJ 
ormancılık mim iktısadiyatrmızın ön 
planında yer tutan bir cUzUtam olma~ı· 
na rağmen bilgisizlik ve kayıtsu:lrk yil· 
zUnden ihmale uğramış ve milli iktısa• 
drmızın randımanına zarar vermiştir. 

ÇilnkU Uç devre ayrılan ormancılık ta .. 
rihimizin hiç bir sayfası yoktur ki oraı• 
da tahripten başka bir §eye tesadUf e• 
dilsin. İşte bu miltemadi tahribat mem· 
leketi ağaçsız bir hale sokmuı ve mil· 
it iktısadımızı hırpalamıştır... Bütün 
bunların sebebi ormanın mahiyetini ve 
onun milli iktısadiyattaki mevkiini ve 
fonksiyonlarını tesbit etmi§ olmamakl· 

ğımızdandır. . .. 
Ormanın iktısadi krymetlerını ıkt 

bakımdan tesbit ederek ona göre bir 
ormancılık siyaseti takip etmek iycap 

eder. . . 
Ormanlar iktısadi bakımdan ıkı kıy· 

meti haizdir: 
l) Ağaçlardan gerek kereste ve ge

rekse odun tedariki suretiyle doğru· 

dan doğruya iktısadi kıymetleri.. . 
2) İş randımanına, sermayenın ~s

tikrarına ve işletmedeki doğruluga 

müspet tesiri noktasından dolayısiyle 

iktısadi kıymetleri. 

Ormanların iktısadi kıymetleri böy
le iki şekilde taayyün edince takip e~i
lecek ormancılık siyasetini de bu ıki 
kıymete göre uydurmak iktıza eder. 
Şu halde ormancılık siyasetinde her 
şeyden evet memleketteki ~rmanların 
iktısadi kıymetlerinin daha zıyade han
gi şekilde olduğunu tesbit . ~tti~ten 
sonradır ki doğru ve isabetlı bır sıya· 
set takip edilmiş olunur. 

Türkiye'de takip edilecek ormancı
lık siyaseti daha ziyade ikinci bakıma 

.. d' Ç'"nkü Türkiye ormanları doğ gore ır. u . • 
rudan doğruya para getiren ~~ bır varı: 
dat temin eden ormanlar degıl daha zı· 
yade milli iktısadımızın di~er cüzütam
larınrn randımanlarına tesır etmek su
retiyle birer kıymet ifade ~de~ler~. Bil
hassa bu meyanda ziraati ılerı surmek 
kafidir. Türkiye'de birçok ziraat :1:-a

zisi ormanların tahribi yüzünd•rı gay· 
rikabili zer bir hale girmi~lerdir. Cün
kü Türkiye'nin dağlık bir memleket "l· 
ması ve ormanların ekseriyetle da 1 r 
üzerinde yetişmiş olmaları iti'>ari} le 
bunların tahribi ziraatin nındıman nı 



5AYIFA 4 

Son senelerde çıkan Türkoloj·ye 
ait tetkikler. 

Bu son senelerde Türkoloji tetkik
leri bütün Avrupa ve Asya'da hummalı 
bir §ekilde ilerlemektedir. Türk dili ve 
tarihine dair muhtelif memleketlerde 
birçok tetkikler çıkmaktadır. Bütün bu 
tetkikler maatteessüf bir umumi kütüp
hanede toplanmadığından ferden bun
ları takip edebilmek son derece güçleş
mektedir. Binaenaleyh ben imkfin nis
betinde takip edebildiğim kadar ve ba
zen de elde edemiyerek yalnız haberini 
aldığım son senelerin türkoloji tetkik
lerini birkaç makale ile türk münevver
lerine arzetmeği faydalr bldum. 

HunJarrn asılları hakkında tetkikle
ri ile Avrupa ilim aleminde ismini tanı
tan meşhur japon müste~riki Kurakichi 
Shiratori 1926 danberi Japonya'da Me
moris of the Research Department of 
the Toyo Bunko namiyle bir mecnıua 
neşretmektedir; ki ba mecmuanın flk 
nUshasında bizi alakadar edebilecek bir 
mevzu ile etraflı bir surette uğra~mak
M.dır. Kagan ve Katun adlarım tetkik 
eden bu japon alimi bildiği §ark lisan
ları sayesinde birçok mühim noktalara 
mm ftteminin dikkat nazarını çekmek
tedir. 

Fenlandiya'da da ~kidenberi ne,re
<titen Societe Finno - Ougrlenne n~ri
yatrndan maada bir de Studia Orienta
lia adlı diğer bir mecmua neJredilmcğe 
başlanmrştrr; bu mecmuanın ilk üç cil
dinde türkolojiyl alikadar edebilecek 
mevzular yok iıe de 1931 de çıkarılan 
<tördüncü cildinden itibaren bizleri ala
kadar edecek mllhim yazılara tesadüf 
olunmaktadır. Fin ilimlerinin son za
manlarda bizim dil ve tarihimiz için 
aon derece mnhfm bir tce,iflerini de bu
rada zikretmeli fycap eder: 
Me~hur türkoloğ Otto Donner'in oğ

lu tllrkoJoğ Kal Donner ile dostum 
Martti Rasanen 1931 de çrbn Fin- U -
gor Cemiyeti mecmuasında .Zwei neue 
tiJrkische Runenimehriften ad1r maka
lerinde iki yeni tilrk kitabesinden bah
setmektedirler. Bu kitabeler Baykal -
gölünün Olochon gölünUn cenubu gar
bt taraflarına dü~en yerlerde bulunmuş 
olup tahminen altr santimetre büyük
Jilğünde ortan delik birer taıtan ibaret
tir. Bu taşm birisinin Uı:erinde Kadrnk 
Agrrçag sözleri okunmaktadtt. Diğe

rindeki yanlar kHi derecede okunama
mı~tır. 

Çeh alimlerinin ne§rettiği Rocznik 
Orjentalistycmy adlı mecmualarında 
'da bizim için 80rt derece mühim yan-

azaltinı§tır ..• Bundan maada Türkiye'· 
nin ormanca da çok fakir bulunması ve 
iklimin birçok mıntakalarda kurak bu
lunması itibariyle ormanların kolaylık
la yetişememesi Türkiye'deki ormancı
lık işletmesinde çok muhafazakar bir 
siyaset takip etmekliğimizi istilzam et
tirmektedir. İşte bu muhafazakar siya
set Türkiye'deki birçok ormanların mu 
hafaza ormanlan mahiyetinde olmala -
rından ileri gelmiştir. Muhafaza or
manları ise kati tahdidata ve murakabe
ye tabi bir işletme ile idare olunurlar. 
Artık bu nevi ormanlar üzerinde IU kr
ann balkın menfaati varını§ onlar yiye
ceklerini i~eceklerini bu ormanlardan 
temin ediyorlarmış bırakın ktssinler, 
bırakın yaksınlar diyemez ..• Çünkü bu 
nevi ormanlar milli iktısadımızm di&er 
cilzütamlarımn randımanlarını yüksel
teceğinden doğrudan doğruya milli ik
tJsad' alakadar eder. 

Türkiye'nin ormancılık siyasetinin 
merkez sikletini teşkil eden en mühim 
esas bu muhafaza ormanlarının işlet

mesini tayin eden es.asları tesbit etmek
tir. 

Ormancılığı ileri olan memleketler 
bu nevi ormanların işletmelerinde çok 
hassas davranmaktadırlar. Bu hususta 
kanuni kayıtlar çok ağırdır. 

Türkiye'de timdiye kadar henüz bir 
orman kanununun me.ydana getirilme· 
mesi memleketimiz ormanlarııun ek
seriyetini teşkil eden bu nevi muhafaza 
ormanlarının harabisini muc.ip olmuş
tur. Ziraat Vekaleti bu gidi§İn milli ik
tısadnnız için pek zararlı olduğunu gö • 
rerek şiddetli tedbirler ittihaz etmif 
olması tenkide değil memleket için kal
bi çarpan her vatandaşın alkışhyacağr 
bir harekettir. Bu hareket baştanbaıa 

tahriple dolu olan ormancılık tuibimi
ze yeni bir ufuk açan dönüm noktası
dır. 

lktı .. t Doktoru 
ŞEREF NURi 

lara tesadüf etmekteyiz. İlim aleminde 
tanınmış şahsiyetler olan Kowalski ve 
Kotwicz gibi ilimlerin buralarda çıkar
dıkları yazılar arasında bizim nokta
nnzdan en mühimlerinden birisi mec
muanın dördüncü cildinde neşredilen 

Le monument turc d'Ikbe - khuchotu 
en Mongolie centrale adlr makaledir. 
MalOmdur; ki ıimdiye kadar Orhon 
havzasında dört büyük kitabe bulunu
yordu: 

ı - İki kök türklere ait yani Bilge
ve Kültegin namına dikilen kitabe. 
2 - Büyfik türk mütefekkiri vezir 
Tonyukuk namma dikilen kitabe. 
3 - Bir de Ongin kitabesi. 

Kotwicz 1912 !':enesinde buralara 
yaptığı seyahat neticesinde bir de be
~inci kitabe daha keşfe muvaffak olmuş 
tur. Gerek dilimiz ve gerek tarihimiz 
için son derece mühim olan bu kitabe 
Urga ile Orhon kitabelerinin bulundu
ğu mevki arasında ke~fedildiğinden bir 
çok seneler sonra profesör Samoiloviç 
ile birlikte mezkur mecmuada ilim ale
mine arzedilmi~ir. Kitabe tşbara Bilge 
Killi Çur adlı bir tiirk Beyinin ha
yatından bahsetmektedir. Münderecatı
na göre bu kitabenin tarihini de Orhon 
kitabelerinin zamanında aramak lfizım
gelmektedir. Kitabenin maatteessüf 
birçok kısımlarr zamanın tahribine uğra
tıllf olduğundan hemen her yerinde si
likler, bozukluklar vardır. Binaenaleyh 
hiç bir satır vaz.ıh bir şekilde tamamiy
le okunamamı~hr. Taiın şark kısmında 
13, garp kısmında 12 ve cenup kısmın
da da 4 satır vardır. MiIJi tarihimiz için 
çok kıymetli olan bu eserde yukarda 
zikrettiğimiz diğer kitabeleTle birlikte 
tarafımdan tucüme edilmiş olup Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti tarafından neşro
lunacal:tır. 

Bu mecmuada bizim için mtibim olan 
diğer bir ilci makaleyi de Kotwicz yaz· 
mıştır. Kotwicz bu makalelerinde bil
hassa türklerin Balbal veya Baba namı 
verilen hcykellninden bahsetmekte ve 
bu münasebetle türklerin cenaze defni 
adetlerinden mühim noktalar kaydet
mektedir. 

Bugün Fransa'da tilrkoloji'yi tek. ba
şına temsil eden profesör PelJiot'dur. 
Bu çok büyük ve kıymetli §limin Toung 
Pao mecmuasındaki makaleleri ile Jo· 
mrutl Asiatique"de çıkan bazı yazılar 

tarihimiz ve dilimiz noktasından mü
him bir kıymeti haizdir. 

Türk dilinin en eski yadigarların

dan olan •e Çin tarihlerinde kaydedi
len Topa tiirlderine ait kelimeler ya
vaş yavaı ilim alemine ar.zolunmakta Ye 
bunlar halledilerek Topa'lann türk1üğü 
meselesi tcMvvür etmektedir. Pelliot 
bu mesele hakkında evvela Journal Asi
atique (1925) te sonra d*Toung - Pao 
mecmuasında iki tetkik neşretmiş, 

Grousset de Hist. de l'Extr. Or. da aynı 
mesele ile uğraşmıştır. Pelliot daha 
sonra aynı mecmuada meşhur budist 
hacısı Biuan - tsar.g•ın eserinde bın yul 
(=bin göl) ile Ulak sözleri üzerine 

ilim aleminin dikkat nazarını çekmiş
tir. Jounıal AsiatiqlH'in 1928 senesi 
nüshasında Rıza Nur Bey de Tınnga ou 
tag, marqne au fer clıaud sur les c:he -
nux a Sinope adlı bir makale yazmış
tır; ki Tamgalarda türk harflerini an
yaıı muharrir hiç bir ilmi metoda ria
yet etmeksizin ve harflerin delalet et
tiği ffSleri dikkate almadan Latin ve 
Tür1r harflerinin birleştiği noktaları 

iy:ıaha çaJr~aktadrr. Toung Pao,nun 
1929 senesi nüshasında da gene Pe1tiot 
türlrJerin on iki hayvan takvimi ile uğ
raşmakta ve aynı mecmuanın diğer say
f~dannda da (S. 229-2481 Bilge Han ki
talı "rıin çince metni hakkında tetkik -
1eıini neşretmektedir. Bu mecmuanın 
gene bu nüsh:ısmda Petıiot. Turfan dil 
yadigftrlarma dair bazr düzeltmeler yap 
maktadır. 

Gelecek yazımda Rusya'datd bize ait 
ilim hareketinden bahsedeceğim. 

HOSEYfN NAMIK 
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[ Memleket Postası J 
Avusturya'nın 

• 
istik!afi ve lta!ya 

Kaleciğin umumi vaziyeti 
Mançester Gardiyen gazetesinin C14 

nevre nıırha!Jiri yazıyor: 

.. Avusturya'nm istiklalini garantj 
altına almak hususundaki müzakerelo• 
re arrı olan inkıta devam etmektedir. 

Kale,ik eskidenberi bol üzüm, ayva 
yeti!tirmekle ve me!hur arabile tanın
mıştır. Geçen sene 50 bin kilodan fazla 
ıarap istihsal olunmu~tur. Bu güzel 

mmtaka kü~ük bir himmetle güzel bir 
bağ mrntakası olur, ve buranın şarap -

çıhğı çok ilerletilebilir. Ziraat vekftleti 
şarap enstitüsü Hd yıldanberi bu mese-

leyi tetkik ediyor. Kalecik en fazla si
yah üzüm istihsal etmektedir. Cevize 

yakın büyüklükte taneli n bir kilo ~e
ken salkımlar yetiştiren bağlar vardır. 

Kasabaya elektrik tesisatı yapılma

sı için bir proje hazırlanmıştır. Yakın
da bulunan kuvvetli ve gür bir &Udan 
türbin vasıtaııile elektxik istihsal edile
cektir. Bunun için 14 bin lira masraf i

cap edeceği tahmin olunmaktadır. Fa
kat belediye bütc;esi bu parayı birden 
vermeye muktedir olmadığından alaka
darlar bu paranın belediveler veya iş 

Yabancı postmı. 

banaksından birinden temin edilmesi 
imkanını dÜ1finüyorlcrr. 

Kasabada meşhur Kalecik destileri
ni yapan iki imatathane çalışıyor. Fa • 
kat fazla iş yapamıyorlar. 

İstasyondan kasabaya gelen şosenin 
bir kısmı kasabadan geçiyor. Bu kısrm 
şimdi istimlak edilmiştir. Yakında yo -
lun tesviye ve tanzimine başlanacaktır. 

Kasabanın su derdi de kısmen hal -
?edilmiştir. Demiryolu inşaat işletme -
terine bakmak üzere geçen sene Kate -
cikte bulunan alman mütehassrsr Her 
Radak kasabanın yegane suyu olan Da
dak suyunun kaynağını tanzim ederek 
suyun tasfiyesi imkanını hazırlamış ve 
bu suretle kasaba için hayırlı bir iş gör
müştür. 

Ankara - Çankırı tenezzüh trenile 
cuma günleri Kateciğe birçok Ankaralı 
misafirler gelmekte ve bahçelerde gü
zel bir gün geçirmektedirler. 

!taiya'nın arzusu, maalesef, vaktiy' 
le Arnavutiulha oTduğu gibi Avustur• 
ya'da da imtiyazlı Oir vaziyet elde et• 
mek, Avusturya'yı İtalyan himayesi al• 
tına sokmak mer.Kezindedir. 

Küçük itilaf tabiatiyle bu a'zuya as• 
la kulak asmamakt~ Fransa ile Çekos• 
lovakya, Romanya ve Yugoslavya.'run 
yani küçük itilafın tarafını tutmakta• 
dır. 

Vaziyet o baldedir ki bu yüzden l\l. 
Bartu'nun Roma'ya yapacağı :ıiyarctl 

tehir etmui bile ihtimal dahilindedir. 

B üylik de.Jetlerin A vustarya istik• 
lalini tekeffülü beyan etmelai teklifi 
karşrsında iııgi1iz murahhasr,. haklı ob• 
ralc, her ne kadar ~ka dcvletluin de 
teyidini temin: e'decek de olu. böyle bit 
beyamn tekr.ınndan bir fayda çıkım• 
yacağım söylemi ir. 

A vTuoa nereve gidi: or ? 

İtalyanlar, başka cTevJetfer ta'l'afrn~ 

dan yapılacak böyle bir teyide bile 

aleytar bulunmaktadır.J.ar.,. 

Aym g~rnn V>yana nnıb.a iri ay• 

m mevra iznind~ şu haMri vmyor: 
Deyli Meyil gazetesi, Avrupa ne

reye gidiyor? başlrğı altında bastığı se
ri makalelere devam ediyor. Bunlardan 
bir kısmım tercüme ve nepetmi~tik. 

Bugün de meşhur alim ve muharrirler
den Huksley tarafından bıı mevzu üze
rinde yazılmış bir yazıyı dilimize çevi
riyoruz: 

Avrupa'nm karanlık bir vaziyet için
de bulunduğu herkesin sarahatle gördü
ğü bir hakikattir. Avrupa'nuı her ta
rafında mevcut olan tarife mücadelele
ri, ticaret tahdidatr, silahlanma, ekalli· 
yetler meseleleri.. müfrit miliyetpcrver· 
lik duyguları gibi birçok harp sebeple
ri. bugünkü vaziyeti - daha iyi olması 
Hizım gelirken - beş-on yıl önceki va
ziyetten daha kötU bir hale koymuştur. 

Bundan dolayı bir harbın zuhuru iç· 
tinabı gayrı kabil bir hale gelmi~ mi· 
dir? Hayır. ben bu fikirde de&ilim. Zira 
bir taraftan da böyle müseilah bir ihti
lafı bertaraf edecek bir takım temayül
ler kuvvetlenmektedir. Yalnız mes -
ele, bu temayüllerin çabucak ve kafi de
recede inkişaf edip edemiyeceğidir. 
Eğer biz, budunlararası bir polis kuv

veti teşkiline muvaffak olabilir ve iktı
sadi milliyetperverliği bir plan altına 
almak suretiyle tadil edebilirsek, vazi
yet kurtulmu~ demektir. 

MENFAAT ve HİZMET 

Ben daha ~üratli gidiyorum. Hep bir
likte esaslara inelim. 

Bütün tarihi hadiselerde bir ihtilaf 
faaliyet halinde bulunmuştur. Her bir 
hareket, bir akaülamd uyandımuı ve 
bunların karşılqma9l neth:esinde iki ta
raf tan birinin lehine bir netice alınmış
tir. 

Bence bugün bizim dünyamızda fa
aliyet halinde bulunan ii.ç ihtilaf amili 
vardır_ 

Birisi, i~i oluruna bağlamak i&tiym 
endüstriyalizm ile kontrolln plaNalık a· 
rasındadır . 

İkincisi. husu.si menfaatlerle içtimai 
hizmetler arasındadır • 

Üçüncüsü ise milliyetperverlikle bey 
nelmilelcilik arasındaki ihtilaftır. 

Marks'ı okurken bu zatın bugünkü 
vazireti otduğu gibi ta evelinden kes
tirdiği 1ıayret1e görülüyor. 

O, önceden bir kehanet gibi, alelade 
kapitalist\iğin bir taraftan da ~liğe, 
diğer taraftan da 1Ü%Umllndan fazla is
tihsale sebep Glacağınr. kapitalist istih
satatının büyük mikyasta teşkilatlana

cağını, gitikçe daha fazla memleketle
rin ıranayi1e~eceğini, pazar bulabilmek 
için ihtilaf çrkacağınr, bu yüzden husu
le gelecek iktısadi milliyetpervertik 
duygularının gittikçe ~rddetleneeeğini, 
smıf mücadelelerinin artacağrn1, komü
nizmin yayılacağım aöylemişU. 

Bana öyle geliyor ki, Marks'ın gö
remediği. görmekte ızhan acuttip bir 
talum amillerde bugünkü •ariyet üu
rine müessir olmaktadır. 

Bunlardan birisi, nüfus meselesi • 
dir. YiEmi sene ic;inde 1ıiitüu garp aı~
mi bir nüfus azalması tzhlikeai kaı11-
sında kalacaldardu·. 

İkincisi Milletler Cemiyetidir. Bu 

teşekkül, her ne kadar bazı işlerde mu
vaffakıyetsizliğe de uğrasa bfr mevcu
diyettir ve zaman geçtikten sonra mil
letlerin fevkinde nazım bir kuvvet ha
line gelecektir. 

Milletler Cemiyeti olmasaydı, mil

letlerarası bir hava kuvveti teşkili. ta

savvuru bir hulya sayılabilirdi. Halbu

ki bugün, bu mesele siyasi bir müzake

re mevzuu olmaktadır. 

Eğer biz, bir defa budunlararası bir 

kuvvet vücuda getirebilir, yahut bütün 

milletlerin silah kavvetinin Milletler 

Cemiyeti tarafından se~ilmiş bir ko
misyon tarafından teftişi esasını koya
bilirsek milletlerin arasında çıkacak ih
tilafların bertaraf edilmesi yolunda 
kuvvetli bir adım atmış oluruz. 

Marksist1erin tetkik ve tahlilini ih
mal ettikleri iiçüncü amil de. barut öyle 
geliyor ki, beşeri idealizmdir. 

HEYECAN 

Rusya'da dolaşan Dir ltomünizm a
leyhtarının, Almanyıı.'yı gezen b1r fa
şizm düşmanının hayret etmeden göre
miyeceği bir manzara vardır. O da bü
tün memlekete yayılmış olan kuvvetli 
bir heyecandır. 

Bu toplu heyecanlar, milletler ara
sında ihtifaf kaynağı olacağına, pekala 
beşer saadetini temine hadim bir nokta
ya sevkolunabilir. 

Nazarı dikkate alınmamış olan dör
düncü nokta, fen ve ilim terakkisinin 
milletlerin münasebetleri üzerine yap
tığı büyük teııirdir. 

Bu feneiler •e ilimler de bugünkü 
ikt.ısadi sistemin netiule.rinden gayri
me.n:ınun görünüyorlar. Eğer bu zümre 
şuudu bir ıwxette teıJ.:ilatlandmlabi 

li.rs.e o zaman cihanın siyasf muva:ıene
sini kurmak ko.Iaylaşınrş olacaktır. 
ÜMİT VERİCİ ALAMETLER 
Son amil de korporasyonlar halinde 

idare edilen tiı;a:ret teşekkülleri, yahut 
umumun menfaatini azami dcre~ede na
zarı itibarc almak malcsa.diyle kurulmuş 
1ir.ketlerdiır. Bunlar, ümit verici amil
lerdir. 

Sanayi. bu esas. dahilmd.e teşkiltlan
dırılabilirse o zaman mille.tleı: arasın
da ithalat ve ihracat ticareti artacak, 
iktısadi .a.ziyet salaha gidecektir. 

••.. Böyle bir tedbir, yalnız Avrupa· 
da bile ittihaz edilse. gene sulh ve sü
kfin yahınd'a &ütün cfünyanm yoJ alma
sına imkan •e~cektrr. 

t ~apkacr - Modes 
AFİFE 

Aı:kara - Karaoğlan. 

Telefon:. 15öO 

Muhterem Hanımefendi, 

Aft!Stnl'ya istiklalinin garami altı• 

na almmasr meselesinin müzakeresi, 

Leh murahhasının ekalliyetler balıclni 

açm~ ve. Sovyet Rusya'nın Millce er 

Cemiye.tme g,.i.nnesi i:i;zcri e ar' a a• 
tılmı 1r. 

Viyan3'da konsey-in bu topbrıtıı ek•· 

resinde bu mesefenin bir hal ~ekhne 

iktiran edemiyeceği. yalnız hususi ma• 

hiyette konuşmalar yapılacağı. kati '<· 
lin ise Kıral Aleksandr'ın Paris"i, 
M. Bartu'nun da Roma'yı ziyaretinden 
sonra takarrür edeceği kanaati haklın· 
dir. 

Cenevre'den avdet eden Avusturya 
Başvekili Dr Şu nig, Avusturya'nın is
tilı:la]ini tckef fül paltt.ınm esaslarmı te 

bariiz ettirecek herhangi bir projeyi 
ileri sürmedi~ini söylemi~tir. Fakat be"' 
nim gayet mev uk bir membadan }raf)er 

aldığıma göre vuc;trrrya. bundan bil' 
ay l:adar cvel Flôra.rr.a.'cb M. Musolinl 
He Dr. Şuşnig aı:ası.nda. kara.da~ılaıı 
ve Avu~urya isti.k1alirrm ,. iımne ma.ı 

tuf bulunan pro' y i Mi.Uctlcr Cemiy~· 
tine teklif etmistix. He.rbaıde,,. bu ptaq 
bu mc ele ile al ~ adar olan bi.,çok Mil-' 
letler tar~fmdan lc.ıhulc sayan görül .. 
memistir. 

A vusturya'nın. i.st.iklafaıin ~ bü~ 
devle t t.a.ra:f:mdan beyan1 baklwıdakl 

tekli f i "kbale. ait bir guanti.yi değili 
efendice lıir sözlcsm.cvi Hade etmekte• 
dlı. 

Avusturyalılaır, böyle 'bir sözıeşme 
Milietler Cemiyetinin nezareti altında 
olacağı için buna alm3nlarm yanaşmı1 
yacağrnr zann-ciiyo fer. Almanya'nın 

böyle bfr tc::hlrl±de f!irişip girişm.iyece• 
ği kati olarak, Fon Panen'in Viyana"ya 
gelmesinden sonra belli olacaktır. Fon 
P apen'in Vtyana:'ya bo ay sonunda gel• 
me.si bekleniyor. Gelir gelmez Jı:ntdö .. 
vizi tle~ kcndU: · fevb:rade e:tç:i o
larak. tasvir edeıı bu z.atıo,. bu fevk2 .. 
lade vazifenin ne olduğu anlaşiliıcak'" 

trr. 
Eğer Alman.ya. bnyle bir tealıhüde 

girmeyi reddecek olursa o r.ıman mü• 
müzakere başka biı: mecr.aya cilökiilecck 
n belki de Almanya.'nm dahil obmyıt< 
cağıı bir pakt akt i. düşün.üleec-ktıir. 

Böyle hi.r paktta İngiltere., Fı::a:nsaı 
Al'llanya Te Avusturya'nm cliğn koo 
şulan buluı:ıaak:ur. 

Macaı:ista.n'm böyle bir s&.lepi~ 
dahil c!u,p olm.ıyac.ağı şü~li g,örülo 
mektedir. 

MeYsim için Avrupadan getirttiğim model !Japkalnı 

wonımula tt!!$hiıe başladım. Teşrilinizi saygılarımla rıca 

r.;:erim elendim. A.FlFE 
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~~51 
Balkan güreş 

olempiyatları 
(Baıı J. İnci sayılada) 

ya'da ü~ncülük yunanlılarda a·· a·· .. , or un-
culuk de bulgadarda. 

Teknik neticeJer şunlardır. 
56 kilo: Hüseyin türk Şt. b 
ı .. . - en erg yu-

gos av Huseym hükmen li 
61 k 'lo ga p. 

ı : yunan Salis, yugoslav Tut 
yugoslav hi.ikmen galip, 

66 kilo. s . .. k . . aım tur • Deluka yugos-
lav Saım tuşla galip, 

72 kil~: tü~k ~üseyin - bulgar Kayef 
~ulga~. gureşçı kilosu nizami olmadığın. 
dan hu~men mağlQp addedilmiştir. 

7_9 kılo: ~uri türk - Zamot yunan, 
Nurı 20 dakıkada hükmen galip 

87 kilo: Muııtafa türk. Pirhe; yug~ 
lav Mustafa 20 dakikada hükmen gaJip 

Ağır ıiklet: Lalas yunan • Dimitri~ 
yef bulgar }'Unan 13 4 dakikada ı· 
N k" ' ga ıp. 

a. ı Yuıoslav - Mehmet türk. Mehmet 
galıp. 

Fenerhahçe-Bohemyans 
ikinci müsabakası. 

İstanbul, 7 (A A ) ş .. b . . d b · · - " rımız e u-
lunmakta olan Çekoslovakya profesyo. 
nel Boheınyans takımı ikinci ve son ma
çını bu....r.n Kad k"" .. d 

&.. ı oyun e Fenerbahre 
ıtadmda Ate.. G" •· "L· :ı: 

• ' -s • uneş ın ı~ı oyuncusile 
takvıye edilmiş olan Fenerbahçe ile oy
nadı. Fener §Öyle bir ıa1·--

.. .ıum yapmıştı: 

Bedıı, Ya§ar, Fazıl, Cevat, Ali Riza. 
Esat, Niyazi, Necdet, Muzaffer Fikret 
R~a ' ' 

Hakem Kemal Halim Bey. 

.Fenerliler, hemen bütün devreyi ç.ek
lenn nılJf sahaamda oynamakla beraber 
bunu nadiren yarabiliyorlardı. 

. Fevkalade çalışmak sayesindedir 
iri sarı-lacivertliler cuma gun·· k'" h. • u oyu.'"la 
~ç. ~nzemiyen fe.,kalade bir oyunla 

birınc:ı devreyi O - O biti dil •• r er. 
.udnt.i dttreye f ı·ı . . emr ı e.r aynı ener-

~ ile l ba§laıelılar. Gayet ııkı oynuyor-
1a· • lk 45 <Ulı:ikaıun yorgunluğunu 
ıse 9a7illl bir ıayr t !.L. • Çekler" e lv.tC%ıyodardL 

f ın ribıarla beraber hemen te 
enuın. c lele cdcc ld . • 

riitUl . e erı hakkmda y~ 
en tahmınler tahakkuk 

&ibi idı. Filhak"k . etmemiş 
~- ı a dakıkalar "k 
~nerliler çekle . geçtı çt: 
kuvv rın yarı sahasında dah 

etle yerlCliyorla.r. C .. .. a 
JWı.un tama . uına gunku o
ait ilı . men akaine obrak., ınüteaa.-
bi; oy::ldı, hiç bir noktası aksamıyan 

Yaratıyorlardı. 
Cuma an k"" e-n u bozuk ınüdaf 

Yat tatnamlamı tı aayı Ce
bahlarınd ş : Çekler her iki ce-

arı tecrübe ettikler· h"" ·"' ..:ı_ muvaffak ol ı uc"aı--. 

Esat iki geçi~d1: . Cevat ve 
(iden y 1 "ki ya gıbı, kalelerine 

• 
0 u ı t&raftan tıkanuJlardı. 

32 ınci dakika kada 
hak" ya r fenerlilerin 
L.., un oyunu qikardı. Çekltt ender 
.uıtlerden b · · · 4tın b" ırını yapıyorbrdı. Ceva.. 
fir~ çıkışı~ıı ıcrt bulan hakem bunu 
~ • ~ teczıye etti, Ve çekler bun-

ıstıfade ed k . 
OY\l!Dun ere bir gol yaptılar. 
LL~ t ?undan aonraaı çok hararetli 
~ netic · • 
t _ 0 . esız oldu ve çekltr aahadan 

galıp çıktılar. -tas s:: 

~i MiUiye'nin romanı= 3 

insanlığın 

Lon ra-Melburn 
Dünyanın hu en büyiik ha,·a 

yarışım kim kazanacak? 

Anglo • Sakson ırkmın mizaç ve te
mayülüne milli futbol oyunu kadar in
tibak eden ha..-acılığın mektebi olan ve 
her sene birer nehir gibi dolup taşan 
Büyük Britanya Hava kulüplerinin, gmç 
ve dinç azalarına şöhret ve sergü • 
zeşt yolları olarak gösterdikleri Avus
turalya ufukları. diinyanın şimdiye ka
dar bir eşini daha görmediği en büyük 
hava yarışlarından birine sahne oluyor. 
Ross Smith. Keith. Kingsford, Bert 
Hinkler. Cobham, Scott, Jim ve Amy 
Molliı.onlar gibi Avusturalya rekorla. 
nnı önliyen pilotların ün aldığı bu yol
lar üzerinde on beş milletin (64) ten 
fazla havacısı çok cetin bir imtihana 
hazırlanıyorlar. (Sir Mac Pherson • 
Robertson Kupası) Beynelmilel söhre· 
ti h~iz. en büyük tavvarecilere. niinya
~~". ık.hm ve tabiat itibariyle hiiyük de· 
gısıklıkler ve hususiyttl~r f!iisteren yol 
lan üzerinde yeni muvaffakive ler el
de etmek imMnrnı bahsedecektir. Bun 
dan başka Avrupa ve Amerikanın en 
büyük tayyare yapıcılarının Melhurna 
diğerlerinden önce varacak tayyare ve 
motörü kendi firmalarına maletmek yo
lundaki devamlı gayret ve mücadele-
sinden de tayya "l'k . . recı ı . yem yenı ka 
zançlar eine edecektir. 

Avusturalvalı zengin MAC PEHER
SON • ROB ERTSON, uzak meaafele-

b,~l~ir hamlede yutan büyük sürat ka-
ı ıyetini haı· .. .. . z en ustun tayyarelerın 

bu yarışa "ıo::.t" k" . . • ~ ıra ını temın etmek sure· 
tiyle tayyarecilikte miihim bir inkılap 
vücuda getirmektedir. ZO birinci te~rin· 
de Avusturalya çöllerini birer ok gibi 
yarıp okyanuıılann arasmdaki Viktor
ya'nrn merkezine inecek olan tn mükem· 
~eı_pilotlar, Melburn'un ilk vüzüncü yıl 

donumünün kutJandrğt günde cihana. 
nünyanın en mükeml'llCl evs:ıfa c:.ahip. en 
hızlı, en emin ve en iktısatlr tayyarefe· 
rini göıtennif obıcak1ardır. (Mac Pher· 
son - Robert90n kupası) mn esaslarmr 
tanzim eden lneriltere Hava Kulübü iTe 
Avusturalyalı mütehassıslardan l'T"Ürek· 
kep mUsterek komite btt yarıs.larr ~HR 
AT •e HENDf'KAP olmak üzere iki 
kısma ay1mır,ıır. 

SÜRAT YARIŞINDA . 
Birinci: 10.000 in~iliz 1irasr mükS

fat ile 
5,000 İngiliz lirası kıyme· 

tinde bir altın kupa, 
hinci: 1,500 ingiliz lirası 
Üçüncü: 500 

" ,, alacaklar
dır. 

HEND1KAP YARIS1NDA: 

Birinci~: 2.000 İngiliz lirası 
İkinciye: ı ooo 

, " " 
Sü verilecektir. 

kad rat yarı~. Londra'dan MeJbum'a 
ar Baldat Al Da . • lahabat • Singapur. 
rvın - ŞarJyiJ olarak altı muayyen 

merhaleye aynı 
b" h nn•tır. Bu duraklar orta 
ır esapla 3000 kilometre tutM"l ktadır. 

1 - Londra • Bağdat 
2 - Bağdat • Atlahabat 

KilometTe 
4080 

3 - AUahabat • Singapur 
3700 
3S40 

(Tii rkofis g!!nlük servisi J 

DIŞ HUBUBAT PIY ASALARI. 

Vinniper, 1. 10. 1934: 

Buğday 1/ 8 sent kadar düşük açıl- • 
mış ve ihracat için fazla talep olmama
sı dolayısiyle fiatlar düşmüştür. Gar
bi Kanada mahsulünün 255.000.000 -
265.000.000 buşel arasında olacağı hak
kındaki hususi tafuninler dolayısiylc 

faaliyet pek azdır. Kapanış az sabit 
ve 3/ 8 sent düşük o\mu~tur. Fiatlar: 
( Buşelde sent itibariyle). 

Bir inci Teşrin 81 ; Birinci Kanun 
82: Mayıs 87, yulaf: Birinci teş

rin 41 !I 8 : Birinci Kanun 40 3/ 4; Ma
yıs 41 7/8. Çavdar: Birinci Teşrin 

57 1/ 8: Birinci Kanun 58 : Mayıs 61 
1 2. Arpa: Birinci Teşrin S 1 7 / 8; Bi • 
rirııci Kanun !13 : Mayıs 54 1/ 2. 

Londra. l . 10. 1934: 

Buğday: vadeli sif fiatları sabit 
açı:lmış ve satıcıların çekinmesi üze
rine yükselmiştir. Fiat1ar sağlam. fa
kat muamele azdır. Piatlar Manitoba 
Birinci Teşrin 28/ 4 ; tkinci Teşrin 
28 / 6; İkinci Kanun 29/ 0 1/ 2 ~ Mart 
29.4 

Mısır: 

Piyasa iki puan yüksek açılmış, 

fakat talep az olduğu için devam ede
miyerek 1 1/ 2 pene kadar düşük ka. 
panmrştır. Birinci Teşrin 21/ 9; İkin
ci Teşrin 22/ 3 1/2 ; Birinci Kanun 22/ 8 

4 - Singapur • Darvin 
5 - Darvin . Sarlvil 
6 - Şarlvil • .Melburn 

3460 
2253 

1288 

18,321 
Bu merhalelerb hususiyetıerini ve 

yarışçıların b~şhca nelerle mücadele 
edeceklerini sırasiyle tetkik edelim: 

LONDRA • BAôDAT: 
Orta Avrnna'nın dağlık mmtakaları 

ve burClrl-> ki hava vaziyetleri is· 
tisna eil i) irse arazi ve iklim, Bu 
aylarda kış mevsimlerine nazaran 
uçuşa daha müc:aittir. Sabahın 6.30 
nnda havalanan tayyare Bekika, 
Almanya. Macaristan, Karadeniz. Tilr
kiye ve Suriye"nin şimali şarkisi ile 
Dicle vadisi Uzerinde, tahminen dokuz 
~aatlik bir uçuştan sonra saat 18,30 da 
Bağdat'a vannıs olaeakttr. 

BAÖDAT - AT,LAHABAT: 

Tayyare Bağdat'a inmekle gecele
mek için hanuara girmiyecek, esans de
poları süratJe doldurulduktan ve mo
törler gözden geçirildikten sonra pilot 
akşam karanlığında havalanacak, gece
nin bütün saatleri boyunca fyran, Af
ganistan ve Orta Hindistan geçildik
ten sonra ertesi gün şafakla beraber 
Allahabada inilecektir. Londra'dan en 
hızlı bir tayyare ile yirmi bir saat u
zaklarda olan bu durak, yanşlar esnasrn 
da büyük rol oynıyacak en mühim bir 
me~kide bulunmaktadır. İddia edilebi
lir ki her pilot, kupayı kazanmak yolun

1/2; İkinci :Kanun 23/ 3; Şubat 23/ 8. 
Arpa fiatları: 

No. 3 Kanada garp malı, Birinciteş

rin 23.10. 1/ 2; Laplata ikincik1Jnun şu
bat 21. İran malı birindtcşrin • ikinci 
teşrin 21/ 6; ikinciteşrin • birinci kanun 
21/ 9. 

Yulaf: 

Yulaf: Laplata 3 pene düşmüştür. 

Kanada malı ikinci kanun • şubat 4 1/2-
6 pene. No. 2 Kanada garp malı birinci 
teşrin 22; No. 1 Kanada malı birinci teş
rin 20/ 3 şilin. 

ALMANYA'YA iTHAL EDiLECEK 
EMTiA YA AiT TALI MASRAFLAR 
iÇiN DOVIZ VERiLMESi HAKKIN. 

DA BiR KARARNAME. 

Almanya döviz umum idaresi. kon -

trol ofislerine gönderdiği bir tamimde 

Almanyaya vuku bulacak emtia ithaUl

tına ait tali masraflar yani ihracatçı 

memleketlerde yapılan nakliyat mas -

raflarile komisyonlar ve sigorta ücret

leri için döviz ruhsatiyesi verilmesini 

bildirmektedir. Bu karara göre, kontrol 

ofisleri bundan böyle ithal edilecek em· 

tia bedellerine ait döviz ruhsatiyelerin

den maada ihracatçı memleketlerde ya· 
pılan vt: ithal edilecek emtia ile doğru • 

'.lan doğruya a1akadar olan yuka:mki 

tUi masraflar içfn dahi, bu masraflar 

emtia fiatlarına dahil bulunmadıkları 

takdirde, döviz müsaadesi itasına me -
zundurlar. 

da kendisi için hayati bir ehemmi
yeti haiz olan bu merkeze diğer tayya
relerden önce inmek sırlarını arıyacak· 
tır. 

ALLAHABAT - SİNGAPUR: 
Geceyi Allahabatt.a geçiren tayyare 

sabahın en erken saatlerinde Aıya Ce
belittarıkı olan Singapura gittikçe de
ğişen iklim şartları ile mücadele ede
rek erişecektir. Mevsimin Muıson rUz
g~rlarının değişme zamanına teu.dilf 
etmesi yarışçılar için ayn bir talihaiz
liktir. 

StNGAPUR • DARVİN: 

Bu yolun yüzde dC>ksan sekizi k~

pek balıklariyle dolu olan denizler üze

rinden geçer ve şimali §arki M:ussonla
rı bu denizler üzerinden bütUn şidde· 

tiyle caer. 

DARVIN. ŞARLvtL- MELBURN: 

Bu parça Okyanusların dibi gibi 

içlerinde neler olduğu ve neler ya§adr

ğı bilinmiyen korkunç ve haşin Avus

turalya çölüdür. Bir pan. ufak bir arı· 

za, aşağılardan kanatlarınızı içine çek

mek için gittikçe derinleşen bir ka -

ranlık lleme sizi ıUrükJi~biJir. Bu 

ıiyah gecenin ardından bir yıldız kil· 

mesinin içine girmişsiniz gibi Şarlvil, 

sizi ufukta karıılar. Melburn, buradan 
dört saat ötededir. 

ORHAN HAYDAR 

Diyanet işferi riyasetinden: 

Re~aip Gecesi 
Recep aymın iptidası 11 Birı ıcl 

teşrinde tesbit edildiğine göre ö

nümüzdeki perşembe günü akşa
mr (Cuma gecesi) Leylei Regaip 
olduğu ilan olunur, 

Kira ~ık 
Sarıköp karpuada Macdi Beyİll 

evinde her türlü koman olan iki CMia 

bir hol kiralıktır. Bellçiye miincut. 

Hila liahmer Mer
kezi Umumisioden 

Es:dşehir Hi1aliahmer anbarın
da bulunan; pres tezgahı, teneke-ı 
ci kordon makinesi, elektrik maı .. 
zemesi: 9 teşrini evelde, bakır ka• 
zan, ot ve kıl fırçalar, halat, baş .. 
bkJı eğer takımları: 11 tepini e • 
vel 1934 tarihlerinde satdacafm· 
dan taliplerin müracaatları. 

ZAYİ 
1 O liralık 3520 nwnaralı 

Kooperatif hisae seaedimi 
kaybettim. Yenisüıi alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Dzım Muataia 

8-4481 

DOKTOR 

Baha Hazım 
GAZİ TERBİYE 

RNST1T0Stl' HEK11ı11 

Muayenehane: Adliye 
sarayı yanında Gcnçağa 
apartımanmda Husuıt 
daire telef on: 2661 her 
gün öğleden sonra saba· 
ha kadar gece müracaat
ları kabul olunur. 8--4396 

Satılık Ev ve Dükkan 
İbadullah caddesinde 23 

N o. ev ve dükkan beraber 
satılıktır. Taliplerin karıı
sındaki kuru kahveci Os
man Efendiye müracaatları. 

1 
8-4470 

ANKARA BELEDiYE 
REISLICI ILANLARI 

!LAN 
Halde 39 numaralı dükkin 

31-5-934 tarihine kadar ol· 
mak üzere 1~10-934 sah gil~ 
nü saat 10 1/2 de açık artır· 
rna ile kiraya verilecektir. 
İstiyenlerin teaıinatlariyle 
o gün ve saatte encümene 
müracaatlan. (2729) 

8-4252 
~~~~~~~~~-.~~~--

Tefrika: 111 

b ali. 
- Muhakkar olmanın tersi, dedi. İnsan, benim geldiğim 

yerden gelirse bunun bir manası olduğunu anlar. 
Kiyo ken<li kendine: "Söze böyle baılaması limndr. 

dedi. Fakat biliyordu ki polis vahi teahhitlerle iktifa et• 
mez . 

.König kendini .. .. .. Aıulre #alro 
laadckarhkt bu duşunu~ordu. Kiyo ise esaslr hiç bir mü-

Telefonun zili sessizlik içnidc çalıp duruyordu. König 
elini makinenin üzerine koydu. Yalnız: König gene söze ba§ladı: 

- Bu işi yalnız ben bileceğim ... .Bu kSfi... • . 
dakini de kız~ lunma~a~a karar vermişti, fakat karşısın

ırınama.k ıstı yordu: 
- Ben bilmiyorum s· d.. .. 

B · ız ne U§uncedesiniz; 
- ana sizin h . . 

.Syledil D ... aysıyet sev kile komünist oldug'"' un uzu er. ogru m b ) u u. 
Kiyo önce a ı . . 

Yer il n amadı. Zıhni hep deminki telefon muha-
es e meşgul oldu... · · · 

lnlama... ... gu ıçın bu acayıp sorgunwı manasını 
ga ugraşıyordu. Nihayet: 

-Bu sizi hakikaten alakadar ediyor mu? dedi. 
- Umduğunuzdan ziyade. 

~ümı_ede değilse bile bu cümleyi telaffuzda bir tefıdit 
1• Kıyo cevap verdi: 

rek- .?üşünüyorwn ki komünistlik, kendilcrile elele vere-
rnucadele ett"kl · · "mk" · · lii . 1 erımı, ı an nısbetınde, haysiyet sahi-

edecektir Fakat mad k' be · · • · • . ·- am ı nı dınlemıyecektınız bu 
aualı neye &ordunuz? 

tur.- Haysiyet dediğiniz şey nedir? Bunda bir mana yok-

. Telefon gene çaldı. Kiyo ''hayatım buna bağlı" sözleri
Dı aklından O' • d" K"" . - h' • • d aJ..3---..J-
k . ... cc;ır ı. onıg a ııeyı verın en k ~UMMW. 

•Yo: 

- Silahlar nerede saklı? dedi. 

- Telefonu bulwıduğu yerde rahat bırakabilirsiniz. An-
hyorwn: bn telefon konuşması benim için tertip edilmiş 
sade bir mizansenden başka bir şey değil.. .. 

Kiyo acele ile iğildi: König, muhakkak ki boş olan, iki 
rövelverden birini, az kalsın, kafasına atıyordu; fakat eline 
aldığı silahı gene masawn üstüne bıraktı. 

- Ben daha iyisini yapmağa da muktedirim. Telefona 
gelince: bmıun hileli bir i~ olup olmadrğmı göreceksiniz. 
Siz bir adama işkence edildiğini hiç seyrettiniz mi? 

Kiyo cebinde, §İşmiş parmaklarım sıkmağa çabalıyor
dtL Siyanür de bu sol cebinde idi ve onu ağnna götürmeğe 
mecbur olacak olursa yere düşürmekten korkuyordu. 

- İşkence olunan adamları elbet g6rdüm: ben ihtilal 
yapmış adamım. Benim öğrenmek istediğim şey silahlann 
nerede bulunduğunu niçin sormuş olmanızdır. Bunu siz de 
biliyorsunuz, yahut öğreneceksiniz. O zaman ne olacak? 

- Komünistler her tarafta ezilmi§1erdir. 
- Olabilir . 
- Olabilir değil, olmuştur. Düşünün bir kere: Dtzım tçin 

çaJıpcak ohanamz kurtulunmıuz ve bunu kimle öfrenmez. 
Sizi banc1m kaçU'brlm-

Af"" •• ..::-daft nıcın bll Kiyo gene kendi kendine "bu k8. ı 1G:1.~ 

kadar zevk duyuyor, diye dii§ündü. 
Hemen hemen kayıtsız bir eda ile: 
- Hizmetinize ginniyeceğim, dedi • 
- Dikkat edin: mukadderatının siae bağlı olduğun~ 

susmakta devam ettiğiniz takdirde hapishanede kı1acalc1• 
nnı ve sizi söyletmek için istedikleri vaaıtayı Jaıllmmık~ 
serbest olduklarını söyliyerek beş on kifiyi batm•• 11111 

sallat ederim .... 
- Cellfttlan musallat etseni.J daha iyi cılm'. 
- TazaIUlm ve zulüm zaman zaman bin"blrhd taE'p • 

derse bu çok kötü bir şey olur. Bilmediğiniz ıeylerden _. 
setmeyiniz - Hiç olmazsa şimcli. 

- Ben bir deliye nasıl ipcence edildiiinl g6ldiilll. » 
byor musunuz? 

- Kendinizi nasd bir tehlikeye attığmmn lm'1aada . 
smız? 

- Size ben ihtilll yapmış a4am oldufumu tıöy~ 
Biliyorum: bisimkiler de itkence ctmitJercllr: baD1an tavW 
için insanlar çok neteye muhtaçtırlar- Belardm b"-1 
miyelim. Size hizmet edemiyeceiim. 
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1 M. M. V. Satınalma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

Yozgattaki kıtaat ihtiyacı için aşağıda yazılı beş kalem 
erzak münakasaya vazolunmustur. Miktar te~inat ve iha
le günleri hizalarında yazılıdır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün saat 13 ten 14 e kadar Yozgatta As. 
satmalma komisyonuna müracaatları. (2902) 

Cinsi 
Mercimek 
Patates 
Kuru soğan 
Sabun 
Zeytin yağı 

Teminat 
Kilosu Lira 
13,000 49 
35,000 135 
17,000 39 
5,300 49 

600 18 

İhale tarihı 
24 Teşrinievel 934 
24 ,, ,, 934 
24 " ,, 934 

ı Teşrinisani 934 
1 ,, ,, 934 

8-4474 

Saati 
15 
14 
15 
15 
15 

İLAN 
Bayramıç, Ayvacık, Ezine, Geyikli, Kirazh'daki kıtaat 

ihtiyacı için aşağıda miktarı yazılı 5 milyon 406 bin kilo 
odun bir hafta müddetle ve pazarlıkla satın olmacaktır. 
İhalesi 11-10-934 persembe günü saat 15 tedir. Taliplerin 
o/0 7.5 teminatlarivle Bayramiç F. Satınalma komisyonuna 
müracaatları. (2899) 

Kilosu Hangi kıtaata ait olduğu 
3,051,000 Bayramiçteki kıtaat ile Ayvacıktaki kıtaat için 
3,355,000 Ezine, Geyikli, Kirazlıdaki kıtaat için 

İLAN 
(25) adet Parabellum ta

bancası pazarlıkla satın alı
nacaktır. İhalesi 9-10-934 sa 
lı günü saat 11 dedir. Ta
liplerin evsaf ve sartname
siyle nümunesini görmek Ü· 
zere her gün ve pazarlığına 
iştirak edeceklerin de temi
natlariyle vaktinde M. M. 
V. satmalma komisyonu 
reisliğine müracaatları. 

(2879) 8--4429 
İLAN 

(16428) kilo gıliserin ka
palı zarf usuliyle mübayaa 
edilmek üzere münakasaya 
konmustur. İhalesi: 25-X-934 
persemhe günü saat on bir
dedir. Taliplerin evsaf ve 
şartnf\mesini görmek üzere 
her P"Ün öğleden sonra M. 
M. V. satın alma komisvo
nuna müracaattan ve müna
kas::lva istirak edeceklerin 
de ihale saatin<len evel te
minat ve teklif mektupları
m mezkur komisvon reisli
ğ'ine vermeleri. (2783) 

8-4336 
İLAN 

Ga?.dan korunma evinin 
ihtivacı icin 12 kalem mal
zeme satın a hnacaktır. İha
lec:;i 10-10-Q'.H can;amha gü
n il ~:ı~t 14 e irra erlilecektir. 
Talio1Pr ev~af ve sartname
sini P-ÖrrnPk ii7ere her Erlin 
ö~lP.nen ~onr:ı ve paz;ırlr~a 
i~tir::ık ,.rl~ceklPrin o E:"Ün ve 
sa:o+;tırl,. tPminativle birlik
te M. M. V. s:ıtmalma ko
misyonun;:\ mi1racaatları. 

(2i01) 8--4340 
fLAN 

Gaz kursivle s:ra7.dan ko
r.unma evının ihtiyacı icin 
(76) k?lem alet ve ecıa c:;a
tm :ılnıa('~l<'ttr. İh::ılf"si 9-10-
934 ~::ılr s:rünil ~::ı:ü 14 te icra 
e'titer1>1<tir. Tnliolf"rin eYsaf 
ve s:ırtnamesini l"Önnek ü-
7.ere hf"r P"iin öö-lerlen ~onra 
ve na.zarhO-a istirak eıfocek
Jerin o P"Ün w• c:;aatind<" te
min::ıtivJe birlikte M. M. V. 
Satrn::ıtma kf\mic;vonıma mil 
racaatlan. (270n) ~-4339 

fT.AN 
l - Safranholu'daki kıtaat 

ihtiyacı icin münakasaya ko· 
nulan ·220 hin kilo unun heher 
kilosuna 12 kurustan İstan· 
bul'<la t~lio c:;ıkmıştır. 

2 - Münakasa müddeti 
11-10-Q34 tarihine kadar tem· 
dit edilrnistir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan 2142 li
rayı Maliveye yatırarak mak
buzunu Alaya göndermeleri 
ve mezkur tarihte saat 14 te 
telgrafhanede makine ba~ın· 
(fa pazarlığa istirak etmeleri 
llan olunur (2617) 8-4222 

İLAN 
(134) adet Parabellum ta

bancası kapalı zarf usuliyle 
alınmak üzere münakasaya 
konmuştur. İhalesi 28-10-
934 pazar günü saat 11 de-

8--4476 
dir. Taliplerin evsaf ve şart
nameler ile nümunesini gör
mek üzere her gün M. M. 
V. Satmalma komisyonuna 
müracaatları ve münakasa
ya istirak edeceklerin de te 
minat ve teklif mektuolan
nı ihale saatinden evel mez
kur komisvon reisliğine ver 
meleri. (2897) 8-4474 

tT.AN 
(25) ton benzin kapalı 

zarf usuliyle satın alınmak 
üzerıı: münakasaya konmuş
tur. İhalesi 31-10-934 car
samba günü saat 11 dedir. 
Taliplerin evsaf ve şartna
meyi görmek üzere her gün 
M. M. V. satmalma komis
yonuna müracaatları ve mü
nakasaya iştirak edecekle
rin de teminat ve teklif mek 
ttıplanm ihale saatinden e
vel mezkur komisvon reis
liğine vermeleri. (2898) 

8-4475 
İLAN 

Hava ihtiyacı için pazar
lıkla mübayaa edilecek olan 
50 ton hint yağından simdi
lik sarfınazar edilmiştir. 

(2901) 8--4473 
!LAN 

Hava ihtiyacı icin müba
yaa edilecek 1863 dii?.üne 
fotoğraf camı fiatı vekalet
çe gali görüldüğünden pa
zarlığı 10-10-934 çarşamba 
günii saat 14 de bırakılmış
tır. Taliplf'rin avm gün ve 
saatinde M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na teminatlarivle birlik 
te miiracaatlarr. (2QOO) 

R---447? 

n. n. \' oll11r1 \it' Liman 

ları (l. l\lrl Sa. A 1. Ko
miı:ıvnrın ilnnları. 

İLAN 
1200 ton katran yağının 

kapalı zarfla münakasası 
20-11- 934 salı giinü saat 15 
te Ankara'da idare hinasm
da vamlacaktır. Fazla tafsi
lat Haydarpa5a ve Ankara 
veznelerinde on beşer lira
ya satrlan şartnamelerde 
vardır. (28S2) 8-4438 

İLAN 
Af yon istasiyonundaki 

geçit mahalli ile araba dö
nüş yerinin kısmen mevcut 
ve kısmen Afyon ocağın
dan biJihrac ihzar edilecek 
parke tasiyle ferşi münaka
sası 25-10-934 perşembe gü
nü saat 15 te Ankara'da ida
re merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Afvon istasiyo
nunda ücer liraya satılan 
şartnamelerde yaZihdır. 

(27Q2) 8--4~R3 ------....; 
Kira!ık Ev 
Yenişehir İsmet Paşa 

caddesinde 33 numaralı ha
ne acele kiralıktır. İçindeki-
lere müracaat. 8-4469 

-----------------~~ 
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AKTif 

Kasa: 
Alhn: Safi Kgr. 13.630,468 
Banknot 
Uf aklık 

Dahildeki muhabirler: 
Altın: Saf, K.gr 1.788,024 
Türk lirası 

Ha ricteki Muhabirler: 
Altm: Safi Kgr 3.807,0li 
Alhna tahvili kabil Serbest 
dövizler. 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte ~dilen evrakı nakti. 
ye kar~ılığı 

Kanunun 6 ve 8 ine,; madde
lerine tevfikar vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Hazine bonolan 
Ticari senedat 

Esham ve Tahvilat cüzdana: 
Esham ve tahvilat: Derııh· 
te edilen evrakı nakdiye 
kar•ılığı (itibari kıymetle) 
Esham ve Tahvili• 

Avanslar: 
Altın ve döviz üerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

LiRA 

19.172.384,50 
12.085.763,-

677.943,83 

2.515.004,-
387.499,771 

5.354.885,48 

3.166.262.55 

158.748.563,-

9.625.273,-

3.719.130,-
4.196.760,42 

28.192.717,62 
4.437.485,45 

197.660,Sl 
1.203.534,W 

Yekun 

PASiF 

LiRA 
Serma ve: 

31.936.091,33 ihtiyat Al<çesi: 

Tedavüldeki Banknotlar: 

2.902.503,7: Oenıhıc edilen evrakı nakliye 

Kanunun 6 ve 8 inci madde 
!erine tevfikan nki tediyat. 

8.521.148,03 

149.123.290.-

Deruhte edilen enakı oakti· 
ye bakiyesi. 
Karşılığı tamamen altın oht 
rak tedavüle nz .. dilea 

Türk lirası mevduatı: 

Videsiz 
Vadeli 

Döviz mevouau: 
7.9J5.890,4i VidesiY. 

32.630.203,07 

1.401.195,lC 

4.500.000,-
12.494. 789 ,67 

2Sl.425.111,3f 

Vadeli 

Mahteiif: 

LiRA 

158.748.563, 

9.625.273,-

149.123.290,-

8.688.000,-

20.883.123,-
-,-

9.145.786,44 
827.RSl.75 

Yekin 

LiRA 
15.000.000,-

663.914,30 

157.811.290,-

20.883.123,-

9.973.638,19 

47.093.145,, 

251.425.111,39 

2 Mart 1933 tarihinden Hibaren: Iskonto haddi %51
/ 2 -Altm üzerine avans %41/ 4 

Ankara İcrel Dairegi Gayri Menkul 
Satış Memurluğundan: 

Emlak ve Eytam Bankasına ipotek olup bu kere açık artırma ile 
satılmasına karar verilen tapunun 4 mayıs 927 tarih ve cilt: 43 va
rak: 55 sıra: 37 numarasında mukayyet Atıfbey mahallesinde kain 
hane aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere açık arhrmı
ya çıkarılmıştr. 

Evsaf v~ Miiştemilatı 
Yüz seksen dört metre arsadan bir kısmının üzerine mebni mez

kur hanenin yüz on dört numaralı kapısından girilince bir sofa ve 
iki oda bir mutfak bir hala ve bir banyo yeri bodrum katında gene 
iki oda bir mutfak bir sofa ve bir hala ve bir banyo yeri hanenin 
arka tarafında bir miktar bahçe yeri ve işbu bahçenin içerisinde iki 
oda ve bir sofa aynı zamanda mutfak olarak da kullanılmakta ve 
bir halası mevcut mahal müstakil olarak bir hane halinde olup her 
ikisinde elektrik tesisatı mevcut ve duvarları kargir döşemesi ah
şap olan işbu hanelere üç bin lira kıymet takdir edilmiştir. 

Sa trş Şart] arı 
1 - Satı§ peşin para ile olmak üzere 8-11-934 tarihine müsadif 

perşembe günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul satış 

memurluğunda yapılacaktır. 

il - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki kıymetin onda biri 
üzerinden % 7.5 pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu getireceklerdir. 

III - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin% 75 şini 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkfır günün 16 cı saatinae 
en çok artırana ihale edilecektir. 

IV - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder 
kıymetin % 75 şini bulmadığı takdirde 24-11-934 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada ke.za 
üç defa nidadan sonra saat 16 da keza mukadder kıymetin% 75 ini 
bulmk ş~rtiyle en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

V - Birir.ci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde iizerine ihale edilenin talep eylemesiyle ihale 
tarihinden itibaren 7 gün içinde vezneye teslim edilmediği takdir
de ihale bozulacak ve işbu talipten eve) en yüksek teklifte bulunan 
talibin tekJifi veçhile almağa razı olup olmadığr kendisinden so
rulduktan sonra tekli fi veçhile almağa razı olduğu takdirde farkı 
ihalesi feshedilen 1 inci talipten tahsil edilmek üzere 2 inci talip 
uhdesine ihale olunacaktrr. Teklif veçhile almağa razı olmadığı 

takdirde ise mal yeniden on beş giin müddetle artırmıya çıkarılacak 
ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

VI - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte tapu har
cı % 2,5 dellal ücreti talibe ait olacaktır. 

VII - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul 
üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia
larını evrakı müspiteleriyle yirmi gün içinde icra dairesine bildir
meleri aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadığından satı' 
bedelini paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaklardır. 

VIII - Artırmıya iştirak edenler, daha evet şartnameyi görmüş, 
okumuş ve gayrimenkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itihar olunacaktır. 

IX - İşbu açık artırma şartnamesi 15-10-934 tarihinden itibaren 
934/34 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

X - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayrimenkul 
satış memurluğuna miiracaat eylemeleri lüzumu itan olunur. 

8-4442 

Ankara ~cra Dairesi Gayri Menkul 
Satış Memurluğundan: 

Emlak ve Eytam Bankasına ipotek olup bu liere açıl< artırma ite 
satılmasına karar verilen Tapunun esas 84 pafta 63 ada 283 parsel 

34 de mukayyet İmaret mahallesinde Taceddin sokağında kiin ahı 
şap hane aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere a~ık ar. 
tırmıya çıkarılmıştır. 

Evsaf ve Müştemilatı 
İşbu ahşap haneye kapıdan girilince taş döşemeli bir avlu Uzerlnct. 

solda tavanlı ve tabanlı ve dolaplı bir oda bir mutfak ve kilar ile sal 
da bir hala ve ahşap merdivenle yukarıya çıkrldıkta önll açı.k bic 
sofa üzerinde tavanlı ve tabanlı iki oda bir mutfak ltbu katın mof~ 
smdan tekrar ahşap merdivenle Ust kata çıkılınca keza açık bir ıo. 
fa üzerinde yüklüklü ve dolaplı bir bilyük oda ve bir ıofadan böl,. 
me küçük bir odası mevcut işbu ah,ap haneye iki bin lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

Satış Şartları 
1 - Satış peşin para ile olmak Uzere 8-11-934 tarihine mUaadlt 

perşembe günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul aatq 
memurluğunda yapılacaktır. 

II - Talipler takdir edilmit olan yukardaki kıymetin onda blrl 
Uzerinden % 7,5 pey akçesi veya millt bir bankanın teminat mc.loo 
tubunu getireceklerdir. 

III - Satı!? giinü artırma bedeli takdir edilen kıymetin% 75 ıinl 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkfir gilnlin 16 cı saatinde 
en çok artırana ihale edilecektir. 

IV - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukadder 
kıymetin % 75 şini bulmadığı takdirde 24-11-934 tarihine mlisadif 
cumartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada keza 
üç defa nidadan sonra saat 16 da keza mukadder kıymetin% 75 ini 
bulmk şartiyle en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

V - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talep eylemesiyle ihale 
tarihinden itibaren 7 gün içinde vezneye teslim edilmediği takdir .. 
de ihale bozulacak ve işbu talipten evet en yüksek teklifte bulunan 
talibin teklifi vcçhile a1mağa razı olup olmadığı kendisinden so .. 
rulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde farkı 
ihalesi feshedilen 1 inci talipten tahsil edilmek üzere 2 inci talip 
takdirde ise mal yeniden on beş gün müddetle artınnrya çıkarılacak 
uhdesine ibate olunacaktır. Teklif veçhile almağa razı olmadığı 
ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

VI - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte tapu har .. 
er o/o 2,5 dellal ücreti talibe ait olacaktır. 

VJI - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayrimenkul 
Uzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia
larını evrakı müspiteleriyle yirmi gün içinde icra dairesine bildir
meleri aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadığından satıı 

bedelini paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaklardır. 
VIII - Artırmıya iştirak edenler, daha evel şartnameyi görmliş, 

okumuş ve gayrimenkulün iymar vaziyetini bilmiş ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

IX - İşbu açık artırma şartnamesi 15-10-934 tarihinden itibaren 
934/36 dosya numarasiyle herkese açıktır. 

X - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayrimenkul 
satış memurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

ANKARA MAHRUKAT 
DEPOSUNUN OtVA NET 
RİVA~F.Tt KARST~TNDAN 

Bu kerre Oabağhanede Cümho 
riyet bahçesine nakletmit oldoio 
110 muhterem müştPrilerimizin a.ı 
can dikkatine arıeylerim. 

Entirasit kok ve her oevi mab 
rokat ihtiyacı depomu:ıca suhuletle 
temin olunur. 

telefon: 2075 1-34~0 

8-4441 

İstanbul'daki Bursa 
Pazan Sipahi zade 

Hasan Hüsnü 
Müşterilerine kolaylık 

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

.qq2 
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Yeni Açılan 

oto Naim 
Bankalar caddesi 23 

E.n ye~i fotoğrcı.f malzemesi, alat ve edevatı film1er.
Z~ı:s - Ikon Çeşıt fotoğraf makineleri. - Lümler cam, 
kagıt ve cezalan ve saire. 

Amatör resim işleri, her türlü agrandismanlar 
Ko~ta~ ve Leica film developmanları 

~ Artıstık fotoğraflar yapılır. 
f Foto.g:af amatörlerinin bir defa müracaatları men-
aatlerı wcabmdandır. 8-4320 

Şa emiry lları 
i 1 an 

k Ana Ha~ta ?1ahsus seyri seri "A,, harfli istisnai ve mu;aN ka~ Tar~fe ı.le m!ic~vir mevkiflere mahsus seyri seri 
rin ?·T

1 ta.n~enı~ 1 ın~ı ve 2 inci ilavelerinin gelecek Bi
r cı eşnnın ~ndayetınden itibaren ilga edileceği muhte-
em Yolculara ılan olunur. 

isti~n:~~~n maada ana ha_tta mahsus seyri seri "C,, harfli 
dah'l) muvakkat Tarıfe de ancak 28 eylUle kadar (28 1 muteber olacaktır 

Ahalinin se h tl · : k 
tinci Te . . Y~ a ennı olaylaştırmak maksadiyle Bi-
tekrar a ş~nın bıdayetinden itibaren mutat olan tarifelere 
.. .~ ;t etmektense, bu tarifelerrle atide b'ld' •t,l·-· uzere muhım tenz'l ı ın,uı~ı 
keti tarafından kaı at ya~,tl~a~ma Şark Demiryolları Sir-

1 t rar verı m1ştır. 
· - stanbul B l" ·· 

re: an ıyo mevkiflerine mahsus olmak üze-

- Yalnız azimet için~ 30 ·ı 
cu tarif esi; 0 tenzı atı havi bir hususi yol-

- Azimet ve avdet icin 'f< 30 . 
Yolcu tarifesi tatbik edil~cek:ir; tenzılatı havi bir hususi 

2· - 106 • 107 ve 322 323 k · 
münakalata mahsus 1 .k .. atarları ıle yapılan dahili 

oma uzere: 
. - Yalnız azimet için 01 30 t "l"' h . . 

rıfesi; ıo enzı atı avı hır hususi ta-

- Bazı mevakif aras d • 
zilatı havi bı'r h " m a, azımet ve avdet kin o/o 50 ten-

ususı yolcu t ·r · b" . · . arı es1 tat ık edılecektır. 

İstanbul, 25 ey1U1 1934 
MÜDÜRİYET 

8-4342 

k -~nkara Şehir içme suyu 
o-:&ı 8 Yonundan• 
K . • E o!!1ısyon tarafınd 
nstıtüleri karşısrnd ak. A~kara'da Çubuk bendiyle Ziraat 

arasında d" a 1 hır mahalde ve bu mahal ile şehir •• oşenecek ana b 1 
~1Yatı ve buna m" f • oru a:rn malzemesiyle beraber fer
baren iki an m"dudte ern amelıyatı 22-8-934 tarihinden iti-
kon J , u etle ve kapal rf ı · .. u mustur M.. k 1 za usu ıvle munakasava 
15 te Ankara~da tnaHasa 22-10-934 tarih pazartesi g-iinü saat 
da · k ş anında komis d • · ıcra ıhnacaktır Tekrf yonun aıreı mahsusasm-
v~8dik muvakkat te~inat ıbna;:ıeler ve taliplerden aranrla11 
~ın he iyzah edilen tarz ve u -~sustaki münakasa şartnamc
u usustaki şartname ve P;"~ :ar.tarda oJacaktrr. Talipler 
~ komiı:ıvnnflan alahilirler. (~~~)beş lira bedel mukabilin-
• 7--3502 

lstanbul Posta T. T. bin la; 
ve levazım mu··d·· .. v •• d 

T ur ugu en: 
elefon şeb k l . .h . 

tel ile ''100'' b. e e en ı tıyacı olan "50 ooon metre H k t 1 
ın tnetre r"ft "SO ,, • . a e e 

kablosu kapat rf ~~ ve ,000 metre tek nakilli sahra 
kOr nıatıerne;.zaCI u~u!ıyI_e mü?akasaya konulmuştur. Mez -
Ptlacağından ;nl" ;6 :kıncı teşrın .. 1934'' tarihinde ihalesi ya. 
rı~tnedeki tari a ıp er~ şa~name almak için hergün, art -
111.ınatlarr iht" fat dahılınde ıhzar edilecek Jeklifname v~ te -
~üsadif paza~~s~de~e~ zarflan tevdi için de mezkOr tarihe 
hınasrnın 3 Ü .. gunu saat 14 de Beyoğlu Posta Telgraf 

(5840)ncu katında mübaya komisyonuna müracaatları 
--- 8--4135 -
Y ozg t Valili~· ·en: 

Terzili mevk" d k' 
Şa olunacak t 1

11n e 1 .kaplıca' da hususi idare namına in-
de y ozgat v~ı e v~ gazınonun planı aşağıda şekil dahili11-

1 _ 0 
1 ayetmce müsabakaya konmuştur. 

dairesini ~euıhzto ~atla klı ve hususi iki ve umumi bir banyo 
2 . evı o acaktır. 

- Zemın katı · 
fak ve sair k b ~azıno ve lokanta halinde olacak mut-

3 _ B. ısım 0 rum katında tesis edilecektir. 
resmi d .11nanın ~trafın~a mevkiyle mütenasip bir bahçe 

e ı ave edılecektır. 
4-p .. k 

zarfında t~~J~1S: ab~ıl ol~?cak talip bilahare on beş gün 
kepl . sı at resımlerını halk ka<Yıdı üzerine mürek-e çızecektir. 0 

ede~e-:: ~k~kli~. edilen resimler Nafıa Vekaletinin teşekkül 
tetkikgı 1

. 
1 mute?~ss~stan mürekkep bir heyet tarafından 

verilec e~~~erek b.ırıncıye ~00 lira ikinciye 150 lira mükafat 
rilnı .e d ır. Verı lecek mukafatlar tafsilat resimlerinin ve-

5 esın en sonra tediye olunacakttr. 
Valili~ Dah~ fazla mal~mat almak istiyenlerin Yozgat 

nP ""'1racaatlan ılan olunur. (6202) 8-4345 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

aliye Vekaletinden: 
1 - Staj yapmak üzere müsabaka ile A vrupaya on Ma

liye memuru gönderilecektir. 
2 - Talipler şu şartlan haiz olacaklardır: 
A) Maliye memuru olmak, 
B) Yaşlan otuzdan fazla olmamak, 
C) Miilkiye, Hukuk, Yüksek ticaret ve lktısat mektep

lerinin birinden mezun olmak, 
D) Askerliklerini yapmış veya staj müddeti nihayeti

ne kadar tecil edilmiş bulunmak, 
3 - Müsabaka imtihanı evvela tahriri, bilahare şifahi 

olmak üzere Maliye ve iktrsat ile fransızcadan yapılacak
tır. Tahriri imtihan Ankara ve İstanbul'da, şifahi imtihan 
yalnız Ankara' da yapılacaktır. 

4 - Talip olanlar 20 teşrinievele kadar Maliye Veka· 
leti Hususi Kalem Müdürlüğüne arzuhalle müracaat et
melidirler. Bu arzuhale: 

A) Tescil edilmiş iseler sicil cüzdanları veya sicil nu
maraları, 

B) Henüz tescil edilmiş değilseler tam bir tercümeihal 
varakası ve evrakı müspitesi. 

C) Askerlik vesikaları. 
D) Dört adet fotoğraf 

rantedilrııic:: olmak rn?.Tm<Yelir. (27Q3) 8-4341 

'ebeci merkez hastah~mesidahili h;:ı.::tahklar mütehassıs 1 
flOKTOR NUSRF.T fSMAIL 

Gülhane h="".t::lh~nesi sahtk dahilive bas muavini 
Hastalarmı her gün 14-20 ve kadar adliye sarayı kar 1 

~r~rn<fa Faik B. ~n~rtJmanrnna kahul eder. 
TPJ,.fon: 3613 

1 As. Fb. U. Md. Sa.Al. komisyonu ilanları 1 
10 Ton kalay ) 
10 ,, Kurşurı ) 
55 ,, Kurşw1 ) 

140 ,, 8. No. çinko ) 
50 ,, 6. No. çinko ) 
Fisek fabrikasmda yapılacak 300 metrelik 
ambar inşası 
4 Ton klorü kalsyüm 
Baca inşası 
Noksan transmisyonlarm ikmali 
28498 kilo muhtelif ebatta böhler mukayese 

9-10-934 

9-10-934 
11-10-934 
11-10-934 
11-10-934 

marka c.elik ve yaylık çelik levha 14-10-934 
139136 kilo demir lama, tel ve yumuşak çelik. 14-10-934 

(Muhtelif ebatta) 
24 Ton Ü -;;tüpü 14-10-934 
1810 Adet (Muhtelif ebatta) hususi freze, 
Erkek ve destere 18-10-934 
83700 Adet muhtelif numarada bezli zım-) 
para kağıdr ) 14-10-934 
7500 Kilo zımpara tozu ) 
400 Top muhtelif numarada cam kağıdı ) 
Yukarda yaııh malzemeler ayrr ayn pazarlık suretiy

le hizalarmdaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecek-
tir. Taliplerin teminat ile müracaatları. (2858) 8-4437 

10 KAI. .. EM SARAC tarihinde saat 14 te ihalesi 
MALZEMESİ ~ icra edilecektir. Taliplerin 

Yukardaki malzeme pa- teminat ile müracaatları. 
2cırhk snretivle 16-10-934 (2874) 8-4435 

inşaat U.sta Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebimizin 1934 - 1935 ders senesi için leyli ve mec

cani olarak inşaat ustası yetiştirmek üzere müsabaka ile 
daha beş Efendi alınacaktır. İlk mektep mezunu ve sıhha
ti elverişli taliplerin 9-10-934 salı günü saat 10 da müsaba
ka imtihanına girmek üzere mektep müdürlüğüne müra-
caatları. (2904) 8--4478 -----
Hariciye Vekafetindeo: 

Vekaletimiz ve ecnebi misafirler köşkü için kapalı zarf 
usuliyle "150,, ton yerli kok kömürü mübayaa edilecektir. 
Yevmi ihale 20 birinci teşrin 1934 cumartesi günü saat 15 
tir. Taliplerin şartnameyi almak üzere !stanbul'da Hazi
nei evrak ve Merkezde levazım müdürlüğüne müracaat-
1arr. (2724) 8-4262 

Gedik paşada İstanbul jandar -
ma satınalma komisyonundan : 

Çanakkale J andanna mektepleri hastanesi ile Gelibolu 
ve Bayramıç, birliklerinin senelik erzak ihtiyaçları meya -
nmda Canakkale Jandarma mektepleri satmalma komisyo -
nunca yaprhln münakasalarda müsbet netiyce alınmamış ol
n;ası hasebiyle münakasalann hükümsüz addiyle yeniden 
münakasaya konulması iycap eden sade yağr, et, ekmek ve 
pirincin ve arpanın cins ve miktarlariyle hangi gün ve sa· 
atta münakasalan yaprlacağı aşağıda gösterilmiştir. İstek
lilerin şeraiti öğrendikten sonra talip olacakları erzaka ait 
llk teminatlariyle beraber ya Çanakkalede Jandarma mek
tepleri satrnalma komisyonuna veya Gedikpaşadaki komis
yonumuza müracaat1an. (5952) 

Miktarı 
Erzakm cinsi kilo Kapalı zarf tarihi Gün Saatı 
Ekmek 1 1,198,000 \ 1 b' . . . 
Un 1,200 ...4 ırınc1 teşnn 934 pazar 10 
Sade yağı 27,00 14 ,, ,, 934 ,, 14 

Srğrr eti ı 9,000 
f 14 934 16 Koyun eti 154,700 " u 

" Pirinç 48,200 15 birinci teşrin 943 pazartesi 10 Arpa 399,500 15 ,, 
n 934 ., ıs 
8-4166 

5A .,, 

• 
Istanbul Tahlisiye 

Umum Müdürlüğünden: 
Keşif bedeli "20,, küsur bin liradan ibaret bul~ınan ~on4 

guldak Tahlisiye binası inşaatr, kapalı zarf usulıyle muna• 
kasaya konulmuştur. 23 teşrinievel 934 tarihine :nüsad~f 
sah günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından pro3e, kes.ıf 
ve şartnameleri almak istiyenlerin Galata'da Çinili Rıh~ 

tnn hanındaki idarei merkeziyeye müracaatları. ( 62·"r7 
8-4373 

Ankara Umumi Hapishane 
Müdürliiğünd en: 

Ankara Hapishanei umumisinin 934 senesi _ihtiyacı iç~~ 
(33) bin kilo yerli kok kömürü ve (22) bin kılo meşe ko 
mürü ile (23100) kilo kırılmış çam odunu yirmi gün müd .. 
detle açık münakasaya konulmuştur. Bedeli muham~en~ 
si (2799) lira (50) kuruştur. Taliplerin yüzde 7,5 tem.ın.ay 
muvakkate akçesiyle yevmi ihale olan 22-10-934 .. tarı hın.~ 
müsadif pazartesi günü saat 15 te vilayette muteşek~ıl 
mübayaat komisyonuna, şartnameyi görmek ve fazla •r.4 

zahat almak istiyenlerin Cebeci'de umumi hapishane mu• 
dürlüğüne müracaat1arr ilan olunur. (2776) 8-4369 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüqün r.!e ~1: 

Cinsi Adet Muhammen Kıymeti 
'l.ira K. 

Fort markalı 1 35 00 Nakde•1 
Kamyonet. Peşinen 

Yukarda yazılı kamyonetin ihalesi 20-10-934 cumar"e~ 
si günü saat 15 te icra edilmek üzere müzayedeye konul· 
muştur. Taliplerin müracaatları. (2832) 8-4387 

B .. Millet Meclisi 
idare hey'etinden: 

~ 

Büyük Millet Meclisi kaloriferlerine lüzumu olan 250· 
300 ton kok kömürü ile 30 ton blok kömürü pazarlık sure .. 
tiyle satın alınacağından bu kömürleri vermek istiyenleJ 

rin teminat akcesile ve verece kleri kömürün evsafı fen " 
niye raporu iİe beraber teşrinievclin ON DÖRDÜNCÇ 
pazar günü saat onbeşte Büyük Millet Meclisi İdare h04 
yetine müracaatları. (2766) 8-4384 

Tarsus Belediyesinden: 
Kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılan yangın düdü \ 

ğüne zuhur eden taliplerin verdikleri fiat haddi_ layıkm~~ 
görülmediğinden bir ay içinde pazarlıkla alınacagı ve talı~ 
lerin belediyemize müracaatları ilan olunur. (2748) 

8--4400 

MEKTEPLER ALIM SA TiM KOMİSYONUNDAN~ 
İsmetpaşa krz enstitüsü pansiyon ve muallim kısımlatli 

nın sebze, meyva, et, yağ, ekmek, su ve erzak ihtiya~~a~. 
ihalesi açık münkasa usuliyle 11. 10. 934 perşembe gun~ sa 
at 15 te mektepler muhasebeciliğinde yapılacak~~r. Talıpl 1 
rin şartnameyi görmek için her gün mektebe muracaatlart4 

(2682) 8--4186 

Kelepir eşya 
Oda takımı, karyola ve sair ev eşyasının en güzelini 

çok ucuz olarak yalnız Bahkpazan civarında Işıklar 
caddesinde (HALK MOBİL YE ~ '\ LONUNDA) bu-

lursunuz. Telefon: 2037 8 - 4323 

Ankara şehri imar 
müdürlüğünden: 

Açılmasına karar verilen Bahriye caddesin~ yola ~ 
decek olan arsa ve emlak sahiplerinin ilan tarıhınden ı 
haren bir hafta zarfında ellerindeki Tapu senetleriyle ty;-~ 
mar MüdürlüO-üne müracaatları ilan olunur. (2890) 

b 8 4461 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden: 

ı. - Vekalet şubeleri ihtiyacı için keşfine ve örnekle. 
rine göre pazarlıkla sabit raf yaptırılacaktır. 

2. - Pazarlık 10-10-934 çarşamba günü sa:at (10) da ~ 
kalet levazım müdürlüğünde kurulacak komısyond.~ ~a~~· 
lacaktır. Keşfi ve örnekleri şartnamesi levazım müdurlu41 

ğünde her gün görülebilir. . 
3. - İsteklilerin belli edilen gün ve saatt~n evel 66 lır1 

ralık muvakkat teminatlannı vekalet veznesme yatmna4 

lan makbuzlariyle birlikte belli saatte komisyona ~elme-ı 
leri (Maliye şubelerinden aldıkları - i~de b~lundu~ua 
mali yıla ait - unvan ruhsan tezkerelerı ve nufus huvıyet 
cüzdanlan ve ehliyet vesikaları beraberlerinde hulawnıalr,. 
dır) ilan olunur. (2877) B-4455 



Sl\ YIFA 8 HAKiMiYETi MiLLiYE 

An ara Be ediyesi . nl bahçe, Su tepe, Dem ~rfırka, 
.. • d içka e, Kı1ıçarslan, Pazar, 

ti cumen D en: Akbaş, G 0 lveren, sa·meka -
10 T şrini evvel çar amba dın, Aktaşbeli, Tatvaka "ın, 

g .. nü ha ayacak olan Anka- Topraklık, Tuz uçavır, Ba ı -
ra be ediyesi aza ıaı seçimin. kehriz, Mamak. 
de vatandaslar oturduk arı Y okardaki mahallelere 

günlerinde o·upta maha•le~ere göre reylerini mensup 
aşağıdaki günlerde kullana- Reylerini her hanği birsebep· 
c"k ardır. le ku~lanamayan vat~ndaş -

10 Te rinievvel 9?'i çar- lar 15, 16 Teşrinievvel 934 Pa 
Yenişehir. mın· Zartesi ve Salı gün' eri reyle~amba günü 

takası: 

Cümhuriyet, Ka11aklıdere, 
Gazi MustafaKem~ J,Dikmen, 
Kızı yokuş, Uveçler, Ayran~ 
cılar, Küçük büyük Esatlar, 
firenközü, Seyran, 
istasyon, kanlıgöl. 

•ncesu, 

11-Teşrinievvel 934 Per · 
şenbe: ünüAnd.farta•ar mın 
takası: 

ismet Paşa, Köprübaşı, 
Bozkurt, Feyzi Paşa, lnkilap, .... 
Oztürk, Bentderesi, An af ar~ 
talar, Tabaklar, Necati bey, 
Yenituran, Atıf bey, Altın· 
dağ, Etlik, Keçiören, Ayvalı, 
Çoraklık,Aktepe, Kızılpınar, 
Kataba. 
. 12 · Teşrinie,,,vel 934 cuma 
giinü Doğan bey mıntakası: 

Eie, Doğanbev, Misakımil
li, Kızı eJr~a, İstiklal, Y eien
bey, Yenice, Ulkü, Ozğen, Sa
kalar. 

13 TeşrinievveJ 934 cıımar· 
tesi günü Dumlı.pınar mınta 
kası: 

Altay, Koyunpazarı, Oğuz, 
Inönü, Çementepe, Demirtaş-, 
Kır~ız,Kurtuluş,Dumlupınar, 

rini sandı2a atabilir er. ,2889) 
8-4460 

PARIS'TEN AVDET EDEN 1\1.ADAi\l EMlLlA 
A KARA PALAS'TA BUGVNDEN iTiBAREN 

10 TEŞRlNlEVELE KADAR MUHTEREl\I MÜŞ· 
TERILERlNl KABUL EDECECINI ARZEYLER. 

8 4464 

Devlet demiryolla
rından: 

Havaleli olmaları dolayısiyle seyriseri ücrete tabi olan 
aşağıdaki eşya, seyrihafifle nakledilmek şartiyle, seyriha
fif birinci sınıfa nakledilmiştir. Bu suretle ücretlerde ya
pılan tenzilat nisbeti o/0 65 tir. 

Bu tenzilat; mobilya nevine dahil eşya için 10 Birinci 
teşrin ve diğer esya icin de 20 Birinci teşrin 1934 tarihin
den itibaren tatbik edilecektir . 

Ağaç (Zihayat. Küçük ve büyük) 
Araba (çocuklara mahsus) 
Araba (el arabası. Sökülmemiş) 
Asma <;ubuğu (zihayat) 
Ayna (cerceveli ve mobilya halinı ıktisap etmiş, 
Banyo (demir, çelik. tahta) 
Mobilya (kerevet. Minderler. Sökülmemiş) 
Dut yaprağı · 
Esyayı hevtiye (dolap. konsol, döşeme, gardrop ve em
sali hacimli eşya) 
Frçr (boş ve cesim bombalar) 
Fidan (garsedilecek zihavat fidanlar) 
Hasır mamulatı (her nevi) 
Hububat saplan (tazyik edilmemiş) 
İnek kozası 
İskemle (sökülmemiş) 
Kamıs (boyalı veya mamul) 
Karvola (somyah. Sökülmemiş) 
Kızak (ağ'ac ve madeni. Hayvanla cerrolunur) 
Koza (taze, kuru, delik. ipek kozaları) 
Koza talaşı (ioe1< böceği kozası artıktan) 
Lavabo ve emsali 
Mantar şişe trpalan 
Ot (kuru ve tazvik edilmemiş) 
Pamuk (tazyik edilmemiş) 
Peynir (taze. tuzsuz) 
Saman (tazyik edilmemiş) 
Sandalya (sökülmemiş ve portatif olmıyan) 
Saz (boyalı saz ve kamışlar. Demet halinde)' 
Sepet (müzeyyen lüks sepetler) 
Süt ve mamulatı (taze) 
Süpürge (her nevi) 
Talaş (tazyik edilmemiş) 
Tereyağı (taze ve tussuz)' 
Yaprak (zihayat. Dut yapraklan gibi) 
Yosun (tazyik edilmemiş) (2885) S.-4427 

Duatepe, Sümer, Meydan, Doktor Hilmi İsmail 
G •• d "" d E T 1 Cebeci Hastahanesi Cilt. Saç, Zilhrcvl hastalıklar Miltehauıaı Un og . ~t rzurum, uran, Hastalannı her gUn öğleden sonra Balıkpazarında Pollı nokta· 

~\. ka Jar, Once becİ. ••'1•k•a•rş•ı'•1•"d•a11k•I •m•u•avlııııe•n•eh•a•n11esı.i.ndlle•k•aııılbllu•l lled•ellr • ._Tı.e.1e•f•on•:-35•06-lıi 

.. ı ~ .. ! eşr~nfi e vkve =. 9 34 Pka zar ~!!!'!l!!!'!mtı!!!'!"ya!!!'!z ı~ah~ibi~ve~B~aım~u~' 1 

gunu ı emır ır a mınta ası: barriri FALiH RJFKı. 

N b 
• • b ı s Umumi neşriyatı idare eden 

8ZlID ey t OZ ey er, 8· Yazı.işleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

81. TEŞRİN 1934 PAZAHTESİ 

Nafıa Vek"' e ·nde • • 
Afyon · Antalya hattı 40 - 56 mcı kilometreleri arası 

3 üncü kısmı inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya çıkarılmıştır. 

Münakasa 16. 10. 934 tarihine müsadif sah günü saat 
15 te Vekalet miistesarhk makamında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret oda
sı ve fenni ehliyet vesikaları ve 20000 liralık muvakkat 
teminatın malsandrğma yatırıldığ-ına dair makbuz veya 
banka kefalet mektubu ile birlikte avm gün ve saatten 
evel komisyon riyasetine vermeleri lazımdır. 

Talipler bu husustaki sartnameleri 50 lira mukabilinde 
Vekalet Malzeme mii:lürlüğiinden satın alabilirler. 

(2756) 8--4288 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimize 108 lira ücretle bir ingilizce muallinıİ 

alınacaktır. Alınacak muallimin "Üniversite .. den bilimti• 
han ehliyetname alını~ ~lması veya Maarifte müseccel in• 
gilizce muallimi bulunması şarttır. 

2 - İsteklilerin sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nüfus 
tezkeresi, fotoğraflı fiş. ehliyetnamenin tasdikli sureti. 
hi?.meti askeriyesini iyfa ettiğine dair vesaik ve mektep
ten verilecek teahhüt senedi sureti ile birlikte 20 birinci 
teşrin 934 nksamma kadar Heybeliadadaki mektep müdil-
rivetine istida ile müracaattan. "6394., 8--4463 

Ankara İcra Dairesi Gayri Menkul 
Satış Memurluğundan; 

Emlak ve Eytam Bankasrna ipotek olup bu liere açı'k: artırma Uf 
satılmasına karar verilen tapunun temmuz 927 tarih ve Cilt: 43. 
sıra: 163 numarasında mukayyet ve Yenişehir' de Tuna caddesinde 
kain kargir hane aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzer• 
açık artırmıya çrkanlmıştır. 

Evsaf ve Müştemilatı 
Hanenin bahçe kısmı muntazam ve mUferrah bir surette tarh 9' 

tefri§ edilmiş etrafı duvar ve demir parmaklıkla çevrilmi§tir. Babı' 
çe kapusundan hane kapısına kadar demir kameriyesi vardır. Bahçe" 
den haneye girilince bir antre ve salona girildikte biri bUyilk d .. 
ğer ikisi vasat derecede üç büyük odanın iki tarafında betonlar u-eoı 
rine yapılmış etrafı camekanlı bir "ser,, ve banyo dairesi vardıfl 

Bodrum katı iki metre yüksekliğinde olup işbu mahalde Uç oda blf 
mutfak bir kilar ve hala ve çatı kısmında bir oda ve eıya koymal• 
mahsus mahaller vardır. Ayrıca bahçede bir garaj ve hal! çukurd 
olup bahçedeki ağaçlar halen fidan halindedir. Hanede su, elektrl~ 
havagazı mevcuttur. Binanın içerisi yağlı boyalı beden ve böl
kısımları kargir bulunan işbu haneye on beı bin dört yUz lira kı}'W 

met takdir edilmiştir 

Satış Şartları 

I - Satış peşin para ile olmak Uzere 8-11-934 tarihine mUsadlf 
perşembe günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul aatıf 
memurluğunda yapılacaktır. 

II - Talipler takdir edilmit olan yukardakl KE)'ttletln onda biti 
üzerinden % 7 ,5 pey akçesi veya milli bir bankanın teminat meJllJ 
tubunu getireceklerdir. 

III - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin% 75 tini 
bulduktan ve üç defa nidadan sonra mezkfir gUniln US er saatin~ 
en çok artırana ıl1ale edilecektir. 

IV - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukaddet! 
kıymetin % 75 şini bulmadığı takdirde 24-11-934 tarihine mOaadlf 
cumartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada ked 
Uç defa nidadan sonra saat 16 da keı:a mukadder kıymetin % 75 ıof 
bulmk şartiyle en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

V - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi mUtealdf 
verilmediği takdirde Uı:erine ihale edilenin talep eylemesiyle ihalf 
tarihinden itibaren 7 gün içinde vemeye teslim edilmediği takdifl 
de ihale bozulacak ve i~u talipten evel en yillcaelıc teklifte buluniil 
talibin teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı lcendiılnden IO' 
rulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde farld 
ihalesi feshedilen 1 inci talipten tahsll edilmek Uzere 2 inci taUll 
takdirde ise mal yeniden on beş gün müddetle artınnıya çıkardacaJİ 
uhdesine ihale olunacaktır. Teklif beçhile almağa razı olmadıl' 
ve en çok artıran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

VI - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte tapu hal' 
cı % 2,5 dellal ilcreti talibe ait olacaktır. 

VII - Borçlu ve alacaklılarla diğer alikadarlann gayrimentrJ 
üzerindeki haklarım ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan lddi., 
larmı evrakı mUspiteleriyle yirmi gün içinde icra dairesine blldlf' 
meleri aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadığından sa~ 
bedelini paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaklardır. 

VIII - Artırmıya i~tirak edenler, daha evet ıartnameyl görmS. 
okumuı ve gayrimenkullin lymar vaziyetini bilmiı n bunları t.-.' 
men kabul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

IX - İşbu açık artırma tartnameıü 15-10-934 tarihinden ltlba,,_ 
934/17 dosya numaraaiyle herkese açıktır. 

X - Taliplerin mezkQr tarihlerde icra dairesi gayrimenıruf 
satış memurluğuna müracaat eylemeleri lüzumu itan olunur. 

8-4440 

1 
1 KULÜP) 

karya, Çeşme, Başkır, Yalçın· Çank~ civarında 

k Ş Y 
Hakimiyeti Milliye Matbaa. 

aya, enyurt, en: hayat, l smda basılmrştır. 1 

Bugün, Bu gece 
Sarışın ve çapkın yıldız ANNY 

ONDRA tarafından temsil edilen TAMiRAT l\fUNASEBETILE 

HIR MflllllET KA.PALIDIR. Y enidoğan, Cebeci, Demirli- ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid/ 
AŞIKLAR OTELİ 
Neşe - Zevk - Kahkaha dolu 

büyük komedi 


