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nın FAClA 

• Heybeliada açıklarmdakı ta -
cıa, bütün memlelcete yürekten ıs
tırap verdi Hükfunet ve kanun 
kuvvetleri hadisenin içyüzünü 
meydana çıkaracak ve mesuller 
cezaya uğrayacaktır. 

İstanbul gazetelerinin verdiği 
haberler doğru ise, Yalova iskele
sinde bir yığın köylü, bir yük ka
yığınm içine istif edilerek yola çı
~arılmuıtır. Kaza sırasında kayı • 
'R1n ne feneri, ne de kürekleri var
dı. Vatandaş hayatı ile bu kadar 
kolay oynanmasına halkçı devlet 
asla mi"!'\ m~ ha edemez. 

Bu facia bize geceni erde gaze
telerde cıkan başka bir telgr.;f ha. 
vadisini hatırlattı: Şark Anadolu. 
sunda bir genç pek ucuza, kulla . 
nılmış bir küçük kamyon satın 
almı~; volcu yüklemiş ve bir ara
lık direksiyonu şoförün elinden a
l~rak, çüriik kamyonu dereye dü
tunnü~: ölüler ve yaralılar! 

Nakil vasıtalarında hususi men
f~.a~. düş~ncf"si ile umumi menfaat 
duşu"'CeJ11 senelerdenberi carpışı
Yor .• Otobüslerden, kamyonlardan, 
gemı, kavık vesaireden bahsolun
duğu v" '<it, gazetelerde ve nıüna
~ıualarda en fazla bu vasıtaları 
ışletmekte of anların iktısadi he -
5~.P!~rı göz önünde tutulduğunu 
goruyoruz. Umumi menfaati mü
dafaa eden inzihat tedbirlerinin 
en sert olanları hile, bu memleket. 
te herhangi hir facianın öldürd'" -
ğ_ij insl\nlar sayısınca insanı m~i
~et ?.or!tı(Juna uğratmaz. 

lstanbulda görd"' w.. •• ~ 
ot<'k· d ugumuz guya 
)' d ıs h'enen kamyon hozmala • 

rn an ıç b" • . 
b. A ır1nın, arna hiç birinin 
ır vrupa h . 

la•trrıl şe rı caddesinde do . 
'% rnasına ve · ı . d b' ifona y I h 1 ıç erın en ırço-

~f ·· h 
0 

cu nyatı değil kendi •o· or avatının . , T 

ihtim .. I k emnıyet edilmesine 
"" Yo tur. 

kar?iğer .memleketlerde·denız ve 
b 'k n_akıl vasıtalarına karşı tat
b: dedk:le:1 kontrol sistemi, eğer 

z e 1 huıusi vasıtalara kartı 
tam V •• h T . ~ musama asız olarak tat .· 
hık cdtlecelc olsa helk' b' k 
k t kl . ı ırço te-
herl e P..r ve çarklar iılemez bir 

a e R'Plır: fakat her ıene yüzlerce 
vatandaşın havalı da emniyet al_ 
hna ahnmt::; olur. 

. !"f eybefiada faciası, gazetele -
r!rnızde. hükumetin ve belediyele
rın. ~akil \'asıtalarına karşı tatbik 
~~lıgı ve edeceği amansız müraka-
~Ye luı-1 h' b' · · . m 1 · Y ıç ır ıhraz sesı çıkar-
r ~ akt~a arını temin ebnit olsa ge • e ır. 

FALiH RIFKI 

M. Titülesko kıralm 
vanına gidiyor. 

Bükreı 8 (A A ) M T' ·· leıko hu .. ' .. w • • - • ıtu • 
ya 1 R'ün ogleden aonra Sinaia'. 
d 1.~ ecek ve hemen kıral taraf m
la:~ılaabuı ~dilerek Cenevre top • 
kend' "?nı anlatacaktır. Kıralm 
kab' ııı~den niçin son Tatareako 

... ınesmden çekildiğini de sora
~S?t ıövlenmektedir. 
fr'!'!--~~?__~-~~~~!\\ 

Bubrün 
Üçüncü sayıfamızda 

Türkiye köy 
iktrsadiyatı 

Dördüncü sayıfamızda 

Garptd fikir 
hareketleri 

• Beşinci sayıfamızda 

Ispanya'da yeni bir 
inkılap nu oluyor .ı 

İzmir sularında 
bir hadise 

Anadolu ajansının istihuıuo.una naza
ran iki fran11z harp sefinesinin lzmir ve 
f itanbul limanlarını ziyaret etmelerine 
frransız sefareti tarafından hükumetimi
z.in müsaadesi iltimas edilmiı ve bu dos
tane teşebbüse verilen cevapta lzmir li
manının ecnebi harp gemilerine kapatı 
olan memnu menahktan bulunması do• 
tayrsiyle o limana ait müsaadenin itasına 
imkan bulunmadığı bildirilerek gemile -
rin lstanbul'u ziyaretlerine maalmemnu
niye muvafakat edilmişti. Bu cevabın 
verildiği esnada iki fransız torpitosu
nun İzmir kalesi önüne gelerek körfeze 
girmek istemesi Üzerine bu mıntakanın 
ecnebi harp sefinelerine memnu olduğu 
ve binaenaleyh yoluna devam etmemesi 
lazımgeldiği usulü dairesinde kuru sıkı 
top atılmak suretile bildirilmiı ve harp 
gemileri bunun üzerine seyrini değişti
rerek körfezden uzaklaşmıştır. 

Bu vakayı haber alan Hariciye Ve -
kaletimiz fransız sefareti nezdinde la -
zım gelen teşebbüslerde bulunmuştur. 

Fransa büyük elçisinin bu sabah Ha
riciye Vekili Bey ile vukubulan te
lefon görüşmesinin itin bir suitefeh -
hümden ibaret olduğu ve mevzuatımıza 
riayet tabii bulunduğu ve Türkiye ile 
Fransa arasındaki çok dostane münase
betlel'in de bunu müeyyİt olduğu esas
larında cereyan ettiği öğrenilmiştir. 

Hadise hakkında Paris · -
ten verilen haberler. 
Paris, 8 (A.A.) - Echo de Paris ga

zetesi İzmir açıklarında iki fransız tor
pito muhribine karşı türk bataryaları 
tarafından yapılan kuru sıkı top ateşin
den mütevellit bir hadiseyi yazmakta • 
dır. 

Aynı gazete, bahriye nezaretinin nok

f Sonu 2. inci sayıfada) 

1'1,~mlchetimiz hakkında. 

Bir İngiliz mebusun 
beyanatı 

Londra. 8 (A.A.) - Geçen ay lstan
bulda toplanmıı olan parlamentolar ara· 
11 konferansına iştirak etmiı bulunan İn
giliz murahhas heyetinin reisi Sir Coff 
Reuter Ajansının bir muharririne beye
natta bulunarak, Gazi Hazretlerinin 
Türkiye için yapmıı olduğu şeylerle, 
takip etmekte olduğu siyasetin Uzak 
Şark Üzerinde icra etmekte bulunduğu 
harikuliae tesir karırsmda duymakta ol
duğu büyük hayranlıktan babsetmiıtir. 

Sözüne devam eden Sir Park Coff 
f(;yle clemi,tir: 

"- Mustafa Kemal Hazretlerine 
memleketinde perestiı edilmesinde ,aıı
lacalc bir şey yoktur. İngiliz • türk mü
na~batının tamamile dostane bir mahi • 
yette olmasından dolayı son derece 
memnunum. Maamafib bazı meseleler 
vardır ki imkan hasd olur olmaz avam ka 
maraaında bunlan ortaya atacafmı. Faz
la miktarda aümrük manialan meTcut • 
tur ve bu manialar ticari münasebetle • 
rimiz üzerinde ciddi tesirler yapmakta 
ve binnetice lstanbaldaki ticaret odamız 
atıl bir vaziyette kalmaktadır. Hakikat 
!Udur ki, yakın şarktaki ticaretimi2 için 
en ciddi engel kontenjantmanlardır.,, 

Sir Park Goff demiştir ki: 
Konferansta en mühim müzakereler 

silahları bırakma ve kapitüJasyonlar me
seleleri hakkında cereyan etmiıtir. Bu 
meseleler bilhassa Mısır'ın hattı hareke
ti yüzünden gayri muayyen bir müddet 
için m•ıallakta bırakılmıştır. Mısırlılar, 
bu meselenin kontrolunun tamamen ken 
dilerine ait olmasını istiyorlar. Halbuki 
bu esnada lngiltere ile Mısır arasmda 
müzakereler cereyan etmektedir. 

Mumaileyh netice olarak §Öyle de -
mittir: 

"' - Bu konferaa• timdiye kadar ba
Zll' bulunmuf oldutum mlkemmel suret
te tertip edilmiı oa iki koaferanstaa bi
ridir,.. 

Her~iin sabahlan Ankarada çıkar 

9 
Birinci teına 

1934 

SALI 

Her yerdr 5 kuruş 

Beledige seçimi yarın başlıyor 
Dört ıenelik yeni devre için ıe

hir mecli•i azalığı •eçimine yarın 
sabah bcqlanacaktır. 

Şehrin bu dörl yıllık hayal Vf 

Makbule H. Kövber R. 

faaliyeti üzerinde müeuir olacak 
otuz dört hemıehriyi büyük bir 
ekseriyetle seçmek için lırkamız 
mensuplarının, dün isimlerini nef
rettiğimiz /ırka namzetlerine rey
lerini verecekleri pek tabii olduğu 
gibi şehir •akinlerinden •eçme 
hakkını haiz olanların hemen hep
ıinin de reylerini kullanacakları 
muhakkaktır. 

lsı)anyol ihtilali 

Hükumet vaziyete 
hakim görünüyor. 

Verona, 8 (A.A.) - Katalon
ya kuvvetleri, Madrit merkezi hü
kumet lublarma kanlı bir çarpıt
madan sonra teslim olmutlarda. 

Otorih· ~ahibi bir sağ 
cenalı hükumeti. 

Madrit, 8 (A.A.) - Katalon • 
va hükumetinin uğradığı muvaf • 
f akiyetsizlik ihtilal hareketine öl • 
dürücü bir yumruk indirmittir. 
Merkezi hükumet yakında normal 
vaziyeti iade edebilecek gibi gö • 
zükmektedir. Kompanya ve arka
datlarının teslim olmaları grevi i
dare edt!nlerin maneviyatını kır • 
mıthr. Hükfunet son hadiselerden 
kuvvetlenmiş olarak çıkmaktadır. 
Vaziyet otorite sahibi bir sağ ce
nah hükumetine doğru gitmekte
dir. 

Rarselou - Paris telef onu. 
Paris, 8 (A.A.) -Barselon ile 

telefon göriifmeleri durmuıtur. 
Bame]on cevap vermemektedir. 
Sebebi bilinmiyor· Madrittle ıö
rüfiilmektedir. 

Eski başvekil Azama 
Fransaya kaçtı. 

Barselon, 8 (A.A.) - M. Aza. 
ma, yakalanmaktan kurtulm9:1' ! • 
çin franıız ımırlarmı geçmıftır. 
Dün akf&lll karanlık basarken tü
fek at eti artmıt ve 17 de ild saat 
süren hakikt bir muharebe olmut
tur. Anarıist federaıyonu azası 
asla teslim olmryacaklarını aöy • 
lemitlerdir. Sokaklarda ara bala • 

f Snnu 2. inci •avılada) 

.. 

Seçimin yarın sabah başlaması 
ıereline bütün ıehir bu akıam do
natılacak, yarın sabahtan itibaren 
ıehri niki yerinde kurulacak halk 

Dr. Ragıp B. Eczacı Muzeller B. 

kürsülerinde bi~ hatipler hn
leran•lar verecekladir. 

Fırka namzetlerinillen altuunn 
daha reıimelrini ılercedi10ıu. 

Cemü B. Rilal B. 

Ankara stadyomunun 
inşaatı ilerliyor 

ismet Paşa Hz. in..5aatı teftiş etti 

l•met Pf. Hz.. dünkü tetkikle~inde 
not alırken. 

Şehrimizde Büyük Millet Mec> 
Iiai parkı ile istasyon arumda ale
lfunum sporlar için ~apılmaı~ ~
rarlaştırılıp İnfUb ıhale edı!-ıt 
olan stadyomdan kop1 mahallı J&• 
pıları meydana çdanaja batla • 
mıttır. .. 

Batvekil İsmet Pt• ~· dun, 
beraberinde Ankara vali ve be • 
lediye reisi Nevzat BeJ _J)ldı.i\L 
halde, saat 15.30 da -~ ma
hallini teşrif etmifler Ye Gui ffu.. 
retlerine mahaua tribünle diler 
tribünleri, tartı yerini ıörmütl-;r, 
intaatın ilerleyişi hakkında mı • 
mar ve müteahhit Beylerden et 
raflı izahat almqlardır. • • 

.... aşvekil Hz., buradaki tetkill 
lı · bitirdikten aonra lnceau~ 
değiştirilmekte olan ~ta~ aıt 
ameliyeleri gözden geçı~l~r ve 
oradan Akköprü caddeaı u~nde 
intaatı bitmi~ bulunan beledıye • 
mizin T eınizlik hanına ıiderek bu 
müesseseyi de ıezmİf, N~at ~ 
yin verdiği izabab clinlemitlerdır. 

..-..JJrillerl• l•met PQfa Ha%Tetleri, valimiz Neu zat Bey, mimar H 
büyük tribünün balkonunda. 

l•m.t Paıa Hauetleri, Neuzal. Bey ue Jifer z.euatla, 
T emizlilr laanıntlan dötaliyor 



SAYJFA '• 

lV•. ı i usoıinfnın 

nutku 
nasıl karşılandı 

Y uµoslav) ada. 

Belgrat, 8 (A.A.) - M. Muso
lini'nin nulku burada sükunet ve 
dikaktle kar§ılanmıştır. Siyasi 
yerlerde yugoslav kıralının Fran
saya varmak üzere olduğu bir sı
rada bu nutka daha büyük bir 
ehemmiyet veri!mektedir. M. Mu • 
solini'nin halyaya Avusturya hak
kında fena düşünceler atf edenleri 
tahtie etmesi, ltalya'mn orta Av • 
rupada Yugoslavya aleyhinde ça
lı§mıyacağma dair bir vait olarak 
'elikki edilmektedir. 

Fransadn 

Paris, 8 (A.A.) - Jurnal gazetesi 
M.Musolini'nin Milanodaki nutkunda 

muahedelerin değiştirilmesi işine hiç 
dokunmadığım yazdıktan sonra diyor 
\ti: 

" Biz isterdik ki M. Musolini ma
oar tadilciliğini kati olarak takbih et
sin., 

.Macaristancla. 

Budat>eşte, 8 (A.A.) - M. Musoli
ni'nin Milanoda söylediği nutuk Ma
caristanda büyük bir ümitsizlik uyan
dırmıştır. Resmi radyo bu nutku ve
rirken ve matbuat ataşesi de bunu ma· 
carcaya tercüme ederken dinliyrnler 
acı bir duygu altında k:alm:şlardır. 

Macaristan hakkında tek bir söz geç
memiştir. Bayramdan ötüril gazete· 
ler çıkmadığından, bu hoşnutsuzluk 
henüz matbuatta gözükmemiştir. Fakat 
nutuktan sonra M. Musolini ile M. 
Gömböş'ün biribirlerine gönderdikleri 
telgraflar matbuata verilmiştir. M. 
Musolini telgrafında diyor ki: 

"- Size ~unu söylemek isterim ki 
sulhtan ve adaletten bahsederken Ma
caristam düşünüyordum ve onu tel· 
mih ediyordum.,, 

M. Gömböı de cevabında demiştir 
ki: 

"- Telgrafınıza teşekkür ederim. 
Minnettarım.,, 

FRANSA'DA. 

Vilayet meclislerine aza 
seçimi ve fırkalar. 

Paris, 8 (A.A.) - Dahilye nazırı 

umumi vilayet meclisleri için seçilen 
2b2 azalığın neticelerini bildirmiştir. 

45 azalığm neticesi önümüzdeki pazar 
günil belli olacaktır. Geçen meclislere 
nisbetle, demokrat cümhuriyetçiler bir 
iği 7, sol cümhuriyctçiler 3, sosyalist· 
le.r 1, komünistler 1, anlık fazla ka
zanmakta, radikal sosyalistler 11, bir
leşik sosyalistler de 2 azalık kaybet· 
mektedirler. 

Gazetelerin mütaleası. 
J>aris, 8 (A.A.) - Gazeteler, vila

yet meclisleri seçimlerinin neticesi 
hakkında, evvelki ekseriyetin duyula
cak derecede değişmemi§ olmakla be· 
ııaber hükumete elverişli çıktığını yaz
maktadırlar. 

Pöti Pariziyen, Eko dö Pari, Matcn 
ve J urndl gazeteleri M. Dumerg'in ge
çen ~ün söylediği nutkun tesirini gös
termiş olduğunu, bu neticenin başvekil 
için bir muvaffakiyet ve Birleşik Sos
yalist - komünist cephesi için de bir 
mağllıbiyet olduğunu aöylemektedir
lCT. 

Buna mukabil Lö Popüler gazetesi 
diyor ki: 

" 1918 de 40 bin rey almıştık.Şimdi 
ise 54 bin rey aldık, ki, yüzde 30 fazla
dır.,, 

Semlikaların birleşmesi. 

Paris, 8 (A.A.) - Umumi iş konfe
derasyonu komitesi dün kabul ettiği 

bir karar suretinde hiç bir şeyin sen
dikaların birleşmeğe doğru yürümesi
ne mani olamıyacağı kanaatini göster
miştir. 

HAKİMİYET! MİLLİYE 

GELEN SO 
isılanyol ihtilali 
(BQ§ı 1. inci sayı/ada) 

rm geçmesi ve halkın balkonlara 
çıkması yasak edilmiştir. Şimen -
diferlerin işlemesi de durdurul • 
muştur. Gece buraya üç harp ge • 
misi gelmiştir. Ceneral Balet sa • 
vaştan vazgeçmezlerse gaz kulla
nacağını ihtilulcilere bildirmiştir. 

Bir eenf'ral hizmete hazır. 

Madrit, 8 (A.A.) - Ceneral 
San Jiorjo ispanyada umumi asa
yişi tesis için hizmete hazır oldu
ğunu Başvekil M. Löruya bildir • 
miştir. 

A"iler na!ö;ı] tcslim oldular? 

Baselon, 8 (A.A.) - Katalonya hü
kumeti erkanının bulunduğu sarayla 
dahiliye müsteşarının bulunduğu eski 
sivil hükfunet sarayına karşı bir mü
sellah taarruz dün sabahleyin saat 5 te 
başlamıştır. Asiler mukabelede bulun
muşlardır. Bunun üzerine askerler her 
iki saraya da bombalar atmışlardır. 

Sarayların cephelerinde mühim hasar
lar vukua gelmiştr. 

Saat altıya doğru Companys Cene
ral Batet ile görüşmüştür. Ceneral 
kendisine teslim olacakların hayatları
na dokunulmıyacağı hakkında teminat 
vermiştir. 

M. Companys bu teminatı radyo ile 
halka tebliğ etmiş ve kan dökülmesine 
mani olmak için teslim olmayı tercih 
ettiğini ilave eylemiştir. Bunun üze
rine ordu hemen her iki sarayı da İf

gal etmiştir. Mevkuflar ordu kuman· 
danının sarayına nakledilmişlerdir. 

ÖJcnlcrin mikdarı meçhul. 
Barselon, 8 (A.A.) - Ölenlerle ya

ralananların miktarını tesbit etmek 
çok müşküldür. Vilayet sarayında mu· 
hafızlardan biri M. Companys'ın emr= 
ile beyaz bayrağı çekmeğe giderken bir 
kurşun isabetile telef olmuştur, Bir 
kaç da yaralı vardır. 

.Madritte ölenler ve 
yaralananlar. 

Madrid, 8 (A.A.) - Dün akşam 
Madrid'te isyan hareketi esnasında ö -
}enlerin miktarı 3, yaralananların mik
tarı da 30 dur. 40 kacfar ad.tın tevkif 
edilmiştir. 

Maamafih, dün saat 20_ ile 20,30 a
rasında ateş teatisi oldukça şiddetli ol
duğundan ve şehrin her tarafında tü
fek sesleri işitildiğinden bu rakamla
rın hakikatin dununda olması çok 
muhtemeldir. 

V aziyct salaha yüz tutuyor. 

Madrid, 8 (A.A.) - Umumi servis
ler salaha yüz tutmuştur. Son dakika
da öğrenildiğine göre, Aföacede, Ma
laga ve J can eyaletlerinde de bazı yer· 
lerde kargaşalıklar olmuş ve oralarda 
asiler beledye dairelerini zaptetmeğe 

tetebbüs etmiJlerdir. Beş kişi ölmüş 

ve 30 kişi kadar da yaralanmıştır, Bir
çok kimseler tevkif olunmuştur. 

Memur ve işçiler çalışmaya 
mecbur edilecek. 

Barselon, 8 (A.A.) C Hüklımet kuv

vetleri kumandanı ceneral Batet bir 

emirname çıkararak bütün memur ve 
işçilerin bugün çalışmıya ba§lamala.rı
nı, yoksa çok şiddetle cezalandırılacak
larını bildirmiştir. 

Katalonya marşı artık 
çalınmıyor. 

Barselon, 8 (A.A.) - Şimdiye ka
dar radyoda İspanya ve Katalonya 
marşları çalmıyordu. Şimdi ise yalnız 
İspanya marşı çalınmaktadır. 

Azama'nm isyanda parmağı 
yok mu? 

Barselon, 8 (A.A.) - Salahiyetli 
yerlerde söylendiğine göre eski hükQ
met reisi M. Azama örfi idarenin ila -
nından evel Katalonya hükumet rei!i 

IRAN'DA. 

Firdevsi şenlikleri 
Tahran, 8 (A.A.) - Firdevsi'nin 

bininci yılclönümü kongresi samimi bir 
hava içinde devam etmektedir. 

Sovyet sefiri söylediği bir nutuk
ta Firdevsi bayramlarının Rusyada u
yandırdığı derin alakayı bildirmiş ve 
rus kütüphanelerinde Firdevsi'yc ait 
değer biçilmez hatıralar bulunduğunu 

söylemiştir. Sovyet sefiri şehname

nin 1333 te yazılmış yegane nüshasının 
bir kopyasını kongreye vermiştir. 

TllRl.U HABERLER. 

lhrac b3nkaları miidiirlcri .. 
içtimada. 

Bern, 8 (A.A.) - Tediyat bankası
nın Bal'daki merkezinde toplanan ih
raç bankaları müdürleri M. Frazer'in 
Amerika maliye siyaseti hakkında ver
diği izahatı dinlemiş ve takas ve döviz 
işlerini tetkik eylemişlerdir. Bu top
lantıda Almanyanın Yung ve Daves 
borçlarına ait faizleri vermeme'Sinin 
sebepleri de görüşülmüştür. İngiltere 

bankası müdürü M. Montagü Norman 
ingiliz lirasının ve maliyeci Kano da 
yen'in son dalgalanmalarını anlatmış
lardır. 

Y an~ıo tahkikatı. 
Lizbon, 8 (A.A.) - Zabıta, Kelüs 

yangını hakkında tahkikat yapmakta
dır, Yangının bir dikkatsizlik e~eri o
larak bir amelenin yanık sigara atma -
sından ileri gelmiş olduğu zannedil
mekle beraber, bir suikast eseri olma
sı faraziyesi de bırakılmış değildir. 
Hasarat birkaç milyona baliğ olmakla 
beraber evelce zannolunduğu kadar da 
mühim değldir. 

M. Kompanys ile uzun uzadıya görüş -
mliş ve yapılan 11on hareltetin aleyhin-
de bulunmuştur. Fikrini kabul ettire
meyince oradan çekilmiş ve kendisine 
sığınacak bir yer aramağa başlamıştır. 
Polis izi üzerindedir. Kaballero hududu 
geçmiştir. 

Not: Kaballero sosyalist fırkası rei. 
sidir. 

1'1ektepler kapalı. 

Ma.drid, 8 (A.A.) - Maarif nazırı 
son badisele.rden dolayı mekteplerin 
bir müddet kapalı kalacağını bildir
miştir. 

ispanya hadiseleri ve fransız 
gazeteleri. 

Paris, 8 (A.A.) - İspanya hadise
lerini bütün büyük gazeteler uzun u
zadıya kaydetmektedirler. 

Pöti Pariziyen gazetesi hükUnıetin 
parlak bir zafer kazandığını yazmak • 
ta, Eko dö Pari de galiplerin bu zafe
ri suistimal etmemeleri temennisinde 
bulunmaktadır. Pöti Pariziyen gazete
si İspanya'da, İtalya, Avusturya ve 
Almanyada.ki rejimlere benzer yeni 
bir rejim doğacağını zannetmektedir. 

Azama aranıyor. 

Madrid, 8 (A.A.) - Katalonya is
yanına ne dereceye kadar i~tirak et
miı olduğu anlaşılmak üzere es.ki baş -
vekil M. Azama araştırılmaktadır. 

Tevkif edilenler. 

Kadiks, 8 (A.A.) - Barselon sos

yalist zimamdarlariyle M. Companys 

Katalonya memurları ve tevkif edil

miş olan muhafızlar sabahleyin aske
rin nezareti altında hükumet sarayını 

terketmi,lerdir. Mevkufların miktarı 

çoktur. Dün öğle vakti 'ehrin muhte

lif mahallelerinde tüfek ateşi devam 
etmekte idi. Barselon hadiseleri C15na
sında ölenlerin miktarı 30 kadar tah
min edilmektedir. 

Madritte sosyalist f aaliycti. 

Madrit, 8 (A.A.) - Royter a -
jansmın muhabiri bildiriyor: U -
mumiyetle sosyalistlerin bu gece 
büyük bir darbe indirmeğe teşeb -
büs edecekleri zannolwımaktadır. 
İhtiyat tedbirleri alınmıştır. 

İzmir sularında 
bir hadise. 

(Başı 1. inci sayı/ada) 
tai nazarına göre bunun bir anhsama -
mazlıktan mütevellit hafif bir hddise ol
duğunu da tespit etmektedir. 

xxx 
Paris, 8 (A.A.) - Havas aj'.lnsı su 

tebliği neşretmcktedir: 

" İki fransız torpito muhribinin İz -
mir körfezine geldiği sırada sahil batar
yalarının geri çevirmek için yaptıkları 

kuru sıkı top atesinden tevellüt eden 
hadise her iki hükumetin memnuniyeti
ni mucio,bir şekilde tamamiyle halledil
miştir. Bu hadise İzmir limanına girme
nin memnu olduğuna dair olan haberin 
vaktı zamanivle bu iki baro sefinesine 
kumanda eden amirale tebliğ edileme -
mesinden mütevellit bir yanlışlıktan ile
ri gelmiştir. 

Torpito muhriplerinin İstanbul'a git
miyeceklerine dair o1an şayialar ise her 
türlü esastan aridir. Hadise bu suretle 
halledilmiş olduğu için iki harp gemi -
sinin İstanbul'u ziyaret etmelerine hiç 
bir mani kalmamıştır. 

Siya~i göriişmclt•r 
Lizbon, 8 (A.A.) - İspanyada ge

çen hadiseler üzerine M. Salazar he
men Lizbona dönerek zabıta müdürile 
uzun uzadıya görüşmüş ve sonra dahi
liye, harbiye ve bahriye nazırlarını ya
nına çağırmıştır. Nazırlar İspanya ha· 
dise !erine karşı alınacak tedbirler gö
rüşmüşler ve bazı karıştırıcı siyasi ha
reketlere hemen nihayet verecek ka
rarlan almışlardır. 

Yardm1 cemiyctı. 
Bertin, 8 (A.A.) - 1934 - 1Y35 kı

şı için yardım cemiyeti yarın işe ko
yulmaya başlıyacaktır. Bir toplantı ya
pılacak ve burada M. Hitler ile M. 
Göbbela de 9Öz alacaklardır. 

İbrahim Tali Beyin tetkikleri 
Tekirdağ, 8 (A.A.) -Umumi 

müfettiş İbrahim Tali Bey Malka
ra ve Hayraboluda tetkikat yap -
tıktan sonra şehrimize gelmiştir. 
Tali Bey vilayet işlerinin randı -
manı hakkında izahat almıştır. 

Tekirdağ bclecliyc se<:imi. 
Tekirdağ, 8 ( A.A.) - Beledi

ye seçimi bugün başlamı,tır. Her 
taraf bayraklarla donanmıştır. 
Halk, memurlar, muallimler rey
lerini vermektedirler. Seçim üç 
gün devam edecektir. Hatipler Ga
zi Hazretlerinin heykeli önünde 
kurulan halk kürsüsünde binlerce 
halkın karıısmda ve şiddetli allat
lar arasında söz söylemektedirler. 

Denizlide belediye seçimi. 
Den.izli, 7 (A.A.) - Bugün beledi

ye intihabı başlamışbr. Şehrin beş 

mıntakasına sandık konulmuştur. Hallı 

akın akın Fırka namzetlerine reylerini 
vermektedir. 

İnhisarlarııı Aydın incir 
mübaYaatı. 

İzmir, 8 (AA.) .:_ inhisar idareai 
Aydın deniz havalisinde incir mübaya • 
asına devam etmektedir. Şimdiye kadar 
sabn alınan İncirler 2.000.000 kiloyu 
bulmuştur. Bunun 1.700.000 kiloıu lz. 
mir'e gelmiıtir. 

Avusturya lzmir'de11 
tiitün alacak. 

İzmir, 8 (A.A.) - Avusturya 
rejisi umum müdürü Dr. Kari Dor
rek'in riyasetinde altı kitilik bir 
heyet tehrimize gelmittir. Bu he
yet lzmir ve havalisinde mühim 
mikdarda tütün almak için tetki
katta bulunacaktır. 

Bir amele toprak altmda kaldı. 
Dün şehrimizde bir kaza olmuıtur. 

Ankara atadyomu inıaatında çalııan keı
kinli Hüıeyin oğlu Yusuf iıminde bir 
amele toprağı kazarken yumutak olan 
toprak yıkılmış ve Yusuf toprak altında 
kalmıtbr. Kaza mahalline yetiıen istaai
yon merkezi poliıleri Y us uru tedavi 
edilmek Üzere Nümune haatahaneaine 
kalchrmıılarsa da Yusuf yarım saat son
ra hastahanede ölmüştür. 

o f 1 t-'"' '> 

RL 
Jcıpo ya 
ve Avrupa 

B rlin, S (A.A.) - Japonyanın Be~ 

lin büyiık elçisi M. Matsuzo Nagal 
• Zwoo. ruhr Blatt - gazetesinin bir mu' 
habirine Uzak Şarktaki vaziyetle Japonf 
ya'nın M.ılletkr Cemiyeti ve Avrupa ilt 
münasebetleri etrafında şöyle demi tiri 

- "Asya asyalılanndır,, düsturu eko 
seriya yanlış olarak tefsir edilmektedil\ 

M umailt>yh, asyalılarm Avrupa'nuf 
ıktısadi menfaatlerini yok etmek heve .. 
sinde olmadıklarını fakat kendilerine 
has olan medeniyeti muhafaza ve inki .. 
şafa maıhar etmek ist-emckte bulundu~ 
la rıru söylemiş ve demiştir ki: 

- Bu suretle her millet vasi bir rnib 
yas dahilinde umumi sulha yardım edoc 
bilir. 

~'filletlcr Cemiyetine gelince, Japo11ı1. 
ya cemiyetle kültür meselelerinde teşri• 
ki mesaiye hazırdJr. Fakat bilmukabelt 
siyasi meselelerde te~riki ml'saide bu .. 
Junmayı reddeder. Japonya'nın büyillf 
Chaco iytilafı il ve Bolivva ve Paraguc 
vay'a silah ihracatı mes lt>lcri1e bir gQ• 
mı alakası yoktur. İste bu sebl'pten dola.ı 
yı Japo ya Milletler Cemiyetinin silah• 
lara ambargo vazı hususunda ittihd 
cdecegi karara bigane kalmak ister. Ja.ı 
ponya'mn konferanslara iştirak etmeli 
ve yahut ecnebi devletlerle doğrudan 
doğruya müzakerelerde bulunmak şıkla• 
rından hangisini tercih etmekte olduğu• 
nu bilmek meselesi öyle umumi btı 
tarzda halledilemez. Bu, her hususi meoc 
seleye göre halledılecck bir keyfiyettll'w 
Sulhun takviyesi ve medeniyetin ileri 
götürülmesi bahsinde Japonya, intiha~ 
edilen usul ne olursa olsun teşriki me ıi 
saiye her zaman amadedir. 

M. Nagai bundan sonra mütekabD 
takdir esasına istinat etmekte olan al~ 
man • japon münascbatından bahseyıJ 
mlştir. 

Balkan güreş 
şampiyonu Türkiye,. 

Müsabakalar biuikt 11 onra 
"•'rlwst giin )Pr de ynpıldr. 

İstanbul, 8 (A.A.) - 'Uçüncü bal j 
kan güreş şampiyonası türk milli ta -ı 
kımlarının 7-0 galcbesile bittikten sonJ 
ra, balkan rakipleri, türk takımına kar• 
şı muhtelit bir serbest güreş takımı çı .. 
karmak istemişlerdi. Kabul edilen bU' 
arzu üzerine bu serbest güreş milsaba • 
kalan dün gece fransız tiyatrosundt 
yapıldı. Bizim takrm ekseriyetle ikin• 
ci ve üçüncü ~ınıf güreşçilerden terek• 
kUp ediyordu 

Birinci güreş - 61 kilodan türk Ys 
şarla yugoslav Tot karşılaştılar. Yaga1 
bir dakika 35 saniyede tuşla galip. 

ikinci güreş - 56 kiloda türk Ke, 
nanla yunanlı Boris karşılaştılar. Bo • 
ris daha haki:n bir güreşle ilk on dak!' 
kayı bitirdi. ikinci on dakikada yunan" 
tının lehine cereyan etti. N eticede BO' 
ris hükmen galip. 

Üçüncü güre~ - 56 kilodan türk Öc 
merle yugo;Jav Şnaybcrgcr güreştiler. 
Öm.-:r ik! dakika 55 saniyede tuşla ga• 
lip. 

Dördüncü güreş - Yugoslavyalı Ya• 
neşi ile türk Necati güreştiler. Yugos• 
lav üç dakika 20 saniyede galip geldi. 

Beşinci güreş - 56 kilodan türk kO• 
çük Mehmetie 1-ıu'gar Maşalof karştlaş• 
tılar. Bu gür~ş. r.merikan usulü serbest 
güreşti. Bulrrar, müsabakayı 6 daldk9 
52 saniyede tuşla J:.azanclı. 

Altıncı güreş başlamudan evel. İs• 
tanbulda toplanan halka ngüreş fede • 
rasyonları kongresinin balkan hüküm• 
dar ve devlet reislerine çektiği tazim 
telgraflarına bulgar kıralı Boris Haz • 
retlerinden gelen cevap okundu. Ve 
şiddetle alkı~landı. Bulgar Kıralı Haz• 
retleri cevabi telgrafında kongrenin 
hissiyatına ve türk milletinin balkan 
sporcularına gösterdiği alakaya teşek• 
kür etmekte idi. 

Altıncı gü:eş - Yunanlı Zaharya 
ile yugoılav Şareniç güreştiler. Zahar .. 
ya üç dakik-il on yedi saniyede galip 

Yedinci güreş - Yugoslav Şnayber• 
ger ile bulgu Boris güre~tiJer. Yugos'" 
lav on dakika yedi saniyede galip. 

• 
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Yarı sİ)'asİ 

Türkiye köy 
iktısadiyatı [ı] 

Türkiye, geniş çiftçi yığınları besli
yen bir yurttur. Budunun % 80 ine ya
kını, çiftçidir, yetiricidir ( müstahsildir). 
Çiftçilerimizin tuttukları işe, bu işin 
dışpazarlara, memleket pazarına yahut 
bunların hiç birine değil de rençperin sa
dece kendi ihtiyaçlarına mahsus olması
na göre, köylü işletmelerimizin hem ik
bsa.di hem de içtimai vasıfları değişmek. 
tedır. 

Türkiye'nin hangi mmtakaları cihan 
pazarları, hangileri içpazarları için çalış
mal,tadır? Türkiyenin neerlerinde kapalı 
Pazar ve zati ikbsat şartları hakimdir? 
Küçük yahut büyük olmalarına ve bun • 
ların sahipleri tarafından bizzat yahut 
ortakçılıkla işletilmelerine göre ne gibi 
içtimai farklılaşmalar hasıl olmaktadır? 

Bütün bu meselelerin bir taraftan 
memleket fakat bir yandan da budunu -
muz bakımından izlenmeleri, ilmi bir 
~etotl~, ilk defa olarak "Türkiye köy 
ıktuıadıyatı., adı altında genç iktısatçı • 
mız ve arkadr.şımız lsmail Hüsrev Bey 
tarafından yapılmıştır. 

. ~kiyüz sayıfadan fazla tutan böyle 
bır ızleme, ne şüphe ki bir kaç sene sür
müı çalışmalardan sonra kabil olmuştur. 
Ve bunun için yerli yabancı birçok kitap 
lar okunmuştur. 

Buğun elimizde, ziraatimizin hetn ik-
bıadi bcrn de içtimai bakımdan b"' · . .. unyesı-

nı gosleren bir kitap, artrk mevcuttur. 
Ş~ _bö~ümleri gözden geçirelim: 
Bınncı kısrnı: Türkiye köy iktısadi. 

yatının harici kuruluşu. 

Birinci bahis: Türkiye köy iktısadi _ 
yatının umumi karakteristik'i. 

1. Zati iktısat sistemi. 
il. Emtia iktısadı sistemi. 

ili. ~sti~sal telrnik'i ve işletme şeKllleri. 
lkincı bahis: Türkiye köy iktuadiya

tında iktt1adi farklılaşmalar. 
1. ihtisaslaşma. 
il. iç pazarın inkişafı. 
Üçüncü bahis: Türkiye köy iktıs4di

yatının dünya içinde farklılaşması. 
1• Kapitalizmin İnkişafı ve Türkiye 

• 11· Türkiye'nin tabi bir memleket h~
line gelişi. 

İkinci kısrnı T" ._. k'" "k t : uru.ıye oy ı bsadiya-
ının. d_ah~li kuruluşu. 

Bırıncı bah" T"" k" •-·· Yat . 11 : ur ıye n;oy iktısadi-
ının ıçtirnai 1 
1 ı . ~ o uşu. 

hl lar. çtırnaı dağılış ve içtimai farkhlaş
a . 

•:· ~o~çlanı_na şekilleri ve neticeleri. 
.. kincı bahıs: Türkiye' de derebeylik 

ounasebetleri. 

1. Osmanlı tarihinde derebeylik rejimi. 
il. Bugünku" der b l"k .. • _ e ey ı reJımı ve top-

rak agalığı. 

Üçüncü bahis: Türkiye ko'"y 'kt d' 
t da t k 'k . ı ısa ı-ya ın c nı ınkdabı. 

Görülüyor ki, türk köylülüg-.. .. • • ~ unun ıç. 
tunaı yapı11, birkaç asırlık bir zaman 
mesafesinin içinde adnn adım takip ve 
tahlil edilmiştir. Türkiyedeki eski dere
~eyliein şekillerinin neden ibaret oldu • 
gu sebcplendirilerek ve neticelendirile
~ck ilmi bir metotla bir arada olarak 

eza ilk defa olarak yapılmıştır. , 
lsına·ı H·· ,. . ı usrev ın bu güzel ve ciddi 

eserınde b k 'ki bu azı e sı eT yahut yanlışlar 
lunabilir. Yalnız bunların bile göze 

ç~lrpma:ıı ve başkaları tarafmd:ın düzel
h rn . b 

;sı, odunumuz hakkındaki içtimai 
fotkık\cri zen . 1 t' k . "b • 
t . gın eş ırme ıtı arıle gene 
snıad Hüsrev•· b.. .. ' 

k. b ın, ulun meslektaşlarına 
ıta ını çıka 1 1 -rma c a yaptıgı davet ve 

u:vandırd•ğı alaka ve şevk sayesinde ola
caktır. 

Memleketi iç' ·d d - • . 
t • ın e yaşa ıgı cemıyetı 
anımak · t" 

1• "k ıs ıyen her okuyucu, bu ilk mil-
ı ı bsat tetkik' . . • 

ok d k ını, yırmı otuz yaprağı 
u u tan son • . k" l' t k ra, emınız ı, e ınden bı. 

:_ arn,vacaktır. BURHAN ASAF 

[l] Yazan: İsmail Hüsrev 

Sat~ş ~eri: Akba kitapevi, Ankara 
Degerı: 125 kuruş 

Açık teşekkür 
Düçar olduğum mesane taşı 

,~e prostat hastalıklarının ame-
ıyatını suhulet ve muvaffaki • 

Vetle icra eden ve bu suretle 
~ayabmı kurtaran Ankara aske
rı hastahanesi bevliye mütehas • 
~ısı kıym~tJ; doktorumuz Kemal 
'"'eyefentli ile hastahane idare 
"ıeyetine minnet ve şükranları . 
~1ızm ql\zeteniz vasıtasile ibla . 
- ınr rira ederim. 

Miralay Hakkı 

Şehir Ye Taş a 
İsveç Veliahti Hz. 
müzelerimizi çok beğendi 

İstanbul, 8 (Telefon) - lsveç Veli
ahtı Prens Güstav Adolf Hazretleri re· 
fakatlerinde refikaları ve lsveç sefiri M. 
Boheman olduğu halde bu sabah Ka '· 
riyc'yi, küçük Ayasofya'yı ve müzeleri 
gezmişlerdir. Prens Hazretlerinin ziya. 
retlerinde kendilerine amerikalı müte
hassıs Profesör Mösyö Vithemnor tara
fındnn mozaikler hakkında izahat veril -
miştir. Asarı atika müzesini ziyarette 
Prens ve Prensesler Hazeratına müzeler 
müdürü Aziz Bey refakat etmiştir. 
Prens Hazretleri müzedeki eserlerle ya
kından alakadar olmuşlar bilhassa kla-
.k ' sı eserlerle Çinili köşkte bulunan müs-

lüman ve türk eserlerini ve kitapları tet
k'k etmişlerdir. Pı·ens Hazretleri müze. 
de iki saat kalmışlar, ve çıkarken Aziz 
Beye: 

- Tfükiye müzelerinin şöhretini esa
sen işitmiştim. Fakat bugün b1Jrasını 
gezdikten sonra eserlerin tahminimin 
fevkinde olduğunu gördüm. Eşyanın 
muhafaza ve teşhir tarzı da pek mükem
meldir, sizi tebrik ederim, demişler, ve 
Çinili köşkteki eserleri tetkik için başka 
biı· gün bir defa daha müzeyi ziyaret ar
zusunda olduklarını söylemişlerdir. 
Öğleden sonra muhterem misafirlerimi7 
gene müze müdürü Aziz Beyin ı·efaka
tinde Sultanahmet camiini ve meydanı
nı gezmişlerdir. Bu aksam İsveç konso
loshanesinde sefir tarafından Prens ve 
Prensesler Hazeratının şerefine bir sü
vare vardır. 

Fransız torpitoları. 
İstanbul, 8 (Telefon) - lki fransız 

torpitosu 11 teşrinievel perşembe günü 
lstanbula geleceklerdir. 

Kadıköy su şirketi tarifesi 
lstanbul, 8 (Telefon) - Ka

dıköy su şirketinin tarifesi 15 ku
ruşa indirilmiştir. Yeni tarife ay 
başından itibaren tatbik edilecek
tir. 

lstanhula gelt•n seyyahlar. 
İstanbul. 8 (Telefon) - Bu • 

gün İngiliz Homerik vapuru ile ls
tanbul' a 400 seyyah gelmiştir. Ak
şam seyyahlar şerefine Perapalas
ta bir süvare verildi. 

Maçka tramvay hattı uzatıldı. 
İstanbul, 8 (Telefon) - Son 

tedbirler üzerine Macka tramvay
ları silah deposuna kadar isleme· 
ye başlamıştır. Bu hattın B,esik -
~a~a k~dar uzatılmast icin keşif ve 
ıstamlaklere devam ediliyor. 

Çin a~kcri heveti. 
İstanbul. 8 (Telef~n) - Çin 

askeri heyeti hu~ün Ankaradan ls
~nbula geldi. Yarın Ege vapuru 
ıle lskenderiyeye gidecektir. 

• 
Iktısat Vekilimiz 

Ergani'ye vardı 
Maden, 8 (A.A.J - lktısat Vc:kili 

Celal Bey ve refakatlerindeki mütehas
sıslar ve diğer zevat bugün saat 12 de 
Ergani'ye geldiler. Elaziz valisi ile ordu 
müfettişi Ali Sait Paşa Ergani,ye kadar 
Vekil Beyin refakatinde gelmişlerdir. 
Birinci umumi müfettiş Hilmi Bey Er· 
gani - Elaziz yolu üstünde Havuzlu bah
çe mevkünde Vekil Beyi karşılamıştır. 

Vekil Bey ve refakatindeki mütehassıs -
laa· burada yapılmakta olan büyük tesi • 
satı tetkik edeceklerdir. 

Vekil Bey yarın veya çarşamba sa -
bahı Diyarbekir'e hareket edecektir. 

lstanhul'nn süt meselesi. 
lstanbul, 8 (Telefon) -Yarın 

sütçüler cemiyetinde süt müstah
sillerile süt satıcıları toplanarak 
son vaziyeti tekrar münakaşa ede
ceklerdir. Siit müstahsilleri satıcı
ların kendilerinden temiz ve taze 
süt aldıklarını ve bu sütleri eskit
tikten. fazla mikdarda su ile ka
rıstırdıktan sonra sattıklarını söy. 
tc"mdde ve ırüt satış işleri için cid
di b:r mürakl'\be istemektedirler. 

Süt satıcıları ise müstahsille -
rin satıs i~lerine bu kadar müda
haleye ~l'\lahiyettar olmadıklarını 
ileri sürmekte ve müstahsillere 
karı::ı sehre yakın köy ve mandıra
ları bir müdafaa t,.dbiri olarak 
kullanm:\ktadırlar. Yarınki mü • 
nakasada vaziyetin hir neticeye 
iktiran etmeı:1i değil, tavazzuhu 
beklenmektedir. 

1~tnnhnl<la c-iimhuriyet hay~ 
ramı hazırlıkları. 

İstanbul. 8 (Telefon) - ls • 
tanbu1da 29 teşrinievel cümhuri· 
yet bayramı hazırlıkları ile uğraş
mak üzere teşekkül eden komis -
yon bugün programı hazırlamaya 
ba!;lamışlır. 

Af~·on satışlarmm muayyen 
hir formii1e ha~lanması. 

İstanbul, 8 (Telefon) - Mil
letler cemiyeti afyon bürosu uyuş· 
turucu maddeler inhisarına afyon 
satışlarının muayyen bir formüle 
göre yapılması için müracaatta bu
lunmuş, bir ele rapor göndermiştir. 
inhisar idaresi raporu tetkika baş· 
lamıstır. Afyon satışında muay -
yen bir formül bulunması esasen 
birçok tacirlerimiz tarafından e -
velce istenmiş olduğundan Millet
ler cemiyetinin bu müracatını ta
cirlerimiz çok iyi karşılamışlardır. 

Marmara faciasr 
tahkikatı. 

İstanbul, 8 (Telefon) - Marmara 
faciasının ilk tahk:katı ikmal edilmiş ve 
facia esnasında motörü idare eden Faik 
Efendi tevkif edilmiştir. Faik Efencli 
motörün üç sahibinden birisidir. Ve 
kaptanlık, makinistl:k vesikası olmadığı 
halde facia günü motörü idare etmiştir. 
Motörün gene sahiplerinden olan kap • 
tan Salih Efendi hasta olduğu için mo • 
törün sevk ve idaresini ehliyetsizliğine 

rağmen Faik Efendiye teslim etmrktcn 
suçludur. Ayrıca motörün arkasında 55 
kişilik bir kayığın yo]a çrkmasına mani 
olunmamı' bulunması hakkında da tah
kikat yapılmaktadır. Ehlivukuf raporu 
yarın adliyeye verilecektir. Bu raporda 
suçun motörü idare eden kaptana ait 
olduğu ve kazanın önüne idaresizlik yÜ· 

zünden geçiJemediği tespit edilmiştir. 

Füruzan vapuru süvarisi ve ikinci kap
tanı kefaletle serbest bırakılmışlardır. 
Boğulanların cesetleri aranmaktadır. 
Dün Emine Hanım isminde bir kadının 
cesedi bulunmuştur. 

İstanbul ticaret oClası intihabah 
İstanbul, 8 (Telefon) - lstan· 

bul ticaret odası 1935 senesi ha • 
şında yapılacak intihap hazırlık • 
larma başlamıştır. Oda mecliıi 
bugünkü toplantısında ticari mü· 
esseselerden yeni intihap hakkın· 
da gönderilen malUnıatı tasnif et
miştir. 

Hukuk fakültesinde. 
İstanbul, 8 (Telefon) - lstan· 

bul üniversitesi hukuk fakültesin
de devletler umumi hukuku dersi
ni birinci sınıfta rektör Cemil B., 
ikinci sınıfta Karl Ştrap, üçüncü 
sımfta Menemenli Ethem Beyler 
okutacaklardll'. Kari Ştrap ikinci 
amıfta siyasi tarih dersini de vere
cektir. 

Türkiye ile Merkezi Avrupa 
arasında doğrudan doğruya 

deniz seferleri. 
lstanbu!, 8 (Telefon) - Verilen bir 

habere göre bir macar ıirketi Türkiye 
ile Macaristan arasında aktarmasız de
niz seferleri yapacakbr. Sefere Budapef· 

te isminde motörlü bir gemi tahsis edil
mittir. Gemi aym 12 sinde yiiklü olarak 
lstanbul'a gelecek, buradan Berut, Hay
fa ve lskenderiye'ye gidecektir. Gemi 
dönüşte lzmir ve lstanbul'dan Tuna iı · 
keteleri için e§ya alacaktır. Geminin 
Türkiyeden Çekoslovakya, Avusturya ve 
cenubi Almanya'ya gönderilecek eşyayı 
ucuz bir tarife ile nakledeceği söyleni -
yor. Alakadar ticari mehafil Türkiye ile 
merkezi Avrupa' da Tuna yoliyle aktar· 
masız deniz nakliyatının çok faydalı 

olacağı kanaatindedir. 

·~~~~~~~~~~~~~ 

. 11et Paşa Hazretlerinin dün teltİ.f ettikleri atadyıım İnfacıtınılan cokeylerin banyo daire si, büyük tribün' 
birinci merJki tribünler, koıu hayvanlarına mahıuş ahırlar. 

Yeni neşriyat. 

Is tan bul 
etnografyası 

A. Baha, 1934 lstanbul; 
Zaman Kitaphanesi. 64 Sayfa, 
8 tablo. 
Ahmet Baha'nm etnoğrafya mevzu 

Jarı hakkındaki makaleleri ile (Yörü 
düğünleri) adlı kitabı malfımdur. Yı.ıı, 

karıki atıa çıkardığı kitaptaki makale
lerden bau parçalar da evelce çıkmış
tı; fakat yeni toplu ekli ile bu yazı
lar, daha genişletilmis ve işlenmiş bir 
halde bulunuyor. 

Ben bilhassa musiki etnoğrafyası ba
kımından eserin mevzuundaki ehemmi
yete dikkati celbe çalışacağım. 
- Adının bazı yaşh kanaatler üzerin
de uyandırması muhtemel aksülamel en 
basta clikkate ahnmaltdrr. Filhakika 
hi~ bir fransız içtimaiyatçısının eserin
de (Paris Etnoğ-rafyasr) veya herhangi 
bir ingiliz folklorcusunun kitabında 
(Londra Etnoğrafyası) gibi bir s~ze 
rastgetinmediğine göre (İstanbul un 
Etnoğrafyası) adı bazı ilim yolcuları· 
mızı belki düşündürebilir. Bu noktayı 
bilhassa işaret ediyorum: çUnkil son 
defa başımdan geçen bir vakada, ilim 
adamlarnnızdan biri, halk musikimir 
hakkında (Tilrk musiki etnoğrafyası~ 
tabirini kullanı~nna hayret ve itiraz e• 
derek Larousse'de gördiiğU Nuh Nebi· 
den kalma bir etnoğrafya tarifini hiic
cet senedi olarak karşıma sürmll~. (gö
rUyor musunuz: Etno~rafya halk me• 
vaddının yalnız maddi olan aksamın• 
dan bahseden ilimdir? Bu böyle oldu
ğu halde siz nasıl olupta musiki hulki
yatını da etnoğrafya ilminin kadro~u 
içine alıyorsunuz ) diye • hem de gil• 
nümüzUn en yüksek bir bilginler kurul· 
tayı huzurunda - bana hUcuma teşeb
büs etmişti! 1 r Yani, bu zati muhterem, 
henüz en genç ilimlerden biri olan et
noğrafyanın son yarnn asır zarfında 
geçirmiş olduğu mevzu istihalelerinden 
bile haberdar değildi: mesela Moskova 
Darlilfilnunun etnoğrafya şubesinde u
mum? harbın Bncesindenberl (musiki 
etnoğrafyası) adlı bir bölUmU oldu~u?· 
dan ve alelumum etnoğrafya ilmimn 
manevt halk bilgilerine de en geniş bir 
yeri ayırmış bulunduğundan henilz ha· 
beri yoktu!.. (İstanbul'un Etno~rafya
sı) tabirine gelince: bunu da bizim icti
maiyatçılarnmz • arap içtimaiyat~ıların· 
dan farklı olarak • aynı veçhile mitıi ilin 
lQgatçcmize almağa mecburdurlar ki, Ba. 
ha Bey işte bu mecburiyeti ilk olarak 
sezdi: çUnkU 1stanbul'daki mesela mu• 
siki seviye ve nevilerini tetkik ed~~ce 
(Ermeni kilise musikisi, Rum kılıse 
musikisi, Yahudi sinagon musikisi, ka· 
yıkcılar musikisi, tulumbacılar musiki· 
si İstanbul masallarındaki şarkılar, 
m~htelif islami mezheplerin ayinlcrin4 

den kalma bir nevi hususi halk musiki
si edebiyatı. kanto çığırındaki musil~i
ler, son dansların tesirleri altında mey
dana gelen gene başka bir sınıf havalar, 
osmanlr musikisi ve piyasa şarkıları 
(yani alaturkalar), muhtelif semtlerde 
oturan anadolluların kendi kahve ve c~
miyetlerine mahsus musikileri ve en nı 
hayet garp tekniğine göre y~zılan b~s~ 
telerimiz ... ) gibi binbir cesıt musık_ı 
zümrelerinin mevcudiyetini görüriiz kı, 
garp şehirlcrindekinden farklı ofan hu 

~ - t am bir sır:ıua nevi çoglugunun mun az . 
tabi hususiyetlerinden ben eskı yazıla-
rımda bahsetmistim. 

İste musiki itibarile fstanbul'tın ar • 
zettiği bu tenevvu hususiyetini de ~Lon· 
dra'da ve ne de Paris'te bulamadıgımız 
içindir ki oralarda birer (Paris veya 
Londra Musiki Etnoğrafyası) tasavvll'f' 
etmemiz güçleştiği halde (İstanbufun 
Etnoğrafyası) sözünü bilatere~d.üt k~l-
1 b·ı· z Yanı' muhtelif ılımlerın ana ı ıyoru • 
de mi11i ve mahalli hususiyetleri bulun-
mak taumgeleceğini bir kere daha an· 

lryoruz. . 
İşte Baha Beyin eseri ilk ış ola~ak 

bu mühim hadiseye (vani İstanbul un 
halk bilgisi noktasından çok dikkate 
şayan ve garp şehirlerinden pek f~rklı 
bir nevi Etnoğrafya Müzesi halınde 
olduğuna) dikkatimizi cekivor. 

Mesle kta tarıma da tavsiye ederin: 
Bu eseri dikkatle okusunlar. Okudı•k· 

1 d. k. f t~nb•ıl'l'n tan sonra görecek er ır 1• 5 • • • 

dışına çıkmadan, yani sırf o "e'lırımı7ın 
muhtelif semtlerinde rlikkatle c:ıh.,m:ık 
sayesinde yurdun her tarafına ait ~J: 
mak üzere pek dikkate şayan mu.,ıkı 
folkloru derlemeleri yapalıilece1<1errlir . 
Bu muhak1<aktır: ya1nız bir nokt11va 
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~::~!~~i~~~ !:~~~~!!:ri I [ : Memleket Postası 
~10Hll\I BiR MAKALESİ. 

Dünyanın en büyük liziyoloji §Jim
Jfrinden olan Pavlof'uıı seksen beşinci 
'iloğum une.si Sovyetlerde lrutlulandı. 

'au münasebetle "]ouınal d11 Moscou,,, 
llubarin'in büyi1lr JJim h•lrkında gayet 
mühim bir makalesini neftediyor: 

İvan Pavlof, .zamanımızın en gü
mde adamları •ilmreeine mensuptur. 
Dahi bir fiı:yoloji ilimi, bütün bir ilim 
mektebinin sa!Ahiyeti müsellem. başı, em 
u.lsi:ı: bir tecrübcci, en \lfak teferrüa
ta nüfuz etmek ve aynı zamanda en 
umumi fikirlere yllkselmek hassasını 

haiz olan, alicenap ve dürüst, kanaat
lerinin müdlfaaaında ıedit, hükümle
rinde ve neticelerinde ihtiyatlı, sathi 
ve tecrübe edilm•miy hükümlerden mü
teneffir, tayin ettiği gayeye doğru ha
rikulftde bir irade ile atılan, hayatla de
rin bir münasebet ve teması muhafaza 
eden, ta§kın bir nikbinlik bcsliyen, be
denen ve fikren zinde bir adam olan 
8Cksen beş yaıındaki bu genç ruhlu a
lim, zamanımızın en kıymetli ~limlerin
CJen biridir. 

Bizim fikrimize göre Pavlof, prole
tarya fırkasının memleketimizde icra 
ettiği muazzam içtimai tensik ameliye
aini layıkiyle anlamıyor. Hila, kendisi
ni bazı aksülamellere aevkeden elim te
reddütler duymaktadır. Pavlof'la Neva 
nehri rıhtımlarında yaptığım bir gezin
tiyi hatırlıyorum. Güne~ batmağa ba!tlı
yor, güzel nehirden yüzümüze doğru 

aerin bir rüzgir geliyordu. Pavlof, ha
fif ve süratli yilrüyüşle hemen hemen 
ioprak ilerliyordu. 

Kendisine dedim ki: 
- 1 van Petroviç, baknuz şimdi ıi

sinle birlikte geziyoruz. Halbuki bun
'dan yirmi, otuz sene ıonra bir muhar
rir çıkıp bu rıhtım kenarında nasıl do
Ja~tığımrzr ve size, bizim fikirlerimizi 

dikkat edilmek prtiyle ! ... O nokta da: 
bu muhtelif zümre musikilerinin daima 
yanyana ya!tamJ! olmak neticesinde bi
ribirlerinin pek çok tesirleri altında 

blmı! olmalan bidisesidir. Mesela ea
ıı Bizans kilise musikisine ait bir iki 
kitapta bu musikinin kadim yunandan 
gelme anharmonik huıuıiyetlerinden

Petih'ten çok 8nce ayrıldığı anlatıldığı 
ft tamamiyle diyatonik bir sanat olmu' 
olduğu yazıldığı halde, bugünkü rum 
ifliselerinde bidm çeyrek ecsli (müs
taar) ve saire gibi makamlarımız ve hat 
ti (aabi) makamı gibi en asyai ezgi for
müllerimiz dahilinde dua edilmektedir •. 
Binaenaleyh, İstanbul'un bir musiki et
noğrafyası mevcut olduktan başka, bu 
ilmin apayrı bir mukayeseli tetkik şu
besi halinde dikkate alınmas~ da lazım· 
gelecek demektir; (İstanbul'un Etnoğ
rafyasr) deyince "mukayese" esasını her 
teyden önce göz önünde tutacak başlı
basına bir ilim akla gelmelidir. 

Ötedenberi derim: Bizde şimdiye 
Jradar bir nevi "alelade derleyicilik,, 
tnanasındaki (folklor) ameleliği taam
nılime çalışmış, (tahlilcilik) kadar (ter
lkipçilik) ve (mukayesecilik) işlerini de 
·göz önünde tutacak ve birçok ilimler
Clen yar<lım görerek ;nkişaf edecek bir 
!ıalkiyat ilimciliği bir tUrlil teessüs 
edememişti, ki işte böyl ebir ilmin adı 
ancak "Etnoğrafya., olabilir. 

İşte Ahmet naha. içtimaiyatçıları
mızdan daha önce olmak Uzere bu il
min bayrağını çekti. 

Ahmet Baha Beyi bir (türk etnoğ
rafyacr1ığı) nm öncüsü ve dilekçisi sı
fatiyle karşımızda görüyoruz. Kendisi
ni ben de tebrik ederim. 

Ahmet Baha'nın bu kitabı önce çr
ıliardıklarından ölçülebiyecek kadar kıy· 
IDetJi ve örijinal olduğu şüphesizdir. 

E 

Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinden 
Muallim Kösemihaloğlu 

MAHMUT RAGIP 

Şapkacı - Modes 
AFiFE 

Ankara - Karaoğlan 

Telefon: 1550 

Muhterem Hanımefendi, 

öğretmeğe nasıl çalıştığımı yazacak ve 
belki diyecek ki: "Ne büyük bir adam
dı, buna rağmen zamanını ne kadar az 
anladt. 

Pavlof keskin bakışlarını yere di
kerek bir müddet düşündü ve birdenbi
re dedi ki: 

- Siz bolşevikler belki hakhsmız. 

Belki ben hiç bir şey anlamadım ... 

Sustu. Bir müddet daha düşündü. 

Sonra kalın beyaz kaşları altında parh
yan gözlerini kaldırarak bana, bağırı
yormuş gibi: 

- Evet, ama ya büsbütün aksi ise? 

Dedi. 

O tarihtenberi hayli zaman geçti, 
hayli müşküller yenildi, ibda ve inşa 

sahasında hakiki mucizeler yapıldı. 

Pavlof, iptila halinde sevdiği memle
ketinden herhalde müftehirdir ve bir
çok defalar muhatapları, japon ve al -
man emperyalizminden nefretle bahset
tiğine şahit oldular. Pavlof derin bir 
samimiyete, deruni bir hakikate malik 
bir adamdır. Hiddet anları ekseriya 
esassızdır. Fakat dürüstlüğü, vatanımı
za karşı aşkı, halkın ibdakar enerjile
rinin muazzam inkişafı karşısında his
settiği hayranlık ve iftihar hisleri bü
yl.ik ve samimi bir hürmete layıktır. 

Pavlof her şeyden evel bir alim, 
kendi ilminde hakiki bir devdir. İlmi 

tetkiklerinin sonralardaki seyrinde ba
zı telakki hatalarına rastgelinse bile 

Pavlof, eski idealist psikolojiyi terket

miş olmak gibi emsalsiz bir fazilet gös

termiş, binlerce sarih ve kati tecrübe

ler yapmak ve tecrübeyi şiddetli kanun 

lara tabi tutup gayet mükemmel bir 
tecrübe tekniği vUcuda getirmek sure
tiyle köpekten insana doğru çıkmıştır. 
Varmış olduğu umumi kaideler sayesin 
de beşer ruhi faaliyeti afaki, kanunlar 
zencirinin bir halkası haline gelmiştir, 
Pavlof'un "§arta bağlı akaülameller" 
nazariyesi, umum! heyeti itibariyle mü
talea edilirse maddiyetçilik kaidelerini 
kuvvetlendirir ki bu, zamanımızda bil
hassa ehemmiyetJidir. Bu sebeptendir 
ki Pavlof alim olmak itibariyle bir a
lem, ve felsefe ile diyalektik aleyhin
deki bazı tahlil ve tetkik edilmemiş hü
kUmlere rağmen esaslı bir terakki ale· 
midir. 

Muhakkaktır ki faşistler ve peykleri 
Pavlof'a şeytanın şeriki nazariyle ba
karlardı. Pavlof'un, dimağın aksülamel
leri hakkındaki tetkikleri bütün irfan 
sahibi rus maddiyetçileri tarafından 

daima okunan Pisaref'le Seçenof'un 
fikri şeceresinden olduğunu iddia et
mesi sebepsiz değildir. 

Halbuki bizde bütün bir ilim mer

kezi Pavlof'un emrine verilmiş bulun

maktadır ve tecrübelerinin maddi esas
lan günden güne mahsus derecede ge-

nişlemekte ve artmaktadır. Bütün bey
nelmilel kongrelerin şerefli davetlisi, 

salahiyeti herkesçe müsellem bulunan 
bir ilim olan Pav]of memleketinin şe-

refini ve ilim sahasında terakki bayra
ğını en bi.iyük itina ve şerefle koru-

maktadır. Cismani veya ruhani büyük 
papasların önünde diz çökecek adam 

herhalde o değildir. Biz de lvan Pavlof
un aydınlık zekasiyle iftihar eder ve 

beşer aklının, ilmin, sulhun, çalışkan 

beşeriyetin refah ve saadetinin menfa
atleri namına onun daha çok yaşaması

nı temenni ederiz. 

Kiralik 
Sarıköşk karşısında Macdi Beyin 

evinde her türlü konforu olan iki oda 
bir hol kirahktır. BekÇiye müracaat. 

Mevsim için Avrupadan getirttiğim model şapkaları 

salonumda teşhire başladım. Teşrifinizi saygılarımla rica 
ı ederim elendim. AFiFE 

Aydın'da 
(Hususi muhabirimizden) - Ziraat 

bankasınca altın karşılığı ödünç para
verme işinden alınan faiz miktarı yüz
de 7 ye indirilmekle bu işe hir geniş· 
lik verilmi§tir. Her gün yapılan mü
racaatlar bu ihtiyacı karşılamakla 

memleketin mühim bir isteğine cevap 
verildibini gösteriyor. 

Muhabirimi
zin mektubun
da bahsi geçen 
Aydrn Ergino-

vası satış koope 

ratifi idare mec 
lisi toplantısın~ 
da banka müdü-

rü Bey de hazır 

bulunmuştur. 

Tahvilat karşılığı ödünç para, evel
ce yüzde 12 faiz ve komisyon alınarak 
verilirdi. Şimdi yüzde dokuz faizle 
veriliyor. Bunun iki türlü faydası gö
rülüyor. Hem bu türlü iş çoğalmış, 

hem de istediği zaman elindeki tahvi
li bankaya koyup kolaylıkla ve ucuz 
bir fiatla para alındığını gören halkın 
tahvillere karşı rağbeti çoğalmıştır. 

Ergani tahvillerinin A ve B serilerin
den 400 tane satdmrşkcn C tertibin
den 584 tane satılmasında bankanın 

gösterdiği bu kolaylrğcn büyük fayda
sı görülmüştür. Bundan memleket he
sabına duyduğumuz hazzın büyüklü
ğünü anlatamam. 

Memleket çocuklarını daha mektep 
çağında iken tasarrufa alıştırmak için 
evelce iki liraya satılan kitap şeklin
deki kumbaralar bir liraya indirilmi9 

ve bunlardan yalnız mektep çocukları-

nın değil, umum yurttaşların istifade
si temi:ı olunmuştur. Talebenin bu ko
laylıktan istifade ederek tasarrufa alış
maları için icap eden telkinlerin ya
pılmasını banka mektep idarelerinden 
rica etmiştir. 

lncir işi: banka bu işte daha büyük 
bir gayretle uğraşıyor. İncir mıntaka-

sındaki zirai kredi kooperatifleıi, or
taklarının mallarım yok ·pahasına 

mütevassıtlara kaptırmalarının önüne 
geçmek ve aynı zamanda Büyük Millet 
Meclisinin önümüzdeki toplantı dev-

resinde kabul e?eceği beklenen satış 
kooperatifi teşkilatına ait kanun çıkar 

çıkmaz derhal bu kanunun icaplarına 

uymak üzere şimdiden Aydı:ı Eğinova-

sı satış kooperatifine, bütün kredi ko
pera tifleri ortakları şahsen girmişler-

dir. Bu kooperatifin idare merkezi 
Aydına getirilerek bankanın fili mu
rakabesi altında kurulmuş ve hesapları 
tamamen bankada toplanmıştır. 

Halen bu kooperatif, ortaklarının 

incirleri:ıi alarak iç ve dış piyasalara 

göndermektedir. Bu suretle mahsulle

rinin akıbetleriyle çok yakı:ıdan ala
kadar olan müstahsiller 'bu kooperati-

kredi işleri. 
fin verimli çalışmaıarmdan ve banka
nın samimi murakabe·sinden çok mem
nundurlar. 

Satış kooperatifi 29 birinci teşrin
de Ankarada açılacak sergiye iştirak 
için düşünüyor. Vakit müsait olur ve 
hazırlıklarını bitirirlerse bu iştirak de 
temin olunacaktır. 

Bundan başka ziraat bankamızın 
incircilerimizin yüzünü güldürecek ve 
piyasanın canlanmasında büyük fayda 
ve tesiri görülecek bir teşebbüsü daha 
şimdiden meyvasmı vermiştir. Milli 
Müdafaa ve Maarif Vekaletleri nez
dinde tavassutta bulunması hakkında 

;ıoubenin banka merkezi nezdinde yaptı
ğı teşebbüs neticesinde Maarif Veka -
leti 59 yatı mektebine zirai kredi koo
peratiflerinden incir ve üzüm satın al -
malarım emretmiştir. 

Şu hal de gösteriyor ki kredi koo -
peratiflerinin kurulması memleketimi -
zin zirai ve iktısadi hayatında çok fay
dalı neticeler vermiş ve cümhuriyet 
hükumetinin müstahsili teşkilatlandır
mak hususundaki yüksek ve çok kıy
metli görüşlerinin hayırlı neticeleri 
şimdiden görülmeğe başlanmı9tir. 

İncir işini bu suretle halleden ban
ka; şimdi zeytin müstahsillerini de 
ele almış, zirai kredi kooperatifle·ri or
taklarının zeytin mahsulünü de toptan 
ve eyi bir fiatla temin için şimdiden a
lakadar müesseselerle temaslara gir
miştir. Bir taraftan zeytin müstahsil
leriyle konuşulmakta ve bir taraftan 
da kredi kooperatifleri ortaklarına el
lerindeki zeytin mahsullerini ellerin· 
den çıkarmamaları tebliğ edilmektedir. 
Bundan maksat müstahsilin zeytinleri 
ni en yüksek fiat verecek ihracatçıya 

toptan satmak ve aracdarm alacakları 
yüksek komisyonların müstahsilin ce
bine girmesini temin etmektir. 

Ziraat bankası müdürü çiftçilerimiz 
ile temas ve konuşmalar yaparak borç -

luların borçlarını muntazaman ödeme
lerini temin etmiştir. Borçlular ihti
yaç zamanında istedikleri parayı ko-

layca alabileceklerine inandıkları için 
borçlarım seve seve bankaya yatırmak
tadırlar. Bu karşılıklı eyi niyet ve dü
şünce tabii bankanın olduğu kadar 
çiftçimizin de lehine bir kazançtır. 

Çünkü borcunu vaktinde ödiyen mus
tahsil daima ihtiyacını bankadan ko
laylıkla temin edecek, bu suretle milli 
iktmıt terbiyesi kökleşecek ve yerleşe
cektir. 

--~~--------------···------------~~~~ Yabunt:ı postası. 

Bir İngiliz amirahnın iddiası 
ÇanakakJeyi yalnız donanma zorla,.;a geçebilirmiş? 

M. Vinston Çurçil, Deyli Meyi ga
zetesinde "gemiler, Çanakkale'yi zor· 
lıyabilirlerdi,. başlığı altında şu maka
leyi yazmaktadır: 

"Filo kumandam Sir Roger Keyes'in 
bahriye hatrraları kitabı, harp hayatına 
dair yazılmış olan eserler arasında ga
yet mühim bir mevki işgal edecektir. 

Bu zat, büyük mücadelenin ilk gü
nünden son gününe kadar bilfiil ku
manda mevkiinde, yahut da harp ptan
Jan yapmakta çalışmıştır. Ondan evel
ki hayatı da tamamiyle kendi mesleği
ne ait tetkiklerle geçmiştir. Kendisi, 
bir filo amirahdır. Hiç bir bahriye zabi
ti onun kadar harp görmemi!J, gayet 
müşkül vazifeler karşısında kalmamış· 
tır. Bu zatın Dover'deki faaliyeti, Zi-

burg ve Ostand üzerine cesurane hü
cumları bahriye tarihinin kaydettiği 
nadir vakalardandır. 

Amiral Biti, Keyes ve Tirvit, har -
hm üç büyük amiralıdrr. Ben, bu üç za
ti kumanda mevkiine getirmiş olmakla 
daima gurur ve iftihar duyarım. 

Eğer amiral Fişer'in istifası üzerine 
benim elimdeki kuvvet almmamış ol
saydı, bu üç aıniralı harpta gösterdikle
ri liyakatlerden dolayı daha yüksek 
makamlara da çıkarmak isterdim. 

Kitabının ilk faslında Sir Roger 

Keyes tahtelbahir harbı hazırlıklarrp

dan, bunların vasıflarından. miiretteba
tmdan ve malzeme noksanından bahset· 
mektedir. 
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Bunlar arasında bilhassa 23 ağus
tostaki Heligoland harbr, 16 birinci ka• 
nun harbı, bir Noel günü Kukshaven'e 
yapılan tahtelbahir ve deniz tayyarcr.ı 
hücumu, 24 ikinci kanunda yapılan ha,f 
rekat gayet güzel bir tahkiye ile anla· 
tılmaktadır. 

Bütün bu harekatta, Tirvit ile Ke. 
yes'in kumandasında bulunan hücum 
filosu, Biti kumandasında bulunan zır'fi 
lılar, birinci derecede amil olmuşlardıl\ 

Bunlardan ikisi, Heligoland boğazın• 
da iki İngiliz taarruz hareketi. diğer 

ikisi de sahillerimize hücum etmek li• 
zere olan alman zırhlılarını şaşırtmalr 
için yapılmış baskınlardır. 

Bütün bu hareketlerde Keyes, tah, 
telbahirlerde ve destroyer'lerde fevka· 
iade yararlıklar göstermiştir. 

İki ingiliz zırhlısının 16 birinci ka
nun günü şimal denizine kesif sis 
perdeleri inmesi Uzerine kendileriyle 
vatan sahilleri arasına giren düşman 

gemilerinden kurtulup kaçtıklarını, bu 
hadise hakkında bahriye nezaretinde 
geçmiş olan ınünakaşalarr gayet eyi ha
tırlıyorum. 

O sırada Bayt'ta tek bir destroyer'le 
bulunmakta olan Keyes'in kenrli müda
faa sularına girecekleri srrada alman 
donanmasına ani bir baskın yapması ka
rarlaşmıştı. Hepimiz, o~u muhakkal< 
bir ölüme gönderdiğimizi his5ediyor~ 

-ittk. 
Fakat, bizim gönderdiğimiz bazı tel

grafları almadığı, biz de onun çektiği 
haberlere muttali olmadrğmıız halde o, 
bütün o badireden kahraman arkadaş· 
lariyle birlikte dönmüş, ondan sonra 
yapacağı şerefli vazifelere haur bulun

mU!ıtu. 

Bu kitapta, en ziyade dikkat ve ala· 
ka ile okunacak olan kısım, evvela eski 
harp gemileriyle, daha sonra yepyeni 
askeri fırkalar vasıtasiyle Çenakka!e 
boğazının zorlanmasına dair olanıdır. 

Bunun, yüksek bir strateji fırsat 

olduğu bugün bütün dünyaca kabul e• 
dilmektedir. 

Çanakkale boğazmrn sadece donan· 
ma vasıtasiyle zorlanıp zorlanmaması 

meselesi hala münakaşa olunagelmekte• 
dir. 

O hücumda Çanakkale bahriye erka· 
nıharbiye reisi olan amiral Keyes, filo-

nun tek başına, büyük bir hasar ver .. 
meksizin boğazı zorlryabileceğine, Mar• 
mara denizine girerek ve oradaki alman 
ve türk zırhlılarınr tahrip edebileceği• 
ne, Almanya ile Türkiye'nin muvaaıt .. 
lasmı keseceğine, Gelibolu Yarımada· 
smda harp eden türk ordusunu merkez• 
den ayrılmış bir halde bırakacağına, 

lüzum ve zaruret göriildüğü takdirde 
de zayiatsız geri dönebileceğine kani 
bulunuyordu. 

Bu kitapta o gün ve lıu(Tün bu fikir 
ve mütalealarrn neye ileri sliriildfü>ü, 
btınlarm ne gibi esbabı mııcitıeye isti· 
nat ettiği etrafiylc ya.7.!lmaktadır. Bu
rada eyi bir bahriye teskilat ve planı 
dairesinde nisan ayında l öyle bir mu
vaffakıyet istihsalinin sadece miiml<ün 
değil, aynı zamanda muhakkak oldug\.t 
da iddia edilmektedir. 

·-~· 
Bu amiral bugün bizim bildiP-imiz ba• 

zı hakikatleri, türklerin elinde ağır 

topla atılacak \'e zırhı de'ecek gülleler· 
den pek az kaldıaınr, hde ihtiyat tor
pilleri bulunmadığınr, hatta aylarc-a 
bunların yetişmerli '!i ni bilmiyordu. Ma· 
mafih, kendisi torpillerin filotilla va • 
sıtasivle ton!atrlal.>ilı;:cPpi ne, istihkam· 
larm ise zrrhlı1ar tarafından susturula
bileceğine kani bulunuyordu. 

Bu fikir ve mütal~;-Jurn hiç biris~ 

harptan sonra alman roalfunat iizerine 
c;öylenmis ileri siirülmiiş şeyler değil
dir. 

Amiral, noktai naz.:rmrn kabul edil· 
memesi ve boğazda birçok zayiat veril
mec;i üzerine istifa etmiş ve lngiltere
ye dönerek bahriye nezaretinden muh• 
terem amiralrna yeni emirler gönderilA 
mcsini rica etn1 işti. 

Fakat bu emir gönderilmemiş, gön· 
dcr·ilmişse de ) erine gelme:ni~tir. 

İngiltere'cle lıütün o körüköı ine T ı· 
reket eden, cahil politilrncılar v,. 1- -··~. 

Çanakkale macerasınrln:ı vaz r,cr;ı ı· · 

ni öğrenince pek memnun olrn•ıslar ·r. 
Bu tahlive keyfiyeti onlara sanl:i l · r 
zafer imi~ gibi gelmiş ve gözler, garp 
cephesindeki cehennemi siperlere, tel 
örgülerine çevrilmişti. 

Fakat. o zaman cılız rehberlere U· 

yarak bunu bir zafer sananlar, arad"1n 
zaman geçtikten sotıra bir zafer değil, 
bir hezimet olduğunu takdir crlebildi· 
ler. 
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ispanya • yent 
Son gelen Vü mecmuasrnda ispanya

nın siyasi vaziyetine dair Lui Fişer im
zalı §U yazı intişar etmiştir: 

Uç yıl önce İspanyol cümhuriyetini 
tesis etmiş olan aynı adamlar bugün 0 • 

nu düşürmek isterlerken, kırallık taraf-
tarla ·· h · · rı cum urıyetı müessisleri olan 
cümhuriyetçilere karşı müdafaa etmek 
istiyorlar. Krrallrk taraftarlar .. h • . . ı cum u 
rıyetı ıeviyorlat '"l'inku" b .. d 'k . · "' u reJım e ı -
tıdar onların elindecl'ır cu·· h . t . 
1 

. m urıye çı-
erse onu L-kJed'kl . . • d w •• ' ~ 1 erını vermemış ol-
ugu ıçın, nıuahaze ediyorlar. 

Halk yalnız krral Alfons'u başm
d.an atmak istiyor değildi. Cümhuriye
tın, halini ıslah etmesini bekliyordu 
halbuki cümhuriyet bu hususta bir şe; 
y~p:madı. İspanya, küçük bir kütlenin 
buy.uk mi~yastaki zenginliğine rağmen 
f~~ır, gen ve hamlesiz bir memlekettir. 
Guneş, filhakika, büyük bir kazançtır, 
faakt karın doyurmaz: milyonlarca İs
panyol karınları hiç bir zaman doyun
cıya kadar dolmaz. Öyle aile ocakları 
gezdim ki asla yemek için sofraya otur -
maz, ve gıdalarını. senenin bir ucun -
dan öbür ucuna k?.rlA. kahve, ekmek ve 
fasulya teşkil eder 

İspanya; her şeyden önce, zirai b" 
me 1 k . ır 
• m e ettır, ve onun baılıca meselesi 

zıraat meselesı"dı"r K'" l"l . ' . · oy u erın büyük 
hır ek · · serıyetı ne toprağa, ne hayvanla-
ra ve ne de · i · zıra makınelere saıı· t" 
bunlar, hakikatte mülk .. b" ıp ır. 
yadır T - • . suz ır proletar

• opraga aabıp olan nadir k .. ı·· ler u • oy u-
mumıyetle orta halli b' 

için ıa.z ır yaşayış 
1 t ımgelen gelire malik değildir
cr. spanya topraklarının en b" "k k 

nu zeng· "'Ik uyu ıs 
,, ın mu sahipleriyle müreffeh 
Kulak,, lar arasında taksim ed·ı . . 

193 . . ı mıştır. 
1 teşrınıevelinden 1933 evıA1·· 

kad "k · u une 
ar ı tıdar mevkiini ellerine· l"tan 

~anncl !'4zoma ve sosyalistler hG';iime-
ı topragı köylülere dag-ıtmayı d 

mi f B . va et-
. ş ı. u vaıt yerine getirilmedi 1931 

nısanınd .. h · 
b • a c~m uriyetin teessüsünden. 
~rı, ~evletin toprak dağıttığı amelele

rın mıktan on b" . 
bir rak d ını geçmez. Bu resmi 

aoı ır. 

Köy halkı toprak sahibi 1 
İspan f o madıkça 
. . ya re aha kavuşamıyacaktır. Geıı·

rı yıyec w • b' egıne ıle yetıniyen k" l"l . 
nıarnul oy u erın 

eşya almaları çok güçtür: İs
panyol sana . ·ı . 
lığı bu .. yıcı erın fakirliği ve zayıf-
iuvazi Y.~zdendir. İç pazar yoktur. Bur 

ıornıeli ve anlamalıdır ıki köylü-

HAKiMiYET! MILLlY~ 

bir inkı.aba doğru mu gidiyor? 

. Grevler esncuında Madritin 
tenha bir caddesi. 

lere yaşamalarını temin edecek kadar 
küçük çiftlikler verilirse onlar da kü· 
çük kapitalist olarak sosyalizm zevki
ni kaybedeceklerdir. Aynı zamanda, eyi 
müşterisi olacakları sanayi de bundan 
istifade edecektir. Bununla beraber öy
le görülüyor ki burjuvazi bu iptidai ha
kikati bir türlü kavrıyamıyor. 

Bugünkü çıkmaz budur. 1933 milli 
intihabatiyle de meydana çıktığı gibi, 
zengin sınıflar din vasıtasiyle kadınla
ra nüfuz ettikleri ve sefalet içinde bu
lunan şehirli ve köylülerin reyini satın 
alarak onlar vasıtasiyle ekseriyeti ve 
iktidarı kazanabildikleri için vaziyet 
bu yüzden büsbütün ağırlaşmıştır. Di
ğer bir ifade ile, sağ, hükümet mevkii
ne gelebilir. Fakat İspanya'nın hayatı 
meselelerini realist bir görüşle müşahe
de etmekten istinkaf ediyor. Onlara ve
rilen cevap nedir? 

Sosyalistler "ihtilal,, diyorlar. Fakat 
hiç bir zaman bir sosyalist fırkası içti
mai bir ihtilal vücuda getirmemiştir. 
Bununla beraber, sosyalistler açıkça 
şiddetli bir sivil harbı, burjuvazinin 
yıkılmasını, Sovyetlerin teessüsünü ve 
kapitalizmin imhasını telkin ediyorlar. 

Hem sendikalar ve hem de sosyalist fır
kasmca tanılmış şef olan İspanyol Le
nin'i Largo Kaballero, bana, sosyalist
lerin gelecek intihabata karşı boykot 
açtırabileceklerini söyledi. Onlar hiç 
blr veçhile azlıkta katacakları bir hü· 
klımete iştirak etmiyeceklerdir, ve ge· 
ne onun söylediğine göre, intihabat 
r.endilerini ekseriyeti temin etse bite, 
burjuvazi sosyalistlerin iktidar mevki
ine gelmesine müsaade etmiyecektir. 
O zaman nasıl olsa döğüşmiye mecbur 
kalacaklar. Şu halde neden şimdiden bu 
vasıtaya müracaat etmesinler? Cümhu
riyet ve demokrasiden hayal inkisarına 
uğramış olan İspanyol sosyalistleri ve 
Azana kabinesinde hükumete iştirak et
melerinin ne işçilere ve ne de köylüle
re devamlı bir yardım temin etmediği
ni müdrik olan İspanyol sosyalistl~ri 
ihtilal kavgasına hazırlanıyorlar. Adam 
tarını ve silahlarrnr sayıyorlar. 

Hakikatte İspanya, Çarlık Rusya'sına 

yakındır. Eski Rusya'da olduğu gibi or

ta sınıfı çok az ehemmiyetlidir ve hiç 

• bir nüfuza sahip değildir. Sanayi ve bu 

yüzden burjuvazi kötürümdür. İhtilal

den evelki Rusya da İspanya gibi ya
rı feodal bir memleketti; köylüler top
rağa açtılar, fakat arazi sahipleri bu 
açlığı doyurmayı hem istemiyorlar vt 

ihtilali ba•tır -
mağa uğrCJf'UI 
•İvil muhalızlar 

ttlaJrit'te İf•İz -
lerin yaptığı bir 

tezahür. 
hem de buna muktedir değillerdi. 1917 
de Kerenski toprak meselesini hallet
meyi beceremedi. Onun ihtilali, nisan 
1931 İspanyol ihtilali gibi feodal bir 
hükümdarı devirmekle iktifa etti. Fa
kat onun üzerine istinat ettiği feodal 
iktısadı mahvedemedi. Köylülerin is
yan edecekleri aşikardı. Kerenski on
ları bolşeviklerin kollan arasına itmiş 
oldu. 

Uç yıllık burjuva cümhuriyeti, tıpkı 
böyle, İspanyol köylü ve işçilerini sola 
doğru itti. Sosyalistler komünistler ka
dar müfrit fikirlere sahiptirler ve Mos-

SAl~A5 

1 Iii rkofis gfuılük servisJ 

FRANSA'NIN MEMLEKETiMiZE 
AYIRDICI KONTENJAN MiKTAR

LARI HAKKINDA BiR TASHiH. 
4.10.934 tarihli Hakimiyeti milliye 

gazetesindeki günlük servisimizde 
Fransa'nrn memleketimize ayırdığı 

dördüncü üç aylık kontenjan miktarla
rında bir tel yazısı hatası olarak bakla 
hissemiz 47.000 kental yerine yalnu: 
6.800 kental, mısır hissemiz 25.000 ken
tal yerine 20.000 kental gösterilmiş ve 
6.800 kental olan nohut hissemiz: ise hiç 
gösterilmemiştir. 

Fransanın memleketimize ayrrdığr 

dördüncü üç aylık kontenjan miktarları 
aşağıdaki gibi olacaktır: 

Yumurta 
Bakla 
Mısır 

Arpa 
Kepek 
Nohut 
Tanenli hulasalar 
Koyun ve kuzu derileri 

540 kental 
47.000 " 
25.000 ,, 
15.390 ,, 
14.000 .. 

6.800 .. 
325 .. 

1.075 kilo 

ALMAN SlGARET SANA YU VE 
ŞARK TOTON LERI. 

Berlinden alman malı1mata göre Al
manya aigaret sanayii ittihadı Alman· 
yada tark tütUnU yetiştinnek için ya • 
pılmakta olan tecrübelerin şimdiye ka
dar milspet bir netice vermediğini "Ve 
binaenaleyh Almanyada yetiştirilen si
garet tUtllnlerinin hakiki şark tUtUnle
ri evsafını haiz bulunmaları mevzuu • 
bahı olamıyacağından Almanyada bu 
nevi tütUnlerden ima1 edilen sigarctle
re alman tütünlerinin kanştınlmadığ'r 

bildirilmektedir. 

Vaziyet şu merkezdedir: Solu kazan
mak mümkiln değildir, ve o ihtilale doğ 
ru meylediyor. Sağ, uzlaşmayı kabul 
etmiyor ve köylülere iktısadi ihsanlar
da bulunmak istemiyor. Aralarında bir 
orta sınıf tampon'u yoktur. Şu halde 
çarpışma mt?kadderdir. Her iki taraf 
da seferberdir. Sosyalistler silahlı is
yanın tekniğini tetebbu ediyor ve aitab 
kullanmasını öğretiyorlar. Çiftlik sa· 
bipleri halk gençlikleri teşkilatı vücu
da getiriyorlar. Bazı talebeler faşist o
luyorlar, fakat faşizmin tspanya'da in
kişaf etmek imkanı daha azdır, ~ünkU 
umumiyetle kUçilk burjuvazi safların

da görünmektedir. Fakat fafistler ol

masa bile, reaksiyon gene mevcuttur. 

Her iki fırkanın nüfuzlu azalariyle 

görüştüm. iki cephede de zafer bekle
niyor. Hükumet taraftarları ordunun 

yardımcı silahlı kuvvetleri 

kıtalarla hücum kıtalarının 

olan sivil 

herhangi 

ROMANYA'NIN Ml5Hl IHRACA11' 
Romanya Ziraat nezareti tarafm6aq 

neşredilen "SOn isıati!tiğe göre a..... 
yanm 1934 senesi ınıMr ekim sahası 1 
milyon hektardan yukarıdır. 

Eldeki "tahminlere nazaran bu aeııı• 
ki mısır l'Cko1tes1 450 bin vagonu buta 
caktır. :Üçyüz em bin vagon dahi1t ı .. 
tihHike ayrılacak ve mütebaki yüz blll 
vagon ihraç edilecektir. 

ALMANYA Hı CENUBi AVRIU 
lTTJHADI A.RASlftDA YON MO. 
BAYAATJ lÇlN YAPILAN MOZ~ 
KERELER NEncEs•z KAi.Dl 
Cenubi Afrika ittihadı Ziı'aat N .. 

zaretinin 2 biriw:i turw 1934 tarihinciıl 
vuku bulan resmi beyanatına nazaraıı 

Almanya hükfımetiııin cenubi Afcib • 
dan yapacağı yiin miibayaatına brtı 

talep ettiği kredi kolayhkları .lwau.lu.. 
daki müzakereler akim k.tlmqtır. 

ROMANYA'.NIN YA$ NEYVA 
iHRACA TL 

Bükreştcn alınan malfunata glSr .. 

Romanya Ziraat nezareti. Romanya'nın 

yaş meyva ihracatını artırwak bttt 

bazı tedbirler almış ve im 8l'ada taze O. 
.züm fiatlannı tutmak içia pir ' n 8lt 
züın $atın almaya karar wnaiftir. Apa 
nı zamanda 'Romanya cieadıyalları id81 
resi de taze bzüm na1di1111mdan aba • 
makta olan muamele resa:Wıi JraJdmnr• 
tı:r. 

Bu bafta zarfında Almanya ile lavet 
çe elma ihracına başlanacaktır. İlk pata 
ti olarak 1sveçe mühim mikdarda e1-
gönderilmiştir. 'Bundan maacla .sınat 
nezareti, mukabilinde mensucat efYUI 
alma1t şartile~ Lehistaodan, 300 vaaa4 
taze 'ilzüm i_çin, huııısl bir 'kontenjaa 
temin etmiştir. 

söy1iyorlar. Sosya1ist1er dalma komDı. 
n1st1erin te§Tiki ıneaatstne lytimat e.du 
bilirler, fakat bizzat kendileri de bili• 
yorlar ki anarşist - sendikalistler iıpan. 
yol kütleleri il.zerinde 'ok .ailfuz ..ııı. 
bidirler ve her an fhtilall aabote edebi• 
lirler. Bu, sol fçin, ctdat bir df unsu. 
nıdur. 

NETiCE 
Lu'i Fi§er'in makateıiııla y~ 

olduğu mart ayındaııberi Üpanya•DIQ 
siyast ve içtima1 vaziyetiııln eau çis? 
gilcri 'bili deği§I11emlıtir. O zunanld 
gibi, toprak meselesi memlekette eq 
mühim meseledir, gene o zaman1d gtb1.a 
"'milyonlarca tspanyotuo kanıı doyaıw 
<:ıya kadar dalmıyor,, ve grevler, •ul• 
kastler, içtimai kavgalar aynı ııkıbkta 
biribirini trı.Kip ediyor. 

(Bu satırlard;ın ~nra, mecıaaa. Sam
per hükumetinin iytimadı kaybettiğini 
ve p ':JUk ipliğiyle IMğh tir ~tflll 
olaralc iktidar mevkiinde dfft''*'itınıı 

Madrit'te yapılan hal'-
R nümayiıleri. 

kova'ya karşı sempatileri çok büyük -
tür. Kendilerinde noksan olan şey sa
dece kuvvetli fırka disiplini, sağlam 

ideoloji ve rus bolşeviklerinin tecrübe
li şefleridir. Fakat noksanlarını bili
yorlar ve sıl<ı çalışıyorlar. 

bir isyanı bastırabileceklerini söylüyor 

lar. Sosyalistlerin cevaben bu kuvvet

lerin memleketin her koıeı;;inde pat -

hyacak olan yangın ocaklarını bastır

maktan aciz kalacaklarını ve işçilerin 
derhal umumi grev iylan edeceklerini 

kaydediyor Okuyuca/11nmn s..,,., 
hükumetinin dü§tüğlbılJ .,. ,,er1ı» ,,,_ 
len unı kabiae•inln ımuı..ı grnl• icar 

~ılaadığmı ve meaılebtte y« ,er..,,_ 
lı isyanlar b3§ ~öıttna~ .,..,,,..., 
ajam; , • nrlf!rinden öinllllJİlflndlr.t 

liakirniyet· M'll" • . -1 ı ıye nın romanı: 'J 
Tefrilcll: 112 .. 

insanlığın bal i. 
König büt" .. . Andre lfolro 

didi anı , un soyledıklerine rağmen Kiyo'nun teh -
amamakta oldu- d" .... 

böyle söyI t' . gunu uşunuyor ve "gençliği onu 
cı'yı sorg e ıyor,, dıyordu. İki saat önce mahpus bir reka-

uya çekm· f. d . 3 

deş kadar k d' ış ı, on akıka geçmemişti ki onu bir kar-
bütün insa len ıne yakın görmüştü: ikisinin de alemi artık 

n arın Al o d w•ıa• 
dendiler. Ya Ki a emı eg.~ ı. o.n.lar artık başka bir alem-
duymam k . yo, tahayyul kabılıyetinin azlığından korku 

a ta ıdi ise? .. Hele biraz daha sabır 
- Bu rov · ... 

bini kendi k el~e~ı sur~tmıza doğru ateş etmediğimin sebe-

ö 
endınıze hıç sormadınız ını:> 

- 1" . 
rakı g' d u~e çok yakın olduğumu düşünüyorum: bu da me-
nrn dı e~ıy?r: Sonra siz: "daha başka şeyler de yapabili· 

" emıştınız .... 
König zili çaldı. 
- Belki bu ı· · d .ı;._ gece ge ır sız en haysiyet hakkındaki dü-

ıruıcelerinizi soranın. 

İçeri ~iren muhafızlara dönüp: 
- A ışaretli kısma götürünüz, decıı. 

~aat 4 

K ,,,_,_,, w • • 1 
·~· 1nıt1yaz J ..,,rntakadan ttiken1i tellere doğru 

süren harekete Klapik'de karıştı: kısa ve kıvrık kıhcı omu
zunda, mavzerli maiyeti ardında, cellat iki cümhuriyet cad
desinden geçiyordu. Klapik hemen dönüp imtiyazlı mınta
kanm merkezine kadar gitti. Kiyo tutulmuş, komünist mu
kavemeti kınlmış, hatta Avrupa şehrinde bile birçok taraf
tarlar öldürülmüştü ... König ona akşama kadar vakit bırak
mıştı: daha fazla konınmıyacaktı. Hemen her taraftan tü
fek sesleri geliyordu. Rüzgarın getirdiği bu sesler sanki ona 
yaklaşıyordu, ölüm de o seslerle ber2ber ... Dişlerinin arasın
dan "ben ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum ben ... ,, 
diyordu. Koşmakta olduğunun farkına vardı. Rıhtımlara ka
dar gelmişti. 

Ne pasaportu vardı, ne de bilet almak için parası ... 
Rıhtımda biri fransız bandıralı üç vapur duruyordu. Kla

pik koşmaktan vazgeçti. Acaba Üzerleri burandalarla örtülü 
can kurtaran sandallarından birine mi saklanmalı idi? Bu
nun için göverteye kadar çıkması lazımdı. Fakat merdiveni 
bekliyen nöbetçi buna engel olacaktı. Zaten bu ahmakça bir 
şeydi de. 

Sintineye saklansa? Sersem, sersem, sersem... Yoksa 
doğruca gidip kapdanı mı görmeli idi? Bütün ömrü uzunlu
ğunca kendini hep böyle hareket ederek kcrtarmıştı. Fakat 
bu sefer, komünist sanılarak kabul e'1ilmiyecekti. Vapur iki 
saat sonra kalkıyordu: kaptanı rahatsız etmek için kötü za
man.... Vapur denize çıktıktan sonra görülecek olursa uz -
taşmanın yolunu bulacaktı, fakat ilk önce vapura girmesi 
lazımdı. 

Kendi kendini bir köşeye saklanmış, bir fıçının dibine sı• 

gmmış görüyordu. Fakat bu sefer şakacılık oaa kw'taramı• 

yacaktı. Bu kocaman, dalh budaklı, mukadderat ile yükUI, 

kendisine karşı kinli g6rünecek kadar kayıtsız npmi..-. 
baktıkça tanınmamış bir ilahın şefaat9sine nefsini te.liaı 

ediyormuş sanıyordu. 

Fransız vapurunun önünde durnıuştu. Hiç bir teY dü • 

şünmüyor, - hiç birinin kendini wmırlamachğmı, ••••tli 
sını keşfedemediğini bildiği ve bunun için de hepsini bintea 
öldürmek istediği - bir takını adamJann inip çıktıktan ... 
ma merdivenin sihri altında, biletlerini verip içeri &irenlerl 
seyrediyordu. Bir sahte bilet mi imal etmeli idi? Mangıg • 

lık. 

Bir sivrisinek Klapik'i ısırdı. Sineği k<W&rkea eli Jild
ne dokundu: sakalı uzamağa başlamıştı. Sanki yola çıkar. 
ken mutlaka temiz görünmek lazımmış gibi tıraı o1m•IS 
karar verdL Hangarların ötesinde, meyhanelerle antika 
dükkanJ.arı arasında bir çinli berber diilckin1 cörJine lllld
Dükkinın sahibi aynı .zamanda kahvecilik 419 ecUjl'Gl'du 
iki ayn ticareti biribirinden gerilmif Wr ıqh'Qll • 
yırıyordu. Klapik peştemahn yanma otllnlP pad""' -* 
merdivenini gözetlcmeğe başladı. Peştemalm ımW.1• Ma 
takım adamlar konuşuyorlardı. 
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SAYIFA 6 

1 As. fb. U. Md. Sa.Al. komisyonu ilanlan 1 
MUHTELİF MİKROMETRELER 24-10-934 
MUHTELİF ÖLCU ALETLERİ 24-10-934 

10,000 KİLO ARPA. ) 
5,000 ,, SAMAN ) 24-10-934 

19,800 .. KURU OT ) 
17 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ 5-13-934 . 

Yukarda yazılı malzeme hizalarında gösterilen tarih
,.:rde aleni münakasa ile satmahnacaktır. Taliplerin yev
ni muayyeninde teminatlariyle müracaatları. (2825) 

8-4375 

MUHTELİF SARAC MALZEMESİ 16-10-934 
10 KALEM ELEKTRİK KAYNAK TELİ 16-10-934 
37 KALEM KASNAK KAYIŞI 22-10-934 
MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ 24-10-934 
Yukardaki malzeme pazarlık suretiyle hizalanndaki 

tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin te-
minat ile müracaatları. (2912) 8--4486 

?3 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Vukarda yazılı malzeme 
s·-12-934 tarihinde kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Ta· 
tiplerin yevmi muayyende 
teminatlarivle müracaatlan. 

(2827) 8~4377 

ile müracaatları. (2913) 
8-4487 

(310,308) MUHTELİF 
ATEŞ TUGLALARI 

4-10-934 tarihinde pazar
hğ"ı icra. kılrnacağı bildirilen 
(310,308) adet muhtelif ateş 
tu§;lalarmrn pazarlığı 20-10-

YEVMI 10-15 KİLO 934 tarihine tehir edilmiş-
SIGIR ETİ tir. Taliplerin yevmi mez-

Yukardaki et pazarlık su- kurda teminatlariyle birlik-
retiyle 11-10-934 tarihinde te satmalma komisyonuna-
saat 14 te ihalesi icra edi- müracaatları. (2896) 
lecektir. Taliplerin teıninat 8--4485 

1 M. M. V. Satınalma Komisyonu ilanları 1 
İLAN 

Bayramiç, Ayvacık, F.zine, Geyikli, Kirazlı'daki kıtaat 
ihtiyacı için aşağ ıcfa miktarı yazılı 5 milyon 406 bin kilo 
'>dun hir hafta mfülrletle ve pazarlıkla satın olmacaktır. 
İhalesi ll-10-C)~4 per3emhe !tÜnÜ saat 15 tedir. Taliplerin 
o/c. 7,5 teminatlarivle Bavramiç F. Satınalma komisyonuna 
mür::-c-aatları. ('2899) 

Kilosu Hangi kıtaata ait olduğu 
3,051.000 Bayrami~teki kıtaat ile Ayvacıktaki kıtaat için 
3,355,000 Ezine, Geyikli, Kirazlıdaki kıtaat için 

tLAN 
Inşaat: Haydarpaşa Has

tahan~sinin tamiratı kapa
lı zarf usulivle münakasava 
konmn~tur. İhalesi 27-10-934 
cum.::ırt~si gifoü saat 11 de
Gir. Taliplerin keı::if ~artna· 
me ve proielf'ri ,,..ö,.mek ilze
re her gün M M. V . Sa.tın~ 
alına komis'l.'onllna milr.ı~a
atlart ve mi.inakcısaya isti
rak enr.l"eklP.rin ne temingt 
te teklif mel·tuolarmT ihale 
saatin~en ew•l mezkur ko
misyon re-i,..li ğ-ine vermeleri. 

(2810) 8~4378 

10.000 KIT O DİNGİL 
YAGI 

3,846 KİLO 712 C. VA
KUM YAGI 

2,000 KİLO KEMİK Y AGI 
Yukardaki üç kalem yağ· 

aleni münakasa ile mübavaa 
edilecektir. İhalesi 3-11-934 
cumarteı:;i giinii saat on bir-

8--4476 

dedir. Taliplerin evsat ve 
~artnamesini görmek üzere 
her gün öğleden sonra ve 
münakasasma i?tirak ede· 
ceklerin <le teminatlariyle 
vaktinde M. M. V. satmal
m3 kom~svonıma miirac;ıat·· 
larr. (2914) 8-4488 

İLAN 

(17391) kilo beyaz vazelin 
:ıtaat ihtivacı icin kanalı zarf 
1suli vlf! mtihayaa eclilmek ü
'C:re münal<-~sava konmustur. 
thalesi 16- X-934 sah günü sa
'-'t on bircie<lir. Taliplerin ev
o;;;ı f ve sartnamesini görmek 
'i7ere her gün öğleden sonra 
M. M. V. satmalma komisyo
mmı müracaatları ve münaka
-:;aya is.tirak edeceklerin de 
ihae saatinden evel teminat 
•e teklif mektuplarım mez~ 
<ur komisvon reisliğine ver· 
11el eri. (2716) 8-4223 

dirne 
ekte • ku 

.. a darına Efrat 
andan 1 ı{fından: 

Edirne jandarma Mektebinin "9000,, lira bedeli keşfi 

ile tamiratı yapılacağından 7-10-934 tarihinden itibaren 
(20) gün müddetle kapalı zarfla münakasaya konulmuş

tur. Münakasaya istirak edeceklerin !;eraiti anlamak üzere 
Nafıa Başmühendisliğine ve mii.nakasaya iştirak için de 
27-10~934 cumartesi günü saat "10,. da~~ lirne Merkez Mal
müdürlüğünde toplanacak komisyona müracaatları ilan 
olunur. ( 6402) 8 -4495 

Ankara Nümune Hastahanesi 

Başta bip i ~inden: 
Hastahanenin 185 kalem eczayi tıbbiye ihtiyacı için yev

mi münakasa olarak ilan edilen 3 Tesrinievel 934 çarşam
ba günü zuhur eden taliplerin verdikleri fiat haddi layık 
görülmediğinden miinakas:ı. müddeti bir hafta daha tem
dit edi1miş ve pazarlık suretiyle alınmasına karar veril
miş olduğundan talip olanların 10 tf'şrinievel 934 çarşam-
ba günü saat 15 te hastahanede müteşekkil komisyona mü-
racaatları ilan olunur. (2876\ 8-4491 

ı 
HAKIMIYETt MtLLlYR 

Ankara Levazım Amirli· 
ği Satın Alma Komis

yonu ilanlan. 

İLAN 
Kolordu merkez kıtaatiy

le Kütahya istihkam taburu 
ve Eskisehir hava birlikleri 
ihtiyacı ·için 26000 kilo pi
rinç kapalı zarfla münaka
sava konulmuştur. İhalesi 
11:10-934 çarsamba günü sa
at 15 tedir. Taliplerin Eski
sehirde kolordu satınatma 
komisyonuna müracaatları 

(2747) 8---4257 
NV'Il 

145000 kilo un 17 te~rini
evel 934 saat on altıda ka
palı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. Şartnamesini gö 
ıeceklerin her gün ve talip
lerin belli saatten evet tek
lif mektuplarım Manisa'da
ki Fırka satmalma komis
yonuna vermeleri. (2748) 

gösterilen lavart}arin ve kok 
kömürleri kapalı zarfla iha
lesi 14. 10. 934 pazar günü 
saat 15 tedir. Muvakkat te
minatlariyle birlikte teklif 
mektuplanm alarak Selimi
yedeki satınalma komisyo
nuna müracaatları. (2686) 

İhale 
Cinsi Ton Tarihi Sa. 
Lavamarin 
kömürü 1048 14. 10. 934 15 
Kriple 
kömürü 215 14. ıo·. 934 15 

8-4183 

lstanbul'daki Bursa 
Pazarı Sipahi zade 

Hasan Hüsnü 
Müşterilerine kolaylık 

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

~3Q2 

9 1. TEŞRİN 1934 SALI 

• 
lstanbul ithalat Giimrüğu 

Adet Kap Marka No. 

1 Çuval 2655 26 

2 >. ~691 27 

2733 28 

l " 
29 

... 

1 " 
2618 30 

Müdür~üğünden: 
Kilo Gr. Cinsi Eşya 
(11 700 İpekli pamuklu çorap 
( ı 500 Yün çorap "sade,, 
(26 590 Pamuk çorap "sade11 

(38 500 İpek işlemeli ve çizgi-
( li pamuk havlu ve 
( peşkir 
(20 500 Pamuk havlu ve peş-
( kir ve hamam havlusu 

(33 200 İpekli pamuklu masa 
( örtüsü 
( 2 880 Safi ipekten masa ör-
( tüsü 

57 00 (Zemini ipekli, pa
(muklu kumaştan ve 

(ipek işlemeli örtü sec
( cade, yastık ve kar
(yola örtüsü. 

Yukarda yazılı sekiz kalem mal artırma ile 21-10-934 

8-4258 
İLAN 

Kolordu merkez ve Eski
~ehir hava birlikleri i<(in 
350000 kilo kilible maden 
kömürü 25-10-934 perşembe 
günli saat 15 te kapalı zarf
la alınacaktır. Sartnamesini 
göreceklerin h~r gün talip
lerin de belli saatten eve\ 
tekliflerini Eskisehirde kol
ordu satmalma komisyonu
na vermeleri. (2788) 

te pazar günü saat 14 te satılacağrndan isteklilerin o gün 

1 1 
İstanbul İthalat gümrüğünde 6 No. h satış ambarında ha-
zır bulunmalarr ilan olunur. (6279) 8--4496 

Ankara Belediye Reis- -----------------------
~i~i ilanlan. ANKARA iCRA DAiRESİ İFLAS MEMURLUÖUNDAN: 

!LAN Ankara'nın Ulucanlarda Ulukapı Akbaş mahallesinde k~in ta• 
punun 31 numarasında 77 pafta 408 ada 19 parsel numarasında ka-

Stadyum sahasında bulu- yıtlı 299 metre murabbaı saha üzerinde bina edilmiş iki bap ahşap 
nan eski gaz depolan yıkı- evin dört hisse itibariyle iki hissesi: 
tarak kiremidinin mezbaha- Ve gene aynı mahalle ve mevkide tapunun 77 pafta 408 ada 2 par 
ya, kerestesinin ambara, ta- sel numarasında kayıtlı 140 metre murabbaı arsadan 62 metre mu .. 
şmm yeni gaz depolarına rabbaı arsa üzerine bina edilmiş bir bap ahşap evin beş hisse •ltiba .. 
nakli l 3 Teşrinievel 934 cu- riyle iki hisse aşağıda yazılı şartlar dairesinde ayrı ayn ıatılmali 

8-4337 
İLAN 

Selimiyedeki kıtaat ihti
yacı için münakasaya konu
lan cins ve miktarı aşağıda 

martesi günü saat on buçuk- üzere açrk artmnıya konulmuştur. 
ta pazarhkla verileceğinden 
taliplerin belediye encüme
nine müracaatları. (2918) 

8-4502 

Tire Belediye Reisliğinden: 
ı - Tahmini keşif bedeli (147608) lira olan şehrimiz 

memba suları tesisatı 1-10-934 tarihinden 15-11-934 tarihi 
ne rasthyan perşembe günü saat (14) e kadar bir buçuk ay 
müddetle kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

2 - Proje ve p lanlarla keşifname, fenni ve mün akasa 
şartnamelerini ve mukavelename esaslarını görmek ve mü 
nakasaya iştirak etmek istiyenler muayyen müddet içinde 
belediyemize müracaat ve teklifnamelerini tevdi etmlidir
ler. 

3 - İstiyenlerin yirmi beş lira mukabilinde tesisatımı
zın proje ve münakasa dosyalarının bir kopyası gönderi-
lir. (2875) 8-4489 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlü~ünden: 

Aşağı Ayrancı mevkiinde 384 metruke No. lu hanenin 
57 lira 90 kuruş bedeli keşifli tamirat münakasası 10-10-934 
çarşamba günü saat 15 te icra edilecektir. Taliplerin müra-
caatları. (2915) 8-4497 

Ankara Valiliğinden ~ 
Ankara mıntaka sanat mektebinin Tesviyecilik, Ma

rangozluk, Boyacılık, Demircilik, Döşemecilik, Tenekeci
lik, ve elektrikçilik atelyelerine muktazi muhtelif malze
me kapalr zarf usuliyle eksiltmeye konacaktır. 

İsteklilerin 22-10-934 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 te teminatlariyle birlikte vilayet encümenine mü
racaat etmeleri, ve şartnameyi görmek istiyenlerin de her 
gün mektep idaresine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

(2839) 8-4492 

Anka~·a Vilaveti Na Ja 
Ba ~mühendisli ri-inden: 

Bedeli keşfi (2052) lira (66) kuruş olan Kırıkkale ilti
sak yolundaki altı menfez inşaatı 15-10-934 pazartesi gü
nü saat 15 te pazarlık suretiyle ihale edilecektir. Talip
ler şeraiti anlamak için her gün Nafıa Başmühendisliğine 
müracaat edebilirler. (2906) 8-4493 

• 
lstanbua'da Lise'er 
alım satım komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Galatasaray Lisesinin yem 
çarşı cephesindeki istinat duvarının Belediye Fen heyetin
ce tehlikeli bir vaziyette olduğu bildirilmiş olduğundan 
yaptırılması ve Haydarpaşa Lisesinin de 1200 ton Kriple 
maden kömürünün 24-10-934 tarihine müsadif çarşamba 
günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapah zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve şartnamesi
ni görmek üzere İstanbul Erkek Lisesindeki Komisyon 
Kalemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale gü
nü teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte Komisyo-
numuza müracaatları. (6405) 8-4494 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
2 Parsel numaradaki ev iki kısım olup bir kısmı btr araulr bir 

oda ve diğer kısmı da bir sahanlık ve bir oda vardrr. Bu eve 675 lira · 
kymet takdir olunmuştur. 

19 parsel numaradaki ev iki bap olup bir babı avlu içinde bir dut 
bir zerdali ağacı vardır. Dar bir ar: · ık üzerinde solda biri tuğla dö· 
şemeli diğeri adi ahşap döşemeli ve mütebakisi toprak zeminli dört 
oda bir mutfak avluda bir ahır bir hala vardır. 

Diğer hane harap bir vaziyette ufak bir avlu içinde bir oduntuıi 
bir oda bir çamaşırlık vardır. Her ikisine 900 lira kıymet takdir edil 
miştir. 

SATIŞ ŞARTLAR! 

1 - Satrş peşın para ile olmak Uzere 10.11.934 tarihine mUsadlf cUııı 

martesi günü saat 14-16 ya kadar Ankara icra dairesi iflaa memurlu

ğunda iflas idaresi tarafından yapılacaktır. Talipler takdir olunaQ 

kıymetin 4 hissesi itibarile 2 hisseye ve 5 hisse itibarile 2 his.. 

seye isabet eden miktarın % 7,5 nisbetinde pey akçesi vereceklerdir., 

Tapu ve dellaliye harçları mUşteriye aittir, 

Şartnameler 25-10·934 tarihinden itibaren dairede herlccae açıll>ı 

tır. 

2 - Tayin edilen satış gUnünde ihale bt"deli mezk<lr evlere takdir· 

olunan iki hisseye isabet eden miktarın % 15 şinl bulmak tartiyle 

üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilecektir. Tek .. 

lif edilen bedele % 75 bulmadığı takdirde en çok artıranın teklifi 

baki kalmak şartiyle 25-11-934 tarihine müsadif pazar gUnU saat 

14-16 ya kadar yapılacak artırma sonunda Uç defa nidadan sonra en 

çok artırana ihale edilecektir. İhaleyi müteakip müşteri parayı der .. 

hal veya verilen mehil içinde teslimi vezne etmediği takdirde ihale 

bozulur ve kendisinden evel en yüksek teklifte bulunan müşteri 

teklifi veçhilc almağa razı olmazsa yeniden on beş gün müddetle 

artırmıya çıkarılarak üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana 
ihale edilir. Vakıa iki artırma ~.asındaki fark ve mahrum kılınan 
faiz ve sair masraflar birinci mü~teriden tahsil olunur. . 

3 - İpotekli alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakin 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını i!ŞbU ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müspiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satıı 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler daha evel artır• 
ma şartnamesini ve mahallen gayrimenkulü ve iymar vaziyetini gör
müş okumuş ve lüzumlu malUmatı almış ve bütün şartları kabul et• 
miş ad ve itibar olunur. 34/ 4 dosya numarasiyle müracaat edilmeli· 
dir. 8-4468 

Nafıa vekileti 
beşinci daire su işleri 

müdürlüiünden 
Bedeli keşfi 5764 lira 27 kuruş olan Akköprü, sekizin· 

ci kilometre ve güvercinlik bentlerile Ankara ovasını su • 
layan bütün kanalların tathiri 1 teşrinievel 1934 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasa
ya vaz ve ihalenin 20 teşrini evet 1934 tarihine müsadif cu-
martesi günü saat on beşte vilayet idare heyeti odasında 
icra edileceğinden taliplerin yüzde 7,5 teminat1 muvakka
te akçesi olan 432 lirayı vilayet veznesine teslim ettiğine 
dair makbuz irae etmeleri ve evrakı keşfiyeyi görnık isti· 
yenlerin hergün istasyonda beşinci daire su işleri müdür· 
lüğüne müracaatl arı ilan olunur. (2774) 8--4329 
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~ız, urtuluş,Dumlupınar, 

Duat s·· c·· epe, umer, Meydan, 
A ukndoğ~~u, Erzurum, Turan, 

a lar, Oncebeci. 
14., Teşrinievve 934Pazar 

•• •• 
gunu em·rf rka mıntakası: 
Nazımbey , özbeyler, Sa

kl!rya, Çeşme, Başkır, Yalçın· 
kay?, Şenyurt, Yeni bayat, 
Y enıdoian, Cebeci, Demirli-

rini sandıı?a atabilir er.~2889) 
8-4460 

• 
emı yolla-v t 

rı an: 
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/o 65 t.ir. 

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

Ağaç (Zihayat. Küçük ve büyük) 
Araba (çocuklara mahsus) 
J\raba (el arabası. Sökülmemiş) 
Asma çubuğu (zihayat) 
A vna ( çen~eveli ve mobilya halini iktisap etmiş) 
Banvo (demir, çelik. tahta) 
Mobilya (kerevet. Minderler. Sökülmemiş) 
Dut yaprağı 
Es vayı bevtiye (dolap, konsol, döşeme, gardrop ve em
sali hacimli e~ya) 
Fıcı (boş ve cesim bombalar) 
Fidan (garsedilecek zihayat fidanlar}' 
Hasır mamulatı (her nevi) 
Hububat saplan (tazyik edilmemiş) 
İnek kozası 
İc\kemle (sökülmemiş) 
Kamış (boyalı veya mamul) 
Karvola (somyah. Sökülmemiş) 
Kızak (ağaç ve madeni. Hayvanla cerrolunur) 
Koza (taze, kuru, delik, ipek kozaları) 
Koza ta lası (ipek böceği kozası artıktan) 
Lavabo ve emsali 
Mantar şişe tıpaları 
Ot (kuru ve tazvik edilmemiş) 

Pamuk (tazyik edilmemiş) 
Peynir (taze, tuzsuz) 
Saman (tazyik edilmemiş) . 
Sandalya (sökülmemiş ve portatif olmıyan~ 
Saz (boyalr 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) 8-4427 

Askeri fabrikalar U. 
müdürlüğünden: 

İnşaat işlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda yazılı 
şartları haiz bir inşaat mühendisi alınacaktır. Taliplerin 
vesikaları ile birlikte ve on beş gün zarfında Ankara'da 
Umum Müdürlük fen şubesine müracaattan. 

1 - Diplomalı mühendis olmak. 
2 - Mebani inşaatında ihtısası olduğuna dair vesaili 

ibraz etmek ve şimdiye kadar çalıştığı yerlerden alınmış 
vesikalar göstermek. 

3 - Askerliğini yapmış olmak 
4- Ecnebi lisanlardan birine vakıf olanlar tercih edile-

cektir. (2873) 8--4444 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnameleri yeniden tanzim edilen Harita Umum 

Müdürlüğü Topoğraf şubesine (10) adet Alidat Olometrik 
ve ar:ızide çalışacak Topoğraf postalan için (89) topoğraf 
şemsıyesinin aleni münakasaları 17-10-934 çarşamba günü 
(10) da Alidat Olometrik aletlerinin şemsiyelerin de saat 
{14) tedir. 

2 - Taliplerin şartnameleri görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatla
riyle Cebecide Harita Umum Müdürlüğü satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (2765) 8-4333 · 
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LAK TIN 
Süt çocuğunu en iyi besliyen sütlü mamadır. ınek südül 

ne ihtiyaç bırakmaz . 

• 
Istanbul P. T. T. 

82 şmüdür1üiünden: 
1 - Trakya Rumeli körfez Bursa Anadolu İstanbul 

mıntakaları için kestirilecek muhtel Ü ebatta yedi yüz eni! 
şerden ceman dört bin beş yüz adet telgraf direği her mın4 

taka için ayn teklif kabul edilmek üzere kapalı zarf usll4 
tiyle 1 teşrinievel 934 tarihinden itibaren lstanbul'da mev• 
kii münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 21 teşrinievel 934 tarihine tesadüf eden pa 
zar günü saat 14 te İstanbul Başmüdiiriyetinde mütcşcld 
kil komisyonda yapılacak ve müteahhitlere talep ettikleri 
takdirde mukavelenin aktini müteakip ihale bedelinin üçte 
biri nisbetinde avans verilecektir. 

3 - Talip olanların şartnamesini görmek ve kanuna 
uygun olmak şartiyle ihzar edecekleri teklifnaınclerinf 
vermek ve beher mmtaka için iki yüz yirmi beş liradan 
iştirak edecekleri mmtaka adedine göre teminatı muvak.li 
katelerini yatırmak üzere fstanbul'da Komisyon riyaseti.ı 
ne müracaatları ilan olunur. (2841) 8-4394 

--Halk iş idarehanesi 
Adliye sarayı caddesinde Balıkpazan meydan -

lığmda polis noktası karşısL 

Telef on: 2037 
Her nevi bono, emtia ve emlak alım, satmu ve 

idaresi, devairde iş takibi, yazı ve tercüme ve buna 
benzer halk işleri için çalışan Ankaramızm şayanı iti-
mat ve eski bir müessesesidir. 8-4322 

Ev aranıyor 
Yenişchirde 5-6 odalı ev 

veya apartnnan aranıyor. 

Müracaat için Telefon 2274. 
8--4503 

IGralık apartınan 
Hacıbayram caddesindeki 

Esnaf Cemiyetlerinin otur
duğu bina tamamen veya 
daire daire kiraya verilecek 
tir. Elektrik su tesisatı var
dn-. İstiyenlerin bina dahi
lindeki 'kahveciye müraca-
atları. 8--4480 

ZAYİ 

Kolumdaki (67) numarayı kay
bettim yenisini alacaimıdan e .. 
kisinin hükmü yoktur. 

Ankara Karaoğlan çarşısı yo
ğurtçu AH ağa yanmda ham
mal Cemil oğlu Abdullah 

8-4500 

ZAYİ 

Ankara Belediye milzayede 
yerinde satılmak üzere kaydettir 
diğim S.8.1934 tarih ve 366 nu -
maralı muvafakatname makbu
zunu kaybettim. Yeniaini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktıır. 

Samanpuarı kaJned Kat 
8-4499 

ANKARA ASLİYE B_!ı 
RINC! HUKUK MAHK~ 
MESfNDEN: 

Ankara'da Atıfbey mahaıı-. 

ıinde 114 numaralı hanede A~ 
dullah oğlu Hakkı Efendiye: 

Kar.uıu Liltiiye Hanım W.
fından aleyhinize ikame otunaıl 
bopnma davasının cereyan eden 
tahkikatında ikametgahınızıaı 

meçhul bulunmasından naşi te~ 
liğat ilanen icra ve sulh teşebblf41 
ati ibraz Ye eYlenme ctızdanıdı 

gijaterihniş ve şahitler istima ~· 
bnma'k suretiyle tahkikat ik~ 
edilerek dosya heyete tevdi 
hnmıı ft heyetçe de icra 1n 
nan muhakemede gene ikaıned 
gihmızm meçhul bulunması &•J 
sebiyle tayin olunan 3-19·9~.:'
ıamba günü saat 14 te mahk ~ 
de hazır bulunmanız için ilanea 
tebliğat icra edilditi halde maW 
kemeye gelmedi ğinizden mubmi 
kemeye devamla ve muhak~ 
hiiküm verebilecek dereceye gel 
miı olduğundan hakkmızda 406 
er maddesi mucibince teblifat 
ifasına ve muhakemede 20-10-91 
tarihine müsadif cumartesi ~ı 
nü saat 14 de talik kılınm~ 
duğundan mezlrilr günde 
kemede hazır buJumredıiılllll 
takdirde hukuk uml m~ 
leri bnuımmUI 406 cı mma•MldeJıldel• 
mucibince muamele iyfa kılına, 
catı teblil 111akamma bim ol• 
malı: mere ilan olunur. (2891) 

1 

1 
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Sabırsızlıkla Beklenen 

Bira Fabrikası rnarnuıat:ı 

çıktı! .. 
:ebeci merkez hastahanesidahili hastalıklar mütehassısı' 

DOKTOR NUSRET ISl\fAIL 
Gülhane hastahanesi sabık dahiliye baş muavini 
Hastalarını her gün 14-20 ye kadar adliye sarayı kar·ı 

sısrnda Faik B. apartımamnda kabul eder. 
Tf'ff'fon: 3613 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
l - Mektebimize 108 lira ücretle bir ingilizce muallimi 

alınacaktır. Alınacak muallimin "Üniversite,, den bilimti
han ehliyetname almış olması veya Maarifte müseccel in
gilizce muallimi bulunması şarttır. 

. 2 - İsteklilerin sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nüfus 
cezkeresi, fotoğraflı fiş, ehliyetnamenin tasdikli sureti, 
hizmeti askeriyesini iyfa ettiğine dair vesaik ve mektep· 
ten verilecek teahhüt senedi suretj ile birlikte 20 birinci 
teşrin 934 akşamına kadar Heybeliadadaki mektep müdü-
riyetine istida ile müracaattan. "6394,, 8-4463 

PAR1S'TEN AVDET EDEN MADAlU EIUILtA 
ANKARA PALAS'TA BUGONDEN iTİBAREN 

10 TEŞRIN1EVELE KADAR MUHTEREM MUŞ
TERILERlNt KABUL EDECECtNt ARZEYLER. 

8-4464 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekaletinden: 

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

2. - Pazarlık 10-10-934 çarşamba günü saat (10) da ve
kalet levazım müdürlüğünde 1.urulacak komisyonda yapı· 
lacaktır. Keşfi ve örnekleri şartnamesi levazım müdürlü
ğünde her gün görülebilir. 

'3. - İsteklilerin betti edilen gün ve saatten evet 66 li
ralık muvakkat teminatlarını vekalet veznesine yatırma
lan makbuzlariyle birlikte belli saatte komisyona gelme
leri (Maliye şubelerinden aldıktan - içinde bulunduğumuz 
mali yıla ait - unvan ruhsan tezkereleri ve nüfus hüviyet 
cüzdanları ve ehliyet vesikaları beraberlerinde bulunmalı-
,2ır) ihn nlnnnr. (2877) 8-4455 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Defterdarlık ambarında mevcut gümüş saat, gümüş çey
rek, kaşık ve sairenin pazarlık suretiyle ihalesi 10-10-934 
çarşamba günü saat 15 te icra edilecektir. Taliplerin mü-
racaatları. (2916) 8-4498 

çıktı!.~ 
Ankara şehri • 

ımar 

müdürlüğünden: 
Açılmasına karar verilen Bahriye caddesinde yola gi

decek olan arsa ve emlak sahiplerinin ilan tarihinden iti-
baren bir hafta zarfında ellerindeki Tapu senetleriyle İy· 
mar Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (2890) 

8-4461 

Ankara Emniyet 
Müdürlüğünden: 

Emniyet Müdürlüğü süvari hayvanları için aşağıda 
miktarı yazılı ot, yulaf ve tuzun alınması 27-9-934 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
Şartnamesi emniyet müdürlüğündedir. 17-10-934 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. 
İstekliJerin yazılan günde teminatlariyle birlikte vilayet
teki komisyona müracaatları. (2710) 

33 000 Kilo Yulaf 
SO 000 ,, yem otü 
~4 000 ,, yataklık ot 

120 ,, Tuz a-4234 

Yeni Açılan 

Foto Naim 
Bankalar caddesi 23 

En yeni fotoğraf malzemesi, atat ve edevatı filmler.-
. Zeiss - İkon Çeşit fotoğraf makineleri. • Lümler cam, 
kağ-ıt ve eczaları ve saire. 

Amatör resim işleri, her türlü agrandismanlar 
Kontax ve Leica film developmanlan 
Artistik fotoğraflar yapılır. 

Fotoğraf amatörlerinin bir defa müracaatları men-
faatleri \ycabındandrr. 8-4320 

çıktı! ... 
Manisa Valiliğinden: 

Manisa şehrinde bir memleket hastahanesi yapısı aşa-ı 
ğıdaki şartlara göre kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkardı 
mıştır. 

1 - Eksiltme teşrini evelin yirmi birinci pazar günU 
saat on beşte Manisa vilayet makamında icra edilecektir. 

2 - İşin keşif tutan yüz iki bin beş yüz on beş lira elU 
kuruştur. 

3 - İş projesi, keşif kağıttan ve şartnamelere göre yıl" 
pılmak üzere toptan götürü ve anahtar teslimi şartile ih,... 
le edilecektir. 

4 - Eksiltmeye girecekler bu işe ait proje ve keşif c'Y'ıl 
rakı ve şartnameleri imzahyarak dış zarfa koyacakları gibi 
bunları okuyup kabul ettiklerine dair bir de kağıt yazaraıJ 
imza edeceklerdir. 

5 - Eksiltmeye girecekler proje ve kcşifnamelerde ya-! 
zılan ve hususi şartnamede izah edilen bütün işlerin her b~ 
ri için bir vahit vereceklerdir. Bu vahit fiatlar keşif mik ' 
darlan listesindeki mikdarlarm karşısında gösterilecek ve 
bu mikdarlarla zarp edilerek hasılı zarpların mecmu yekO.. 
nuna maktuan konan işler içinde teklif edilen fiatlar ilave 
edilecek bulunan yekun teklif mektubunun yekQnu otacaW" 
tlr. 

6 -Teminat 661 numaralı müzayede ve münakasa k• 
nununun tarif el erine göre olacaktır. 

7 - İsteklilerin tekliflerini ihale günü olan 21.10.1934 
pazar günü saat on beşten evet vilayet makamına venn~ 
teri veyahut bu saatten evel varacak surette posta ile göll' 
dermeleri lazundır. Bu saatten sonra vilayete verilen ve' 
ya posta ile gelen teklifnamelcr kabul edilmez. 

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

8-4419 

inşaat Usta Mektebi Müdürlüğünden : 
Mektebimizin 1934 • 1935 ders senesi için leyıt ve me01 

cani olarak inşaat ustası yetiştirmek üzere müsabaka u; 
daha beş Efendi alınacaktır. İlk mektep mezunu ve sıhh8" 
ti elverişli taliplerin 10-10-93 4 çarşamba günü saat 10 dl 
müsabaka imtihamna girmek üzere mektep müdürlüğüıı• 
.,,iiracaatları. (2904) 8-4478) 

/)fi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~ 

imtiyaz sahibi ve Baımu 
tıarriri F ALIH RIFKI. 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işleri müdürü NASUHi 
ESAT. 
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Çankm caddesi civarında 
Hakimiyeti llfilliye Matbaa 
srnda basılmı~tır. 

Bugün, Bu gece 

Sarışın ve çapkın yıldız ANNY 
ONDRA tarafından temsil edilen 
AŞIKLAR OTELİ 
Neşe - Zevk - Kahkaha dolu 

büyük komedi 

T ffRAT l\f1JNASEBET1LE 

BİR MUDDET KAPALIDIR. 

Hali) Naci Kağıtçılık ve Mathaaeılık Her nevi plan ve resimlerin kopvalan süratte çıkarılır. r elef on: 1230 


