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iÇ SA YIF ALARIMIZDA 
Yarı siyasi, Hindenburg öldü: Bur
:ıan Asaf - Özdilimizle, ikinci ku 
rultay: M. N. - memleket ve yaban 
:ı postası - Pekarski'nin yakut lU 
gati - Avusturya turizmi - Rasyo 
nel demir sanayii . 

~lareşal Hindenburg öldü Avusturya' da sükun 

Hükumet orduya 

M. Hitler .... 

Giüulclik. 

HUDA MI KUSUR? 
Zaman gazetesinde geçen gün 

bir başmakale çıktı. Başlığı şu: Bu 
ka~ıncı mütehassıs? 

Daha m~§rutiyetin ilk zamanların 
da maliyemizi düzeltmek için mü
lehasaıs getirmişiz. Cümhuriyeti? 
on birinci senesindeyiz. Hala malı
Jetniz yeniden mütehassıslar get!· 
rilecek kadar berbat bir halde mı
dir? 

Orduda, Maarifte, lktısat, Na
fıa, Maarif Ziraat, Gümrük ve İn
hisarlar V~kaletlerinde de ecnebi 
~ütehassıslar çalışmış veya çalış
tnaktadırlar. Biz meşrutiyete devam 
et.Jniyoruz. Biz yeni bir devlet kur· 
,duk ve on bir senedenberi mütema· 
diyen ıslah halindeyiz. Meşrutiyet 
d;vleti ile cümhuriyet devletinin va-
21Yfe ve işleri arasındaki derin ve 
~slı farkları bir tarafa bırakalım, 1 
hız durmaksızın ilerlemek, durmak· 
•ızın her şeyin daha eyisini daha ta
hıa.mını arayıp bulmak yolundayız. 
J 944 senesinde de belki yerli veya 

Mareşal Hinden'1urg. 

~nebi birçok mütehaas••larıa her Almanya 'da bay 
1fnniz için yeni mütaverelerde bulu- • 
nacağız. Ecnebi mütehassıs aleyh' e kl 
h~r delil değil, leh'e bir delildir. Biz ra ar yarıya 
h,r takım itlerde ecenbi mütehassıs· • d • •ı k b 
Jl\rın nihayet bizim düşündüğümüz, ın ırı ece on eş 
kararlaştırdığımız ıeyleri tasdik et- •• f f l k 
blekle iktifa ettiklerini de. görü?'o- gun yas u u oca 
tuz. Ecnebi mütehass11 getırmeğı: 

- Yahu bakınız, on aenedenbe- Bertin, 2 (A.A) - Bütü11 resmi daire 
ti muvaffak olamadıklarını kendile- ler, milli cenaze ıününe kadar, o gün de 

ri İtiraf ediyorlar, dahil olmak üzere, bayraklarını matem a
Gibi demagoji tarizlerinden çe- lameti olarak yarıya indireceklerdir. 

kinerek reddetmedii?imiz gibi, mü- Halk da aynı tarzda hareket etmeğe 
\elıasaıslar hazan sadece bizi tasdik 

davet olunmuştur. Katolik ve proteıta11 ettikleri vakit: 
· k kiliı;eleri makarnalı milli cenaze gününe - Her ıeyi kendimiz mu ~m-

bıel yapıyoruz; artık ne Avrup
1
a ya kadar, her gün akşamları saat sekiz ile 

&danı gönderelim, ne Avrupa dan dokuz araarnda matem çanları çaldıracak-
lldanı getirtelim, !ardır. 

. Gibi sakat bir gurura da düşme· Aynı müddet zarfında bütün şenlikler, 
)'ız. tiyatro ve musiki ve bilcümle oyunlar ta-

Y eni devletin vaziyfe ve mesu- til olunmuştur. 
liyetleri ağır ve karışıktır ... Birçok 

Bütün devlet memurları, on bet gün !efehbüılere yeni baştan gırıyoru.z. 
11.• • f h matem alameti olarak siyah kol sargılan •Yietrutiyet bize bu vazı e, mesu • 
l'~t ve teşebbüsleri baıaracak ~l~n asacaklardır. Cenaze günü, bir dakika sü
hır ilıtısas kadrosu devretmemııtır. kut muhafaza edilecek ve bu müddet zar. 

kadromuzu kendimiz yaratıyoruz. fında her türlü it ve nakliyat tamamen du 
tlcaiklerimizin ne kadar çok old~ : racaktır. 
~nu hükumet reisi Millet Meclısı 
-Uraüsünden millete bildirmekte 
••la kusur etmemitıtir. .. I 

• - Maliye şimdiye kadar duze • 
"''• nlmalı idi .• 
.. Fakat bilaistisna her it .için. a!nı 

'öz aöylenebilir. Bunun netıcesı t 0 Y· 
le bir hükme varmak olmaz mı: 
, - On sene sonra Türkiye' de 
düzeltilecek hiç bir şey kalmamalı 
ld·' 1 • 

Muhterem Zaman sahibine ha~er 
~erelim ki me$rutiyetten devr~ldıgı· 
llıız hu memleketin iymar ve ıhra.sı 
on senelik deiiil belki on nesılhk 
Lir davadır. Bir ~oktaya daha iıaret 
edelirn: Ekseriya her kusur. Bakır· 
köy tahsil şubesinin tenkidi. kadar 
kolayca gösterilebilir; hakıykatte 
Lirçok kusurların ıslahı da, 0 kada~ 
8ade olabilir. Fakat bunların h~'!sı 
hir araya toplanıp, son ~er~e. gırıft 
olan halk ve hükUmet ıslerının to : 
!>unun b · rden tam ayarda işleme;' 
bıevzubahs olduğu vakit, mese e 
liaşka bir şekle girer. Devle~ l~ v~· 
'Ya 17 milyon vatandaşın ıç~ımaı, 
zirai, mali iktisadi, v. s. bütün.!stek 
IE:ri veva sik"vetleri ile her gun le· 
tna~ halindedir. 

Münakasayı başka cepli~sinden 
"1ahrı: Biz ilerltwis halindeyız. An· 
c* Yaptığımız işlerin tantanalı gö.~· 
'erit' arkasında, yapacağımız, du-

zelteceğimiz itlerin çokluğunu giz
lemek, kendimizi ve başkalarım u
yutturmak istemiyoruz. Lakin haki
ki hüsnüniyeti de cümhuriyet hüku 
metinin bu tevazuunu suiistimal et
miyerek yapılan yapıcı ve yardımcı 
tenkitlerde arıyoruz. Muhterem Za
man sahibi arasıra hatırından bazı 
irıatlarda bulunmak arzusu geçi· 
yorsa da müstakil olmasının bunla
rın suitevil edilmesinden kendini 
korkuttuğunu söylüyor. Kendisi 
Millet Meclisinde Halk Fırkası mün 
tehiplerinin rey vermiş olduğu müs
takil mebuslar olduğunu şüphesiz 
biliyor. Ama, herhangi bir vekalette 
bir ecnebi mütehassıs çalıştırıldığı 
vakit: 

- On senedenberi ne yaptınız? 
Diye bir sual karşısında kalır

sak, bunu hüsnütevil etmenin nasıl 
mümkün olacağını düşünürüz. Eğer 
muhterem Zaman sahibi bir gün ga
zetesini 100 sayfa neşretmeğe karar 
verdiğini bize haber verecek olursa, 
10 senedenberi yaptıklarımızın bir 
listesini kendisine göndermeği va
dederiz. 

FALiH RIFKI 

• 

Reisicümhur oldu hitaben bir emrı 
yevmi neşretti. --Bir kanunla reisi-j 

cümhurluk ve baş-ı 
vekillik vazif ele

Viyana, 2 ( A.A.) - Orduya hl\ 
taben ne§rettiği bir emriyevmicle, 
Avusturya hükumeti, müsellah ku.,. 
vetle, Avusturya'claki me~ru nizamı 
ihlale te§ebbüs hareketinin akame
te uğradığını ve mücadelenin bitmif 
olduğunu habeı· vermkteclir. 

Hükumet, M. Dollus'un eserine 
devam edecektir. ri birleştirildi. 

Berlin, 2 ( A.A.) - Hükiimet, 
Mareşal Hindenburg'un velatınclan 1 
itibaren derhal meriyete geçmek 
üzere bir kanun neıretmiştir. Bu 
kanun mucibince alman reisicüm -, ·ı 

"Döktüğünüz kan, sadece Avu• 
lurya'nın sullau için değil, bütün cliin 
ya sulhu için feda edilmiıtir. Asile
rin galebesi, mqum bir karıılı~tl 
ve çok ağır bir harp tehdidine mü,... 
cer olacaktı. HükUmet, i,sizliği .,. 
sefaleti halilletmeği en büyük val 
le telakki etmetkedir. 

hurluğu vezaili bacvekalct vazı e • 
, :t B. 

siyle tevhit olunmaktadır. ınaen -
aleyh, reisicümhurluk salahiyeti M. 
Hitler'e intikal etmiştir. 

Ordu ve donanma 
M, Hitlere sadakat 
yerniı1i edecek 

Berlin, 2 (A.A) _ Alman ordusu baı 
kumandanı, ordu ve donanmanın derhal 
M. Hitler'e sadakat yemini etmelerini em 
reylemiştir. Yemin ıu suretle edilecı.; tiı : 

"Allah huzunanda, mukaddes bir ye· 
minle, Almanya'nın ve alman mllletinin 
reisi Adolf Hitler'e bile kaydüıart itaat 
edeceiime yemin ederim. Bu yeminimi ye 
rine getirmek için her dakika kahraman 
bir asker gıbi hayatımı fedaya hazır bulu 
nacağım.,, 

Mareşal hali ilıtizarda iken. 

Berlin, 2 (A.A.) - Havas bildi· 
riyor: Reisicümbur hali ihtizarda -
dır. Norveç sahillerinde bir gezinti 
yapmakta olan harbiye nazırı Cene 
ral Von Blomberg, dün akşam tay • 
yare ile Berlin'e dönmüştür. 

Bazıları, mumaileyhin, gündüz, 
reisicümhur Hindenburg'un yanına 
gittiğini iddia etmektedirler, fakat 
bunu teyit etmek kabil olamamıştır. 

Baıvekil Aitler de yakında Ber
lin' e dönecektir. Zannedildiğine gö 
re, vaziyetin icap ettirdiği tedbirleri 
almak üzere mühim bir kabine içti -
maı yapılacaktır. 

Hindcnburg dün saat 9 da öMii. 

Neucleck, 2 ( A.A.) - Almanya 
Rei•icümhuru Marqal Hinclenburg 
bu sabah •aat dokuzda vefat el -
mittir. 

Mareşal 
Hindenburg'un 
tercümeihali 

Fled Mareıal Hindenburg 1847 de 
Pozen'de doğmuttur. Askeri mektepte 
okuduktan sonra 1866 da mülazim rütbe 
sini aldı ve Prusya muhafız piyadesinde 
muvazzaf olarak 1866 da Avuıturya'ya 

1870 - 71 de Fransa'ya kartı açılan harp 
lara itlirak etti. 1878 de yüzbaşı olan Hin· 
denburg harp akademisinde tabiye tale -
beliği ve muallimliği ettikten sonra Fon 

(Sona 2. inci sayı/ada 

Yarınki nüshamızda 

ilim Tarihi 
musahabeleri. 

Profesör Salih Murat Beyin gazete • 
miz için yazdığı bu yazıların birincisını 
yarmki nüshamızda okuyunuz, 

M. Hitl~r 

Hindenburg'un 

Avusturya'nın "büyük alman,. 
vazifesini tahakkuk ettirmeği ele. 
ve bütün dünya için vazilemiz ola• 
rak tanıyoruz. Herşeyclen evel da• 
Avusturya i~in, "cleutıchtum,, İçİft 
hili sulh .. 

Sulhu, silah ve bombalarla ka • 
rı§hran herkes, en fakir vatandatın 
menlaati ve alman milletinin haki • 
ki müttefikleri aleyhine mücadele 
etmİ§ olur. Size vatanın selamlarım 
ve teıekkürlerini bildiriyorum.,, 

ölümü halkı heye Bugünkü Moskova 
can içinde bıraktı maçını saat 21,30da 

Bcrlin, 2 (A.A) - Havas ajanaı mu
habiri bildiriyor: M. HinJenbı.ars'u• vefa 
tı haberi üzerine, bütün •ehri d~rin bir he 
yecana kaplamııtır.Halk bu heyecanım siz 
lememektedir. Çünkü Hindenburg, alman 
vatanının bir hamisi, ve bir nevi dehası 

gibi telakki olunuyordu. Alman kabinesi· 
nin fevkalade tedabirle riyaseticümhur va. 
zifeıinin devamını temin etmesi, milli sos· 
yalist mehafilinin dahi, mareıal Hinden· 
burg'un gaybubetinin bıraktığı büyük bot 

dinliyeceğiz 
Moskova, 2 (A.A.) - AP.to • 

sun üçünde, Moskova saati ile 21 1 
30 dakiyka geçe Komintern radyo 
istasiyonu, 1724 metre uzunlupn ~ 
da mevce ile, türk sporcuları murall 
haslarının maç hakkında verecelde 
ri tafsilatı neşredecektir. 

ı~!~ .bir da~ka ~ile hisse~tinnek isteme- E lak Bankası 
dıgını tebaruz ettınnektedır. m 
G . H .1 T f.k R .. ı·· Bursada şube açt1 azı z. ı e ev ı uş u 
B · 1 fi kt•I Faaliyetini ıimcliye katlar Anka-• tazıye te gra arı çe 1 er ra, lstanbul ve /zmir'e ltanetmiı 

Alman Reisicümhuru Mareşal 

Fon Hindenburg'un vefatı dolayı • 
siyle Reisicümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hz. ve Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Bey taziye telgrafları 
çekmişlerdir. 

Bugün Hariciye Vekaleti Proto
kol Dairesi Şefi Vekili Müşvik Se -
ıami Bey alman sefaretine giderek 
hükumet namına taziyede bulun -
muştur. 

M. DUMERG'IN M. HITLER'I 
TAZiYESi. 

Pariı, 2 (AA) - Mareıal Hindenburg 
un vefatının duyulması üzerine, Fransa 
başvekili M. Dumerg derhal kalemi mah· 
suı müdürünü alman sefaretine yolhyarak 

olan Emlak ve Eytam Bankaaı """" 
aalıların çoktanberi devam eden ~İ· 
teklerini gözönüne alarak maltallue 
ele yaptırdığı uzun boylu tetkiykler 
netiycesincle orada ela bir ıube aç• 
mağa karar vermif tir. 

Bankanın Buraa ıubesi ele clifer 
ıubelerinin yapmakta olduğu mua • 
meleleri yapacaktır. 

Ôğrencliğimize göre ıube mütliir 
lüğüne tayin olunan Anlıara mer • 
kez ıubesi kontrolörü Sedat Bey y .. 
ni vaziylesi bCJ§ına gitmek üzere ya
rın ıehrimizclen hareket edecektir. 

Arnerika'da grev 
bir Türlü bitmiyor 

şahsi taziyetlerini bildirmittir. Diğer ta· it:.~~·_.--:..;;.. 
raftan M. Dumerg, batvekil M. Hitler'e • 
de bir taziyet telgrafı çekmiştir. 

M. LEBRÜN'ÜN TEESSÜRÜ. 

Pariı, 2 (A.A) - Fransa reisicümhuru ~,· 
alman sefaretine taziyetlerini bildirmiıtir. ,1\ ' ~J\ i 
Aynı zamanda mareıal Hindenburg'un °i 
luna da bir taziyet telgrafı çekmittir. 

Kayserin taziyesi. 
Berlin, 2 ( A.A.) - Eski Kay . 

şer Doorn'clan Mareşal Hinclenburg 
m. oğluna çok samimi bir teessür 
tel~rnlı gönderilmiş ve aynı zaman 
ela eski Veliahtı kendi namına Ma -
reıal'ın cesedini selcimlamağa me -
mar etmiıtir. 

ıka"daki greo ncıaıscıerinc1en bir intıall 

Minncapolis. - Birleşik Ameri • 
ka • 2 ( A.A.) - Kur un boruları si
lah gibi kullanc:Tl grevciler kamyon 
lara hücum etmişlerdir. Kamyon' 
polisin himayesi altınclaclır. 150 lıiıi 
tevkil olunmuttur. 



SAYIFA 2 

areşal 
Hindenb rg'un 
tercümeihali. 

(Bap l. inci sayı/oda) 
Şlayfen'in idaresi altında olan büyük erkô.
nr harbiyede ve Cencral Verdi Dü Vernua 
nın nazırlığı zamanında harbiye nezare • 
tinde uzun zaman çalıştı. 1893 de miralay, 
1900 de ceneral, 1903 de Magdeburg'da 
dördüncü kolordu kuman~anı olduktan 
ıonra tekaüde &CTkini talebetti ve Ham· 
burg'a çekildi. 23 ağustos 1914 de tekrar 
hiz.riıete ~rak ~ cephesinde 8 in· 
ci ordu lmmandanlığma geôrilen ..-e mai· 
yetine erkim harbiye reisi olarak Luden • 
dorf Ten1en Hindenbarg, nulan uruiyle 
ağmtosta Taneabeı-g barbmda, eylulde 
Mairi sölleri lunmda, tqrinisanide 
Loç'da mağlıip etti. 1915 de .-rlc cephesi 
hat lmmandanlıfma ta,.üı edildikten 90ft· 

ra da rusları nisanda tekrar San'da yene
rek Uazinmcb.. Pcrzemişl 'ft Lemlaerg'i 
ağıutosta Varıava Ye Brest Litovsk'ı aldı 
,.e eylulde Vi1na'ya kadar ilerledi. 1916 d~ 
Hindenburg, gene Ludendorf'un tqriki 
mesaisiyle. alman ordulan başkumandanı 
oldu. Bu dewede Romanya isb1A11 yapıl
dı, 1917 ilkbahannda fransız cephesinde 
almanlar geri çekildi. 

Hindenburg 1917 de fransız İngiliz ta
arruzlarına kar41 koyduktan ve 1 talyr. cep 

besinde K.apo etto muharebesinde avuı • 
ı'turyaldara yardım ettikten sonra artık ru!' 
cephesinin mevcut olmamasmd:.m istifad~ 
ve nmerikalılnnn Avrupaya kuvvetli as -
ker cvl~etmeye akit bulamıyacaklarmr 

tahmin ederek 21 mart 1918 den İyb'bnren 
15 temmuz kadar iytil"f devletleri ce"'' 
sine çok şiddetli taarmzlar yapb ve düş · 
manlanna tehrk•li dakiykatar ya~attr 

Fakat nihai muvaff2kiyeti elde edemedi 
18 temmuzdan 1ytiharen Mareşal Foş'ur 

idare~indf'ki dü"?man kuvvetlerine ma[:Jup 
oJarak 11 t~rinis nide mü•areltcyi kabul 
dti. Harptnn sonra tekaüde çelcilmişker 

1925 de alman cümhuriyeti riyasetine int: 
babı Üzerine tl'krar vazivfe başına geldi 
Hindenburg büyük harbrn sonuna kadar 
olan hatıralarını yazmıi ve neşretmiştir. 

Mareşalın ölümü ve Paris 
gazete' erinin müt leaları. 

Paris, 2 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: Gazeteler, eski Almanya 
ile Yeni Almanya arasında hali ha
zır vaziyetini tutan ihtiyar mare -
şah kimin istihlaf edeceğini mevzu
ubahs etmekte ve Hindenburg'un 
vefatının mühim meseleler doğura -
cağını yazmaktadırlar, vaziyet ta -
mamen tebarüz etmediği için gaze -
teler, M.. HıtJer ile alman ordusu -
nun bu işte ne gibi rol iyfa edecek -
]erini kestiremiyorlar. 

Lö Maten gazetesi diyor ki: 
"Berlin'dc sağcenah ile alman 

ordusunun kendi adamlarını ileriye 
süreceklerini söyliyen grup gittikçe 
daha ziyade zayıflamaktadır. Zira, 
halen ancak M. Bitler tarafından 
tasvip olunan nam.zetlikler kabil bu
lunmaktadır. Bu namzetlikler ara -
smda ise en muhtemeli. bizzat M. 
Hitler'in kendi namzetliğidir.,, 

Lö Jurnal gazetesi de şöyle ya -
ı:ıyor: 

"Eğer M. Jiitler kendisinin nam
zetliğini koymak isterse, Vaymar 
kanunu esasisini değiştirmek iycap 
edecektir. Çünkü bu kanuna göre 
Laypzig divanı ali reisinin reisicüm
hura vekalet etmesi veyahut yeni 
intihaba karar verilmesi gelir. 

Laksiyon Franse gazetesi de, ye
ni bir reyifun müracaatının M. Hit -
ter tarafından arzu edilmediğini te -
barüz ettirmekte ve bu keyfiyetin, 
de. :n valnız kendi şahsının namzet
liğinde, hatta Fon Blomberg'in 
namzetliği ihtimalinde de aynen 
varit bulunduğunu ilave eylemek -
terlir. 

Lö Figora gazetesi şu suretle 
mi: .. - 1 .... ~ viiriitüyor: 

M. Hitler'in, tabii intihabı bek -
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liyeceği pekaz muhtemeldir. Buna 
mukabil kanunu esasiyi değiştire -
rek derhal rcisicümhurluğa geçmesi 

1:;ı!k mümkündür, .Frucat acaba al -
n:an ordusu buna mani olmıyacak 

mı? Cünkü 30 haizran vakayiinden
beri M. Hitler ile alman ordusu ara-

nda oldukça derin bir rekabet mev 
cut bulunmaktadır. 

Bu suale cevap olarak Lö Pöti 
Jurnal gazetesi diyor ki: 

"Alman ordusunun bu meselenin 
hallinde hariçte kalmıyacağı muhak 
kaktır. Alman ordusunun muvafa -
katiyledir ki, M. Hitlcr idareyi tan
?.im edecektir." 

Lö Pöpl gazetesi şöyle idarei ke
lam ediyor: 

"Alman ordusu re.islerinin M. 
Hitlcr'e tebaiyet edecekleri §ÜJ>he -
lidir. Etseler dahi bu tcbaiyet:in ga
rcnti ve rehinler aldıktan sonra vaki 
olacağı muhakkaktır. 

Lö Popüler gazetesi diyor ki: 
"Mesele, M. Hitler ile alman or

rlusu arasındadır. Ağlebi ihtimal o -
tarak her iki taraf arasında bu me -
~ele üzerinde bir sureti hal buluna -
cak ve bu sureti hal netiycesinde al
TUan ordusu birkaç adım daha iler-
1 iyecektir. 

Mareşal Tanenberg 
meydan m harebe
si ye ine gömülecek 

Berlin, 2 ( A.A.) - Marqal Hin 
denburg Şaı lıi Prusya T anenberg 
harp meydanınJa gömülecek. 

Alman muharip'eri sulh 
per verliklerini temin 

ediyorlar 
Bertin, 2 ( A.A) - Umumi harp başlan 

gıcının yirminci senei devriyesi münasebe 
tiyle, alman mi!li sosyalist cephe muha • 
ripleri cemiyeti reisi, ve iş nazın M. 
Seldte eski muhariplere hitaben bir be • 
yanname neşretmiş ve bu beyannamede 
alman milletinin harbı istemediğini ve al 
man hükfunetinin de barba mani olmak 
için elinden geleni yaptığını tebarüz ettir 
miştir. 

Ayrıca beyannamede deniliyor ki: 
''Umumi harpta alınan askerleri vazife 

lerini yapnuşlardır. Alınan ordusunun §C 

rcfi masundur. Bundan dolayı ne şimdiyı.; 
kadar ne de bundan sonra istikbalde inti 
kam almz.ğa ihtiyacımız yoktur. Biz, eskı 
muharipler, harp ne demek olduğunu bili 

yoruz. Harbın acılarını !iekmiş bu1unuyo 
ruz. Bundan dolayı M. Hitler kadar kan 
olara • biz de sulh istiyoruz. Aynı uman 
da karşımızda siperlerde cesur muhasun o 
larak gördüğümüz ve kendilerine kar!!ı 

hürmet duyduğumuz insanların da aynen 
bizim gibi düşündüklerine eminiz. Bu se

beple biz, alman muharipleri, dünya har 
bının bütün muhariplerine bitap ederek 
kendilerini, milletlerimize sulhu ve sulh 
içinde çalışmayı temine gayret etmcğe da 
vet eyliyoruz. 

Harp arkadaşımız ve reisimiz M. Hit 
ler 'e sarsılmaz bir sadakatle bağb olarak 
harp içinde aynı mukadderat aym hayatı 
yaşıyan bütün milletlerin bütün insanları 
na arkadaşça ellerimizi uzatıyoruz.,, 

Millet mahkemesi işe 
başladı. 

Berlin, 2 (A.A.) - "Millet malı 
kemesi,, dün ilk defa olarak Prusya 
diyet meclisi binasında toplanarak 
devletin emniyetine karşı suikast 
hazırlamak cürmüne ait muhtelif 
işleri tetkik eylemiştir. 

Alman milisleri 3 milyon 
dan 1 milyona iniyor. 

Bertin, 2 (A.A) - Havas muhabirin
den : Bugünden iytibaren, nazi milisleri 
üniformalarım tekrar giyebilirler. Bunun 
la beraber, sokaklarda 'ou uniformalardan 

pek az görülmektedir. Görünüşe bakılır 

sa, bu müsaade hücum krtaları arasında 
tekrar bir şevk uyandırmışa benzemiyor. 
Bir ağustosta başlaması iycap eden, mi
lislerin tasfiyesine henüz yeni başlan 
mıştır. Tasfiye, ortaya halli müşkül mc 
selcler çıkarmıştır. Filhakika, bundan 
sonra milislerin fırka azası olmalan la -
zımdır. Binaenaleyh bugün 3 milyon o
lan milis mevcudunu, 1933 teki mevdudu 
na irca etmek lazım gelecektir. Bu mev
cut. o tarihte 1 milyon idi. 

Rejim. iktısadi ve içtimai ın" küllerin 
tehdit edici bir şelcil aldığı bir .zamanda 
2 milyon genç üzerindeki nüfuzunu kay
betmiş olacaktır. 

Alman yada biiyük harp sef crber-
liğinin yirminci yıldönümii. 

Bedin, 2 (A.A) - Havas muhabirin 
elen: Almanya'da seferberlik ilanmm 20 

inci yıl dönümü münasebetiyle, Terdeni -
luinder'deki ölüler ibid~inde nöbet de
ğiştirme hadisesi, halk tarafından ordu 
ya karbı samimi bir nümayiş yapılmasına 
vesiyle olmuştur. 

Abidenin etrafına toplanmrş olan bin
lerce halk, bayrak •e muzika ile geçit 
resmi halinde gelm bir alınan kıtaısınr se 
Jamlamııtır. 

Gazeteler, başmakalelerinde bu yıldö 
nümünden bahsetmektedirler. "Eogriff,, 
gazetesi diyor ki: 

" Bize karşı bundan 20 sene evel kul 
.anılan usuller hakkında hüküm vermeyi, 
alman milletine 'bırakıyoruz. Bu usuller, 
halk arasına nifak sokmağa, şerefini ve 
istiklalini kurtarmaktan başka bir şey is 
temiyen bir millete hakaret etmeğe ve 
:mu alçaltmaga matuf idi.,, 

1Jman) a ve Lhi.stan mı işini hcı·a
bcr tanzim edecekler. 

Berlin, 2 (A.A.) - Alman .ziraat 
ve iaşe nazın ile Lehistan sefiri Al
manya ve Lehistan'zn çavdar ve çav 
dar tınu ihracaunı birlikte tanzi::u e
den mukaveleyi bir sene müddetle 
temdit etmişlerdir. 

Bu mukavelenin verdiği netiyce
ler nazarı dikkate alınarak bu defa 
mukaveleye buğday ve buğday unu 
da ithal olunmuştur. 

ALMAN AJANSININ VIY A A 
HUSUSi UHA tRtNfN BA -

ŞINA GELENLER. 

Berlin, 2 (A.A) - Alman istihbarat 
bürosunun bildirdiğine göre, geçen &Cc.e 
bazı Haymver mensupları alman a1:ın .u:m1 

Viyana'daki hususi muhabirinin evine &ir 
mişler ve M. Fon Hahn'ı t dit ederek fa 
aliyeti hakkında iyzahat istemi~lerdir. U
zun bir münakaşadan sonra M. Fon Halın 
Haymver mensuplanru evini terketmeğe 
ikna edebilmiştir. Alman sefareti derhal 
Avusturya hükumeti nezdinde hadiseyi 
protesto etmiş ve Avusturya hükfuneti bu 
hususta tahkikat yapacağını vadeylemiş • 
tir. 

M. DOLFUS'UN iSTİRAHATi RU 

BULGAR:STAN'DA A 1ERIKADA. 

1 Ağustos günü ngiliz - ran 
Sofya'da sükunetle anlaşması ço 

ız 

geçti. kuvvetlidir 
Sofya, 2 (AA.) - 1 ağustos gü

ni~ bütün memlekette sükünet için
de geçmiştir. 

Y almz 3 içtima teşebbüsü olmuş
sa da dağıtılmıştır. On beş kisi tev
kif edilmiştir. 

AVUSTURYA'DA. 

Tekzip edilen 
mühim bir haber 

Prag, 2 (A.A) - Gazeteler, Viym.'
da yapılan bazı müzakereler esnumda 
ga.rp hüldimctlerinin, küçük itilafı, Habs 
burg'ların tekrar tahta çıkmasınm an -
şlus'a mani olacak yegane çare olduğuna 
ikna ettiklerine dair olan hal>Cri tekzip 
etmektedir. 

AVUSTURYA HOKOMETI FON 
PAPEN HAKKINDA HENÜZ 

Va§İngton* 2 ( A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: Avrupa vaziyeti• 
nin amiral Standley'in reisicümhu -
ra müracaat ederek, bahrimuhit'B 
sade büyük harp filosunun gönderi· 
/erek, hafif filonun atlas denizind6 
bırakılmasını tavsiye etmesine se • 
bep olmu§tur. 

Halil filo, bilhassa ticareti bah· 
riyeyi muhafaza için yapdllll§tır. 

Hülciunet azası, M. Baldvin'in 
"lngiltere budatlannı Rerlde tayin 
eden beyanatı haklcmda resmen mO 
talea yürütmemekle beraber. fransız 
-ingiliz anla~masmın bugün, 20 se
ne cı•el Almanya Belçika'yı istila 
ettiği zamanki kadar kuvvetli oldu ... 
ğ una kanidirler. 

Deniz kon{ eranıundan e,·el: Ame· 
rika ve Japonya deniz uvvellerl. 

KARARINI VERMEM!Ş. Vaşington, 2 (A.A) - Havas bildiri 

Viyana, 2 (A.A.) _Hariciye ne- yor: i. Okada'ıun nutku, Japonya'nm 
uzlaşmağa dclıa meyyal bir vaziyette ol 

zaretinden salahiyettar bir zat, Roy duğu ve deniz konferansının bir anlaş • 
ter ajansı muhabirine, M. Fon Pa - ma ile netiycelenmesi hususunda daha 

pen'in Viyana'ya orta elçi, yahut M. ümitbahş bulunduğu kabul edilınckle oo 
Hitlcr'in hususi mümessili olarak raber, Amerika hükiimetinin, bahriy si• 

'·abul edilip edilmiyeceğine dair hiç ni, muahedelerin müszade etmiş _olduğu 

b. k · · w • hadde kadar yu··kseltmek irin dcnız pro • ır arar verılmemıs oldugumt bıl - ı . ~ ~. 
ı · . . ~ gramını tatbıkten vazgeçmıyccegı de mu 
ınnıştır, bakkaktır. Eğer Japonya, bugünkü balı 

M. ŞUSNIG'IN ROMA'Y A GlT -
MEGE NiYETi YOKMUŞ. 

Viyana, 2 ( A.A.) - Ha.rıaıı mu
habirinden: Eaşvekil Şuş!tig'in bir 
f!k am gazetesinin iddia ettiği gibi, 
lt?. Musol;ni ;ıe müzakere etmek üze 
re ıva 19ınJa Roma'ya gitmek niyeti 
yoktur. 

M. RONNER TEVKİF 
EDiLMEMiŞ. 

Viyana, 2 (A.A.) - S~syal demokrat 
•ann uzun müddettir rciri olnn sabık ba~
vckil M. Ronner'in tekr~r tevkif edildiği 
h .. beri,, resmen tekzip edilmiştir. 

MONfHTEKI AVUSTURYA iŞ -
LERl UMUM ~ÜDÜRÜ 

F AAL1YETTE. 

Viyana, 2 (A.A.) - Havas ajan 
smdan: Münih'tcn bildirildiğin 
göre, Münih'te bulunan Avusturya 
işleri umumi müdii.riyeti, faaliyeti -
ne devam etmetkedir. 

Avusturya' da nazilerin uğradı -
:ilı fena vaziyetten şüpheniz haber • 
dar olmıyan M. Froynfeld, herkese 
"harekatın devam ettiğini,, söyle -
mektedir. 

ri nisbetlerde bir değişiklik yapılması 

için ısrar ederse, Amerika'nm da sahip 
olduğu adalarda üssübahriler inşa etmek 
hakkını istiyeceği söylenebilir. Alaska 
ile Aleoutiemes adalarında yapıl n hazır 
hklar, bu politikanın maddi delili olarak 
telakki edilebilir. 

Esasen Japonya'nm :Uzakşark bahn • 
muhitinde bir tefevvuka değilse bile, U• 

o.umiyetle bir müsavata sahip olduğu be 
yan edilmektedir. Bugünkü nisbetlerde 
bir değişiklik, Amerika sularına l.aarnıı; 

etmesıne müsaade edecektir. 
Bahriye nazırı M. Svanson, ~unları 

söylemiştir : 
.,_ Bugünkü bahri nisbetlcri terkcd 

cek olursak, bunun bizi nerelere götüre 
ceği tahmin edilemez. Bana kalırsa. ja~ 
ponlare müsavat vermemeliyiz. Ben, hiç 
tir bahriyeden aşağı olmıyacak bir nm~ 
rikan bahriyesi istiyorum.,, 

Mumaileyh, M. Baldvin'in son beyana 
tı hakkında da demiştir ki: 

" - Hudutıarrmız, en uzak araziyi ih 
tiva etmektedir. Onları müdafaaya karar 
vermiş bulunuyoruz.,. 

Amerikaya altın nasıl ı;öııderilir? 

HU İÇİN BERLIN'DE BİR RUHA- tNSBROK EMNiYET MÜDÜRÜ -
NI AYIN YAPILDI. NÜ ÖLDÜREN IYDAM EDiLDi. 

Vaşington, 2 (AA) - M. Morganto .. 
bundan sonra Amerika'ya gönderilecek 
100 liradan fazla altının konsoloslar tara· 
fından verilecek faturalarla beraber gön• 
derilmesi lazım geldiğini bildirmel..-tedir. 
Bu tedbirden maksat, hükumetin Ameri • 
ka'ya girecek altınları daha i)•i kontrol 
edebilmesini temindir. 

Berlin, 2 (A.A.) - Avusturya b:ışve -
kili M . Dolfus'un istirahatı ruhu için bu
gün bir ruhani ayin yapılmış ve M. Hit 

ler'i M. Von Papen temsil etmiştir. 
Ayinde oütün sefirler heyeti hazır 

bulunmuştur. 

MARESAL LIYOTEY'IN CENA -
- ZE MERASiMi. 

Nansi, 2 (A.A) - Mareşal liyotey'in 
cenaze merasimi bugün reisicümhur M. 
Löbrön ve hariciye nazırı M. Bartu ve se 
firler heyeti hazır olduğu halde parlak bir 
surette yapılınıştır. 

Harbiye nazın mareşal Peten söylediği 
nutukta Fas tcşldlatçısınm askerlik haya
tını met ve sena eylemiş ve vatanının mu 
kadderltma daima sarsılmaz bir iyman 
leslemiş olduğunu söylemiştir. 

BU GECE AÇIK ECZANE 

Anafartalar caddesinde 

SEBAT 

Eczanesidir. 

Viyana, 2 ( A. A.) - Nazi tet -
hiıçilerinclen olup 25 temmuzda 
lnnsl,ruck emniyet müdürü miralay 
Hikl'i aırtındarı. üc kur unla cura -
rak kaıleden Vurimr, iyc/ama mah
kum edilmi.§ ve hüküm dün akıam 
adliye sarayı avlusunda infaz edil -
mi§tir. Kendini kaybt>.lmis olan mah 
kum, ta~ınarak getirilmiıtir. 

Vuring'in mc ortağı olup 20 se
ne h!lpse m:ıhkUm edilen Meyer, 
hali ccl.sede sor~ya çekilmi.,tir. Me 
yer, naz.ifeTfo Aousturya'daki faali 
ve•i ve Viyana asil0 rinin almı ol -
dulila.rı emiıler hakkında heyecanlı 
il~natta bulunmuştur. 

KA'RENTIYADA SOKONET VAR 
Viyana, 2 (A.A.) - Avusturya istih -

barat bürosu, BelgrRd'ta çıkttn Vremc ga 
zetesinin Karcntiya'da yeniden müsademe 
ler vuku buldu~ hakkındaki haberlerini 
tekzip etmektedir. Mezkur büro, bütün 
Karentiya'da sükunet mevcut olduğunu ve 
son asilerin 31 temmuzda ya ailahlıırrndan 
tecrit edilmiş olduklarını yahut ta budu -
dun öte tarafına geçtiklerini bildirmekte -
cıiı·. 

Transit halinde bulunan bam altm ile 
tekrar ihraç için Amerika'ya ithal edile~ 
altınlar. bu tedbirden hariçtir. 

Yngo Ja\1·a'ya şimdi)C kadar bi 
ne yakın nazi sığındı. 

Belgrat. 2 (A.A) - Yeniden 335 nazi, 
Yuogslavya'ya iltica etmiştir. Bunlar, 
Varajdin'e gelmişler ve hapsedilmişler• 
dir. 

Haymaşuçbund'a karşı La,tamunt'ta 
uç buçuk gün harp ettikten sonra n zilcr, 
ağır topçular, alev ve bom'ba makinele• 
riyle rnı.:.ntazam ordunun gelmesi üzerine 
çekil.-neğe mecbur olmuşlardır. 

Bunlar Yugoslavya•ya 18 otobSs. 12 
kamyon, 6 otomobil, 400 tüfek, 6 mitral· 
yöz, 500 süngü ve 60.000 kurşun ile gel
mişlerdir. 

Naziler 1-ollarındaki gamalı haç işare 
tini sökmek mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bugün Yugoslavya'ya iltica tdcn na
zilerin mikMırı Varajôin"de 509, Bclovar
da 319, KOJc:da"da 173 tür 
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Yarı - Siyasi. 

Hindenburg öldü 
Weimar kanunu esasisinin kendine 

verdiği salahiyetler: kullanarak iki sene • 
denbcri en şiddetli politika buhranlarmm 
tarzı hallinden tarih karşısında şahsen mes 
ul olan Mareşal, bu tarzı hallerin kati ne 
tiycelerİ ile tanışmadan, ihtiyar biı- çinar 
gibi devrilip gitti. 

Weimar kanunu esasisinin son dakika
ya kadar yegane cari olan ahkamı, Reisi -
cümhura ait olanlardı. Hitler hükumeti, 
bu kanunu esasinin teşrii ·ve hatta kazai 
fasıllarını ortadan kaldırmış, fakat cüm -
bur reisinin salahiyetlerine dokunamamış· 
tr. Bunun içindir ki Hitler hükumetinin 
İcraahnı şu bir buçuk senedenberi gerçi 
bir parlamento değil ama, cümhur reisi 
Mareşal Hindenburg murakabe etmiştir. 
Eilfiil değilse bile bilkuvve, düne kadar 
Almanya'da bir kontrol mevcut idi. Ve ge 

ne bunun içindir ki, Hitler karal"gahı h.- • 
ricinde kalan bazı kuvvetlerin ihtiyar Ma· 
reşal'ın şahsı etrafında toplandıkları söy · 
leni yordu. 

Bugün ise, cümhur reisliği makammı 
da, başvekil M. Hitler işgal etmiş hulun~ · 
yor. ı:ı: .. 1'enalevh Weimar kanunu esasi· 
sinde derpiş edilmiş son murakabe çare 
si de. bu suretle tarihe kanşm1ş bulunu -
yor. Almanva'da bugün, bütün manasiv -
le bir tek-frrka usulü cari bulunmi'k· 
tadır. Yalnız şu fark ile ki, bu tek-fırka 
o .. ~kritik cih!lzlarını, ne kendi koyduğlı 

kanu'li mevzuat ne de frrkanrn siyasi mi . 
zact b~k·mından henüz tesis edememistir. 
sw·tc;s, 30 haziran vakafaı·ı. bize, na~yo
nal-~ıosvalizm rejiminin her hangi bir 
ot"knt=lc'e taraftar olmadığını d~~ilse bilr 
henüz h:ç ha-zırlanmam•c: ,,Jduğunu açılr 

bir surPtte göstermiştir tlinaenaleyh or • 
tada, Almanya'nın muka<lderahnı tayin 
ed~n bir huk11ku esuiye nrı>nsİpİ olarak 
"şef • prensipi., kahyor. ''Sef - prensiµi,. 
Yani AtmAnva'da her beniba~h devlf!t kı:t· 
ran ... rn ~ef'in yani M. Hitler'in dilediği gi
bi lPcPlli etmesi. 

Nasyonal • sosyalizm, düne kadar. 

kendine uygun gelmiyen fazla sa~ yahut 

fazla sol temayüllerin, reisi cümhurun 

§ahsnıda bir müdafi bulduklarrnı ve prog· 

l'aıtJmr bundan dolayı tam bir surette tal· 

Lik edemediğini i1eri .. ·· ·ebilirdi. Fakat 

bugün, Mareşal Hindenburg ile beraber 

Weimar kanunu esasisinin son ahkamı dııı 
tarihe kanşmış bulunuyor. Bugün. nasyo 

nal-sosvalizmin lideri M. Hitler, hem cüm

lıur reisi hem de başvekildir. Ameri~ 

c\irnhur reisi M. Roosevelt gibi, yalnız 

AM-.,.ika'da parlamento murakabes;nin, gö 

türü bir şekilde de olsa, mevcut olmasına 
naukabil, Almanya' da, parlamento mura · 

kahesi yoktur • 

Bundan başka, iktıdara geldikl~ri ve 

Weinıar'ın Jiberal nizamını parçaladrktı> 
8Ünden iytibar~n, alman nasyonal - sos • 
Yalistlerinin umdukları en mühim siyasi 

tali, riyaseti cümhur salahiyetlerinin gü -

nün birinde aleyhlerine çevrilmesi yüzün

den iktrdarı kaybetmeden bu salahiyetle · 

ri de ellerine geçirmeleri idi. Bunun da 

Yegane tahakkuk yolu, ihtiyar Mareşalin 

li.itler lıükUnıeti iktıdarda iken tabii bir 
Ölümle ölmesi ve M. Hitler'in onu istihlaf 
eylemesi idi. Bu siyasi tali, bugün tahak 
inak etmiş bulunuyor. Binaenaleyh, tarih 
8rtık hiç bir mazeret dinlemiyecek ve 
nasyonal • sosyalizmin kati imtihana gir 
tnesi hususunda haklı bir ısrar göstere · 
cektir. 

BURHAN ASAF 

Nazilli halkevinde faaliyet. 

Nazilli: Halkevi çahşmalarıoa devam 
etnıektedir. Temsil kolu oynanacak olan 
(Kazanoğlu) isimli piyesin provalarmı ik· 
Dıal etnıek üzeredir. Musiki kolu için İs • 
tnnbul' dan yeni parçalar getirtilmiı bu su· 
retle bandonun birkaç eksiği de tamamlan· 
hıl§lır. Kütüphane ve neşriyat şubesinin me
laİıi de feyizli netiyce)er vermektedir. Ye • 
niden tesis edilen okuma odası için faydalı 
\itaplar getirtilmiş ve yüz kitap ciltletil • 
hıittir. Pamuk ziraati hakkında pamuk is • 
btıyon mütehassısı c~lal Bey tarafından 
Yazılan eser tabettirildikten sonra çiftçile-
1' dağıtılacaktır. Her hafta konferanslara 
fı&ll< çok rağbet etmektedir. Dün akşam 
gene doktorlanmızdan Avni Beyin tütün ve 
iclrinin zararları hakkıtıda verdiii konfe • 
ta.-c:t" lı:l\l~balık bir dinleyici kütlesi baı1r. 
bulunmuıtur. 

l-IAKlMlYETl MİLLiYE 

ş 
11111 

Muhafız bisiklet Bakırköy bez 
çileri Ordu'da fabrikası 9 ağus-

Oı·du, 2 (A.A.) - Muhafız Gücö bisik
lelçileri bugün saat 9 da şehrimize gelmiş • 
\erdir. İki kilometre mesafede Vali, Bele -
:liye ve Halk Fırkası, Halkevi Reisleri, 
memleket sporcuları ve halk tarafından 
karşılandılar. Bu akşam halkevi tarafından 
~creflerine bir ziyafet ve bir eğlence tertip 
~dilmiştir. 

lzmfr·e ~iden Adana sporcuları 
Arlana'ya rlöncliiter. 

Adana, 2 - İzmir' de Altınordu ve K. 
S. K. takımlariyle futbol maçı yapan To -
ros spor takmıı dün Adana'ya dönmüş ve 
istasyonda hararetle karşılanmışlardır. 

(A.A) 

Yozgatta 65 köyde mek 
. tep yapılıyor 

t~sta açılıyor 
Istanbul, 2 (Telefon) - Şehrimizde 

yeni kurulan Bakırköy bez fabrikasının a • 

çdma .resmi 9 ağustos perşembe sabahı Baş
vekil ismet Paşanın huzuriyle yapılacak ve 
merasimde f ktısat Vekili Mahmut Celal Bey 
de bulunacaktır. Aynı gün Paşababçede cam 
ve §İşe fabrikasının temel atma merasimi de 
yapılaca kbr. 

İstaııbuı 'a gdecek olan 
~ovyet tayyro·eleri. 

İstanbul, 2 (Telefon) - Geleceklerini 
bildirdiğim beş sovyet tayyaresinin pazar 
veya paazrtesi günü lstanbul'a varmaları 
muhtemeldir. 

İzmiı· panayırına sauayiciler 

Yozgat, 2 (Hususi) - Vilayetin ma • iştirak ediyor. 
aıif işlerine verdiği ehemmiyet günden gü- lstanbnl, 2 (Telefon) _ İzmir beyneJ-
ne ilerlemektedir. Maarifin en ücra köşe · milel panayırına Jelırimiz sanayicileri arasın 
lere kadar neşir ve tamimi için aazmi gay • da büyük bir alaka gösterilmektedir. Yerli 
ret sa~fedilmektedir. Bu maksatla ~5 köy 1 mallar sergisine istir k eden bütün sanayi-
mektebı yapılmasına başlanmıştır. Koyler • ·ı d ~ a ki d' 
ı k' · t ·ı l kt d' cı er panayıra a iştirak edece er ır. 1e ı ınşaa ı er eme e ır. 

}qpartada uınran faaliyeti 
devam ediyor. 

Isparta, 2 - Cümhuriyetin ikinci on 
ylmda tahakkuk ettirilmek üzere Isparta . 
nm iymarr hakkmda bir program tanzim 
edilmiştir. Progtaınm başmda fenni mez 
baha ile umumi hela inşaatının ikmali bu -
lonmaktadır. (A.A) 

Muğla halkevinin seyahati. 

Marmaris, 2 (A.A.) - Muğla balkevi 
Fethiye'den çok samiymi tezahüratla ayrd
ılı Sahile yığdan halk halkevi gençlerini u
zun müddet alkışladı. Gençler vapura kadar 
milli ıarkrlar söylediler. Bugün de Marma
ris' e uğradılar ve samiymi surette karşılan
ddar. 

Bir haftalık kaçakçılık vakaları. 

Ağustosun birinci haftas ıiçinde üçü mü
sııdemeli olmak üzere 39 kaçakcı vakası 
olmuştur. 

Bn vakalarda 52 kaçakçı, 30 türk lira
sı, 1000 leva, 34 kaçakçı hayvanı, 70 gram 
eroin, 803 defter sigara kağıdı, 11306 a • 
del çakmak taşı, iki tüfek, ZS keçi, 280 gü
müş mecidiye, 907 kilo inhisar ve 1156 
kilo gümrük kaçağı yakalanmıştır. 

Fethi:re'de spor müsabakaları. 
Fethiye, 2 (A.A.) - Bugün öğleden 

sonra Muğla balkevi spor takııniyle Fethi
ye sporcuları bir futbol maçı yapmışlar ve 
halkevi sporculan bir sayı ile galip gelmiş
lerdir. Maç çok heyecanlı olmuştur. 

Fethiye'y<~ ~elen Amf!rika 
seyyahları. 

Fethiye, 2 (A.A.) - Dün Pilsna va -
puru ile Fethiye'ye 200 amerikalı seyyah 
gelmiştir. Seyyahlar harabelerle kasabayı 
~ezmişler ve gece yarısından sonra limanı • 
mızdan hareket etmişlerdir. 

Çt·ınherlitas'ta hiı· cina' et. 
~ . 

lstanbul, 2 (Telefon) - Çemberlitaş
la bir ermeni rekabet yüzünden Kamil is ~ 
mınde bir arnnudq tabanca ile öldürmüş -
tür. Katil ve maktul Çemberlitaşta köfte • 
cilik yapmaktadırlar. Katil yakalanmıştır. 

La~tik ve cleri aykkabı meselesi. 

İstanbul, 2 (Telefon) - Ticaret odasr 
komisyonu lastik ve deri ayakkabı rekabeti 
mt'.selesi etrafında tetkiykatmı bitirmek üze
rtdir. Komisyon pazar günü de ayakakbıcı
lan dinledikten sonra lktısat Vekaletine ra-
10runu verecektir. 

Muğla halkevi gençlerinin 
Fethiye'de miisaıneresi. 

Fethiye, 2 (A.A.) - Muğla balkevi 
gençleri müsamere ve konferans ve konser
lerini dün akşam verdiler. Evvela halkevi 
reisi tarafından halkevlerinin teşekkül mak 
sadı ve ülküsüne dair bir konferans verdi. 
Bunu lıeyecanh bir şiirin İn!adı takip etti. 
Musiki heyeti tarafından alaturka ve ala • 
franga parçalar çalınmak suretiyle konser 
verildi. Fethiyeli bir arkadaş tarafından 
köylü dili ile bir cümhuriyet destanı söy . 
lendi. Temsil heyeti tarafından köyün na . 
mına adındaki eser temsil edildi. Havanın 
sıcak olmasına rağmen geniş siuema binası 
baştan hafa dolu idi. Muğla halkevinin ka -
Zllndığı muvaffakiyet büyüktür. Fethiye bal 
kı gerek temsili ve gerekse diğer parçaları 
şiddetle ve müteaddit defalar alkışladı. 
Halkevi gençlerinin bu muvaffak müsame
resine Fethiye limanında bulunan bir ma -
den vapunındaki yunanh musiki şinaslar da 
kitareleriyle iştirak ettiler. 

Halkevi gençleri bugünkü vapurla aynı 
müsamere ve konseri vermek üzere Bod -
rnm'a hareket edeceklerdir. Fethiye balkı 
ve gençleri Muğla balkevinin mesaisiyle çok 
yakından alakadar olmuılardır. 

Adanada hububat 
fiatları. · 
Bui?;daydaıı başka diğer hububat 

fiatları yiikseliyor. 
Adana, 2 - Buğdaydan maada diğer 

hububat piyasası gittikçe yükselmektedir. 
On gün evelisine kadar altmış paradan mu 
amele gören arpa 86-88, yulaf 95-98 
paraya satılmaktadır. 

Buğday piyasasında banka fiatı sabit • 
tir. Kıbrıs cinsinin kilosu en fazla 3, yerli 
cinslerininki 2.75 kuruştur. Ziraat Ban -
kası şimdiye kadar tahminen 1 O milyon ki 
lo buğday satm almıştır. 

Pamuk piyasasında da iki öç gündeobe 
ri bir hareket görülmektedir. Evelki gün 
borsamJZda 32,S kuruıtan pamuk sabşı ya 
pılmıştır. Stoku pek az bulunan Mısır pamu 
ğu da 34-35 kuruş arasındadır. (A.A) 

Hariciye Vekili İstanbula 
gitti. 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rü!lii Bey 
dün akşamki trenle İstanbul'a hareket et • 
ruiş ve istasyonda Maarif, Nafıa ve Maliye 
Vekilleri ve vekalet erkanı tarafmdan teş

}' İ edilmiştir. 

Miihenclis mektebinde ihdas edi -
len elektronıekanik şubc~i. 
İstanbul, 2 (T elefoo) - Yüksek mü • 

hendis mektebinde yeni ihdas edilen elek • 
tromekanik şubesi için yeni ve büyük bir bi
D3 yapılmaktadır. Şubeye ait levazım ve 
makineler yakında Avrupa'dan getirtilecek· · 
tir. Dersler daha ziyade ameli olacaktır. 

Yt•ni tiftik malısulii saırlma~a 
ha~1adı. 

SAYIFA 3 

Öz dilimizle. 

ikinci Kı,.ruıtay. 
İkinci dil kurultayının toplanma 

günleri yaklaşıyor. 
Bundan iki yıl önce toplanan bi

rincisinde büyük dil savaşının ilk yii 
rüyüşleri ne yolda olacak, o çiziI
ınisti · bu ikincisinde ise bugüne de-

J ' 

ğin alınan yol, görülen iş konuşula .. 
cak, dilin özleştirilmesini gerek sa
yanlar, orada kendi başlarında ve 
bütün bir ulusun başında bulunan 
Gazi'den ikinci adımı atmak için 
buyruk alacaklardır. 

Geçen kurultayda belki toplan~ 
tdardan ayrdrrken dudaklarında 
kuşkulu bir sorgu çizgisi belirenler 
ve içlerinden "bu iş yürür mü?,, di
yenler olmuştur. Aradan geçen iki 
yıl, dil işlerinde bilgileri çok ileri 
ve derin olmıyanlara bile bu savın 
ı:o denli yürür bir sav olduğunu an· 
latmağa yetmiştir. 

Birinci kurultayda öz dil, daha 
bir irimdi. Onun, günün birinde var• 
olacağını, konuşmamıza ve yazımıza 
gireceğini düşünüyorduk. İkinci ku .. 
rultay açılırken ise ufak tefek do 
olsa, içinde yabancı sözler olmıyan 
yazılar yazabiliyor, düşüncelerimizi 
anlatabiliyoruz. 

Öz dil savaşında alacağımız yol 

üzerinde her kurultay yeni bir ba
k;;,na başlangıcım gösteren birer ta§ 

sayılabilir. 

Onur !çin yurttaşlar, ikinci ku .. 

rultay'dan sonra daha engin ve da .. 

ha sıtmalı bir savaşmaya anık bu • 

unmalıdırlar. 

Ulus - Milleı 

Ku.şk.u - Şüphe 

Sav - Dava 
irim - Hayal 
Bakana - Kademe 

M. N. 

Yozgat, 2 - Yeni tiftik mahsulü v~ • 
sati elli kuruştan satlmaktadcr. Mahsulun 
vüzde 7 5 i satdm:,:;ıı;:t:,:ır.:.. ~(;A;.A~)---=!!!!!""!~~(~B!!!'u""'!!!!!"s!!!!öz!!!ı~er~ta!!!r!!!!!a!!!m!!!a!!!!d!!!e!!!rg!!!i!!!s!!!ın.o~!"!!e!!!n!!!a!!!ı!!!m!!!m!!ı!!ş!!!!!tırJ 

Bir yoku tavyaresinin yeni ' BiR MUALLIMlN EVlNDE YAPI .. 
" LAN TAHARRlYATTA NE .. 

rekorları. LER BULUNMUŞ. 
Nevyork, 2 (A.A.) _ 1243 mil ü-ı Paris, 2 (A.A.) - Viyana'd.an bild_irU 
. . . .. diğine göre Kareniya'sa Feldkırşan cıva· 

zermde saatte 157 ,62 mıl ıle sur~t rmda Sentürban'da Gragotin isminde mil 
rekorunu muhafaza eden ve Amen- li sosyalist bir muallimin evinde yapılan. 
ka'nm en büyük tayyaresi olan S.42 taharriyatta Münih'ten gönderilen mühi.m 

t af d 8 
· k tlın ştrr muhabere evrakı bulunmuştur. Bunların ar m an yem re or yap ı . . . 

. .. . içinde M. Von Papen'ın el yazısı ıle ya• 
Bunlar, 600 mıl mesafe uzerınde zılmrş üç tane mektup ta vardır. Bu ha• 

yüksüz, 1,100, 2.200, 4.400 libre yük beri resmen tevsik kabil olamamıştır. 
taşıyarak sürat r~koru ile ayni yük
lerle 1,200 mil mesafe üzerinde re -
karlardır. 

Bu rekorlar, ~imdiye kadar avru
ı.ıa şirketlerine aitti. Lindberg, bu 
t;;ıyyarede yolcu olarak bulunuyor • 

du. 

Sovyt'l ha\'a filotilla~ı Var~ova' -
dan Mo~kova'ya döndii. 

Var§ova, 2 ( A.A .) - Cumartesi 

günü gelen sovyet hava filotillası, 

Moskova'ya dönmüştür. 
Sağ cenah muhaliflerinin naşiri 

efkarı olan Gazeta Vars Zavska'ya 
göre, tayyareci/erin ziyareti ve Po
lonya harp filosunun geçenlerde Le 

ningrad'a yapmış olduğu seyahat, 

sadece birer nezaket ziyareti değil • 
dir. 

Lehh~Laıı kmıso1osu otomobil 
kazası geçirdi. 

Niyagara, 2 (A.A.) - Nevyor .. 
ka gitmekte olan Lehistan ceneral 
konsolosu bizzat kendisinin idare 
ettiği otomobille bir geçitte tren ile 

müsademe etmiş ve otomobil parça4 

lanmıstrr. Mumaileyhin birçok yerı
Jed kırılmıştır. Fakat hayatı tehH· 
kede değildir. 

Sovyet filosu Leh filosunun ziya .. 
retini iade edecek. 

Var.şova, 2 ( A.A.) - Leningra • 
da giden leh harp gemilerinin ziya
retini iade etmek üzere Sovyet Rus• 

ya'n:n Baltık filosu kumandam ami
ral Galler'in kumandasmda Marat 
torpido ve muhrip/erinden müteşek-

' '-<il bir sovyet filosu ağustosun oa 

yedisinde Gdynia /imanını ziyaret 
eyliyecektir. 

Yn~oslavya'mn vaziyeti ve 
A vmıturya hadiseleri. 

Belgrat, 2 (A.A) - Yugoslavya siyasl 

mehafili, Yugoslavya'nın vaziyeti hakkı• 

da ecnebi matbuatın neşriyatınd3n hayret 

etmektedirler. 

İplik yiikf ii deoeıtr luua&aya girerken Senirlıcmt'tn a-nuımi manzarası - f azm Mtmltkd Posfcm'nda -

Bu mehafil, yugoslav hükfımctnin bü

tün devletlere karşı vaziyeti tamamen dü 

rüst olduşunu, çünkü meselenin milletler 
cemiyeti vasıtasiyle hallini istediğini oil 

dirmektcdirler. 



SAYIFA 4 HAKtMlYETl MiLLiYE 
:ez 

N! emle ket postasıll 
l' abancı posla3ı . 

• 
lngiliz Parlamentosunda münakaşa ar 

Londra 24 Temmuz 1914. ı Britanya hükumeti böyle sellemehüsse 
İngiltere hava sılahlarmm artırılması lam hava silahlarıru yüzde 7 S nisbetinde 

na karşı müzakerele:- esnasında işçi fırka- tezyit etmek mecburiyetinde olduğunu söy Jsmi anılmıyan müterakkı 
Sultan daglarmm imtidadı olan 

ve halk tarafından '·Kocadağ,, deni
len dağın eteğinde lsparta'nm gü -
zeJ bir nahiyesi ...• 

7000 nüfuslu \'C iki bin haneden 
ibaret olan bu nahiye dokuz sene e
vci tam teşkilatlı nahiye haline ko -
nulmuştu. Son iktısadi buhran yü -
zünden tapu, nüfus ve varidat dai -
releri lcaldmlarak bu işler bir l>uçuk 
saat mesafede bulunan Uluborlu ka
zasına verilmiştir. Şimdi yalnız ha
kimi münferitlik teşkilatı kalmıştır. 

bir kasabamız: Senirkent. 
parta, Burdur, Antalya, Denizli ve 

hatta !zmir'e kadar götiirülen ve uu 

şehirler halkınca tanınmış olan Se

nirkent kumaşları kolaylıkla bura -

sı muhalefette bulunmuş ve parlamento 
da hükumete ademi itimat reyi vermiştır. 
Bu münasebetle yapılan muhalefette Lord 
Ponsonbi bunun esbabı mucıbesini §Öyle 

izah etti: 
"Program tatbık edıldiği takdirde İn· 

tarda kendisine pazar bulmaktadır. giltere'nin 1300 harp tayyaresi olacakur. 

Ankara'da bile bu kuma~lara te

sadüf edilmektedir. Vaziyetin bu şe

kilde devamı istikbal için bize bü -

vük ümitler veriyor. 

Memlekette dokumacılığın inki-

Peki ama, bu tezayütle ne yapılmak iste
niyor. Bugün Fransanın 1650, Rusya ve 
1talya'nın ISOOer tayyaresi var. Bu büyuk 
programa rağmen İngiltere diğu devlet· 
lerin derecesini bulamıyacaktır. Bundan 
dolayıdır ki, yeni bava silahlanmasının 

ilanı münasebetiyle memlekette beliren en 
~af ına yegane amil olan halkın ya - dişeleri hükumetin dermeyan ettiği müsa-

ratıcı kudretine Uluborlu ziraat ban vat metalibatı ile de teskin edilmiş olmu

kası şubesinin kıymetli yardımları

m da ilave etmek laı1mdır. 

yor. İngiltere'nin, bütün milletlerin silah. 
lannı Almanya derecesine indirmeleri fik· 
rinin tatbik edilmesi için uğraşmağa lüzum 

Bu banka dokumacılar ile Ada - görmemesi çok teessüf edilecek bir keyfi. 

na iplik fabrikasının muamelatına yettir. 

leyince, parlamentonun da acaba, memle

ketin haberi olmadığı saklı bir taahhüt mü 

vardır, sualini tevcih etmeğe hakkı vardır. 

Hükumetin hava kuvvetlerinin tezyidi ka-

rarı, gt:çenlerde Fransa ile cereyan eden 

müzakerelerin iç yüzü etrafında şüpheler 

doğurmuştur." 

3 ACUSTOS J 934 CUMA 
• 

jHitler'in Fon 
Papene mektubu 

Viyana elçiliğini ka'bul etmesi için 

Her Hitler'in Fon Papen'e bir mektup 

yazdığı telgraf haberi olarak bildirilmit

ti. Son posta ile gelen İngiliz gueteleri 

bu mektubun asıl metnini neşretmektedir 

ler. Buradan tercüme ediyoruz: 

Azizim Her Fon Papen, 

Viyana'da vukua gelen hadiseler üze-

rine devlet reisine V iyana'dalci Alman El. 

çısı Dr. Rayt'ın oradan kaldırılmasını 

teklif etmek mecburiyetinde kaldım. 

Zira bu zat, Viyana iisileriyle Avuı • 

turya nazırları arasında bunların salimen 

Alman hududuna kadar gide'oilmelerine 

müsaade edilmesi mevzuu üzerinde yapı

lan müzakerede hazır bulunmuş ve Alman 

hüklımetine danışmadan muvafakatini bil 

dirmiştir. 

Elçi, bu hareketiyle Alman HükUıne-

tinin Avusturya'nm dahili politikasına 

burnımu soktuğu tesirini uyandırmrftır. 

Bize hiç.bir mesuliyet yüklemiycn Dol-

Her sahada emsallerinin fevkin
de Qulunan bu kasabanın bariz vas -
h maarife verdiği ehemmiyet ve 
hergün inkişaf halinde bulunan do
kumacıhktır. Bu itibarla kısa dahi 
olsa bunlardan bahsetmek faydalı 

olacaktır. 

tavassut etmekte ve dokumacılara Bugünkü vaziyet 1914 senesinin ilk ay. 

kredi temin etmektedir. Dokumacı- tarını andırıyor. Şimdi de bir silahlanma 

Maarif işleri: Nahiyede birisi lığın inkişafında büyük bir rol oy -

tam diğeri üç sınıflı olmak üzere myan bu banka değerli ve verimli 

yarışı &a1gın halindedir; aynı vesvese ve 
emniyetsizlik hissi hakimdir. 

fus suikasti, Alman Hükumetinin umumi 
mesi Lokarno Misakına riayet edilmemesi 
demektir. nefretiyle karşılanmış ve bu hadisenin 

Parlamentonun içtima müddetince da
ha birçok mebuslar bu silahlanma aleyhin. 
de mütaleada bulunmuşlardır. Bunlard::ın 
bilhassa muhalif amele fırkası namına söy. 
liycn Lord Arnold'un beyar.atı çok dikka
te değer mahiyettedir. Amold bayanatı 
arasında: "Hükumet her ne kadar Kellog 
Misakını imzalamış bulunuyorsa da, bu
nun imza edilmesi şimdi tekrar silahlan
mak istemesine mani olmuyor. Lokamo 
Misakı leşe benzedi. Bu misakın hukuki 
bir kıymeti kalmadı; çünkü misakın imza 
edildiği gündenberi Fransa kesesinin mü
saade ettiği derecede süratle ve durmadan 
silahlandı. Zaten silahları azaltmak isteme 

iki mektep vardır. Her iki mektebe faaliyeti ati için büyük ümitler ver -

devam eden talebe adedi 500 ile 600 nıektedir. 

Bütün bu işlerde doğru yolu tutacak 
kılavuzun bulunmadığı anlaşılıyor. Silah· 
!anmayı zaruri kılan tehlike nerededir? 
Her memleket kendi derdine diişmüş ve 

arasındadır. Mektep kadroları mü - Semirkent'in belediye işleri de çok memleket dahilinde kendine düzen vermk 

sait olmadığından mektebe kayde • muntazam yürümektedir. Sekiz ki _ le meşguldür. Hatta Almanya ile Fransa 

dilmek üzere yapılan müracaatla - lometre mesafede bulunan "Deve _ arasındaki gerginlik bi1e hafiflemiştir.'' 

nn bir kısmı maalesef kabul edile · kaya,, suyunun demir borulal'la şeh-
miyor. ı e getirilmesi ciheti düşünülmüş An 

Orta ve yüksek tahsile gelince: '<aradan bir su mühendisi celbedile

dört sene eveline gelinceye kadar rek mahalJinde tetkiyakt yapılmış 
orta tahsil takip etmek istiyen genç lazım olan demir borular da gel -

ler Isparta, Burdur, Yalvaç orta miştir. Senirkent'in muntazam bir 

mekteplerinde orta mektep tahsil - haritası yapılması için tapu ve ka -
lerini ikmal ediyorlardı. Af yon da 

Ponsombi sözüne devam ederek demiş

tir ki: ··şark için yapılacak herhangi bir 
anlaşmanın, Fransa'nın iştirakiyle Lokar
no misakı da yakından alakadar olacaktır. 
Eğer Fransa, Almanların muhtemel bir te 
cavüzüne karşı Rusya'ya müzaheret etmek 
le mükellef bulunuyorsa bu takdirde Al
manya'nın garp hudutlarında bir harbın 
patlaması eh mülahazadan uzak değildir. 
Böyle bir barba ise şüphe yok ki İngiltere 

dastro umum müdüriyeti ile temasa 
lise açılınca bu vilayette bir pansi - geçilmiştir. 

de siirüklenecektir. 
yon açmak fikri aynı ihtiyacı hisse- Genç, çalışkan belediye reisi -

denlerin kafalarında doğdu. Bu fik- rnizden bu islerin muvaffakiyetle 

rin tatbikine geçilerek seneden se • başarılmasını temenni ederken 

neye verimini artıran "Yükseliş bir- memleket hesabına daha hayırlı iş
Yüz beş 

liği,, kuruldu. Birliğin gayesi mem- ler görmesini dileriz. 

Bu vaziyet muvacehesinde hükumetin 
bir Lokarno Misakı için İngiltere gençliği 
ni harba sürüklemek ve bu misakı gençli
ğin kaniyle mühürlemek lazım geldiğini 

söylemek hakkı yoktur. Hiçbir Britanya 
Hükumeti bir Lokarno Misakı için ordu
yu harba sokacak mevkide değildir" de
miştir. 

Muhalif liderlerine cevap veren Hava 
Nazırı Londonderi hava silahlarının çoğal
tılmasındaki sebep ve zaruretleri izah et
tikten sonra sözünü yabancı memleketler
deki vaziyetlere nakletmiş ve bütun mem
leketler hava kuvvetlerinin tezyidi için va
si mikyasta programlar tatbik etmektedir
ler diyerek, Amerika, Fransa, İtalya, Rus
ya, Japonya, İsviçre, Belçika, Yugoslavya 
ve Türkiye'yi saymıştır. 

FölkiJer Beobabter 

• 
ikinci b1r suii 

Avrupa'nın siyasi vaziyetini daha kötü

lc,tirdiği kanaati bakim olmUJbır. 

Binaenaleyh, mümkün olursa, umumt 

vaziyeti kurtarmak ve Alman Avusturya 

Hükiımetiylc münasebatımızı dostane ve 

normal bir bale getirmek başlıca arzulan 

mızı teşkil etmektedir. 

Bunun için aziz Her Fon Papen, ala· 

den bu vazifeyi üzerinize almanın rica 

ediyorum. Zira siz, kabinede teşriki Jne• 

sai ettiğimiz gündenberi benim nibayetııi2 

itimatlarımı haiz idiniz ve haiz 'bulunmak 

tasmız. 

Bu sebeple ben sizin muvakkat bir 

müddet için fevkalade bir memuriyetle 

Viyana'daki elçimizin yerine tayin olun

manızr reisicümhura teklif etmiş bulunu

yorum. 

Bu vazifeyi kabul edince Sar'daki kee 

miserlik vazifenizden ve kabinedeki j,j. 

nizden kurtulmuş olacaksınız. 

Yeni memuriyetinizde doğrudan dot· 

ruya benim emrim altında bulunacaksınız, leket çocuklarına orta tahsili toplu

ca ve ucuzca temin etmek. Birliğin 

merkezi Senirkent'te olup Af yon da 

talebeler arasından seçilmiş bir ida

re heyeti vardı. Birliğin elli kadar 

AYDIN 

Meydan oğlu Ali Rağıp 

dilde )S7ı1mış 
k taplar 

En çok tercüme edilmiş eserin lncıl 

k~ st mı 
yapacaklarmış? Size milletin canlanması işini bapra

Viyana'dan 28 Temmuz tarihiyle Dey- cak kabineyi kurmak hususundaki yardı-

Aydın spor mıntakası kongresi dün 

Halkevi salonunda top.landı. Koııi!re iya 

talebesi vardır. Bunlardan yarısı setine Halkevi Reisi Neşet Bey, • . 'llik-

!ere de Fikret ve Ethem BeyJer seçildiJr 
ücretli, yansı da tam ve yarı mecca-

Mıntaka heyetiyle futbol ve atletizm bey-
nidir: Meccani ve yan meccani ta -

etleri çalışma rapor1an okunarak ittifakla 
)ebelerin ücretleri Senirkent'li me • kabul olundu. lş başına geçeli dört ay o-

murları senelik teahhütleri ve halk- ıan heyet. mıntaka lik maçlarını yapmış. 

tan toplanan kuru sebze ve her se- Koçarlı kulübünü mıntakaya alınış. Ger

ne belediyenin bütçesine g.öı e yap -

tığı yardımlarla karşılanmaktadır. 

Yaz tatilinde ikmale kalan talebe -

Jtri ikmal imtihanı icin eyi hazırla

mencik, Karapınar kulüplerinin de muame 

!erini bitirmek üzere bulunmuştur. 

Belediye bütçelerine mıntaka için konu 

lan tahsisatın tahsili hususunda birçok tek 

ifler konuşuldu. Birinci reisliğe Deher

olduğunu herkes biliyor. Fransız gazete - li Meyi gazetesine bi ti iriliyor: 

!erinin yazdıklarına göre buna da rakip 

çıkmıştır. E~cümle 1929 dan 1933 sene

sine kadar 900.000 basılan Tolstoy'un eser 

Haymver rüesasının verdiği maluma

ta göre polis taharri ı:ueMurları i-'aynı~<·r 

kıyafetine girmiş yüz nazinin gene Viya-

leri rakiplerin oirincisidir. Fakat Tolsto- na'nın merkezinde toplandıklarını ve tek

y'u da, bizde de çok maruf olan mod rn rar Başvekalet dairesine hücum ederek 

romancılar Gladkof ve Panferof eserleri hükumeti ele geçirmek tasavvurunda bu

geçmiştir. Bu romancıların eserleri mil. lunduklannı keşfetmişlerdir. 

yondan fazla basılmıştır. Reka'bet gittik. Bu hücum, ya öğleden sonra, yahut 

çe büyüyor. Netekim, Sakin Don adlı fev. gece vukua gelecekti. Bu münasebetle bir 

kalade mükemmel romanın muharriri Şo- oçk tevkifat yapılmıştır. 

holof ile arkada§ı Novikof-Priboy'un ro- Bu münasebetle başvekalet 'binası et

manlan iki milyona varmıştır. Asıl fİmdi rafında birçok ihtiyati tedbirler alınmış 

gerek kalite, gerekse adet itibariyle insa- ve ıidcta bina bir kaleye çevrilmiştir. 
mak ve diğerlerini de olgunlaştır -

iar Nafiz, ikinci rdsliğc Söke'den Dr. Şa- nı hayretler içinde 'bırakan eserler ve mu. 
'11ak için muallimler ve yüksek mek

Sokaklarda gezen askeri muhafaza kıt 

alan birden kuvvetlendirilmiş ve başve

kalet binasının pençerclerine makineli tü 

fekler konulduğu görülmüştür. 

kir, muhao:ip ve katiplığe muallim Hüsnu 

tep talrbe1cri tarafından ders veril- Behçet, azalıkbra Hakim Cevdet ve Çineli 

mekter1ir. 1ihat Beyler; 

harririnc sıra geliyor. Bu da aynı müd

det zarfında, yani dört senede 19.00.000 

basılan, hemen hepsi de satılmış olan Mak 

A ~keri nıekteplerde bulunan ta

lebeler de mühim bir yekun arze -

Futbol heyetıne: CeJal, Zeki vt:. .Ekı em sim Gorki'nin eserleridir. Şurasını da Binanın etrafına Haymverlerden onbir 

Reyler. Atletızm heyetıne de Fikret Ne- kaydetmeliyiz ki, büyük bir kısmı oku- kordon çekildiği gi'ui içerde bulunan mcı 

derler. Bunkrdan bir ktsmı Harhı· :.ımi ve Vahit Bt:yler, hesap müfettışliğine 

ye'yi hitirmi~. bir kısrrı Harbiyede. reyT.i ve lhi .. r'l B,.hcet Bc-;Jer s~çilcrck 
•congreyc nıhayet verildi. 

dört be tanesi d~ l•se im,mmr1::ımr. 

Yüksek .tahsile ric,·am crl<:nler -

den üc 6cr.r. !\n~ara h .. ktıkun 1an 

bir genç de ·uk:.eh mi hr.11di-; nıck -

t""l)ll" .ten r·ezl1" c;;mu tuı li1r. Av -
nıpacta ~ ger il. :si t.l bi~ ede olmak 
U7.erc iıç ~.dehe t -; .~iıde buhmmak 
tadu 

Ayd l Bclc:diye Medisi dun fevkalade 

llarak topları<l.ı. V:layet malramın':ı ta 

Jılen tasJilc olur ~n ı !):;4 bıhçe .. ı konu§ul

,u. Şuray n~ vlete itiıaz edilmesi hal{kın 
:.a ~z::ıdan lfomit Beyin teklifi iiurine re-

1 c.fi- Bı::; ızuhat verdi. Tadil ekseriyet 

~ ve yazmayı yeni öğrenmiş olan ıov· diven dönemeçlerine de birer nöbetçi di

yetler halkında müthiş bir okuma hcve ı kilmiştir. 

olduğu gi'bi eserlc:r sovyetler halkmı teş- Dahildeki avlulara da m"kineli tüfek-

kıl eden 105 milletin dilinde intişar et- ler yerleştirilmiştir. 

miştir. Genr- Fransız gazetelerinin yaz- Dün öğleden sonra Viyan.ı· 
dıklarma bakılırsa. materyalizm tarihin~ kaklarında sokak müsadem<'' 

bazı so 
ıa gel 

ait ilmi eseı !er meyanında en çok bası-

'an ve havsalanın alamıyacağı miktarı b.ı. 

lan lA?nin ve Stalin'irı eserleridir. Hele 

bugün sovyetlerin ı::ıı kuvvetli ş hsiyetı 

ol ~ Sta'in'in kütüphaneler dolusu eser 

diği haber verilmektedir. 

Be miisademeler polis ılc nad, konıiı· 
ni~t ve sosyalistlerden murekkep karışık 
müfrezeJcr arasında vukun ge?miştir . 

----·----• kah 1\ olundu. E\:ICnme il:ınlarından bir 
ra b .. rç alınması r kirlerden alınmcıması 
rgi hydi olmrya:ı arsalardan almacak 

Dol~:·~. :/;!\: r .. f' s~ncdcnlJerı rw ~ti .: rüSü!I"Un .. :ı dctioi encümence ta ler yazm·- olan Lt:nin'e nazaren pek m h Havacılık ve spor 
gimcL'l g :...:c rn;: ~<'kfun:l bir ~ekil a- dır o' m- • V!! 19~ b';.ıtç~sine r rt mıkt .. ·da eseri olr.:a ına rağmen )'2.1 

lar. m~n:l~kct ckıkurnacrnğı bugcn . h rc:X:ıh f •• çılması kabul olun:ıra n. Lenin .at şehrind~ 510 ~OOObasıldı· 1a)y<ırecili{;; iptila tlırc<:c ·,ıdc 
rr c to lc1nt n: l di. rn•i rr: :- "l Ur ıu1 . gclMi~tir . .ı.'tfor ı -ı gö::ö'lune getirilince Stalin'e ait kit o. 5et·er. bir başt:cl:il H. HA 1SEl 

le.ı:e~te "P• O,, te.1 ~h fa-lıyett:edi... AZ LLl 1 rın m mlekete ne el rece yayıldı ı b .. k- U 4C DOl\'Jfl /); 
Bıı ttzJahl"'r ı\ ·I•ı-H iplfü f::ıb _, f-T • 

1
. H 1'· • k" .1 ,_ 

1 
d'· A kı:ıda kolayca b·r fi i::- edinileb; ir So11- Bu meıhur ingili~ < ,.et ad ı: 

• , • 1 !' \•1 O)CU.Cr KO -:.ı un 
ıika<:ı i~ın bdvtik bir mat re• tc kil ı · 1. y , • , . , . .d k t yetl_r devlet matta s•, tesis tarihi den "B n {md;ye kad"'r birçok vasrtafarb 

• ıZJı.;. ve ır. aK .. oy crı:ıe gı ere et-
e lı>ıler. Dckunan •rnmc: hııcian hes .1 • r itil-arer. onbcş sene "'rfır.tia. yaıi 1932 se seyahat etti~. faht tayy:arc load~r ain 

• ı :r r • 
?:ı ~va n·ükemrnel bir eH·ise cıkar.. Ha :.c·ıi A ve D futbol takımları cumot nesine k:ıda- 15.000.000.0N kitajl basılmı'? ve rahat olaıımı bulamadım.,, dıyor. 
Kr;ıya. Es'<·şehi:-, Kii~"hya, Uşak, ..u l not· hd ... ında bir maç ya,:rmşl.ır, ve memlekete dağıtılm ~tır. 1 - Yazısmı llAVACliJK w SFOR'Ufl 
Ak~ ... hir, J\fyı:>:ı, S~ndrldr, Dinar, İs· ma~· A takımı 5-"? ka.zam-.llfbr. Noyc Fraye l'res en SOll ~lırn 124 ür.csi Stı}t.undo nlınyannı. 

mınızdan ve bizimle teşriki mesainizden 

dolayı bir defa daha ttlekkür ederim. 
Samimi dostunuz 

ADOLF BiTLER 

---··-----
Doktor Fatma Arif Hanım 

Avrupa'da tetkik seyahatine ıitmi! olaa 
Doktor Fatma Arif Hanmı ıehrimize avdet 
etmiıtir. 

E 

Açık Teşekkür 
Hll~l biçki yurdu bu sene me • 

zunlarmdi!n Hacer İbrahir:ı Hnnun 
yıtrr1 t.Jıl Mür[res: rn:.ıhtercm l.ocaın 

Şayezte Fahrettin hanırr.a V·' mü -
mcyyiz Şevket Bey~ nıümcyy,, Zch 
ra ve Cemile Hanımlara b :-'ndi;.;i 
ir raz etmekligı.'lldc..1:i rııu.;nff .kıye· 
ti bana bah1~ttt:deı m.ic n dolayı 

kcn .. rlikrinc alenen tcşekl~tiı etme • 
gi bcrç bilirim • 

Ankara Hacıhayranı Mi11i Türk 
Tayyare sokağuıda Ifacer 
İbrahiın 
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H a v a c ı l ı k ve 

- İçindekiler -
- Türk havalarında yalnız türk kanatlar 
- Dünyanın en büyük tayyaresi 
- Tayyareciliği iptila. derecesinde seven hır başvekil 
- Ankara mm takası kongresi nasıl oldu? 
- Kongrede İttifak Reisi Aziz Beyin söyledikler: 
- Dünya futbolunun beklenilmiyen neticeleri 
- En son yeni harp tayyareleri 
- İngiltere'de kulüp hayatı 
- On beş günden on bes güne 
- İki mektup (Hikaye) Server Ziva 
- Coban (S'ir) Rüveyde S. 
- Tayyare piyangosu talihlileri 
- Tayyare cemiyetine yapılan yardımlat 
- Yunan tayyarecileri memleketimizden gec:;erken ... 

Kırktan fazla resim ve klişe -ANKARA iCRA DAiRESi GA YRIMENKUL SATIŞ MEMURW-
CUNDAN: 

Mahcu olap satdmaıma karar verilen tapaaaa 12-10-934 tarih ve 
cilt 96 sın 13, 14, IS namaralarmda makanet ve Mamak köyiiniin köy 
içi Ye köy önii mevkilerinde vaki 3 kıta bahçenin ıekiı biıae itibariyle 
iki hiueai ataitda yazılı tartlar dairesinde satılmak üzere açık ırtınmya 
çıbnlaup. 

EVSAF VE MÜŞTEMfLA Ti 
318 lira 60 karat kl)'llletli ve IS sıra numaralı bahçe 1593 metreden 

IJaret olap ba bahçede 30 küsur meyva apçı nrdır. 862 lira 50 karat 
kıp.etli ve 13 sıra namarah .bahçede de 300 ldiaar meyn atacı vardır. 
475 lira kıymetli ve 14 srra numaralı bahçede ise 200 iki yiz kadar mey 
ft ağacı mevcattar. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Satıı pefİa para ile olmak üzere 13-9-934 tarihine müsadif 

perıembe giiai saat 14 • 16 ya kadar icra dairesi gayrimenkul satıı me
•arlağaada yapılacaktır. 

2 - Talipler, takdir edilaıit yukardaki kıymet üzerinden o/o 7,5 pey 
akçesi veya milli bir bankanm teminat mektubuna getireceklerdir. 

3 - Sabf günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin o/o 7S ini bul
dalda ve iiç defa nidadan sonra mezkir giinin saat 16 da en çok artıra-
• üzerine ihale edilecektir. 

4 - f ıba tarihteki artırmada teklif edilen bedel mukaddtr kıymetin 
o/o 75 tini bulmadığı takdirde 29-9-934 tarihine müsadif cumartesi ııü
d saat 14 ten 16 ya kadar yapılacak ikinci artırmadı k..!ıa üç defa llİ· 
adan sonra saat 16 da keza muhammen kıymetin o/() 7 s ini bulmak 
prtiyle en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip veril
mediii takdirde üzerine ihale edileaia talep eylemesiyle ihale t11rihinMn 
itibaren 7 giia içinde vezneye teslim edilmediii takdirde ihale bomlacak 
w- ifh tarihten evel en yüksek teklifte balnnan talibin teklifi veçhile 
almaia n11 olap olmadı'1 kendisinden soraldaktaa sonra teklifi veçhile 
almaia razı olduğa takdirde farla ihale feshedilen birinci taliptea tahsil 
edilmek üzere ikinci talio aladesine ihale olmcakhr. Teklif veçlüle al
mp nzı olmadıp takdirde ise mal yenidea 1 S gia müddetle arbl'lluya 
pbnlacak ve en çok arbnn talip üzerine kati ihalesi yapdacaktır. 

6 - Her iki artırmada da mal b libine ihale edildikten tapa hata 
ff o/rı 2,S dell"I ücreti talibe •İt olacaktır. 

7 - ipotek sahibi alacakhlarla direr alikadarlarm pyrimeüal 
ilerindeki hıklarmı n ha1111iyle faiz ve munfa dahil olu iddialarmı 
evrakı mispiteleriyle 20 gün içinde icn dairesine bildirmeleri lilllDdrr. 
Abi halde tatta sicilliYle ul,it olmadıkça aabf bedelini paylafbrma ma
u.elesindf'11 hariç tatalacaklardır. 

8 - ArtrrmıY& istirak edenler daha evel prbwneJİ ,örmüf, oka
.. , ft ,ayrimenkalna İyıftar yaılyetini bilmit ve bulan tamamen 
blml etm;~ ad ve itibar olaMcaklardrr. 

9 - l•ba açık artırmll .-rtaameai 1-9-934 tarihinde• itiharen 
934 /15 dn•vll ""manıı ilf! herk,.~ actktır. 

lO - Tılinlerin mezkftr tıriftl,.rde icra dairesi pyrimenkal sahı 
metnt'r1uaun" mii'11rllıt evlemeleri lüzuma ilan olanar. 7-3083 

Ankara Vilayet Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Birinci madde - Bedeli keşfi (46312) lira ve (98) kuruş
tan ibaret olan Ankara istasyon eşyayı ticariye anhan yol -
lannın parke kaldırım inşaatı mukavelename tarihinden iti
baren 150 gün zarfında ikmal edilmek üzere ve kapalı zarf ile 
2.8.1934 tarihinden (25.8.1934) tarihine kadar (23) gün müd
detle münakasaya konulmuştur. 

İkinci madde - Münakasaya iktidan fenni ve itiban ma
lilerini isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya 
dahil olmak istiyenlerin. 

A - Bedeli kesfin yüzde yedi buc.u~u olan (3474) lirayı 
vilayet muhasebesi veznesine tevdi ettiklerine dair makbuz 
senedinini veya·milli bankalardan birinin teminat mektubu
nu yahut esham mukabili muhasebeden alınacak ilmühabe
ri ibraz t>tmeleri lazımdır. 

B - Ticaret od~sına mukayvet olduklarına ve itibarı mali
lerine a1t bir vesika gıöstermeleri iycap eder. 

C - Yetlerindeki ehliveti fenniye vesikalannı vevmi iha -
leden en az sekiz gün evel vilavet ba$ mühendisliğine gös -
terer~k münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehli -
Yeti fennive vesikası almalan vr.vahut ellerindeki vesikanın 
zirine serh verdirmeleri iktiza eder. 

Bu üç sartı tamamen haiz olmıvanlann münakasava isti
rakleri şayanı kabul olmıyacağından teklifleri kabul edil • 
me7.. 

Ocüncü madde - Talipler 661 numarah münakasa ve 
ihale kanununttn onuncu maddesi mucibince ihzar edecek -
leri kan;ıh zarfı (25.8.1934) tarih ve cumartesi günü saat on 
bem:e vilayet münakı!s~ komisvonuna tevdi edeceklerdir. 

4 cii nı::tdde - Evrakı kesfive ve nro;eyi ~örmek veya 
dıtha ?.ivarte rn;\liim~t alm!'~ istiyen1erin her~n Ankara vi
lly,.,.; M .. fıa Basmühendisliiine mUracaatlan nan otunur-

(1814) 7-308~ 
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Milli Müdafaa Vckileıi 
Satm Alma Komisyonu 

hlnnlan 

1 Kumbara bütün bir istikbaldir 
1 

İLAN. 
İzmit ve Tuz1ada bulu -

nan kıtat hayvanatı için 322 
bin 400 kilo arpa kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. 

İhalesi 15 ağustos 1934 çar -
şamba günii saat 14 te yapı
lacaktır. Talipler sartname -
sini görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak icin de 
vaktinde teklif ve teminat • 
larıyle İzmit Askeri satın at
ma komisyonuna müracaat • 
lan. (1719) 7-2Q71 

fLAN 
Kıtat ihti"acı icin 41.100 

kilo sarle vae-ı kapah zarfla 
müna.at..c:~v::ı konmuc:;tur th~ 
lesi 4 R l 034 cumartesi p-i;nt; 

saat 10 <la vamlacakt1r. T~ · 
1in1Pr c:artnamesini görmek 
Ü7.ere ht"r g-ün ve münakasa· 
va istirak icin de vakti mu · 
ayveni""-le teklif ve tcminat-
1ariv1e Rurnova askeri satın 
alma k'"""'~"nnuna müraca · 
atları. (1594) 7-2802 

fT .. AN 

Aşağıda gösterilen eb'at 
ve evsafı bedeniye dahilinde 
katır mübayaa edileceğinden 
taliplerin her gün öğleden 
sonra Sankışla'da F. Kh. de
ki hayvan satın alma komis
yonuna müracaat etmeleri. 

1 • Yaşlan (3, 5-8) olacak 
2 - Beden yüksekliği bas

ton öl~ü ile (t,32 - 1,37) san
timetre olacak. 

3 • Göğüs çevresi (1,52-
1,57) ı::antimetre olacak 

4 • Hayvanlarda hiç bir 
kusur ve hastahk olmıyacak 
bundan başka huysuzluk, ha
rmlık ve ürkeklik bulunmı-
yacaktır. (1749) 7-3012 

İLAN 
Konya'daki kıtaat hay

vanatı için 990,000 kilo arpa 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 25-8-934 
cumartesi günü saat 10 da 
yapılacaktır. Talipler şart
namesini görmek üzere her 
gün Ankara'da M. M. V. sa
tın alma komisyonuna ve 
münakasaya iştirak için de 
Konya'da askeri satın alma 
komisyonuna müracaatlan. 

(1786) 7-3076 

İLAN 
Elli ton Linit kömürü, beş 

ton lave kömürü ile üç ton 
kuru odun Ankara dekovil 
bölüğü için mübaya edil
mek üzere pazarlığa konmuş 
ise de ihale gününde talip 
çıkmadığından yeniden pa
zarh~a konmuştur. İhalesi 
8-8-934 ça~amba günü saat 
11 dedir. Taliplerin evsaf ve 
şartnameyi görmek üzere 
her gün ö~leden sonra ve 
n'"' ....... 1 .. z. .... ; ..... ; ...... 1 .. ..,,.10,...t .. 1 • .,.;" 

de teminatlariyle M. M. V. 
satın alma komisyonuna vak 
tinde müracaatları. (1783) 

7-3075 

iLAN 
Hava ihtiyacı için 50 X 50 

santimetre eb'adında 750 a· 
det güderi pazarlıkla alına
caktır. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün pazarlı
ğa iştirak edeceklerin 18-8-
934 cumartesi günü saat 10,5 
ta teminatlariyle birlikte M. 
M. V. satın alma komisyo
nuna müracaatlan. ( 1781) 

7-3074 

İLAN 
Uenizlide bulunan kıtaat 

için 11550 kilo sade yağı ka
palı .zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 19-8-934 pa
zar günü saat 18 de yapıla· 
caktır. Talipler şartnamesini 
görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de 
vakti muayyeninde teklif ve 
teminatlariyle Denizli'de as
keri satın alma komisyonu
na mürar.aatlan. (1803) 

7-3072 

İLAN 
Denizlide bulunan kıtaat 

için 338,000 kilo Un kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 19-8-934 pazar 
günü saat 15 te yapılacaktır. 
Talipler şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya istirak icin de vakti 
muayyeninde teklif ve temi
natlarivle Denizlide Askeri 
satın alma komisyonuna mü
,. ........... 1 .. ..,. /101\')\ 7 - ""71 

1677 lisa 89 kuruş bedeli keşifli Gazi Paşa caddesi lağım 
inşaatı kapalı zarf usuliyle ve yirmi gün müddetle münaka
saya konulmuştur. Fenni ehliyeti haiz taliplerin 12 ağustos 
934 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te Belediye encü-
menine müracaattan ilan olunur. (1757) 7~3022 

Adliye Vekaletinden: 
Adliye vekaleti zat işleri için şartname ve nümuneleri -

ne göre (6) adet dosya dolabı ile (10) adet hazaren sandal
ya pazarlıkla iymal ve mübayaa edileceğinden taliplerin 
30 liralık muvakkat teminat mektuplariyle ihale günü olan 
S.8.1934 tarihine müsadif pazar günü saat (14) de Ad1iye 
Veklleti mübayaa komisyonunda hazır bulunmalan ilan 
olunur. 117:!4\ '--2001 

1 

1 

TÜRKİYE İŞ.BANKASI 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Bankamıza ait Işıklar caddesindeki apartmanın beş oda 

mutfak, banyosu, hava gazı ve elektrik tesisatım havi 3 mı. 
maralı dairesi 1 ağustos 934 tarihinden iytibaren bir sene 
müddetle ve açık artırma suretiyle kiraya verilecektir. 4 
ağustos 934 cumartesi günü saat 16 da ihalesi yapılacaktır. 
Teminatı (60) altmış liradır. Taliplerin izahat almak üzere 
bankamıza müracaattan ilan olunur. (1732) 7- 2994 

Ankara Askerlik Şubesi 
Riyasetinden: 

1 - Ağustosun yedinci sah günü ihtiyat hesap memur• 
luklanna talip olanların Fırka 8 karargahında saat 9/30 d• 
imtihanları icra kılınacaktır. 

2 - Taliplerin fırka 8 karargahında mezkQr saatten ya• 
nm saat evci hazır bulunmaları 

3 - Muameleleri tekemmül etmemiı olanların bu kısa 
müddet zarfında evraklarını takiple tekemmül ettirmeleri 
ilan olunur. (1804) 7-3073 

ANKARA iCRA DAiRESi GAYRiMENKUL SATIŞ MEMURWCUll
DAN: 

ipotek olap satılmaama karar verilea tapua 27-1-926 tarla ft 

34/ 71 numarasmda mukayyet Ye Mamak köyiiDin karye cinn •fti. 
iade vaki tarla ataiıda yazılı tartlar dairuiıade aatdmak iıere açık arllr
auya çıkanlmıfbr • 

EVSAF VE MOŞTEMILA Ti 

11.220 metre marabbaı sahada vaki olu Ye deraaaü Zil kiiM 
aöiit ve kavak aiacı bal11nu mezkir tarlaya 3000 lira larmet taka 
edilmiftir. 

SATIŞ ŞARTLAR• 

1 - Sattı pefİn para ile olmak üzen 13.9.934 tarihiM miaadif 
pertembe giinü saat 14. 16 ya kadar icra dairesi ıayrimenbl aatq ..... 
marlaianda yapdacaktır. 

2 - Talipler, takdir edilmit yakardaki kıymet izeriadea % 7,5 peJ. 
akçesi veya milli bir bankanm teminat mektubuna getireceklerdir. 

3 - Sabı giiai artırma bedeli takdir edilen kıymetin % 75 ini IMrl
dakta ve iç defa nidadan sonra mezkir ginia aut 1 & da ea pk artıra• ı 
nm üzerine ihale edilecektir. · 

4 - fıba tarihteki arbrmada teklif edilen bedel mukadder kıymetia 
% 7S tini balmadıiı takdirde 29-9-934 tarihine müsadif caınarteai p. 
ai aut 14 ten 16 ya kadar yapılacak ikinci artırmadı keza iç defa nİ• 
dadan sonra saat 16 da keza mah•mmea kıymeti. % 75 ini nlmak 
tartiJle en çok arbran talibiae ihale olanacakhr. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip 7erİI• 
mediği takdirde üzerine ihale edileain talep eylemesiyle ihale tarihilldes 
itibaren 7 gün içinde vezneye teslim edilmediği takdirde ihale 1.onlacak ı 
ve ifb• tarihten evel en yüksek teklifte bnlanu talibia teklifi •1• 
ılmap razı ola, olmadıil kendisinden ıoraldalctaa sonra teklifi veçhi1ı 
almap razı oldaia takdirde farla ihale feshedilen birinci talipten tahsil 
edilmek üzere ikinci talin uhdesine ihale olunacaktır. Teklif ye.1e al
maia ra11 olmadığı takdirde ise mal yeniden 15 da middetie artınuJa 
çıkanlacak ve en çok artıran talip üzeriae kati ihalesi yapılaca~ar. 

& - Her iki artırmada da mal tılibine ihale edildikte• ta,. laaru 
ve o/n 2,S dellal ücreti talibe ait olacakbr. 

7 - Bordu ve alacaklrlarla diğer alikadarlann pyrimeabl 
üzerindeki haklarını ve huıaaiyle faiz ve masrafı dAhil olan iddialal'llll 
evrakı miispitelerivl,. 20 giin içinde icra dairesi•te hildirmeleri ll11md1r. 
Aksi halde tatta sicillivle ıı.bit olmadıkça ıahı bedelini pıylafhrma ma
ame1eıindP" hariç tutalar.aklardrr. 

8 - Artmnıya i~tirak edenler daha evPI •ırtnam,.vi P'Örmis, ob
muf ve KiJTİ menkntlerin iymar va:r:ivetini bilmiı Ye banlan tamamen 
kabul etntiıı ad ve itibar olunacaklardır. 

9 - işbu açık artırma tartnameai ı.9.934 tarihinden itibaren 
934 / 1 Z dn••ll n"marasiyle herkese actkhr. 

IO - Tılioleria mezlcar tariM,.rde İtl'A dlli""'ıi l(ayrimn'"9t P"• 
memarla•a miraca~ eyi~·"'"~• iJan elanar. 7_ -tAC!J 



.i ACUSTOS 1934 CUMA HAKlMIYETl MlLLIYE .. Q 

Herkesin Sevdiği 

OR·M AN Ç i F T LiGi 
• 

nın 

Ankara Birası 
Çok Yakında Çıkıyor. 

.. _.. . .· • ... \': : _ ..... ' . . ; .. '. .· . . .- '. . ~ ~-: . . ~.. . . 

~'h. U. McJ. Sa. A1. 1 ~:~:isyonu ilanlan. 

SOO MERTE MİKABI CE
VİZ TOMRUGU. 

Yukardaki malzeme ka -
Pah zarf suretiyle 5.9.1934 
tarihinde saat 14 de ihalesi 
ıcra edilecektir. Taliplerin 
sartname icin her gün öğ"le · 
den sonra, münakasaya git -

llıek icin de o gün teminat 
(ve tcklifat) ile müracaat1a-
rx. (1700) 7-2973 

.90 TON GAZOİL 

Yukardaki malzeme pazar 
lık suretiyle 8-8-934 tarihin
de saat 14 te ihal~si icra edi
lecekt:r. Taliplerin teminat 
ile müracaatları. (1759) 

7-3032 

iLAN. 

Kırıkkale muhafız takım 
cfradivle Yahsihan topcu mH 
hirnrnat deposu efradmm 2 
"I'es. 934 ~avesine kadar ihti 
:Yaclan ohn (15000) kilo o 
dun ile (9100) kHo ekmeO-in 
aleni miinakasa suretivlc 20 
aifoc;tos ':>34 tr-rihine mHsadif 
llazartec;i ~1nü ihaleleri icra 
kııınacaP.mdan taliplerin o/.-
7.s teminat akcelf"rivle hirlilr 
te krnkk~le asl{""ri fabrik;:ılar 
Srıttn l k • . • a l'";:ı omısvonn rıva · 
Sf"tine gelmelP.ri ve müh::ıva? 
edilecek olan ekmek ve odn 
nun sa t 1 • • .. k • r namP ermı gorme 
~ti:venl""rin de her gün Krr1k 

ale Yollama memnrh:ığuna 
rn·· urc:ı.caatlan ilan olunur. 

1
- (l 7~C:'\ 7- 3001 

Ankara B"'"'fi"f> Reis· 1 
liiH ilanlarJ ~ 
İLAN. 

(
2 

Belediye odacıları için 
~ 9) takım elbise pazarlıkla 
aptınlacağmdan nümune ve 

~artnam . . .. k . . y esmı gorme ıstı -

11 
enlerin Yazt isleri kalemi -

1 ~~ ve taliplerin de 4 ağustos 
4 rnm~rt · ·· ·· el"· · r<-1 p-ıınn s-:> at on 

fhort. hucukta beledi e encü -
enıne mürıca lan. ( l 715) 

7-?0M 

Satılık arsa 
Cankm caddesine pek ya 

km ve iki yolun köşesinde 

420 metre murabbaL 

Ankara eczahanesine mü-
racaat. 7~2992 

T~R.KiYE 

llRAAT 
BANKASI 

Biga belediye riyasetinden: 
Kasabamızın "18500,, lira bedeli keşifli su yolu inşaatı 

kapalı zarfla 22. 7. 1934 tarihinden iytibaren münakasaya 
konmuştur. Belediyeler müzayede ve münakasa kanunu -
nun 13 üncü maddesi hükümlerine tevfikan ihalesi 11. 8. 
1934 cumartesi günü saat on dörtte Biga belediyesinde ya • 
pılacaktrr. 

. Şartname ve projelerini gönnek istiyenler Biga belediye 
sıne ve yahut İstanbul'da Sirkeci'de Ferah oteli sahibine 
müracaat etmeleri ilan olunur. (4124) 7-299$} 

SAYTFA 7 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
İzmir Merkez evrak ve paket postahaneleriyle şimendi· 

fer istasiyonları ve mezkur postahanelerle vapurlar ve şehir 
ıfahili merakizden Basmahane, hükumet. karantina, alsan
cak merkezleri arasındaki posta nakliyatı 21-7-934 tarihin
len itibaren 9-8-934 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve 
~apalı zarf usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin 
"eraiti anlamak ve 8880 Hra ve bedeli muhammenin yüz le 
vedi bucuğ-u nisbetinde teminatı muvakkatelerini vererek 
tP.ktinerini dermeyan etmek üzere Ankara ve İzmir Başmü· 
riürlüö-iinne nıiiteşckkil mi.inakasa komisyonuna müracaat· 
'arı. (Jf5n1) 7--2908 

1 Ser eti Fün n 
43 senedir durmdan nf.1İr vaziyfesini yapmakta olan bu 

h:ııftııl ıı ııaı eı ı\nKa~ da ·arı~ ven A t\ B A 
lriitlinfıarıP,;iı:lir sP"~ı:tc AhonP 1 O lira &hPr VlSl 20 kurus 

Trabzon Be ediye 
Encümeninden; 

8313 lira 4 kuruş bedeli keşifli Gazi Paşa caddesi ve Te· 
retuvarlannm parke kalG.ırım inşaatı kar.ah zarf usuliyle 
ve y:rmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Fenni 
ehliyeti haiz taliplerin 12 ağustos 934 tarihine müsadif pa· 
zar günü saat 14 te Belediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. (1756) 7-3023 

lstanbul deniz levazım 
satınalma komisyonundan; 

150 Dizel mayi mahruku; kap:ılı zarfla münakasası: 
11/ Ağustos/ 1934 
Çaı şamba günü 
\aat 14 ele. 

25 Motorin açık azaltmasr ili Ağustos/ 193~ 
Carşam ha günü 
saat t 5,5 da • 

Deniz kuvvetleri ihtıyacı için 150 ton Dizel mavi mah • 
ruku kapalı zarfla, 25 ton motorin açık azaltma ile satın alr· 
"lacaktır. Yukarda yazılı iki kalem ma~i mahrnkun şartna· 
·nesini görmek ve almak istivenlerin het gün, münakasava 
ı;ireceklerin de hizalarında gösterilen gün tre saatte Kasrm
"'aac:.'cfa k5in Komic:.vona miiracaatlan (3872) 7-2840 

Ankara Belediye 
Riyasetin en: 

Belediye hududu dahilinde kiraya verilmiş binalarm kar 
ve akar nizamnames!ne tevfjkan tanzim ve noterlikçe tescil 
edilmiş mukavelelerm 15 agustos 934 tarihinde kontrolüne 
başlanacağından memurların müracaatında bu mukavele
lerin ibraz ve kaydettirilmesi lazımdır. Mukavele ibraz ede
miyen kiracılar umuru belediyeve mütea1"ik 1608 No tı ah
k~mı ~etaiye kanunu mucibince cezaiandınlacak ve ~al sa
h~pter:nden de konturat resmi bir senelik kira hedelinin o/c 3 
nısbetınde t~hakkuk ettirilecek ceza ile tahsil olunacaktrr ... 

(1684) 7~2950 
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!ıayeslndP şaraplarınız. btralanrıız ve her tÜrlU 1Ckİlerİnİ2 

so~uk tutulacağı gıtıı yiveceklerinız dahi sıhhi ve taz~ 

oıarak muhafaza edılecektır 

'9r tek Frl ldaıre vardır. Hakiki Frlgldalre olandır. 

aOURLA BİRADERLER ve şs• 

il il 

f'LEl<TRIKLI OTOMATiK SOGUK HAVA DOLAR• 

Sıhhat ve içtimai 
t!nden: 

avenet 
Vekal 

Bu sene lstanbul'da Ebe talebe yurduna Orta mektep 
mezunlarından ve neşet derecesi pek eyi ve eyi olanlardan 
talebe alınacaktır. Taliplerin kendi el yazrlarile yazılı istida 
lannı muvazzah adrsleriyle birlikte aşağıdaki vesaika rap· 
ten nihayet EylUl 934 iptidasına kadar doğrudan doğruya 
Sıhhat ve İctimai Muavenet Vekaletine göndermeleri ta
zımdır. 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu natık 
hüvivet cüzdanı 

2 - Mezun bulunduğu mektep şehadetnamesinin aslı 
3 - Hfü:mühal sahibi olduğunu ve hiç evlenmemiş bulun· 

duğ'unu mübevvin mahalli hükumeti tarafından tasdikli 
ilmühaber. 

4 - 4.SX6 eb,admda Ü<; adet fotoğrafı 
5 - Asağ'ıda tayin ve tasrih edilen hastaneler heyeti sıh· 

hive1erinden istihsal edilmiş bir kıta sıhhat raporu. 
Bu rapor bir zarf i<;erisine konacak ve zarfın kapatıldığı 

yer mühür mumivle ve hastahane baştabipliklerinin mühü
rivte mühürlenerek taliplere teslim edilecek ve bunlar di· 
itet" evraklariyle birlikte bunu vekalete g:öndereceklerdir. Bu 
h~~tah;meler ANKARA. SiVAS. ERZURUM, DİYARBE· 
KİR niinıune hastahaneleri ve İstanbul cocuk hastahanesi. 
İZMfR. BURSA, KONYA, ADANA. SAMSUN Memleket 
hastahanelerinden ibaret olup buralarda muayene olunmak 
icin mezklır hastah~nelerin nıensuo olciukları vilavetlerin 
Sıhhat ve f rtimai Mu:wenPt Müdürlüklerine tatioter bizzat 
müracaat evtlveceklertlir. Bu raporlar müniirlüklere gönde· 
rilen m~+bu nümuneve münderic ve mm:a<ldak olacaktır. 

6 - Sureti asağ'ıda vazıh noterdP-n tasdikli velileri ve 
velisi olmrvanlann kenclileri tarafından tanzim kılınmıs bir 
kıta teahhüt senedi. 

Alınacak taliplerin vaslarmın 20 den asağı ve 30 dan 
yukarı olmamasr ve mnaveneleri neticesinde tahsillerini ve 
ileride mecburi hizmetlerini ivfava mani bir hastalığı ve 
anzası bulunmaması mesnıttur. Bu vechile p-önderilecek is· 
tida ve evr::1km almdreı gfü~terilecek olan adres vekaletcc 
Clerlı~l bildirilecek ve P-vrakfanna na7.aran kahul P.<lilip edil
medikleri dahi kP?.a ;ınrPc:lPrine vaktincie tehliğ' olunacaktır. 

i'EA HHÜTN A ME SURETİ 

İstanbul Üniversitesi tıp fakültesine merbut Ebe mekte
binde tedrisi mP-c::ntt den:leri takip ve ikmal ederek neset 
ettikten sonra Sıhhat ve f ctimai muavenet Vekaletinin i~ae 
eylivecr.O-i herhangi bir mahalde Ehetiğ'e a7.imetle üc sene 
müddetle tavin olunduiYu (olunduğum) vazifene ifavı hiisnü 
hi7.nıet f"tmPrliıYi (etmedii!im) veva ta~sil ec:nasmda herhan· 
~i bir seheole vurttan ihrac edildiO-i (edildiğ-im) yahut yur· 
du terkr.vleniği (eylediğim) takdirde 
kerimesi hanıma hükumetce yapılan mas
rafın faizi niıamisiyle beraber itirazsız ret ve iadesini mü· 
teahhit, zamin ve mütekeffi! bulunduğumu natık isbu sene· 
dim tanzim ve müşarünileyh vekalete taknim kılındı. 

4-2664 

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

nakasa .~üd~e~i zarfında talip zuhur etmediğinden müna
kasa muddetının temdidine mecburiyet hasıl olan 2415 lira 
60 kuruş bec.foli keşifli zafer abidesi duvar ve merdivenleri 
inşaatına ait münakasa müddetinin 8 ağustos 934 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 16 da kati ihalesi icra kılmmalr 
ü;zere on beş gü!1 müddetl~ tem~it edilmiş olduğundan ke
şıf!1a~e ve fen!?'ı şamameyı ~etkık etmek istiyenlerin Nafıa 
daıresıne ve munakasaya ıştırak etmek istiyenlerin de ihale 
güniJ muayyen saatte vilayet daimi encümenine müracaat-
ları ilan olunur. (42~0) 7-3014-

As. Ls. ve Orta 
Mektepler talebesine: 

1 - As. Liselerinin 11, sınıfları ı auustos 934 de liselerin 
diğer smıflarile orta mektepler 1 eylfiı 1934 de derse baş -
lıyacaklardır. 

2 - Orta mekteplerde lisenin 9 ve 10 sınıflarının ikmal 
i~tihanları 10 ~ğus~o~ 1934 de başhyacaktır. Talebenin ona 
göre ~ckteplerıne ıltıhaklan lüzumu ilan olunur. (1758) 

7-3016 

HAKiMiYETi MILLlYe 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 

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

. Proje ve direktif Fen heyeti nezdindedir. Münakasaya 
gırecek olanlar her gün öğleden sonra müracaat ve projeyi 
tetkik edebilirler. 

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

Balıkesir Vilayeti 
Encümeni daimisinden: 

Balıkesir· Bnndırma yolunun 92 - 98+580 kilometreleri 
arası~daki kısmm keşifnamesi mucibince tamiratı esasiyesi 
16 agustos 934 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te 
kapa~.ı zarf usu]iyle i~ale edilmek ~zere yirmi gün müddet
le munakasaya vazedılmiştir. Tamıratı mebhusenin bedeli 
ke.şf ı 99i4 lira 46 kuruştur. Talip olanların muhasebei umu
mıye. kan~ıma t.evfikan ~uktazi ?aşmühendislikçe musad
dak lıyakatı fennıye ve ehlıyet vesıkasmı ve ticaret vesikası
nı ve yüzde yedi buçuk nishetinde teminatı muvakkate mak~ 
b?'z veva mektuplarını usulü dairesinde ve vakti muayye
nı?~e .. ~alıkesir'?e. encümeni vilayete tevdi etmeleri ve şe
raıtı ogrenmek ıstiyenlerin daha evel vilayet nafıa dairesi
ne ve encümeni vilavete müracaat etmeleri ilan olunur. 

(1798) 7--3081 

Ankara mektepler satın 
alma komisyonundan: 

3 AGUSTOS 1934 CUMA 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Mar ·ıya 

kiremidi ehven fiatla satı~ 

evi Eskişehir oteline müra• 
.:aat. Telefon: 3272 

ZAY[ 

1928 senesinde Zeytinburnu ima 
latıharbiye jianayi mektebinden a~ 
mış olduğum §ehadctnamemi zayi 
ettim. Y cnisini çıkartacağımdan e 
kisinin hükmü yoktur. 

T ckirdağı Hocaveli ma ~ 
lıallesinden 311 doğumhı 

Osman oğlu Hüseyin 
Remzi. 

7-3086 

Polatlı Top Alayı Sa. Al. Ko. 
Riyasetinden: 

Polatlı'da Topçu alayı ihtiyacı için 2200 kilo sabun ale~ 
münakasaya konmuştur. Taliplerin 25-8-934 cumartesi günü 
saat 16 da muvakkat teı:ıinatlariyle birlikte Polatlı'da top~ 
çu alayı satın alma komısyonunda bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. (1794) 7-3079 

Polatlı'da Tocu alayı satın alma 
komisyonu Riyasetinden: 

Polatlı Topçu alayı ihtiyacı için 3000 kilo sade yağını!\ 
2~: ~:93~ w ~~rihinde aleni münakas~ ile yapılan ihalesi gal~ 
goruldugunden 11-8-934 cumartesı saat 10 da ikinci ihalesi. 
yapılacaktır. Taliplerin yevmi meı:kurda muvakkat temi .. 
natlariyle birlikte Polatlı,da Top alayı satın alma komicı .. 
yonuna müracaatları lüzumu ilan olunur. (1793) 7-3078• 

Ankara şehri • 
ıymar 

müdürlüğünden: 
Yeni şehirde 1048, 1065, 1066, 1082, 1083 ve 1084 numar~ 

h adalarda yapılacak binaların inşaat tarzlariyle kat irtifa" 
ları İymar planına tevfikan tesbit edilmiş olduğundan btı 
adalardaki arsa sahiplerinin yapı projelerini yapmadan evel 
tesbit edilen şekli öğrenmek üzere İymar müdürlüğüne mü .. 
racaatlan ilan olunur. (1693) · 7-3070 

Hozatta J. Sa. Al. Ko. nundan: 
. Alayw ihti~ac~. içi~ be~ yüz altmış bin kilo ekmek altmış bid 

kılo sıgır e~ı yuz hın kılo saman beş yüz bin kilo arpa kapa"' 
h zarf usulıyle satın alınacak ve kapalı zarf münakasası 23 
ağustos 934 perşembe günü saat 14 te yapılacaktır. Talip" 
ler .s.erait·i· anlamak ve münaka!raya iştirak etmek üzere gös"' 
terılen gun ve saatte Hozatta J. Sa. Al. Ko. nuna ilk terni"' 
nat makbuziyle birlikte müracaatları. (1727) 7-3080 

Ankara Erkek Lisesinde yeniden yaptırılacak 4408 lira
lık. keşifli. helaların inşaatı 23-8-934 perşembe günü saat 15 
te ıcra eclılmek üzere 20 gün müddetle açık münakasaya ko
~ulmuştur. Taliplerin keşif, proje, ve şartnamesini görmek 
uzere pazar ve çarsamba günleri mektep idaresine müracaat p • ıt ) b• k 
etmeleri ve münakasaya iştirak için de o/o 7,5 nisbetinde mu- arıs en ge en ır sanat ar 
vakkat teminatlarını mektepler muhasebecilii!i veznesı'ne T · 

1 
~ erzı zade Osman Zeki Bey mahdumunu dahi uzun se"' 

yatırma an la.7.ımdır. Taliplerin bu islerdeki ehliyet vesi- neler Paris'te yüksek terzilikte yetistirtmekle sanatlarıtt' 
katarını ihale günü mektepler satm alma komisyonuna tev- bir daha yükseltmişlerdir. 
di etmeleri İlan olunur. (1791) 7 . 'U177 'Q...,,.,1 • .,1.,r r-ırln .. c::i T 1 

~~~n~·~ı·--,--·-·s-·,I.~N--E-·M--A~~L~.A-~~R~·~. ~~,~4~1-------
Umam Nesriyah idare eden yaz - ) 
işleri müdürü NASUHi F.SAT. f YENi J 1 KULU .. p] 
Çankırı caddesi civarında Haki . - BU GUN . _ 
mivcti Milliye matbaıısındıı bn İki Film : 

sılmıştır. Tamirat münasebetile 1 - H A R P 
Abone ve iyi an bedelleri: Mües 2 E 

sese veznesine verilir. Yahut posta kapalıdır .. V Jendire)İ 
ıeya Lankı vasıtasiyle gönderilir Bu gece 
Hariçt'" kimesinin !ahsil salahiyet' 
voktur. G Ü 1 e n P a r i s 

mi? 


