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D ŞAR AN GELEN SON HABERLE • 

Avustur}a 
hadiseleri. 1 

den, Holzveber yalnız hiyaneti vataniyeden 1 nin M. Fon Papen'i M. Hitler'in hususi mu 
dolayı mııhkum olmuslardır. rahbası olarak değil, la.kat sadece tabii 

• diplomasi ıartları dahilinde Atmanya'nın 

'

rt"n • k 1 · I kk d p . \orta elcisi olarak kabul edeceği ıayiaları 

SOVYET RUSYA'DA. 

Estonya, Letonya 
ve şark misakı 

\L~1A lYA'DA. 

Hinden burgun 
sıhhatı endişe (Başı l. inci sayıl ada) 

tevkif edilmiş ve es\ri belediye reisi Ernest 
Rayh otelinde mühim bir patlayrcr m·ı~de
ler deposu buluomuıtur. 

Ernest Rayh ve iki kardeıi l<açmağa 
muvaffak olmuşlardır. Dördüncü kardesleri 
?akalanmı lır. ~ 

DiYamharp müddeiumumisinin 
ltir teklifi. 

Viyana, 31 (A.A.) -Adliye nez.are -
!inde do!a§&D bir pyiaya göre müddei um.o 
mi, adliye namına, batta teTkif edilen 
5?syalit ıeflerin tahliye edilmeleri etiyce
s e varan bir rapor vermiJlir. 

Tahliye edilmeJeri istenenler ara da 
Viyana'nm sabık belediye reisi M. Seih: 
meb s Danneberg Ye Ceneral Koemer nr • 
dır. 

Askeri mahkeme Viyana • e bütün vila
yetteki asileri muhakeme edecektir. 

o- askeri mahkme • Dolfos'u kat -
letm•kten çlo Otto Planetta ile bapeki
lete karp -cum i are eden elektrikci 
Holzveber'in Wıak esiyle qgnl olmuj
tnr. 

k e reisi Ce era1 Oherveger, b 
celseye riyaset için miralay Kabin'i memur 
etmistir. 

Sorguya çe cilen sur:l tann vivan!.1t ol -
duklan anlaşılmı,tır. Planetta 35. Holzve
ber 30 ya,ındadrr. ikisi de evlidirler ve 
şahsi ~ecinme vasllnlan yok r. 

Planetta, M. Dolfus'n öldürmek niyetin 
de olmadığını ft•kat müdnfaa mecburiyetin
de kaldıiım söyliverek nazilerin her zaman 
kulfarı ıklarr müdafaa sistemini kullan -
mı~. 

-ddei um i, bn tam garip bulduğu-
- lemiftİr. 
~1~. ıuçlul nn avukatlariyle konuıa -
elen ~n tatil ediloüştir. 

N ·ıcrin mu avem~ti kırı <h. 

BeJJ?TI!.d, 31 (A.A.) - Car.nthle ve 
Styrie' deki nazi asilerin son mukavemetle -
ri dün akşam saat 16 da bükômet lut.aatı • 
nm gelmesiv1e ~·hayet bulmuştur. 

300 asi, kamyonlar içinde hududu geç
misler, derhal silahları alınarak bapsedil -

• 1 rdir. 
Dün akşam naıırlar meclisi Be1grad' da 

toplanarak nazi mültecilere yapılacak mu
ameleyi müzakere etmiştir. 138 nazi, Va
ra idin' e sevkedilmiş, ornya geli~leri bu kü
çük tarihi knsabada büyük bir heyecan 
ayandımustır. 

Naıiler -ıriforma\an, miğferleri ve 
kollarında gamalı haç işaretleri oldıığu 
halde gelmiı1erdir. tclerinde iki le alman 
''ardır. 

Mült .. ciler, hududu urlıh otomobiller, 
mitral öz e sir blarla gediklerini söyle -
mi!lerdir. Bütün silahlan Yugoslav memur 
ları tarafında alınmıştır. 

A ~etleri b11hlrnıd sorulan suaUere, 
lıepsi B•rlin'in Almanya'ya gönderilmeleri 
İtin müdahale edeceği cevabını vermekte -
dir1er. 

Asil rin alman hududuna le Jimi 
iidi hiikômeti müşkii1 
rne ·idP lurakı ·or. 

Viy ~ 31 (A.A.) - Deyli T elgnf 
muhabiri bild"riyor: Dİvam harp fuliyeti, 
tehir Khmiyetinde blmıJtır. Filhı.kiyb, 
Divamharp, a111erin hükümet tarafm al
ımın h d d bdar sa · e gide ilmeJe
ri için kati vait ald larmı kabul etmdt n
ziyetinde lınrJtır ki u, vnstmya ilm
mef i m- -ı bir vaziyete koymkiadrr. 

Planetta, Dolfw' ölümü hakkında ·i 
s ale cevaben birislııin kendi istihme • e 
lıiiamı edip ö - e eçtiğini, o ıaraan, r
ka rak tabancanın tetiğini çekmiş olmak ihti
mali olduğunu ve silahm patladığını söyle • 
mi~. Yap t i y de Başvekil" 
anca{ 20 s ntimetre uzaktan vuroldağtı ta
hakkuk etmiştir. 

ıilJer iıfamn mahkum edildiler 

Viyana, 31 (A.A.) - Pla etta ile Ha1z
veher idam mabkfün e ilroislerdir. Planet
b hiyaneti vataniye ve M. Dolfus'u katil -

ı a nne ıa ·ın a arı · d dır. a var • 
matbuat.mm miita1f'.alan. Vaziyete bakılırsa, bütüu cliinyaya an. 

Paris, 31 (A.A.) - Yeni Avusturya laşma iradesini isbat etmek ve M. Fon Pa
kahinesinin s-ratle teıekkülü, büyük bir pen'in vazifesi bakkmdaki fena tefsirleri 
me ·yet uyandırmqtır. ortadan kaldırmak için, Bitler hikumeti, 

Amsturya'mn tam istiklilini tanıya resmi 
ftIİg'in mevcudiyeti, M. Dolfos'un beyanatta bulunmaktan çekinmiyeuktir. 

eserinin devamım n nğlamlrğmı temin 
edecek bir imiJ telikki eclilmekteclir. 

Gazeteler, yeni kabinenin uğnyacaiı 

miiJküllere rağmen beynelmilel vaziyetin 
mahsiis surette sali!ı bulacağı mütaleasmı 
~etmektedirler. 

Ekselsiyor diyor ki: 
"M. Şupıig ve onu Dolfus'a bığlıyın 

rabıtalar, Dolfus siyasetine azimkaraM de
vnm edileuğinin :zamanıdır.,. 

Pöti Pariziyen cuetesine naıaran ye-

' ükiimetiıı Af 'nm ." diye kadar 
birçok defalu yaptığı veçhlle Avusturyanm 
dahili işlerine karışmak şektindelri teşviş 

usullerine tekrar müracaat etmesi.ne müsa
, de etmemeye kati surette karar vermiş ol
ması Avusturya istiklal :ve hakimiyetinin 
zamini olan devletleri memnun edecek ve 
onların tuvib. e mazhar olacaktır. 

Şuşnig hükumeti şu lıalde, bu devletle
rin teveccüh '-e müzabaretlerine istin t edt
bilir.,, 

Yeni kabinenin hayatiyeti ~artlarını 

gözden geçiren Lö Jurnal diyor ki: 
"~1. Şuşnig, hiç §Üpbesiz hükllmetin, 

Ştaremberg~in ve Haymvehrenl .. rin vesaye -
ti eltır.a girmesine mtni olmak için intihap 
Pdi}mi !İr. 

Şim~i yalnız yeni kabinenin pek z!;adc 
kuvvetlf yapılmakta olduğu unnolunan 
tazyiklere mukavemet edip edemiyeceği me
selesi kalmıştır. 

Son felaket kur'banının tabutu öuiinde 
yapılan yemini yerine getirmek zaınanıchr. 

Pöti Jurnal diyor kı: 
"Ştaremberg~in başvekalet mı.aa\inligın· 

de ipkası, son dakiykada Haymvchreııler ile 
mutedil hiristiyan sosyalistler arasında ak -
lf et" i1 olan itilafnameyi ahtim etmek -
tedir. Temenni edelim ki bu itilaf A vustur -
ya'ya istikrara malik bir hükumet bahşet-
sın.,, 

Viyana'da yeni tayin\er. 
Viyana, 31 (A.A.) - M. Şcpıig'in 

teklifi üzerine, rei "cümhur M .• liiklas, aşa 
ğı Avusturya valisi Josef Royter'i ziraat 
"lazın, ve bugüne kadar yukarı AV12sturya 
da emniyet mfü!ürü olan 'Hans Hamr.ıer
tayn ebod'u emniyet reli m-st~ ta
vin etmiştir. 

Dolf:ıs kahineJinde hariciye müsteıan 
olan M. T eıniç, yeni hariciye r.azm Berger 
Valdeneg vazifesine b~lar baılamaz, Avus 
torya'nm Berlin sefaretine gidecektir. 

Berlm, 31 (A.A.) - Hanım habiritı 

den: 
Siyasi polis, dün sabah, A. rya e 

Sar meseleleri den bahseden r es gazete 
sinio bütün ııiishalarrnı toplatmıpu. 

Diğer taraftan italyan matbuatmm Al
manya a1eybine fiddc•li ~ütfunlan, hiiku . 
met ricalini gut elm kted.ir. Halk, itat
vnn gu cleri i k!.p!4 ktadır. 

Alm iplo asi afili, A rya 
kabi • · t - etti-· · fakat Fo Pa 

,. Viyanaya orta elçi olarak tayini için 
yapılan teşebbüslere henüz müsbet cevap 
verilmediğini kaydetmektedir. 

1Ihamlanru siy iİ mehafilden alan nl · 
marı gazeteleri, Fon Papen'in vazifen bak 
kmda ecnebi atlr.ıatm bilhassa inı;tiz e 
italyan gazetelerinin qriyatııu asa iyetle 
byddmektedir. 

Avusturya isyanının bastı
rılmasından ve yeni Baş -
vekilden Paris memnun. 

Pari", 31 (A.A.) -Viyana buh
r:anmm süratle lıalledilmiı olmasın 
dan dolayı burada memnuniyet iz -
har ec1ilmekte ve yeni haJvekil M. 
Şu~nig'in gösterdiği azim ehemmi
yeti'° .kaydolunmaktadır. Yeni baş -
vekilin M. Dolfus kadar sosyalistle
rin düşmanlığma uğramıyacağı talı 
min edilmektedir. 

KABİNE:NIN ASiLER HAKKINDAKi 
KARARI. 

Viyana, 31 (A.A.) - Kabine b .. 
toplanarak son isyana i§lir k edenlerin bir 
nezaret kampına konularak mecburi hizme 
te tabi tutulmalarına ve bütün asilerin em
lak ve emvalinin musaderesine karar vet· 
miilir. 

M. DOLFUS'UN KA TILLERI 
NE DİYOR?. 

Viyana, 31 (A.A.) - . Dolf 'un 
katilleriııin uhakemesine ba sabah saat 
• 30 da devam edilmi§tir. Tabibi nd i ile 

sibh müte'bassısınm "fadeleri dinlenmiştir. 
Bu ifadelere gure kurşunlar ma!.'1u1ün ba
mdan 15 sr.ntimetre mesafeden atdmıstır. 
A liyat ile . Dclfnı;'nn haynh nutd~bi
fir idiyte de bu, çok ~lim şerait i?nde 
· ol bilir i. 

Müclufr.a vekilleri biit nmet ile asiler 
arasnda vaki uzl şır.ayı ileri sürerek nde -
mi e iyet ran istemişlerdir. -ddei 
umuminin m ·· d al esi üzerine · vanı harp 
bu talebi reddetmiş ve muhakemeye devum 
eylemiJtir. Nibaye mahkeme 1. DoUus' -
un katili olan Planetta'yı ve reriki ciirmu 
Rabveber'i ölüme mı:ıht.."'Um etmiştir. 

H .. ·· ec cvel flandta., öld.. ek ı.s
t ed"- • söyl ·ı ve ':a ~ Dolfus'tan 
af talep • ftir. Holzveber ise d · ftir 
ki: 

" n dökaeceğuıi b"h:ıiy rd 
Rintelm gelecek ve bizi bapekilette bata. 
4aktı. Ben - ııran vatanperverlik bü
iyle hareket P.ttim.,, 

ISY A DA YUGOSLAVYA 'YA 
KAÇAN NAZiLER. 

Viyana, 31 (A.A.) - iyi mal" t al
mdrta olan ir embadan bildirildiğine 
göre, nazi isyanının tenkili esnasında ta -
ribeo iki h" nazi Yugoılavya'ya iltica et • 

miftir. 

ı\i\lERIK DA. 

GREVCi GEMİCİLER iŞE BAŞLADI. 

San Fran.sisko, 31 (A.A.) - Ticareti 
bahriye gemicileri tekrar İ§lerine ba~
dan eve), nihai bir hareltet yapmışlardır. 

1 O g iti, • diye kadar ymi bir iıe 
1irmeden evel göstermek mecburiyetinde ol 

kJarı Jriis.r:ii hizmet vesikalarını yığm ya. 
arak m bir ateş yakmıslanlır. 

Cemiciler bcynel ilel birlik Teisi de da-
·ı ol~ v" t~'-'r h~ ~~ ,J et 
efe ha lamıılardu. Reü bayılındi derece-

•· e gel" ceyc dar bns e · ı ve lmmm
la beraber, diğer grevcilerin de i e b ~la-

k bran eJerine hdar ate@ evam 
ettirmek • • e vemDF. 

·· bazı guruplar, işe başlıyacald r
dır. Diğer g· ruplnrm m""ıkiillerinin halle

·ı...,,..,i 1 7Jmdu. 

Moıkova, 31 ( A.A.) - Estonya 
ile Letonya'nm §QTk misakına müza 
haret etmek kararını mevzuu balı.e
den lwestiya gazetesi, burulan dola 
yı beyanı memnuniyet etmekte ve 
Çekoslovakya ile Litvanya'nın da 
uas itibariyle ba misaka müzahir 
olduğunu kaydettikten sonra ancak 
timdi Almanya ile Lehistan'ın seyir 
ci vaziyette JUTduklanm ve bunla -
rın da nihayet müaka iıtirak et -
mekten geri kalmıyacaklarını çünkü 
ancak böyle bir mi&alnn harp tehli
kesini bertaraf edebileceğini yaz -
maktadır. 

ESTONY A HARlCtYE NAZiRi. 
Moskova, 3 l (A.A.) - Estonya hari

ciye nazın M. Seljama, T alline mütevecci
hen Moskova' dan müfarakat etmiştir. 

MOSKOVA - OMSK BlSlK • 
LET YARIŞI. 

oskova, 31 (A.A.) - oshova ile 
OmS arasındaki bisiklet yarıp itama er
mipir. B yanı 498 saat zarfında 7054 ki
lo fire katedilerek bisiklet ekipleri yan
~rııcb ir eıaf e dünya rekoru tesis olun -
muftur. 

1 PONYA'Dı\ 

Deniz sjlahlarının tahdidi 
hakkında M. Okada nın 
beyanatı 

Tokyo, 31 (A.A.) - . Okad Roy
ter aja ı lr.r uhabirine beyanatta bu
lunarak d:!mişfü ki: 

"-Deniz s!lahlan:mı tahd:di çok !2Y -
m an dar. Fakat b en kuvvetli bahri -
fEJ! J" dev etler b lamalıdır.,, 

b2. Okada, cezri ve ani tahdic!ata inti· 
zar edil .. esi Wıp ettiğini söy] · 1935 
deniz · ferans m akamete -rıyacağrna 

maı:l!Dadı- , l:ilakis, konf e vaf -
f kivclle eliyceleneceğini söyle iftir. 

t 01 da, gemilerll: sa tesbit et-
k icm, er devletin ıerefme zararlı olan 

bir nisbet ımı1- den daha iyi nmller b 1 n-
ması la geldiğini bildirmipir. 

• Oltada, hiikfunetin Vafington mu -

ahedeı· • feshi hakkında enüz hiçbir ka
rar v mı • ! olduğu, Japonya' ticari se
beplerc!tn dolayı bahrimuhit adalan üzerin
deki dalarım faza edeceğini bil -

dirmiJtir. 
· yet d- yanın elif oktalum -

dm ticari m- küllerin - ekabil imtiyaz -
larl fikriyle halledileceğini 

ya eb:!:ıistir. 

DAVİS MÜSABAKALARI. 

Londra, 31 (A .•. ) - Daviı; kupası 
"'M1· !1'rh Rirl .... ı;ik Amerika cift erkekler 
ınachrmda İng1ltere'ye galip gelmiştir. 

Lott ve Stoefel 6-0, 4-6, 9-7 ile 
'50'(''° Vel•ı'yi yenmişlerdir. 

Teklerde iki ilk ma~ kazanmış olan İn
"ltere b"re karı 2 galibiyetle ba adır. 

TENİS TURNUVALARI tÇtN 
HAZIRLIK. 

Londrn, 31 (A.A.) - Tenis Beynelmi
lel Federasyonu, Amen"ka'nn amatör ve pro 
fesy<meUerin freraber iJtirak edeb:Jecekleri 
ak tnmuvalu tertibi fikrine muhalifti!'. 

Federasyon amatörlere, profel)Ooeilerle 
ınq•la:malnrınıı men etmektedir. Sadece hu 
susi bir müsaade almak şartiyle, gösteriş 
maçlan yapılabilir. 

B ün bazı gazeteler, Vıyamulan gelen 
l;,ir yiayı yazma"ktadırlar. Bu i8)İaya gö 
re, halya hü'kfunetine istinat eden Avustur 
ya hükumeti, Fon apen'in tayini i A1man 
ya tarafından evelce 1kabnl edill!'.m iycap 
eden baıı ~rtl r m a ili de tasvip ede

9tJ_rm .. ı;m1m1m11C!ımıımll~!lll!ll DlP BURNU HADİSESi \~EM. EDEN
iN BlR SUALE CEVABI. 

dir. 
HaJ · bu tarıl!a rtlar ko ııtulma-

BU GECE AÇIK ECZA ELER 
Samanpazarmda Londra, 31 (A.A.) -Avam kamara· 

MERKEZ unda sorulan bir suale cevaben, M. Eden, 
ve Y e.ni§ehirde Gazi bulvarında türk hükfım .. tinin, müteveffa ft1. RObiason· 

• 
verıyor 

Berlin, 31 (A.A.) - Alman 
ajansından: Bir kaç aydanberi me
sanesinden rahatsız bulunan Reisi • 
cü_mhur Mareşal Hindenburg eyileş
mış ve vaziyf esini vücutça ve fikir • 
ce salim olarak göruıeğe başlamış· 
tı. Daha dün kendisine verilen ra • 
porları dinlemişti. Fakat birkaç gün 
dür ahvali sıhhiyesinde müıahado 
edilmekte olan zaaf dün gece arttı. 
Bu zaaf Mareıaiin ihtiyarlığı haae
biyle ciddi endifeler uyandırmak .. 
tadır. 

Doktorlar her gün muntazam ra 
por neşredeceklerdir. 

REISICOMHURUN SIHHATINtN 
ENDiŞE VERiCi OLMASI DOLA. 
YIS1YLE NAZlRLAR BERLİN'E 

ÇAGRILDI. 
Berlin, 31 (A.A.) - Havas 

ajansından: Başvekil M. Hitler Re
isicümhunın ahvali sıhhiyesi hak • 
kındaki endişeli haberler üzerine 
bütün nazırları Berlin'e davet t. 
miştir. 

HİNDENBURG'UN SlHHA n. 
Ber,in, 31 (A.A.) - Havas ajansmm 

etde etmiş olduğu malumata nazaran Hin· 
dcnburg"un ağır suretle basta olduğu babe· 
ri doğru değildir • 

Fransız Alman 
• •• 
ıca et munas a 

Berlin, 31 (A.A.) - Korespon 
Diplom tik e Politik, franm - al ticaret 
mfıcaıehatınm yeniden nornıal j ıekil al
mıf olduğunu yazmakta ve bilahare bt>lki 
daha ziyade ulih ediJecek ticaret iti • 
l ~ namesinin aktedilmiı c!masın dolaJI 

em "yet iz.har etmel tedir. n gaz~ 
· dilci siyasi ve iktısadi ~rait af bu 

iti!ifm akdinden dolayı nniyet duy • 
mak lazrm gelmekte olduğunu ilave eyle • 

ektedir. 

BİR ALMAN TAYYARESiNiN 
MUVAFF AKIYETI. 

Bcrlin, 31 (A.A.) - londra Berlin ıe-
ferini yapan alman tayyare kumpaDyasma 
mensup bir tayyare d""n bu mesafeyi~ bin 
kilometredir - iki saat elli yedi dakikada 
katetmi§lir. Bıı yol ilk defa olarak üç sut
tan lusa bir müddet zarfında katedilnıiıtir. 

ISVlÇRE'NtN PROTESTOSU. 
Berlin, 31 (A.A.} - İsviçre federal 

meclisi, yaptığı müzakerelerden sonra Ber
lindeki İsviçre sefaretine Konstanıı gölün • 
deki fsviçre kara sclannda yapılmakta olan 
iofılak .edici maddeler kaçaltçwlığma kartı 
alman haridye nezaretinde protestoda bu • 
lnnması için talimat nrmi!tir. 

M. Bartu ife Yun n sefiri. 
Paris, 31 (A.A.) - M. Bartu yunan 

sefiri rA. Politisi kabul etmiştir. 

M. ÇALDARlS TATiL 
SEYAHATINDA. 

Rayhenhal -les- Ben, 31 (A.A.) - r11 
oan baf\'ekili AL Çaldaris'i buraya gel e· 
si beklenilmektedir. Mumaileyh, ağustos a• 
Yl n ayetine kadar tatillerini burada gc • 
çinnek niyetindedir. 

ITALYAN GAZETELERlNlN AL
MANYA HAKKINDA YAZILARI. 

s.ı, diplomasi adetlerine ııhaliftir. Matba
,t, bir anlnımanın peJİneo gayri lmbil ola 
·ağını hydediyor. · 

Diier taraftan, Avusturya bükômeti-

Roma, 31 (A.A.) - 1ta1yan gazelci~ 
ri, Almnnya'nın halihazırda alman - İtalyan 

dostluğunun ne gı"bi feraite tibi bulunduğu
nu bilmekte olduğunu yazmakta ve nazi .. 
ler almanyasmın kendisinin bir husumet 
çemberi içine nlınmasma mani ol uş olıırı 

lta1ya'nın bu hayırhahlığını hatırlatmakta• YENiŞEHiR un ailesine bir yardımı derba1 ve kendi ar-
Eczanelerldir. zusiyb teklıf ettiğini ve 2.000 ingiliı lira - • 

----••••••••• sı "~ olda- bildirmiştir. •r. 
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Altıncı sergi. 
- Vçiirıcii yazı -

Altıncı Yerli Mallar Sergisi aşağı yukarı 
bir lstanbul sergisidir. Memleketin sanayi 
ve yerli mallar bütünlüğünü göstermiyor. 
Başka vilayetlerden sergiye katılanlar pek 
azdır. Maraş, Adana, İzmir ve Karadeniz 

Çevresi içinde küçük ve büyük sanayiin sa
yısı pek çoktur. Hele küçük ve yerli sanayi 
diki ııte çok değer. 

HAKiMiYETi MlLLIY~ SAYIFA 3 
L sz ııwzm::A 

1 ş E H İ R v e T A s R A . ~~:~;:s Kayserisi 
------------------"----- ve tarihine bir bakış 
Istanbul belediyesi z· t V k" 1 t• G.. ··k ı· hl ı ekili lraa e a e l umru ve n sar ar V Kayseri lisesi fransızca muallimi Ke -
Kadıköy su şirketini Rana Beyin lstanbul malettin Bey ''Erciyes Kayserisi ve tarihi-

satın alacak. mücadele işine tetkikleri. ııe bir bakı§,, isimli kitabını neşretmi§tir. 
dev d• lstanbul, 31 (Telefon) - İnhisarlar Bu kitap, Kayseride basılan ilk kit•P. am e ıyor V k 1 R oldugvu gı·b·ı mu"'nderecatınıo olgunluı·u ve e ·i i ana Bey gümrüklerdeki tetkiykle-

rine devam etmektedir. Bu meyanda takas dolgunluğu ile de takdire şayandır. 

lstanbul, 3 l (Telefon) - Belediye 

suiistimaliyle de alakadar olmuş ve bu Eski Eti medeniyetinde sayılı bir mevkii 
Fakat serginin böyle bir bütünlük gös

termemesi bir muvafakiyetsizlik değildir. 
Görülüyor ki, lstanbul vilayeti sınırları için 

d.e ~nsana gurur ve sevinç verecek l.i!' iş ve- I 
ruru

1
var. b .... 

1 
..•.. 1 

zmir'in 9 EylUl Sergisi bu ulun ugu 

ı: · • '·'iy su şirketini satın almağa karar 
vermiştir. Gelecek sene yapılacak olan bu 
mubayaanın bedeli taksitlerle ödenecektir. 
Mtibayaaya sebep bugünkü şebekenin kif a -
yetsizliii ve abonelerinin ıirketten şikayeti
~ir. 

Elc•ktrik, hal'aAazı H' sn 
saatleri hakkımla. 

Ziraat Vekaletinden muhtelit mücadele 
faaliyeti hakkında şu malUmatı aldık: 

Yabandomuzlarmın fazla kesafet gös -
terdikleri vilayetlerde teşkilat yapılarak 
muzur hayvan mücadelesi icra olunmuş 
53796 domuzlat 68953 adet sair muzur 
hayvan ve 238.501 adet de muzır koı it
laf edilmiıtir. Aynı zamanda bu mücadele
yi teıvik için vurulan domuzların et ve de
rilerine avcıların menfaatine olarak dahil
den ve hariçten müfteri tedarikine çalıtıl
maktadır. Bu sene de domuzların fazla ol
duğu vilayetlerde daha vasi ve fümullü 
bir şekilde mücadele yapılacaktır. Bunun 
için iycap eden tedbirler alınmıftır. 

hususta iyzahat almıftır. olan Kayserinin bütün tarihi asarr bu eser-

dt tetkik edilmiştir. 
Kemal Beyin bu eserinde Kayseri ke· 

limesinin türkçe bir kökten geldiği de tet • 
İstanbul, 31 (Telefon) - Devlet ha - kik olunmu§tur. 

Bt·vlt'ti zarara ~okanlarm 
mulıakc·nıc~i. 

ıinesini 299 bin küsur lira zarara sokmak
tan suçlu ve muhakemeleri yapılmakta olan 
eski İskan Müdürü Cemil, Nüfus Müdürü 
Sabri, Tapu Müdürü Mazhar ve Müdür Mu 
avini Nedim Beyler hakkında iddia maka -
mı 240 ıncı maddenin tatbikini ve bu mad
denin de affa tabi olduğu cihetle maznunla 
rın beraetlerini istemi,tir. Maznunlar bana 
iytiraı ederek af tan İstifade etmek sure • 
tiyle değil mahkemenin devamiyle adaletin 
lehlerinde tecellisi suretiyle beraetlerini iı
temiılerdir. 

Kayseri ve havalisindeki Eti uarmı tet
kik ederken Anadoladaki Eti medeniyeti ta· 
rihinden uıun uzadıya bahseden bu ıseri 
okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

bize gösteriyor. Bu yıl daha iyi göstereceği 
11nıulmaktadır. 

Biz bunu her halde Ankarada yapılmak
ta olan güzel binanın icinde ve daimi olarak 
göreceğiz. • 

İstanbul sergisinin özündeki ve mana-
1hldaki güzelliği överken sergi heyeti ile 
ıergicilere bazı yürekten dileklerimizi hil
dinoek istiyoruz. Sergi köıelerinin pavyon
lırnırn hendesesinde, boyasında ve iıinde 
göze çarpan bir iptidailik, ideta bir eski 
ınahalle pazarlarına benzerlik var. O kadar 
büyük emeklerle meydana getirilen yerli 
lllalların ve sanayi eşyasının bu kadar ipti
d~i dekor içinde görünmesi gönüllere biraz 
•gır geliyor. Gerçi bir avuç pırlanta maro
ken çanta içinde de, yazmamendil içinde de 
Pırlantadır. Fabıt onu zarif bir yüzük ka
!İnde, bir broş kafesinde, kristal bir çerçe
ve içinde görmek dahahaıkadır. Sanayi if
leriınizde milli zevki de birinci sırada tut
bl•k gerektir. inhisar idaresi, Sünger Pav
Y~nq, Süreyya Fabrikası, Turan Köıesi gibi 
Ynksek ve ince zevkimize uygun yerler yok 
değil. Var, fakat ikiyüzü bulan firma için
de yüzde onu tutmuyor. 

İstanbul, 31 (Telefon) - Elektrik, su, 
havagazı saat kiralan hakkında Nafıa Ve
kaletinin yeni kabul etmiş olduğu formül 
henüz alikad:ırlara tebliğ edilmemiıtir. Bu 
formülün tatbikinden sonra saatlerin aylık 
itirası 12,5 kuruıu geçmiyecek yalnız şir -
kel abonelerinden bakım ücreti senede 
kırk kuruı alacaktır. Saatler on se -
ne sonra kiralamıf olanlara geçecektir. 

Farelerle geçen sene 25 vilayette 57 
bin 516 hektarlık arazide mücadele yapıl
mış ve bunun 48.373 hektarı tamamen te
mizlenmiştir. 

İhraç elmalarımızın içerisini delip boz 
mak suretiyle piyasadaki revacının azalma 
~ma sebebiyet veren elma iç kurtlarının 
imhası için geçen sene olduğu gibi bu sene 
de elma mmtakalarında mücadele yapıl
mış ve bu mücadelede 309.184 elma ağa 
cı ilaçlanmıştır. Bu suretle elma mahsulü
nün yüzde 85 i kurtsuz olarak eld eedilmiş 
tir. 

ÜJkü'nün 18 İnci sayııı 
çıkb 

ÜLKÜ niin 18 inci sayısı çdunııtır. OL -
KO bu sayısiyle üçüncü cildini tamamla
maktadır. 

Sonra sergiye gelenler sadece gözlerini 
1~Vİndiriyorlar. Fikirleri ve bilgileri yeni 
bır fey alamıyor. Ne afiıler var, ne grafk· 
ler, ne de ilerleyiş ve çoğalıf yollarını gÖ.t· 
teren malumat ve maketler. Bir pavyona 
ıirdiğimiz vakıt ilk görüp öğreneceğim;z 
fey !U olmalıdır: Bu sanat falan tarihte 
ryle baıladı ve altı, üç,iki yıl içinde ıura-
lrdan geçerek ha ve bu hale geldi. Bugün

den sonra JU ve JU yolda, ıa ve fU planlar
ı. Yiirümek niyetindedir. 

Sonra sergilerin bir ilmi, bir tekniği var
dır. Mağaza camekancılığı da öyle değil 
blidir? Her önüne gelen bir vitrin bezeye • 
~ez. Mütehassıslarına bırakır. Netekiın yu· 
-.rda saydığını pavyonlar bu iıi ehline bı
taktıklan içindir ki yüksek bir varlık gös
tenoi,lerdir. 

Birkaç yıl önce Buda-Peıte Sergisindeki 
Türk pavyonunun faydalı güzelli;i hala ha· 
hrnnızdadır. ismet Pap Kız Enstitüsünde, 
Ankara Ticaret Lisesinde ve Evkaf A,~rh
~anında açılan sergiler bize büyük ve iyi 
0 raekler olabilir. 

Bu söylediklerimiz birer tenkit değil, 
gelecek yıllar için birer gönül dileğididr. En 
111Dulmadık muvaffakiyetlere uenlerin bun
lan da baıaracaklarma inanırız. 935 sergi
~ni bekiiyelim. 

AKA GÜNDÜZ 

Riyasetrcümhur 
bandosu 

Riyaseti cümhur bandosunun pazar gün 
kii programında Leblebici Horhor operetini 
çaldı. leblebici Horhor opereti o gün Bü-
yük Millet Meclisi bahçesine pekçok merak
lı toplamıı ve halk büyük bir alaka ile ope 
reti dini · · B b. bö. 
1 -

1 
eauftir. andonun arasıra ıze Y 

e ıa~e alat ka h . I · ni ed·ı kt a~ anları dm et.mesı temen 
ı me edır B d b .. k" 

ra d k • an onun ugun u prog-
mı a ço :zeng· d. B 

sonu da Şef V 1• ~~ ır. ando programın 
n. . ~ 1 uey taraf mdan çok güzel 

ırmonıze edılmıt olan "Ka d • 
Dl 1 kt ra enı:z,, marıı -ça aca ır. 

Programı aıağıya koyuyorQ&; 

Birinci kısım 
l - Mozart, Marf Türk 
2 - Straoss. Vals An der Scbönen blau 

endonau. 
3 - Herold. Üvertür Zampa 
4 - ko Delibes. Fantezi Lakme 

On beı dakiyka ara 

I kinci kısım 
5 - Kalman. Poberi Die Zir~usprin -

ıessin. 

6 - G. Pares. Manüe Kapriç 
7 - (u) Marf Karadeniz. 

i\1aliyc i~leri hakkında V .-kile 
vt•riJcn malômat. 

İstanbul, 31 (Telefon) - Maliye Ve
kili Fuat Beyin riyasetinde toplanan malıye 
şubesi müdürleri yeni vergi kanunlarının 

tatbikatı ve ye1ei tefekkül eden komisyonla
rın faaliyeti, varidat ve tahakkuk işleri hak 
kında Ve\,il Beye maliimat verilmiştir. 

Bir ~azetc· hakkında hir idtlia. 

İstanbul, 31 (Telefon) - Tanınmış 
bir müessese müddei urnumiliğe müracaat 
ederek yeni intişara ba~hyan ve Galatada 
basılan türkçe bir iktısadi gazetenin aley -
hinde takibat yapılmasını istemiştir. Gaze -
te müesseseden şantaj yaparak para almak 
istemi~ ve yaptığı neşriyatiyle müesse!tye 
mevduatı olanların paralarını geri almala
rına sebep olduğunu iddia etmiştir. 

Esnaf bankası umumi ht•H•ti. 
lstanbul, 31 (Telefon) - Esn~f ban

kns: heyeti umumiyesi 1 l ağustosta toplana 
caktır. Heyeti umumiyede bankanın ser • 
mayesinin artırılması konufalacaktır. 

Ünivt•rsitt·dt· mekanik 1?ttlH•!-iİ mii
h~mlis (akiiht•sin~ ha~lanı) or. 

İstanbul, 3 J (Telefon) - Üniversite 
hukuk fakültesinin elektrimekanik şubesi 

mühendis mektebine bağlanacaktır. Enstitü
nün taşınmasma ba§lanmıfhr. 

A ''rll pa 'ya tahsile ~ich•<·•·k 
füw t::lehf'leri. 

İstanbul, 31 (Telefon) - Avrupa'ya 
tahsile gönderilecek lise mezunlarının im -
tibanları 22 eylôlde yapılacaktır. Tahsile 
yüz talebe gidtcektir. 

So,·yet tay} art•leri A"t'lt•t•t•kmi~. 
İstanbul, 31 (Telefon) - 5 ağustosta 

tayyarecilerimizin Moıkova ziyaretlerini i -
ade için lstanbul'a bet Sovyet tayyaresinin 
geleceği söylenilmektedir. 

Birçok meyva ağaçlarının yapraklarını 
yemek suretiyle meyvaların dökülmesine 
ve binnetice ağaçların kurumasına sebep 
olan ve iponomot namı verilen ağaç böcek 
!eriyle mücadele yapılmış ve ceman 737 
bin 462 ağaç ilaçlanmı,tır. 

Fındık mıntakalarında fındıkhkla
rımızın iymarları mücadelesine girişilmif 
ve bu meyanda 32.348 hektar fındıklık 
iymnr edilmistir 

Taneleri .del~ek ve cürütmek suretile 
zeytinlerde tahribat yap~n sinekle bazı 
mıntakada mücadele yapılmaktadır. Şimdi
ye kadar 453.250 ağaç ilaçlanmııtır. 

lstanbul ve Bursa dut ağaçlarına mu -
sallat olan piyaspis namındaki haıere ile 
de mücadele yapılmaktadır. Şimdiye kadar 
335,919 ağaç ilaçlanmıf(ır. 

Memleketimizin bir kısmı vilayetlerini 
tehdit eden çekirgelerle yapılan devamlı 
ve muntazam mücadele siyasetinde cenup vi 
)ayetlerimiz tamamen çekirgeden kurtarıl· 
mıı ve önümüzdeki sene için tehlike bcrla· 
raf Pdilmistir. 

Bu se~e zarfında 207 hektar çekirgeli 
arazi kısın sürdürmek suretiyle temizlen
miş ve ilkbaharda inficar eden sürf el erden 
49.908 kilosu mücadele neticesinde itlaf 
olunmu,tur. 

:iilal biçki ve 
dikiş mektebi 
mezunlc..rı 

Şayeste Fahrettin Hanmı tarafından 
geçen ~en açılan "~ilil biçki ve dikiı,, 
mektebı 11 aylık tedrıs müddetini bitirerek 
15 Hanıma diploma vermiıtir. Bu müoase· 
betle adliye sarayı karşısındaki mektep bi
nasında açılan sergide mezun hanımların 
yaptıklan itler te§hir edilmektedir. 

Diploma alan hanım kızlarımızın isim-
Eroin kac.;akçısı bir hanım leri: 

mahkum oldu. Zehra Hanım - birinci - Seher Me -, 

Müdafaa için muhakeme talik edilmif -
tir. 

Necip Ali Beyin İsmet Pata'am yeni 
nutkanu türle inkılabı ve Halkevleri bakı
mından tahlil eden kuvvetli bir makaleli 
ile baılıyan bu sayıda Nafi Atuf Beyin de 
Lozan Sulhu yıldönümü münasebetiyle Lo. 
zan milli kültür bakımından manalal'llll u. 
llltan bir yazm vardır. Üniversite Antropo· 
loji profesörü Şevket Aziz Bey ecnebi me. 
hazlardan türk tarihi tezinin kuvvetini iı • 
pat eden makalesi çok flyanı dikkattir. Hil 
mi Ziya Beyin usul hakkında diyaloğ yazı-

Filimlc•rclt•n alınan giinıriik 
rt'"'mi hakkında. 

lstanbul, 31 (Telefon) - Sinemacılar 

ticaret odasında toplanarak filimlerin kilo· 

sı.:ndan alman gümrükğün indirilmesi için 

teşebbüste bulunmağa karar vermişlerdir. 

Sinop halkt•vi :sporcuları. 

Sinop, 3 l - Halkevi spor !ubesinden 
Ayancığa giden futbol takımı Ayancık id • 
man cemiyetiyle yaptığı maçta birer sayı 

ile berabere kalmı!lardır. (A.A.) 

~inop halk(•\ inde.· faydalı kurblar. 

Sinop, 31 - Halkevi kurslar ıubesinin 
daktilo kursuna devam eden talebelerin im
tibanlan yapılarak muvaffak olan on beı 
hanım kıza ehliyetnameleri verilmiı ve İ>u 
vesile ile de davetlilere çay ziyafti vril -
ır.iştir. (A.A.) 

Sonposta'nın esassız bir 
havadisi. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletin 
den: 

29 temmuz tarihli Sonposta gazete .. l!

de Istanbul' da tam 200 cüzamlı hastamn 
serbest dolaıtığı hakkında hiç bir esasa İs· 
tinat ehııiyerek neşredilen hava11is tama
men asılsız ve uydurmadır. Verilen bu ma 
lômatın yalan olduğu ilan olunur. 

') rahzorula \'t•ni f mtlık mahsulii . 
toplannıağa ha~laıulı. 

1 rabzon, 31 (A.A.) - Yeni fmdık 
mahsulünün toplanmasına baJlannııfbr. Tü 
.ün mahsulünün tahririne baflandı. Kalite· 
si çok eyidir. Henüz hiç bir arızası yoktur. 
Dün sabah başlıyan f asılah yağmur ortalı 
ğı serinletti. Mahsule fayda verdi. Hava 
kapalı ve hafif çiselidir. (A.A.) 

E~c:nin ~·t·ni kuru iiziinıleri piya
ı-;aya inmt>ğt~ ba~ladı. 

sı salim kaf alann iıleme yolunu göstermek. 
tedir. 

Halil Ferit Beyin bakalorya imtibanlan 
lehinde ve aleyhinde söylenen fikirleri ha
lasa etmesi tam zamanmdadır. 

ÜLKU de ilk yazısını gördüğümüz Ser· 
vet Bey bir serinin ilk makalesi oldağunı 
anladığımız "Cemiyet ilminin tezatlan,, 
yazısiyle dar görüılerin sakatlıiuıı ileq 
s.ürmektedir. 

Bunlardan batka Aym politikası, Mü.. 
cilik, Tiyatro, Resim, Sıhhat, Cofrafya ya• 
zıları, bir köycülük hikayesi kitap ve Halk. 
evleri netriyat tenkitleri vardır. 

Nusret Kemal Beyin Danimarka köyli. 
sünün nasıl uyandığmı anlatan yansı ile 
baıhyan köycüler bölümiinde Kemal Ta· 
ran Beyin Antalya'da köy çalıpna11m H• 

latan bir yazm ve bir köy mualliminia çoli 
şayanı dikkat bir köy tetkikatı vardq:. 

Muharrir 
(Varlık) neşriyatmm altmcı ciiz'iiai 

teıkil ·etmek üzer Nahit Sırn Bey arkadaıı. 
mız tarafından bu isimde bir piyeı Defi 

olunmaftur. Matbuat hayatım bitün İllCe • 
likleriyle teırih ve fakir bir malaarririlı 

zengin insanlar arasında duyduğıl akıül· 
amelleri tasvir eden bu piyes lıtanbul şe • 
bir tiyatrosunun repertuvarında buluna-. 
bir perdelik çok zarif ve güzel bir kome .. 
didir. Muharririnin belki en güzel eserial 
tef kil eden bu (Muharrir) i bütün karile. 
rimize tavsiye ederiz. 

YURT ÇIKTI. 

f stanbul, 31 (Telefon) - ihtisas mah- liba, Muhsine, Necmünnisa, Behice, Şerife, 
kemesinde Eni isminde bir hanım eroin ka - Hamide, Cemilet Hayriye, Avniye, Mesru 
çakçılığından bir sene hapse ve para ceza- t<' Melek, Fatma, Aliye Hanımlardır. Ken 
~'"" mahkôm olmuftur. dilerini tebrik eder, hayatta muvaffakiyet· 

--------------1,er temenni ederiz 

lzmir, 31 - Muhtelif üzüm mmtakala 
rından ıehrimize kuru üzüm gelmeğe haı
lamııtır. Şimdiye kadar 35 çuval gelmiftir. 
Piyasanm açılma günü henüz tekarrür et
memiıtir. (A.A.) 

C.H.F. tarafından köylere yollanmal 
üzere basılan Yurt gazetesinin 19 unca sa• 
yısı intiıar etmi§tİr. İçinde eski iilb, yeıtl 
ülke yazm, hayvan hastalıkları ,tayyareci • 
lik, yurt bilgisi vesair faydalı ba•iller nr• 
dır. 

Hilal &içlti fit dikit mtkltbindtn çıkanlar 111 mtlrltbİ• •rıisintln 6ir ltö~. 

Trabzon idman mmtaka~ı 
kongresi. 

Trr.bıon, 31 - Tnbıon idman mmta• 
kıuı kongresi yakında toplanacaktır. İstifa 
eden lıeyet muvakkaten iıe bakmaktAd''· 

(A.A.) 

mt•murlarmm tayyar~y• 
yardım kararı. 

Trabzon, 31 - Trabzon memurlan •J" 

da beş kuruş vermek suretiyle tayyare ce
miyetine aza kayıt o!unmu§lardır. Müesse • 

. sat, esnaf ve halk ta aza yazılmaktadır. 
{A.A.) 
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• 
Yabancı postası. l>ol/us'wı $011 'dakiylwları. 

Nem ek et osta 1 Viyana hadiseleri ve İngiliz gazeteleri "Ben sulhtan baş ... 
ka bir şey isteme
miştim ; Beni bu 
hale koyanları Al 
!ah affetsin.,, 

Taymis diyor ki: Deyli Meyi diyor ki: 

Aydın'da muhtelif işler üzerinde çalışmalar. 26 temmuz ta.rihli T aymis gazetesi şu 
b<.şmakaleyi yazıyor: 

26 temmuz tarihli Deyli Meyl gazete

si "Yirmi sene sonra,, serlevhası altında 

şu başmakaleyi yazıyor: 
Ortaklar, Germencik, Erbeyli, ve Ka

rapınar incir müstahsilleri evelki gün vila

yd makamında toplanmıılardır. Bu toplan

bda incir mahsulünün yetipne mevsimi yak 

leşhğından lmıir'e gönderilecek malların 

eyi standariıe edilmesi ve cinslerin eyice 

aynhna11 kon•ıalmaıtar. 

Toplantıda bulunan müstahsiller bu hu
IUllD birçok defalar tecrübe tdıldi;ini esa

IH miistahsil son senelerde mallarını eyitt 

ıyırt ettiklerini fakat İzmir yemi' paıarın
tb alKJlana gene bildiklerinden flfmadık

lannı söylP.mi,lerdir. Bundan sonra zıraı 

kredi kooperatiflerinin mecburi satıf koo

peratifleri kurmaları ve bunların bir iinyon 

•alinde birleımeleri için bükômetçe alınan 

tedbir iiıeriade konuf111mak ve müstahsilin 

teıkilatlandırılmak suretiyle bu iıin halli 

•ümkün olacağım ve sahf birliklerinin bir 

an eni faaliyete geçmeleri hrarlaıtmlmıf 

tır. 

Aydm yalnnmda Gereniz, Kalfa, Da

mpnent, Zeytin ve Ambarcık köyleri bu 
heı köy arasındaki Gencer yatağında mö~

ttrek bir mektep yaptıracaklardır. Ba köy 

ve lırka ocak heyetleri cuma günü mektep 

yapılacak yerde toplanmışlar, bu toplanh

da ilk ınelrtep müfettiıi n Nafıa fen memu

"' da bulunma"1Jr. 

Önimiizdeki cama, Vali Beyin buzuriy

le toplanılarak mektep yeri belli edilecek 

Yf" İft baılanılacaktır. 

Vilayetimiı.iıı her kaıa ve nahiyesiade 

cm{lik tejekkilleri kurulmakta ve eski lef

killer ihya olunmaktadır. Sultaııhisarı genç 

leri de diia akfam fuka salonunda topla

aarak spor ve temsil kollarmın daha çok 

plıpnalan için tedhir n kararlar a)mıtlar 
n spor sahasının noksanlarını tamamlıya-

uk çalıımağa ba,lamıılardır. 

Ege mıntakasmda birlepk vilayetlerde 

hir lame seyahatine çıkan Denizli Halkevi 

bisikletçilerinden 8 kitilik bir grup paıar

lelİ aktamı gece yansmdan sonra saat bir 

.le 1thrimize ıelmiılerdir. 

Misafirleri karplamak üzere Aydın Halk 

Hİ bisikletçilerinden 7 genç Tire hududuna 

te Halkevi spor şubesiyle spor mıntıka he

yeti de Karapınar'a gitmişler, fakat saat 

ena kadar gelen olmadığından dönmüşler

dir. 

Misafirler Halkevimiz taraf mdan misa

fir edilmıtler ve Jereflerine öğleyin fırka 

Ye akpm Halkevimiz tarafmdan Madran 

lokantanda yemek verilmiıtir. 

Misafirlerimiz bagün saat dörttf' Nazil

liye hııreket etmiıler ve Frrka ve Halkevi 

mensuplariyle sporcularımız tarafından u· 

jurlanmı,lardır. 

Meırutiyetin iylanı milli bayramımız do

layısiyle bütiin Aydın milli bayraklarımız

I• süslendi ve akıam elektriklerle nurlandı 

rıldı. Gece ff,.l'·~vi taraçasında bir garden 

parti verildi. Bütün münevevr ve güzidele

rin bulunduiTu gardenparti saba12a Knda• 

devam etti. Piyangolar, eğlenre•er, danı 

Btiisabakahn ve :ilenr.t-IP.r tntip olunda. 

Cf.lenler bütün Aydm'a ve Menderes 

ova11na nazır olan lR 'lçada çok eyı va\ıir 

femdiler. 

Lozan günü mönuebetiyle dün saat 19 

Ü Halkevi taraçasmda bir toplantı yapıl
dı. T oıılantı istiklal m~rşiyle açıldı ve Halk 

evi idare heyetinden Hüseyin A mi Bey bir 

konf er anı vererek Lozan konf ı>ransmda el

Cte edilen mılli fa}·dalan anlattı. 
Toplantıya geleclera bugünü yaralan 

biiyEk kurtarıcıyı ve Lozan başancısı ismet 

Pafıt Hazretlerini şiddetle alkışladılar. 

Din ortaklar istasiyonunda feci bir ci

naye, olda n Şükrü isminde bir köylii gen

ci eski tapu baıkitibi SülP.yman Efendiyi 

başına balta vurarak ağır surette yaraladı. 
Yaralı Aydm'a gelirken yolda trende öldü. 

Hadisenin sebep ve cereyam hakkında 
edindiğimiz maliimab bildiriyorum: 

Tapucu Süleyman Ef. diye andan mak

töl, birkaç sene evel yolsuz i,lerinden dola

yı işinden çıkarılmı~ ve mahkôm da edil

miıti. Süleyman Efendi faizcilikle uğraşır· 

dı ve ağır faiz almakla ıöhret almıftı. 

Avusturya'da bir Nazi hükumet dar
besi akim kaldı. Fakat bu teşe'bbüs ister 
biı Naziler kabinesi teşkili olsun, ister 
olmasın. birinci maksadına, ki Dolfus 
kabinesini devirmektir, muvaffak olmuş

tur, zira Her Dolfus öldürülmüştür. 

Gün ortasında Dolfus'un istifa ettiği 
hakkında yalan haber neşretmek üzere 
Viyana raoyo istasiyonunu iş~al etmeğe 

giden Nazi asiler, orada mukavemet gös
trren birkaç memuru öldürdüler. 

Aynı zamanda bir kısım tahrikatçılar 
Başvekalet dairesine de hücum ederek 
Başvekili yaralamışlar. birkaç arkadaşını 
d.1 tevkif etmişlerdir. 

Bur<!da saatlerce asilerle hükumet a-

Bir defa daha 1914 temmuzunda oldu-

şu gibi, blitün dünyanın gözleri Avustur

ya'ya döndü ve orada olup biten vakayii 
hayret içinde temaşa ediyor. Dün Viya- Madam Dolfus Viyana'ya nasıl geldi? 

na'cla gayet büyük ehemmiyeti olan Mdi· 

seler vukua geldi. Dolfus hükumetinin 

Nazi muhalifleriyle olan mücadelesi buh

ranlı bir safhaya girmiş ve nihayet Baş· 

vekil öldürülmüş olmakta beraber vaziyet 

elan karanlıktır. 

Bu, Avrupa'da mühim neticeler uyan

dırabilecek bir değişikliktir. Bu, hayret 

verici hadiselerin bir neticesidir. Dün, 

Deyli Meyl gazetesinin meşhur muha -
biri Vard Prays Viyana'dan gazetesine 
bildiriyor: 

Viyana 26 temmuz - Madam Dolfus 
bugün şimali İtalya'daki Riccione'den tay 
yare ile Viyana'ya geldi. Dün g~e M. 
Musolini feHiket haberini bu kadına biz -
zat götürmüş ve kendisinin bu sabah er-· 
kenden bir tayyareye binerek Viyana'ya 
gitmesi kararlaştırılmıştı. 

Kızılcapınar köyünde kömürcü oğlu 

Mehmet Ali d, Süleyman efendiden para 

almıf ve birçok teslimat yapmış fakat her 

;ene kabaran borcuna ödiynneden ölmi,. 
~elımet Ali ağa öldükten sonra veresesinin 

i,lerini eline alan böyiik oğla Şükrü de 
liüleyman efendiye teslimatta denm etmİf 
mahsul fiatlannm diipnHinden ve bir iki 

sene eyi mabsal alamamasından Süleyman 

rasında bir pazarlık cereyan etmiş ve al· 
man sefirinin karanlıkta kalarak miihim Viyana'da ani bir Nazi ihtilali oldu. Dol-

Maktulün iki çocugu Adriyatik plajla
rında bu hafta sonunda oraya gelecek 
olan babalarını bekliyerek oyunlannı oy
namakta, vakit geçirmekte idiler. 

roller iyfa ettiği bu müzakere neticesin - fos'un düşmanları güpegündüz Viyana 
de asiler, alman hududuna kadar kendile- r&dyosunu işgale muv3ffak oldular. Bun· 

f endiyi tatmin edememi!. Söleymaa ef ert

jj de vereseye intikal eden bahçeleri sattır
mş • kendisi almıftır. 

· Süleyman efendi bahçeleri ele geçirdik

• en sonra Şükrü'yiı çağırmıJ bahçelerini re

ne babsmı ve alacağı mahsulü kendisin 

frslim etmesini borcunu ödedikten sonra 

"lhçeleri gene kendilerine vereceğini söyle

mi,. iki senedir bu suretle bahçelere bakan 

ve aldığı mahsulü Süleyman efendiye tes

lim eden Şükrü bu sene de bahçelere bak

ımı ve iymar etmİf, tam mahsulünü alacağı 

bu günlerde Süleyman efen diye baıka biri

si bahçeleri 3000 liraya alacağım söyltmif. 

Süleyman efendi de dün ortaklara gitmiı 
n lbrahim efendinin kahvesine oturarak 

Şükrüyü çağırmıı, bahçeleri ba,kasına sat

hjından teslim etmesini söylemiş, Şiilı:rii de 

elindeki baltasını Süleyman efendiye vur

maı yaralamı, ve ıidip jandarmamıza tes

lim olmaıtur. 

Söylendiğine göre bu para 927 de alın

mış aslı 400 lira imiş bugüne kadar birçok 

teslimata rağmen Süleyman efendi bugün 

bu aileden 4000 lira istemekte imiş. 

Cümhuriyet hükumetinin çıkardığı mü

rdbaba kanununun ne kadar isabetli oldu

~una bundan eyi bir misal olabilir mi? 

Koçarlı nahiyesinin Dede köyünden 

Mustafa hannana gitmi~. karısı Hava ço-

uğu l ,5 yaşında Hüseyini salıncağa yatJ

r1trak kendisi yatağına yatmış, gece Hüse

) İn ağlamış, hava kalkmıf süt vermi' tek

rın yatıp uyumuı fakat liüseyin uyanma

ınrı debelenmeğe baılamıf ve salmcaktan 

\fağı kayını,, baıı salmcağa bağlı ipe ta

.\ ı larak boi".ılmuş ölmüı. 

Sabahleyin yatağından kalkan dikkat

ıiz ana, zavallı yavrusunun halini görünce 

bağırmağa başlamış, ihtiyar heyeti vakayı 

hükumete bildirmiş ve cümhuriyet müddei

umumisi iş de kast görmediğinden yaHU· 

nun gömülmes•ne ruhsat vennİ§tir. 

Karapınar aahiyesine bağlı Kıırlca köy

de dün orman yangım çıktı. Jandarma ve 

köylülerimiz yeli!f.rek yangını derhal sön
-lürdüler. Yanan kısmın az olduğa anlattl· 

r:ıstır. O. H. 

'ki Vilayet halkı birbirinin 
misafiri o!du. 

Kütahya, 28 (Hususi) iki 

rinin salimen gitmelerine müsaade olun
ması mukabilinde mahpuslarını ser·oest 
bırakmağa muvafakat etmişlerdir. 

Sonra akşama doğru cesur küçük Baş
vr kil aldığı yaralardan müteessiren öl
müştür . 

Bu meşum öliim haberi, gece radyoda 
Bınbaşı Fey tarafından bildirilmiştir. 

Avusturya·da bir korporasyon hüku
meti kurmak azmiyle hareket eden Her 
Dolfus iki cephede döV,üşmeğe mecbur ol 
muştur. 

Bir taraftan sosyalistler geçen şubat 
isyanında tenkil etmis. dii{er taraftan Na
ıileriı"ı kudretini kırmış b'llunuyordu. 

Gccenlerde Hitler ile Musolini müla. 
k::tından sonra İtalya Başvekilinin ısrarı 
ilzerine Almanya'dan idare edilmekte o
hm Avusturya Nazileri bir müddet için 
faaliyetlerini kes"r gibi olmuşlar. fakat 
gene sün1{ii ve bomba ortadan büsbütün 
kalkmamıştı. 

Aradan bir müddet geçtikçten sonra 
bu tethiş hareketleri büsbütiin artmağa 

başlamıstı, zi~ Naziler sosyalistlerden 
df kendileriyle teşriki mesai edecek kim
'Sder bulmuslardı. 

Dolfus·a muhalif olan hu iki cemıh 

mensupları da Başvekil tarafından adam 
:ıkıllı hırpalanmıslardı. 

Geçen şub·t ayında dehşetli surette 
tenkil edilmiş olan ve Dolfus'a karşı hid
det ve nefret hissi besliyen sosyalistler, 
herhanJ!i bir Nazi hükumetine muhalif 
olmakla beraber müşterek düşmana karşı 
birleşmekte mahzur görmemişlerdi. 

Bundan on beş gün evel Her Dolfus 
yeniden emniyet tertibatı aldı ve Fey'i 
bu yeni teskilatın başına geçirdi; cebir 
vı şiddet t~thiki suretiyle yapılacak si
v::ısi teşebbüslerin de hemen ölüm ceza
., vle · karşıJanacai7ı bildirildi. Bu kararın 
iı;tarından evcl Başvekil, muhaliflere ve 
t ,hrikatcılara ~ııerindeki patlayıcı mad
rlelerin teslimi icin beş giinliik bir müh
let de vermişti. 

Bir takım naziler halihazırda muhake
me günlerini beklemekte idiler ve şüphe
siz, onların arkadaşları da bunların mah
klım olacağına kani bulunuyorlardı. 

İşte Viyana'daki siyasi dram bu zemin 
üzerinde oynanmıştır. Almanya'nın Avus 
turya aleyhindeki harekatı haricin tesi
riyle nihayet bulmuştu; fakat alınanların 
· .. ,.~t .. -,,a hükfımetine dfü•man olan Na
zileri şahsi ve hususi surette teşvik et
meleri asla tükenmiyordu. 

Viyana hadisesinin, bu kadarcık malQ
matla, bütün mesuliyetini Almanya'ya 
yüklemek belki doğru olmaz. Fakat. her
halde ou isyan hareketinin Almanya'dan 
~elen telkinlerden az çok müteessir oldu 
~u aşikardır.,, 

komf11 vilayet balklJlJD biribirleriyle 
b\nı:t• •11 ~n E•kiıehir Halkni Kitdya- Evelden hazırlanan araba, otomobil ve 
nın Çımlıcasına kadar bir tenezzüh tertip hayvanlarla misafirler batta birbuçuk kilo-

etmiı ve keyfiyetten Halkevimizi haberdar metre kadar mesafede bulunan Çamlıca ya 
etmifti. Ba seyahat Kiitahya'aıa çok giiıel ukledildiler. Gü:ıiin ortasına doiru bava 
ve deierli mesire mevkii olu Çamla'am biraz yağmurlu olmasma rağmen ne1tli, çok 

en yaba noktasına kadar Devlet Demiryol- tfD bir gün resirildi. Eslütehir1i1er, Ki • 
lan ldaresinia tertip ettiği hasaıi hir btar- ta•ya'nm garp acancia bir zümrüt gibi par
la yapdm1fbr. van Çamlrcr.'mızı çok seYdiler ve tekrar 

Cuma giini saat yedide Eskiıehir' den ziyaret edeceklerini vadederek 6,40 da ba
harek Leden tren 9,50 de Çaal1ca J&buu reket eden trenle avdet ettiler. 

Bu trole Eski1thir'in f&Dlpİyona futbol 
geldi. Kıymetli valimiz Sahip Behiç BeJ takmu da hususi bir maç yapmak üzere Kü-
Halk fırkası ve Hal'bri reisleri tahya'ya geldiler. Koru sahasında Kiitalıı-
ile birçok kütahyalı ve -- • .,a'am Türk Spor tabnı ile bir maç yapb-
rindea kalabalık bir halk Üllai lar ve 6-1 esk:tffirlilerin galibiyetiyle 
tarafmdu misafirler karfllandı. Misafirler adiceleadi. Futbol takımı Kütahya istasyo
araımda Eskiıehir Velisi lsma.il HUiu BeJ ........ &JDI trene binerek adet ttti. Kii
ile Fırka ve Halkevi reisi beyler ve lahyalılar böyle ziyareti candan, gönülden 

'!3kiıeir'in tanınmıı bircok ıimalan ftl'dı. tekrar hekli19rlar. 

d<:n sonra Dolfus hükumetinin istifa et

miş olduğunu işaa ettiler. 

NaziJer müsademe ile radyo istaııiyo

nundan püskürtüldüler. Fakat aynı za

manda bunlar iki na:r.ırleı beraber Dol

fııs'u Başvekalet dcıiresinde yakalamış, 

elt' geçirmiş bulunuyorlardı. 

Nazilerle Dolfusçular arasında müza

kereler vukua geldiği anlaşılıyor. Ondan 

stınra ~uşing'in riyaseti altında bir kabi

"e' içtima ediyor. 

G::yri resmi olarak verilen mallımata 

v,öre hu hal sureti. Nazilerle Dolfus ta

raftarları arasında vukua gelen müzakere

lı rin bir neticesidir. 

Bu takdirde yeni kabinenin Berlin\: 

daha ziyade yaklaşacağı ve evelce Dol

fus tarafından takip edilen alman aleyh

t;ırı siyasetten uzaklaşacağı tahmin olu-

Bu çocuklar şimdi Sinyor Musolini'ye 
emanet edilmişlerdir ve bir daha asli gel· 
miyecek olan babalarını hala beklemekte. 
dirler. 

Madam Dolfus, tayyare meydanında 

iner inmez hemen kocasının yatmakta ol
duğu başvekalet dairesine gitmiştir. 

Bu bina. imparatorluk zamanında hari
ciye nezareti idi ve hariciye mensupları 

arasında büyük bir şöhreti vardı. Maktul 
başvekilin cenazesini görmek üzere ben de 
oraya gittim. Bir gün cvel boynunun sol 
tarafından iki kurşun ve sağ omuzbaşın
dan vücudunu delip geçen bir kurşun yi -
yerek ölen başvekil san halılarla döşen -
miş olan bir odada yatıyordu. Siyahlar 
giyinmişti ve yaldızlı bir tabut içinde bu -
lunuyordu. 

Simasında uykuya daldığı halde bir 
şeyler düşünen bir adamın ifadesi vardı. 

Dört tane çelik miğferli asker, cesedi bek
liyor, başında altı tane uzun mum bulunu· 
yordu. Vücudu kısmen örtülmüştü, elleri 

Şüphesiz Almanya·da 30 haziranda ve haçvari kavuşturulmuştu. 
dün Viyana'da vukua gelen hadiseler ar.a- Madam Dolfus'u binanın methalinde 

nı-'oilir. 

Reisicümhur M. Miklas karşılamı• ve 
srnda hir münasebet bulunduğunu tasav- :r 

kendisine yavaş bir sesle Avusturya mil 
vur edenler bulunabilir. letinin taziyetlerini bildirerek cesedin bu-

A vusturya ·n rn vaziyeti harbın sonun- lunduğu yere kadar getirmiştir. Kadının 

danberi daima müşkülat içinde kalmıştır. söylediği yegane cümle şu oldu: 

6 5 milyon nüfuslu bir alman hükumeti - Lütfen beni onunla yalnız bırakınız! 
olan Avusturya·nın hudutları o şekilde Bir saat sonra ben oraya gittiğim za -
çizilmiştir ki, bu komşu devletlerden man Madam Dolfus hala orada kocasının 

yanındayd .. Cesedi bu akşam, Viyana'nın 
birisine iktısaden oağlı ve zebun kalmak 

mecburiyetindedir. Bu memleketin alman 

imparrtorluğu tarafından ilhak ve mas

st:dilmesi. son senelerin başlıca siyasetle

r·ııdcn birh.i olmuştur. 

Dolfus rejimi hu siyasetin kuvvetli 

bir mıı.rızı idi. İtalya ou rejime müzaha

ret ediyordu; zira Almanya ile Avustur

YCJ birleştiği takdirde petroldeki menafi

ine bu taraftan bir tehlike geleceğine ka· 

ni bulunuyordu. Bu takdirde İtalya. şi -

ma1 hududunda 75 milyon almandan mü

rekkep nüfusu olan bir devletle komşu ha

line geçecekti. 

Avusturya'da Nazi rejimi galebe çala

cak olursa buna karşı ltalya·nın muarız 

kalacağı şüphesizdir. 

Birkaç defa ftalya hükumeti, Berlin'i 

Dolfus hükumeti aleyhinde tahrikatta bu

hınmaması için tazyik etmiştir. 

Avusturya'nın ortadan kalkması ltal

ya'nın başına vahim hadiseler getirebilir. 

Dr. Dolfus, lıu hafta sonunda Musoli

ni"yi ziyaret edecek ve iki memleket ara· 

~ındaki meseleler orada esaslı surette ko

nuşulacaktı. 

Vaziyet, yeni Avusturya kabinesinin 

sureti teşekkülüne ta·oi gibi görünüyor. 

Eğer bu kabine makul ve ihtiyatkar olur

sa o zaman Avrupa sulhu bir tehditten 

kurtulmuş olur. Eğer pervasız ve şedit 

bir kabine kurulacak olursa o zaman bir 

felaketin baş gösterebilmesi muhtemel

dir. 

Fransa, İtalya ve aşağı Tuna memle. 

kttleri tekrar tekrar, müstakil bir Avus

turya'nın kendi emniyet ve selametleri 
için zaruri olduğunu söylemişlerdir. 

Herhalde herkes Avusturya'daki hadi

seleri çok meraklı ve heyecanlı gözlerle 

takip etmektedir. Zira bundan yirmi sene 
evet bütün beşeriyetin bafına meşum bir 
bela getiren uğursuz ağustos günü yak
ıa,maktadır. 

en büyük binası olan 'Rathavz'a naklolu -
nacaktır. 

Hadiseyi gören bir polisin anlattıkları. 

. . . • Başvekalet binasındaki muhafız -
lardan olup suikastçılar tarafından tev -
kif ve silahlarından tecrit edilen ve bir 
aralık yaralanan başvekilin ya11tna götü. 
rülen polisle görüştüm; bana dedi ki: 
••- Bir aralık nazilerden birisi bizim mu 

hafaza altmda tutulduğumuz bahçeye gel
di ve içimizde bir hastaya iyi tedavi 
yapmasını bilen kimse olup olmadığını 

sordu. Ben ileri atıldım. Beni yukardaki 
sarı döşeli odaya götürdüler. Orada baş -
vekil pencerenin yanında kendini bilmez 
bir halde yerde yatıyor ve yaralarından 
kan boşalıyordu. 

Yaraların gayet ağır olduğunu gör. 
düm ve odanın itinde ayakta dikilen sui
kastçıların reisine ya bir doktor çağırma
larını yahut da bir teskere getirtilip yara
lının hastahaneye nakledilmesini söyledim. 
Bana şu cevabı verdi: 

- Hiç kimse bu bin'.ldan dışan çıka • 
maz! 

Bu aralık genç bir adam. pansıman le• 
vazımiyle odaya girdi. Başvekilin caketi 
ve gömleği esasen kesilmiş bulunuyordu. 
Bu sebeple her üç yara da görünüyordu. 
Bir başka polisin de yardımiyle yaraları -
m sardım ve kendisini kaldırıp bir divan 
üzerine yatırdnn. 

Sonra sıhhi imdat sandıgından aldığı· 
mır. kolonya suyu ile yüziınü yıkadık. 

Başvekil biraz l:endine gelir gibi olunca 
bir 'lazırla görüşmek istedigini söyledi. 
Bunun iizerine bizi yakalıyanlara Binb.,c;ı 
Fey'i çı~ırmaları icin ricada bulundum. 

Fcy derhal geldi ve Dolfus ona hemen 
dedi ki: 'Beni bir hast- haneye gôtüı e -
mezmi.iniz? .. Fc.y. bu dıle ~i n:ızilerin r • 
isine bildirdi. a'1am gl'n" redd tti. Dunun 
üzerine başvekil bir doktorl.ı 1 ·r p:ıpas 

getırilmesini istt>dİ. 

Binbaşı Fey. boş yere suil. stçılara. h'l 
dileğin yerine getirilmesi i1sin ricada 'ou 
tundu. Fakat bunlar gene anudane bir ıs· 
rar ile reddettiler. Bunun hzerine bnşve
kile orada istirahat etmesini, yara • ın 
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Da Iarın gü .... elligi denince Av -ı b tte ki hafızalarımıza da işlemek -
rupada hatıra Tirol gelir. Hele Al - ten kalmıyacaktı. 
nıanya'da ) ahut Orta Avıupa'da Bizim fransah Allah-Baba hat -
bulunmuş olanlanmızm kulağı hep ta, bu bol yemeklerin varhgımız ü -
bu ahenkli kelime ile doludur. Ti - zerinde yaptığı tesirden, en çok al
r-01. En guzel av, en yağlı süt, dağla· kışlanan nutuklarından birine mev
rı inleten Jocller (Tirol şarkısı), ya- zu yapmış ve demişti ki: "Yemekle
ban horozunun hareketlerinden kop- rın bu bolluğu ve güzelliği üzerine, 

Ya edilmiş raks hep Tirol dağları - sıze beyan ederim ki, fransız Allahı 
tıın mahsulüdür. M. Ambroise Got (kendi ismiyle ke-

Tirol hududuna geçer geçmez, lime oyunu yapıyordu) ikametgahı
Avusturya hükumet erkanı, bizi bir- nı AvusturY,a'ya nakletmek niyetin
bir1f'rine devrettiler. Yanımıza veni dedir; çünkü Fransa'nın hiç bir nok

Tirol kıyaftti. 

rehberler verildi. Ve, yağlı çimen -
lcrle örtülü olmıyan tarafları çam • 
larıa örtülü Tirol vadilerine daldık. 
Önce otokarlarla, daha sonra üzeri 
açık dağ şimendiferi ile. 

Seef eld'te lokantaya tebdil edil
miş bir manastırın tarihi havası i -
!Sinde öğle yemeklerimizi yedik. Ya
zılarda, bu yemek bahsine sıksık te
lllas edilmesine hayret edilmemeli
dir. Besiye çekilmiş hindiler gibi 
kahvealtıdan İmbiss'e (ikinci kah
Vcaltı) İmbiss'ten öğle yemegıne, 

Öğle yemeğinden Yause'ye (akşam 
kahvealtısı) ve bundan sonra da 
ak~am vemeğ'ine oturtulmamız. el -

hafif olduğunu ve doktorun nerede ise 
gelmek üzere olduğunu söyledik. 

Bize inanmadı~, anlasılı1•ordu. Zira 
bacağını ve kollarını oynatamadığını, vü 
CUdünün fena halde ağırlaştığını söyliye 
tek il-:!} et ediyordu. 

Ses gittikçe zayıflaşıyordu. Tekrar, 
lizerinde yattığı kanapeyc binbaşı Fcy'i 
Sağırdı Ve kendisine dedi ki: 

"- Aman, sakın benim yüzümden 
lcan dökülmesine meydan vermeyin!,, 

Sonra yarasını t>aghyan bizlere dön
dü ve dedi ki : 

··- Bana gösterdiginiz lfıtuftan dola. 
Yı teşekkür ederim. Niçin ötekiler b 
§efkati göstermediler, buna hayret 
tim. Ben sadece sulhu istemiştim. 1 
bu .., le koyanları Allah affetsin 1,. 

Sonra oinbaşı Fey'e hitaben fısıldadı 
"- Sevgili karımla çor.uklarıma se

lam ve sevgileri ni bildiriniz . ., 
Daha sonra gerildi, inledi ve kendisi· 

ni kaybederek saat 3,45 te öldü. 

tasında ne bu kadar bol f mbiss'ler 
ne de bu kadar lezzetli Yause'ler 

vrrdır !,. .. ,, ,, 
Tirol deyince, biribirinden zen -

g\n otlaklar, biribirinden çetin dağ
lar. bol orman, bol su, bol hava dü -
~üneceksiniz. Çocukken yediğiniz 

çikolata resimlerindeki anaş inek -
lerin sütünü sağıyan nur topu gibi 
k-Oylil kızları da hakiykate tamami
le mutabıktır. 

Tirol'ün merkezi İnnsbruck A -
vusturya'nm en eski ve en güzel ka
sabalarından biridir. Onun da yanı 
başındaki Patscher - Kopel ismin -
ieki bir dağa, asma tramvayla çı -
ı<ılmaktadır. Bu tramvayın hattı 

Zugspitze'ninki gibi dünyanın en 
vükseği olmamakla beraber diinya -
nm en uzunudur. Seyahat, tam 35 
d~ı..ivka sürmektedir. Ve yan yolda, 

Tirol dağlarında bir G~yik. 

. ~arma istasiyonu vardır. Da -
gın tepesine doğru en meşhur ski 
at1ama yerlerinden biri dağın tepe
sinde de mükellef bir kazino var -
dır. Bu kazinoda bize tirollü bir trup 

Ingiltere'de hava müdafa
ası günün mevzuudur. 

(Başı 1. inci sayıfada) 
den mevcut taahhütlerini yapabilecek vazi
yette olmalıdır. 

Havacılık mevcut olduğu gündenberi, 

hudu~Jarm kalktığını bilmiyor değiliz. İn
giltere' nin müd faasını düşü düğümüz za

man, artık Duvres sahillerini değil, fakat 

Ren'i dü§iinüyoruz. Bugünkü hududumuz, 

orada bulunuyor. Düfijuülen beı senelik 

plan, layyarelerimizin sayısrnı l 304 e çıka 
racaktır. Halbuki, bugün mevcudumuz 
844 tür.,, 

Bundan sonra M. Baldvin, sivil balkın 
~uhafazasmı temin için alınacak yeni ted
bırlerden bahıeımiıtir. 

Müzakereler esnasında M. Şurpl, Al- Fran;;;a'da korunma harckc•tleri 
m:ı.nya'nıo muahedeler ahkamını bozarak • 
bir askeri havacılık tesis ettiğini ve gı'ttik- Fransa'da Sen vilayeti dahilinde polise 

mahsus 21.000 korunma yeri takarrur et-
çe inkiıaf ettirdiğini bildirmi§tir. Sivil tay miştir. Sen vilayeti meclisi umumisi hava 
y.areciliğe gelince, alman tayyareleri, aske tehlikeıinden korunma programının ilk 
rı tayyare haline konulmak üzere istiyerek parçası olarak 20 milyon franklık masraf 
ve fenni bir tekilde iymal edilmişfü· yapılmasına ve bu paranın iıtikrazla temi· 

Muhnfazakirlardan M. Guest, almım nine karar verrniıtir. 
havacılığının çok müterakki bir vaıi} ette ol 
doğunu söylemiı, bilhatsa sivil tayyaredli
ğin ~nkipfı üzerinde durmuftur. 

işçi mlihalefefuıin silahlanma politika
:sını "tekrar silabbıma,, olarak tavsif 
eden tahriri 60 reye karıı 404 rey ile ret 

-ı·1 "iştir. 

Toplu bir avcı 400 kilonH'lrt• 
ile u~tu. 

Fransız Niyöpor fabrikasının topla mü
cehhez avcı tayyaresi ıon tecrübelerinde 
dörtbin metre irtifada 400 kilometre ıür-

Sir Jon Sill'on, bu tekliflerin baıka ntle uçmuştur. fnyyare ile motörün hava 
devletlerle yapılan görü,meler neticesinde tertibatında yapılaak bir takım değiıiklik 
apılmadığını aöylemİJlİr. lerle bu süratin ~03 kilometreyi geçeceği 

Bu teldifler, nr.:ı:·rl~r tarafından hava ümit ediliyor. 
neselesinin bütün cephelerinin tetkiki neti
cesinde yapılmıstır . . 

HAVA KUVVETLERi PROGRAMI 
KABUL EDI LDI. 

Londra, 31 (A.A.) _ Avam kamarası 
hükumet tarafından tevdi edilmiş olan 
ve hava kuvvetlerinin artırzlmasma müte 
allik tbulunan programı kabul etmiştir. 

lNGf L TERE VE LIYOTEY'IN 
ÖLÜMÜ. 

Londra, 31 (A.A.) - Paris'teki ingi

lit sefiri, fransa hükumetine bir nota ver

meye memur edilmiıtir. Bu notada bilhassa 

lngiltere lıükômetinin Mareşal Liyotey'in 
nfatınr derin bir teessürle öğrenmif olduğu 
ve müteveffanın fngiJtere'ye kam muJrıb
bet ve teveccüh hisleriyle bağlı bulundu • 

ğn beyan edilmektedir. 

dünyanın en güzel şarkılarını din -
Jetti ve en güzel oyunları oynadı. 
İki hafta evel, aym trup ingiliz sa -
ıaymda da hususi müsamereler ver
mi~miş. 

İnnsbruck bir şehir olduğu için, 
günün münasip bir zamanında da 
vardığımızdan, hepimiz çil yavrusu 
gibi dağıldık ve dağda gezenlerin 
sehre olan açhğiyle "şehir,, dediği -
miz içtimai ~eşekkülün yüksek ma
nasmı ve faydalarını anladık. Dük
kanlar, kahveler, dans yerleri, hep
si bizimdi. İnnsbruck bizleri, gündüz 
olsun gece olsun ancak ufak grup -
lar halinde tamdı. 

Tiro1 oteli, esi ancak büyük met
ropollerde bulunur mükellef bir 
vereli. 

BURHAN ASAF 

Çok hr:dı ağır bir hombardı-
nıan tav\ art·si .. 

Onsekiz ton tam ağırlıkla tecrübesi ya· 

pılan Fransa'nın Karman fabrikaıımın dört 

r törlü 221 tipi bombardıman ve muha· 

rebe tayyaresi 300 kilometre süratle uç

muıtur. Bu süratin daha arttmlacağı mu 

hakkak görülmektedir. Bu tayyare dört 

motöriyle 51 dadikada 7500 metreye, 27 

dakikada da 6000 metreye çıkmaktadır. 

Motörlerinden birini durdurursa azami ir· 
tifaı yalnız 6000 metreye düşmektedir. lki 
motörünü çalıştırmak suretiyle 2000-2500 
metre irtifalarda UÇU§Una devam edebil· 
mcktedir. Dört motöriyle azami irtifaı 
8500 metredir. Bu ağır bombardıman tay
yaresi dünyanın en hızlı bombardıman tay 
yaresi olarak teşhir edilmektedir. 

Rakide· po ta taşıma lt'cri.ibc•si , 
1 

Bir Alman mühendisi tarafından mey· 
dana getirilmiş olan posta taşımağa mah· 
suı raket lngiltere'de Beynelmilel Posta 
Kongresinde tecrübe cdilmiıtir. Raket için. 
de bir posta paketi olduğu halde hareket 
ettirilmi, ve muayyen noktaya geldiği :za. 

man paket raketten ayrılarak paraşotla ) e
re inmiştir. Raket de tekrar kullanılahile· 
cek bir halde düşmüştür. 

Bu tecrübeler raketlerin posta hizme
tinde olduğu kadar askeri maksatlarla da 
kullanılabileceğini iıpat etmiyor mu? 

lkhsadi bir nakli) at 
ıanart·:si dalın 

Fransa'da Kodron tayyare fabrikası 

'1erbiri 210 beygir kuvvetinde iki motörle 
mücehhez tek kaıınth bir tayyare yapmıf
tır. Bu tayyare on yolcu taşıdığı halde 
:!90 kilometre süratle uçabilmekte ve bir 
uçuşta 2000 kilometreye gidebilmektedir. 

lklısadi bir nakU) at ta} yare~• 
Fransız fannan tayyare fabrikaıı her 

biri 135 beygir kuvvetinde iki motöde mü 
cehhez bir nakliyat tayyareıi yapmııtır • 
Tayyare pilottan baıka 5 yolcu tqıma.kta 
ve 270 kilometre süratle uçmaktadır. Tay· 
yare bu yükle bir hamlede bin kilometre 
ye gidebilmektedir. 

Mo~ko~a'cla tanare ha)ramr 

Moıkova'da 18 Ağuıtos aünü için bir 
tayyare bayramı tertip edilmektedir. Bu 
bayrama 200 den fazla tayyare i§tirak ede
cek ve amelenin de toplantıda balunabil· 
mesi için fabrikalar çalıımıyacakbr. Bu 
baymm, hava kuvvetlerine yardım temini 
·çin tertip edilmektedir. 

i\liihim bir nakliyat tayyaresi 

Amerika'da herbiri 735 beyair lnıTV• 

tinde iki motörle mücehhez Vulti V-1 A 
tayyaresi on yolcu ile 378 kilometre sür
at temin ederek tecrübelerini bitinniıtirı 

Bu yiikle tayyare, bir uçufta 1800 kilomet 
reye uçmaktadır •• 

hal) a' da ~ençlik uçuyor. 

ltalya'da 1930 ıeneıinde henüz ..a.er• 
lik yaıına gelmemiı gençlerden 15 tayya

re filosu teşkil edilıniıti. lıe verilen ebem• 
miyet gittikçe arttınlnuı olduğu için bu· 
gün bu filonun sayısı 42 ye çıkmııbr. 

Aeroklüplerde uçuı öğrenmiı olan 
bu gençler, sonraları askeri bir disiplin al. 
tında ve Aeroklüple rabıtalannı muhaf a· 
za ettikleri halde bu filolara verilrnelrtedir. 
Filolarda tayyare mevcudu yirmiden fazla 
oJuak tespit olunmaktadır. Sessiz bir •İ· 
)ahlanma, güzel ve ucuz bir çalııma tarzı. 

lJcuz iş tayyare.o;i 

Binaltıytlz Türk lirasına satın alınan 

tayyare : Bir kiıilik olan bu tayare 20 
beygirlik hafif bir motörle mücehhezdir, 
Sürati saatte 120 kilometredir. lniı aürati 
35 kilometre olduğu için hemen hemen her 
yere inebilecek ve bir uçuıunda 1000 kilo
metre uzağa kadar gitmek kabiliyetindedir. 

hal)a'da uçuculara kolaylık 
ltalya'da tayyare fabrikalannm yaptı' 

ları her motörsüz tayyare baıına hükiime 
ikibin liret mükafat Yel"IDektedir. Ba ıu· 

retle motörıüz tayare s.abn alacaldann ya 
pncakları mur-.f 60-70 liraya dütmüt olu· 
yor. 

Ucan ital)an gençleri 
Jtalya'da bu ıene i§lerinden n mektep. 

lerinden kalmadan tayyarecilik tahıili ya· 
pan gençlerin sayısı üçbini geçmiıtir. Ge
çen ıene bu miktar 1340 idi. 

illive'nın Komanı: 3 

• 
insanlığın 

Tefrika: 62 

ha 1 i. 
gele~~~t~ .. ~öşeyi dönmek için yavaşlıyacaktı. Otomobilin 
geJdıgını onceden görmek ve yavaşladı<Yı zaman bombayı 
atmak lazımdı. Otomobil oradan hergün::. saat birle biri çey
rek geçe geçiyordu. Şu halde, dar sokağı aözliyen otomo -

dan çıkmasını bekliyecekti. Herhalde üçünden hiç olmazsd 
biri ve Çen muhakkak surette ölecekti. Biribiriyle konuşma· 
ğa cesaret edemiyorlardı. Biribirinin elini bile sıkmadan ay
nld~ar. 

Anclrn ~lcılru 

Papas, akak ses1c: 

- ~u korkunç bir yalan, dedi. 
Çen ın kolu indi. Güıemiyordu bile. Yolcıınun vü 'i1ne: "Ya 

lanmış!,, diye bağrrdı. Yolcu omuzlarını silkip uzaklaşu. 
Çen de, bütün vücudu ile dönüp kosarcasına bıçtı. 

Nihayet bir kilometre ilerdeki iki arkadaşını buldu. Biri
nin içine bomba ve ötekine el kumbaraları doldurulmuş çan
talarım haklı göstermek için giyinmiş oldukları memur el -
hiseleri ve ortadan yassıtılmış şapkalariyle f?.zla gösterişli 
idiler. Koç burunlu, kızıl derililer tipindeki Suen düşünüyor, 
etrafına bakmıyordu. Pey ise .. Yüzünün bu kadar genç gö -
riindüğüne Çen hiç dikkat etmen işti. Bağa kenarlı gözlük -
leri belki onu böyle genç gösteriyordu .. 

Hareket ettiler. tkicümhuriyct caddeı;in'! vaı a~ıar: hepsi 
açık dükkanlariyle bulanık gök yüzünün altında gene eski 
hayatına dönmeğe başlıyordu. 

Şan ı.-aysek'in otomobili caddeye amut dar bir sokaktan 

bili görür g·· d' w 'k" · 0 
' . onnez ıger ı ısıne hemen işaret verme?.: iktiza 

ederdı. Orada, cephesi tam sokağa bakan bir antikacı mağa
zasının bulunması - şayet mağazanın sahibi polise mensup 
değil~e .- işi kolaylaştırmış olacaktı. Çen bizzat nezaret et
rrek ıswtıyordu. Pcy'i caddenin, otomobil köşeyi dönüp. hız -
lan~a.~a başlıyacağı noktaya ve Sueni de biraz ileriye yer
leştırdı. Çen ötekilere işaret ettikten sonra ilk bombayı ata
caktı. Otomobil, bombadan müteessir olsun veya olmasın, 
durmıyacak olursa ötekilerde sıra ile bombalarını atacaklar-
dı. Otomobil durursa ona dow k · . . gru oşup geleceklerdı: yol, a-
rabanın gen d b·ı · · · gı e ı mesı ıçın pek dardı. Muhtemel muvaffa-
ki vetsizlik ise şunda idi· sayet bomba t · · k 1 k 1 · esırsız a aca o ursa 
otomobilin basamaklarında ayakta duran muhafızlar derhal 
atese başhyarak kimseyi arabaya yaklştırmıyacaklardı. 

Çen ve iki arkadası biribirinden ayrılmak mecburiyetin
de idiler. Otomobilin geçtiği yollardaki halk arasında, mu -
hakkak ki, hafiyeler de vardı. Pey bir çinli kahvesinden gi
dip Çen'in hareketlerini gözetliyecekti. Suen de Pcy'in ora-

Cen antikacı dükkanına girip hafriyattan çıkarılma bronz 
heykelcikler istedi. Diikkancı bir çekmeden bir avuç dolusu, 
mavi saten kaplı küçücük kutular çıkarıp masanın üstüııe 
koydu. 

Bu adam şanghayh değildi, Şimali Çinden veya Türkis 
tan'daııdı: bıyıkları, seyrek sakallan ve kırışık gözleri ile a
zametli ağzı aşağı tabakadan olduğunu gösteriyordu. Fakat 
dümdüz teke burunlu zaviyesiz suratı değil. .. 

Ceneralin geçeceği yol üzerinde bombalı bir adam bulun
duğunu haber verecek olan oldukça para ve ceneralin taraf~ 
tarlarının da hüsnü nazarını kazanacaktı. Ve bu zengin bur .. 
juva dahi belki Şankayşek'in sami; mi bir tar aft~ rı idi. 

Çen'e sordu: 
- Çoktanberi Şanghayda mısınız? 

Bu acayip müşteri kim olabilirdi? Çel ... ıngenliği, ter~a . 
düthi hali, gösterilen eşyaya knrşı kayıtsız kah"ı onu şüp -
heye düşürmüştü. Belki bu gen~ avrup:ıvnri elhise gi~·megc 
alışık değildi. (Gonu -.;~r) 
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Milli l\I üdafau V ckaleti 
Satm Alma Koruiı;yoou 

lylanları 

l L AN 

Münakasa gününde gali 
görülüp reddine karar veri
len beher takım üc. sandık
tan ibaret olan beş takım 
seyyar malzemei baktroloji 
sandığı ile beş adet çantalı 
mikroskop pa~arlıkla alına
caktır. Pazarlığı 11-8-934 cu
martesi günü saat 14 te icra 
edilecektir. Nümunesini gör
mek üzere Etlikte nmnm 
baytariye deposuna müraca· 
at ve evsaf ve şartnamesini 
görmek istiyenler her gür. 
öğleden sonra ve pazarhğa 
iştirak edeceklerin o gün ve 
saatinden evet teminatiyle 
birlikte M. M. V. Satınalma 
komisvonuna miiracaatlarr. 

(1766) '---3034 

TLAN. 

Ordu ihtiyacı için {10,000) 
metre sargılık bez satın alı
nacaktır. İhalesi 21-8-934 sa
h gür; ü sa~t 14 te icra edi~e: 
cektir. Talıpler şartnamesını 
görmek üzere her gün öğle
den sonra ve münakasaya iş
tirak edeceklerin o gün ve 
saatinden evet teminatlariy
le birlikte M. M. V. satın al
ma komisyonuna müracaat-
ları. (1765) 7---3035 

İLAN 

Samsunda bulunan kıtat 

için 75,000 kilo sığır eti kapa
lı zarfla münakasaya kon -
muştur. İhalesi 14.8.1934 sah 
günü saat 14 tedir. Ttalipler 
şartnamesini görmek üzere 
hergün ve münakasaya işti -
rak edeceklerin vakti muay -
yeninde teklif ve teminatla -
riyle Samsunda askeri satın 
alma komisyonuna müraca -
atları (1776) 7---3042 

İLAN 

Hava ihtiyacı için {15) ton 
vakum yağı pazarlıkla alma -
caktır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin hergün pazarlığa 
iştirak edeceklerin 12.8.1934 
pazar günü saat 14 de temi -
natlarile birlikte M.M.V. sa -
tın alma komisyonuna müra-
4'aatları. (1775) 7-3041 

tLAN 

Tekirdağında bulunan ·.,_ 
taat için (12,000) kilo koyun 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur İhalesi 22 ağt•9-
tos 934 çarşamba günü saat 
15 tedir. Talipler şartname
sini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için ı 
vakti muayyeninde teklif ve 
teminatlariyle Tekirdağ'da 
askeri satın alma komisyo
nuna müracaatları. (1761) 

7---3029 

iLAN 
Bumova'da bulunan kıta

a~ hayvanatı için (588,000) 
kılo saman kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
16-8-934 perşembe günü sa
at 10,5 da yapılacaktır. Talip 
Ier şartnamesini görmek üze 
re her gün ve miinakasaya 
iştirak icin de vakti muayye
ninde teklif ve teminatlariy
le Bumova askeri satın alma 
komisvonuna müracaattan. 

(1762) 7---3030 

İLAN 

Ordu ihtiyacı için (60,000) 
metre idrofil gaz kapalı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. 
İhalesi 25-8-934 cumartesi 
günii saat 14 te icra edilecek
tir. Evsaf ve şartnamesini 
görmek istiyen her gün öğ-

• leden sonra ve münakasaya 
· iştirak edeceklerin o gün ve 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Kumbara bütün bir istikbaldir! 

saatinden evel teklif ve t c- ! 
minat mektuplariyle birlık-ı 
te M. M. V. satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(1767) 7---3033 

iLAN. 

Ayrı ayrı şartnamelerle ve 
kapalı azrfla alınacak ohn 
Bursa'daki kıtaat için 
(540,000) Mudanya icin 
(276,000) Bandırma ıcın 
{279,996) kilo Unun müna
kasası 25-8-934 cumartesi rrü 
nü saat 15 te Bursa'da Fırka 
satın alma komisyonunda ic
ra kılınacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak icin de vaktinden eveJ 
teminat ve teklifnamelerivle 
Bursa Fırka satın alma ko
misyonuna mürac;:ıatlarr. 

{1763) 7-3031 

İLAN 

Hava ihtiyacı icin Eskise
hir hava mektebine nazari 
bir dershane inşasr kapalı 

zarfla münakasaya konmuş
tur. Sartnamelerini görmek 
istiyenlerin her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin 12-8-934 pazar 
günü saat 10,5 da teminatla
riyle birlikte M . M. V. SA. 
AL. KO. na müracaatları. 

(1597) 7-2803 

İLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
Eskişehir tayyare alayında 

üç adet su deposu inşası ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. Şartnamelerini gör
mek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin 11-8-934 
cumartesi günü saat 10,5 ta 
teminatlarivle birlikte M. M. 
V. SA. AL. KO. na müraca-
atları. ( 1599) 7-2804 

İLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
11460 metre mavi renkte kıs
tık elbiselik kumaş pazaıhk 
la satın alınacaktır. Şartna -
me ve nümunesini görmek 
istiyenlerin her gün öğle
den sonra ve pazarlığ-a işti
rak edeceklerin 4-8-934 cu
martesi günü saat 10,5 ta te
minatlarivle birlikte M M. 
V. SA. AL. KO. na müracaat 
lan. (1698) 7-2952 

İLAN 

Van hutahanesiyle Bat kale, 
Genr, Kiznnpa!I, Çaldıran'da bulu 

nan kıtaat için 99200 kilo sığır eti 
143241 koyun eti 12650 kilo ,eker 
12800 kilo sabun 5050 kilo zeytin 
yağı 4 700 kilo zeytin 23500 kilo 
g87. yaiı 504000 kilo odun 184 kilo 
~ay Ş220 kilo beyaz peynir 225000 ı 
kilo tnek aleni münakasa ile satın 
ılm~ :-r. kt•r. Münakasaları 2, 4, 5, 
6, aifııctM 934 tarihlerinde yapıla 
rai'm~l\n talipler teslim mahalleriy
le mıntakalarını ve şeraitini anla 
mak İİ7Pre hPr gün Ankara'da M 
M. V. safm alma komisyonuna ve 
"'ihııkuaya iştirak için de tavin 
olunan günlerde teminatlariyle Van 
askeri satın alma komisyonuna 
müracaatlan. (1642) 

7---2886 
İLAN 

( 4000) adet sahra pili mu
habere kıtaları ihtivacı için 
mübayaa edilmek üzere ale
ni münakasava konmnc;tur. 
İhalesi 15-8-934 c;;ar~amba gü 
nü ~aat 11 dedir. Taliplerin 
evsaf ve !?artnameleri gör
mek iizere her gün ö!?;lerlen 
sonra ve münak::\sava isti
rak edeceklerin de vakfrıde 
teminatlariyle M . M. V sa
tınalma komisvonuna miira
~aaatl~rı (1~R?.) 7---?~44 

Ankara Rt>ledive Reis · 
liii ilanlan. 

İLAN 

Başı boş bulunup Temiz
lik hanında muhafaza edilen 
bir merkep, bir keçinin sahip 
leri üç güne kadar müracaat 
etmedikleri takdirde satıla-
caktır. ( 1772) 7-3039 

İLAN 

Reno markalı bir adet kam 
yon 7-8-934 sah günü saat 
on buçukta belediye encüme
ninde pazarlıkla satılacağın
dan taliplerin müracaatları. 

(1768) 7---3028 

O. D. V o ilan ve Liman 
lan U. Md. Sa. Al. Ko· 

misvono ilanlan. 

İLAN. 

Derince Limanı tahmil ve 
tahliyesi işlerinin kapalı zarf 
la münakasası 22 ağustos 
çarşamba günü saat 15 te An 
kara' da idare merkezinde ya 
pılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinde beşer 
liraya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. (1742) 3021 

• 

Ankara tevazım Amirli
Ai Satın Alma Komis 

yoııu ivlanları 

İLAN 
Otuz dokuz bin kilo pirinç 

kapalı zarf usuliyle ihalesi 
18- ağustos - 934 cumartesi 
günü saat on dörttedir. Şart
namesini görmek üzere her 
gün ve ihale günü de vaktin
de teminatlariyle teklif ınek 
tuplarım makbuz mukabilin 
de Ankara levazım Amirliği 
satın alma komisyonu riya
setine vermeleri. {1692) 

fLAN 

Dört yüz ton yerli kok kö
mürü kapalı zarf usuliyle iha 
lesi 22 ağustos 934 çarşamba 
günü saat on dörttedir. Şart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için 
de vakti muayyeninden evel 
teminat ve teklif mektupları 
m makbuz mukabilinde An
kara Levazım Amirliği satın 
alma komisyonuna vermele-
rı. (1737) 7-3019 

Kiralık daire 
Hakimiyeti Milliye Mey

danında kalorifer, Havagazı, 
Su, Banyo ve her türlü esba
bı istirahatı havi bir daire 
kiralıktır. Taliplerin Haki-
miyeti Milliye meydanında 

Koç Zade Vehbi Bey ticaret
hanesine müracaattan. 

7---3017 

Kiralık ev 
Y enişehir'de Şurayı Dev

let arkasında Fevzipaşa cad
desinde Binbaşı Şehap Beye 
ait evin birnci katı kiralıktır. 
Her türlü konforü haiz üç o
da bir hol ve bir antresi var
dır. İçindekilere müracaat. 

7-3015 

Müteahhit ve inşaat 
sahipf erinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsitya 

kiremidi ehven fiatla satış 
evi Eskişehir oteline müra· 
.::aat. Telefon: 3272 

Satlık arsa 
Çankırı caddesine pek ya 

kın ve iki yolun köşesinde 
420 metre murabbaı. 

Ankara eczahanesine mü-
racaat. 7---2992 

t ACUSTOS 1934 ÇARŞAMB~ 
!L 

1 - As. Liselerinin 11, sınıfları 1 ağustos 934 de liselerirı 
diğer smrflarile orta mektepler 1 eylUl 1934 de derse baş .. 
lıyacaklardır. 

2 - Orta mekteplerde lisenin 9 ve 10 sınıflarmın ikmat 
imtihanları 10 ağustos 1934 de başlıyacaktır. Talebenin onf 
göre mekteplerine iltihakları lüzumu ilan olunur. (1758) 

7---3016 

Mektepler alım satım 
komisyonu reisliğinden 

Mektepte yeni yapılan bir dershanenin doğrama işlerl 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Bu işe girmek istiyen)er teminat~ 
lariyle ve ehliyetlerini gösterir vesikaları ile birlikte ihalG 
günü olan 2 ağustos 934 tarihinde saat 15 te komisyona. 
şartnameyi görmek istiyenler de mektep müdürlüğüne mü .. 
racaatlan. (1752) 7---3011 ı 

Afyon Vilayetinden: 
Kati ihalesi 22 temmuz 934 tarihine mukarrer iken mü• 

nakasa müddeti zarfında talip zuhur etmediğinden müna .. 
kasa müddetinin temdidine mecburiyet hasıl olan 2415 lira 
60 kuruş bedeli keşifli zafer abidesi duvar ve merdivenleri 
inşaatına ait münakasa müddetinin 8 ağustos 934 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 16 da kati ihalesi icra kılınma~ 
üzere on beş gün müddetle temdit edilmiş olduğundan ke .. 
şifname ve fenni şamameyi tetkik etmek istiyenlerin Nafı~ 
dairesine ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin de ihal4 
günü muayyen saatte vilayet daimi encümenine müracaat" 
lan ilan olunur. (4250) 7---3014 

Mektepler alım satım 
komisyonu reisliğinden : 

İnşaat mektebi için aşağıdaki işler ayn ayn pazarhğıt 
konmuştur. Bu işlerin ihalesi 2 ağustos 934 perşembe günil 
saat 15 tedir. Talip olanlar birinci teminatlariyle komisyo
na, şartnameleri görmek istiyenler de mektep müdürlüğüne 
müracatları. {1751) • 

1 No. lu İş: 135.95 metre Tul duvar dibi tnekeci işi 
9230 ,, " dere " " 
10 adet hazne ,, ,, 
30 metre oluk 
10 adet Hazne tamiri ,, 

2 N o. lu İş: Kalorifer kazan dairesi isçiliği. 
" " 

7---3010 

Ankara Nüm,·ne hastanesi 
Baştabibliğindenı 

Hastanenin lsmetpaşa pavyonunda mevcut telefona ili 
veten diğer pavyonlara konacak altı adet dahili telefon ve 
buna müteallik tesisatı ve mevcut santralın 30 telefonluk• 
tan kırk telefontuğa c;;·ıkarılması ve İsmetpaşa pavyonunda.
ki telefona ilavesi şartnamesine göre pazarlık suretiyle ta.
libine ihale edileceğinden talip olanların pazarlık günü olall 
2 ağustos 934 perşembe günü saat 11 de hastanede müteşelC 
kit komisyona müracaattan itan olunur. (1726) 7---2997 

1 
• 
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Ankara Birası 
Herkesin Sevdiği 

OR·M AN Ç i FT LiGi 
• 

nın 

Ankara Birası 
Çok Yakında Çıkıyor. 

T~RKiYE 

Z:IRAAT 
9ANKA51 

Bursa Belediye Riyasetindan: 
l!eşif bedel; 

Lira 
23 493 Garaj binası inşaatı 

• Zafer meydanında itfuiye garajmm inşası işi proje, ke
l!fname ve şartnameleri dairesinde kapalı zarf usuliyle ek
'11tnıiye konulmuştur. 19 8. 934 pazar günü saat 11 de iha
lesi Yanılar..aktır. (Proje, keşifname ve şartnameleri üç lira 
lrlukabiJinde isti} enlere gönderilir.) İstekliler bütün şartlan 
•nı m k icin Belediye muhasebesine ve ihale günü belli sa
~t:nrt--n önce de teminat ve tek1if mektubunu bir kapah zarf 
Çıne koyup vermek üzere Belediye encümenine gelsinler. 

(1770} 7~3027 

ZAYi 
Aabn Defterdarhiındı 

494 395 liva numarumda byd· 
h n ba emvaldea m..,_ al.ak· 
tıyım. Yedimdeki maq -.Mi ra
miıini 30-7 -934 tarihinde Ankın
da zayi eyledim yenisini pkarıca
imdu llib.i olma41;1 w W..
lar tarafındu atideki adresime 
ıüderildiii talulne kendisinin 
me .. mı edilecep.i ilan ederim. 

Ankara'da Sakarya Mh. Mahpaı 
hane sokağında 32 No. hanede llJI· 
liil Mehmet. 7-3037 

.,4nkara -Acen fası 
MIHCI OGLU HALİL NACİ 
-ANKARA-

A~. •n. IJ. Mıl. Sa. Al. 
knmiıııvonu ilanlan. 

500 MERTE MİKABI CE
VİZ TOMRUÔU. 

Yukardaki malzeme ka -
pah zarf suretiyle 5.9.1934 
tarihinde saat 14 de ihalesi 
icra edilecektir. Taliplerin 

BOURLA BIRA'DERLER VE ş• 
------

Ziraat Vekiletinden: 
ı - Bu sene Avrupa'ya orman işltemesi stajı ve muhte- · 

lif ormancılık şubelerinde ihtısa'" tahsilı yap. a ~ üzere 15-20 
efendi gönderilecektir. . 

2 - Bu efend · er aşağıda yazılı şartları haız olanlar ara-
sından seçilecekt r: 

A - Yüksek Orman mektebinin 1931-1934 seneleri mezun
larından olmak. 

B - Üç senelik imtihan numaralann n vasatisi 16,5 tan 
' uk rı olmak. 

C - Sıhhi vaziyeti müsait olmak "tam teşekküllü hasta
nelerden mufassal rapor almRlc. ası şehadetnamesi vermek.,, 

D - Yaşı 30 dan vukan olmamak. 
E - Avrupa'da staj ve tahsilini '>itirinciye kadar geçecek 

müddet icin askeri va?.iyetini tesbit ve tevsik etm k. 
F - Staj veva tahsiıter=ni b.tircrek dd1ctü-ünde vekal~

tin !!ÖstereceiYi hi m ti tTÖreceö-ine dair nümunesi ve hile 
teafthüt ~,.nedi vermek. 

3 - Bu şartı haiz ('))anlar önderi!:. ek miktarı erse 
aralannda secme imtiham yapılır Secilen efendilerden ta
vin olumm c::uhelerde ihtısas vapacaklar ,eynca ibtısas imti
hanına t~bidirler. 

4 - Stai veva tah!!:ile aitmek istivenler 15 a~tstos 1934 
tarihine kadar bir istida ile ivcao edf!n vesik:tlan da ili~tıre
~k <lnö-rud:m doıTruya İstanbı1l'na Vüksek Orman Ackt"bi 
'RP.ktörliiö-üne mH.-;ıcaat etmelirlir. Fazl:t m;ıl"'ınat Rektör-
lükten alırur. ( 4224) 7-3025 

Trabzon Be ediye 
Şartname için her gün <;ile -
den sonra, münakasaya gir -
mek için de o gün teminat 
(ve teklifat) ite müracaatla- 8313 lira ot kuruş bedeli keşifli Gazi Paşa caddesi ve Te-
n. (1 ?00) 7-'2973 retuvarlannm parke kaldmm inşaatı üi;aJı zarf usuliyle 

ve y;nni gün müddetle münakasaya koiıulmuştur. Fenni 
90 TON GAZOİL ehliyeti haiz taliplerin 12 ağustos 934 talihine müsadif pa-

Yukardaki malzeme pazar zar ,;inil saat 14 te Belediye encümenme müracaatları ilan 
hk suretiyle 8-8-934 tarihin- olunur. (1756) 7-3023 
de saat 14 te ihalesi icra edi· ----------------------
~ecektir. Taliplerin teminat 
ile müracaatJan. (1759) 

7-3032 
Ankara inb·sarlar 

Başmüdürliffnindenı iLAN. ~&-

Kırıkkale muhafız taknn Sekili Tuzlası memurlarının tatlı su ihtiyaçlarının temi-
e~radiyle Yahşihan topçu mü ni için her gün bir metre mikap suyun Tuzlaya bir baı;ak 
hımınat deposu efradının 2 Sdat mesafede Kabaklı köy çeşmesinden getirilmesi puar· 
Teş. 934 ırayesine kadar ihti- hkl;:\ ihale edilecektir. 
Yaçlan olan (15000) kilo o . İhale ağustosun yirminci pazar günti 11Ut on clörttcdlr. 

dun ile (9100) kilo eklT'eğ"in Su getirilmesi bir sene devam edeca.ldtir. . 
al~eni münakasa suretiyle 20 Pazarlığa ~şmek istiyenlerin ~ara İnhıurl~~ Baş-
agustos 934 tarihine müsadif müdı.irJüğüne yahut mezktir Tuzla meırnarluguna muraca • 
Pazartesi l?iinü ihaleleri icra atbn (1745) 7-3020 
kılınaca~mdan taliplerin o/cı -----------------------
7.s teminat akceleriyle birlik T b 8 J d• 
te Kırıkkale askeri fabrikalar rP ZOD e e ıve 
Sat;n alma komisyonu riya - R • • v • d 
setıne gelmeleri ve mübavaa eıs ıgın enı 
edilecek olan ekmek ve odu 
!111!1 Şartnamelerini f{Önnek 1677 liaa 89 kuruş bedeli keşifli Ga~ Paşa caddesi li ım 
ıstıvenlerin de her gün Kırık inşaatı kapalı zarf nsuliyle ve yirmi gün müddetle münaka
kate yo1tama memurluğuna uya konuJmııştur. Fenni ehliyeti haiz ~iplerin 12 apaetdll 
müracaatlan llan olunur. 934 tarilıiııe müsadif pazar günü saat \.4 te Be1ediy... encü-

(1735) 7- 3001 menine mtlracaatlan ilan olmm. (1757} 7-30Z7 
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EV HANIMlARI ! 

Yaz mevsiminin ağır sıcaklarına ta

~ hammül edecekmisiniz? Aileniz efra

dının soğuk meşrubat içmekten ve 

sıhhi mekülat yemekten · mahrum 

kalmalarına razı olacakm"ısınız? Daha 

fazla tereddüt etmiyup derhal faali-
yete geçmelisiniz. Size bu hususta 

vardım edecek FRiGiDAİRE vardır· . 

fl'f'lsldalre aözO taşımıyan her soiuk hava tertibatı 

hakiki bir .. Frtcldalre" deilldlr. 

BOURLA BİRADERLER ve Ş5 ' 

UFRJGIDf\IRE" 
OTOMATiK ELEKTRiK SOÖUTMA TERTİBAT! 

Ceneral Motor• Mamuıatı 

Bitlis Jandarma Mektebi 
kumandanlığından: 

Bitlis Jandarma Mektebinin iaşeleri için aşağıda yazılı 
iki kalem erzak ve yem kapalı azrfla münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 19 ağustos 934 pazar günü saat dokuz buçukta
Öır. Taliplerin teminat vesikalariyle teklif mektuplarını 
jandarma mektebi mübayaa komisyonuna vermeleri ilan 
olunur. (4256) 

270,000 kilo Arpa, 255,000 kilo ekmek. 
7-3036 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 

Yeni yapılan Emlak Bankası için iymal edilecek olan 
aemir dosya dolapları münakasaya konmuştur. İhale 13 
ağustos 934 pazartesi ıgi.inü saat onbeşte açık kırdırma sure
tiyle yapılacaktır. 

Proje ve direktif Fen heyeti nezdindedir. Mi.inakasaya 
girecek olanlar her ~Un öğleden sonra müracaat \'C projeyi 
tetkik edebilirler. 

Münakasaya girebilmek için 300 liralık teminat vermek 
lazımdır. 7-3026 

Ankara inhisarlar 
Ba~müdürlügünden: 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlük depoS"1nda mevcut 101)0 
tane müskirat sandığı satılacaktır. Satış ağustosun 20 inci 
pazar günü saat 14 eledir. P<tıarlığa iştirak cdecekler[n o/o 
7,5 hesabiyle 2250 kurus t'"Wıinat parası yatırm:ılclrı meşrut
tur. İsteklilerin Başmüdürlükte müteşekkil korni~yona :.nü-
racaatlarr. ( 1774) 7-3040 

Tütahya Jandarma Mektebi 
Kumandanlığından: 

Kütahya Jandarma Mektebinin 1 Eyllıl 934 tarihinden 
itibaren bir senelik ihtiyacı olan aşağıda yazılı ( 42) kalem 
erzak ve yemden yalnız ekmek kapalı zarfla diğerleri açık 
eksiltme suretiyle 1 ağustos 934 tarihinden itibaren 21 gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. Münakasa 22 ağustos 
934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 9 da mektep ku
mandanlığı dairesinde müteşekkil komisyon huzurunda icra 
edileceğinden taliplerin şartnameyi almak ve öğrenmek 
Üzere mektep kumandanlığına ve muayyen olan zamanda 
'710 75 tminatı muvakkate makbuzlariyle Komisyona müra
caatlan. (4217) 
Asgari Azami Erzakın cinsi 
190000 200000 Ekmek 
35000 40000 Sığır eti 

800 1000 Koyun eti 
3000 3500 Sade yağı 
7000 8000 Bulgur 
5000 7000 Pirinç 
3000 3500 Tuz 
5000 7000 Soğan 
2700 3000 Sabun 

1800(.l~ 200000 Odun çam 
7000 8000 Kuru fasulye 
4000 5000 Nobat 
8000 10000 Patates 
1800 2000 Toz ıeker 
2000 3000 Kırmızı tomales 

300 400 Zeytin tanest 
3000 4000 Mercimek 
l 500 2000 Kura üzüm 

2000 
3000 

500 

çekirdeksiz 
2500 Şehriye 
3500 Makaraa 

700 Süt (yağı alın· 
mamıı) 

500 

60 
3000 
4000 

13000 
8000 
5000 
500 

2000 
3GO 
400 
400 

100000 

3000 
2000 
1000 
800 
400 

2000 
500 

2000 

600 Un 0-c! 
nevi) 

l 00 Kırmızı biber 
4000 Kabak 
5000 Patlıcan 

15000 Arpa 
10000 Kuru ot 
6000 Saman 
1000 Taze bamya 
3000 Lahna 
500 Sarmısak 
600 Sirge 
500 Salça 

125000 Soba odunu 
meıe 

4000 Prasa 
3000 lspanak 
2000 Bakla 
1000 Semiz oto 
600 Zeytin yağı 

3000 Y. Fasulya 
1000 iç bezelye 
3000 Börülce 

7-3024 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1: Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat 
ve Orman Fakültelerine meccani leyli ve ücretli leyli ve ne· 
hari erkek ve kız talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul şartlan 
a~ağıda yazılıdır. 

A: Türk tebaasından olmak (Ecnebiler hususi talimat· 
namesine göre kabul edilir). 

B: Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 
C: Leyli olacak talebenin yaşı 17 den aşağı 25 ten yuka· 

rı olmamak. 
D: Mesleklerinin iycap ettirdiği beden kabiliyeti ve 

sağ-lamlıktarı hakkında tam teşekküllü hastahanelerden 
sıhhat raporu getirmek ve aşı şehadetnamesi vermek 

E: Beledive veya polis merkezlerinden hüsnühal maz· 
batası P'etirmek. 

2: Enstitü ve girmek isti yenler yukarda ki vesikalarla bir 
tikte 6 kıt'a fotoğrafı bir istida ite doğruca Ankara'da Yük
sek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne ~öndermelidirler. 

3: Müracaat zamam temmuzun onuncu gününden EyH\
lün sonuncu gilnüne kadardır. 

4: Evrakı tam olmıvanlar Enstitüye kabul edilemezler 
Müessese kav1t ve k~hul f"di1en talebeyi iki ay zarfında tek· 
rar muavene ettirir. Kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanlarm 
kav<lt silinir. 

5: Leyli mecr.ani talebeden ~tai veva tahsil devresi icin
cle staimr ve\•a 'F'akilltesini h1rakanlarrlan veya cezaen cıka
nlanlarrl~rı htikQm .. tce vaprlan m<ısrafı öcliveceklerini rlair 
Enstitüniin verec,.n-i rıH..,,uneye göre Noterlikten musaddak 
kPfalp+::tme vereceklerdir. 

6= Vaktinde tam evrakla mUracaat etmisler arasında ka· 
bnl edilecek t~lt-hP ilinl"'na derecesine vemüracaat tarihle· 
rinP rröre tefr11< r~ilecektir. 

7: 7,ir;:ıat. B::ıvtar. Onııan Ftıkiiltelerine atrnacak talebe
ler t<ıhii ilimler f~1<liltesinin 1. 2. ~ üncü sömestrlerinde mev 
cut nPr .. leri CT"' t~ldhe mecburdurlar. 

8: Ziraat Fakiiltes1ne alınarak tnleb~ Ankara'da Gazi 
Orm'ln Ciftli<Yinrle on av stai göreceklerdir. 

Talebeve hu ~t::ıi müdnetince yemek ve elbise masrafları 
karsılröt olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah \•erilmez. 

9: Ücret ti leyli talebenin iicreti üç taksitte ödenmek üze· 
re 275 liradır. 

10: Ücretli lev1i talebe tercih olunur. Kabul şartlarını ha· 
iz olan nehari talebe için miktar tahdit edilmemistir. 

(1436) 7-2598 

Vilayet Nafıa 
Baş m~hendisliğinden: 

Beieii muhammenesi (5621) liradan ibaret bulunan hen
zin ve diğer yağlar 9 ağustos 934 tarihine müsadif perşembe 
günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usntivle 
münakasaya konulmustur. Talipler seraiti anl<lmak i~in her 
gün Nafıa Başmühendisliğine müracaat edebilirler. 

Münkasaya istirak için (422) liralık teminat makbuzu 
veya bankanın kefalet mektubunu mazruf teklif mektuhiyle 
beraber kanuna göre hazrrlıyarak ihale saatinden evet vila
yet encümeni reisliğine vennis bulunmaları itan olunur. 

(1677) 7--2936 

Istanbul: Posta Telgraf ve 
Telefon. binalar ve levazım 
müdürlüğünden : 

Yeşiköy ile Yeşilköy telsiz istasiyonu arasına konulmak 
üzere 3900 metre elektrik kablosu kapalı zarf usulü ile mü· 
nkas...ıya vazolunmuştur. Taliplerin 12 eyllıl 934 çarşamba 
günü öğleden sonra saat 14 te Beyoğlunda Posta T. T. mer
kezi ücüncü katta mübayaa komisyonuna müracaatla şart -
namedeki tarifat dahilinde ihzar etmiş oldukları tekliflerini 
mübeyyin ve teminatı muvakkatlerini muhtevi kapalı zarf
larının elden komsyona tevdi eylemeleri ve şartnameyi her 
g-Ün alabilecekleri ilan olunur. (3780) 7-2702 

ihtiyarlamamak iç in 

Bira içmelidi. 
Voronot aıııı yaptırarak gençle§eD bir ıat gençliğini aııya değil •!•Yl 

müteakip her rün muntazaman aldığı biralara medyun olduğunu H ancak 

bu sayede kendinde kunet ve dinçlik hissettiğini ıöylemiıtir. Fenni olan 
hakikat te budur. Genç kalmak nayatnuzı scmıek hayattan ıevk alma.k 
için. 

HIRA 1ÇtNIZ 

ı AGUSTOS 1934 ÇARŞAMBA 

Maliye Teftiş Heyeti 
Re· sliğinden: 

Teftiş heyeti maiyetinde çalışmak üzere alınacak tetkik 
memurları hakkında Hakimiyeti Milliye, Milliyet ve Cüın· 
huriyet gazetelerinin 1,10, ve 20 temmuz tarihli nüshaların· 
da çıkan ilanlardaki asgari yaş kaydı kaldırılmıştır. Yaşla· 
rı yirmi sekizden yukarı olmamak üzere evelce ilan edilen 
şeraiti haiz taliplerin 15 ağustosa kadar Ankara'da Malire 
teftiş heyeti reisliğine müracaatları. (1718) 7-3018 

Harita U~um Müdürlüğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Jeodezi ıubesi için (4) 

adet hesap makinesinin aleni münakasası 15-8·934 çarşamba 
günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teıninatlariyle 
CebecPde harita umum müdürlüğü satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1573) 7-2789 

Ankara Valiliğinden: 
l - Kızılcahamam yatı mektebi talebesi için mayıs 935 gayeıiue 

kadar muktazi süt. yoğurt, sebze ve saire gibi 14 kalem erzak (357,S) 
lira muhammen bedel üzerinden pazarlıkla münakuaya konulmatlar. 

2 - Pazarlığa girişme kistiyenlerin miinakuadan eve) muhamme• 
bedelin o/o 7,5 ğu nisbetinde muvakkat teminat akçesini mıılıasebei h'!,: 
susiye veznesine yatırmalan lazımdır. 

3 - Tal iplerin fufnameyi görmek üzere her gün vilayet maarif 
müdürlüğüne ve 6.8.934 tarihine kadar ber pazartesi, perıembe güall 
saat 15 te daimi encümene müracaatlan (1540) 7-2727 

lstanbul Deniz Levazım 
satın alma komisyonundan: 

18,000 kilo Beyaz Üstübü: Kapalı zarfla münakasasıı • 
16 ağustos 934 perşembe 

18,000 ,, Elvan Üstübü: saat 10,30 da. 
Deniz Levazım Depolan ihtiyacı için yukarda cins ve mik 

tan yazılı iki kalem malzeme 16 ağustos 934 perşembe günil 
saat 10,30 da kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Şartna .. 

mesini görmek istiyenlerin her glin münakasaya girecekle• 
rin de usulü dairesinde kapatılmış teminat ve teklif mektup 
lariyle Kasımpaşa'da kain komisyona müracaatları. (4064)' 

7-2818 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
Gazi Orman Çiftliğinde inşa edilecek P. T. T. binası 13 

ağustos 934 pazartesi saat 15 te ihale edilmek üzere 25-7-934 
ten itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile mw 
nakasaya çıkarıldı. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere Basmüdürlüğe müracaat• 
lan. (1716) 7-2970 

Ankara Va.liliğinden: 
1 - Kızılcahamam yatı mektebi talebesi için mayıs 935 gayeaİn( 

kadar muktazi erzak (4730) lira muhammen bedel üezrinden pazartııc. 
la münakasaya konulmuştur. 

2 - Pazarlığa girişmek istiyenle:-io münakasadan evel mubamme" 
bedelin o/o 7 ,5 ğu nisbetinde muvakkat teminat akçesini mubasebei hu• 
susiye veznesine yatırmaları lazımdır. 

3 - Tal iplerin şartnameyi görmek üzere ber gün vilayet maarif 
müdürlüğüne ve 6: 8: 934 tarihine kadar her pazartesi ve perşembe gü 
nü saat 15 te daimi encümene müracaatları. ( 1541) 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Yüksek ıiraat enstitüsünün kaloriferli binalariyle sobalı binalarına 
beı aylık teshini kapalı zarf usoliyle münakasaya konulmu!tur. Talif 
olanlar şartnamesini görmek için enstitü muhasebesine ve münakasaya 
i,tirak için de o/o 7,5 teminatlariyle ihale günü olan 4 ağustos 934 tar1' 
bine müsadif cumartesi günü saat 15 le enstitü idare ve ihale komiıyo • 
nnna müracaatları (1536) 7 - 2725 

1 43 ~·~~~!~!e~ir .!!~'!!!akta olan bu 1 
1 baftalı~ resımli gazt'teuır Ankara· da sauı, yeri A K B A 

kütüphanesidir. Senelik Abone 1 O lira. Beher sayısı 20 kuraı. 

imtiyaz sahibi ve baımulıarriri 1 
FALiH RIFKI. 

1 SİNEMALAR 1 Umum Nefriyab idare eden yazı 
f ,teri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankırı caddesi civarında Haki · 
miyeti Milliye matbaasında ba · 
sılmıftır. 

Abone ve iyi in l>edelteri: Mü es 
sese veznesine verilir. Yahut posta 
!leya [ankı.. vasıtaıiyle göndtrilir 
flariçt.. kimeıinin tahsil salilıiyeti 
voktnr. 

( YENi ] 

Tamirat münasebetile 
kapalıdır 

BU GUN 
İki Film: 

IKuLOP) 

1-H ARP 
2-Evlendirelim mi? 

Bu gece 

Evlendirelim mi? 


