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Giindclik 

LOZA • 
Her ıeae bogun türk milletinin millı gu

~ru uyıuur .... Lozan,, ath tarihi günii oi
hYebiı bir oeıe içinde geçirir. Duygu ve 
d YIDılaıınm en yüksek zevkini bugün la· 

~ ~~ lnilleti (Lozan) ı hürriyet ve İs· 

1, aluna alemdarı olarak tanıdığı içindir 
1 

• onun aziz bir günüdür. 
Oınıanı. tarihinin siyah sayfalarında 

l~ııı. ınuahedeler hep mağlubiyet, hezimet, 
8ıil~i İzzeti nefsi kıran, memleketi zifa, 
&Jerıtaııı a.. ·· ük' ı· b" "k d 1 1 y l 1o• sur ıyen ırer veşı a ır •. 

Lozan salim lozan'tla imza ıailirktn •• 

Bek'in Estonya vı 
Letonya payıtaht • 
larına seyahati, bi • 
dayette alelade bir 
neazket ziyareti o
larak telakki edil • 
melde idi. Fakat 
timdi bu seyahat, 
şark miysakı proje· 
si dolayısiyle f evka 
iade siyasi bir e • 
bemmiyet kesbetmiı ,. 

muhtelif Baltık 
dev Jetlerinin bu lr!. Bek 
kombinezonda iyfaya davet edilmiı olduk .. 
ları rol ve Estonya'nm misak hakkında ile.d 
sü.rmüı olduğu mühim ihtirazi kayıtlar bir 
fark Lokarno' ıu akli hususunun T aHinin ve 
Riga müzakerelerinin menuunu teıkil ed• 
ceğini tahmine müsait bulunmaktadır. Lit• 
vanya 'da da Lehistan siyasetinin metgalele 

, ri haricinde bıralulmamııtır. 4 
illa b11 kadarla kalsa ... Belki mukaddt· 

~ba tabii neticelerinden biri olarak telakki 
~ er e)'iibane aabrm tevekkülüne sığınırdı l. 
1~ gelecek bir f ıraatm ümidine gönül bağ-
.. ,arak bu " · · b" 1 · 1 di 

1 1 
zararı mbzann ııbra ıy e m er-

~··· Fakat mualıedelerin manası bundan 

Lozan istıklaldir. 
Lozan maahedesini, hakaka düvel ba

kımından, iki bayiik ciltte tetkik timi§ olan, 
lstanbal tJniversittsi Rtktörii Ctmil Beyin 
bıı tserinin ön söziindtn a§ağıki satrrlan 
alıyoraz. Ctmil Bty ba iki cildi bir ktlime 
ile §Öyle halasa ediyor: Lozan, istiklaldir. 

memlekette çok okunur. Hele bu tarih, yir- nan son iki asırlık inhitat tarihi göz önüne 
minci asrın içinde, efsane sayılacak bir ba- almnn, bu dirilif, hakikaten mucizedir. Fa
disenin hikayesi olursa. kat, Türk milletinin bütün tarihi itibarile 

Lehistan devlet adamlanndan miinık • 
kep bir heyetin yakmda Kaunaa'a rid~il 
haber verilmektedir . 

ret değildir. Cehle, gaflete, birer nümu-
11! olan ba muahedeler hakkında tarih bize 
ileler ·· 1 ta ıoy er.. Moskofluya mağlup olan ıul-
~ 0 Edirne' ye gelen moskof elçilerine Rei

:ulkiittap Efendiyi murahhas olarak gön
~rnı~ı daha ilk temasta mukabil taraftan 
c! bır teklif dernıeyan edilmeden "ne ka-
ar taYwt:--b b b" w• d . 

"Lozan, bir kelime ile söylenmek iste • 
nirse, istiklaldir. 

Lort Kürzon, Lozan'da bir çekiıme sıra
sında İsmet Pap'ya bütün ömtiince tarih ile 
uğraıtığını ıöylemipi. Tarih, yalnız geçmişi 
canlandırdığı için değil, dünü anlatırken bu
günü ve yarmı da aydınlattığı içindir ki her 

fsa'nm en büyük mucizesi, ölüyü dirilt • düıünülürae bu, dünya tarihini büyüklükle

mektir. Benim hikayesini yazdığım hadise, rile dolduran Türk milletinin ıadete bir 
bütün bir milletin ölümden diriliıidir. Ta· uyamııdır. Zaten içtimai bayatta mucize 

rihte, öldükten sonra dirilmiı milletler yok yoktur. Türk milJeti, kendisini öldürmek için 
değildir. En yeni olarak, Çekoslovakya, Po- uzanan elleri kırdı ve boynuna takılmak iı

louya uzun bir ölümden sonra dirildiler. An- tcnilen ölüm ilimmı yırtarak, yirminci me
cak, onlarm yeniden diriliıi, daha ziyade, dl'niyet asrının yüzüne fırlattı. 

ile giiriiştii 
Varşova, 23 (A.A) - Vaqova'ya döa 

müf olan M. Bek, mare~al Pilsudski ve bat 
vekil Kozlovski ile görüımüıtür. 

Varıova, 23 (A.A) - Talli.ni'ye git. 
nıekte olan hariciye nazırı M. Bek ve refika 
sı dün gece y~ ·ısı Viloo'ya hareket etmiılu 
dir. Oradan tayyare ile seyahatlerine de. 
vam edeceklerdir. istasyonda Letonya ve 
Estonya sefirleriyle hükumet erkanı tnraf m 
dan selamlanmışlardır. 

•• ~&Uü!G ar ıye verecegız.,, emeu 
~erine moskof murahhas!an elli milyon 
d~ka altnu istemiılerdi. Reisülküttap Efen· 

1 •oltana arzedeceğini beyan ederek ls
lanLuJ' dönmüıtü. Sultan ba teklif kar§I· 
ltııda bI • ~ • bl"w • . "T • t h :I' .. lfi\11.:ryı te ıg etmıştır: azmıoa ı 

siyasi kombineoınlar neticesidir. '"fürk mil- Kurtolu.1 savaşında türklüğün filen el -
etinin diriliıi, sırf kendi eseridir ve ona mu ı •fo ettiği neticeyi devletler Lozan' da kabul 
cizeliği veren de budur. ettiler ve çok güçlükle kabul ettiler. Onun 

Mucize dedim; Osmanlı İmparatorluğu- için Lozan, istiklaldir.,, 

arbiye meselesini moskof imparatoru baz
~dlerinio (mürüvvetine) terkediyorum ! ! ..• 
l udutlarm tashih vadini de nemçelu ve 
l'inÇeli elçilerine havale eyledim.,, ... 

di lınparatoran mürüvvetine aığınan pa· 
h ıalun milli ıeref ve izzeti nefisten ne 
it d~r azak olduğunu, millet namusu ve 
•ysıyetinin ne demek olduğundan haberi 

: 11lUJan bu boı kafalı mütercddilerin bu 
b adar cahil ve gafil olduklarını aklımıza, 
lVaalamıza sığdırmak mümkün değildir. 

b Vatan hududunu ecnebi sefirlerin eline 
ıta.kanlarm iptidailiği, cehaleti, memleket 

te ınillet hislerinden ne kadar uzak olduk
~ll'Dıı göz önüne getirdiğimizde nefret ve 
latikraJı duymamak mümkün değildir.. Bu 
laribi vesikayı bütün vuzubiyle memleketin 
ıenç çocuklanoa ibretle göstermelidir. 
Türk milleti kimlerin elinde naad ve 
ile aaretle esir ve periıan idi, anlasınlar ... 

"• ---wnaa,, dünyanın en çetin milletlerinin -..... COı~n huıl.ıdu 
5,..,, hududu. 

K11RA DEN/2 

I en hapn mümeuilleri, kurnaz, mağrur ve 
hokkabaz siyasetçilerin toplandığı bu kon
fen.nata türk milletinin muzaffer kuman
danı, bü ük 

Y tefin aziz arkadaıı ismet Pa-
ta türkün Baımurahhası id" y .. .. d 

zim için tarihi bir dönüm günü, tam ve ki- 1 
mil bir hürriyet ve istiklal günü, elhasıl 
türk ihtilalinin kıyamet günüydü ..• 

Sevr'den Lozan'a. 
ı... eryuzun e 

mgiliz milletinden ba~ka bir millet tasav-
vur etmiyen Lord Günün konferans reisi 
bulunuyordu. Başmurabhuımız, mektep 

11
_ 

rıuından, garp cephesi kumandanlığına ka
tlar politika hayatına girmiı bir fabsiyet 
değildi. O, ordu hayatınm ciddiyeti ve te
iniz havası içinde beslediği bir ruh ve bir 
kalbin sahibi idi. Politikanın ivicaçlı, bin 
Lir İstikamete müteveccih kaypak hayatı
ita alıfkm, senelerce politikanın bu ispo
runda profesiyonel olan katmer katmer 
kartıapmı büyük devletler murahhaalariy
~e karflhrpya gelmifti. (tozan) bu ka
"'ar Çetia bir mücadele sahnesiydi. Türk 
tarihini. amlardanberi birikmiı hesaplan 
• ıla Iİliıaecek, temiıleaecekti. Loıan bi-

(Lozan) meydan aıubarebesinde de 
muzaffer ve galip çıkan ismet Paıa sade
ce bir ceneral değil, lürk milletinin yarat
tığı bir kudret, bir zeki ve bütün dünya 
laribi önünde yüksek bir kıymet ve şeref 
olduğunu ispat etti. Lozan' dan sonradır ki 
türk miJleti ayakta dimdik, alm yüksekler
~~' ~öğsü kabarık, dinç, kuvvetli, babayi
gıt hır. millet olarak cihan çerçevesi içinde, 
medenıyet yolunda hızla, durmaksızın yü • 
rümektedir. Yaratıcı ve kurtarıcı büyük 
Şef'in kuvvetli ve çelik iradesiyle, büyük 
dnlet adamı aziz Baıvekilimiz ismet Pa
şa'nm, önüne geçilemez azimleriyle türk 
milleti ilimde de, fende de, sanatta da 
(Lozan) &iyasi zaferinia yarathğı muasır 

Sevr'in esartt vt Lozan'ın istiklal olda
ğrına, ciimhariyetfİ tiirkiin mukaddes kitabı 
olan "Natak" şöyle anlatıyor: 

Mondros mütarekesinden sonra Tlir • 
kiye'ye muhasım devletler tarafından dört 
defa ulh şeraiti teklif edilmiştir. Bunların 

medeniyet yolunda tekamüle, terakkiye 
doğru, kuvvetli adımlarla hedefine doğru 
gitmektedir. Bu itibarla da (Lozan) ahti 
türk milleti için sevinçli, ümitle dolu bir 

gündür. 
Devlet ve millet yolunda ıaçlarmı ağar

tan büyük devlet adamımıza içten gelen 
sevgilerimizi, saygılarmım sonar ve bağrı-
mııa basara. Oıınanıade 

AHMET HAMDI 

birinci:>i Sevr projesidir. Bu proje, hi~ bir 

müzakerenin mahsulü olmayıp düveli iyti

lafiye tarafından yunan başvekili Mösyö 

Vcnizelos'un da iştirakiyle tanzim ve Vah 

dcttin'in hükumeti tarafından ı O ağustos 
920 de imza edilmiştir. 

Bu proje, Türkiye BUyUk Millet Mecli 
since bir zemini münakaşa bite ac.ldedil • 
memiştir. 

İkinci sulh teklifatr, birinci İnönü mu· 
harebcsini müteakip inikat eden Londra 
konferansının hitamında 12 mart l 921 ta· 
rihinde vaki olmuştur. Bu tcklifat, Sevr 
muahedesinde bazı tadilatı muhtevi ise de 
mcskOt bırakılan meselelerde Sevr proje
sindeki r.ıevaddrn kamilen ipka edildiğini 
kabul etmek lAzımdrr. 

(Son ~. inci sayr/od•.} 

---·---
Dovgalevski'nin 
cenazesi merasimlb 
gömüldü. 

Moıkova, 23 (A. 
A) - Sovyetler'ia 
hris sefirı M Uov· 
galevski' oin cena · 
ıe merasimi diio 
Kızılmeydon'da ya· 
pılmıştır. Müteveffa Olen "1. Vogaleı•slô 
nın küllerini ihtiva 
eden çekmece Kızıl meydan'a M. Sta:uı, 
Kalenin, Molotof, Vorofilof ve Lltvinof ta-
rafından getirilmiş ve büyük bir halk kütle 
sinin iıtirak ettiği matem mitingi olmuştur. 
Halk komiserleri heyeti reis muavini M. Çu 
bar ile hariciye komiseri M. Litvinof h" rer 
nutuk söylemiılerdir. Çekmece üç defa atı

lan tüfek yayhmından ve enternasyonal mar 
şındım sonra Kremlin'in duvarına konulmuı 
tur. 

~~----·-·-----

M. Blum kabineyi 
istemiyor .. 

lstres, 23 (A. 
A) - Jaures bey 
kelinin açılması mü 
nasebetiyle M. Le • 
on Blum, bir nutuk 
söylemİJ ve Du· 
merg kabineıinia ay 
nen devamı Tcya 
bir değişiklik yapıla 
rak devamı çok az 
ehemmiyetli bir feY 
olacağını, zira her 
iki hadisenin parla-
mentonun tasvibi ol ~1. Blum 
madan yapılacağını söylerııiştir. Hatip, iki 
meclisin de f esbedilmea!ıain ıiddetle lazım 

(Sona 2. inci sayıfa4a) 
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Fırtına ve sıcak. 
Londra, 23 (A.A) - Fevkalade şiddet 

li bir borayı müteakip hızlı bir yağmur> dün 
gece Londra'nm banliyösünde birkaç saat 
devam etmiştir. Memleketin muhtelif yerle 
rinde aynı §iddette fırtınalar kaydolıınmu§· 

tur. 

JAPONYA'DA 

Kora' da müthiş 
bir su baskını. 

AMERIKADA. 

Görü memiş sıcak 
Ncvyork, 23 (A.A.) - Bütün menıle 

kette şiddetli sıcaklar hliküm sürmekte. 
dir. Cwna günündenberi 256 ölüm ve 
yüzlerce gü11eş çarpması vakası olmuş -
tur. 40 senedenberi bu kadar kuraklık 

olmamıştı. Mahsul, tehlikededir Binlı:r

ce hayvan ölmekte, binlercesı me.zbah:da 
ra sevkolunmaktadır. Fiatlar düşmüşti•r. 
Blltün piyasalarda tenezzül vardır. Şika 

go'da hararet 38 derecedir. İndiana'da da 
bar~ret 38 den yukarı çıkmıştır. Santluis
te 39, İllinuvas'ta Springheld'te 41 dere· 
ce hararet kaydedilmiştir. 

1 URLU HABERLER. 

Isviçrenin siyasi 
vaziyeti. 

ALMANYA'DA 

Filim yasağı 
Berlin, 23 (A.A.) - Filim kontroHl 

yüksek dairesi Mana ve Mcn-in-vhite 
isimli iki amerikan filminin gösterilmesi 
ni yasak etmiştir. 

INGILIZ KIRALININ YILDÖNO -
MUNE HAZlRLIK. 

Tokyo, 23 (A.A) - Kora'nm cenuba 
şarkisinde Pakutiko oehrimn tapnası yüıiin 
den 500 evi su basmıı, yüzlerce ev mah • 
lmuştm, bir çok ölenleı vardu Telgraf 

ve telefon muhaberatmm münkati olması 
yüzünden fazla malômat ı aktadır. 

Londra, 23 (A.A) - Gelecek sene kı
rılın 25 inci yıldönümündc yapdacak me • 
ratim programını tesbit için parlamentonun 
ukence toplanması muhtemeldir. 

Bir gazetenin yazdığına ıöre, 5.000 ki 
fİ kayıptır. Fakat ba rakam f zla görünü -
yor. 

Tokyo, 23 (A.A) - Kora'daki ıo 
bamıasınd n zanr gören halk, 100.000 ki 
~:den fazladır. Yüksekv bir yere ı•ğınmı, 
lan 1000 kiıinm ikıbetı edınldür. 400 HAVA KUVVETLERiNiN TAKViYE· 

Si PROGRAMI AY AN MECLiSiNDE 
MÜNAKAŞA EDİLECEK. evi ıu götiirmüıtür. ıooo evi su basmıştır. 

Londra, 23 (A.A) - Hükumetin bava 
programı bugün ayan meclisinde mühim mü 
zııkerelere mevzu olacaktır. uhalif iıçi fo 
ka ı reisi Lord. Londonderry fırkası namına 
a ğıdnki takriri müdafaa eyliyecektir: 

''Silahların artırılması siyasetinin silah
ların tahdidi konferansı netiycelenmeden 
evel bükômet tarafından ilan edilmi! olma 
ama teessüf eder. Keza, parlamento Fransa 
ile yapılan son mükilemelerden Eonra bu si 
yaıeti emniyeti artırmak §Öyle dursun bila 
kis yeni bir silah yarı mı tefvik etmek iyti
bııriyle cihan sulhunu tehlikeye koymağa 
müsait bir mahiyette telakki eder. 

Metin iytibariyle pazartesi günü avam 
ımarasmda müzakere edilecek takrire mü 

~bih olan bu takrir mohaf arakirlara bu dü 
ıüncelerin aleyhindeki fikirlerini anlatmak 
fırsatını verecektir. 

!ŞÇI FIRKASININ SiLAHSIZLANMA 
HAKKINDA T AKRIR1. 

Londra, 23 (A.A) - Deyli Henld ga 

zetesi, silahlanma siyasetine dair olan işçi 

fokasınm takritini mevmubahs ederek hah 
riye nezaretinin de deniz silahlarmı artıraca 
ğı endiyşesini izhar eylemeL.ie ve hakiki mü 
raltabenin milletler cemiyetinin himayesi al 
tında müıterek emniyet olduğunu yazmakta 

dır. 

UMUMi HARPTA HOLANDA ORDU 
KUMANDANININ BlR MEKTUBU 

londra, 23 (A.A) - Umumi harp es

aasmde Hollanda kuvvetleri kumandanı bu 

lun&n ccneral Snidjers, Deyli Telgraf gaı:e 

lesine gönderdiği bir açık mektupta Hollan· 

da'nın kendi emniyetini bizzat kendisinin te 
min etmesi lüzum ve sebeplerini anlatmak
tadır. Ceneral, umumi harpta Hollnoda'nın 
elmanlar tarafından istilasına ancak süratle 
yapılan seferberliğin mani olduğuna batır -
tattıktan sonra büyük harpta bile muharip
ler arasındaki muvazenenin iyi silahlanmış 
e müdafaaya azmetmif velev küçük olsun 

1 itaraf bir memleketin düşmanlığı celbolun 
mtıkla mah us derecede boıulacağmı yaza· 
ra'k diyor ki: 

"- Hemhudut memleketlerin hudut ve 
sahillerinin kendilerini muhafaza etmeleri 
bizzat kendi kom~larmuzm menafii iktıza
sındandrr .,, 

nnı r. A R1'~'T A N'O.\ 

!!ULGAR KIRALIÇESI lTALYA'DA. 

Sofya, 23 (A.A.) - Bulgaristan kıra 
liçesi, küçük prenses Marie-Luise ile be · 
raber. itnlya hükümdarlarının yazlık ika 
metr,fthlarının bulunduğu Santa-Anna 
di Valdicri'ye hareket etmiştir. 

Kıral Boris ile Prens Kiril kendileri
ni hudut istasyonu olan Dragoman'a kc1-
dar tesyi etmi lerdir • 

RL; GECE l\CIK ECZAHANE 

Anafartalar caddesinde 

ISTANBUL 

eczahanesidir. 

MANÇUKOV HOKOMETI VADiNDEN 
NOKUL EDiYOR .• 

Tokyo, 23 (A.A) - Hariciye nezare
tinden bildirildiğine göre, Mançokov hüku
meti, devletler ile Çin arasında mevcut mu 
.l\hedelere riayet etmek bns sundaki vadin
den nükUl edebilecekltr. Çiınkü Mnncnkov 
oıı istiklali ilan olunduğu vakit bu hükô -
met tarafından yapılan bu bir taraflı vait 

değiıehilir. 

FEYEZANLAR KORNNIN CENUBU'
NU DA TAHRiP E1TI. 

Tokyo, 23 (A.A) - Rengo ajansının 
bildirdiğine göre, feyeıanlar Kora'nm ceno 

bunda müthiş tahribat ppmaktadır. Şimdi
ye kadar toplanan on kadar ölüden başka 
dnğları iltica etmi, olan binlerte kişinin i
kıbeti henüz belli deiildir. 400 evi ıa alıp 
götiinnüı veya tahrip etmiftir. 10 bin kadar 
tv de su altındı kalmıfbr. 

TOKYO'DA YAPILACAK MECUSi 
KONGRESi. 

Şanghay, 23 (A.A) - Kaomiotang ida 
rtı meclisi, mecasi gençlerinhı Tokyo'da ya -
pncaklan kongreye çin mecuıi~rini siyasi 
sebeplerden dolayı İ!tİrakten menetmiıtir. 

FRANSA~nA 

BEYNELMiLEL COCRAFYA 
KONGRESi. 

Paris, 23 (A.A) - Lehistan bükômeti 
nin daveti üzerine müstemlekat nezareti 23 
ağu tosta Var§Ova'da toplanacak olan bey
nelmilel çoğrafy konıresinde kendisini tem 
sil cttirmeğe karar vermiştir. Müstemlekit 
nezaretinin meteoroloji milfettifi M. 
Hubert ile tedr .. -ıat amum möfettip ld. Char 
ton temsil edeceklerdir. 

FRANSA CUMHUR REiS[ 
DOLAŞIYOR. 

Klermond - Ferrand, 23 (A.A) - Rei 
s;cümhorun treni dün akıam 19,30da ba · 
raya gelmiJtir. 

M. Lebruo, l'r1. Lui Mılrint ile ve mahal 
li memurlar tarafından hnrnretle karşılan 
mrJ, halk tarafından ıiddetle nlkıılanmıı -
tır. Şehir donatılmıştır. 

FRANSA HARBiYE NAZiRi BiR 
NUTUK SÖYLEDi. 

Santmale, 23 (A.A.) - Fransız harbi 
ye nazırı mareşal Paten ihtiyat zabitleri 
kongresinde söylediği bir nutukta Fran 
sanın serbest düşünce ananesine sadık ol • 
duğunu, anc1>k bir şahsm ,.~keri vazifesi -
ni iyfadan imtina etmek suretiyle vau
nın emniyeti aleyhine kalkmasına müsa 
maha edilemiyeceğini beyan etmiştir. 

Mareşal. Fransanm temnyillatını şu 

suretle hulasa etmiştir: 
.. _ Biı: haysiyet dairesinde sulhu mu 

bafa.za etmek istiyoruz.,, 

BOLiVYA ZAFERDEN EMiN. 
La Paz, 23 (A.A) - H rbiye naıın 

i tifa etmiştir. Bolivya ordusu baıkamııncla 
ııı efrada Lir beyanname nepe~iı, cesaret 
'rini meted•rek zaferin pek yakın oldQğu 

nu bildirm.i'ştiı. · 

Şikago'da cuma günü yedi, curnar•c· 
si günü 21, pazar günü 17 kışi ö!mü~fir. 

lllinuvas'ta 61, Oklahoma'dn 37. O 
hioda 12 kişi ölmüştür. 

Arkansas'ta mahsulde yüzde 25 t:n 
yüzde 50 ye kadar, Luisiane'da yüzde ~9 
tnn yüzde 50 ye. kadar zarar varır. 

MOTHIŞ BiR OTOMOBiL KAZASI. 

Ossinıng, "Nevyork,, 23 (A.A.) -
Singsing hapishanesi Base-bal mııçını bir 
otobüs ile seyre giden 40 kişi, müthı~ 
bir kazaya uğramışlardır. Otobüs, 10 

metre yükseklikte bir yerden, bir kömür 
ve odun deposu Uzerine düşmüştür. Brn· 
zin deposu patlamış, 20 kişi kavrulmuı: 

ve 20 kişi yaralanmıştır. 

HAVA SILAHlNDA REKABET 
BAŞLADI MI? 

Ncvyork, 23 (A.A) - Nevyork Tay -
mis gazetesi, lngiltere'nin yeni hava proje 
lerini tetkik etmektedir. Gazete, ha proje -
lerin alman tehdidi karıısmda yapılmıı ol
duğu ve Fransa tarafından alaka ile karıı
landığı netiycesine varmaktadır. 

AMERIKA'DA SICAKLARDAN 
ÖLENLER VAR. 

Nevyork, 23 (A.A) - Cumadanberi 

müthiı sıcaklar yüzÜnden 256 kip ölmüı ve 

yüzlerce tefemmüs vakaıı kaydedilmiJtir. 

yalnız Şikago'da 55 insan ölmüftür. 

Bera, 23 (A.A) - lsviçre hükfımeti -
nin siyasi iılerini tedvir eden M. Matta, h
flçre'nin ıiyasi vaziyeti h kkınd söylediği 

bir nutukta di!mi§lir Kİ: 
" -· federal meclis, omumi barptan 

eni takip elmiı olduğu ve bugün de takip 
ettiği faal bitaraflık siyasetinden biç bir 
bthıne ve sebeple aynlmıyacaktrr. İsviçre 
asil Cenevre müessesesine müzaheret gös • 
termekte devam edecektir. Bu müessese va 
kıa şimdi müşkül vaziyette bulunuyor, fa· 
kat ilerisi için ümitJerle doludur. Maamafib 
bugünkü §artlar lsviçre'yi bütün dikkatini 
milli müdafaasını hasretmeğe mecbur kıl -
maktadır. 

Silahlı bir ihtilnf halinde hile lsvicre bi
taraflıktan aynlmıyacalrtır. Anc k herhangi 
bir tecavüze karıı kendini müdafaa etmek 
için silahh bnlanmalı.1an ibaret olan vazife
sini de yapmaktan geri kalmıyacaktır .,, 

LETONY A KURTULUŞ BAYRAMI · 
Nl YAPIYO'"l. 

Alman sansür memurları bu iki fili~ 
deki fikir temayüllerinin nazi fikirleri• 
ne uygun olmadığın ısöykmişlerdir. 

M. HITLER ALKIŞLANDI. 

Bayreuth, 23 (A.A.) - M. Hitler ile 
M. Göbels, dün Vagner temsillerinin bi• 
rinci kısımlarında hazır l:ıulunmuşlardır. 

Birçok siyasi şahsiyetler, bu aratta 
Rayşbank umum mUdüril M. Şaşt, prens 
Ogüst-Vilhelm ve Kobürg dükası da tem 
sillerde hazır idiler. 

Başvekil Hitler, halk tarafından hara 
retle nlkış1anmıştı.r. 

SiYAM KJRAL BERUN'DE. 

Berlin, 22 (A.A.) - Siyam Kırel; 
Haydelberg şato ve üniversitesini ıiynret 
etmiıtir. Kıral bugün Frankfurt'a gidecek • 
tir. 

Riga, 23 (A.A.) - Başvekil M. U1 KIRAL OLMAK ISTIYEN BiR 
mamis, 40.000 kişinin huzuru ile milli SERSERi. 
bayramı açmıştır. Halk, Let<?nya'nın kur Barselon, 23 (A.A) - Andorre taht.. 
tuluş hatırasını taziz ederken milli şar- na namzet olduğunu iddia eden biriııci Ba 
kılarını hep bir ağızdan söylemiştir. riı, bugün Madrit'e nakledilecektir. fakat 

BELÇiKA KURTULUŞ BAYRAMI. . brinci Boris, üçüntö mevkide nakledilmesi-
NI YAPIYOR. ne razı olmamı§, ''mevki!m ocak mrind 

Brüksel, 23 (A.A) - Belçikalılar, mil s.mıf ve yataklı ngonlarda seyahati iycap 
ettirdiğim,, ıöykmiı, bir çek beklediğini, 

li hayramlarım katlulamakta devam etmif
lerdir. Brükael'de Laik, orta zamandan kal 
mıı olan 3.000 cemiyet, tertip edilen alaya 
iştirak etmişlerdir. Kırıl Albcrt'in mezarını 
ziyaret ettikten sonra 3.000 bayrak laiı • 
ven 10.000 kişilik alay, sarayı giderek kı 
rnl ve kıraliçeye tazimlerini bildinnipir. 
Fransız, alman ve flaman lisanlariyle hita
beler söylenmiıtir. 

Kıral, ba iiç lisıncln cevap vererek te • 
~,,kkür etmiştir. 

tren parasını kendi vereceğini beyan etmiı

fü. Bunan üzerine nakil tehir edilmiıtir. 

Fakat çek gelmemif(ir. Birinci Boriı, bu il 

bah üçüncü mevki ile ve İspanyol hüküme 
ti hesabına nakledilecektir. 

------"' • 
.\ VUSTURYA'DA 

ALMANYA'DAN A VUSTURYA'Y A 
BOMBA MI TAŞINIYOR? 

Bern, 23 (A.A) - Sent-Gal polisi. 
AMERiKA MÜSTEMLEKELERiNiN 

ORDUSU iŞi. 
ITALYA HOKOMETININ BERLIN 

Vaıington, 23 (A.A) - 28 temmuz- HOKOMETINE RESMi TESEBROS -
Konstans gölündeki Staad limanmda için • 
de bombalar bulunan bir gemi yakalamıt 

ve içinde bulunan nnsturynlı üç naıiyi teY. 
)uf el.mi;tir. Banlar, bombaları Almanya'• 

dan Avuaturyı'ya nakil için emir aldıkları 

dan iytibaren filipin ve Samoa müstesna ol LERDE BULUNACACI ASILSIZ. 

mak üzere Amerika'nın bütün müstemleke 

ı~. : .. idaresi yeni teıhil olunan daireye dev 
rolunacaktır. Hagvai, Alaska, Portorico ve 

Vıerges adalannm idaresi de bu daireye ve 

rikcektir. Portorico şimdi harbiye nezareti 
ne \'e diğer möstemlekeler de dahiliye neza 

rf.tine merbut bulmıacaktır. Sheoa ve Sa. 
moa bahriye nezaretine merbut kalmakta 
devam edecek Yt! Filipin adalan da kendi
lt'!rine verilen istiklali kabul edinceye kadar 
harbiye nezaretine tabi olacaklardır. 

lELZELEDEN SONRA ORFI iDARE 

Panama, 23 (A.A) - İngiliz ve Ame 
rika kadınları ve çocukları l\1uetro - Ar
muelles'i tahliye ederek Panama'ya doğru 

reket dmiıleidir. 
Puetro - Armuelles'te örfi idare ilan 

edilmiştir. BütüD bu mıntakada sık sık ıel 
zeleler olmaktadrr. Halk, koıku içindedir. 

MEŞHUR HAYDUT DILLINGER 
VURULDU. 

Şikago1 23 (A.A) - Amerikalıların 

bir numaralı halk düpnanr diye andıkları 
baydut Dillinger, bir sinemadan çıkarken, 
polis tarafından öldörülmüıtür. Polis, Dil 
linger' e sinemadan sıkar çıkmaz ateı et -
miş ve ona bapndan ve kalbinden vurmuı
tar. 

Haydut, bir kelime bile söylemeden öl 

müıtür. 
Birisi hafifçe yaralı olan iki arkadap 

otomobille lcapmşlardlr. 
Dillinger, ıinelırlda Nevyork haydutla 

nnm fenılıklarmı gösteren hlr filim seyret
UÜ!ii. 

Şikago, 23 (A.A) - Dillinger"'ın va • 
rulduğu sobia hmie~e kiti tôplaİımı§br. 

Hahn meraklılan, · mendillerini veya 

Roma, 22 (A.A.) - Eyi mallımat alan 
İtalyan mehafili, İta1ya hükftmetinin A· 

vusturyada n.a-zilerin yapmakta oldukları 
tethiş harekatı hakkında Berli.1 hü'<ume ru iytiraf etmiılerdir_ 
ti nezdinde resmi teşebbüslerde buluı,., .n 

ğı hakkındaki şayianın asılsız 1.•lduğunu AVUSTURYA POLISt FAALiYETTE. 

beyan etmektedir. 

HIMALAYA'DA ÖLEN KAŞiFLER 

Simla, 22 (A.A.) - Nooga Perbat da
ğına tırmanmakta olan almanyalı Merkl, 
Vilaot ve Velzenbah'm maiyetlerindeki 7 
bammal ile birlikte kar tipisine tutularak 
telef olduklarını Royter ajansı muhabiri 
resmen teyit etmektedir. Şimdi, bunların ce
setlerini bulmak için araJlınna1ar yapıl • 
'll!lk Rdır. 

gazetelerini baydutun, kaldırımlar üzerine 
yayılan kanma bulamışlardır. 

Morgla yapılan tetkikattn, Dillinger'in 
tanınmamak için, yüzündeki bereleri bir 
güzellik mütehassısma müracaat ederek iıa 
le ettirdiği anlaşılmıştır. 

BiR AMERiKAN GEMiSi UZAK 
ŞARK'A HAREKET ETTi. 

Seatte, 22 {A.A.) - Preıident Grant 
i!mindeki amerikan gemisi, uzak prka mü 
teveccihen hareket etmiJlir. 

RUZVELT'IN BAHRi iNŞAAT 
HAKKINDA BEYANATI. 

Nevyork, 22 (A.A.) - Reisicümhur 
M. Ruzvdt, seyahat etmekte l>'.ılunduğu 
Uston kruvazörii mürettebatına hitap "ele 
rek Amerika bahriyesinin dört sene için
ce muahedeleriiı tesbit ettiği azami mik 
tarn çıkarılacağını söylemiştir. 

Reisicümbur bahri inşaat programına 
en geniş yardımını e.ıirgemiycn amerika 
milletinin ve kongresinin, donanmasiyle 
iftihar duyduğunu ilave etmiştir. 

Viyana, 23 (A.A) - Polis, geçe gece 

Gratı'ta gizli bir naıi içtimaı keşfetmi§tir. 

<;;OVYETLER BIRLl(;f'NDE 

MOSKOVAYI ZiYARET EDEN 
INGlLlZLER. 

Moskova, 23 (A.A.) - İngiliz muhat 
rirlcrinden Herbcrt Vcls ve oğlu Londra 
üniversitesi hayvanat profesörü Georı;:s 
Vels olduğu halde dün tayyare ile Moı· 
kovaya gelmiştir. 

SOVYETLER iKi MANÇU GE -
MiSiNi KURTARDILAR. 

Moskova, 23 (A.A.) - Kabarovskt,al> 
bildirildiğine göre 16 temmuzda Argun 
nehri üzerinde gitmekte olan iki zırhlı 

Mançu gemid kuma oturmuştur. Gemi k\1 
mandanlarının ricası üzerine ~vyct 
hudut muhafızlar.ı ve kolhozhılar genııl 
ri yuzdürmüşler ve nehre düşerek ölmek 
üzere bulunan iki Mançu askerini ku.rtat 
mışlardır. 

Çıktı 

Taymis yı rıı 
FAUH RIFKI 

Londra ve İngiliz hayatı 

tasvirleri, milletler arasın• 

daki ·mücadelelerin müna
kaşası. 

l~darda araymm 

lnuÜJ. 
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Cörii§ler. 

Yedi hafta kadar süren bir ayrılıktan ...;...------------~~-
IOnra, orta Avrapa'yı uçok görmÜf olarak 

~iitunumun başına dönmüı bulunuyorum. 
nıumiyetle Avrupa daha on bef yirmi se

lle, biz türkler ve bizim vaziyetimizde olan 
rene milletler icin cazibesini muhafaza ede
cektir. Ancak hu müddet gedikten ve As -
:ta'ıun umumi uyanma hareketi ergenlik 

ritna yaklaştıktan sonradır ki. büvük ana 
d ıta.nın yeniden doğu,u ve kendini bir me -

Nafıa Vekilimiz Beynelmilel 
Parlamentolar 
konferansı. 

Viyana takımı 
Beşiktaşı 7-3 yendi. • • • lzmire gıttı. 

Viyanah profesyon~ller ikim:ı maçlarını 
bugün Kadıköy stadında İstanbaı ıampiyo· 
:ıu Beşiktaıa kaqı yaptılar. Oywıua birinci 

Konferans hazırlıklarına l~t:uı -

enıyet ve umran heyecanına kaptın,ı, ~enç 

~?~t Yetişnıi' türk nesillerinin ve belki de 
lllun dünya mitletlerinin şuurunda başlıca 

lllevkii ;~ .. l\l edecektir. Fakat bu!!'.Ön, Avru
Pa fenivt>llerinin yakından takibi, yalnız 
~i~ oldukları için değil, tarihi movasala
a" ıtibariyle mühim ve zaruri oldukların · 
an, laznndır. 

. Avrupa'nın uzun zamanlar, seniyetle -
httden ziyade manzarası, hayat t;rzı, süsü 
ve 'L · 1 tııınıı göz çekmi,tir. Bütün bunların 
'~asında, katı ve elle tutulabilir sebepler 
o._ca .. 

ll ve bu harikulade ileriliğin bir iyzahı 
thaıt o.1acaiı fikri, ancak son zamanlarda 
-~ ~arıb konusmak lizrmgelirse. cihan 
a 1 ıle cihan buhrana arasına sıkııan lusa 
'Yrtde zuhur etmiştir. 

d Bagin, Avrupa'yı ister içinden ister dız 811 takip edelim. onun göz kt\maştıran, 
l't°I( llyuşturan camakin tarafını ihmal ed" 
b\ onu meydana getirmi, olan sade ve git
'lr:tak tnalunılaşan sebepler üzerinde dur · 

' esas olmuıtar. 
il kiicük ve m~mur kıtanm hasta olduğu
m il, "~en ve nasıl hasta olduğuna anla -
~ •çın l<alkıo ona semt semt geımeğe lü 
, ka Yck~r. Modern haberleıme vasıtaları 
y • ~ar ılerlemiştir ki, bütün cihanın vazİ· 
a ttinı ve gidi tini bulundoiumuz noktl\dan 
., ' .takirı etmek kabildir. Nitekim, Hakimi • 
~ti Milliye tahrir heyetleri. bono kurtula! 

laı' .. \emiıin ilk giinlPrinden beri vaı> -
~11 ardır. Bu tahrir heyttlerinin, tablillP. • 
İ:de ~e ~ültümlerinde aldanmam•~. oldu~-
I flnt 1ddıa etmek ne cöret ne de mub:ilaga 

t.:r. Bövle olmakla beraber, Avrupa hak • 
I .da. t~hlit nctivcesinde vanlan büküm -
~ ..:.J • d .. 1 k .. k , gıu1p yenn e mucessem o ara gorme 
Yrıca favdalı ve rok ho, oluyor. 

d lntı'balanmı ikiye ayırmayı doğru bul -
.UID.. Önce Avustarya'daki turizm faaliye • 
~'• ve bunan muvaffak olması için sarf· 
8-lea nuıauam emeklerden bahsedeceğim. 
•• laınamlandıktan sonra Ortaavnıpa'nm, 
olayısiyle de Avrupanm iktısadi, içtimai 
~ IİJasi bir icmalini yapmağa sah,aca • 
~: Avusturya'ya ait olan yaıdar, gazete
hltin iç ıavıf alarmda ve resimli olarak çı· 

taktır. ikinci kısmı Yarı - siyasi sütunla • 
ll1lda takdim edeceğim. 

BURHAN ASAF 

-----------· ..... ---------
Trakya pancar 
Yetiştiricileri. 

Orduya yeni hir tayyare 
lwdiyc cltilt•r. 

Trakya şeker pancarı müstahsilk ri 
Alpullu şeker fabrikasına sattıkları pan 
tarlardan ayırdıkları iane ile ordumu:~a 
bir tayyare hediye etmeğc muvaffak ol
muşlardır. 

Alpullu Şeker fabrikası, müstahsille
rinin bu isteklerine muzaharet etmiş ve 
bu vatani arzunun tahakkukuna gerek 
manen ve gerek maddeten yardımda bu
lunmuştur. 

Satın alman tayyarenin isim konma 
tner • • 3 asımı O ağustos zafer ve tavvare bay 
ramı gUnü yapılacaktır. 

dakikasında güzel biı gol çtkartn beşiktaı 
hul',la fl4•vanı edilmektedir. lı1ar hakimiyeti bilahare Viyanaı.lara kap· 

Nafıa Vekili Ali Bey hüklıau-.,.c: ı;alın 
alınan 1zmir - Kasaba hattını ve diğer hat 
ıma nafıa teşkilatını tetti' ıçin dün akşam 

snat onda hususi trenle ve beraberinde Dev 
let Demiryolları İfletme umum müdürü ile 
diğer bazı müdürler olduğu halde şehrimiz 
den hareket etmiştir. 

İslaııbul, 23 (Telefon) - Beynelmilel urdılar ve devreyi 4-1 mağlübıyetle bitir
parlamentolar kongresi 24-29 eylülde top diler. 

Trende kendisini gören muharririmize 
Ali Bey, lstanbul tramvay şirketi ile readap 
tuyon mukavelesine göre müzakerenin tek 
rar başlıyacağı hakkındaki haberi teyit ede 
rek bunun Lozan ahitnamesinden sonra ak 
tolunan 1923 muakvelesine avdet demek 
olduğunu ve binatnaleyh şirketin bazı hat
lar yapmak kaydiyle nakil ücretlerine zam 
nırtmif olduğu paralars bundan böyle tahsil 

""emiyecefi ve bu paraların da 0,50 ili 1 
knroş kadar olduğunu, Jirket sermayesinin 
lsviçre frankı değil, türk lirası üzerinden 
tesbiti iycap ettiğini, zamlardan dolayı !İm 
diye kadar tahsil edilmif olan meLaliğin ia
•1E"si istenileceğini ve 1960 senesinde hüku 
metçe mübayaa hakkının da mürtefi olmu! 

bulunduğunu iyzah etmiflİr. 

!anacaktır. Konferans hazırlıkları ile uğraı-' İkinci devrede oyun çok sertti, iki Viya 
mak üzere konferansın türk gropa umumi nalı sakatlanarak sahadan çıktı. Bu devrede 
katiplik bürosu lıtanbula' gelmiftir. Büro P.eşlktaıhlar Z Viyanalılar da üç gol yapb 
Oolmabahçe'de milli saraylar binasmda ça lar. Ve ma~ Beıiktafm 1 ye kartı 3 mağlô 
lışmağa başlamııttr. Grup idare heyeti pazar bi)etiyle bitti. 23 (A.A) 

Ali Bey bir haftaya kadar teftiıi bitirip 

".nkara'ya dönmÜf buluoacaktrr. 

Yunan 
tay}areciler 
])iin Ciinıhuri}el abidesine bir 

~clcnk koydular 

İstanbul, 23 (Telefon) - Misafir yo
'ıanh tayyareciler bugün cüınboriyet abidesi 
ne bir çelenk koymuılar ve yeri• mflllar ser 
g1sini gezmıılerdir. Sergide misafir tayyare 
citer ierefine bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

Misafir!er ıerefine ak,am yunaa sefiri 
taraf mdan Yeniköy' de bir garden parti ve
··ilmİ! ve gece de Tayyare Cemiyeti taraf m 

dan Perapalas'ta elli kifilik bir ak,am ziya 
ftti verilmi,tir. 

Yerli mallar -.eı·~i,,.iııi cliinc kadar 
150 hin ki~i ziyaret etti. 

İstanbul, 23 (Telefon) - Bugüne ka • 
dar yerli maUar sergısini yüz elli bin kiti 
geımiıtir. Perşembe günü sergide İktısat Ve 
kili Mahmut Celal Bey ,erefine bir ziyafet 
verilecektir. 

)Jisafir yu~oslav talehcler 

lstanbul, 23 (Telefon) - lstanbal' da 
misafir bulunan Yugoslavyalı ömversite ta 
!ebeleri ıerefine bu akşam türk taltbe bir
liği tarafından Halkevinde bir çay ziyafeti 
v.-rilmi'1ir. Misafir talebeler yarm memle -
l•ttlerine döneceklerdir. 

t~tanhul td(•f on ~irketinin 
satın alm~ıa!ôlı 

lstanbul, 23 (Telefon) - Hükumet ta 
nıfından alınacak olan lstanbul telefon Je· 

Leke ve tesisatının hesaplarını ve satm al -
ma itlerini tetkik edecek olai! ve ıirket ko • 
miseri ile Ankara telefon müdürü Niyazi Bey 

tı-si, perşembe günleri toplanarak hazırlık 
lan tesbit etmektedir. İl"tanbul'a t?;dcn seyyatılar 

Parlamentolar konferansı grupuna dahil İstanbul, 23 (Telefon) - Bugün lstan 
olan 97 memleketten baıka dahil olmıyan hul'a iki yüz kadar çek, macar ve bulgar ıey 
27 memlekete de davetnameler gönderilmiı 'ahı gelmii\İr. Seyyahlar yarın dönecekler· 

tir. Konferans münasebetiyle lstanbula ge ~ir. 

l\.ay;;;prfde Lozan giinil 
hazırlıkları 

erek misafirlerin 250-300 kadar olacağı 
tahmin edilmektedir. Murahhasların refa
katinde gelecek ailelerini ağırlamak ve ken 
dilerine fstanbul'a tanıtmak için ayrıca ha· Kayseri, 23 - 24 temmuz Lozan gU-

:-ıünü kutlulamak için halkevi tarafınnan 
nımlardan müteşekkil bir heyet intihap e • · · · M yapılan hazırlıklar ikmal edılmıştır. u-
drlmiştir. Türk grupu umumi kitipliği İs· siki ve temsil heyetleri tarfmdan konser 
tanbul'a gelecek misafirlerin acnı ve rahat ve temsiller ve Loza gününün kıymet ve 
yaşama,armı temin için otellerle anlatmıı ehemmiyeti hakkında ko:-ıferans vcrilr· 

vt tespit ettiği hususi fiatlan bashrarak İf· cektir. 
tırak edecek delegelere göndermiştir. Umu
mi katiplik ayrıca konferans müzakerelerini 
yuli ve ecnebi matbuat mümessillerinin taki 

hi için tedbirler almıştır. 

Halkan konf ~ran~ı 

İstanbul, l3 (T eleton) - 8alkaa kon
fHansı teşrinıevelde Yıldız sarayında top· 
!anacaktır. 

Hnl~aı·istan 'da devleti nıiidafaa 
kanunu 

İstanbul, 23 (Telefon) - Sofya'dan 
bildiriliyor: Namlar heyeti toplanbsmda, 
Jevleti müdafaa kanununun iydam büküm· 
leri hakkında yeni biı karar vermiştir. Bu 
k.rara göre iydam hükmü verilen mahkeme 
t:ırafından affedilmezse derhal ınfaz edile

cektir 

İstanbul tramvay şirkati 
1926 ıııukavefonamc"'iııın tatbiki 

hilct fiatlaı·ını indirecektir 

İstanbul, 23 (Telefon) - Nafıa Veki.
letinın, lstanbul tramvay şirkt.tinin 1926 
tarihli mukavelenarnesinin Vekiller Heyeti 
ııarariyle tescıli halk arasında biıyük alaka 
ve takdirle karıılanmııtu · T afoik edilecek 
bu mukaveleye göre beher bilet ücretinden 
!.-3 kuruı kadar tenzilat yapılaraktır. 

Erzurum koıı~resinin yıldöniimii 

lstanbul, 23 (Telefon) - Erzurum 
kongresini11 on befind yıldönüınü bugün A 
iayköıkü'nde Erzurumlular tara.tından kut 

lulanmııtır. 

Huğda)' ihra<-atımı7. 

Uzunyayla'da 
• • at sergısı. 

St·rgi Pmarba~ı kazm;nıda açıh~ı: 
Kayseri, 23 - Uzun yayla at sergm 

vali Nazım Bey, kolordu kumandanı Ali 

Hikmet Paşa, mebuslar ve kalabalık bir 
halkın huzurunda açılmıştır. Nonyos ır

kının bütün evsafın1 üzerinde taşıyan 

tay ve kısraklardan geçen :>ene 220 tane 
sergiye iştirak ettiği halde bu sene 325 

hayvan iştirak etmiş ve 98 tanesi muvaf· 
fakiyet kazanmış, kazanan hayvanlara 
6 bin lira mükafat dağıtılmıştır. Hükfı • 
met bu mıntakadaki hayvanatın yalnız 
nonyos aygırlarından istifadesini temin 
için bu sene içinde 540 tane erkek tay 
iğdiç edilmiştir. Mevcut yedi sıfat istas
} .munda 30 nonyos aygırı ile bu mevsim 
için 1750 kısrağa ~uni ve tabii sıfat yap· 
tırılmış ve bunlardan 800 tay elıie edil· 
miştir. 

M.Bıum kabıneyı ıstemiyor 
( Ba§t l. inci sayılada) 

olduğunu ve Fransa'ya, balkın iradesini a· 
ukça temsil ederek meıul olacak yenı bir re 
jim vermek için yeniden intihap yapılması

nı istemiıtir. 
M. Leon Blum, M. T ardiyö'nün idare • 

sinde bir f aıist rejimi tetekkülünün çok teh 
likeli olacağım bildirmİJ, f ransız sosyalist • 
leri ile komünistleri arasında son günlerde 
yapılan hareket birliği miyıakından memnu 

niyetini izhar etmiıtir. 
Mücadelenin, kararlaıtırılmıı içtimalar -

dan baıka, hürriyetlerin kaldırılması teıeb 
büslerine karıı, muhafaza tertibatı alınma
sı ve bilhassa buhrandan mesut olan kapita
lızme müteveccih olması iycap ettiğini tasrih 

etmiıtir. 

Dunıt·ı·~ - Şeron mülakatı 
Tuluz, Z3 (A.A) - M. Duınerg ile 15 

Altıncı sergi. 
Galata ary'mda açılan Yerli Mallar Sec. 

gisi için gazeteler açıhşrnı, gezilişini ne
yi bol bol yazdılar. 

Bence bu gibi sergilerimizi, işlerimizi 
bir gün için bol bol yazmak,öteki giınlcrt 
yan çizip geçi~tirmek doğru değildir. Bir 
yerli malları sergisi mi? Bir güzel sanat 
lar galerisi mi? Ne bileyim, bütü~ bu ül
kenin ilerleyişini gösteren ve mıllett<m 
hız almak istiyen ne varsa, ne olur a, ka

lemimize yalnız bunları dolamalıyız. 
Teksas'da belediye reiı muavini l«· 

rallığını ilan etmiş. Bize ne? İki satırla 
yazılıp geçilir. Fakat memleket içinde 
bir toplu iğne atelyesi kurulmuş. İşte bu. 
bize her şeydir. Ona sütunlarımızı degil. 
sayıfalarımızı açmalıyız; hem günh:rcc. 
Bir baş tarağı. bir düğme tezgahı nll ça
tılmış? Bizim için bu, Sanfransio;ke 
grevinden daha mühimdir : haftalarca k• 

nuşmalıyı~. . 
Mehmet Ef. Hatiçe Hanımı oıçalda-

mış. Tavanarasma gömmüş. Bıçaklar a. 
gömer ya. Cezasına boyun eğdikten sou.
ra neye yapma rn? Ve bizim neyimize ge
rek? Bize bizim ileri gidiş işlerimiz ge· 
rek. 

Sinema yıldu:ı matmazel filan ons1.kl-
zinci kocasından ayrılmak için ondoku.. 
:ıuncu lişıkı ile plan kurmuş. Acaba Holi· 
vut mahkemeleri buna ne hüküm verecek. 
ler? Koskoca sayıfalar bununla dolu. 

Ama. ötede bir günlük haberle geçişti
rilen koca bir Yerli Mallar Sergisi var .1ıt 
ki, ileri gidişimizin nasıl bir şimşek gldi
şi olduğunu gösteriyor. Neye bir :\y, i\d 
ay ve bütün yıl sürmesin bu iş? 

Bunları sadece bir tenkit veya bir akıl 
sat.ışı olsun diye söylemiyorum. Mesleği· 
min ettiği büyük milli hizmetleri de azan 
samıyorum. Yalnız gönlüm dar, istiyo.
rum ki, yaptı~ımız hizmetleri iyi. daha 
iyi. ve çok daha iyi yapalım. 

Serginin altıncısmı mı açtık? Niçin 
avuçiçi kadar biri ki resim? Yer mi yok l 
Neden yok? Yoksa benim roman tefrika.· 
mı, günlük makalemi yırtıp sepete at.ın, 

ve onlardan kalacak boş yerlere bunlar~ 
doldurun. Daha faydah olacağına kahbt· 
mı basanın. 

Beş yıl içinde yerli sanayi firması yet• 
miştcn ikiyüze yaklaştı. Sergiye kat.,. 
mıyanlar da cabası. Bu, buhranlı dünya 
içinde öyle harikulade bir şeydir ki, yaz
makla, söylemekle, millete anlatıp bildir· 
mekle tükenmez. 

Sergide pamuklu, yünlü pavyonla.n 
var ki .• 

Madeni sanayile uğraşanların bir N

lonu var ki .. 
Dericilerin ve kunduracıların bir köfet.. 

si var ki .. 
Haftalarca yazmakla biter tükenir me~. 

zular değildir. 
Büyük Millet Meclisi Reisi bir pa~ 

yonun önünde, henüz gelen İktısat Vekill 
ile karşıla:ımca şunu söyledi: 

- Az zamanda elde edilen bu muvaf. 
fakiyetler için her pavyon sahibini ayr11 
ayrı tebrik ettim. Şimdi de hepsi için tıo. 
tısat Vekaletimizi şahsınızda tebrik ede
rim. 

Çok değerli Vekilimiz cevap verdiı 
- Teşekkür ederim. Bütün bu muvat .. 

fakiyetler rejimden, rejimin kuvvetinden
dir. 

Bu iki satırlık konuşma bile bir yıllrfc 
mevzuumuz olur. Demek istiyorum ki, iyl 
yaptığımız milli vazifelerimizi daha iyl 
ve çok daha iyi yapmağa çalışalım. 

AKA GÜNDÜZ 

---.. ·----
Antalya ve civarı 

Belediyeleri. 

Sarn~un Halkt~vi nıc~isi 
Samsun, 23 - Samsun halkcvinin ye. 

ni mesai programına göre birçok kö Iü
·Ieri bir arada görmek imlWnını te~in 
eden bir köy seyahati yapı 1 ' • Uzgur k:Ö 

Yünde toplanan civar köylülerle sıhhi 
hasb.ballcr yapıldı. Hastalan muayene 
olundu. Adi cins tavuk ve horozların ye
tine eyi cins tavuk ve horozlar dağıtıldı. 
Geç vakte kadar devam eden bu toplanh 
köyluter üzerine çok eyi tesirler bıraktı. 

'-:: :nülkiye müfettiıint!en mü•etekkil bu 
iunan heyet bugünlerde tetkiklerine baf lı · 
)'acaktır. 

lstanbcl, 23 (Telefon) - tıeçen hafta 
~önderılenlerle beraber mevsim baflangıcın 
danberi lıtanlJul 'dan harice 11936 ton bui 
rlay gönderilmiıtir. Geçen sene aynı aylar 
zarf mda yapılan ihracat heı yüz ton idi. 

Alman haberlere göre, Gel;bolu, lımir 
v~ Mersin limanlarından yapılan ihracat da 

geçen senekinden çoktur. 

dakika görüıtükten sonra M. Şeron, dün o
tomobille Paris'e hareket elmİitİr. 

Plan. .rol ve yapıları Jumuua 
uygun yapmak için hir]ik yaptılar 

Antalya, 23 - Antalya ve mülhakaC 
belediyeleri kendi şehir ve kasabalarını" 
ı.aritalarınr ve müstakbele ait planlarını 
belediye yapr ve yollar kanunu ahkiınrna 
göre yaptırmak için bir birlik teşkil e.tf 

ceklerdir. 

J.:dirrıe'dc Lozan ~iinü hazırlığı 
Edirne, 23 - Edirne halkevi Lozan 

tilnünü kutlulamak için hazırlıklar yap
ltlnktadır. Salı günü halkt-vinde toplanıla· 
tak halka Lozan gününün manası anlatr-
lar:alc v h' d .. '1 k . c ır c musamerc ven ece tır 

ffp)kevinde 
Lozan günü. 

Hugiin Halkcvindc Kutlulamyor 

Lozan muahedenamesinin imzasınm yıl
döniimii 24 temmuz 1934 salı güni saat 17 
de kutlalanacaktır. 

Program ıudur: 

Konferanı: Loıan. Hukuk f alriiltesi 
profesörlerinden Veli Bey. 

Temsil: Himmetin oğla; muzikli piyes. 

Girme kaıtlan Halkevi Daire memunuı
d&n alınmahdır. 

Yapağı ihrac.atnuız 

İstanbul, 23 (Telefon) - Geçen hafta 
i-riode 192 ton Trakya ve 17 ton Anadolu 
malı yapağı satılnııftır. 

Ymıani!'ltan'cla tiitiin reji i 
meselesi 

lstnabul, 23 (Telefon) - Burada ah -
nan haberlere göre Yunanistan' da tütün in
b:ıarı projesi, maliye Ye hariciye nazırlan· 
nın iytiruı üzerine geri kalmııtar. Mesele 

illi iktısat naıırlDID reyine talik edilmiftir. 

Mülakatta ba,ka hiç bir kimse hazır bu 
lunmamı, ve hiç bir tebliğ neıredilmemiıtir. 

T uluz' dan hareketinden evel, M. Şeron 
sı-dece vazifesinin vermiş olduğu netiyceden 
tamamen memnun olduğunu ıöylemiftir • 

M. Dumerg, Paris'e salı sabahı dönece
ğini ve ayru saat 17 de toplanacak olan ka· 
bineye riyaset edeceğini teyit etmiıtir · 

Ba,vekil, "Lö Tan,, gazetesinin bir ma 
habirine kabine içtimamm ertesi gönü Lir 
nazırlar meclisi toplanıp toplanmıyacağmı 
henüı bilmediğini söylemi,, vaziyet hakkm· 
da beyanatta bulunamıyacağını teessüfle 

ıöylemİf, sadece demi~ir ki: 
" - Otedenberi, düfiinmelc iytiyadnn • 

Bu birliğin esas nizamnamesi vilayet 
çe hazrrlanarak bu belediyeler meclislerl 
nin tetkikine verilmiştir. Belediye mec
lisleri nizamnamesinin tetkik ve tasdillC 
için 11 ağustosta fevkal'Me içtima davef 
edilmiştir. 

dır. Meseleye etrafiyle vakıf olmak iıteriaa. 
Arkadaılarımla göröımekliğim de lizımdll'. 
Ondan sonra bir karar vereceğim. Ve buaan 
ııt olacağını öireneceksiaiz.,, 
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"GENÇL'tK KO llSERJ.1Cl rı HlJSUSLNDAKl TEKLt .. 
Fl -YILAN BA JKLAtRI NEREDE OOGAıRLAR 

\TE L Eö:UE y AŞARLAR? 

'f 9.34,, gazeleiinin fransız grn~li" 
ındcı ne§ıdüği düikate ,§ayan 'bir ma 

aıaımıa en miilıim kıs lanıu ter.ciinu tdi-

,Pnçlere 'bildirmelde iktifa etliyorut. 

Sa fransisko 
• 

grevı. 
ı ev r'd e 

( Bafl i. · ci saytfa a) 

ıBo J 1bİzce • ucıp 

olmadan ikinci İnönü .muharebesinin ha.§. 
lamnsiyle :netiy.cfSlz a'lmr§tır.. 

Uçüncü sulh teklifatr, 22 mart 922 de 
yani Sakarya ımumfferiye:tinden ~ .frnn ~ 
srzlarla aktolunan Ankara iyfilafınaan 

ı.onra ve yakın bir aanru.z.ımmza .intizar 
olun~u sıralarda, l>ar.is'te i_çtima eden Gtffnlerilt ôltıı meılurr ilanimarka ı 

auomrnlar 1 • • • D iiyat alimi doktOT Sdıaüaı, :yalan 'hatı.,.. ı 
:.·~ ..... :_...,... aüve1i ıytilaTiye 'harıciye nazrrları tarafın. 

ilan yapı'hmŞtrr. 'Bu 'tc'Jdifn'tta, Işe 'Sevr 
esasmaan lbaŞlamak ı ~ eiiilmi · e .:1.;; urınrn tuila oe ta.ılı sıılaraa genrdf"gı mah-\ 

be' tiber 1lmfiin 'mÜ,..... ı. :r 
asıl onilan ıoora ba11ıyor. ulil safhalara dair yaptığı faJlıa aat mü· 

'r ,._ 'hım keşıFltr1e tanınmıftır. Ba lıepfltr 7ulk- 1 
..ı-raıısıı ensıwnüı maruz kaldığı müı ~ 

kii b~. ıieıte ew.eJ AJma.aya'daki • kında ehemmiyetli bir makalı nepeatıtl 
_; lRevue ae.s Deuro • 11ondeı, yılan 'balıkla-
...., tiJdir . .fnnsızlu 

---·-• ds . -c1·· r•nın men~lm H JafO)ll§lonna ilair a 
L....: malamatı oeriyor.: 

SfıuuiyodaT. fa'bt ba, lreuaitenrfe ş-
.-t Yılan babk:larmm me.aıeı. .en ..eSki za. 
;ı;w oımamı& iPıı l>ir 'Sebep mi'! fransa'aı .nanlardanberi ilimleri iıgal etmiı bir me-
manevi bakımdan 'bir gençlik mPs.:lesi yok .ıeledir Ariıto bile boodan .iki bin ıeRe evel 

Gı!ode.ı:ia z' ıe.berl)'eti ınıhaa aalim,. . . dir. bo mcse1e ile mep ı.tilclL o"kuıuncu 
nırın 500.larma doğru iki 1talyan Jalıiiyat 

devair ,Yeni memur a1mı
memnr re .amele-

r edi-
-~<lllua 

..1i: i ıılau balıklaram menfeİDİ e1f eaer 
gibi ı>ldularsa da arafbrmafara kati 'bir ne
ticeye varamadı.., bu kati ueticeye varmak 
Uı. Sdı.m"dt'e nasY, olacaktı. 

Feroe adalanoda ba1d~ bir sürfenin. 
· v ııtalariyJe fnk&li.M llZ.llD • ıe-

f t 'JBPUUf&ağmı • ecleıd ak 
im ıknatl)'ll kapı ~d&jilte biilanetti. 

troe aaa'lan 'banliliJıCle\.i yegiııe akmh 
aa garptan, Janı Amerika istThamelindea 
gelir. Binaenaleyh ba akmtıom baıma iloj· 
ru çıktığı takdirde daha küçük ve daha 
'"ok sürf el ere ıtemiif edeceğini gördü. Bi-
oaenaleyl ~ tik anin e yı'I bahk1a-

Grev jçi.ıı .rey topluyorlar 
Smfransisko, :23 (A.A) - Patrcmlar 

ihtilaflı meselelerin hakeme vale :etiy 
de ıhalliııi .kabul ett&tea nhbm ve di 
fer .deniz'· ·ı~ ftyİ hafi ile .hü ·· liman 
ar.daki re:vcileraa peye dera111 .edW ret -

mt>.00 ,Jıalikmda zq ~ bn;ı- nr 

.miPerdir. 
15.00.0 gre:vc:İlrin ~ Jlamak lihti 

li varda. 
Grevcilerin mii!rit r~a .M. Har

q Bridıes. hakem kararma 'taatten aıka 
~pılacak ıbir ~y olmadığw söylemqtir. 

Gemi .möcebhizleri. diill bitün &iııdika
.larla .münakapp karar vem.islerdir. 

llu ece limanda. 3.080 · li mubafJı 
eri çekilmiıtir. Sade ıl .800 asker bırakıl -

.DU!fır. :Uımmıi kanaate göre,, İfe pe.rje be 
ılanacakhr. 

u vaziyet çaresi% aeğildir. ~11TeM ol
madığına 'kanaal gelirmtnfiı aınn. 'Mabrq 

l•kdanı. zençliğin sefaletle mücadelesi iç-. 
i Jierller ir ve bu itibarla halleri müm 

r:nın takip etliği yolu afui istikamette .takip 
etmek. ve hareket eth1deri noktayı bUlmak 'L4~~ 

ıhyo11~, ........ muı oeaı -ram etme 

mecburiyetini dowuruyor. Fransa'cmı lher \a 

rnfmCla işsiz 'işçil r gün1erce.. ay!arca · 
.aram ktadır. Ar dıkları i~. belki yüz 'kilo· 
D'lf'lre ötede onları bekliyor Fa.kat .ne 

u. er in 

Binaenaleyh bir tnraf t~n • • · isa 

ıyor 

nr. SChnii t, sabrr ve itina ile ıfuu.ırln
.(lığı 'bu 'PTOgnmı on seki:z entc1e tatbik tt-
'('J. 

filha'kika tatbikatta'ki miiıkülat pek 1 

tazta olup en mühimmi, balıktann 1amami1 
1t şeffnk o'lma1ımnda e deıüde emen '1e
men ğorülememeleriııde idi. Hele c1oğaUk

lı:n va\it boytan dört mif unetreyi geçmİ· 
yen 1bn 1balıldar suyun iÇi:nde ancak, -göz1 • 
"nin te.ıkil el fiği iki siyah 11okta ile lef n. 
bn· rlar. 

c1k amelesi İjltn mtnetmtk istedikleri ~'-lil 
yonfan soka'k ortasına dtviriyorlardı. 

Avrupa yılan balıklarmm 7umurtası .bir 
mı· ~ kutru §fffaf İl kürevi .ci • 

illlllar., · • in da 
lariyle ~Tg 1 enW anmnda\İ it 

da, hm ınetn derintikte yumurtlaDJTlar. 

Grevci ._oförl r işe n 1ad1lar 
Sanfransisko, 23 (A.A) - Kamjoncı 

lar limanda ite baılamak kararını venniı 

Bu yumurtadan çıkan sürfe 'kentli • 
lbesliyemiyett!\ \aibr zayıf 'Ye Ctört nn1i-

dre frf oıtınftı 

ldarmd esuıüt grevi er f ta· 
.,;vle bitmİf bulunmaktadu. 

oe, esnsa:t:ı . . . yle n ımilliyemizi 
minden .uzak idi. 

Dördüncü teklif, Loznn muahedesinin 
akdiyle netiycelenen mfu:akeı:attır • 

Düve1i iytıiaTiyece 'Türkiye"' •e tatbiki 
taSltVVUT ~a1len ~asrrtla, ıtrcmı'katı ilHye 
sayesimle "7ilSl.11:1hman ~yceyı fbarız rr 
ıını.retie miitalea ~ tiıtin ört newi 

ekli! .arasında cıı .milhim huı;usata möll. 
ıbasır olmak üzeııe kısa bir mukayese yııp -
mayı faydalı .addeder.im. 

1) Hud11tb.r 
A - Trakya hududu 
Sevr'de: Çatalca battmdan "biraz ileri

de bulunan l>affima - ıtaıikrratya 'hattı. 

lMıırl 119!1 tekllifinC1e: 1b ms yök. 
922 !l de: Teıar.dağ iı;e. 

bac&ki Krrklöliııe v,e ILdiı:me y.uru:mı 

kalmak mcre .l!iir .hat. 
.Lozan'da: Kar.aağac da bizde obnak 

üzere Meriç hattT. 
B - 'İzmir mmtakast. 
SeVY projem ~ 'Bn mınta:knmn u • 

&füın lfuşutlası. Ödemi§, , · ·, khi -

sar ve Keml'C ıislı:o!esine ıaz ~ Jmri,p a
Jıallerden ge.cmcktediı. 

Bu mıntaka, türk hakimiyetinde kala
cak, fakat Türkiye, bu haıömiye:tmi 'sti-
mal hakkını YAJnanistan'a devredecek. 
türk hfikimivc'tinin ab:smn alamet arak 
İzmir şehrinin harici istihkam1arından bi
rinde tiirk .ıra nığı bulunacak. rru ?bir 
meclis toplanacak ırl! be ene sonra bu 
meclis, lıu mrntakanm ımrcti daimede Yu-

nistanıa ilha'lr:ma ~ ır.ar rdlil"OM idi. 
art sıı r · lnnir mtnbst. 

ıtürk ıhil-imiy.etincle il:alacclt.. l~ .. Jrnin· 
de bir y.unan kmvvcti bulunacak ve İzmir 
mrnıakasınm aksamı mütclıııkivcsind 
muht1:1if anasmn aacai nisbetine göre te· 
'r~dip 'C'dec~ bir ;anaırr.ma l'kı'tır.;ı tıulu -
:n:ıca'k •e dilv i a • Eiy.c 

n&ı edecek. 
İdare .işlerin~ dahi .aynı .nisbe:t.i 

ye nazar ıiytibara alınacak v..c mmtakanm 
Cemiyeti Akvamca tayin cailece'k 'hıristi
yan bir valisi olacak ve bunun yanındıı 

ıniintehap tiir mecli ve bİr heyeti müşa
vire tbulunat:a'k. Vı"~çe.Tliirlö 'ye vı
ridatla mütezayit bir vcr.gi .... erilecek ııre im 

anla ma hcs sene devam edip tar.afcynden 
birinin talebi üzerim: Cemiyeti l\l:vamca 
t:ıail edlleb1lecek 

art 922 elklifim!le: -tün &ı 

ve dolay1siylc İzmir de bize İ"de 1~ 
tarzında aldatıcı bir vait. İzmir rumlarının 
idareye~ adilane lıir :surette ;is;.tıirak tiril -
mesi icin ve avm hak Yunanistan'da ka -
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Lozan' • 
edecek ve Türkiye bu komisyonun kararı• 
m llra'bu1 edecek. 

rt gzz te'lfüfin6e-: ır ermem yuri!tı 
tcı;kili .ızımnmda Cemiy.eti .Abamın 
netine müracaat dlımaajmdan ıbahııeclil• 
mektedir. 

Loznn'YCla: 'Bu mesele "bertaraf dilmi' • 
tır. 

Ş) - "!Boğaz1ar mmta'kası 
:S~'de.; Rumeliıı:in - kiye' 1kalaıJ 

ıbiltün .aksamı. 

Anadnl:tmun .Adalar .denizi ıüttı:ıinCI" 

takriben Jzmir mm takasının ha.§laı4ğl yet• 
aen ba hyarak Manyas gölünün cenubu .. 
mt 'Ve Bnrsa"nm ve 'l:znık .. in 1binı.ı: ·ma1iıı• 

acn c Sabanca tgöiünôn münte'hayı vr • 
ibisindmı ıA Dımbtlar ıiler.esiıün muns 

.iden ha& ıtahdit edilin" ir kat 
Bu menatrk'ta ıas'ker Jlulundurma"k ve 
rekatı asker.iyede bulunmak hakla sı1' 
düveli ıytiJafiycye aıttir. }{eza zkDt 
mcnatıkta türk jandarması düveli iyti1i • 
fıyc 'llmmanaasma fiioı o1aca1ttır • 

1Düvdi iy'tilaTiye. 1btt '!!mfltab Ciahüinde 
:as'ke.tii nnebı5rt ~S,lin ınııla'b'ilcc ~ ~ 

• endifm ~ mI:nedebllm: - · do 
J7.C».m am:ı.rcut .ola'rilar 
Jkullanıl:ıhilccek olanla:rı 

~r. 

Mar.t :92.t '1Cklifindc: Canel"kııle ccnu .. 
brnda Tenedos adasmm ı(Bou:aad!l) 
modan KarabY;a' a giden hattın ısimaliyte 
Bo~icinin tarafeynir!Be 20 Jli 2.S J<l1oroet· 
relilr bir ımı~ka. 

-Çanaklcale lboğazına hlıkim 
iki ar.afındak:i udalar. 

Düve1i iytilafiye, phm !{. i •• 
ılmlacaY .elan Gcli.~u ıv~ bize .kalacak olat1 
Çanakkale\:le sker .bn1nnduı;;aeak. ba 6U" 

ıretle lstanb:.ıl .e ilzmit fibihcezircsini 
F ıedocelt a.a.e Tiirlıiiy.c' • 
lke.r ffilluod!lrmasma ıve 

ıra- b ~ 

sı.:mllbın mnıh 

mirlant. ~ ri • '-

ınrrva • 

ılılk ibir ıtu.af t:ı dii w d.i 11 v .tiili.fi v.e 
İk119N.f'tİ ika'hmıı.·.nc"' k•ır. 

2) 'KürEı la.""? 

.Snrr'c!e: Fıı:r.rut'ın sar kında ve Er"!l .. ~""' 
tan, Irak ve Suriye arasında k:ılan mıntı • 
ka için düveli iytiliifiye murahhaslarıncl'lfl 
mürekkep bir komisyon mahalli muh:an''°' 
ti ihzar 1cıı:cl:ıiT. 

- bir tnzi ve imhth.ım vaT, diğer 

t ... rnftan aa faati.retlerin leş,tiTindt. on1ara 
bir istikamet ı"ermek me elesinae af ve ka
l>ul dil bir~ klılı a<;a'k Eaime tfu'!l&ırine iJ tiyle 

Muahedenin akdinden tıir s e sour ı i~· 
b 1 hav.alinin fut :ıııro"!iSi cC'!Di rti '1- ıtı 
rntclisine müracaatla kürtlcrın ekseriyeti· 
rıın Türkiyeden müstakil olmayı isteuiğ!ııl 
ısoat cilerse 'VC tm:dis 'bmı'tl 1Jn'trat ed -se 
Türkiye hu ıhan ki -:fü hukuk ırı· 
.dan sar.f.maz.ar ~dece.ktir. 

mek eyi bir usuldür. fakat bazı ihtısa 
be'tenne h'z1a 1afıp h ~nniluğu ve iba~ı şu

bt>lere de bir tek arw cıkmaaığı takdir.de 
türlü türlü mal.zoru vardır. 'Mesela ser be 
"' Jikri PJder.e .baknl • .bu klert 

d~ l 
iUn1 

en • iiyamm neticesi
. \i rima ~ ri muallimli~e, tabipliğe, a
vukatlıh smetmiı ve e1iş1erini ba,kaları
ı:ıa hı~,..... ....... 

T absil örnq l tler imkan daire-
sinde istifade etme'k, yeni a.,snrları talim 
en az ve memleltet için en fayda1ı faali
yet • ibesine (logru sev'ketme\, İşte en '8.C 

~s ~uaur. ~eslek intihabı bnsosnnda göste
n1ece'k yol. e'kStriya pe'k geç rDL',Ydruıa çı
kan ferai imka ları nazarı itibart almalı· 
ır. b le 'r miisteş rın ıı>ek isabetli ola 

nık söyledifı pibi bu sahada irşcl. mı;::;pl.'t 

o aktan zi :ade fi o lı 
• de ıeditımıre 

:k far.:b ... "'"" ,Ili 

ıneTı, ç&nnz yo lıın ;saret etmefıdit. ~ 

biı f:r"""'ik kom:serli~i ihdasını tekllf ct1iyo
tuz. Deı.·let bu teı:"k ·üle ivcap edeJı fenni 
ve,, ~i•i lemin etmPli<lir. Ba,'ka 'b-r makalP· 
ılP \öv P h0 r teS"lihüsiin. fena iaarf' eililaj. 
:p; '" '\r;r,,.f1,. nf' rrlbi mıı. n'ilf.re t~sıt Clü f l'dece
ğini İy.,ah ~Y :yr.ceğiı. ş;!D~lK esaslarını 

.. bir IISU1 t1ıyiı: · , ' , • ı u rıi:la diivdi iyti trli" e 
nirlci c ~ Yunanistanfa mılnsncak.l mrr 

isa pembe l:Dir 
a b zer. 

Fa 'ha bmm lrnrth.T 1ıenii! yıla 
1~lıi!ı h Jini almamış1ardır. Bir üçifncii nf
ı., ~ el'e derdir. Derileri • renk 

1faiyt bölüklui grtvdltri göz yaşarta• 
bombalar atarak i1ağılıyorlarilı. 

t; ııemı ıi kı 1 
edecek i? 

Portland-Oregon, 23 (A.A) - 1. Ol 
milli muhafız, grevcilerin hakem usulünü k 
bul etmemeleri ihtima1i ·ıe, iman civarında 

maktadır- fa · M hake 

.en1en Ç'&ara'k baş\a su1ar anrbr. Ta-da
'örCla yılan ıı'bi do1ıl'ştlk1an egöriiffir. 'Sür~ 
"it Unae ne1lrir1eri iner ve aenize çıkarlar. 

mman\an nftp Sl\ • re rremnş ola1 a sure'ile sa 11e ge1en ili'1feT, hı sene· 
ihPvvtm1nr, -netir ainlann& tup anır· denberi oralarda ®tan etlre'k balMan b· 

Lozan'da: Tabiati e lhu gibi mes>ail 
mevzuu bahs bile olmamıştırM 

C) - Surıye 'huduöu. 
Sevr'de: sahilinde, tn1rrı'üen KaT<ıtaş 

burnundan h:ışlryarak Osmaniye, Bahçe. 
Gadan~. Biercik., tırırfa. lbıMin ve Nu • 
saybin'i epeyi otmu; ta 11c Suriye arazisin· 

de bırakan bir hudut. 
art 921 de-: talmnen 

i:nzalam:~:ıcr 

l.ozan' : 20 ·nievd 
Aırltara iytilifname.Si ududa 

aıistir. 

D) - Irak huaudu. 
Sevr'de: 1Jmadiye, 'bızae kalmalt şar -

tiyle. Musul vilayetinin şimal hudtrdn. 
Mart 921 tt1dffim,C! lbalıis yok. 
Mart 922 ~lifinde: bahis yok. 
Lozan'da: '1al'H ttıhrr etli'lmiştir. 

~t. rr mı 'S hi1deki !sata uaa kalır ~ıarak engine açılırlar. ister Fas ve Akde-
v" b"ı7,ıl1'1 Pıı: "1 f'De itme!" 5 un1im t- niz' den gitsin, isler orveç"len veya orta S) -
reyi bu1ur. Diğer kısmı lıe nehri ytikan vnıpa"hn gib. bütün bu }'!hm tıklan Sew' · Türk - Ermeni hududunun 
• - "- _,_ _,. tayini Amerika Reisicümhuru VTison~a 
ogru çuı:ar, eıueriya menlbalanqa "adar ·, m>\tanm ye u tdtanar ki vale e(tilm~r. e - i1eY udut 

ider. Boy1an altı ıwe içinlte 1rir metreyi mund adalarının c ogaı\i .. • o1arak GittSUn• n 
bnlur. onlar, ilerCJe lap yılan ba1ıkbrı o- dır. Bıı mesafeyi altı, sekiz ayda kateder· şarkından başlıyan Erzincan' g.mp ve 
aaldır. 1.-r. 'Y ıtlannı bir yrlan balığı tutmak cenubundan, Elmalı, Bitlis ve Van ö1il -

Tatlı suaa geçirdikleri müactelin son· mümkün olama ima :EÖre yumurtladıktan nün cenubundan geçen ve 'bir so'k nukat-

arm aogru lekrar ıekiJ ae.jişfüİr,er. 1(). 4lODra o•diilclerİ 'ta1ımİD eCfi!iyot. 'Bo }'OIDUr• 'ta hamt mumideki -rk • esini 

"n1eıinde\i ye~I r~nk heyau la\am lsılar yokaraa 'ba1ısettiimniı ,e1ölcle 1...ıtn. takip eden bir mttı -f>•-· \ 11 art S21 Cemiyd ~vam 

0 der, gözleri, tuzlu su ba1ı\lannm gôz1en n suretle yı1an 'balıklan, on sene evtl ıur- bir Ermeni yurdu tesisi isin v.ilayatı şar • 
rj}.' irileiİr. ~, a1inBe oğcloğa yere, 1'2000 IJölomelre kiyeaen Ermenistan .. a devrolunacalt ~razi· 

O zaman, 'bu1nnhk1an dereferaen, göl- \atettiltten ıonn ~elip ölüı'ter nin tesbiti zımnında bir konnsyon yın 

rt 921 teklifi '": Dilv.eli iy.tjlir;,.e. 
:azıiy.eıta .haz.ıT.ayJ zan ıiv.ti.bara .atar.ak bıl 

ıbapt.ıı Sc11Jr prıc)~e tntlilit .:ia.asuu 
zarı itibara almıya rnütemavildiılcr. :SıS 
.ş::.rtlıı iki mahalli "h'tarc"v.e.tl•r ~ ltürt .;C 

Asınıi- Kcldani ımcnn~'cin :kafi deıc 
ufmuzdan tcsbilat ~b .. ,aı 

Mart 922 teklifinde: hahis . 
Lo 'ıda: ev;;u b<ıhs cttlril• 

.. rr:ifitiT. 
3) 1 ktısad'i ırnen:ı"da ·mn 

Sevr muahei1esıni muteakip düveli İ\'tl 
15fiy ~ umı'bıım~b iimzn qiedilderi akOt 

tripartitde: 

il\) E'..rl!!lSrz J:!lUltakai niifuzıı: 

Suriy.e ıbududu ·1c ukrib tA :ıa o11i'" 
yetinin garp f/<C şima.1 ıhuolkd:.ı v.e Ka,-se

n ~le Soiv'8:S"m cimalinden gecen ve M ~ 
riç · kasahııy.a karrupten ra cc' 
•:ei lbni -Omer'c ~üi bir :ha dahi1• 

ır- ~ mınta'l:a. 

13) tuı y:a:n bi ınü:fı:ıE\l.: 
"t 1 • ~D c:tlrt! tan ~ 

Afyonkarahisarma .ık.adar Anadolu şirtı"ı'I' 
dif.er hattı ve or.adan (Ka seri civar~") 
Erciyes d9.ğı civanna 'kaaar giden lt ti.il 
lmlir mmtabsı '<ia11Er d':'n'iıi. 'hT;i c fıC 

"r 
ve fram;ı& mm akaSl anrsm a lknfan 

b. 
art 921 de': Bc'kiT Smnt Bey fu: f """ 

sız ve ;tnlyan harldve nnrrrlı:rn 1l't'ıtr. 
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iınza olunup hükumetçe reddolunan iyti • ı y~ti Akvamca komiserlerin tayin olunaca· 
Uiflara göre, ğr mezkurdur. 

A) Fransız mıntakai nüfuzu: Silsilei tedabirin ne olacağı tasrih edil· 

O sırada Iransrz işgali altında bulunan memiştir. 
yerlerle Sivas, Mamuretülaziz ve Diyarbe Lozan'da: misakı millimizde kabul et-
kir vilayetleri. mi~ olduğumuz veçhile ve yalnız gayri 

B) İtalyan mıntakai nüfuzu: müslimlere mahsus olmak llzere harbı 
Antalya, Burdur, Muğla, Isparta san· umumiden sonra aktolunan bilclimle bc:y

taklariyle Afyonkarahisar, Kütahya, Ay· nelmilel muahedatta mevcut olan ahkam. 
dın ve Konya sancaklarının bilahare tayin 8) Ahkamı askeriye 

r.MUMTYETI MiLLiYE 

hareket etmig veya Türkiye dahılinde 
mezalim icr eylemiş ve tecrir ve saire 
gibi hususata karışmış olan eşhası talep· 
teri Üzerine düveli müttefikaya (Yuna· 
nistan dahil) ve 'fürkiyeden arazi almış 
olan devletlere (Ermen is tan ve saire) 
teslim edecektir. Eşhası mezkfire kendi· 
lerini t alep eden devletin divanı harbı 

tarafından muhakeme ve tecziye edile
ceklerdir. 

SAYIFA 5 

evelki düyunun ve makul bir tazminatın 1 Yabana Postası 
tediyesi zımnında lazım olan kontrol.in 

tilrk hakimiyeti prensipiylc telifine ça F 'd b v d 
lışı lacc1.ktır. ransa a ug ay 

Harptan evelki düyunu umumiye l:o- • • • k ) 
misyonu ipka olunacak ve balcida mezkur ıçın yenı anun ar. 
iş için düveli itilafiyece bir tasfiye ko
misyonu tesis olunacaktır. 

Lozan'da: bu gibi kuyudatın ~Hesi 

olunacak aksamı. Sevr'dc: 
Mart 922 teklifinde: mevzuu bahs de- A) Türkiye'nin kuvayı müsellahası 

~ildir. •rkamı tecavüz etmiyecektir. 

.lt!art 921 teklifinde: düveli itilafiye 
u tcklifatında bundan bahis yoktur. 

bertaraf edilmiştir. 

l 1) Ahkfunı iktısadiye 
Sevr'de: Kapitülasyonlardan istifade 

ha:kkı harptan evel bunlardan istifade 
eden düveli müttefika tebaasına iade 
edilecek ve bunlardan evelce istifade ct
mıyen düveli müttefika (Yunanistan, 
Ermenistan ve saire) tebasınna da yeni

Fransa'da '1>uğday piyasasmın tejld. 
tatlanması ve müdafaası,, İfİn so.n altı fİİD 

zarf mda üç yeni kanun layihası meclisçe 
kabul edilmiJtir. 

4 temmuz tarihinde bbal edilen tek 

Loznn'da: mevzuu b.ıhs olmamıştır Maiyeti seniye kıtası 
Ancak Bekir Sami Beyin ingilizlerlc 

700 kişi imza etmiş olduuğ mübadele mukavele· 
4) lstanbul f cndarma 

Sevr'de: muahede samimiyetle tatbik jLl ndarmayı takviye için kı· 
tdilmediği ~akdirde İstanbul da bizden t?.a tı mahsusa 

35.000 " namesinde elimizdeki bütün İngilizleri 

alınacaktrr. 

Mart 921 teklifinde: bu tehdidin kal· 
kacağı ve Türkive'nin tstanbul'da asker 
bulundurabileceği ve Boğaziçinin ctra ftn· 
daki gayri askeri mıntakadan asker müru 
runa müsaade edilebilece~i mezkurdur. 

Mart 922 teklifinde: İstanbul'dan ihra· 
CJtnız tehdidinin kaldırılacağı ve İstanbul 
da bulundurulabilecek türk kuvvetinin 
tezyidi vadolunmaktadır. 

lozan'da: mevzuu b:ıhsolmamıştır. 
5) TabiiyeL 

Sevr'de: Gerek düveli miittefikadan 
(Yunanistan dahil) gerek teşekkül eden 
devletlerden birinin (Ermenistan ve saire) 
tabiiyetine girmek istiyen türk tebacısın • 
dan hiç kimseye türk hükumetince mü • 
rnaneat edilmiyecek ve bunların yeni tnhi 
vieti kabul Pdilecektir. 

Mart 921 teklifinde: bundan bahis yok 
Mart 922 teklifinde: bundan bahis vok 
Lozan muahedesinde: bundan bahi~ 

yok. 
Ancak müzakerat esnasında düveli ivti 

15.fiye bir adamın tabiiyetini tayin bll!m • 
•unda Türkiye'deki ecnebi sefarat ve şı:h· 

1><-nderhanelerin verecekleri vesaikin kafi 
addedilmesini ıstemişlertli. Bu teklif, S,,vr 
projesinin hatada mevzuu bahs olan t 28 

inci maddesinin bir şekli cedidi idi. Tabia 
tiyle taraftmızdan reddedilmiştir. 

6) Adli kapitülasyonlar 

15 000 " tahliye ederek bir kısım türkleri mücrim 

50.70-0 
Bu mikdara erkanı harbiye, mekatibi 

1c:keriye talebesi, depo kttaatına ve bide· 
ma tı muhtelireye mensup efrat ve zabi:an 
rl;\hildir. 

Kıtaatı mahsusanın ( 15) batarya cebe) 
topu bulunabilicek ve sahra veya ağır to

ıw olmıycktır. 
Memleket, muhtem menatıka ayrılac:ık 

·e her mmtakada bir jandarma (kıtası -
:gion) buluncakt•r. 
Jandarmanın topu ve alatı fenniy~si 

l , . (unmıyacaktır. 

Mahsusi kıtaat kendi mıntakasının 

·· •• ricinde istihdam edilemiyecektir. 
Jandarma zabitanı meyanında (1.500) ü 

ı;f'çmemek üzere ecnebi zabitan buluna • 
c.ıktır. Her mıntakadaki ecnebi zabitam 
<ıym millete mensup olacaktır. 

Bilahare tesoit edilecek olan işbu mc!na 
ıkın adedi ıikredilmemekle beraber hu · 

nun düveli iytiiaEyenin fikrince 15-ıkal 
dört olacağı muahedenin bazı ahkamın::lan 
v<' ezcümle bir lcgion kuvvetinin umıım 
ıegion'lar kuvvetinin rubunu tecavüz et· 
rniyeceği hakktndaki hükümden istihrac 
o:unabilir. Bu suretle İngiltere, Fransa \IC 

ıtalyan zabitanının bulunacağı birer rnııı

taka verilmesi düşüniilmüştür. 
Kıtaatı mahsusa efradivle jandarmıılar 

hep ücretli olup bunlar laakal on iki sene 
hi?met edecek ve hizmeti mecburei aske • 
-dye kalkacaktır. 

addiyle ingilizler elinde bırakmıya mu· 
vafakat etmiş olması Sevr projesin\~~ 
mevcut olan ahkamı salifenin daha mLı • 
haffef bir şeklinden ba1ka bir şey deği!
dir. 

Mart 922 de : bu meseleden bahis vok 
tur. 

Lozan'da: bahis yoktur. 
10) Ahkamı maliye 

Sevr'de: düveli itila!'ij·e Türkiyeyc 
muavenet zımnında ingiliz, fronsız ve 
İtalyan murahha5larından mürekkep bir 
maliye komisyonu teşkil edecekler ve bu 
komisyonda istişari mahiyette bir tür.k 
komiseri bulunacaktır. İşbu komisyonun 
vezaif ve salahiyeti berveçhi ati Ölacak • 
tır: 

A) Türkiye'nln varidatını idame ve 
tezyit i~in her türlU tedabir ittihaz ede
bilecektir 

B) fürk Meclisi .Mebusanı:ıa takdim 
edilecek ola:"' bütçe evveUi maliye konıia 
yonuna arz ve onun kabul ettiği şekilde 
meclise sevkolunacaktır. Meclisin yapa· 
cağı t adilat ancak komisyonca tasvip 
edilirse kabili icradır 

C) Kombyon doğrudan doğruya ken
d'- ine tabi olacak ve azaları kendi muva· 
fakatiyle tayin edilecek olan türk maliye 
heyeti teftişiyesi vasıtasiyle bütçenin 
ve mali kavanin ve nizamatm tatbikatını 
murakabe edecektir. 

tr.n verilecektir. 

(Bu hukuk meyanında birçok vergi. 
df'n muafiyetin bulunduğu ve tabiiyet 
bahsinde görüldüğü veçhile her türk te. 
baasının düveli milttefikadan birinin ta
biiyetine girmesine mümanaat etmek hak 
kının bizden nezedildiği nazarı dikkate 
alınırsa bu hükmün şümulü daha ziyade 
tezahür eder.) 

Gümrük tarifeleri için 1907 tarifesi 
(yüzde 8) iadetcn tesis edilmektedir. 

Türkiye, düveii müttefikaya mensup 
sefaine laakal türk sdainine verdiği hu
kuku tanıyacaktır. 

Ecnebi postaları adeten tesis oluna -
çaktır. 

Mart 921 tc'klifirıdc: Yalnız ecnebi 

postalarının bazı şerait tathtında ilgası· 

nm derpiş edileceği söylenilmek -

te binaenaleyh ahkamı saire ipka edil

mektedir. 

Mart 922 teklifinde: İngiltere, Fran

sa, İtalya, Japonya ve Türkiye'nin mu. 

rahhaslarından ve kapitülasyonlardan is

tifade eden diğer devletlerin mütehas ıs 

larrndan mürekkep bir komisyon sulhun 

meriyete dühuliinü müteakip geçecek üç 

ay zarfında İstanbulda içtima edip kapi· 

tliler usulün tadili zımnında teklifat hıı· 

zırlıyacaktır. 

Mali hususatta bu teklifat tebaai ec. 

maddeli kanıma göre Fransa hiikimetinüa 
"zirai kredi milli sandığı,, emrine tahm 
edeceği azami meblağ 100 milyon frank
tan 300 milyon franga çıkanlınıJbr. 

6 temmuz tarihinde kabul edilen diğer 
bir kanun maddesine göre de vergi borcun
dan dolayı haczedilen buğday mahsulünia 
açık artırma suretiyle sabımda mabcu 

mal hükômetse teshil edilen asgari fiattu. 
wha ucuz satılamıyacaktır. Böylece asgari 
fiata miiıteri mhar etmediği takdirde bui· 
daylan asıari narh üzerinden hükUmetin 
alması iycap edecek demektir. 

9 temmazda kabul edilen ve hepıiaia 

en mühimmi olan kamına pre gelecek mah 
sule ait buğday fiatı kanonla teıbit edil
miyecektir. 16 temmuz 1934 ten itibaren 
huğdaym daha apğı ıatılamıyacağı asgari 
fiatı ziraat nezaretinia bir eDÜl'Dllleıİ ta· 
yin edecektir. Bu fiat dü..aya bağday piyı· 
IUJ n asgari gümrük tarifesi azan itiba
re alınarak tesbit edilecektir. Nezaret emir
namesi mahsulün ehemmiyet Ye cimine gö
re satılabilecek buğdayın lmsusiyetleriııi, 

fiatm cari olacağı müddeti, bekliyen boğ. 
dııylar için zammı iycap edecek depo maa· 
rafı tayin edecektir. Teshil edilen fU&İte 
~gun olmıyan buğdaylann satılması ve 
ılınması menedilecektir. 

Evelce tayin edilmiJ olan asgari fiat 
muhtelif teslim vadeli satıpara ait stok· 
lar için gene muteber olacaktır. 

Stok halinde mnhaf aza edilmiJ ve bir 

Sevr'de: İngiltere, Fransa, İtalya ve Ja 
P<>nyanın temsil edildikleri dört azadan 
nıUrekkep bir komisyon kapitülasyonlar
dan müstefit olan sair devletlerin müte 
h:ıssıslariyle birlikte veni bir usul tan?.in" 
edecek ve osmanlı hükOmetiyle isti~tt 
~tikten sonra bu usulii tavsiye edebile • 
c k. 

Jier mıntakadaki legion'a alınacak f"f • 
,.ııt ve zabitan o mıntaka ahalisinden ()I&· 

:alı ve muhtelif anasırın legion'da temsil 
« !itmesine imkan dairesinde iytina oluna
caktır. 

D) Düyunu umumiye ve osmanh han 

kasiylc anlaşarak Türkiye'nin usulü mec: 
kukatını tanzim ve ıslah edecektir. 

S) Düyunu umumiyeye tahsis olu"lar. 
varidat müstesna olmak üzere Türkiye'
nin bilcümle varidat• işbu maliye komis
yonunun emrine verilecektir. Komisyon 
bunlarla 

nebiyenin tiirklerle müsavi vergi verme- eneden diğer seneye devredilmiı olan bni 
sini temin edecektir. Keza bu teklifat daylarm piyasada alınıp sah1ması için zira· 
gümrük resminde lüzum görülecek tadi-

at nezaretince tesbit edilen formüle uygun 

Huınımeti osmaniye bu usulil kabul et 
m ePi ı;imrfülen tf'nhhüt edecek. 

Mart 921 teklifinde: işbu komisyonna 
Türkiye'nin dahi temsiline düveli iytil5fi
yer razı o1makt -ı dır. 

Mart 922 trk'ifinde: aynı teklif. 
Lozan'da: Kaoitüler hiç bir kayıt yok

tur. ! 
İstişari mahiyette olmak üzere bir kc.ç 

ecnebi müteh1ssısını bf's sene icin hizmr
tinıize almavı kabul ettik 

7) Ekalliyetlerin himayesi 

Scvr'dc~ 1918 mütarekelerinden sonra 
aktolunan bilcümle muahedatta mev1.;ut 
olan ahkıimdan maada Türkiye'ye bilhas· 
s zirdeki teabhüdat kabul ettirilmek iste
nilmi tir: 

A) Yerlerini terketmış olan bilcümlr 
gayri türklcrin yerlerine iadesi. 

Reisleri Cemiyeti Akvamca tayin l"dİ· 

lecek olan hakem komisyonları vasıtasiyle 
tunların hukukunun iadeı.oi ve ezcümle bu 
komisyonların talebi takdirinde ga7r· 
türklf'rin tahrip edilmiş emlakinin tamiri 
~nnnmda ücretleri hükumetçe tesviye edi 
lec~k isçilerin tedariki. Tehcir ve bun<ı 
mümı\sil işlerde zimetha1 oldukları m-:r: • 
kur komisyonlar tarafrndan iddia olunan 
bilcümle eshasm tebidi ilh ... 

B) Türk hükumeti Pkalliyetlerin paı· 
IRmerıtoda t<'msili nisbisini temin eden bir 
intihap kanun p rojesini ;ki sene zarfr:ıd· 
~üvel; mütt .. fikaya arzedrct'ktir. 

.• C) PatrikhnnPlere ve bunlara mÜmdsil 
>nues esııta aı't h"l .• 1 . . k • . ı cu'TI e ımtıyazat ta "-:vr 
ve tezytt «"dilmt>kte v,. h•ınlarrn irtırt> • 

dikleri mektep, ivtamhanc ve saire husu . 
sur da o an .. kadar hük"m t' h f 

u c ın mu a az;> 
etmiş olduğu nisbi bir mUrakabe hakkı '1 
hi refcdilmPktedir. cı 

D ) Dı.iveli iytil§fiye, Cemiyeti Akvnm 
mı:.clisiyle biJaistişate işbu mukdrı ernm 
t~mini icrası için ittihazı Iazımgelen ted.tbi 
ri tespit edecf'kterdir Türkiye bu hu~.ıs
ta bilahare ittihaz olunacak her tedbiri ka 
buı ed .. cf' &;,.,j şimdiden tcahhüt edecektiı 

Mart 921 tt'klifinde: Ekalliyetlerden 
btıhis yoktur. Bu teklif Sevr'de yapılacrık 
troailattan ba"ıis o1du"u için bundan mez 
kC•r muı\hedenin f'kcılliyetlere ait kt.:;mının 
t?.dil f'dilmiveceüi istihrac olunabilir 

r.ıı~rt ~2 tckı:t;nde: Türkiye ve Y•J · 
r-.,,; .. +.,"'rl,.~i Pk~llim•tlcr hakkında bir ~jl 

- Kuvayı bahriyemiz yedi r.loop ve 
a1tı torpidoyu tecavüz etmiyecek ve hiç 
cir tnvyare ve kabilisevk balonumuz olmı 
ı;:ıcaktrr. 

Evvela 
Kendh:ine ve Tür~e'de kalacak olan 

diiveli itilafiye işg~1 kuvvetlerine ait 
mnsarifi tediye ettikten sonra 30 teşrini· 

cvel 1918 tarihinden beri düveli itil:ifiye 

Hitı icraya matuf olacaktır. 
Lozan'da: Kapitü1asyonların her nevi 

tamamiylc ve ebediyen lfiğvolunmuştur. 

12) Boğaz komisyonu 

"eıika tabtmda mümkün olabilecektir. 
Ziraat nazırı bir ay zarfmda bir emir

name ile ve piyasanın ihtiyapannı nazan 

itibare alarak buğdaydan on yapma nisbe
tıni ve değirmencilerin tebdili ıekiJ veya 
ihraç suretiyle ortadan kaldırmalan lizım 
gelen un iktarmı teshir edecektir. 

Düveli ıytilafiyeye mensup askeri, b,,b. 
n ve havai kontrol komisyonları memfo . 
kttimiz öahilinde her türlil murakabc-d,. 

Scvr'de: kcdinç mahsus bayrağı, biit· 
çcsi ve zabıtası bulun~cak olan işbu ko
misyon gemiJerin boğazlardan müruru, 
fcn °rler, kılvuzluk- ilh ile iştigal edecek 

ve evelce mcc1isi filii sıhhinin iyfa eyle 
diği vezaifle tahlisiye hidematı badema 

komisyonun nezareti altında ve onun ta
limatı dahilinde iyfa kılınacak ve komis • 
yon boğazların serbestisini tehlikede ad· 
edi:ıce düveli itilafiyeye müracaat edehi 
:eceklerdir. 

bulunmağa haklan vardır. Bilhassa ask,. 
i komisyon; 

Türkiye'nin istihdam edebileceği. po • 
ı tl, gümrükçü, orman muhafızı ve saire 
•ibi mrmu .. inin mikdarını tayine, 

Fazla kalacak esliha ve ceph·nemizi 
tesellüme, 

Memleketimizin mcnatıka taksimine, 
her mıntaka<la bulunacak jandarma ve 
kıtaat1 mahsusa miktarının tayinine, bun
ların tarzı istihdam ve istimalini mura -
kabeye, ecnebi zabitanın miktar ve nisbr 
tini tayine \le hükumetle miişterekcn Y'! 
ni kuvayi müseHehamızm tanzimine ilh .. 
memurdur. 

Mart 921 teklifinde: 

Jandarma miktarı 45,000, kıtaatı malı 
susa 30 bine ibHiğ olunmuştur. 

Jandarmanın tarzı tevzii, düveli itil§ 
fiyeye mensup salifüzzikir kontrol ko
misyoniyle hükumet arasında anlaşarak 

vaki olacaktır. 
jandarmada zabitan ve küçük zabi

tan nisbeti teıyit edilecektir. Ecnebi ~a
bitan miktarı azaltılacak ve bunların kr
taata tevzii, kontrol komisyonu ve hükfl 
met arasır da bilitilaf kararl:ıştırılacak

tır. (Bunda ihtimal h er mı:ıtakada aynı 
millete mensup ecnebi zabitan bulunm; -
\"ar.ağı kastedilmiştir.) 

Mart 922 teklifinde: 
Ücretle müstahdem osker usulilniln 

ipkası 

Jandarmanın 45.000 

Kıtaatı mahsusan•n <O bine ibHiğı. 
Jandarmada ecnebi zabitanının istihda· 

mı Türkiye'ye tavsiye edilmekle beraber 
bu cihet şart olarak dermeyan edilme
nıektedir. 

• Loz:m'da: Trakya ve boğazlarda gay· 
rı askeri hale ifrağ olunan menatıka ait 
tahdidattan m:ıada hiç bir kayıt yoktur. 
Hatta boi!az · · · ·k· _ ., ıçının ı ı tarafındaki gayri 
asken mıntakad 12.000 asker bulundura 
':>ilmek hakkını muhafaza etmişizdir, 

Bu menatık için bile hiç bir kontNl 
'-abul edilmemiştir. 

9) Ceza. 

ordularının gerek bugünkü Türkiye·de 
gerek osmanlı imparatorluğunun muhte· 
lif 2ksamındaki m;ısarifini tediye cyliyt 

cektir. 
Saniyen: 
Türkiye, dolayısiyle 2arardide olan 

~iletimle düveli müttefika tebaasının za
rar ve ziyanını tazmin edecektir. Türki· 
ymin ihtiyacatı bundan sonra derpiş edi. 

lecektir. 
Ş) Hükumetçe verilecek her bir imti-

yaz için maliye komisyonunun muva -

fakati şı:rttır. 

T) Komisyonun tasvibiyle elyevm ca 
ri olan düyunu umumiye tarafından bazı 
7dridatın doğruclan doğruya cibaycti uou -
lü mümkün olduğu kadar geniş bir suret. 
te tevsi edilecek ve bütün Türkiye'yc 
teşmil olunacaktır. 

Gümrükler, maliye komisyonu tara
f ındcı:n azil ve nasbolunan ve kendisine 
karşı mesut bulunacak olan bir müdurü 
umuminir. idaresinde bulunacaktır. ilh-. 

Mart 921 teklifinde: salifüzzikir ma 
liye komisyonu türk maliye nazırının ri
yaseti fahriyesi tahtında bulunacııktır 
Komisyonda bir türk murahhas buluna
cak ve bunun türk maliyesine ait :nesa· 
ılde reyi olacaktır. Müttefiklerin .nena
fii maliyesine müteallik mesailde ise 
türk murahhasının salahiyeti ancak ist'i· 
(ari mahiyette olae<ıktır. 

I~omisyonda Amerika, İngiltere, :Fran 
sa, İtalya, Japonya ve Rusya'nın murah 
hasları iki reye malik bulunacaklardır. 

Amerika arzu eylediği andan ve Rus
ya cemiyeti akvama dahil olduğu takdir 
de ve o andan itibaren komisyona iştirak 
~debileccklerdir. 

Komisyon azaları muafiyeti diploma
tikiyedcn istifade edeceklerdir. Komisyo 
na münavebe ile ve ikişer sene müddetle 
iki reye malik devletlerin nrnrahhaslan 
riyaset edecektir. 

Mart 921 telclifi11de: Türk mıırahhJst 
dahi iki reye malik olacak ve boğazl.ıt 
komisyonuna riyaset edecektir. 

Mart 922 teklifinde: keza türk mu· 
rahhası komisyona riyaset edcektir Bo
ğazlarla al5kadar bi!cümle devletler ko
misyonda t emsil edileceklerdir. 

Lozan'da: k o1nisyonun riy<ı .. eti bize 
verilmiştir. 

Komisyonun vazifesi sefainin boğaz

lardan müruru keyfiyetinin boğazlar mu 
kavelesi ahkamına muvafılt olmasına iti-
nadan ibarettir. Komisyon ler sene ce -
miyeti akvama rapor verecektir. 

Keza mczklır muahede ile 1stanbu1 

Türk parlamer.tosu, tiirk maliye n zı 

riyle maliye komisyonu tarafından mü~
tereken ihzar euilccek olan bütçede t a -
dilat yapmak salahiyetini haiz buluna· 
caktır. Fakat bu tadilat bütçenin tevaı:ü 
nünü bozacak şekilde ise bütçe bernyi 
tasdik maliye komisyonuna gönderilecek 

tir. 

daki beynelırl' • sthhije meclisi 15ğvolu 
narak sıhhiye umuru Turkiye hükUnıcti
ne terkedilmiştir. 

Geçen seneye ait buğdayların kullanıl
ması değirmencilere ancak 1 lc_şrinisaol 
1934 len itibaren zorlanabilecelrtir. Çiftp. 

Jer veya f ınncılık zirai kooperatifleriyle 

mübadele suretiyle çalışan değirmenciler 
lio icbardan miistemadrrlar. Değirmencile
rin övütme vergisi yaptıkları i~in çokluğu
na göre kental bapna 1 frankla 1,75 franli 
arasında değiıecektir. 

Çiftçiler övülmeye verecekleri buğday .. 
larm kental bapna 3 frank vergiyle mükel

teftirJer. Bu vergiden ıeoede insan bapna 
3 kentale kadar değirmenciler ve fmncı .. 
larla mübadele suretiyle çalışan fakir köy-, 
löler .. stema tutul u.ldardır. 

Maliye nazm zirai kredi milli sandığı 
emnne o/o 2 f iz rayiciyle 500 milyon 
franga kadar av ns vermiye salahiyettar
dır. 

Bu yeni buğd y kanımlannm Fransa• 
nm buğday istihsal ve müstahsillerinin n
ziyetin e ci~di bir salah oynndıracağı ümit 
~di1mektedir. 

LEKO DO PARl'dea 

Siirı're :yeni hir cadde 

Siirt, 23 - Açılmakta ol:ın ik: 

niş caddenin birinci kısm'Om inşaatı 

miştir. Metruk bir h:ıldc ol·n Billariı 

kaplıcasının tamiri tamamlanarak halka 

s.~Ilmıştır. ( A.A.) 

Paristen ge'en 
·sanatkar 

bir Türk hilkfımeti imtiyazat vermek hıık 
krnı tekrar ihraz ee ::ektir. Ancak, türk 
maliye nazırı bu baptaki konturatların 
türk hazinesi menfaatine muvafık olup 
olmadığını maliye komisyonu ile birlik
te tetkik edecek ve bu bapta müştereken 
bir karar ittihaz edilecektir. 

.Muhterem Ef<'ndiler; Lozan sulh mu 
ahedenamcsinin ilıtiva ettiği esas.atı, di
ğer sullı tc'kliflcriyle dalıa fazla mu"a -
yeseye m3hal olmadığı fil.rindeyim. Bu 
muahedename, tiirk milleti tılcyhine, 
asırlşrdanberi hnurlanmış ve Sevr mua
hedemımesiylc ikmal edildiği zanncdil· 
miş, bllyük bir sui kastin inhidamını İf 8· 

de eder bir vcsik rr. Osmanlı devrine 

Terzi zade Osman Zeki B malı· 
dumunu dahi uzun müd Jet Pa : te 
yüksek ter.zilikte yetiştirnıeğe 
vaf fak olmuştur. 

mu· 

• ; t ' ~'-=-:,.. + ~' •;t ...,,., ,. .. ;;1 v,. hw,1~.," Sevr projesinde: Türkiye, harp esmı· 
h .. · t - h"kirıf' n .. :-·u,.t <>hııt·lt irin C,.ıni- .. rnd:ı kııvaidi harbiyeye milhalif surett<' 

Mntt 922 teklifinde: maliye komisyo
nu teşkilinden sru-fınazar edilmektedir. 
Fakat düveli müttefikya olan harptım 

ait tarihte emsali nt:mcsbulc bir siynsı Bankalar caddesi T ı. 3141 
zafer r.scridir I 7 ? 
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Yangınlardan Korunma Çareleri • 1 Kumbara bütün bir 
YERLİ MALi 
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-------------------------------------- ı - Kayışta mermi tabliyebanesi 

15.8.1934 

TUFAN - HIZIR 
Yangın söndürme Makineleri 

Milli Müdafaa Vekaleti Celilesince 934 senesinde yer· 
1i ve ecnebi markalı makineler arasında vapılan muka· 
yeseli tecrübelerde birinciliği kazanmıştır. 

Ankara'da 5ıiatıs ınahallı 

Hanif Zade Biraderler 
Bankalar caddesi No. 8 

Kataloğ ve iyzahat için lutfen miiracaat Telefon: 3150 

T·~ rkiye Ziraat 
Bankasın.dan: 

(6) mü(ettiş namzt'di almmak üzere 11. 8. 9:-J4 cu 
martf'.sl ~iinü saat 9 da Ankara ve lstanbul Ziraat Ran -
kalarmda bir miisabaka imtihanı açılacaktır. l\f föıabaka 
ya iştirak edeceklerin (l\1iilkiye) veya (Yiik~ek lkt11~at 
•e Tif'aret) mcktehinden ve yahut Hukuk Fakiilte"4inden 
mezun h11hınma1an ve yirmi vaşın(lan a~aiit, otuz yaşın-
8an vnkan olmamalan lazınulrr. 

Mii(f'ttİ' namzetlerine (140) lira maa~ verilir. iki 
senelik stajdan sonra yapılacak me5'1eki imtihanda mu
wff ak olanlar (175) lira maa~la miifettişliğe terfi et· 
tirillr. 

imtihan prowammı ve cıa"r ~artlan havi mathualar 
l\.nkara Ziraat Ranka~ı Tf'ftiş Heyeti l\1ii<liir1iij!iin,)f'n Vf' 

fsıanhul ve fzmir Ziraat Rankalanndan tedarik edt>hi
lir. Talipler hu mathnada vazıh vesika1an bir mektup
la birliktf' Ankara Ziraat Rankası Tefti~ Reyf'ti mfüli.ir
liii!iine nihayet 26. 7. 931 perşemhe ~iinii ak~amma ka 
aar ~ömlermek ve·ya bizzat vermek surf'tivlf' miiracaat 
f'tmiq J.nlımmRlHfırlar. 7-25Q2 

Haymana kaplıca arı 
• Yaz tatillerinizi Haymana kaplıcalarında geçiriniz. Ana
tiolunun en eski ve şifa hassasiyle meşhur olan Haymana 
kaplıcaları yeniden inşa edilmiştir. 

Mlitehassısların aylarca üzerinde çalıştıktan bu kaphca
lar romatizma, ekzama ve alelumum cilt dahili hastalıklara 
birebirdir her gün muntazam vesait vardır. İtfaiye meyda· 
nında Haymana otelinden otomobil sorunuz. Telefon 2744 
'lınkara'dan Haymanaya iki saatte gidilir. Cumaları sabah gi 
<ıio aksam gelmek de mümkündür. 7-2824 

ihtiyarlamamak için 

Bira içmelidi. 
Voronot aıw Japbrarak ıeoçleıeo bir &al gençliğini &flJa değil a1111 

müteakip ber fÜD muntauııum aldığı biralara medyun olduğuna H ucak 
bu sayede kendinde kunel ye diaçl.ik biuettijini ıiylemiıtir. Fenni olao 
hakikat te budur. Genç kalmak bayabnızı ıeTIDek hayattan ıeyk almak 

BiRA ICINIZ 

lktısat Vekaletinden: 
Ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne birisi elektrik öbürü me

kanik ölçüleri mütehassısı iki fen müşaviri ve birisi kimya 
öbürü elektrik diplom mühendisi, iki laboratuvar mühendsi 
ile Ankara, İstanbul, Samsun, Mersin ve İzmir'de çalıştırıl
mak üzere teknikum, Robertkolej veya Sanatlar mektepleri 
elektrik ve makine ş_ubelerinden mezun 15 ayar fen memuru 
ve büro işleri için bir mümeyyiz alınacaktır. 

Ehliyet imtihanları 31-7-934 tarihinde Ankara'da ölçüler 
ve Ayar Müdürlüğünde ve İstanbul'da Ölçüler ve Ayar Baş· 
müfettişliğinde yapılacaktır. 

İmtihan mevzulariyle taliplerin en geç 28-7-934 akşamı· 
.adar Ankara'da Ölçüler ve Ayar Müdürlüğüne verme· 

--~i veya ~öndermeleri tazımgelen vesikalar hakkında An
kara'da Ölçülr ve Ayar Müdürlüğünden ve İstanbul, Sam
sun, Mersin ve İzmir'de Ölçüler ve Ayar Başmtifetti!?likle
rinden malOmat alınabilir. Evelce müracaat etmiş olaı1ların 
<ta müracaatlarını yenilemeleri ve noksan vesikalarını ta· 
mamlamatan lazımdır. 7-2869 

Mektepler alım satım 
komisyonundan: 

lsmelpaıa kız enstitüsü koridoruna aç.r1acak olan dört adet pence • 
tenin 26.7.1934 pertembe günü saat 15 te ihalesi yapılacakhr. 

Talipler ,artnameyi öğrenebilmeleri içia her ıün mektebe müracaat 
Mebilirler. (1638) 7-2873 

Erbaa Belediyesinden: 
1 - 6059 lira 40 kuruş keşifli, Erbaada fenni mezbaha 

inşası tasdikli plan ve keşifnamesi mucibince kapalı zarf u
suli ile ve 31 gün müldetle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 11 ağustos 934 cumartesi günli saat 15 te Er
baa belediyesinde yapılacaktır. 

3 - Plan ve şartname örnekleri beşer lira mukabilinde 
Erbaa belediyesinden verilecek veya istiyenin adresine gön· 
derilecektir. 

4 - Taliplerin yukarda yazılı tarihten bir gün eveline ka 
dar o/0 7,5 nisbetinde teminat akçesi veya muteber banka 
mektubu ve ehliyetname ve vesikalariyle birlikte teklif va· 
rakalarım Erbaa Belediye encümenine vermeleri ilan olunur. 

(1600) 7-2814 

1 Serveti Fünun 1 
43 senedir durmdan oefÜ' vaziyf esini yapmakta olan bu 

1 h,.ftalı~ ~esımli gazt'temr. Ankarada sacı~ yeri A K B A 1 
kütüohanesidir. Sen•lik Abone 10 lira. Belıer ıaflSI 20 koro,. 

Havacıl!k ve spor 
123 üncü sayısı çıktı. 
-iÇİNDEKiLER-

- Milli kanat ianesi 
- Tayyare cemiyetine yardım için çalıpnlar 

- Havacılıkta beıinci gelen iogilizler, Ön safa geçmek için 
nasıl çalısrvorlar 1 

- On beı günden on beı güne 
- 12000 metreden iddiah bir atıhf 
- Stratosfere çrkma'a hazırlananlar 
- f ntikam maçmı Kamera kazanabilecek mi? 
- Unvanlannr kavbeden ring ıampiyonlan 
- Paolinonun teklifleri 
- Simdi de 40,000 metreye çıkacaklar 
- Bir fransrz tayyarecisinin fyranda bir ıer~zeftl 
- Guy de Maupasaot'dan tercüme: Baba (Hikaye) 
- Ankara v.üre' birincilikleri 
- Yeni neırirat 
- Kupon müsabakası ı 
- Sinema ve saire 

Nafıa Vekaletinden : 
Çubukderesi üzerinde beton olarak kısmen inşa edilmiş 

olan barajın geri kalan kısmının bitiri1?1e~i ve bu baraja 
ait muavin tesisatın yapılması ve bendın ınşası esnasında 

. d k t' Çubukçayı sularının akıtılmasını temın e ece muva«:i.tat 
mecraların açılması ve inşaatın tatbik ve icrasına muktazi 
bütün ameliyat kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuş
tur. 

Münakasa 5 ağustos 934 tarihine müsadif pazar günü 
saat 15 te Ankara'da Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamın
da yapılacaktır. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası ve ehliyeti 
fenniye vesikalan ile (67500) liralık teminatı muvakkateyi 
hamilen aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazım· 
dır. 

Talipler liu nusustalii ~artnameleri (20)° şer lira mukabilin
de Ankara'da Nafıa Vekaleti Malzeme müdürlüğünden te· 
darik edebilirler. · 

Halen şantiyede Vekilet emrinde l:)ulunan tesisat ve 
atat ve edevatın mfinakasa şartnamesinde tasrih edildiği 
veçhile bilabedet testim edilmesi de meşruttur. 

~ - . 7-2732 

ZAYİ 

JJ't numaralı araba plaka· 

mı zayi ettim. Yenisini ala

cağımdan eskisinin hükmü 

yoktur. Arabacı İsmail 
7-2914 

- iBnanm sıva ve çatı tamiri 
- Silah fabrikasında amele heli· 

ları 15.8.1934 
Yukardaki inpatlar hizalarm• 

da ırösterilen tarihlerde ayn ayn, 
,Juarlrk suretiyle ia&t l 4 de iha
leleri icra edilec:ektir. T alipleria 
teminat ile müracaatlan. (1590) 

7-2830 
MUHTELİF SARRAÇ MALZEMESi 

' "'~·."hhit nam ve Lesabıoa) 
Yukardaki malzeme pazarl"' 

' "r"tivle 7.8. 7. 934 tarihinde I& 

"t 14 te ihalesi irra e~ilecektir. 
Tal iplerin teminat ite müracaıtlan 

(1623) 7-2831 
YEVMiYF. f 10) - (15) 

KİLO SIGIR ETi 
Yukardaki malzeme pazarlli 

suretiyle 8. 8. 934 tarihinde saat 
14 te ihalesi icra edilecektir. Ta • 
liplerin teminat ile müracaatları. 
(1624) 1 '818 

Tophanede t~ıanbul Le
vazım t\mirliği Sntm 

Alma Komisyonu 
ilanları 

11.AN. 
Harbiye mektebi için 420.000 

kilo kuru ot 4 ağustoı934 cumarte 
si günü saat 14 de kapalı zarflı 
almacakbi. Şartnamesini göreceli• 
lerin her gün ve taliplerin belli ıa• 
atten evel teklif mektuplarım Tol)? 
hanede komisyona vermeleri. (78)' 

(3690) 7-2658 

Istanbul üniversitesi müba · 
yaat komisyonundan: . 

Üniversite merkezi ile fakülteler ve müştemılatının e• 
nei maliyesi için "Maden, kok, mangal kömürü ile odun~, 
müzayede münakasa kanununun maddei mahsusasına teV' 
fikan 15-7-934 tarihinden 5-8-1934 tarihine kadat kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. Taliplerin her gün mü
bayaat komisyonuna müracaatla şartnamelr.rini tetkik ede
bilirler. Talipler teminatlarını bir gün evel Üniversite mu• 
hasebesine yatırmalan ve ihale günü olan 5-8-1934 pazar gil• 
nü saat 15 te Üniversite Mübayaat Komisyonunda hazır buw 
lunmaları ilan olunur. (3843) 7-2750 

Askeri Fabrikalar umum müdürlüğündenı 
19 kalem marangoz alitr 11.8.1934 

,;oo torba çimento 11.8.1934 
2500 kilo Wasserğlas 25.8.1934 
5000 adet orijinal tahrip kapıülü 25.8. 1934 
1000 kilo fosforla bakır 20.9.1934 

2 ton antimon 20.9.1934 
(ukardaki malzemeler ayrı, ayrı, balada yazılı tarihlerde ıaat 1'4 

de ihaleleri icra edilecektir. Taliplerin f&rlname için ber gün saat IS,S 
dan 15,5 kadu satın alma komisyonuna müracaatları. (1601) 

7-2829 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden~ 

Kilogr. 
3,800 

988 
720 
450 

10 

Marka 
6379 
DCO 
DP 
RF 
PSM 
EA 

21 H J B F 
686 I P 
317 ET 
379 P N 
362,5 Bila 
363 P N 
29 HD 

328 P N 
91 L L 

139 L L 
1776 adet M C 

CT 

No. Kap Eşyanın cinsleri 
964 
1/15 

23/ 30 
15/ 19 
89166 

2701 
1/ 8 

1/ 3 
309/ 1() 

Bila 
Muhtelif 

19436 
?.23,327 

4 
9 

958/ 62 

1 İpek dantela 
15 Asitborik "sanayi içfa.., 

1 

8 Telefon teli mücerrel 
5 

" 
,, 

Mutfak taknnı 

1 Radyo 
8 Lastik ökçe 

3 Kurşun tüp 

,, 

2 Köseleli lastik ökça 
7 Demir nalça çivisi • 

17 ,, ,, " 
1 Yağlı boya resim 
2 Kundura kapsiilii 

1 Gramofon yayt 
1 

" " s t.ı:asrr ~apka 

112 L L 11 1 Gramofon yayı 
56 L L 14 1 ,, ,, 

2001 P N Muhtelif 39 Demir nalça çivisl 
195 P N 311 1 Lastik ökçe 
250 P N 21/22,24/ 25 4 Pirinç kundura kapsUll 
208 P N 232 1 Demir ,, ,, 

10 A 272 1 Demir İstor 
94 W B C 2509 1 Kükürtlü müstahzara1 
14 B A 2961 1 İpekli yün mensucat 

138 V L F 1594 1 Yün mensucat 
Yukardayazılı eşya 6-7-934 tarihinden itibaren açık artrt' 

ma suretiyle ve transit edilmek şartiyle Lsatıhktır. İstekli· 
terin 26-7-934 perşembe günü saat 16 va kadar satış komis-
yonuna müracaattan. (3663) 7-2692 



l 1S34 SALI ' 

1 M. M. V Sahn Alma Komisyonu ilanları 1 
Bergama' da bıılunan kıtaat ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarları 

raıılı sekiz kalem erzak münakasaya konmuştur. lhleleri bizalarmda 
Y~zıh günlerde yapılacaktır. Talipler §artmırnelerini gömı~k üzere. her 
~ ve münakasaya iştirak için tayin olunan günler~e teldıf ve temınat
larıyle Bergnma'da askeri satmalma komisyonuna mnracaatln. (1662) 

Cinsi ·ktarı Açık ve kapalı ihale giinleri teminat 
Sade yağ 9600 Açık pazarlılı 6-8-934 saat 10 612 lira 
Zeytin yağı 7500 ,, ,, ,, ,, ,, 11 163.13 Kr. 
Kura fasulya 32000 ,, ,, ,, ,, ,, 14 180 
Bulgur 50000 ,, ,, 21-8-934 ,, 1 l 262 50 Kr. 
Pirinç 21500 ,, ,, 21-8-934 ,, 10 319.88 
Un 360000 kapalı zarf 5-8-934 11 2025. 
Arpa 600000 ,, ,, 5.g.934 14 1350. 
Sığır eti 120000 ,, ,, 5-8-934 10 1350. 

7-290! 

1LA~ 

. Ordu ihtiyacı için (3000) 
kılo idrofil pamuk kapalı 
zarf usuliyle satın alınacak
tır. İhalesi 18-8-934 cumarte
si günü saat 14 tedir. Talip -
ler Şartnamesini görmek üze
r~. her gün öğleden sonra ve 
rnunakasaya iştirak edecek
lerin o gün ve saatinden evel 
teklif ve teminat mektup1a
tivle birlikte M. M. V. satın 
alına komisvonuna müraca-
atlan. (1668) 7-2906 

tLAN 

Ordu ihtiyacı için (93) 
kalem malzemei sıhhiye pa
arhkla satın almacaktrr. Pa
zarlığı 4/ 8 /934 cumartesi gü
nü saat 14 tedir. Talipler 
Şartnamesini görmek üzere 
her ~n öğleden sonra ve 
P.azarlıP.ına istirak edecekle
rtn o ı?:Ün ve sa~tinden eVf•l 
taminativlP. birlikte M. M. 
'V. satın etlma kn""'isyonuna 
tl'ıüracaatlan. (1667) 

7-2905 

fT.AN 

La 
50 ton linit kömürü, 5 ton 
vemarin ile 3 ton kuru o

~un Ankara Dekovil bülüğ'ü 
ıhtivacı idn pazarlıifo kon
lllustur. İhalesi 30-7-934 pa -
2artesi aiinü saat 11 de<lir. 
Taliplerin evsaf ve şartna
~evi ı?:Örmek üzere her gün 
?~leden sonra ve pazarlığ'a 
1 • 
Stırak edeceklerin de mez-
~~r günde teminatlarivle M. 
.uı. V. satmalma konıisvonu
na müracaatları. (16116) 

7-2904 

tLAN. 

Gazi Emir'deki kıtaat için 
145,000 kilo un kapalı zarfla 
rtıünakasava konmustur. İha 
~esi 7-8-Q34 sah günü saat 10 
<la vanılacaktır 

Talipler sartnamesini gör
tnek üzere her gün ve miina
kasava ic:tir;:ık kin de vevmi 
tnezkurna teklif ve teminat
larivle Burnova'da askeri sa
tın alma knmiı;yonuna rıHra 
caatları. (1665) 7-2903 

İLAN 

İzmit ve Tuzla'da bulunan 1 
k~taat hayvanatı için 366,000 
~ılo saman aleni münakasa 
ıle satın alınacaktır. İhalesi 
8-s-934 çarsarnba günü saat 
14 tedir T l" 1 sini ~ö~ a '?.er şartname· 

.. ek uzcre her ~ün 
ve mun~kasava istirak i in 
de vaktı muavvenı"nd ç . 

1 · 1 İ e temt· nat anv e zmit Ası ,. . ten sa-
tın alnıa knn·nc:von11na .. rnu-
racaatlan. (1653) 7-2902 

İLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı 1c;ın 
5"00 metre kaputluk kumaş 
k<)nah zarfla münakasava 
konmustur. Sartname ve nü· 
llıımesini P'Örmek ic;tivenle · 
tin her giin öğleden sonra ve 
nıiinakasava iştirak edecek • 
lerin 14 R. l 034 cumartesi aü. 
n·· "' 
1 

u saat 10. ı; <la teminatlariv-
e birfikte M. M. V. satmal
nıa komisyonuna müracaat -
lan (1570) 7--2771 

ı.LAN 

İstanbul Kumandanlığı 
kıtaatı icin (32,000) kilo sa· 
de pa~ı kaoah zarfla müna
k::ısava konmustur. fhalesi 
25 temmuz Q34 car~amba gÜ· 
rıil sa::ıt 14 te vamlacaktır. 
T;ıHnl ... r sartnamesini gör
mek üzere her giin ve miina
kasava 1c:tir:ık irin de vakti 
mu~vvenin~e tekl;f ve temi· 
n-:ıthrivle fc:t~nhul kuman· 
öanlıö-ı ~::ıtın ~lma k<'nıisyo
nuna müracc:ıtları. 0480) 

7-2638 

İLAN 

Hava ihtiyacı için 22.500 
metre çamaşırlık bez aleni 
münakasa ile alınacaktır. 
Sartnanıe ve nümun~lerıni 
görrrıek isth; enln hf"r g;;n 
öğ-leden sonrc ve münakasa· 
va istir::.k edeceklerin 1 l 8. 
1 Q34 çarşamba günü !'aat 
10,5 rfa tem;natlarivle birlik 
te M M.V S"mm alma komis 
yonuna müracaatlan. ft569) 

7-2773 

İLAN 

Hava ihtiyacı ic;in Jirok . 
lometre, navigTaf ve sekstan 
.ı:ıletl"'ri pazarlrkl$i alınacak • 
tır. Sartnamelerini P'Örmek 
istivenlerin her P'iin öt;Jpnıan 
sonra ve pazarhöına isti'ı~ak 
e<Iec"M,.ri,, 7-8-934 sah günil 
saat 10 .. ı; ö::ı tPTTIİnatlarivle 
hirlikte M M. V. satrnalma 
komi~vnnuna mür;:ıc;ı~tl~n. 

(1~~i) 7-2771 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 

evi Eskişehir oteline 
.:aat. Telefon: 3272 

• 

müra· 

~nkara -Acentası - . . 
MIHCI OGLU HALiL NACI 
-ANKARA-

ilan 
. Sdranbolu belediyesi için 

bır adet otopomp ve bir adet 
motopomp 8-7-934 tarihin
den itibaren bir ay müddetle 
kapalı zarf usulivle münaka 
saya konulmuştur. Taliple-
rin mezkUr belediye riyaseti
ne müracaatları ilan olunur. 

7--2809 

llAICIMIYf.il NJILUYL SAYIF 

Alakadarana müjde 
• 
1 • 

ı a 

!ili Malzemei lnıaiye l\1ağazasıoda. 

Aoafartalaı cad No: 77 

BANKASI DiKKAT. 
Banyolar. 
T ermosifooln,. 
Alaturka helalar 
Alafrnnka heliilar. 
La•abolar. 

Mektepler sabn alma 
komisyonu reisliğinden: 

İnşaat Usta Mektebi i<(in 22 ton İstanbul Çimentosu pa
zarlıkla a1ınacaktır. Talip olanların 26 temmuz 1934 tarihin 
de teminatlerile saat 15 te mektepler komisyonuna, şartna
meyi gönnek istiyenlerin de mektep müdürlüğüne müraca· 
atlan. (1655) 7-2899 

Macar Marşı 
. ,:.. . . . : ' . 

. ' .• • • . • t• 

ANKARA BiRiNCi iCRA MEMURLUCUNDAN: 
Bir borcun temini için haczedilip satışı tekarrür eden muntelifülcins 

alab ıürraiye ve teferrüah 28. 7.1934 cumartesi günü saat I O da sa
nayi caddesinde Aydın oteli yukansmdaki ve halen müdahhar bulunan 
alatızürraiye deposu önündeki meydanda birinci nrtımıası icra edile
cektir. Bedeli müzayidesi takdir edilen kıymetin yüzde 75 ini bulma· 
yanları aynı mahalde 4.8.1934 cmnartesi günü saat 10 da başlıyarak 
malların hitamına kadar devam edeceğinden taliplerin orada hazır bo
l acık memnra ve tafsill!t istiyenlerin bergün mesai saatlerinde 1. inci 
icranm 33/1257 No lu dosyasma müracaatları. 7-2893 

Mektepler satın alma 
komisyonu reisliğinden: 

Meslek Muallim ve İnşaat Usta Mektebinde aşağıda cins 
ve miktarı yazılı tenekeci işleri. il~ Ruberoit işleri pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Bu işe ginnek ıstryenlerin pazarlık günü o
lan 26 temmuz 934 tarihinde saat 15 te teminatlariyle ko
misyona, şartnameyi gönnek istiyenlerin de mektep ınü
dürlüJlüne müracaatları. (1654) 

418 Metre Tenekeci işi 
700 m/2 Ruberoit işi. /-2898 

Mektepler satın alma 
komisyonu reisliğinden: 

İnşaat Usta Mektebi için 150 m/3 ince yıkanmış kum pa
zarlıkla satın alınacaktır. Talip olanların pazarlık günü olan 
26 temmuz 1934 perşembe günü saat 15 te teminatlariyle bir
likte mektepler satın alma 'komisyonuna, şartnameyi gör
mek istiyenlerin mektep MUdürlüğüne mürac'aatları. (1653) 

7-2897 

u 
c 
u 

z 

Krome ve nikel bıteri •e musluklD 

Havagazı ocaldan. 
ELEKTRiK malzemesi. 
Htt nevi birinci ve tcmiı boyalar. 
Herkcıio menfaah iktızaımdı 
BiR KERE yeni açılan 1 S A K 
(Mammei lntaiye mağazası) Dl 

aiyuet etmeniz tnniye edilir. 
Tel: 2087 

Yakında hırdavat kısmJ aynca 

7-236) 

P E R U T Z marka 

FOTOGRAF CAMLARl 
FİLM VE FlLMPAKLERl 
FOTOGRAF ECZALARI 

GELMİŞTİR 

Başlıca satıldığı yerler: 

''HİLAL., KIRT ASİYE 
TİCARETHANESİ 

TARIK EDİP KÜTÜP 
HANESİ 

Ankara f..e,•azım Amirli-ı 
ği S tın Alma Komiq 

)'ODU h·lnnları 

lLAN 

Taıe f asulya, patlıcan, bamJtı, 
biı"beı, domates, patates alm caktır. 
Pazarlığı 2S - temmuz - 934 çar • 
§Mlba günü saat 11 dedir. TaliplP.· 
rin ~rtnamelerini görmek üzere her 
gün e pazarlığa ictirak İçin de vak 
bnda leminatlari le beraber Anka· 
re lenzım amirfi;;j satın alma ke. 
misyonuna gelme!Prİ .. ( l 649) 

7-2888 

N 1 HAV E T B U YAZ 

S0'3UK 

l C E C E K S I N 1 2. 
ZiRA: 

"FRIGIDAJRI 11 

6ayeslnde şaraplarınız, blraıarınız. ve her türlu içkilerlnfı 

so§-uıc tutulacağı gibi vayecekıerln z dahi sıhhi ve ta2'J 

~•arak muhafaza edilecektir. 

Bir teM ..-rlgldalre vardır. Hakiki ll'rlgldalre olandı•• 

BOURLA BiRADERLER ve $ 8
' 

FRIGIDAIRE il 
ELEKTRiKLi 010MATIK SOOUK HAYA OOLABı 

Oenenu Moton Mamulat• 

Ankara Vilayet 
Defterdarlığından~ 

1 Haziran 934 tarihinden itibaren mer'i olan 2459 No. lu 
Tayyare resmi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesi muci· 
hince verilecek arzuhallere 15 kuı:uşluk damga pulundan haf 
ka ayrıca bir kuruşluk Tayyare pulu yapıştmlması tazın 
geldiği görülen lüzum üzerine ilan Qlunur. (1631) 7-2871 

Polatlı Topçu Alayı satın 
alma komisyonunda. 

Alayın ihtiyacı olan 30000 kiJo sığır eti kapalı zarfl .. 
münakasaya konmuştur. TalipJeriıt 4-8-934 tarihinde mu. 
vakkat teminat1ariy1e birlikte Polatlı'da Topc.u Alayı SA 
AL. KO. nuna müracaatlan lüzumu ilan olunur. (1560) 

7-2790 

Harita Umum Müdürlüğünden: 
1 - .. H::-rita ~mum M?~ü~lüğü Jeodezi şubesi için (1) 

adet bu~u.~ Wıld teodolıtinın aleni münakasası 12. 8. 934 
pazar gunu saat (10) dadır. 

2 - Ta~ip!erin Şartnameyi görmek üzere her gün ve mü· 
nak.~saya ış~ırak .edeceklerin de vaktinde tcminatlariyle Ce
becı de Harıta Umum müdürlüğü Satmalma komisyonuna 
gelmeleri. (1571) 7-2761 
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P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
İzmir Merkcı evrak ve paket postahaneleriyle şimendi· 

fer istasiyonları ve mezkur postahanelerle vapurlar ve şehir 
dahili merakizden Basmahane, hükumet, karantina, alsan
cak merkezleri arasındaki posta nakliyatı 21-7-934 tarihin
aen itibaren 9-8-934 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin 
geraiti anlamak ve 8880 lira ve bedeli muhammenin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkatelerini vererek 
tekliflerini dermeyan etmek üzere Ankara ve İzmir Başmü
aürlüğünde müteşekkil münakasa komisyonuna müracaat-
tan. ( 1661) 7-2908 

Edirne Belediye 
iyaset • nden: 

Demir Bileyzik, piriz musluğu 3/ 8 bronz, tahta kuverkl, 
Tüp Anlanj, Buşakle, istihlak musluğu, beş metre 3/ 8 de
mir boru. 

Şehrimizde evlere verilecek su için yapılacak asgari 500 
ev tesisatının yukarda cinsleri ve fenni şartnamesinde de 
evsafı gösterilen malzeme ile tesisi 20 gün müddetle ve ka· 
palr zarf usuliyte münakasaya konulmuştur. Taliplerin tek· 
lif edeceği bedel üzerinden o/o de 7 ,5 nisbetinde teminat mek 
tubunu ve teklifatmı havi pullu varakayı bu işle iştigal etti· 
gine dair ehliyetnamesini bi•· zarf derununa koyup üzerine 
"Branşmanlar., ibaresini yazarak 4.8.934 tarihine kadar bele 
C3iye encümenine vemıelidir. Malzeme nümuneleri ve fenni 
şartnameyi görmek istiyenler Edirne belediyesine müracaat 
ederler. İhale 4 ağustos 934 tarihine müsadif cumartesi gü-
nü saat 16 dadır. (3924) 7-2817 

RAKIMIYrrt MllllYE 

Devlet Demiryolları ve Liman - 1 
la ı lzmir 7 inci işletme Müfet - 1 

tişliğinden: 
Halkapınar deposuna vagonlarla vürut edecek kömürlerin tahmil ve 

tabliyesi iıi 19 temmuz 1934 tarihindea itibaren 20 gün müddetle açık 
münakasaya konmuştur. ibate 7 ağustos 1934 sah günü saat 16 da iz. 
mirde iıletme müfettifliği makammda yapılacaktır. Bu iıin şartnamesi 
lmıirde isletme müfettisliği kaleminde ve Ankarada malzeme dairesin
d°e bulunduğundan bur~lara müracaatla tedarik edilebilir. Taliplerin 
300 liralık muvakkat teminat mektuba veya akçesi ile yevm ve ıaab 
muayyenden evel i,tetme müf etti~liğine müracaatları. 7-2872 

Musiki muallim mektebi 
müdürlüğünden: 

Musiki muallim mektebinin bir senelik ihtiyacı olan arpa, 
saman, ota talip olanların şartnamesini görmek istiyenlerin 
mektep idaresine pazarlık hususunda da 26-7-934 perşembe 
günü saat 15 te mektepler alım satım komisyonuna müra-
caatları. (1645) 7-2909 -----
Musiki Mua~lim Mektebi 

Müdürlüğünden: 
Musiki Muallim mektebinde yapılacak tadilat hakkqıda 

keşifnamesini görmek istiyenlerin mektep idaresine pazar
Irk hususunda da 26-7-934 per~embe günü saat 15 te mektep
ler alım satım komisyonuna müracaattan. (1646) 7-2910 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olup a~ağıda yazı
lı 10 kalem eşya aleni münakasa ile alınacağmdan (benzin 
aynca da ihale olunur) talipler yüzde yedi buçuk teminat· 
lariyle ihale günü olan ı 4 ağustos 934 tarihine müsadif sah 
{Ünü saat 15 te enstitü idare ve ihale komisyonuna müraca-
attan. (1659) 

Kilo G. Nevi 
5000-5500 Sabun 
2000-2500 Soda 

200-250 Fayda (yarım kilo kutu) 
300-350 Brosa (kutu) 

1000-1200 Pirit ,, 
600-750 Hasrr süpürge (adet) 
600-750 Cah süpürgesi ,, 
200-300 Si.ipürge sapı ı 
100-150 Sifon süpürgesi 
200-250 Benzin (teneke) / - ?.907 

24 TEMMUZ 1934 SAIJ 

Riyaseti Cümhur Ffarmonik 
Orkestrası Şef fiğinden: 

Riyaseticümhur Flannonik orkestrası heyeti için iki Y~ 
zı masası üç etajer üç döner koltuk 17 pençere için siyah pel': 
delik, üç parçadan mürekkep yerli deriden mamul ~oltu1' 
ve üç adet yangın söndürme aleti pazarlıkla almacagmdall 
şartnameyi görmek istiyenlerin her gün musiki mualliall 
mektebine pazarlık için de 2'3-7-934 perşembe günü saat 1S 
te mektepler satmalma komisyonuna müracaatlart. (1652) 

7-2912 

Sümer Bank Umum 
Müdürlüğünden: 

Sümer Bank hesabına A vrupa'ya bilmüsabaka makine, 
kimya, demir ve mensucat sanayii mühendisliği tahsili içiA 
10) talebe gönderilecektir. Müsabakaya aşağıda yazılı şart• 
lan haiz olanlar iştirak edebilir. 

1 - Türk olmak, 2 - Sinni 18 ila 25 arasında olmak, 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam bulunmak, 4 - Tam sıh • 
hatli olmak, 5 - Bir ti.irk lisesinin son üç sene zarfında çok! 
eyi derecede Bakaloryasını almış bulunmak. 6 - Bankaca 
istenecek kefaleti verebilmek, 7 - Kendi nam ve hesabın~ 
Avruoa'da tahsil etmeğe mali vaziyeti müsait olmamak. 

Müsabakaya lise mezunlarından başka Darülfünun Ma• 
kine ve kimya şubesi müdavimleri de iştirak edebileceği gi-t 
bi mezkur mektebin son üç sene zarf mdaki mezunları dıl 
ayrı bir müsabaka imtihanma tabi tutulmak suretiyle Avro .. 
paya ikmali tahsile g.önderilebilirler. 

Taliplerin yukarda yazılı şartlan haiz olduklarını mli
heyvin talepnaınelerle Ankara'da Sümer Bank Umum MÖt 
clürlüğü Y. M. servisine miiracaat eylemeleri. (1651) 

7-2911 "'"'iT 

Mektepler satın alma 
komisyonu reisliğinden' 

Meslek Muallim ve İnşaat Usta Mektebinde aşağıda ci8a 
ve miktan yazılı doğrama kapı ve pençereler açık münakatıll 

· suretiyle yaptırılacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin o/o 7,5 ~ 
minatlariyle 16 ağustos 1934 tarihinde saat 15 te mektep~ 
komisyonuna, şartnameyi ve resimleri görmek istiyenlerilll 
de inşaat usta mektebi müdürlüğüne müracaatları. (1656) 

19 Adet tek kanatlı kasalı pençere 
8 ,, Çift ,, sürgülü pençer~ 
5 ,, tek ,, Kapı kasa~an 
t ,, ,, ,, Kapı 
2 ,, ,, ,, Kanı. 

4 ,, Hala kapısı 
2 ., Dış kapı. 1-~900 
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Çok Yakında Çıkıyor. 

imtiyaz ıahibi Ye baımuharriri 

FALiH RIFKI. .. 1 SİNEMALAR 1 
Umum Nefrİyab idare eden yazı 
lıleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankın caddesi civarında Haki • 
miyeti Milliye matbaasmda ba · 
11lmı§t1r. 

( YENi J BU GUM BU r.llN (KULOP) 

Abone ve iyli.n l;edelleri: Müea · 
seae vezneıiae nrilir. Yahaı poıb 
veya la.b. Jaııtaıiyle göaderlir. 
H~ ldmeaiaia tala.si ıaliJlireti 
Jtklmı.. . 
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