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Gündelik. 

HAVA HUDUTLARI. 

Teknik terakki fertlerin olduğu 
gibi milletlerın de hayat şartlarını 

tleği§tİrmektedir. Şimdiye kadar 
4e.-letler yalnız deniz ve karadan 
INdutlarını muhafaza etmeğe çalı

~iardı.. Tayyareciliğin terakkisi 
t..dut mefhumunu da genişletmiş 
ye hava tarafından müdafaa endi
JeSini de milli emniyet ve müdafaa 
füıüncesinin yeni bir unsuru ola
rak ortaya atmıştır. Onun için her 
JQitlet, milli müdafaa bakımından 
t.aıyare kuvvetine hususi bit- ehem
miyet atfetmektedir. 

Hava yollannm kısalığı ve şim
diy' lra dar devam eden hayatta ha
,.. yollarından bir taarruz beklenil-
1Demesi neticesi olarak ötedenberi 
alman tertihatı:n mahiyeti dolayı
siyle bu işte acele etmek lüzumu da 
kendiliğinden baş göstermiştir. Vak 
tiyle şehirler, kasabalar düşman hü
oomundan muhafaza edilmek mak
sadiyle surlar içine alınırdı. Kim 
bilir, belki ilerde yeni şehirler, ha
vadan görünmiyecek veya havadan 
gelecek bombalardan müteessir ol
nuyacak surette yeni şekillerde te
tôİs olunacaktır. Havadan gelecek 
taarruz korkusu insanlara şüphesiz 
yeoi hayat şekilleri, yeni müdafaa 
tertipleri ilham edecektir. Atiye ait 
ihtimaller ne olursa olsun bugünün 
hakikati hava taarruzlarını gene ha

vadan defetmek endişesidir. Bir si
ll\ha ondan faik bir silahla olmasa 
bile, hiç olmazsa aynı silahla muka· 
bele etmek hayatın başlıca zarure
tidir. Milletler bu zaruret önünde 
yeni yeni fedakarlıklara katlanmak 
Yaziyetindedirler. 

Hava bombardımanlarının men'i 
\re askeri mahiyeti haiz olmıyan şe
hirlere ve sivillere hava hücumları 
Yapılmaması gibi teklifler komis
yonlarda, konferanslarda münaka

şa ediledursun, her millet eyice bi
liyor ki, bir harp zuhurunda, kabul 
edilmiş dahi olsalar, bu gibi karar
ların fili hiç bir ehemmiyeti yoktur, 
\re olamaz .. Cihan harbı eyice ispat 
etmiştir ki, bundan sonraki harplar 

belki kolayca çıkmıyacak, fakat bir 
defa çıktıktan sonra da ya varlık, 
Ya yokluk harbı haline girecektir. 
O vakit şu veya bu teahhüdün tu
tulup tutulmamasının ne ehemmiye 

ti olabilir? Realiteler de zaten bu 
nıülahaza tesiri altında inkişaf et
nıektedir. Hiç bir millet bu yoldaki 
nıüzakerelerin neticesini bekleme
ğe lüzum görmeksizin hava kuvvet
lerini artırmaktan başka bir şey dü
şünmemektedir. 

Vaktiyle Büyük Britanya impa· 
ratorluğu dünyanın en kuvvetli filo
su ile kendini sağlam bir emniyet 

içinde telakki ediyordu. Bu zaman· 
lar artık geçmiştir. İngiltere şimdi 
Yeni bir endişe karşısındadır. Ve 
hu endişe tesiri altında politikasına 
da Yeni bir istikamet vermek tüzu-
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İkinci dil kurultayı yaklaştI. 

!ki RUS bilgini 
lstanbulda 
BilAiııleı·den l\ıl. Samilovi<; (icğerli 

beyanatta bulundu. 

İstanbul, 4 (Telefon) - Odesa • 
dan Çiçerin vapuriyle bugün İstan
bul' a Mösyö Samiloviç ve Mesfin • 
kal adlı iki rus bilgini gelmişlerdir. 
Bilginler dil kurultayına iştirak ede 
ceklerdir. Mösyö Samiloviç beyana 
tında Türkiye'ye dil kurultayına İş· 
tirak için geldiklerini, Gazi Hazret 
lerinin rehberliğiyle meydana gelen 
dil inkılabında kurultayın tarihi bir 
rol oynıyacağına emin olduklarım 
ve kurultay programma giren bütün 
ilmi meselelerin müzakeresine işti -
rak edeceklerini söylemiştir. 

Profesör Mesfinkal kurultayda 
lisaniyat nazariyeleri esasına ait bir 
tez okuyacaktır. Mösyö Samiloviç 
de Altınordu edebi lisanı hakkında 
ayrı bir tez hazırlamıştır. Profesör 
Samiloviç beyanatının sonunda Tür 
kiye'ye gelişimiz münasebetiyle türk 
alimlerini, türk muallimlerini ve dil 
kurultayına iştirak eden bütün arka 
claşlarımı samimiyetle selamlarım, 
demiştir. 

Dil kurultayına bir Leh prof esö
rünün de iştirak edeceği söyleniyor. 

Elaziz'de açılma 
• • 

merasımı 

Nafıa ve Maliye V ckillel'iıniz 8 
ağnı;;tosta hareket ediyorlar. 

Trenin Elazize vardığı haberi bütün taf

sili.tiyle yazılmıştı. Bu yeni demiryolu du -

rağınm açılma merasiminde hazır bulun • 

mak üzere Nafıa Vekili Ali, Maliye Vekili 

Fuat Beylerle Demiryollar Umum Müdürü 
İbrahim Kemal Beyin ağustosun sekizinci 
günü akşamı saat dokuzda hareket edecek
leri haber alınmıştır. 

munu duymaktadır. Evelce İngiliz 
müdafaa politikasının esası en kuv
vetli iki deniz devleti kuvvetlerinin 
mecmuuna faik bir filoya sahip bu
lunmak iradesine dayanmakta idi. 
Zaten bu esas bile Amerika'nın kuv 
veti ve iddiası karşısında değişmiş 
bulunurken şimdi yeni bir dava çık
mış oluyor .. Birkaç gün evel İngiliz 
ha va nazırı Lortlar Kamarasında 

söylemiş olduğu bir nutukta İngiliz 
müdafaa politikasının yeni umdesi
ni şu suretle tesbit etmiştir: İngilte
re; sahillerine hücum edebilecek bir 
mesafede bulunan en kuvvetli hava 
hükfunetiyle müsavi bir hava kuv-

Hergün Aııkara'da çıkar. ~ı\ YISI HER YERDE 5 KURUŞ. 

Mareşal Hindenburg'un cenaze 
merasimi yarın Tannenberg 
o.uharebe meydanında yapı acak~ 

Neudeck, 4 
( A.A.) - Neu • 
deck'te bulunan 
g a z e tecil erin 
dün Hindenbur: 
g'un cenazesi • 
nin bulunduğu 
odaya girmele • 
rine müsaade 
edilmiştir. 

Marf!§al, el • 
leri kavuşma§ 
bir halde, uyu • 
yor gibi görün • 
mektedir. Kuv _ 
vetli çehresi bal
mumu gibi ol • 
mu§tur. Ayak u
cunda bir çe. 
lenk bulunan 
basit madeni 
karyolanın ya • 
nında, ellerin _ 
de kılıçları, dört 
zabit nöbet bek
lemektedir. Ce _ 
sedi örten be _ 
yaz çarşafın ü _ 
zerinde bir kuı·. 
şun vardı. Bu 
Sadova'da mü : 
tazim Fon Hin • 
hen bur g 'un 
miğferini delmiş olan kurşun itli. 

Ziyaretçiler mareşalrn tercihan 
oturmuş olduğu odaya alınmışlar -
dır. Çalışma odasında mareşalrn 
boydan boya bir ı·esmi vardrr. 

Muhtelif hatıraların bulunduğu 

bir camekan içinde, mareşt:ılın Sa -
dova'da mülazim iken iştirak etmiş 
olduğu harpta delinen miğferi var -
dı. Kütüphanesinde bir çok fahri 
diplomalar, fahri hemşeri.lik mek-: 
tupları ve reisicümhura verilmiş 

M.HESS 
Alman Başvekili makamına 

getirileceği söyleniyor 
Bcrlin, 4 (A. 

A.) - Havas ajan 

sından: 

Ekseriyetle eyi 

malfimat almakta 

olan nasyonal sos· 

yalist mehafilde 

M. Rudolf Hes'in 

başvekalet maka • 
mma getirilec'!ği 
mütaleası ileri sü
rülmektedir. 

Hava işleri na-
Rodolf Hess. 

... 
Ustadının huzurun 
da tilmizin memle 1 

ket duyguları 
Fon papen Almanları 
birleşmeğe davet ediyor 

Bertin, 4 (A.A) - Müteveffa reisioiinl 
burun naşını selamlamak üzere Neudedl'e 
gitmit olan Yon Papen, alman istihbarat 
bürosunun bir mümessiline beyanatta 1-l• 
narak demiıtir ki: 

"- Büyük almanın huzurunda bugün 
bir kere daha diz çökebildim. Onun emri 
ve idaresi altında asker ve devlet adamı• 
larak memleketime hizmet edebilmiı oldu 
ğumdan dolayı cenabı hakka ıükürler ede 
rim. Her ne kadar onun himayekar eJi a... 
tık Almanya'nın mukadderatını himaye 
etmiyorsa da ruhu daima bizimle beraber
dir .. Onun ufulü ile bir devrenin kapan. 

makta ve yeni bir devrenin açılmakta ol
duğunu kabul etsek bile şurası muhakkak 
tır ki, milletlere takip edecekleri yolu gö&ıo 
teren şey, her devrin hakiki teflerinin mii 
meyyiz vasıflarmı te§kil eden yüksek tll-< 
sani meziyetlerdir. 

Hiç kimse Hindenburg'un tarihi eHl"ini 

fahri doktorluk diplomaları dolu • ı ve azame.tini Adolf Hi.tler kadar anlamq 
dur. değildir. 

Duvarda "harplaki kahramanlı- Yeni Almanya'nrn ıefi olan Hitler, tari 
ğı?a ~inaen,, mareşala he.fiye edil- hin en necip ananesinin muhııfrzı ııfatiytı 
mış bır kılıç vardı. müteveffa mareşalın eserine devam ede,. 

Yemek odasında, alman hükU. • cekti.r. 

meli tarafından 85 İnci yıldönümü Bir çok hususatta bizi anlamak istemf 
münasebetiyle hediye edilmiş bir yen bütün dünyayı müteveffanm azameli 
Sevr porslen takımı görünmektedir. huzurunda sükuta mecbur eden ve Alınan 

Gazet.eciler ~ akşa?,!. üzeri mare • ya'mn mukadderatını gölgeliyen bu feci 
şalın gezınmeyı sevdıgı parkı ve ec- anda Hindenburg'un bize miyras olarak 'bt 
dadının metfun bulunduğu mezar
lığı ziyaret etmişlerdir. (Sona 2. inci sayı/atla)' 

"Karşımızdakiler dostlarımızdır.,, 

Moskova gazeteler· sporcularımıa 
hakkında dostane neşriyatta 

bulunuyorlar. 
Moskova, 4 (A.A) - Matbuatı mıştır. Bir çok genç ve kabiliyetli o 

türk ve sovyet futbolcuları arasın • yunculara malik olan türk takımı ... 
da dün yapılan maça büyük bir yer nm gelecek müsabakada daha ba .. 
tahsis eyle?1ektedir. . . . yük bir muvaffakiyetle oynıyaca~ 

"lzvestıa,. gazetesı dıyor kı: .. h k 
"Türkler bütün kabiliyetlerini na şup e yo tur.,, 

gösteremediler. Çok parlak olan . Ko~somo.lskaya Pravda ~.-. 
ferdi teknik kabiliyeti müşterek o • sı de dıyor kı: 
yunda tatbik sahası bulamadı. Türk "Dünkü maç Moskova futbolcu
takımınm evsafı birinci Jerecede · ları için beynelmilel teknik noktai 
dir. Ve oyuncular bunu herhalde nazarındau ne derece terakki etmiı 
gelecek maçlarda göstereceklerdir. oldukları hakkında bir tecrübe tef-

"Raboçaya Moskova,, şöyle ya - k'l d G 1. l wlA )ar oyun 
ı e er. a ıp er ve mag up 

vetine sahip olmağı müdafaa siya
setinin esaslı noktası olarak tatbika dir. 

M. Hitler'in devlet reisi vazifesini der· 

zırı M. Göring'in esasen pek ağır o
lan diğer vazifelerine zamimeten bu tşı 
deruhte etmesine ihtimal verilmemekte - zıyor: h 1 ak ı 1 r " Türk futbolcuları Sovyet Rus sa asından dost o ar ayrı mış a .. 

ya muhtelit takımiyle yaptığı ka. dır. Sovyet ve türk oyuncuları ara
ti müsabakaya hazırlanmaktadır. sındaki karşılaşmaların hususiyeti 
Türk takımı hiç şüphesiz en kuvvet ve zevki işte buradadır: Karşımız • 
li oyuncularım bu maç için sakla - dakiler dostlarımızdır.,, 

karar vermiştir. 

Hava hudutları aynı mahiyeti 
haiz olduğu için lngiltere'nin bu dü
'jÜncesi ve kararı diğer milletler 
için de mevzubahs olabilir. Bunun 
için Amerika da hava kuvvetlerini 
artırmağı ve tensik etmeği düşün

müş ve tatbikata geçmiştir. Diğer 
milletlerde de aynı arzu ve gayret 
görülmektedir. Hava endişesi her
halde hu~ünkü millet hayatının en 
e-sash endişeleri arasına geçmiş ol
duğundan ona göre tedbirler almak
ta milletler biribirleriyle rekabet et-
mektedirler. 

ZEKi MESUT 

uhte etmiş olduğu haberi Alman h < 'k da 
bir hayret uyandırmıştır. 

N asyonal sosyalistlerin vücude getir· 
miş oldukları milli camiaya rağmen Alman 
halkının h•smı azamı Hitler'i otoriter bir 

fırka reisi ve binnetice müsamahaya ya
na~maz bir adam addetmektedirler. 

Hindcnburg'un yahudilerle protestan 
kilisesinde vicdan hürriyeti lehindeki mü
dahaleleri, büyük bir tesir hasıl etmiş idi. 

30 Kanunusani 1934 tarihinde Rayştağ 
tarafından ittifak ile kabul edilmiş olan ve 
Almanya'nın yeniden ihya ve imarına ait 
bulunan kanunun dördüncü maddesinde 
şöyle deilmektedir: 

.. Alman Hükumeti, yeni bir kanunu e
sasi vücude ı:etircbilir.'• 

İlim Tarihi 
müsahabeleri 

' ~ Ankara - Çankırı 
otoray seferleri 
tecrübeleri Salih Murat Beyin diinkü sayımız-, 

Ja 'başlıyan ba musahabelerinin önsöz 
Faslından baş tarafını dün basmıştık. 
Bagiin de basmağa devam edi!oraz. 

Ba kıymetli masahabelen neşret • 
meğe bundan ~onra her hafta devam 
edeceğiz. 

\__ 

Çankırı, 4 - Ankara - ÇaLkın ara -
smda i,letilecek olan otoraylarm ilk tecı Ü· 

besi bugün yapıldı. Her gün sabahleyin 
Çankırdan hareket ve akşam1arı avdet ede 
cektir. 

Ankara - Cankın arasındaki mtsafe· 
vi iic saat 50 d~kikada yapacaktır. 



SAYIFA 2 nAl\IIM1YET1 MİLLiYE S ACUSTOS 1934 PAIMt 

DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. 
Hindenburg'un 

• • cenaze merasımı 
(Başı 1 inci sayfcda) 

rakmış oldu· u annnr.re ancak bir suretle 
tevfiki hareket edebiliriz: 

Büyük ölünün baş ucunda ebedi alman 
yamızın ve onun Avrupa'daki muslihane 
vazifesi n mına alman milletinin saflarını 
sıklaştırmak ile.,, 

Hindenburg'un 
vasiyetnamesi kayıp 

Sa bık Veliaht 
Avusturya ya mı 
gitti? 

Paris, 4 (A.A) - Deyli Meyi 
"Avrupa nüshası,, arşidük Otto'nun 
halihazırda Belçika' da bulunmadı
i':ını yazmakta ve Avusturya hudu -
dunu geçmiş olduğuna dair bir ta • 
kım şayialar kaydetmektedir. 

Alman ordusu ve 
Berlin 4 (A.A) - Havas ajansı muha ı •• 

birinden: Mareşal Hindenburg'un cenaze siyasette YO ll 
merasimi yapılması için verilen ve geri 
alınan emirlerin sebebi, şayanı iytimat Fransız gazeteleri ne ıniitalt•acla 
membalardan alınan haberlere göre, vasi- hulunu)orlar. 
yetnamesinin bulunamamasıdır. Vasiyetna Paris, 4 (A. A) - Maten gazetesi ya 
me, Bcrlın'de riyaseticümhur sarayında, zıyor: Alman siyasetinde alman ordusu -
ve miralay Oskar Von Hindenburg ile ai nun rolü, 30 haziran vekayi!nden sonra, 
)esi tarafından Neudeck ~tosunda aran - çok esaslı addedilmektedir. Bu rol, iki gün 
maktadır. 1 denberi biraz silik görünmekte ve bu bal, 

bu zevahir altında askeri sınıfın esaslı bir 
Hindenburg Tanenberg'te roı oynamakta olduğu şüphesini bihakkın 

- •• • k · ? uyandırmaktadır. 2 ağustos tarihiade yapı 
gomulmıyece mı lan ve herkesi hayrete düşüren hareket, 

Berlin, 4 {A.A) - Hindenburg- ancak ordu ile mutabık kalınarak yapıl · 
un T anenberg' e gömüleceğine dair ınıthr. Ordu, millet nezdinde kendisinin 
olan haberler, mevsimsiz gibi görün sehbar bir tercümanı olarak Hitler'i mu -
melde ve ailesi kendisinin Neudeck- hafaza etmeyi kendi menfaatlerine uygun 
teki aile makberesine gömülmesini olacağına hükmetmiştir. F"kat Hitler'in 
tercih eylemektedir. Bu kararsızlık ordu için emin bir müzahir olması f&rlile. 
lann sebebi Hindenhurg'un vasiyet Ordunun müsamahası ve batti müza
namesinin henüz bulunamamıt ol • btteti ile yükselmit olan adanu orduya ne 
maaıdır. Bu vasiyetname, gerek Ber gibi itilaf bağlıyor? "itimada ol- ihtiya· 
lin' deki riyaseticümhur sarayında cı ile,, alman milleti, "'niyet ve maksatları 
ve gerek Neudeck'te aranılmakta - ile,, Hitler ve ''muayyen arzulan ile,. ordu 
dır. arasında derin bir uçurum açılmak üzere 

Her ne olura olsun cenaze kal- dir. 
dırıldığı gün Tanenberg'te muaz - Hitler, esiresinin esiridir. Her ne olur 
zam merasim yapılacakbr. sa olsun Hitler timdi mesleki hayabnm 

Hinden burg nereye 
gömülecek? 

Bedin, 4 (A.A.) - Havas muha'birin· 
den: 

Bazı haberlere göre Hinden'"urg'un 
Tannenberg'e gömülmesine ailesi tarafın 
dan muvafakat edilmemiştir. 

ÇUnkü mar~lın son arzusu, Nodek'
teki küçük kabristana gömülmektir. Bu 
fera.İt altında Tanenberg'te salı günü sa
dece merasim ;yapılacaktır. 

Hindenburg'un 
Ölümü ve gazeteler 

Paris, 4 (A.A.) - Havas Ajansından: 
Hindenburg'un ufulünün ve Almanya· 

da bütün kuvvetlerin M. Hitler'in elinde 
toplanmasmm siyasi neticeleri, bütün dün
ya gazetelerini meggul eden mevzu olmuş· 
tur. Leh guetcleri, Hindenburg'un ölü· 
münün Almanya'nın siyasi hayatı üzerin
de derhal bir takım neticeler tevlit etmesi· 
ne ihtimal vermemektedir. 

Kurjet Polski gazetesinhı mütaleasına 
göre Hindenburg, bir 'timsal idi ve bu· iti· 
barla memleketin tarihi üzerinde nufuz 
ve tesir icrasından hali kalmıyordu. 

Avusturya gazeteleri, emliıelerini giz
lememe&tedir. 

Reichspost soruyor: '"Hitler ile Alman 
ordusunun hangisi ötekini yutacak 1" 

Hitler'in feci tecrübesinin meıuliyeti 

nihayet Hindenburg'a yükletilecek ve Ma· 
rqal Alman milletinin tarihinde askeri ve 
aiyasi çift felaketuı Amili olaralc j;Oı üne
ceJrtir. 

Neue Viener ı: .. gblatt di'7.>r ki: 
"Hitler'in bütün kuvveti Alman ordu-

ıanun gölgesine sığınmıgtır.,. 

Ordu Hitlere yemın etti 
ı: ıin, 3 (A.A.) - Ordu nazırı Cene

ral Fon Blomberg, Fühler Hitler'e bugün 
kara ve deniz zabit ve zabitvekilleriyle ef· 
ıadının 2 Ağustos tarihinde Almanya'nm 
müsellah kuvvetlerinin başkumandanı sıfa. 
tiyle kendisine şadakat yemini yapmış ol· 
duklarım bildirmiştir. 

Fransa'da Dı•uc.u1o 

Pariı, 4 (A.A.) - HükUmet, Hinden· 
burg'un cenaze merasiminin icra edilece 

ği salı günü umumi mebaninin bayrakla
rnu matem ıilmcti olarak yan çekmesine 
karar venaittir. 

zirvesindedir ve bundan böyle tamamiyle 
kannakantık ilıhsadi bir vaziyet ile mü • 
.cadele halinde bulunan efkarı umumiye 
karşısında yalnız kalacaktır. 

Gazeteler, Mumaileyhin bu imtihanı na 
ııl geçireceği sualini sormaktadırlar. 

Figaro gazetesi diyor ki: 
"Yeni bir tecrübe başlıyor. Bunun neti 

celerini şimdiden tahmin etmek mümkün 
değildir. 

18 aydanberi Hitler ve üçüncü Alman 
ya, demagoji ile §ffnİyetler arasmda san 
lanıp kalmıııtır. Bu feci nizam masrafını 

1 

betbaht alman milleti ve onunla beraber 
vasi mikyasta Avrupa ödemelrtedô--

19 Ağustosta 
A • 
arayı umumıyeye 

müracaat edilecek 
Berlin, 4 (A.A) - Ayın 19 unda yapı 

lacak olan arayı umurniyeye müracaat, 12 
tep-İnisani 1933 le yapılanın aynı olacak· 
ta. 

Maarif nazın ayın altısında talebenin 
mekteplerde toplanarak Rantai'da M. 
Hitler'in reisicümhur Hindenlnnı(an ölü 
mü münaaebetiyle aöyJiyeceği nutlru, rad 
yo ile dinlemelerini emretmittir. 

Ayın be,inde bütün dersler tatil edile 
cek ve talebe, Tanenberg ahidesiacle yapı 
lacak cenaze merasimini radyo ile dinliye 
ceklerdir. 

Alman gençliği reisinin emriyle, bütün 
alman gençlik tetkilatlan, ayna gin, meç 
hul asker abidelerine çiçekler koyacaklar
dır. 

Alman nüfusu 66 nıilyon. 
Berlin, 4 ( A.A.) - 16 haziran 

1933 de yapılan ve alman istatistik 
idaresi taralından neşrolunan nüfus 
tahriri netiycelerine göre Almanya
mn nülusu, Sar da dahil olduğu hal
de 66.048.461 e baliğ olmuştur. 

1925 nü/us tahririne nazaran nü -
lus, 2.869.362 kişi artmıştır. 

Bu artma, erkek nüfusunda yüz
de 5 ve kadın nüfusunda ise yüzde 
4.1 nispetindedir. 

Avusturyah)ann taziyeti. 
Viyana, 4 (A.A.) - Salzburg -.e fUka

rı Avusturya valileri, Salzburg ft Linz 
alman başkonsoloslarını ı:iyarct ederek 
mareşal Hindenburg'.un ölümü münasebe 
tiyle taziyetlerini bildimıitlerdir. 

AVUSTURYA'DA 

Gizli radyo 
merkezi ve Alman 
ta bancsları 

Viyana, 4 (A.A) - Jandarmalar Horn 
stein - Krupendorf şatosunda gizli bir 
radyo merkezi ile içinde alman tabancala 
rı bulunan iki çuval bulmuslardır. 

Satonun sahibi ile bahçıvan tevkif o
lunmuştur. 

Fon Papenin elçiliği 
Avustur} a kabinesi mesele} i 

clalıa göriismedi. 
Viyana, 4 (A.A) - Royter ajansının 

öğrendiğine göre, M. Fon Papen'in Viya 
na orta elçiliğine kabulü meselesi, gele· 
cek kabine içtimaında mevzuu bahis ola
caktır. Kabinenin gelecek hafta toplana
cağı zannolunuyor. 

Katilin avukatı 
Evinde yapılan taharriyattan son

ra te,·kif edildi. 
Viyana, 4 (A.A.) - Başvekil Dol· 

fus'un katili Planetta'nın avukatı doktor 
Guehrin, evinde yapılan araştırma netice 
sinde tevkif edilmiştir. 

Polis, evinde birçok vesikalar bulmuş 
tur. Bu vesikalar, avukatı çok müşkül va 
ziyete koyacak mahiyettedir. 

Feshedilen spor teşekkülleri. 
Viyana, 4 (A.A.) - Nazi temayülü 

gösteren "Deutscher Turnerbund,, a b.ığ 

1ı bütün spor cemiyetleri, aşağı Avu~' ır 
ya diyetinin karariyle feshedilmiştir. 

Avusturya ordu una tcşckkiir. 
Viyana, 4 (A.A) - Başvekil Şuşing 

ve milli müdafaa nazırı M. Zehner, nazi· 
!erin tenkiline iştirak eden zabit ve as
kerlere hitaben bir teşekkür beyanname 
si neşretmislerdir. 

BiR TAHLİYE KARARI 1 
TEKZİP. 

Viyana, 4 (A.A.) - Başvekalet dai
resi, Viyana'nın eski demokrat belediye 
reisi olup şubat ayı vekayii esı asında 

tevkif edilmiş olan M. Seitz'in tahliye 
edilmiş olduğu haberini tekzip etmekte· 
dir. 

INGIL TERE' DE. --
Harbın nasıl önüne 
geçilebilir? 

Londra, 4 (AA.) - M. Hendernon, 
narbrn yirminci yıldönümünün sulh için 
samimi ve yeni bir hareket başlangıcına 
vesile olması iycap ettiğini söylemiştir. 

Sulhun idamesi için en eyi tedbir, bütün 
memleketler halkı tarafından harbrn ret 
ve de/edilmesi olmalıdır. 

Her milletin bütün işçileri, herhangi 
şerait altında olursa olsun, hiç bir mille 
te kar~ı hi' bir hücuma i§tirak etmiyecek 
lerini vey.a yardım etmiyeceklerini bildir 
dikleri ve buna karar verdikleri zaman 
harp ortadan kalkmış olacaktır. Paris 
misakı, ımntalcavl ademi tecavüz misakla 
rı milletleri, münferiden ve mü§tereken, 
barba kar§ı muhafaza edecek mahiyette. 
dir. Bu misak/ar, dünya sulhu için hakiki 
zamanlar tesisine matuf teşriki nıe"'ai 

gayretlerini ilade eder. 
Bunların ruhuna sadık kalmak için, 

bunlardan gelebilecek bütün neticeleri 
metanetle kabul etmek mecburiyetinde
yiz. 

Muharebenin yıl dönümü 
Londra, 4 (A.A.) - 4 ağustos 191" ün 

yirminci yıldönümünü ~a.rf'teler. bir 
ders ve bir ihtar olarak karstlamaktadır
Jar. 

M. Çorçil, Morning Post gazetesinin 
bir muhabirine şöyle demiştir: 

Şimdi emniyet içinde bulunuyonak 
bunu Almanya ile Fransa arasında mua
delet vücude getirilmemi' olmasına med 
yunuz. Bazı kimseler, budalacaıına bu 
muadeleti istiyorlaraı. 

Almanya ile bir daha hesap görmek 
mecbur.iyetinde kalacağımız gün bütün 
•ulhperver milletlerin onun kartmna çı 
kacaklarını ümit ediyOl'Um 

l~PAN YA ·oA. 

Dahili ihtilaflar 
Madrid, 4 (A.A.) - Hükumet 

hali hazırda Bask memleketlerinde 

mmtakavi bir ihtilaf karşısında bu -
lunmaktadır. 

Mesele, Bask milliyetperverleri

nin bir hareketinden ibarettir. Bun -

lar, daha şimdiden radikallerin hü -

kfımetine yani mıntakavi kanunu e -

sasilere aleyhtar olanlara karşı mu

arız vaziyeti almışlardır. 

U nutınamak lazımdır ki Bask 

havalisinin milliyetperver mebus -

lan geçen haziran ayında Madrid i

le Barselona arasındaki ihtilaf dola

}''Isiyle zuhur eden hadiselerde ka -
talonyalılarla elbirliği yapmışlar ve 

onlarla beraber kortezleri terket -

mişlerdir. Mesele şudur: 

Bask eyaletleri beh;diyeleri, e .. 

yalet meclislerinin nüfuzunu tanı -

ınamakta ve bu meclislerin azasının 

mıntakavi metalibat katiyen nazarı 

itibara alınmaksızın doğrudan doğ
ıııya hükmet tarafından tayin edil

miş olduklarını ileri sürmektedirler. 

Bugün milliyetperver belediye 

meclisleri, Bask eyaletlerinin iktı -

sadi menfaatlerini müdafaa etmek 

bahanesiyle büyük bir komite teş -

kil etmek tasavvurundadırlar. Bu 
komite, birçok Bask şehirlerinin 

mümessillerinden terekküp edecek
tir. 

Bu komitenin teşkili için ileri sü

rülen sebep, asırlardanberi devlet 

ile Bask memleketi arasında iktısa

di münasebetleri tanzim etmiş olan 

mukaveJenamenin müdafaasıdır. 

Madrid hükiımeti, bu komitenin teş

kil edilmesine muhalefet etmekte 

ve çünkii bu komitenin yalnız iktı -

sadi meselelerle uğraşmakla kalmı

yarak nasyonalist bir mücadeleye 

önayak olacağını tahmin eylemek -

tedir. 
Valiler, belediye meclislerinin 

toplantılarını menetmişlerdir. Di -
ğer taraftan gizli bir takım içtima -

lar aktedilmektedir. 

Dahiliye nazın, matbuat mümes 

sillerine beyanatta bulunarak Bask 

belediyeleri tarafından ittihaz edil

miş olan hattı hareketin kanuna 

mugayir olduğunu ve hükfimetin e -
yaletler komitelerinin intihabım 

menetmeye karar vermiş bulundu -

ğunu söylemiştir. 

Bask belediyeleri ,bu memnui -

yete kulak asmadıklan takdirde Da 

biliye nazın iycap eden tedbirleri a
lacak ve harekete geçecektir 

• 
ltalya'da bahri 
manevraler 
başlıyor 

Roma, 4 (A.A.) - On dokuz kruva
zör, on bir karakol gemisi, 18 torpido 
muhribi, 8 tahtelbahir, bir tayyare gemi
si ve dokuz muavin sefine pazartesi gü· 
nü başlıyacak olan bahri manevra için 
Gaete limanında tahaşşüt etmiştir. 

M. Sir Con Simon yahmli 
değilinı diyor. 

Londra. 4 (A.A.) - Sir Con Simon, 
neşrettirmiş olduğu açık bir mektupta, 
kendisinin yahudi olmadığını söylemek
tedir. Bu mektup Sir Archibald Hurn'un 
bir mektubuna cevaptır. 

Sir Archibald Hurn, bu mektubunda, 
lngiltere'de ve hariçte Sir Con Simon'un 
yahudi olduğunu ve bundan dolayı, ha· 
riciye nazırı sıfatiyle mılli hükUmetin 
politikasına kuvvetli bir surette nüfuz 
ve teıJir icra ettiği hakkında şeyialar ~ 
laştığm.I! kaydeylemekte ve bu meseleye 
nazarı dikkati cclbeylemekte idi. 

f.'RANSA'DA. 

Fransadaki Türk 
seyyahları 

Paris, 4 (A.A) - Anadolu Ajan 
sının hususi muhabirinden: Türk ta 
lcbe ve muallimleri programları da 
hılinde ziyaretlerine devam etmek
tedir. Bugün ıereflerine hariciye ne 
zareti namına hariçte fransız asarı 
müdı.irü Marks tarafından bir resmi 
kabul ve çay ziyafeti verildi. 

Resmi kabulde sefaretimiz erka 
m hazır bulunuyordu. M. Marks zi
yafet esnasında iyrat ettiği nutuk
ta Galatasaray'm Fransa'yı ziyare -
tinden hükfunet namına duyduğu 
memnuniyeti, bunun dostluk bağla 
rını ve fikir yakınlığını takviye hiz 
metinden ümitvar olduğunu söyle • 
di. M. Marks talebenin zeka ve di. 
siplininden takdirle bahs ve Fran -
sa' dan iyi hatıralar götürmelerini 
temenni ederek yeni Türkiye'nin 
yükselmesine, Galatasarav'ın §erefi 
ne ve türk - fransız dostluğuna ka 
deh kaldırdı. 

Behçet Bey türk talebe ve mual 
limleri namına cevap vererek Fran
sa' da gördükleri iyi kabulden dola· 
yı fransız hükfunetine, maarif ve ha 
riciye nezaretlerine teıekkür etti. 

Ve bu çok fay dalı ziyaretten 
Türkiye'ye unutulmaz intibalarla 
döneceklerini temin ederek karıılılc 
temennilerde bulundu. Muallim ve 
talebeler bugün Sitroen otomobil 
fabrikasını gezdiler. Aksam Kome
di Fransez'e gideceklerdir. 

Fransa~nın Berlin sefiri. 
Paris, 4 (A.A.) - Fransa·nın Bertil'\ 

sefiri, mareşal Hindenburg'un "enaze me 
rasiminde franaız reisicümhurunu temc;il 
edecektir. 

MA~EŞAL LIYOTEY'lN 
CENAZESi 

Nancy, 3 (A.A.) - Mareşal Liyotcy ın 
tabutu, ailesi efradı ve bazı dostları hz··r 
olduğu halde Saint Piarre kilis,.sindeki me 
z:ıra indirilmiştir. 

A "1ERJ.KA 'DA 

M. Ruzve\t 
Portland'a 

Vaşington, 4 (A.A.) - Eir a··· ': 
tir deniz gczinti:;inden sonra rei 
cümhur M. Ruzvelt, Portlancra. 

miştir. Dostları, mü~arileyn'in m"' -

li kalkınma prc:,ramına yeni •. r 

hamle vereceğini zannetmektedir • 
ler. 

Reisicümhurun aym do1·11..,1nc!:. 

Vaşington'a gelmesi bekleniyor. 

M .Rttzvelt seya 
hattan döndü • 

Nevyork, 4 (A.A) - M. Ruzve1t, b:r 
ay devam etmiş olan seyahatinden av -
det ve Portland'a muvasalat etmiıtir. 

Müşarünileyh oradan Colombia nehri 
üzerinde yapılan tesisatı görmek üzrre 
Bonnvill "'c gitmiştir. 

ŞiMAL BAHRIMUHITI iHRACAT 
OF1Sl 

Vaşington. 4 (A.A) - Hükiimetin 
tahsisat ile yardım ettiği şimal bahnmu. 
hiti hususi ihracat ofisi, harice 27.000.000 
buşet buğday satmıştır. Hükilmd, ibra• 
cat tüccarma buşel başrna tahmineo 22 
sent1ik prim vermiıtir. 

BiR CANiNiN iADESi iÇii' 
Havana, 4 (A.A) - HükUmet, Domi 

nik cümhuriyetinden, yedi cinayetin faili 
olan Machoda'nın iadesini istemiştir. .. .................. ... 

BU GECE AÇIK ECZANE 

EGE 

Koyunpazannd, 

Ecanesiclir. 



SAYIFA 

G:ü!~ m~!'!.~~?ü!~~~I ımt 

ınez ki buğday meseleleri mevzuu
bahs edilmiş olmasın! Fransız, ma
car, romen ve diğer milletler mat -
bucdı hemen çiftçi ve buğday işle -
riyle doludur. Türk matbuatı ara -
sında da bu mesele mevzuubahs e -
dilmemiş değildir. Ancak işin ehem 
miyeti nispetinde alakalı neşriyat 

arzu edilenden azdır. 
Buğday işleriyle alakalı yazıları 

en çok Cümhuriyette ve bilhassa 
Yunus Nadi Beyin kıymetli yazıla -
rmda görmekteyiz. Nadi Beyin çift
çi ve buğday işleriyle olan alakası
r.ı büyük harhın başındanheri tanı -
makta ve takip etmekteyim. Gene 
Cümhuriyetin son günlerdeki neşri
yatı Nadi Beyin buğday ve alelit -
lak zirai istihsal üzerinde olan yir
mi senelik alakasını bir daha gös -
termiş oluyor. 

İtiraf etmek lazımdır ki birkaç 
yıl önceye kadar köy, çiftçi ve huğ · 
day me~eleleri matbuatımızda bir 
satırlık olsun yer bulmaz, ondan hiç 
de babsolunmazdı. Son yıllarda az 
Cla olsa bu mevzu üzerinde görme · 
je ve severek okumağa başladığı -
mız yazılar köyü ve çiftçiyi seven -
leri cidden sevindirecek mahiyette • 
dir. 

Cümhuriyet hükumetinin, köy -
lüyü ve buğday yetiştirenleri koru -
ınak için üç yıldanberi aldığı ted -
birler, memleket hesabına cidden 
takdire layık işlerdendir. Ancak bu 
tedbirler, umulan verimlerin hepsi
ai vermemişse onu tek cepheli olan 
l.uğday kanunundan beklemek doğ
ru değildir. 

Ben Hakimiyete ilk buğday ko • 
ruma kanunu neşredildiği zaman 
bir yazı yazmış ve onu alkışlamış -
hm. O yazımda bu kanun bir baş · 
langıçtır. Onun noksan noktaları 
~t.>k olabilir S Holarla, z:irai krF:dı 
zirai borsalar ve bilhassa naklive iş
lerinin bu kanunla birlikte mütalea 
edilmesini; köylü ve buğday işinin 
bu bakımdan halledilmesini bilhas-
18 tebarüz ettirmeğe çalışmıştım. 

HükUmetin iki yıldanberi bütün 
ihtiyaca şimdilik cevap vermese de 
ailo ve bu4Yday depoları hakkında al 
tlıaı kararlar ve memleketin muh -
telif yerlerinde yaptığı inşaat her 
tıtokt dan takdire layık eserlerdir. 

Şimendifer nakliye ücretlerini~'.! 
hilhassa buğday koruma noktasın -
~an ehemmiyeti çok büyüktür. Ve· 
~lete geldiği gündenberi cidden 
~yük varlıklar gösteren Ali Beye
fendinin, şimendifer nakliye tarife
lerini zirai istihsalin nakli bakımın
dan tetkik edip hu işi, temelinden 
Lalledeceğine katiyen kaniiz. Bi2de 
fİlnendifer yapılmasının en büvük 
'-an;ııJarmdan biris de şüphe edile -
~z ki, zirai mevaddı yurdun her -
l.angi bir yerinden alıp satış yerle
thıe her vasıtadan ucuz ve emin ola
tak götürmesidir. Şimendifer nak • 
liye tarif el erinin yüksek olması ne 
!İnıendifer idaresine ve ne de hal -
ita 'hir faide verebilir. Bu bakımdan 
bakliye tarifelerinin gerek şimendi
f~ idaresinin ve gerek çiftçinin 
"1enfaatlerine en uygun bir şekil • :e halledilmesi behemehal lazım · .... 

Hnlen elimizde yeni tatbik edil
nı " b ege aşlanan buğday koruma ka-
llıununun para gelir yolları üzerinde, 
~bik noktasında tevakkuf etmek 
~llndır. Esasen muhterem Başve • 
itil lsrnet Paşa Hazretlerinin, hu 
lt~tre Büyük Millet Meclisinin yaz 
latiline karar vereceği gün Meclis -
~inat buyurmuş oldukları yüksek 
"lrtuklarmda da bu hususa dair sa
tilı ve kati beyanatları vardı. 
el ~inaenaleyh Meclisin önümüz • 
1. eki Yeni faaliyet yılı başlarında 
'' tnesele üzerinde daha esaslı ve 

Ciresun Vilayetinde üç 
yatı mektebi yapılacak 

Giresun, 4 - Vilayetimizin Ah .... ra 
kazasmda bir, Görele ve Tirebolu kazala. 
rında yeniden 250 şer yatakla iki köy yah 
mektebi inşa edilmektedir. Bu mektepler 
cümhuriyet bayramına kadar ikmal edile· 
cek ve tedrisata başlanacaktır. Yavuz Ke -
mal nahiyesinin Süllü köyünde l 00 yatak
la diğer bir yatı mektehinin yapılmasma 
başlanmak üzeredir. Halkın yardııniyle ya 
pılan bu binalar köy mekteplerinin en son 
planına göre yapılmakta ve sıhhi şeraiti 

haiz bulunmaktadır. 
Maarif idaresi vilayetin diğer köy mek· 

teplerini de birer tedris merkezine toplıya 
rak bütün köy mekteplerini yatıh mektep 
şekline sokmağr düşünmektedir. 

Yunıuı·ta projeı-ıi. 

İstanbul, 4 (Telefon) - Mütehassıs -
lar tarafından tetkik edilen Türkofis yumur 
ta projesi tadil teklifleriyle beraber bugün 
lktısat Vekaletine gönderilmiştir. 

La!'ltik ayakkabılarına konan 
resimler. 

İstanbul, 4 (Telefon) - Lastik fab • 
rikacıları lastiğe konan resimler hakkında 
İktısat Vekaletine müracaata karar vermiş~ 
ler~tr. 

Acınye tayin cncümenı. 
İstanbul, 4 (Telefon) - Adliye encü

meninin 25 ağustosta Ankara' da toplanaca
ğı söyleniyor. Encümen hukuk fakütlesin -
den mezun stajını bitirmiş olan gençlerin 
tayinini yapacakhr. 

Ankara lıukukçular birliği. 

lstanbul, 4 (Telefon ) - Ankara hu
kukçular birliği lstanbulda bir ıube açmak
t<ıdır. Şube açıldıktan sonra birliğin üç bi • 
ne yakın hukukçu azası olacaktır. Hukuk 
adh bir mecmua da çıkaracaktır. 

Borsaya irat temini içın. 

İstanbul, 4 (Telefon) - Borsa'ya iy -
rat temini için tütün ve kömürün Borsa' da 
muamele görmesi hakkındaki teklif lktııat 
Vekaletince tetkik olunmaktadır. 

f Ktanhur da bulunan nusırlı 
seyyahlar. 

İstanbul, 4 (Telefon) - İstanbul'dct 1 

bulunan mısırlı ıevvahlar abideye çelenk 
koymuşlardır. 

Biı· kadnı çıldırdı. 

İstanbul, 4 (Telefon) - Çıldırdığı zan 
edilen Latife isminde bir kadın Haliç'te 
bindiği bir sandaldan çocuğu ile beraber 
kendsini denize atmış ise de kurtarılmış 
lardır. 

Odesa konsolosu Rauf Hayri Bey 
ve arkadaşlarının muhakemesi. 

f stanbul, 4 (Telefon) - Kaçakçıhk 
suçiyle ihtasas mahkemesine verilen Odesa 
baş konsolosu Rauf Hayri Beyle ona zahir 
olduğu gümrükçe iddia edilen kavas Tev
fik ve muhacirlerden Mehmet efendilerin 
muhakemeleri bugün yapıldı. Kavas Tevfik 
efendi Rauf Beyi itham etti. Muhakeme 
baska ~üne kaldı. 

= __ ::::::s 

şümullü tedbirler almak lazımdır. 
O zamana kadar gerek hükUm.et ve 
gerek intihap dairelerine giden me
bus arkadaşlarımızın yerinde yapa
~akları tetkikler ve buğday ve çiftçi 
işinin kökünden halli için esas ola
·aktır. 

O zamana kadar elde mevcut 
kanunlarla bunu kolaylaştıracak 
idari tedbirlerin mümkün mertebe 
çiftçiyi daha fazla koruyacak bir şe
kilde tatbikini bilhassa temenni e -
derim. 

Kastamonu mebusu 
TAHSiN 

ffAKIMIYETI MiLLiYE 

Riyaseticümhur 
bandosu. 

Riyaseticümhur bandosunun bu hafta
ki konserinin proğramınr aşağıya koyuyo -
ruz. Bugünkü konserin birinci kısmı Pol 
Linge'nin türk zafer marşı ile başlıyor. İkin 
ci kısunda da Vagner'in Marş T anhoyzer'i 
ile Lobengrin fantezisi gibi en güzel iki ese· 
ri vardır. 

5 ağuı-;tos 1934 (Pazar) 

Birinci kısım 

1 · P. Linke~ Marş Türk Zafer 

2 - Maquis: Vals Ma Joli 

3 - Keler Bela: Uvertür Ungari,e Lust
şpil 

4 • Meyerbeer: Fantezi Prof et 

On beş dakika ara 

ikinci kısım 

5 - Wagner: Marı Tanhoyzer 

6 • Wagner: Fantezi Lobeogrin 

1 - Godard: Lö Tas (Dans Bohemıyen) 

8 ağustos 1934 (Çarşamba) 

Birinci kısım 

l - Zati Bey: Marş Şark 
2 - Mari: La S k ··· en anten 
3 · Keler Bela: Uvertür Spanişe Lustşpil 
4 - Guiraud: Dans Persan 

On beş dakika ara 

'kinci kmm 

5 • Wesrdı: Fantezi Ayda 

6 • Halim: lntermedzo Türkie.l 

7 • Laoge: Marş Edime 

Yeni tramvay tal'ifeleri. 

lstanbul, 4 (Telefon) - Yeni tramvay 

tarifeaine göre birinci mevki biletler asga

ri 6, l O azami 8,30, üçüncü mevki biletler 

:ısgari 3.30 azami 6,10 para olacaktır. Şir

kete biletlerin değiştirilmesi için ayın on al
tısına kadar müsaade verilmiştir. 

H 2'.!SL -

İstanbul belediyesinin 
yeni kararları. 

İstanbul, 5 (Telefon) - Belediye lev 
ha ve tabela resmini indirmeğe karar ver
miştir. 

Belediyenin İstanbulda dükkanların er 
ken kapanma karan yarın, gürültü ile mü
cadele hakkmdaki kararı da öbürgünden 
itibaren tatbik edilecektir. 

Kadıköy; Beykoz, Kartal 
tayyareleri. 

İstanbul, 5 (Telefon) - 1'ayyare ce· 
miyeti tarafmdan lstanbul namıı.a bo ıene 
üç tayyare alınmıştır. 30 ağustos zafer 
bayramı günü tayyarelere merasiıale at ko 
nacaktır. Tayyarelerin atlan Kadıköy, Bey 
koz, Kartal'drr. 

Yerli mallar sergisi 
Ru akşam saat 24 te kapanıyor. 

İstanbul, 5 (Telefon) - AltıncJ yerli 
mallar sergisi yarın akşam 24 te kapauı
yor. Son neşriyat bakkmda bir gazeteciye 
mütaleasım söyliyen sergi erkanından bir 
zat : 

''- Grafik ve istatistik mahdut bir kı
sım içindir. En canlı istatistik, en kuvvetli 
grafik halka arzedilen mallardır, demi!
tir.,, 

Yalnız bu mütalea sergi hakkında yapı 
lan neşriyatın ne kadar yerinde olduğunu 
anlatır. 

fstanbulda bir k'tap sergisi 
Halkc\·i, yeni tiirk harflf•riyle ha

ı.;ıJnuş biitiin kitapları hura,ıa 

hulu nduraca k. 

İstanbul, 5 (Telefon) - İstanbul 
halkevi 19 ağustosta Galatasarayda bir ki
tap sergisi açacaktır. Sergide yeni türk 
harfleriyle basılmış bütün gazete ve mec • 
mua ve kitaplar teşhir edilecektir. 19 ağus 
tos Gazi Hazretlerinin yeni türk harfleri 
hakkında İ§arette bulundukla!ı gündür. 

Çankırula yapılan Gençler Birliği 

Çankırı kuliiılleri maçı. 
Çankırı, 4 (A.A) - Ankara Gençler. 

birliği B takımiyle Çankırı kulübü oyuncu 
ları arasında yapdan dünkü maçta Genç -

lerbirliği takımı 3 - 2 yenilmiştir. 

İnsaat mektebi oyunculariyle Çankırı 

kulübü oyuncularc arasında yapılacak olan 

intikam maçı kalmıştır. 

~tuğla halke"; ~ençleriuin 
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lstarıbul mektubu. 

Altıncı yerli 
mallar sergisi 

İstanbul l ağustos J 934 

Galatasaray' da altıncı yerli mallar ser· 
giı.ini 18 temmuzdan beri 150 binden fazla 
zıyaretçinin gezdiğini söylüyorlar. 

Ben sergi hıtkkmda ilk intibaları İstau
bul' da çalışan ecnebi gazeteci arkadaşlar .. 
dan dinledim. Sonra sergide alışveriş eden
lerle, sergiyi benim gibi sadece bir şey öğ -
renmek için gezenlerle konuştum. Kimse • 
den sergi hakkında eyi ve emniyet veren 
şeyler dinlemedim. 

Ben, şahsen; serginin bir eser olduğu
na inananlardanım. Eyi fena, mütekamil 
geri sergi bir emekle meydana gelmittir... 
Eyi fena sergide teşhir edilen eşyanm yer· 
li olmak, enaz memleketimizde biçime so • 
kulmuş olmak kıymeti vardır. Ve kendile • 
rinde birkaç senenin mukayeseıini yaplJl&k 
kabiliyeti olanlar ;.::in bu kıvmet kilcük hir 
ıey değildir. 

Sergi hak.landa ilk ve yegiııe nsikab 
sözii serginin açıhı rününde Sanayiciler 
Birliği Umumi Katibi ıöyledi. Yerli sanayi• 
den ithalat i.btiyaC111U21 azaltan Yasıflarla 

bahsetti. hlalat ihracat muvazenesindeki 
rakamları misal olarak ortaya koydu. Ba 
anlatıf doğru değildir. 

Sergi ve yerli sanayi hakkında tehu 
süs ve takdirlerim.iz ne kadar yüksek olur
sa olsun, hiçbir türlü takdir hissimiz biziıı 

içinde bulunduğumuz vaziyeti ve bu vazi • 
yetin çok hususi olan ve çok fevkalade fe· 
dakarlıklar istiyen şartlarını olduğu gibi 
gütmekten ahkoymamahdır. 

Bizde adına yerli sanayi dediğimiz bir• 
çok yeni teşebbüsler, yeni işler vardır. Fa· 
kat bütün bu yeni lefebbüsler ve yeni iı • 
ler memleket hudutları içine serbest bırak· 
tığmuz takdirde yabancı sanayi mahsulleri· 
nin girmesine mani olacak kadar kuvvetli 
bir bale gelmitler midir 7 Sanayiimiıin ser
maye, kredi, ihtısas vaziyeti, istihsal ınul
leri buna mü.ait midir? 

Bizim birkaç senelik ithalat, ihracat he 
saplarDDw, kurduğumnı ıanayün mi, yok
sa bu nnayii kurmak ve korumak için kor.t 
doğumuz mevzuatın mı muvazeneli bir hal• 
de bulundurduğunu Sanayi birliği umumi ki 
tibinin yalnız düıüncesi ve bilmesi değil ; 

Söylemesi ve konuşması da lazımdır. 
Hesapta, biste mübaleganm; daima eJİ 

görütün ve mübalegah anlatışın bir teıci, 

bir teşvik amili olduğuna inanmak belki 
faydalrdır. Fakat bu faydanrn arkasında te • 
şebbüsö eyi ve yeni tedbirlerden mahnma 
eden tehlikeler de vardır. Yarı resmi bir te-

seyahati. şekkül, salahiyettar bir makam temsil et -
Bodrum, 4 (A.A} - Muğla Halk~vi tiği menfaati böyle bir tehlike ile endi,esi~

gençleri Bodrum'a geldiler. C. H . F. er - ce karşılaştıramaz. 
kaniyle gençler tarafından hararetle karşı ihtiyatlı, vaziyeti kavrıyan söz, hesaplı, 
landılar. Misafirler gece halka bir müsa yarını gören bir anlayış bizim bilhassa mil -
mere vermişler ve bütün Bodrumlular .a li sanayi işlerimizde muhtaç olduğumuz va· 
rafmdan takdir hisleriyle alkışlanmışlar - sıflardır. 

dır. 

Altınt.ı yerli mallar sergisi bir şey öğ • 
renmek için gezilmez. Sergi bu maksatla ha 
zırlaıımamı~tır. Ben sergi tertip heyetindeu 
sordum; 

- Bana sergiye iştirak eden firmalarm 
istihsal vaziyetleri, sermayeleri, muamele 
hacimleri hakkında malumat verebilir misi
niz? 

dedim. İtizar ettiler. 
Yerli sanayiin (sergide teşhir edilen) 

ne kadarının yerli, ne kadarının yabancı 
bam madde ile işlediğini (rakamla) öğreıı
ınek için yaptrğım te~bbös de netiyce ver • 

medi. 
Sergide kuma,ı Avrupa'dan gelen, bu .. 

ıada yalnız kesilip dikilen mendil, saçı, de

miri, esansı, ipliği tamamen hariçten gelen 

galvaniz, ıtriyat ve trikotaj işleri yerli sa • 
nayi diye teıhir edilir. 

Samsun: yeni fırka r(!isi Sami Bey ve ht°JrJayei etlal 1ı~yerı 
Yazraı: memleket postası .Utununda 

Hudutlarımız tamamen kapandığı veya 
tamamen açıldığı zaman sergide teşhir edi

c ?en bötön bu sanayiden kaçı ayakta kalrr. 
l -•8'• tepe&fağı olur yuvarlanır aider 
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• 
ilim tarihi musahabe eri 

ESKiDEN IUM NASIL OGRET.lURDI? - lLlM iLE l'AR1H1 RA'Sl DAIO 
MÜNASEBET - YENİ TERBiYE USULLERi - 1LlM TARlHJNt MEO'.E· 
NlYET TA'RtRlNE YAPTICI TESİR - ıUJ.M AD lll ıN:E DE EKTiR? -
KANUNLAR VE .FARAZiYELER- 1LIM 1L'E R1YAZfYE f>.RA'SI DAKf 

MONASEBAT 

HAKOOYE.n MiLLiYE 

Yabancı 11ostası. 

Avusturya 
nereye gidiyor? 

Umumiy.etle Av.ustmy.a .nhallıii bir 

yandan sosyalistler ve 'komünistler, diğer 

yandan ııazilerden mürekkeptir. Bun!a-
Yakın uımanlcııa gelinceye kadar ek- erbiye düny.asırun .cruız.im edilmiş olma • rm arasında 'lnrisrlyan-cemiyetçiler var 

öe ~ey.a medreseler.de ilim, !bir ıta • sından ..dolayı muvazi, yani mm ile tarihi dır. Haymvehrenlere gelince bunlar A vus 

kını hakiy.katler.i ıhir aray.a .getimıiş .olan lblılikte .götürmek, sistemi daha amı.at ve- tuı;ya milliy~tçisi mubaiazakarlaraır 'ki 

kır.aAt kitabı eklinde okutulurdu. Hocanın rıcidir. Çünkü bugünkü l:iboratuvar .şe - !bazıları mıznere ço'k yakmfüı1ar, 't1iğcrle 

v.azıiiesi hA ··sel.eri iy.zah etmek ve bun- ını.İti v.e 'tcCiübe tar.ikiyle ··,gretme yolu, ta- ri de 'katolik o1dı1\dan için ıtmistiyan

ları ıkabul •edilmi~ müı:ıasY> nazariye 41e nlı lba1mnmdan ö.ğl'ıelme y.ohına kO.layca cemiyetç'ilerle clirse'k dirseğe yürürler. 

boığlamaktan "lıart:t "di. T.alebe ile öğren - ıyma:ıı; ve i!iğeT 1araftan da ilmin ıvaiiyfe- Heyeti umumiyesi itibariyle '-vustmya 
6igı~ · şeylerin bilginin son merhalesi oldu - d ı·ııc d · -· "·a -trut .JL..e - ı, e 1 re aır munaK şa yt mt:Kl n milletinin halr:iki reisi !P.apa'drr. 1Başvelı:i1 
ğunu zannederdi. :?:iy.ade biuat delili ımütalea etmekten iba- [)olfus Papa .. nm miilazimi idi. 

Dolfus'a vurulan darbe papaya bavale 

ıedilmiş o1au. Ve papa 'bunu o bdar eyi 

~lnin henhangi bir sekil için doğru !l"Ct olduğu 1ıalciylcatini ta1ebmin gozü 0 • 

ohmyan bu vaziyeti bilhassa ilim aenilen nünden ayırmak -da 1hiç istaür bir şey de

tabiat bilgisi isin hiç doğru değ.ildir. Fil - "ildir. litin c::riri Horosıun bir aatabmda 
.., ~ iıissetti ki derhal "di!cUe ~siler aleyhine 

hakiyka, bilginlıı ıhcr kli gibi ilim b'iH,gi- dcdi~i ıgiöi lim ~damı hiç Jkimsmin bv 
ayaklandı. 

sinin de bir ananesi vardır. Hukuk 1Ve din Jine veya fikrine .!bağlanmayıp mklybt-
Almanya'dan Avu tury.aya ge_çen Hit-

müntesipleri gibi ilim adamlar.ı da kendi- erin sev'k'ine tabi o1ur.,, FiJha'IJ<'iyka 'C'D -cs-
lorindc.n evel .,.elip.aörenlerin terekesinden lerci mücadele zaferle nihayetlenmedi. 

,. • .: ki ilim cemiyet1erinden birinin motıo su 
istifaclc ederler. İlmi ıbilgininJııikuk ve din l.Habisburg1arın bu es1ci memleketinde ki-

tatincede ''hiç kimsenin sözüne tabi o1 -
esaslarına nazaran daha süratle ..,,.;-,i<:.me- liseden daha kuvvetli bir şey yo'ktıur. Ki-

~ s: nıam .. manasına ıgelen Nullim fo rba' • 
sinden ve tekamül etmesinden dolayı ilim dır. lise yalnıE Roma nxn işare'tiylc değil, ia 
adamlarının ilim tarihiyle daha ,yakından u tucı& zacoığ.ımtt. tmlar CAS kat kendiliğinden harekete geldi. Fakat 

a1a'kadar olmalan iycap caer. tlim nzvı bir itibariyle bir .ilim tarihi olmakla beraber her gün bir Dolfus bulunmaz. Şimdiki 
mabsu1aür. Canlı 'faaliye'tin 1büfün şc'kil ı:nen::a ilim yQlunda değil :tıenkit ediler.ek halde kilise adamdan rumdur. 

ve nctiycc1erinae olduğu gıoi i'tmın 'haıdy- yazdmı ttr. Bm'aiia bize ö.tedeabcri intilaJ Kilise Şuı?in,g'i iktidar mcvkiine ge

lir mahiyeti anca'k tekamül :tanninl lbı!mr-k· ~ip -gelen ihni.n ana lhalöy1k.atlcrin1 -oku • tirmeğc muvaffak oldu. Ştranber.g-Fey 

le anla_şilır. 1Ma:zi ile ıtıa1 :gayri manh"Bl '!Yla· yuculara göstermeğc çalı'iacağız. Bu haki.- nuhtelitine 'karşı Şuşing. Fakat Şuşing, 
~le kanşrmş birdir. 1-etlerin istinat ettiği delillerin 'lnymetleri- Ştranberg-Fey mahtelitine 1carşı Dolfus 

Maamafih bugün ıihni yalnız 'tzırilıiy1c ni i0kuyucular kenailed. ıversin. Bu .satırlar 

okutup öğretmek de doğru <leğı,dir. 'Şimdi ilmin hem kuvvetini ve hem ele zafını gös

terecektir. Bu devirde .Fıord"un otomobil 

Sergiden lbo suallerin <de n'kam1a, e- y&,prmha kullandığı y.ohın ruwy.e y.ap -

:allar canlılıkla karşı koyabilecek midir? 

Avusturya alkından Dolfus" n gördüğü 

nu.ı:ahareti görebilecek .midir, 

'Memleketin bütün silahlı kuvvetini 

ıapla, mu'kayes~ ' e ceva'bı :ıa.1mamu. makta da kullanıldığını göriiyonız; her . el'~ rinde bulunCiuran arenoeırg ile Fey 

"Ün birçok .faraziyeler doğuyor. Bu fara· 

~iyelerden doğrularım eğrilerinden tefrik 

enncğ.c e ita.biat iliınlcıiriin riyuiyıe,; :fdl-

nazilerle an~br.sa ı(ve esa:>cn lk:atil ~ü 

oü ıRe/io !}'.nadı,gı mo1 çok arip olmuş

tur) Başvekil Şupng sosyali.stleııe yak-
lğer bir seTglyi ra\am, laesap, 'lllU'ka 

yese imkanları aramaaan gezmekte, -eğ~r 

rabnım_, lıesa,psız, mubyesesiz bir ,er~i 

apukta f.yda v.arsa altmcı yerli mallaı 

sew-ıiainia.aphpiaytlah alau,tur .leniJebilir. 

Fabl -. falaaea Lö_yle ibir &,.Lanm ıme.-

sefe e cemiyet -slcriyle olan mi.inzd>eti- !aşmak zeka ve ferasetini gösterecek mi

ni göstermeye c.a.hsacağ.ız. Ga1ilc, Nevton, dir 

F.ar.aday, D.ırv.in, Pasteaır gibi İliD1 usulle

rini or:taya koyan uiihilerin takip -ettikleri 

yollardan bahsc.deııek ilim is1erinde otori -
aıl .W.O- ft- ·.ılaıcajwM ıiem.,ludm 

o- 11- tenin oynadığı :role temas edeoeğiz . 
tltjilim. 

Laa nbJuıif:ı1, beaıpmUk ,-ıırli a -
Rayiimizde bir türlü ha.,tWt, meHliyet
siilik 1himni wrat. Snayicilmmiii o,elki 

ile iloğnı o1nnyarak) milli sanayiin cİ11anrı-

dalci ilen geii 1ıarelcetlerin milli gurur ve -

p .eodijeyi talıiik eden bir tele imil oldu -

ğoaa ~ kaz :iaanır huldum. 

Millet .Mediği .wdru mıı.sraflaa karjilığı 
Mak *er ~ :R11Clik UJ111U111 ilıacsa-

Bir.çok ımütef.ekkirJerin iddia ettikleri 

11.t-ç.lıile geni_ş .manasiyle tarih. ilim ar.ihin

den ayrılmakla ze0elenmiş olur. Bir llim 
1damının deiftği gibi 'meaeniyet \arihıne 
ilim tarihi penceresinden bakmalı ... Şüp · 
bfSiz ilim ttrihi :m'"'clı:myetin esas ıfim .e 
mefhumlarından hir.oo.fllIIllD tedr..ici tekil · 
.1üli.idür. Düşünen bir kimse için lıu fikir 
•~ mefhumlar ile ilmin usul. tera'k'ki ve za· 
fn'lerlıiin ttnni 'IOepheiinin ~ imıin cemi -
yet ıi~n e ıohm ınüna. ~ basit tek
ı i ğe ait 11t.1ı'fsilittan .daha m ·· im ldu,ğ.ı.ı 

.lsikird.Ir. l =n:!:l hususi bir !\uhesinin tari · 
ı...,rar. . . 

hini öö-reomek istiyenler o subeyı C''-'Jce 
•ilhbe li v"i M-i. ıiıiıllelliii ııN• - "' ~ 

~ · ~ •· .,- '-'~melidirler 

nı\lanna iers mn ile ·-inılks li ç 4e- Sunu da unutmamalrytz ki gemş ın:ı -

h fnhClrr. 'asında tarih mevzuu ilim tarihine naza -
an clıfua lkarı,.r:!k ıma'hi :et mtttıtınktedir. 

Filhakiyka canlı mahliı.klar ve faaliyetle -
~ergiler ınrilffleJmeli, mııtete açfk besap 

vn-en müessese1er alfine gclmelia"rr. ~illi 
dni islerini wc .maksatlarını. ümit ve .iy -
mantarını, inat ve sebatsıdıklannı hulasa 

cemiyet İ,Çinde iş ve vaziyfe a an er va'tan· olara'lt sôyleyiverme'k ;m'kansızdır. Bu ta • 

daJJn nifine güre ınmtliyt!{1en lfarilrr. rurin küctik mr ubesl olma'k'ıa 'hl'nt ;T 

1fü, sene1erdenberi mifli alakayı. füt· 
klye'nin sanayileşme davasmaa top,amıJ, 

bütün fedakralıklara, ıstıraplı güÇ'lü1dere 

bunun için katlanmış, T.ürkiye'nin sanayi • 
lepne hareketini türk mille.ti 'için mllkad • 
deslepirmiş bir nesiliz. eslimizın 'büyiik !C· 

refi, misılsiz ıerefleri 'kadar 1>üyük ve mi

silsiz mesuliyetleri de vardır. 
Sanayicilerimiz milli serg.ileri, bir he · 

'IW ver e. millete kam bir borc: "öaeıne ve -

~ilesi telakki etmelidirler. 

medeniyetin "n'kisafmda bil rol "'ym -
:an ·lim ımrlhinde is.e bu noktalan ar.ze.t

n ek daha kolaydır_ 1bll .keş.iller.in nasıl 

meydana geldiğini ve bu keşiflerin cemi • 
rette ne 'l'Oi ıoynacık'a:rmt ~ .koymik
la ilim tarihinin terbiye bakımından da 
·hÜiViil:: :nilmihr.ı v.nr.dır. 

im nrihine gil1C'I1 ilim ailamlarmm .e-
a'Jeır'ini ~ evcl iit 

:mevLDa1an ı:rfu iönfurle 'ltotmalt 
'l. llilriylö ilim ı. 

.ıı) "Biliynnı:n,, deml~U. 

nıyorum •. 
Te, ıveya « -

.. rr:.ümkiin-dfü., drmd"ı. 
) F.Jfice 2nlamaa y1 "r 

iddiasında lbu1unmamnh. 

iair.: 

~) emayı ma.kuı ~-ste:n:nı~ ~~na-

milı.. 

:CI 
rru:.:ı. 

Viyanaya sefu .olarak kabul edilirse 

"on Papcn şüplı".siz kı bu yakınlaşmaya 

rani olmağa ça1ışacaktır. Şüphc:.iz kı 

fon Papen Sar"da muvaffak olmamıştır; 

Avusturyada d;ı'ha "fazla muvaffak olamı 
yacağı tahmin eöi1ebılir. O karşısında 

henüz v:üsnini ö!J;emcniş rolcltt,ğn kuvvet 
lcr bulacaktır. Bir enterna:;yonal epeyce 

bir şeydir. Halbuki Avusturya'da Hıtler 

, ve mümc~si1i Papcn) 'karşııannaa dön 

~'t!'nlasyona'IJ. onbca'klardrr: fkinci, üçün 

cii, k<ttolik ve yabgdi eynelmilelleii. 

El.itler ibelki ıgü:ı:ün lbirimie b o1ik, y,a

.1udı ve sosy.alist .ııl.eyhtt:n siyasctııruı:ı 

J Ütun hamakatini anlıyacaktır. Ve sefiri 

Viiy·.ana'"y.a ddigi .uman gazetelerin h-n 
disini :şcİi '!\l'C dostu !liitler tazafmdan 
kırt1edilmaniş ıOlınasmdan d.>layı ıtebrıik 

.::a•.cekkrin:i ümit eımelL 
Bura3a aa d1yece.'lder,, ôldüru1mek ulh3i 

kesi eıırdı.r. Çünkü ;:.lman darbeleri Viya 
ıa'y.a lbdllr erişir.. Fakat lbiz ala ch'like 
ye aruz isek. lhiç c"!m:lzn iz., se'fir 
Efendi, sızin ıiçin i; 10ir tehlıke y ktz. 
Sizin "çir-, ~ daha pdk ç.o1dan ıiçin Avus 

• :a, .5.-ır gibi, Danzig gibl,. ir :iit.k.a 
maballidir. Boyle Jkalmasmı 'temenni 
eClin. - !Piy.er ominik 

La Re,piib1ilr."te.n 

yeler bir dereceye kadar spekülatif ve süb
jektif olmaları itibariyle mertebece kanun-

1la:rdan ~arr. 
3. ilim hissin değil !}:ainIE dr.akin ·· . 

fttiümleriyle a1ilcadar:drr. Hissin lb.ulmiü 1biz
nt1Ure if:er.di ıve sii'iir. timi a1ciy'kaı lbir 
ft".r.de .ait ususi iha'Iöy'.kat olmayq> objCk . 
'.!if ve ilem.c;ümulaü:r • 

Ba satırlar.& ~latif ımesmden .ziya
de lliboratov.ar ıınesaisine "stina't edmı a
ilciy'kafler.e ifnmca Chemmiy.et :er~iz . 
l~e dan ola ı rscılıabC erde tooea • 

~ e!k muh· 

SAYIFA 

Memleket Postas 
Uşak'ta gençlik çalışıyor. 

Uşa'k mmta'kası gençiiği ayfaT vcıT ki <da-
mi bir hareket ve ka~ma halinclc
ıgençlik ve spor h::ıreB:etleri fasılasız suret· 
te devam eaiyor. Spor mahsüs dettceC!e ıin 
lkişaf etmekte .•. 

K-0mşu _Şehir gcnc'leriyle .samimi ve fay
dalı 1carş.ılasmalar oluyor, bütün bu '6pOI' 

czabürlerini halk ilerin bir sevgi ve ~
ima 1bir ::ılaka ile "ta'kip eôiyor. 

iHl33-34 mevsimi mıntaka şampiyonlu
ığu i_çin 1J ·ak•taki kulüpler 'karşılaşmalan
m bitirmi~lcr, sıra B. kümesini teşkil eden 
(;ediz vl! Simava gelmiştir. 

26 temmuz 934 sabahı Upık"ıtan murta 
:ka futbol Ye merkez heyetleri reis ve aza
llarmdan mürekkep bir heyet bu maçları 
"darc etmek üure otomobille Gcaiz"e ımü-
1teveccihen hal'\eket etmiitir. 

Gediz, Simav '9C U~ak gençliğinin spor 
hareketlerinde clcle vererek yürümesi ika· 
ciar sevinç verici bir hadise tasavvur olu-

Mrntaka heyeti, Gcdiz'e ceyrek saat me
afede 'buJanan (Koca hanöa) Gediz $J>Or

cu brdcşlerimiz ıun'f.u:ulan ~'lnm tir 
St.""Vgi ıve aUb ile brşila.nmı} samimi his
Jeı ızhar olwımuştıır. 

Otomobillerle Ge<liz'e varılmış. kardeş 

iki şehir gonçli,ği samimi ve duygulu has
bihalterac bulunmu ve 'Gedir: sporcuıarı 

.alınarak Simav'a m'iitC'V'ecdhen har<'ket 
o01unm~cır. 

Drı1u <sevgi •e saygı arla ıgeçt>n İr ~ 

oeöen sormt cum& ~un\i ıa~lc~ iki şe
hir gençlıği gırrıav fırka hinasında toplan
dı. Uşak mıntakası hıılıol heyeti reisi ve 
Türkiye futbol ful.kemle.rinde.o Y uf Zi
ya Bey tara!ınılan futhol .lcaideleci ve ıfut
bolun tC'knik hususları hakkınaa sporcu
hnmtta İy7.alıat v'"n miştlr. 

'Sporcular 't-ara'fından <Sorulan 'Stlallere 
:Vusm 7Aya Rey r.ıt"llfmdan uvap1ar veri
lerek gençlerin teknik bıl~eri aT.trrl'lmış
tır. 

Cuma r,ünü ısnt on ~:edide Gediz spor 
kullibümillle • Simav gençler hi.rti,ği kulü
bümfö: c:alıaya ır,eJdiler. Oy.un lıeyecanlı 
ve bararetTI bir surette clew.am etti. Tara
feyn 1kuvv.etierinin hır:ınırlne müsaVi olma 
sı ey.ecaru arnr.dı. Uer iki ıtabm da ütün 
enerjilerini Sllfeı1 tılı: ıcıy.na Birimi e 
ikinci lıaftayımlar neticesiz kaldı. Hakem 
oyunu çeyrek saaatten y:ırım saat '(laha 
ırmdit etti Fa'kat netice gene cleği<>m<'di. 

2 ttmmu7. ">34 ettmil'tesi günü .avnı 
..a'kım!ar tek:-...r brşlla r. Jb fut
bol etind~n clnneıt Tıurg:ut Beydi. 8i:r 
huçuk saat .d!:~ ıeclcn oyun nc.ticesin-de 
Simav hır sayı farkla galrbt•yi elde etti. 
Oyun t:>mamen nezih ve k;ırde_şlik ve sa
mimiyet ih:.ıvası ıçinde l.r.ışladı ve öylece 
bitti.. 

Coşkun 1ezahiirat.la cğurlandık.. .B. kü
mesi şampiyonu Siıruıv ,gençler .birliği .A. 
kümesi şampiyonu Turan idmaa yurdu ile 
karşılaşmak füere 3.8.934 tarilıinde Usa"k
ta bulunacaktır. 

Uşa"k gençlik ..,..c: "'Y.n nareeı.."tılen şu 
son a ·larda .ciddi bir ılay.naşnıa Dıalinde 
y.ürümelctedir. 

ll~k '{;f!ncliğfoin ıinl::ılap ıbeyecanını.c 

verdiği hızla yaptığı uu mühim hamle Uk 

<lir hisleriyle karşılanacak derecede temiz 

ve i2:Sİldir. 

inkılap ıdava'larmda ı&.ima -n ~fuı u

lonar.. ve .tiirJc vatarurun milletimize has 

:rir <'kilde y.üksdlmcsi ~ bütün ku:v:vrtiy 

le rc:~lr_c;an feragatli ~salt lhall.."Cm ve ın-cn:

·1,;ini 'C'fk'fın 'tlT11umiyeye bir <(le'fa <la'ha ar-

7 mr:;i pı.:k lüzumlu \•e Iayaalı llU1uyo

rum. 

Milli mücadelenin en har.aretli devrele

rinde Uşak'ım ıtıesur ıgıenç.terini ı::aı:ıscvcr

lerin, şdlerin y;anmda güııüyordı:ık. ıtJiiJ!i 

davanın il:umııl:ması:ndan onra her in.kıla-

bm ıta4ı21klmkudı Uşak ~nç.liğmi en On-de 

c:levam etmekte ve faydalar clde edebilme

si i~in de kuvvetli surette _çalı,Şmakatdn. 

Evimiz i~in dü.şünülen ~yi ve yerinde 

fikirler vardır. Zamanla bu fikirlerin ıta

'lhakkuk edeceğini kuvvetle umuyoruz !ie

çenlerde açtl::ın .kıütüphane ve neıriyat ~u· 

besi faaliyete geçerek lialkevler.i ça}ı§ma• 

ında .kendisine verilen en mühim vazıfe• 

eri ba ·armaktadır. Okuma salonunun ıh~ 

:zırlıkları bitmiş ve umuma a~calı: bir 

vaziyete getirilmi_ştir. 

Bu surcrlc ha1kımızın .bilgi .ısa.basındaki 

:ilerleyişi temin edilmiş olacaktır. 

Biiyük emcklerJe ehrimizin ıen güzel 
JParklarından biri haline gctirilmiJ olan e
vimiz parki ınnuma :açılmış ve 1ha!kmıızuı 
buradan istifadesi 't:miİ'n olun~. 

Uşak'ta vücuda getirilen ıbüyük Stad
~ hrimizin :gcn'1iğinisı Jıalcild ih• 
tiy.a&lar.ı.oa ıce~ va.dikten ı90l1ra .komfU 
ışehiT gençlerinin de isti fade.lııe konmtı:t 
lıir N'aziyettedir. 

Her hafta Komşu gençleri Uşab p 
lttek 'fayda1ı ve ödü b.Jli1..,.a1- yap• 
-tıktan wnra iYt mtibaıarıa F.imizdeıaı 

ayrihnaktadrr lar. 
U.sa.lrta ıpJşan ve daima hareketli ·~ 

lunan bir gençlik v.ardır. Bu _çaizpnalaı 
-eyi sahalarda mütevazi ve emin bir sure't
te yürümekte ve ülküye do2:ru e-idilmeb 
tedir. 

SAMSUN. 

F.arb işleri - C'umnurıy:et nam .rır .. 

sı, :vilayet idare heyeti Tcisıi.ğinc "Kcfdi za 
de Sami Beyin seçildiğini evelce tc1graffa 
bilainnıştim. 'ik!caiye Teislip zamanm&I 
şehir i terinde ~tenliği düriisdiik 're İll 

ti.zamla !kendisine bir taka.ir mtlhiti lk.uaıo 
nan yeni reis fırka işlerinde ele 1a.JZU lıaeo 

'Sa~Ct ~ ifaaliyıctle ıçaişmaktaı1ır. 

&mi Bey .. ille .if .olar.ak merkez emili 
hakatta.lci Lıııka tcşkilatiyle temasa geçmit. 

bazı aı-kada~ arasındaki küçük iihıilafla,,t 

r..ı ~ ıstıi tefehhümleri kaldırara1' fırka 

ıncnsupları .arasında diŞilnce birli.fi, ça 

lış:na birliği tesis c.tıniştir. 'Memltke6-

her ~yden ıevel geni.§ bir toplantı yerine 

iht.i;..a olduğunu takdir eden gens ~ 
geç.en sene yapılan bir ıProjeilen istüaad 
ederek Gazi .kütüphanesinin ar'ka 'tnrafmıı 
da geniş ve (an'fiteatt) ~inac 1b'ir konr. 
rans salonu yaptmnağa '1lca7ar vct 
inşaatını münakasaya oy r. ısa 

lon:ı ı::nm bir ısa'hne ve yanma da bir ~ 
yaj '() Sl ~ <Cdileockrir. 

Fırb i::ıasmdalci lbomk wıe eda e!1cb 
trik ttsisatmı kamil.en kaldırtan ttis ~ 
y:eciden bi:r ıtcsisat y.a,ptıı:ırmş. bilhassa bU 
yük ıGaz:i'.nin y.atak r.1e istirahat odala:ımı 

tar.ihl mana ve vasfına ıı;öre döşetmiştir. 
Sami Bey, bir taraftan da HalkeVi iiş1e 

riyle mqgul o1muş, E~in rem Hamit Bey, 
le lbirlilrn: yeni bir mesai progamu • 
a1iyctüı.e <Öevam .etmesini t:cmİn ıcıiicn «&

rü ttıd.b::11~ .ahmşlaribr. u u:iin:ıleden ıola 
rak J·.akında Ev ınamına bir mecmua çıka 
calc v.e kii!tiir b:ıreketlerine yeni bir ve~ 
he verilecektir. 

B"r tür1ü ha11ec1ilemiyen stndyom i _ erl 
de } em Tetsin ahlrasiy.lc ibi.,. .zaman 
lesi o1ı:nak.t:ın artu r. Yakında F& 
ner 'S'aha'Stllıiaki sta rncv.a:ı:t tahsJ 
satla .ıi:ısaatına başlanacaktır. 

Bir taltif - Himayci Etfalc bin lir:a • 
dan fazla tebC'rrüde bu1unan umumi mec 
lis ~zasınfüın 1!Cava'k1t Jfaet Anz "Bey, 'tunÇ 

maaa\ya ile 'taltif edilrriişm. 'Madalya 
1-İ <g'iln ibeı A'z.iz 'Bey'! Himay.ei ~ bi
nasmtla merasimle talik ıedibiş we h-.ı mil 
na e vali wekili rnektupfU T.ilat ve 
cemiyetin "kinci reisi ağır ceza azasından 
Ali Rıza Beyler tarafından bin"l" mmı'lc 
söylenmiştir. 'Z. O. F. 

ilııdük. Ankara'da mukim a1man tebaa-

an, aı~ ıvı: her hada · ;e ,:.,·,..:ı S c hm u c k~m Ankara"da muk'in1 

Bir sergi sadece bir .satıs yeri de la • 

bilir • .Oray sanayiciler altıncı yerli mallar 
sergisinde oldueu gibi yalnız eşyalarmı sat· 
mak .icin to,pfanmış .o1Pıbilirler~ (Sergide 
yalnız der:· ve kuıulura sanayjj teşbir yap -

mıştır) Fakat höyle bir sergi resmi bir .ün
var. taşıyamaz . . l\labiyetinden büyük isim.er 
alamaz. 'Remıi 'bir nıüe.sse5e içinde kııru1a • 
maz. Tıp'kı lcöy. kasaba panayır1arı, ucuz C§ 

ı. 

IO~'n ilk lbalı:ırşta ıgim.ikb'ilece.k c.ıı ~ ı s:ndan Montör A..ugust Q1to 

u- giden bir gençlik kütlesi vardır. alman tebaasından Matmaze'l Ka " 
ıırDil12Innı ethe Margarete L ö c 'k 1 e ile e-'l" 

is-
1l:casnu .a:ıh:mı . S=h: · · H.alkevi pek yem ;ıp1mıf! ol- lenmek niyetinde oldukları ilan olu-

ya pazar1arı gibi öflerin ~ydJllllarnıi1a, 
şehirlerin gelipgeçeni çok o 'Y..Tt.rirn~P 

toplanırlar. 1simleri de \odlamı 
rm y an bir ışey hr. 

~sına ırağmcn çalışmasuıa .m3:e\Q.Z.i ve nur. 

up emin ll:ıir lSlll1Cti'C ıeleuam etmektedir. &as- An' arcı, 3 A.gu .. tos 1 ,jq.• 

\lmanya Buyukelçisi namırıa 
CARL von 'BELO'V 

Or;t;a Elçilik ıvm .. ~ rı 

7- 3110 

.\\:ltnıcı yerli 

'""ıı. h., aınyarı ıanlabnı§ 
temennidir. NEŞET HALiL 

tr.ılestirilm · ·r. 
4.Fmufyıeler terakki • 'n Jauın oütn 

şeyler olmakl::ı beraber itibaridir. Farazi • 

f5l!l:!l 1 • haanhltlan ikmal ocftilen W1 · y.et .şubeie-
na, ümin tcra1C'klsinae ana rolü oymyan a- ri açılmakta ve teşkilat tamamlanmakta

. il:iclen ~i şubesi açılmış olan Halk-
limlerin hay.atlar.ı:na temas edeceğiz. Faz
ıa tafsilat için de eserler tavsiye cdecr. -
ğiz. Salilı Murat eviniiz m telif saha!ar<laki çalı~masına 
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Deniz filolarına karşı ta~y~re_nin tesiri. J Başka yerlerde yapı kooperatifleri . 
Bir İngiliz mütehassısı, deniz filolarına sanla yanı muteaddtt tayyareci ile ve çok 

karşı müessir olacak tarroz silahı üzerinde yükseklerde uçabilen makinelerle asri un
ae~riyat yapmaktadır. Bu neşriyat büyük sorunu meydana ıetiriyor. Dörtte üç nisbe
Britaoya için pek bayati bir ehemmiyeti ha tinde bu cins tayyare, dörtte bir nisbetinde 
iz olan donanmanın vaziyetini mütalea et- avcı ve bir nıiktar da çok hızlı keşif tayya
mek itibariyle dikkate çok değerlidir. Gene resi işte bugünün tayyarecilik bünyesinin 
bu neşriyat, gelecek harpta yepyeni esu- dıf şekli. 
Jarla muharebeye ahlacak hava kuvvetleri- Bu bana kalsa çok iş, fakat mümkün 
nin donanmalara karşı olan mütearrız rahu- olduğu kadar az makine zayiatı demektir. 
nu tetkik ettiği için de çok mühimdir. İngiliz mütehassısımn yazısındaki akrşı kay 

Muharrir etüdünü, İngiftere'de on iki betmemek için bu noktada daha fazla dur
aydanberi tabiye ve se.-kulceyş bakımların- mağı doğru bulmuyorum. Bana ayrıca ve 
dan ve mu!ıtelif yollardan yapılmakta olan kendi baıanıza tahlil edebiliriz. 
tecrübelere istinat ettiriyor. Bu itibarla bu Donanmaya karşı kullanrlacak tayya-
yazınm istifadeli noktalarına temas ederek reden ne bekleniyor? 
bu mevzuu tahlil eylemeği faydalı buldum. 1 - Denizaltı getnilerine karşı donan- 18 tcmın\tt. 934 tarihli ve 4664 sayı· 

h nüshadaki makalenin hulasası. İngiliz tecrübeleri bitmİf ve bpkı Ame- mamn müdafaası; 
rika'da olduğu gibi artık filiyat sahasına 2 - Topçu atı!mm tanizmi ve donan· 

İngiltcre'de mevcut evlerin taksimi: 

yani tecrübe netayicine göre tayyarenin kul manm suni sis ve dumanla setri; 
lanılmas tarzını tesbite geçilmiştir. 3 - Düşman donanmasma taarruz. 

Bitişik evler. 
Tek evler. 

Yarı bitişik evleı . 
Biliyoruz ki, tayyarenin mütearrız va· Birinci ve ikinci maddeler iizermde dur· 

ııfları ve hareketleri tebelliir ettikçe deniz mağa lüzum görülmiyecek kadar yapılma- lı 
kuvvetleri karşı tedbir almakta ve kendini sı kolay işlerdendir. Fakat iiçüacii madde
koruyacak surette şekillenmektedir. Fakat yi becuebilmek için tayyarecilik ne yapa
ıurası pek açıktır ki, lterhangi muayyen bir cak? Bomba mı yoksa torpil mi tercih edil. 
fikre göre vücuda getirilmiJ olan yen: ' :ıelidir? Banlar hiç fiiphe yok, ~lenin 

28 Temmuz 934 tarihli ve 4674 sayı
nüshadaki makalenin hulasası. 
İngilterc'de inşaat tarzları. 

.ııütaleasmı iycap ettirecek kadar mühim 

İnşaat malzemesi. 
Arsa ve evlerde nazarı dikkate alına

cak mütalealar. 

~ -x ~ noktalardır. 

Geçen YaztlaJ~da ingiliz milletinin içti· 
mai terbiye noktai nazarından aile ve yu
va meselelerine verdikleri devamlı ehem
miy~tten kısmen bahsetmiştim. Bu terbi
yeyı kuvvetlendiren amillerin aile. mek
tep, kilise olduğunu yazmıştJm. 

, 

Tayyareden atılacak büyük bir bomba, 
isabet ederse gemiyi batırabilir, fakl'ıt ba
rtrmasa bile, su, buhar boruları, üst yapıyı 
tahrip ederek gemiyi havadan ve denizden 
İiolayca avlanabilir ha1e koyabilir. Buna 

. Bugün de ailenin ve yuvanın kıym~ti
nı arttttmak İçin mabuat ve sanayÜn yük. 
lendiği ağır ve d 1 ~ al' .. . d evam ı ı-a ıyet uzerın e· 

, karşı geminin bünyesinde mevcut korunma ki tetkik ve ınüş.ahedelerimi yazıyorum. 
Matbuat rneınlekette aileye, eve ve bu 

yol ile vatana karıı muhabbet ve alakalan 
artbrmak i~in neşriyatma sevimli bir ce
reyan venniş, birçok teşebbüsler ile hit-

· vasıtası, en ni.hayet on beş sa.atime varsa 
bir çelik zırhhr, o da, bir sürüsü l:ıiribiri al· 

1'ayyarelerin böyle topluca hücuu. 
edeceklerini düşünmemek lazımdır. 
Dağınrk ve dört bir taraftan saldır-

maları esas teşkil edecektir. 

tip tayyare veya tarz pek ucuza malolara1' 
faydalı olabildiği halde bu fayda1ı öldür· 
•ek bakımından deniz kanetlerinde alma• 
cak tedbirler pahalı ve çok defalar, bilbas· 
11 küçük memleketler için imkansız bir va-

ziyettedir. 
Amerikan bahriye zabitleri, donanma· 

nm korunması meselesi üzerinde şöyle bir 
buut besliyorlar: "Amerika harp anında 
do:-ı:ınmasını istediği ve dilediği kadar bol 
tayyare ile techize muktedirdir. Buna mu· 
bbil, harp patlamadan evel yapılmış olan 
ltiyilı gemilerden baıkasının muharebeye 

1nmşması muhtemel değildir.,, 
Ba. o demek oluyor ki, çok zamanda 

-.e büyük servetler sarf edilerek meydana 

getirilen deniz donaıımalanna kartı mües
Iİr olacak tayyareleri arm edilen ~kilde, 
llatti bırrp ?.snasmda yapmak hiç geç de

ğildir. 

Bununla beraber, harpta tayyare zayi
abnm pek biiyiik olaacğmı ve bu itibarla 
höyük miktarlarda inşaat yapmak 1izım
ıe1eceğini de hesaba katmak gerektir. Dün
Ja harbmda İngiltere bir ayda 2700 tııyya
re insasma mecbur olmuştu. Bu hiç şüphe 
Jok, .İngiliz hava sanayiinin büyük kudre
tini göstermekle beraber zayiatın da büyük 

liiğünü anlatır. 
918 martında ilk batta bulunan 1232 

tayyareye mckabil müteakip iki ayda ingi
liılerin 1032 tayyare kaybetmit bulunma
ları buno tevsik ve teyit eden müthiş bır 
hadisedir. 

Bana amerikalrlarm yedi gün kindi' 
Sen Miyel'de mevcutlannıo yüzde 55-60 
kayh,,,ttiklerini de ilave edebHiriz. 

Acaba, istikbal harbmda tayyare ve 

tayyareci zayiatı bu nisbeti geçecek mi ! .. 
Bu hususta sövlenenler bizi her ay için yüz
de dnl.1;an ttihi ürkütücü bir rakama sürük-
1iyehilir. 

lnsriliz müteh~srsı k"'tıdi kendine. on 
f>in ll\VVMeve :PY'"'-ttıe ol0 11 ch"wacaMarı 
tn;ıJi .. i ı:nrm .. ' ·l :\ iktif.,. ec1'•·or. Bor""" b;7 , 

f.ıi,. ,."1.t,.r• ,., J .... .... •• _:., .. n,,.,.. •• , .. n f:ı rimi-

ti J..,o:., ... n s:;.,1·,.,. .. 1·.., T "'l'""rf!"'i!ik fn .. m.asr· 
Pı ~ .. """ .. •:~· ..... µ .... • .. ",,i fr•··"~n. ~ · · .. mı\f\ 
t!>••··-~- · .. ' ' 1 1.• "'--. ,.,...,'! ,,. ,.. .m-şı ~O"':?n, ro .• ın-

tma yazılıp cemedilınek ıartiyle. 
siyata nüfuz etıni d bili' k' h"k'" ş ve ene r 1 u um 
etmekte buluıınnaştul'. 

Gündelik gazetelerde, alakadarları 
memnun ed~ bu hususlara dail' kıy
metli yazılar bulunduğu gibi yalnız aile 
ve ev hayatından bahseden haftalık ay
lık birçok mecmualar ve kitaplar çıkanl
maktadır. 

Birçok fabrikalar da ev, ev eşyası yap
makla yaşamakta, bu işlerde çalışan ihtı
ııas adamlan arthrılmakta, çıkarılan mal
zeme günden güne daha göz alacak, daha 
çok dayanacak ~ekiltere konmak şartiyle 
çalı~ılmaktadır. 

Aylık mecmualardan: 
The İdeal Home, Town and Contry 

batırmıyabilir; fakat süratini aza]ttrracağı 
içir. havadan ve denizden avlanmasına ve
~ile verir ... ve omurgadan vuru1mak gemi 
.. in bir afet olabilir. 

... "'-.Y yare/erin altında bu §eki/de g..;~ İngilizler, yerine göre hareket etmek 
rünen şu heybetli gemilerin istik • serbestliğini kazanmak için, donanmanın 
?aline ne kadar emniyet edilebilir? tayyarelerini her iki işi de görecek vaziyet-

Bundan backa k le hazrrlamıclardır. 
J' • gene orunma vasıtası ,. 

olarak geminin üzerinde topları vardır. Amerikalılar da aynı yolu tutmuş bulo-
Topnn uzakta, zaman meselesinden dolayı, noyorlar. 
pek yalanda zaviyevi süratlen yani hedefi Burada ingili.ı mütehassrsı sözüne şu 
kovahyamamaktan dolayı tesiri şüphelidir. suretle nihayet veriyor: "Amerikalılar işe 
Sonra bir gemi, bilhassa yalwz denecek gi- elveri§Ji tip ve tarz Üzerinde kararlarını 
bi bir vaziyette yakalanırsa birçok taY)a· vermişlerdir. Onlar fabrikalarmm istihsal 
reye birden ateş etmek ve bunları durı)ar- kudretlerine güveniyorlar. En eyiyi, bol 
mak imkinma hiç bir zaman mal;t\ olamı· miktarlarda olarak ilk harp günü yapacak-
yacaktır. lardır.,~ 

Bu hal, nisbi olan bir mülahazadır. Bir Fakat bütün bunlar, taklitçi olan mem-
zırblı iki kruvazör, on torpidoya kaışı on leektler için çok dikkate Ş:tyan olan bir me
on beş tayyare, yahut iki, üç, dört misli ~elenin varlrğmı anlatırlar. 
kuvvette bir donanmaya karşı, iki, üç, dört Büyük bava sanayiine malik olan dev
mısli büyük bir bava kuvveti hep aynı şey- &etlerin göze görünen hareket tarzları ifin 
dir. fakat hiç ~üphe yok tayyarecilik lehi- foğru va hakiki tarafı deği1dir. Onlar, İs· 
nedir. edikleri zaman, akıllarına eyice yerleştir· 

Havadan atdacak torpido tesir itibariy- "Iliş oldukları mükemme] malzemeyi yapa· 
le, torpiyör. kontr . torpiyör'terin allıkla· hilmek takatlerine güveniyorlar. 
nndan farklıdır. Bugün tayyareden bir ton- Fransa, lllmı olan parayı ortaya kor· 
dan az fazla ağrrhkta bir torpido atm:ık sa bir ayda, en modem konsepsiyonlara uy 
ve bundan bir netice almak vaı.iyc.~ndeyiz. gun yepyeni bir hava ordusu meydana ge· 
Ama, torpidolardan tonlarla ağırlıkta ve bir tirebilir · Aynı şeyleri Amerika, Rusya, b
çoklarmı atmak daima istenen ve be!de- giltere hatta bazı şartlar altında hn!ya 
nen bir iştir. için de söyliyebiliriz. 

Aradaki fark şudur: Deniz üstünde Demek oluyor ki asıl tehJik•, f;:frak?-
koşan bir torpido ne de olsa, tayyareden rüne taklitten doğuyor. Yegane kurtula, 

daha kolay \'Urulması mümkün bir h"'def· çaresi, benim kanaatimce, yüksek bava 
fa ve bundan dolayı da torpido hücu!!11arı m~ktebi yaratmaktadır. Bu mektep "ı'c 7olı: 
umumi olarak nz muvaffakıyet vadederler. AB C okunan bir yuva manuıM at~mat . 
Bin kilo]uk, bin hfş y"1z kiloluk da olsa bir Orada hakikatin yaratan "e bnnlan am 
4 orpidonun isabeti muhakkaktır ki müessir nakaşa ederek ilim1e§liren, 1.-.ımu.ı!l\run.ıs 
.f .r ve geminin buna karşı, bünyesinde mev- bir m iy~t aramak ve ona bu mahiyeti ver 
~uı bir korunma tedbiri olarak bölmeleri mek lazımdır. lıtebence kurtuluş yola yal· 

• 1r~ır. Cir yahut bfrkaç hölme bir gemiyi mz bundadır. SAKIR HAZtM 

El 

İdeal laane ne§rİyatmdan: "Book of 
plan,, dan: Bir ev resmi oe projesi ( iktısa
Ji ve ko.loTlrı). 

home, Women Journal ve daha birçokları 
ne§rİyat yapmaktadır. 

The ideal home mecmuasının neşriya
h zengin ve kuvvetlidir. 

Burada mezkiir mecmuanın bir nüsha· 
sının münde.-ecabndan kısaca bahsedelim: 

1 - Söze başlar!.ı:?n, 
2 - Asri mimarlığın tekamülü. 
3 - Tezyinat malzemesinin terakkisi. 
4 - Evde, ziya ve renklerin akisleri. 
5 - Renklerin z"'ke tesirleri. 
6 - Kabartma gryaalılr 
7 - 20 inci t!llt'da e? ~ 

8 - Işık ka~'-'"' 
9 - Miıa/S tal..-w:U"G"INlll eazA.esi. 

10 - Evde, ıN."'han.lö -:;a.lıMDA. 

Sergide nazan dikkate çarpan şeyler: 

"CritteJ,, fabrikasmm demir pençere 
ve kapdarı. 

Linga Lunga fabrika1arınm • kın1maz· 
çay ve saire takımları, "Somaki renginde,, 

"Roanoid,, fabrikasının • kırılmaz • ka· 
pı, pençere elektrik takımları ''mahtelif 
renklerde,~. 

Sergi binasının ve tenviratmm içerden 
tertibi 

Halkın aergiyi ı;C:rmek hususunda bi
ribirine rekabeti. 

Teıhir olunan malzemenin hariçteki 
fiatlara nazaran daha - aergide • af&iı ol· 
ma11. 

Sergide çalışanların yorulmaması ve 
herkese ciddi ve nazik muamelesi. 

Serginin temiıliğine aariedilea emeJı. 
ler. 

Hizmet edenlerin genç Ye dinç insan• 
lar olması. 

Halkın tehacümü zamanlarında sergi
nin havasJna sık, sık ıtriyat ve su buhan 
pülverize edilmesi. 

1 

Sergide mevcut ev ve malzemesine ait 
resimli renkli mt:emualann paruız ,,. 
mebzul alnrnıau. 

Güneşsiz günlerde ve geceleri de ey 

ve eıyanrn sun'i narlllJ' altmda hulunda-
rulması. 

11 - Elektrikle tedım usunert. • .. 
ı 2 E k · .. Ziya ve ırenkler..n mutehusulan tara-

- s ı asar~tııa.. e'}'U. 1 f: d . ak · · d d w 

13 T bl l 
.. ' :m an tertip "~ t sımın en ogan ca-

- a o arı ıevtnlZ ibe. 
14 - YPQJek pifı~ U3u1Jeri ~ e<f~ll. 1 u N . 
15 K "d ...ı:Jı..: • et•ce~ - orı or1•nıııı temı"'~' ı • ~ • • • 
16 El · . \ Mımar n muteabhıtlerımız tarafından 

1
-:; Çı~ıer:~ _ .J 

1 1 

1 

türk vatanım süslemek ve sevdirmek mak 
- OÇUıı:ı. P<!'l arı \'<t taJ.11n An. .J ·ı "K ~~L 1 • mah .. 

18 R k ' _.__ taar • e ooperaur ev erıne,. ıuı nu· 
- er ıcl'e rngne.t. • 

19 (N. ) _J d • "-L __ , rYJUne e,,... yapılrnaımı Ye: - ışan a~nmı "" e ve .-n.çtt0e • . _ 
l cak · ı 1 Yenı ~ sarayımızda ev malzeme111• 

yapı a n er. 
20 Bah. · · t • ... _ ı 1 ain alinchrlar tarafından halka gösteril-

- çenızı anzune n:ınyflll rou1a1e-I . . k fa dal b 
1 

mes:nı ço y ı uluyorum. 
a ar. 
21 - Baknnlı bl\hçe!~r . •~'tmli ~knl- Dünyada mevcut milletlerin hepsinden 

ler ve takımlar ile te7.yin ,..cSfm(!(i 1 On.ha çok vatanı - aileyi, yuvayı seven 
22 - Bahçede çaiışmayı kolay'-ftıno.a röksek nıhlu türk milleti içinde iktısadi, 

edevat. w-.rimli ve konforlu yuvalara sahip olmak 

23 - Evde, köpek bakımı. 1 hisleri esasen taıkmdır. 
24 - Bahçede. Tavuk:uk. Bu hususta ne kadar çalışılsa yeri var· 

26 - Mihaniki mus'.M. dlT'. 
27 - Tatil günlerinde •por ,.e ctlenc:e Onun için Kooperatifin bir an evel 

"Otomobiller.,, mnlanmasını ister ve faaliyetini takdir 

28 - Motörün muı!kiye yardımı. ederim. 
EKREM FUAT 29 - Son defa açılan sergide, mcth•· 

lerin tekamülü için alınan dersler. 
f deal Hom her ay böyle zevki okşryan 

rnakaleler i!e neşriyat vazifesini iyfa et
mektediı·. 

Arasıra da (Book of plans), (Plan of 
Garden). "ev planları,., "bahçe ıdrilleri., 
atlı kitaplar da çıkarmaktadır. Bütün bu 
neşriyat okuyucuların gür arzusunu tat· 
min etmek mak3adını gütmektedir. 

Matbuat yalnız netriyatı ile i~i bitmiş 
saymamaktadır. Bir taraftan da yapı ve 
ev malzemesi yapan şirketler ile müşte
reken ev, eşya, ev çalgıları, elektrik tesisa 
tı ve edevab, evlere ait kağıt, bakır, de
mir, hasır, lastik, resim, eli.§leri, emaye 
bez, suni çiçek ve saire ile i;tigal eden 
fabrika sahiplerine ın ürac::a<" ~ ile - senenin 
muhtelif mevsimlerinde bü7ük serg aler 
nçarlar. 

Bu gibi sergilerde ı.ütun te~kihı~. ~.ksam 

v~ malzemesi ile ev, ı: ı eiva .. ı ' e te l".yİ · 

nalı tetkik edilebilir. 
Meşherlcr mlit<"ha.;şı:;ları tarafıınd:?.n 

üzenilerek vücuda g etirilir. Hangi guete 

nıüdüdüğü nezareti iie t~z.yin ve tertip 
edildiği kısa rc.klamlar ile göze çarptın· 
lır. 

"The Hous y ou hwe .,~siterl Furniseci, 
Decılrated under tlıe Directfon of Wo· 
man's Journal,. 

"Gezdiğini'7 ev. Kadın gazetesi mü
dürliığü ne2areti a!tmda tefriş \ '<.: tezy in 

edi!miştir . ., 

Hnzırlarunı§ ola:ı sc-t'gidc : bir ev, için
ck:; o!urma, mütalea. çocuk, yeınck, çif-:t 
knryolalı yatak, tek yatak odalarr ile b:ın· 
yo, mutfak gözfe.-i kıımaştıracak derecede 
cazip ışıklar ve renkler içinde ~ezenleri 

celbetmekte idi. 

l lYI NO•ft.OOM 
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LonJra' da strr1idc n .. : ., 
. i 



SAYIFA 6 HAKiMiYETi MiLLiYE 5 AGUSTOS 1934 PAZAR 

Elektrik ~~n;;;:n·::ı:?a~~~·;e a.. 1 Kumbara bütün bir istikbaldir 
hilinde devamlı kum ve 1 

mu•• hende lerı•n çakıl naklettirilecektir. Bu 
nakliyat teklifi müsait o-
lana yaptırılacaktır. Ta-• d liplerin şerait için 6 ağus-Akhisar be ediyes n en tos pazartesi gününe ka-
dar Taşhanda Mesajeri 

Akhisar Elektrik Santralına ait ıslahat ve tadilat pro- Sehir Ambarına müracaat-
jesinin yapılması 16.8.1934 te ihale edilmek üzere kapalı ları . 7-3101 
zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. T aliplerin 50 ku - •••••••--m::••I 
ruşluk oul mukabilinde şartnameyi ta lep etmeleri ilan olu-
nur. "3959,. 7-2835 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olup aşağıda yazı
lı 10 kalem esya aleni münakasa ile alınacağından (benzin 
ayrıca da ihale olunur) talipler yüzde yedi bu<(uk teminat
lariyle ihale giinü olan 14 ağ-ııstos 934 tarihine müsadif sah 
gün" saat 15 te enstitü idare ve ihale komisyonuna müraca-
atları. (1659) 

Kilo G. 
5000-5500 
2000-2500 
200-250 
300-350 

1000-1200 
600-750 
600-750 
200-300 
100-150 
200-250 

Nev. 
Sabun 
Soda 
Fayda (yarım kilo kutu) 
Brosa (kutu) 
Pirit ,, 
Hasır süpürge (adet) 
Cah süpürgesi ,, 
Siipürge sapı ,, 
Sifon süpürgesi 
Benzin (teneke) 7-2907 

Tr~ bzon Belediye 
Reis iğinden: 

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

Maliye Tefti Heyeti 
Reisliğinden: 

Teftiş heyeti maiyetinde çalışmak üzere alınacak tetkik 
memurları hakkında Hakimiyeti Milliye, Milliyet ve Cüm
hw iyet gazetelerinin 1,10, ve 20 temmuz tarihli niishalann
da çıkan ilanlardaki asgari yas. kaydı kaldırılmıştrr. Yaşla
n vırmi sekizden yukarı olmamak üzere evelce ilan edilen 
şeıaiti haiz taliplerin 15 ağustosa kadar Ankara'da Maliye 
teftiş heyeti reisliğine müracaatları. ( 1718) 7-3018 

Karadeniz Ereğli Belediye 
Ri asetinden: 

Ankara Lt•vazım Amirli 
ği Satm Alma Komi 

,.·oıın h·lanları 

İLAN 
Askeri fırın depoyunda bes 

çift ve umum baytariye de
posunda doksan dört cift 
köhne fotinle muhafız alayı 
deposunda bulunan hes ka
lem köhne alat ve malzemei 
baytariye 8 ağustos 934 car
samba günü saat on dörtte 
Ankara Levazım Amirliği ~a 
tmalma komisyonunda bil
müzayede satılacaktır. Talip 
terin mezkur esvavı görmek 
üzere her gün bulundukları 

mahallere gidip ?;Örmeleri 
ve müzayede gi.lnü vaktinde 
dahi satın alma komisvonu· 
na gelmeleri (1738) 7-3045 

Nafıa Vekalet'nden: 
Derincede teslim şartiyle 1-8-934 tarihinde pazarlıkla mü

bayaa edileceği ilan edilen 12 travers arabası için talip zu
hur etmediğinden pazarhk 6 ağustos 934 tarihine müsadif 
paLartesi günü saat 15 te Nafıa Vekaleti müstesarlık maka
mmda yapılacaktır. 

Tal inlerin ticaret odası vesikası ve l 50 liralık teminat 
mektubu ile aynı gün ve saatte komisyonda bnlunmalarr la
zp1,clır. 

Bu husustaki ~artnameler Vekalet Malzeme Müdürli.i-
ğiinrlen tedarik edilehilir. (1815) 7-3100 

Ziraat Vekaleti Merkez Labo .. 
ratuvarları Müdürlüğünden: 

Merkez laboratuvarları müstahdemini ile Serom müs
tahdemini için 6 takını elbise ve kasket 23 takım tulum ve 
gömlek ile 6 adet önlük nümunesi veçhile pazarlıkla yaptı
nlacaktrr. Taliplerin 9 ağ-ustos 934 perşembe günü saat on 
beşte teminatlariyle birlikte Vekalet muhasebe müdürlü
ğünde müte~ekkil komisyona gelmeleri. (1696) 7-2974 

Trabzon Be ediye 
Encümen ·nden: Elektrik santralının temmuz 934 tarihinden mayıs 935 

tarihine kadar on bir aylık ihtiyacı olan 300 - 340 ton ma- 8313 lira 4 kuruş bedeli keşifli Gazi Paşa caddesi ve Te
den kömürü ile 700 kilo ince vağ' ve 250 kilo silindir yağı ve retuvarlarmm parke kaldırım in~aatı kapalı zarf usuliyle 
22 kilo gres yağı 22. 7. 934 tarihinden iytibaren 22 gün müd- ve y:rmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Fenni 
detle 12. 8. 934 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te ihale ehliyeti haiz taliplerin 12 ağustos 934 tarihine müsadif pa
edilmek lizere kapalı zarf usutiyle münakasava çıkarılmış - zar günü saat 14 te Belediye enciimenine müracaatları ilan 
tır. İsteklilerin teklif edecekleri bedelin yüzde yedi bu<(uk olunur. ( 1756) 7-3023 
ni~betinde muvakkat teminat akçelerini belediyeye tevdi 
etmeleri ve sartnamesini görmek istiyenler Ereğli ve Zon · 
guldak beledive rhirelerine müracaatlar ilan olunur. 

(172~) 7 - 2996 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kaleti hudut ve sahiller sıhhat 

Telgraf hatlarının direk ihtiyacatı için Kırşehirde 235 adet Kapalı zarfla 1000 ila 2000, aleni münakasa ile 400 tene-
~avak, Çorum'da 376 adet çam, Develi'de 28 adet çam, Mu- ke benzin satın alınacaktır. Münakasa müddeti 21-7-934 ta· 
<!umu'da 180 adet çıralı cam, Çankırı'da 95 adet çam, tnce- rihinden 11-8-934 tarihine kadardır. İstanbul limanı sahil 
su Karahisannda 25 adet kavak, Osmancık'ta 60 adet çam, sıhhiye merkezindeki komisyon tarafından ihalesi yapılacak 
Krzılcahamam'da 1247 adet çam ağacı 25 temmuzdan itiba- tır. aŞrtnamesini görmek istiyenler mezkur baştabipliğine 
ren münakasaya cıkarılmıştır. Taliplerin Ankara Posta tel- tır. Şartnamesini görmek istiyenler mezkur baştabipliğine 

umum müdürlüğünden: 

graf haşmüdürliiğ'Hne ve yahut mahallerine müracaattan. Ankara' da umum mi.idiirlük ayniyat muhasibi mesullüğüne 
(1687) 7-2949 müracaatları. (1592) 7-2858 

Em ak ve Eytam 
Bankasından: 

Ziraat vekaleti merkez 
laboratuvarları müdürlüğünden: 

Yeni yapılan Emlak Bankası için iymal edilecek olan Merkez laboratuvarlarının Elektrik motoru için açık mü-
demir dosva dolapları münakasaya konmuştur. İhale 13 nakasa suretiyle 6200 kilo mazot, 300 kilo Vakum yağı, 500 
ağustos 934 pazartesi günü saat onbeşte açık kırdırma sure- kilo gaz, 300 kilo adi benzin alınacaktır. Seraiti g-örmek için 
tiyle vapılacaktır. müdüriyete ve taliplerin de 8 ağustos 1934 çarşamba günü 

Proie ve direktif Fen heyeti nezdindedir. Münakasaya saat 15 te vekalet muhasebe müdürlüğünde müteşekkil Mü-
girecek olanlar her gün öğleden sonra müracaat ve projeyı havaat komisvonuna müracaatları. (1622} 7-2839 
tetkik edebilirler. 

Münakasaya girebilmek için 300 liralık teminat vermek B • d 
ıazımdır. 1-3026 ursa Belediyesın en: 

Bir milyon parke taşının itası, kapalı zarfla eksiltmiye Paris'ten gelen bir sanatkar konulmuştur. 8. 8. 934 çarşamba günü saat 15 da ihalesi ya
pılacaktır. Vermek istiyenler şartlan anlamak için cumadan 

Terzi zade Osman Zeki Bey mahdumunu dahi uzun se- maada her gün Be. Muhasebe müdürlüğüne ve ihale günü 
neler Paris'te yüksek terzilikte yetiştirtmekle sanatlannr belli o!an saatinden önce de % 7,5 teminat ve teklif mek· 
bir daha yükseltmişlerdir. uıplannı havi kapalr zarfla Belediye encümenine gelsinler. 

Bankalar caddesi Tel: 3141 (1672) 7-2937. 

Tayyare Cemiyetinden: 
Tayyare Cemiyeti için elli beş ila yetmiş bin kilo kurll 

meşe odunu ile doksan ila yüz yirmi ton kok kömürü alına• 
cağ·ından şartnamesi her kün cemiyet muhasebesinde görü
lebilir. İhalesi 15 ağustos 1934 çarşamba günü saat on be~4 
te yapılacağından taliplerin müracaatları. 7-3053 

-H a v a c ı 1 ı k ve S p o r 
124 üncü sayısı çıkh 

- İçindekiler -
- Türk havalarında yalnız türk kanatlar 
- Dünyanın en büyük tayyaresi 
- Tayyareciliği iptila derecesinde seven bir baıvekil 
- Ankara mm takası kongresi nasıl oldu? 
- Kongrede t ttifak Reisi Aziz Beyin söyledikleri 
- Dünya futbolunun beklenilmiyen neticeleri 
- En son yeni harp tayyareleri 
- İngiltere'de kulüp hayatı 
- On beş günden on beş güne , 
- İki mektup (Hikaye) Server zıya 
- Çoban (Şiir) Rüveyde S. 
- Tayyare piyangosu talihlileri 
- Tayyare cemiyetine yapılan yardnnlat 
- Yunan tayyarecileri memleketimizden geçertcen ... 

Kırktan fazla resim ve klişe -
Karaköse belediye riyasetinden: 

Karaköse belediyesi tarafından yaptınlmast mukarreıı 

2863 lira 67 kuruş bedeli keşifli gazhane inşaatı yirmi gün 
müddetle münakasaya çıkarılmıştır. Talip olanların şeraiti 
öğrenmek üzere Karaköse belediyesine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1733) 7- 2995 

1 - As. Liselerinin 11, sınıfları 1 ağustos 934 de liselerin 
diğer sımflarile orta mektepler 1 eylUl 1934 de derse baş ' 
lıyacaklardır. 

2 - Orta mekteplerde lisenin 9 ve 10 smıflarmın ikmal 
imtihanları 10 ağustos 1934 de başlıyacaktır. Talebenin onıı 
göre mekteplerine iJtihakları lüzumu ilan olunur. (1758) 

7-3016 

Bitlis Jandarma Mektebi 
kumandanlığından: 

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

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



Ankara Birası ı 

Herkesin Sevdiği 

OR-MAN ÇİFT LiGi 
• 

nın 

Ankara Birası 
Çok· Yakında Çıkıyor. 

Nafıa Vekiletiaden: 1 Devlet Demiryollan F. D. Hattı 
Trabzon - Karaköse yolumm Gümüş1-ne vilayeti dahi- EJaziz İncsa:at B ••d•• ı·· v" d 

lin• isabet eden kısmmda yapılacak (259766) lira ~eşif ~- --r-- aşmu ur ugun en 
delli tesviye, sınat iymalit, şme ve mütemadt tamırat ekıp Bedeli k-&.: im. . . . . . . 
binalan inşaatı kapalı zarf ...m ile münakasaya konulmuş- mcLk" il~-!_ 1 blwıanın lira olan Elaz~ şehriyle ~yon 
tar. aru a ' ~ .Y~ 424 metrelik kısmmm mpm 

lliinkasa G11ıt1"'9aae ..-. lllalpağmda 2.s-s.;934 cumar- 29-7-934 ~inden ıtibarea on bet gün müddetle ve kapa-
teai ,ninü mt 15 te yapUcalctlr. 11 zarf amliyıe mü~akasaya korıulmuttar. 12-8-954 'Pazal' cii-

Minalraaya ı.tirak ~ Mri1pteai liznn gelen muvakkat atı saat 16 da ~u mahsusunda ihalesi icra kılınaca
teminat (19482) liradr. llUıılakBsaya iştirak etmek istiyen· ~ taliplerm teklif tnektuDlamu bu~ kadar vermele
lerin t:eklif mektubumı ~e yazdı olduğu veçhile n faz~~ ~-af~~t ~k istiyen[erin Elaziz•de F. D. İııpat 
ba.mlıyarak münakasa saatinden evet Gümüşhanede vila- Ba"1\udürlugune muraeaatıa~ (1831) 7-3115 y- koaaimda münakasa komİIVOIUl reisliğine tevdi etme
leri v.a bU saattea evet ..ı. o}wk ~a JÖDdermeleıt 
lb'imdır. 

Bu işe ait sartaame ve adlltemnrimi DlaD evrakı istiyenler 
Gümüşhane, Ankat'a. İzmir ve t.tanbul Nafıa bamıihenclis
liJderinde mütalea edebilirler vemezkQr evrakı 13 lira muka
biffftde Gfİ1'r1üc:ıh=-ne Nafıa Baıı;mfihendisliğinden ve Ankara 
Nafıa Vekaleti Malzeme mffdürlilğiioden satın a111hilirler. 

(1748) 7--3102 

nhisarlar Umum 
Müdiirliğünden: 

1 - Kabataı'ta .\nfuı muk•• r« Levazım Ambarlan 
tçin 16-7-934 tarihinde kapab zarf mıaliyle ya,._ndm münaka
ea muvafık görülmediğinden meddlr inşaat yeniden kapalı 
ıarf ile münakauya 'komıhnuştur. 

2 - Kmbrma prtnamesiflt evrakı fenniyeleri on lira 
lbukabilinde Cibalrdeki muhnibi mesaltük veznesinden ah-

llacaktır. tarihine müsaclif çarşamba &iinü 
3 --- KırdD1Da 2z.a-g34 • da • 1 

laat (15) te Cibali'deki Alım Satım Komısyomuı ıcra o u-
llacaktır. k" h .. küml. •• 

4 - Teklif mektuplan kanunda ı u ere gore ru-
tt.hda tayin olanan gOn ve saatten evet koimiSyona verile-
telttlr. • 

4 - Kuduma ~ maıldei mabsması lllUGô 
'-Ce fenni ehliyeti hai2 balananlar iştirak edebilir. 

6 - Her istekli hpatm becleli ket& olan (69770) lira
._ ~ 7.5 nisbetinde mavakkat teminatı tayin olanan a-
._evet ffiıılim etme1"dir. (4294} 7-3108 

Dem·rei belediye 
riyasetinden: 

l>emirci belediye•oce yaptmlacak mezbaha binaımm 
1"59) lira (25) kurul bedeli keşfi iizerinden ıs. 7. 934 tari: 
~en itibaren 5~.934 p;tZar gtintı saat 16 ya kadar alenı 
:eftaı1tmive çıkan~ U:.lundan talip olanların şeraiti öğ
~ek 111.ıere claiıel rlnaiit~ veya llmisa 
dıa Baısmitııen41s1iğine mUracaat etmeleri Dan olunur. 

(1828) 7--3113 

Miteabbit Ye iapst 
sabiplerin1D 

••un--dikkaderiae 
Çift Kurt marka Manilya 

kiremidi eltvea Fıada Utlf 
evi Eskiıehir oteline mtıra
.:aat. Telefon: 3272 

tophanede ı...pbal Le
Qaam A.lrJW S... 
Mlu Kemlwjeau 

baran 

Marmara Üssü liahri K. sat1a1 
alma heyeti reisli~dem 

66000 kilo Koyun 
Sığır eti 

Deni.z efradı için lüzumu olan yukar~ cins !e mtıdlil 
yazılı koyun ve Slğn' eti kapah za~ usulıyle ~~ 
vazedilmiş ve 25 ağs 934 cumartesı ~.14 te ıhalesı . ıcta 
kılınacağından taliplerin şartnamelerını anlamak üzer 
İstanbul'da Kasunpaşa'da Deniz L~ satın atma ve t.z 
mit'te kumandanlık satmalma komi,syonlarma müracaatla• 
n. (1832) 7-311~ 

inhisarlar Umum 
Müdiirlüğiindena 

1 - Müessesatmıız için (242) adet- yangın söndürme all
tI kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuıtur. 

2 - M1inakasa 2~934 tarihine müadif p~ ... 
saat on beşte Cibalideki alım, satlDl ~omisyo••r,=f~ 
kılınacaktır. Şartnameyi almak için taljpler her ,pn.G.ııia
yona müracaat edebilir. 

3 - Teklif mektuplan kanundaki\ tlukümlere «are ~ 
da tayin oJnııan gün ve saatten evet komiayanda yenlei:elP 
tir. 

4 - Miinak•aya PdJIW mur~ Milli ~ 
kabul ettiği iırmalar fttirak ~ 

5 --- Her istekli bedelüa 'it~ ~ .. ,, .sı.1• 
muvakkat teminat a~ni tayiq ol~ .mttea öd diql 
etmelidir. (~ 1.......3iit 

Ankar Kız Lisesr 
Müdiirlüğiinde 

4500 lira kqifli mektebimU:ia ihti~ olm 312 adet ~ 
be mnll 1 t adet JUi taht.ar, 11 adet mmclatym, ile Wıfill.o; 
te muallim küraiiail altbğt 5 adet ya .. m•aP!ni .,..._,. 
il yirmi gün mfi&letle aleni ~ koımnJit*'. 'K~ 
lif, '8rtamie, nümuaeleri görmek içift ınektebe w ~ 
saya girmek için de bedeli muhammenin c 7 ,S teminati,.te 
ağastomll 23 üncü perşembe ı•;:.m ıs te mekteı>• ... 
haaebecitiğiade mübayaa komis müracaat1'r. (1818 

7--3106 

Harita Umum MüdG;lüğündenc 

Belediyeler 
smdan: 



SAYlFA ls 

N 1 HAY E T B U V AZ .. 

SOGUK 
•CECEKStNIZ 

ZiRA: 

'' FR IGIDAI RE" 

8a.,es•ndP şaraplarınız. biralarınıı ve her turlu ıçkilerinl~ 

soluk tutulacağı ştıbi vıyeceklerinız tiahi sıh'"i ve taze 

oıarak muhafaza edilecektır 

aır tek Frtgıdalre vardır. Hakiki Frlgldalre olandır. 

BOURLA BiRADERLER ve ş::.• 

il FRIGIDAIRE '' 
fi Fl(TRIKLI OlOMATtK SOÖUK HAVA OOLABı 

Orta OrmanMektebi 
Orta Orman Mektebine 

aıınma yazılma ve şartları. 
ı - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - Ortamektep mezunu olmak. 
3 - Yaşı yirmiden yukarı olmamak. 
4 - Sıhhi vaziyetini ''dil, göz, kulaklarında arıza oıma

ınak, vücudunda noksanlık olmamak, arızalı yerlerde, dağ
bk havalide yürüyüp gezmeğe ve hayvana binmeğe bünye 
teiekkülatı müsait ve mütehammil olmak,, tam teşekküllü 
hastahanelerden mufassal raporla tesbit etmek, aşı şeha
detnamesi vermek. 

5 - Belediye veya polis merkezlerinden iyi ahlaklı, ce
za görmemiş olduğuna dair mazbata getirmek . 

6 - Mektebe girmek istiyenler, İstanbul'da Büyükdere'
de Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazacakları isti
daya hüviyet cüzdanı, orta mektep şehadetnamesini, sıhhat 
ve aşı raporlarım. polis veya belediye mazbatasını ve üç 
adet vesika foto~rafını iliştirerek göndermelidirler. 

1 - Müracaatlar 15 ağustostan 15 eylUI tarihine kadar 
yapılmts olmalıdır. Noksan evrakla müracaat kabul olun
mar.. 

8 - Vaktinde tam evrakla müracaat etmiş olanlardan 
şehadetnameleri pek evi ve eyi olanlar müracaat tarihi sı
rasiyle tefrik olunur. Kabule layık talipler kadro miktarını 
geçerse bunlardan evvela tahsiline fasıla vermemiş olanlar 
saniyen riyaziye dereceleri yüksek olanlar tercih olunur. 

9 - Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi 
terkettikleri veya mektebi bitirdikten sonra tayin olunduk
tan vazifeye gitmedikleri takdirde mektebin yapmış oldu
ğu masrafları ödiveceklerine dair mektebin vereceği nümu
neye göre Noterlikten tasdikli teahhüt senedi verecekler
dir. Teahhüt senedi vermeden mektebe devama müsaade 
olunmaz. (4162) 7-2977 

• ~ .... '·'"" • ~ • • ~ • 'lıı ~ ~ 

Istcanbul Amerıkan koleci 
Kız kısmı 

Anıcı ·ikan Kız Kolcci 
Arnanıt k(iv 
Tel: 36.160 

Erkek kısmı 
Roheı-t Kolcc, 
Rchck 

Tel: :-ı6.3 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. 
Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassrs 
muallimler tarafından öğretilir. Aile hayatı yaşatılır. 
Milli terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. 

Bakaloryaya Hazırlar 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukufları

na, fikri terbiyelerine hizmet eder. Kız ve erkek beden 
terbiyesi ve sporlan ile gençleri bedenen yükseltir. 

Nehari ücretlerinde tanzilat vardır 
Ameli ve nazari elektrik, 
makine ve nafıa mühendisi 
yetiştirir. 

Robert Kolecde kayıt günleri: 
1 Ağustosa kadar cuma günleri 9-12· ye kadar. 
1 Ağustostan itibaren cuma ve salı günleri 9-12 ye 

kadar. 
lstanbul Kız Kolejinde kayıt günleri: 
15 Ağustostan itibaren cuma ve sah günleri 9-12 ye 

kadar. 
Fazla malllmat icin mektupla da müracaat edilebilir. 

Istanbul üniversitesi müba -
yaat komisyonundan: 

Üniversite merkezi ile fakülteler ve müştemilatının se
nei maliyesi için "Maden, kok, mangal kömürü ile odunu,, 
müzayede münakasa kanununun maddei mahsusasına tev 
fikan 15-7-934 tarihinden 5-8-1934 tarihine kadar kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. Taliplerin her gün mü
bayaat komisyonuna müracaatla şartnamel,'!rini tetkik ede
bilirler. Talipler teminatlarını bir gün evel Üniversite mu
haiehesine yatırmaları ve ihale günü olan 5·R· l934 pazar gü
nii saat 15 te Üniversite Mübayaat Komisyonunda hazır bu-
hmmaları ilan olunur. (3843) 7-2750 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satro AJma Komisyonu 

'ylaolarJ 

İLAN 

Van hastahanesi için 87,000 ki
lo sığır eti ve 600.000 kilo odun ve 
Gevar' da bulunan kıtaat için 
450.000 iklo odun kapalı 2-rfla mü 
nakasaya konmuftur. ihalesi 16 -
8 - 934 perıembe günü saat 14 
de yapılacaktır. Taliplerin ,artname 

ini görmek üzere her gün ve müna 
kasaya iştirak için yevmi mezkôrda 
teminat ve teklifleriyle Van askeri 
satın alma komisyonuna müracaat
ları. (1643) 7-2885 

İLAN 

Hava kıtaah ihtiyacı için 160 
.on kok ve 270 ton maden kömürü 
kapalı zarfla almacaktır. Şartname 
lerioi görmek istiyenlerin her gün 
öğleden sonra ve münakasaya işti · 
rak edeceklerin 13-8-934 pazartesi 
~ünü saat 10,5 ta teminatlariyle 
hirlikte M. M. V. satm alma komis
yonuna müracaatları. (1552) 

7 - 2736 

f LAN 

BUHAR MI? 
1000 beygirden büyük 

buhar türbinleri kullanıldı • 
ğı zaman buhar iktisadidir. 
Bundan küçük kudretler 
için gazojen tesisabnı ter· 
cih ediniz. Çünkü: 

1 - Yan yarıya daha ~l!l!llP ... 
ucuz çala§ırlar 

2 - Duman, kurum ve 
kmlcım saçmazlar 

3 - Basit ve tehlikesiz· 
dirler. 

DE UT Z gazojenleri a
,ağıda saydan milli mabru
katla işler: 

a) Zonguldak ve muhte
lif linyit kömürleri 

b) Bilumum nebati mad
deler: 

Odun kırıntıları pamuk 
şifi, 

Çeltik kavuılan kendir samanı, V. S. 
c) Muhtelif bakaya zeytİla, pamuk çekirdeği küspeleri 
D E U T Z gazojen motör ve kazanlarmı 
15 ten 1400 beygire kadar imal eder. 

H A N S f R A N K n Ş - Ki 

Galata, Voyvoda caddesi Agopyan Han, No. S 

İstanbul 
Posta kutusu 1420 r elefon 4-4038 

Bumova'da bulunan kıta
at hayvanatı için (588,000) 
kilo saman kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
16-8-934 perşembe günü sa
at 10,5 da yapılacakttr. Talip 
ter sartnamesini görmek üze ----------
re her gün ve münakasava 
istirak icin de vakti muayye
ninde teklif ve teminatlariv
le Bumova askeri satın alma 
komisvonuna müraca;.:ıtl;ın. 

(1762) 7-3030 

İLAN 

Samsunda bulunan kıtat 
için 75,000 kilo sığır eti kapa
lı zarfla münakasaya kon -
mustur. İhalesi 14.8.1934 salı 
günü saat 14 tedir. Ttalipler 
sartnamesini görmek üzere 
hergün ve miinakasava isti -
rak edeceklerin vakti mu~y -
yenimle teklif ve teminatla -
riyle Samsunda askeri satın 
alma komisyonuna miiraca . 
atları (1776) 7-3042 

İLAN 

Isparta kıtaatı ihtiyacı için 
(91.000) ve Elmalı kıtaatı 
ihtiyacı için (56,000) kilo sı
ğır eti kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 
Isparta kıtaatının eti 26-8-
934 pazar günü saat 10 da 
Elmalı kıtaatının ki aynı 
günde saat 16 da Isparta sa
tın alma komisyonunda iha
le edileceğinden şartnameyi 
görmek istiyenlerin her glin 
Ankara M. M. V. satın alma 
komisyonuna ve münakasa.
ya iştirak edeceklerin de I s
parta eti için (1365) lira El
malı eti için (840) lira temi
nat ve teklifnameleriyJe bel
li gün ve vaktinde Isparta
da Askeri satın alma komis
yonuna müracaattan. (1784) 

7-3105 

iLAN. 
Gercüs satın alma k0mis

yonunca pazarlıkla satın ~•lı
nacak 320000 kilo Unun i'ta· 
lesi 13-8-934 pazartesi ~ünü 
saat 10 da yapılacaktrr. Ta
liplerin teminatlariyle mez
kur komisyon riyasetine mü 
racaatları. (1820) 7-3107 

İLAN. 
Bayramiç, Ezine, Kiraz

As. Fb. U. Md. Sa. Al. 
komisyonu ilaulan. 

iLAN. 

Kırıkkale muhafız takım 
efradiyle Yahşihan topçu mü 
himmat deposu efradının 2 
Teş. 934 gayesine kadar ihti· 
yaçlan olan (15000) kilo o 

dun ile (9100) kilo ekmeğin 
aleni münakasa suretiyle 20 
ağustos 934 tarihine müsadif 
pazartesi günü ihaleleri icril 
kılınacağından taliplerin % 
7,5 teminat akçeleriyle birlik 
te Kırıkkale askeri fabrikalar 
Satın alma komisyonu riya· 
setine gelmeleri ve mübayaa 
edilecek olan ekmek ve odu 
nun sartnamelerini görmek 
istivenlerin de her gün Kırık 
kale yollama memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 

(1735) 7- 3001 

90 TON GAZOİL 

Yukardaki malzeme pazar 
lık suretiyle 8-8-934 tarihin
de saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin teminat 
ite müracaatları. (1759) 

7-3032 

Satılık arsa 
Çankın caddesine pek ya 

km ve iki yolun köşesinde 
420 metre murabbaı. 

Ankara eczahanesine mü-
racaat. 7-2992 

nan kıtaat için {980,000) ki
lo Un kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 26-
8-934 pazar günü saat 14 te
dir. Talipler şartnamesını 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya iştirak icin de vak· 
ti muayyeninde teklif ve te· 
minatları ile Bayramiç'te as-: 
keri satın alma komisyonu- ı 
na müracaattan. ( 1788) 

7-3103 

v 

TULUMBA•KATALOGU 

BOURLA BiRADERLER VE ş5t 
... . ' .. ~ , . . . ~ - ... 

ev aranıyor 
Y enişehirde 4-5 odalı müs· 

takil bir ev veya apartıman 
aranıyor. Muracaatlarm AH 
rumzu altcnda Hakimiyeti 
Milliyr, gazetesine yeıpılma 
sı rica olunur. 7-3120 
İmtiyaz sahibi ve başmuharriri 

FALİH RIFKI. 
U aıum neşriy~tı idare eden Ya. 

zı İşleri Müdürü NASUHİ ESAT. 
Çankırı caddesi civarında Ha • 

kimiyeti Milliye matbaasında ba • 
sılmıştrr. 

Kiralık daire 
Hakimiyeti Milliye Mey

danında kalorifer, Havagazı, 

Su, Banyo ve her tiirlü esba
bı istirahatı havi bir daire 
kiralıktır. Taliplerin Haki
miyeti Milliye meydanında 
Koç Zane Vehbi Bey ticaret
hanesine müracaatları. 

Abone ve iylan bedelleri: MU· 
esscse veznesin e verilir. Yahut 
posta veya Banka vasıtasiyle gön
derilir. Hariçte kimııenin tah!lil 
salahiyeti yoktur. 

lık, Ayvacık ve GeyikE'cle ••••••--••••••••••-•;.ı:;:'"':••••••-••••----
bulunan kıtaat için 20,000 ki 
lo sabun kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
25-8-934 cumartesi günü sa
at 14 tedir. Talipler şartna· 
mesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
için de vakti muayyeninde 
teklif ve teminatlariyle Bay
ramiç'te askari satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(1787) 7-3104 

İLAN. 

Kulüp Sinemasında 
BU GÜN 

lki Film. 

1 - Gaipten bir ses 2 - Gülen Paris 
Bu gece 

Gülen Paris 
Bayramiç, E zine, Kirazhli, Yen ı· sı·nema •• Tamirat münasebetile kapalıdır f 

hk, Ayvacık, Geyikli'de bulu 


