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HAKiMiYETi MiLLiYE TEMMUı 

CARŞAMB~ 
1934 

ON BEŞiNCİ YIL. No. 4671 Hergiin Ankara'da çıkar SAYISl HER YERDE 5 KURU~. 

Lozan günü,H alkevinde büyük bir Hava rekabati başlıyor. 
kalabalık huzurunda kutlandı. 

Dün halkevinde Lozan'ın yıldönllmi1nü kut/ulamak için hazır bulunanlar. , 

Dün Lozan aulhunun imzalandı
ğı günün on birinci yıl dönümü ol • 
tnak münasebetiyle Ankara Halk
evinde büyük bir toplantı olmuş ve 
Profesör Veli Bey tarafından bu gü 
nün ve Lozan sulhunun ehemmiyeti 
hakkında çok değerli bir konferans 
\'erilmiştir. Konferanstan sonra 
'

1
Himmetin oğlu" adındaki müzikli 

Piyes sahneye konulmuştur. Profe • 
sör Veli Bey: . . 

- Hanımefendiler, Beycf endıler; dıye 
başladığı konferansına şöyle devam et· 
tniştir: 

Lozan Muahedenamesinin imza edildi· 
gl gün Türk milletinin tarihinde, kötü bir 
devrin kapandığı, kutlu bir devrin açıldı-... 
gı gündür. 

Lozan Muahedenamcsinin imzasiylc 
kapanan devir, kapitülasyonlar devridir, 
ınilli esaret devridir. 

Lozan Muahedenamesinin imzasiyle 
açılan devir, tam hakimiyet devridir, milli 
istiklal devridir. 

Ve biz, Lozan gününü milli iktısadiya 
tırnızda, mim adliyemizde,, maliyemizde, 
dahili ve harici bütün siyasetimizde, 

MilH hakimiyet ve hürriyetimize ka· 
vuştuğumuz, bütün manasiyle müstakil 
milletler sırasına geçtiğimiz büyük gün 
olduğu için mübarek ve kutlu sayıyoruz. 

Hanımefendiler, Beyfendiler; 
1914--1918 dünya muharebesinde ga· 

lipler, her muharebede olduğu gibi, mağ
luplarını ellerinden geldiği kadar ezmek, 
ellerinden geldiği kadar kılıç hakkı almak 
Yolunu tuttular. 

Almanları, Avusturyalıları, Bulgarları 
rnalum metinlerle bağladılar. Osmanlı im
paratorluğunu da aralarında taksim etti
ler. 

Öz türk vatanı mukatides Anadolu da 
bu taksimde tlahil idi. 

Dünya kurulalıdanberi hür ve hakim 
yaşamış olan Türk milleti bir müstemleke 
Ahalisi vaziyetine düşürülmüştU. 

Padişah ile vezirleri buna razı olmu!· 
lardı. 

Türk milleti esaret zilletine katlana
mazdı. 

En derin ve en asil infiallerinde, en 
yüksek seciye ve meziyetlerinde kendini 
temsil eden Büyük KaJ.aamanı Gazi Mus
tafa Kemaı·c ve arkadaşlarına hemen bel 
bağladı. 

Galiplerin zul ·· . . rnune ve sarayın ıhanetı· 
ne karşı isyan etti. 

Gazi Mustafa. Kemal'in bayrağı altın
da toplananlann ıdare ettiği bu mukaddes 
isyan ilk devrinde gerek memleketin 
içinde, gerek dışında en müşkül şartlar, 
en müthiş engellerle karşılaşmıştı. 
Hasmfuıe ve kötü maksatlı binbir scşit 

tesir ve tezvir altmda kalmış; ezgin, bez
gin, ümitsiz bir halk kütlesi canlandırıl
mak, ümitlendirilmek, inandırılmak, teş
kilatlandırılmak, ayaklandırılmak, 

yetlerini tesirsiz bırakmak, safdil 7avallı· 
ların masum dalaletlerine meydan l>ıral~

mamak lazımdı. Mrntaka mıntaka ve y.ı
vaş yavaş uyanmıya başlıyan milli hareket 
leri, başsızlık, birbirine aykırılık tehlike
sine düşürmemek; 

Hepsini bir hedefte, a::.ıl büyük hedef
te, milli kurtuluş ülküsünde toplamak, bir
leştirmek lazımdı. 

Anadolu'daki saltanat enkazının yerine 
yeni otorite temellerini atmak; milli mlı
cadcleyi bütün kanaat ve imaniyle benim
siyecek milli hükumeti bir an evet kurmak 
lazımdı. 

Milli mücadelenin dışarı cephesi ise, 
bütün bir husumet alemiyle kuşatılmıştı. 
Dünya efkarı umumiyesinin nazarında 

Türk milletinin vaziyeti, sadece, harptan 
mai!lup çıkmış bir millet vaziyeti değildi. 

Profes6r Veli Bey. 

Türk milleti Büyük Harbın en lekeli, 
en ağır cezalara layık cürüm ortakların
dan biri sayılıyordu. 

Esasen Harbı Umuminin mağluplarına 
galipler tarafın~n tahmil edilen hükümler 
alelade sulh muahedelerinin mutat hüküm
lerinden farklı idi 
MağlUplara, bütün dünyanın başını har 

hı umumi ateşine yakmış mücrim millet
ler muamelesi yapılmak istenilmişti. 

Dünyanın dörtte üçü bu mücrimliğe 
inandırılmıştı. 

Türk milleti ise, eı.babı müşeddedeli 
suçlulardan biliniyordu. Garibi şu ki, Türk 
milleti bu iftiralara yalnız düşmanları ta
rafından değil,, dünkü harp ve mukadde
rat arkadaşları tarafından da hedef oluyor-

.ı. 

Büyük muharebeyi bitiren sulh mua
hedenamelerindeki hükümlerin mazideki 
emsalinden farklı oluşu ve bu metinlerin 
bazan beynelmilel birer ceza ilamı tesirini 
vermesi işte bu müstesna husumet hava
sından neşet etmişti. 

V c yeni baştan bir milli ordu kurul- Arkada§nnız Burhan Asaf B. Merkezi Av-
ınak lazım idi. rupa'da altı haftalık bir tetk'ık hat" d 

y ·· b · d seya ın en 
er yer alevlenen ve her gun ıraz a- döndü. Arkadaıunızın b ha ·· ·· 

ba genişliycn fesat ve hiyanet ocaklan bas • • I u ıeya t goruıle • 
trnlmak, söndürülmek tepelenmek lnzım· jrme ait yazı annı bugünden itibaren beıin-
dı. ' ci sayıf amızda derce baılryoruı. 
Sar~ın ve etrdm.ı:.n melanetkir faali-

Ve gene aynı husumet havasının tesi
riyledir ki, Türk milletinin ayaklanmasını, 
dünya efkarı umumiyesinin verdiği bir a
dalet kararına karşı irtikap edilmiş ve şid
detle tedibi farzolunan küstah bir hakaret 
gibi gösteren diplomatlar fikirlerini kolay
lıkla kabul ettirmişlerdi. 

Hanımefendiler, Beyfendiler; 
Şu izahatı vermekle hatırlatmak ıstı· 

yorum ki, Türk milletinin taliini (Scvr)' 
den (Lozan)'a çevirmek kolaylıkla olma· 
dı. 

Bunun için hesapsız husumet, güçluk, 
fütur amilleriyle Türk azminin, Türk fe
ragatinin, Türk mukavemetinin şenelercc 
çarpışması ve bütün bu menfi 6millerin 
mümessili ve ana yatağı olan düşman or
dusunun denize dökülm si lazım geldi. 

Türk milleti Gazi Mustafa Kemal ve ar
kadaşlarının kumandalarında buna muvaf· 
fak oldu. Ve Lozan gününe i~te bu suret
le erişti. 

Lonzan'da kazanılanın kıymetini hak
kiyle tal:dir etmek, ( Lozan zaferi )nin 
Türk milletine verdiği nimetlerin zevkini 
bütün tadiyle tatmak için, benim gibi, sal
tanat devrinin kapitlilasyan zilletlerini, 
kapitülasyon esaretlerini çekmiş nesiller
den olmak lazımdı. 

En genç nesil bu acıhkların ne olduğu-
nu bilmez; bitmediği için bugün vatanın 
her yerinde ve her işinde hüküm süren 
milli istiklali, milli hakimiyet ve milli gu
rur kudretinden mahrumluğun boğucu e
sirlerini tasavvur edemez. 

Mesela, Türk vatanının şimendifer hat 
ları, bugün, Akdeniz'lc Karadeniz'i birbi· 
rinc bağlamıştır; şark hudutlarımıza dayan 
mak üzeredir; mevcut hatların hemen bep-

1 si millilcştirilmiştir. 
Cümhuriyet devrinin bu muvaffaliiyct· 

leri, bugünkü nesle belki pek tabii geliyor. 
Bir adam bahçesinin yollarına kum dö· 

şemekte nasıl serbest ise, bir millet de yur 
dunun yollarına hat döşemekte öylece ser
best değil midir? 

Aziz dinleyicilerim: bugün bu derece 
basit ve tabii görünen bu iş kapitülasyon· 
lu devirlerde muazzam bir harici siyaset 
meselesi idi, nazik bir hukuku düvel mes
elesi idi. 

Çünkü memleketin her mıntakası şu 
veya bu ecnebi nüfuzunun servitütleri ık
tısadi, mali, siyasi alakalan ile bağlı idi. 

Devletin, müstakil ve milli refah ile, 
milli müdafaanın icaplarına uygun bir şi
mendifer siyaseti takip edebilmesi şöyle 
dursun bir bataklığın kurutulması, bir ma· 
denin işletilmesi bile böyle alakaların tesi
rinden kurtulamazdı. 

Memleketin iktısat ve imar faaliyetleri 
milli ihtiyaçların şartlarına değil, bir ta· 
raftan Babıali'nin taviz vermek mecburi
yetlerine, diğer taraftan tavizi alanın aza
mi istismar, azami kar temin etmek dü
şüncelerine tabi idi. 

Bütün memleket bir arpalık halinde, 
yabancı mliessirlerle, yerli saray çatkınla· 
rının me'keli olmuştu. 

lsmet Paşa Lozan'da bu devri kapam· •• 
saydi, Türk milleti birkaç nesil zarfında 
Çin Kulileri derkesinde umumi bir sefale
te dlijecekti; müstemlekelerin yerli halk1 

(~na 5. inci sapfatla) 

London Derri'nin beyanatı - Amerika 
hava programı. 

iki gündür Nevyork ve Londra'dan 
gelmeğe başlıyan telgraflar, Fransa'ya 
nazar.an geri vaziyette bulunan lngilter
nin hava kuvvetlerini arttırmak yoluııda 
ciddi tedbirler almakta olduğunu ve A· 
merika'nrn ]aponya'yı göz önünde tuta
rak h3zrrlandığım anlatıyor. 

Avam kamarasında beyanatta bulunan 
M. London Derri'nin bulduğu dört çare, 
Makdonald planından daha eski zaman· 
lardanberi birçok defalar tekrarlanmış 

esaslardan başka bir şey değildir. 
Ancak, telgraflardan anla§ılaoağı 

iizcre, dünya yeni baştan silahlanm3k ve 
bİJhassa h;wa kuvvetlerine ciddi ehemmi 
yet/er vermek vaziyetinde görünüyor. 

lNGILTERE SON ÇAREYİ TAY. 
Y ARELERINl ARTIRMAKTA 

BULUYOR. 
Londra, 24 (A.A.) - Lortlar 

kamarasında söylediği bir ~tukta 
hava nazırı Lord Londonderry, ge • 
çen cuma avam kamarasında M. 
Baldvin tarafından bildirilen beş se 
nelik hava planını ve lngiltere'nin 
hava kuvvetlerini arttırmasının se · 
beplerini iyzah etmiştir. 

Nazır, mesai fırkasına mensup 
muhalifler tarafından, silahları hı -
rakma konferansı netiycelenmeden 
ve Fransa ile yapılan son görüşme • 
lerden sonra İngiltere kabinesinin 
silah kuvvetlerini arttırmak husu • 
sunda verdiği karara teessüfü mu • 
tazammın verilen takrirtı hükumet 
namına cevap vermiştir. 

Lord Londonderry, harptan son
ra lngiltere'nin dünyanın en lruv • 
vetli hava hükumeti olduğu halde 
bugün beşinci dereceye düştüğünü 
hatırlatmıştır. 

Nazır, hava ordusunu 52 filotil
la olarak tesbit eden 1923 progra • 
mının, o tarihte, lngiltere'nin göz 

yumulamıyacak vaziyete gelen zaf .. 
na ilk çare olarak ileri sürdüğü üz.,_ 
rinde ısrar etmiştir. 1934 te ve gel~ 
cek 4 sene zarfında yapılacak olart 
inşaat, nazıra göre, o zaman tasav • 
vur edilen ve silahları bırakma me • 
saisinin tehir ettiği bir planın tatbfJ 
kinden başka bir şey değildir. 

Elindeki bütün vasıtalarla mil • 
letinin emniyetini t~min etmek olan 
vazifesini müdrik mesul her hangt 
bir hükUmet, hava kuvvetlerinin bu 
kadar acık olarak aşağı bir vaziyet• 
te kalm~sına müsaade edemez. Hü. 
kfunet, milli emniyetimiz ve imparC 

(Sona 2. inci sayı/ada) 

Reisicümhur Hz. 
nin teşekkürleri 

Riyaseticümhur Umumi Katip • 
liğinden: 

Reisicümhur H z. 23 temmuz bay. 
camı ve Lozan gününün yıl dönü " 
mü münasebetiyle birçok zevattaıt 

aldıkları tel yazısından dolayı te .. 
şekkürlerinin iletilmesine Anadold 
ajansım tavsit buyurmuşlardır. 

Sovyetler-Bulgaris 
tan münasebatı . 

Moskova, 24 (A.A.) - Tas ajan 
sı bulgar hariciye nazırı M. Bato .. 
lof ile M. Litvinof arasında tend 
olunan mektupları neşretmekted'r. 
Bulgar hariciye nazırı gönderdiüi 
mektupla Sovyet Rusya ve bulgu 
murahhasları arasında lstanbul'd.-

(Sona 2. inci sayıfada) 

~------------------···----------~-------
Ankara' da 

Dün Ankara' da 
çoktanheri görülmi· 
yen ve on beş da • 
kiyka kadar süren 
şiddetli bir kasırga 
olmuştur. Kasırga, 
Gazi Orman Çift • 
liği istikametinden 
gelmipir. Kasırga • 
nm geJiıi daha o • 
zaklardan belli o • 
loyor, bütün geçti • 

ği saba toz ve top· 
raktan IWm ve 

gözgöıii görmez bir 
bulat ile örtiiliyor· 

du. Bu kesif toz ve 
toprak Lulatu ıehir 
içine geldiği zaman 
sokaklarda gezmeli 

değil, durmak bile 
kabil olamamıştı. 

Kasırganın en ıid • 

detli olarak devam 

ettiği bet dakika f. 
çinde ıebir görül • 

mez bir bale gel • 
mişti. Kasırga ge • 

rek Jehir dıfmda ve 
gerek ıehir içinde u-

faktef ek basarat da 
yapmııtır. Bazı a • 

dünkü kasırga 
ve her tarafta sıcaklar. 

ğaçlar devrilmiı n . . 
lurılmı§ ve bazı Dürı kasırgada fotofral,ımrz 'tarafından blınan }alen1n rcsmı 

evJerin kiremitleri, saçaklan uç.muı ve bazı Ziraat vekaleti metereo1oji enstitüsün • 

tahta ve saç perdeler devrilmiıtir. Haber den aldığ1D11z malumatla, kasırga ıüratinin 
aldığmuza göre; Yüniı fabrikasmın boya· llnİyede azami 30 ve asgari 12 metre ol

bane daireıiıaia damı da kasırganın ıidde • daiu n kasırga cereyanmm kahnh(ıam f&• 

tinden uçmuftur. (Sorr• 3. inci 111yılaJa) 
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G LE so • 

YA"OA. 

tı at Nazırı 
geniş sal hiyet 

FRANSA'DA. 

M. Dumergin 
siyasi temasları. 

ITALYA'DA. 

ltalya ve deniz 
konferansı 

Hava rekabeti 
başlıyor. 

Sovyet - Bulgaris • 
tan miinasebatı. 

a dığ nı söy üyor 
Berlin, 24 (A.A.) - lktısat nazırı ha· 

kumetin kendisine çok geniı salahiyetler 
verdiğini söylemiş ve fakat Almanya aley· 
hine tevcih olunan mali ve iktısadi hücom· 
lar kartı koymak için f evkalide tedbirlerf• 

üracaat lüzumu olmıyac.ağı ümidini izhar 

1ltmiıtir. Mumaileyh İngiltere i!e olduğu ri· 
i diğer devletlerle de bir uzlaıma elde edi 

ler.eği kanaatinde bulunmuşhır. 

BiR TRANSATLANTiK KARAYA 
OTURDU. 

Hamburg, 24 (A.A.) - Hamburg ce
n Li Amerika hattında işliyen Monte Ro!a 
gemisi 1200 yolcu ile Cap Nord'da gezinti 
yaparken sis esnasında f aroer dası ya -
kmt nnd karaya oturmufhır. Yolcular teh 
likede değildir. Kaza mahallin,. giden fa 

purlar Monte Rosa'yı lrnrtarmağa çalışma" 

tadır. . 
SOVYET RUSYA'NIN BERLIN SEFI • 

Rl ALMANY A'DAN AYRILDI. 

Berlin, 24 (A.A.) - Sovyel Rusyanm 
Berlin sefiri M. Şi çok Almanya' dan ayrı1-
mıpır. Sefir hareketinden evel beyanatta 

b lunarak Sovyet Rosya'1lDl ıark lokamo • 
su mis kına, F cansa taraf mdan teklif ve 

İngiltere tarafmdan kabul edilen Jekilcle 
ve Sovyet Rosya'nm Almanya baklandaki 
te.minatiyle beraber, taraftar olduğunu söy 
lemiJtir. Bu beyanat Sovyet Roiyanm Paris 
'Ve Londra sefirleri tarafından yapılan be

yanata müşabihtir. 

~EISICOMHURUN SOYLEDl(il 
NUTUK. 

Clermont ferrent, 24 (AA.) - Bir 

ziyafette Fransa nm siyasi variyetine te-
s eden Reisiciinlbur lt1. Alhart Löbrün. 

Fraıısa'nın hiç bir zaman b~gemonya ve 
ih ta gibi hülyalaı pqinden l.opnamıı ol
duğuna ve biç bir milleti Av-tapa canııası 

buicine atmayı döıünmediğüıi, yalnız bü· 
tün milletlerin tesanüdü ile vt berkesin hy 
ıiyetine riayet oJoomak sur10liyle sulhu İ!· 
trmekte bulunduiunu söylemipir. 

Şimdiki buhran esnasmd• sulhun an
cak tesanüde dayanmak sayulııde semere 
VHebileceğinİ ve devamlı olabileceğini SÔJ· 

ledikten sonra M. Löbrün, f ransa 'nıo 'tıl· 

ha bu tes nüt esıısmı temin için ça!ıımakta 
olduğunu söylPmıftir. Fransa ~"bi. beyue:l
mi!el mukavelelere riayet eumıa udı • o· 
lan bütün milletler bunu ohyeırlar. 

M. Bartn'11un Prag ve Va,.§Gva seyaba· 
tinden sonra Romanya ve Yagoılavya mil
J,.tlerinin göstermiş oldukları roıkon teza· 
.Mrl•.r, bunun birer delilidirler. 

MAREŞAL LEYOTEY HASTA 
Nanci, 24 (A.A.) - Mare§8.I Leyotey 

iki taraflı zatürrceden yatmaktadır. Oün 
kendisine ilkanfre "ringal rı yapılmıpır. 
Ahvali sıhhiyeıindeki iyilik devam edetf'ğe 
benzemektedir. 

Paris, 24 (A.A.) - Maten gazetesi, 
snrılığa tutulmuı olan reıal Lyotey'in 
vaziyetinin ağırl şbğmr yazmaktadır. 

M. BEK TALLENIN'DE. 
Varşova, 24 ( A.A.) - Pat ajan 

sının Tallenin'd .. " öi!rendHHne l!Ö • 
- adi ive nazın M. Bek ite refika-

__ ..i • in'e vannıslar ve tavv< rP 
ka»· mnda lu•Ticive ns:tZITI M c; .. • 
~ müt .. atı...:l;t nazn-1ar ve bir 

~stonya ricali tarafından çok 
samimi hir buzda karş,1"\nmışlarrhr 
f stikb ld Letonva ve Fransa efir-
1 ........ 1.. •• 1. _______ 1 __ .1 • .,. 

B\J GECE AÇIK ECZAHANE 

l<oyunpazarında 

EGE 

«zah nesidir. 

........................... 

Paris, 24 (A.A.) - Baffekil . Da-
erg, 11ra ile M. Eryo, T ardiyö,'yu kabul 

etmiıtir. M. Eryo derhal radikal dostları 
ilr temasa gelmiştir. M. Damerg ise Elfze 

sarayına gİtmİf ve Reisicümbar tarafından 
kabul olunmuştur. 

Roma, 24 (A.A.) - balya hükUmeti, 
fngiltere'nin gelecek sene yapılacak olan 
deniz konferansına hazırlık olmak üzere 
teıebbüs ettiği konupnalara iıtir~k hak • 
kmdaki davetini kabul ettiğini resmen bil

dirmiJtir. 

M. DUMERG'IN HATTI HAREKETi. 

Paris, 24 (A.A.) - Başvekil M. 

ltalyan heyeti murabhasası sonbahar 
baılangıanda Londra'ya gidecektir. 

Dumerg'in ne gibi bir hattı baTeket 
ittihaz edeceği henüz malUın değil • 
dir. Maamafih gazeteler, mumailey
hin hükumette temsil edilen bütü
fırkalardan şahsi münazaalan terk 
ederek yalnız milli menafii göz önü 
nde tutrnalannı temine çalışacağım 
yazmaktadırlar. 

A 1ERIKADA. 

Grevler. 
Minneapolis, 24 (A.A.) - Şoförler 

grevi başlamadan bir mütareke aktedilmiı
tir. 

Birçok polis muhafa.zasmda olarak bu 

sabah kamyonlar faaliyete baılamıJbr. 
500 milli muhafız, ıebriD asayiıine ne

zaret etmektedir. 
Grevciler fidedtle harekeı ettikleri tak

dirde örfi idare ilan edilecektir. 

AMERiKA HA VA KUVVETLERiNi 
FAZLALAŞTIRACAK. 

Va§İngtoo, 24 (R.A.) - Eski harb;ye 

nazm M. Nöbton Baker'in riyasetinde ıop· 
lanan tayyarecilik hususi ko itesi, bir ra
por kabul etmiJtir. Bu rapo,da askeri lny· 
yareler miktarının 1800 deıı 2320 ye a-
1<anlması talep edilmekle ve hn ve de
niz tayyarelerinin biribirine hn;tınlması 
aleyhinde bulunmaktadır. 

fNC.IT..TERR'DE. 

Avam 
kamarasında. 

Londra, 24 (A.A.) - HHas ajansı 
bildiriyor: Sir Con Saymeo, dün avam ka
marasında türk - İngiliz hidiıeıi hakkında 
ıu beyanatta bulunmuıtıır: 

"- 17 temmuz tarihindenberi hidise 
hakkında alınan müt limat, bo 
feci hadisenin aklı bir snitef ehlriim netiy

cesi olduğunu göstermektedir. Hidise es -

nasında zabitlerin iiDifomwıı oldDklan 

ve içinde bulundukları sandal •içbir bay
rak taıımadığı ani plmıftır. 

Türkiye sefiri, ıamiymi teeuarlerini 

izhar etmiı, bizzat türk bükümeti de tees· 
sürlerini bildirmiıtir. Geçen comartesi, türk 

sularında Guen Elizabet, Londoo, Defonser 
hnrp gemileriyle bir türk torpİ o muhribi

oiıı iftirak ettikleri dini 1bir iyiD yapılmıı -
tır. Türk muhribi, hükômetiu&n aldığı e
mir üzerine denize bir çelenk almıfbr. 

Türk kabinesi, badi • kurbanı olan 

İngiliz zabiti ailesine diyet olarak bir meb
lağ vermeği derpi etmipir. 

M. SANDLER'IN ŞARK MlSAKI 
HAKKINDAKi DEDiKLERi. 

Stokholm, 24 (A.A.) - llıritiye Na
zın • M. Sandler. Falkoepinf'de bir nutuk 
söyliyerek prk misaknidan b.lhsetmiş ve 
demiftir ki: 
"- Eğer bu misak §arki ve merkezi Av

rupa'da istikrarı temin etmek gjbi bir neti

ce ve"ecek olursıı lsveç buım tasvip e~er. 
Şimal memleketlerinin l'a%İyetleri esaıen 

ntüstakar oldağundan lsveç'in bu misaka 
işhrak etmıi için hiç bir sebep yoktur. Sov· 
yet Rosyanm Milletler Cemiyetine girmesiı 
Cenevre' de sulhun tensiki ' • sarf edile!! 
"l1esaiyi kolaylaıtrracaktır, . 

27 temmuzda kumandan Ramiero Ri
fİya, Londra'ya gidecekse de ba temas, sa

dece malfuııat almak kabilinden olacaktır. 

BiR MAKALE, GEMi Ml, 
TAYYARE MI? 

Roma, 24 (A.A.) - Vie Deli Aria ha
vacılık gazetesi, deııiz muharebelerinde ıırh 
lılann faydalan hakkında: birçok tenkitler 
yııpaa uzun bir makale nep-etmektedir. 

Bn makalenin ehemmiyeti, bökfunetin 
35.000 tonluk iki harp gemisi İnfa etmek 
kararından sonra yazılmıı olmasındadır. 

Bu gazete, büyük gemilerin, harp yeri -
ne gelmeden çok evel hava hücumlarına 
maruz kalacağını söylemelrtedir. 

Akdeniı gibi mahdut bir sabada hava· 
cıhk denizciliğin yerine daha faydalı bir su
rette geçebilir. 

Muharrir, iki zırhlının yapılması kara· 
nnm herhalde bir sebebi olacağmı, fakat 
rollerin ikinci derecede kalacağım yazmak

tadır. 

iT AL Y A'DA FIRKADAN ÇIKARILAN 
ESKi MÜSTEŞAR. 

Roma, 24 (A.A.) - Bir İtalyan tebli

ği, eski dahiliye müsteıan Arpinati'nin fır
kr.dan tardedildiğini bildirmektedir. Arpi • 
nati fırkanın direktifleriyle gayri kabili te
lif hareketlerde bulunmuıtur. 

ITALYA NÜFUSU NE KADARMIŞ. 

Roma, 24 (A.A.) - Tutulan resmi is
tatistiklere nazaran 30 haziran 1934 tari -
hinde halya'nm umumi nüfusu 42.900.000 
c baliğ olmuştur. 

YUNAN. ITALYA BIRLl(il 
CEMiYETi. 

Atina, 24 (A.A.) - "Roma-Atina bir
liğ~, namı altında ve sabık hariciye nazırı 
M. Kanakaris'in riyasetinde bir cemiyet te
~llil etmipir. Ba cemiyetİll gayesi, İtal
ya - yunan miiuasebatmm takviyesi ve Bah
mefit'te medeniyetin inkiıafma hizmettir. 

Sovyet Rusyaye gi
decek sporcularımız 

Moskova, 24 (A.A.) - Türk sporcu
larının 30 temuzda buraya muvasalatları 
beklenmektedir. Mosknvada yapılacak 

müsabakaların programı şudur: 
2 ağustosta kültür parkında türk gü

reşçileri Moskova güreşçileriyle karşıla 
şacaklardır. 3 ağustosta dinamo stadında 
türk ve Moskova futbol takımları arasın 
da bir maç yapılacaktır. 4 ağustosta dina 
mo stadının yüzücülük kısmında türk ve 
Sovyet Rusya sporcuları arasında yüzme 
müsabakaları yapılacak ve aynı gün tiırk 
ve sovyet güreşçileri de kültür parkında 
ôir ikinci defa karşılaşacaklardır. 7 ağus 
tosta Türkiye ve sovyet muhtelitlcri ara 
smda bir futbol maçı icra olunacaktır. 

M. STALIN BiR 1NGILIZ MUHABI. 
RINI KABUL ETTi. 

Moskova, 24 (A.A.) - M. Stalin dün 
meşhur İngiliz muharriri Erber Vals'ı ka -

bol ederek iiç saat kadar görüımöıtür. 

BiR RUS TAYY AR.EClSl PLANÖRLE 
2600 METREYE YOKSELDI 

Moshova, 24 (A.A.) - lvanovo'dan 
bildiridldiğine göre tayyareci Şmelef bjr 
pi nör ile tayyare yedeğinde havalanmıf ve 
tayyareden aynldıktan sonra bulutlan ge-
çerek 2600 metre irtifaı kadar çıkını, ve 
bu irtifada 12 kilometre gittikten •onra 
tekrar geriye dönmiiı ve hareket noktasrna 
inmiılir. Şimdjye kadar IUç bir sovyet pla-

11örciisü bu kadar yiilueie çıkamamıflı. 

( Ba§ı 1. inci ıoyılacla~ 
torluğun emniyeti için bir hava mü
dafaasının lüzumuna kani olarak 
sahillerimize hücum edebilecek bir 
mesafede bulunan en kuvvetli hava 
hükfuneti ile müsavi bir hava kuv -
vetine sahip olmağı müdafaa siya -
setimizin esaslı notkası olarak tat -
bike karar vermiştir. Bu müsavatı 
4 ıartla elde edebiliriz: 

1. - Sivil tayyareciliğin harp 
vastıaaı olarak kullanılmıyacağını 
kati surette teahbüt ebnek tarliyle 
bütün deniz ve kara askeri tayyare
ciliğin kaldırılması. 

2. - En kuvvetli hava hükfunet
leirnin bizim seviyemize ininciye ka 
dar silahlarının tahdidi ve bilahare 
de alakadarlar kabul ettikleri tak -
dirde yeniden tahdidat yapılması. 

3. - Kuvvetlerimizi en kuvvet
li hükU.met kuvvetlerine yükselle -
cek bir program tatbiki. 

4. - ikinci ve ücüncü maddele
rin bir araya gelmesinden doğacak 
kombinezon. 

Muhalif mesai fırkası namına 
lord Ponsonbv kalkıp cevap vere -
ceği sırada, Westminster üzerinde 
bir hava harbı yapılmağa ba§lan -
mıştı. 

LONDRA'NIN MÜDAFAASI 
MANEVRALAR[. 

Londra, 24 (A.A.) - Londra'ya 
karşı hava hücumu manevraları cu
ma gününe kadar devam edecektir. 
Hücum kuvvetleri 180 tayyareden 
mürekkeo olup şehrin 11 mah lle -
sini bombardıman edecektir. Müda 
faa kuvvetleri 168 harp ve 32 keşif 
tayv;\residir. Hücumların çoğu tar
dedilmiş fakat düşman bir çok nok 
talarda muvaffak olmuştur. 

AMERfKA. HAVA KUVVETLE
RiNİ ARTTIRIYOR. 

(Ba~ı 1. inci sayıfacla) 

yapılan müzakereler netiycesin 
Bulgaristan'ın Rusya ile siyaei m 
nasebat tesisine ve siyasi mümessil.t 
ler gönderilmesine karar verdiğini 
bildirmektedir. 

M. Litvinof cevabında Sovyet 
hükWııetinin bu teklifi memnunl 
yetle kabul ettiğini ve bunun ger 
iki memleket menafiine gerek u 
hizmet edeceğini yazmaktadır. 

Sofya, 24 (A.A.) - Bulgar hariciJe 
nazrıı M. Batolof ile Sovyet Rasyı harici,. 

komiseri arasında ııağıdaki telgraflar ti • 
ati olunmu.fhır: 

M. Batolorun telgrafı: 
"Son zamanlarda lstanb l'da So 

R sya'nm Tirkiye'dtki sabık ufiri M. 
n{ ile Balgaridan'uı Ankara ufiri • :A... 
tonof arasındaki ihzari m"kôle titr üu • 
rine esastn G11Tlardanbtri nıs nüllttiıti 
gar milletine bağlıyan Jostlağa sadık 'Olaıı 
balgar hiikamtti, şimdidtn miitekabilen • 
lir izamı •aretiyle Sooyd Rasya lıiikamtfl. 
le muntazam diplomatik miinaHbat tı 'ıinf 
karar otrmipiT. 

Katiydle kanüm ki, ba ırıret:e ttıis .. 
dilecek olan miinasebdler milletltrimiz ara
sır.tlaki dostlııklan takoiye edettği gibi 
memlekttlerimiı beynindeki iktrsadi no
stbdlerin inki§Qlına ela medar olacaktır. 

T ekrimatı laikamuı kabuliinii rica e 
rim Komiur Hazretim. 

M. Litvinof ıu cevabı vermiıtirr 
"Sooytt ltikamtfi, iki lıiikamet ara.ın • 

do. orta elçiler ttatisi srıretiyle Sooytf Ra .. 
ya ilt fimdiden mantazaın diplomasi mi • 
naıtbatı tesis İfİll balgar hiikamtfinin on • 
mi~ oldağa ltaran iblai eden tef graln 
nize memnuniyetle mattali olmrıff r. 

Sooytf lıiikUınttinin kendi arzrılanna ot 

iki memltkttin ot salh davasının mtnlaaJ. 
ltrint aygan ola ba teklifi maalme1JU111..J. 
ye kabııl dmtldt olJrığrm• bildirme'ldl 
malızrızrım. Ba suretle iki memlekd ara • 

Vaıington, 24 (A.A.) - Yük -
aek bava kumandanlığı bir harp vu
kuunda memleket müdafaa ının ne 
suretle kabil olacağına dair mühim 
bir rapor hazırlamıştır. Bu raporla smda mfuıastbaf ttsisinin millttltrinıiz ara-
ra bilhassa dil§r&an havacılığının ırnJalU. doıtl•ğ•n takciyesine ~ iki •cna • 
Amerika donanmasına karşı teşkil ltkttin iktısadi minaubtfltrinin inki,af ı • 
edeceği tehlike ileri sürülmekte ve r:a lıatfirn olac•ir liltriıaiu ta a ·,ı, iıd • 
buna karşı alınması lazımgelen ted- rak ednim. 
birler düşünülmektedir. Hava kuv- T ekrimafı laiiarrnn akb lini rica .-. 
vetlerinin 5eyrü hareket kabiliyetle 
rini muhafaza edebilmeleri için ye- rim Nazır Hazretleri. 
niden vücude getirilmesi lazım olan Balgar ajanlf. 
üslere bilhassa ehemmiyet veril • l '!!!!'.'"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ..... ----~--........... !!!e.. 

mİ§tir. albnda toplanması fikrini reddet 1 

Rapor, misal olarak Balbo filo- mektedir. 
sunun seyahatini zikretmektedir. Raporda, Ameril-a il avnı a. 
Bu seyahat için sekiz yabancı dev • ziyette tecrit edilmiş bir h .. de b 
Jette hareket işleri vücude getiril - nan Japonva'nm tayv r dlii(i h ' 
miş 11 gemi, yola çıkarılmış ve filo rİy"!ye merbut bir hal b .. Jundur • 
nun hazırlanması ile gayesine var • maltta devam ettiği k vdediliyor, 
ması arasında 33 günlük bir hazır • Hükfunr.t fabrikalarınd n rekabef 
lık yapılmı,tır. Raporda Amerika etmemeleri istenerek ve hava malze 
toprak.arında kafi mikdarda hava mesi ihracatını kolavlaştırmak su ... 
üsleri bulunması lüzumu bildiril -
mektedir. Hiç olmazsa ja'{><>n bahri- iyle sivil tayyarecilik sanayiini tet-
yesinin ve havacılığının hücumları- ci etmek lazımdır. Amerika tayyare 
na maruz kalıp müteessir olabile • sanayiinin diğeı lerine faik olması~ 
cek nokta olan Alaska' da munta • nm sebebi askeri kontrold n azade 
zam ve daimi bir üs bulundurmak la bulunuşudur. 
zımchr. Rapor malzeme mübayaası u ul 

Bazıları, Aleoutinnes adaları lerini iyzah etmekte, pilotların talim 
tetkik edildiiH takdirde Japonya'ya ve terbiyesi için daha fazla kredi lı 
l<ar ı ciddi hiT hava hücumu yapıl • temel-tedir. Bugün tayyareciliğin 
masının 1'-abil olacaf!ını ?A\nnetme!· 1800 tayyaresi olması lazımken 
tedirler. Rapor buıriin ordu. bahrive mevcudu 1500 dür. Raporda 2300 
ve sivil tayvarecilik emrinde olan ! tayYarere ihtiyaç olduğu bildiril • 
hava kuvvetlerinin aynı müdiriyet mektedır. 

Hilaliahmer Cemİ}eti 
erkezi Umum·s·ndenı 

Eskişebirde Hililiahmer merkez anbannda satılığa çıkarılan eıyadan (S""liiğeu. 
yağlı boya, yeşil boya, mukavva1 ambalaj kağıdı, karbit) 26 temmuz 1934 perfem 
~e (lnıaat malzemesiyle marangoz edevatı) 28 temmuz 1934 comartesi günü sa t 
14 it11 17 ye kadar açık artırma suretiyle anbarda sablacağı, 

Boyaların kıymeti muhammenesi olaD (88294) kiğıtlarm muhac:ıınen kıymeti o· 
lan (83456) ve karbitin (525000) intaat malzemesiyle marangoz edevatının kıyme• 
t\ moba.m.menesi olan (29660) kura§Un yüzde onu nitbetinde dipoıito akçeleriylc ta• 
liplerin mezkür &inlerde anbardaki aatıs komisyonuna müracaat eyfomeleri i7la• 

olunur. 7-292' 
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Türk tayyareciliği 
Loza'nın 
Öz çocuğudur. 

Lozan tiuk kanındaki özü belirten bir 
vesikadır ve Lozan bi.ıtün dünyaya anlat
nıı,tır ki tarihten eski olan ve tarih yapa
rak asırlar deviren kahraman türk soyu
nun en üstün sanı derimliliği, canlılığ:dır. 

Lozan, bütün bir hasım dünyasını alt -
eden kahraman bir milletin zafer destanı -
dır. Türkün süogi!süz tüfek, yivsiz, ka -
lllasıı top, uydurma tayyare ile istiklalini 
korumak yolunda atıldığı bir harbın 'eha -
illet günlerini Lozan yazar. 

lozan, Sevr'i. devirenlerin ölmez paro
lasıdır. Sevr, türk ilinin büyül< devletler 
arulDda taksimini ayarlıyan bir sish:min 
devamı, bir milletten yafamak hakkını nez
tdea bir iylamdı. Sevr, bir hakimiyetin yı
kdıınu söylüyordu ; Lozan dünyanın en 
nvvetli bir Varlığının patlaylflDI, her ,eye 

,lbeydan okuyuşunu, parlak bir istikbali 
haykırıyor. 

Sevr, türk havalarını yabancılara sa
lu, tiirk tayyareciliğini temelinden söküp 
ataa içli dıJlı dü,manlarm dilt.ği idi. Türk 
havalarına, toprakları ve denizleri gibi de
ier veren, türk tayyareciliğine yeni ba~tan 
~n ve giiç getiren Lozan olda. 

lozan, tiirk kanadını çelikleftirdi. ebe
dileıtirdi. Sevr türk ordusuna top tüfek ve 
donanmadan kırıntı kabilinden bir şeyler 
bırakmıtıı; fakat türkün uçmuına. bir tek 
tayyaresi olmasına müsaade etmiyordu. 

Ve İfte bunun içindir ki, türk tayyare
ciliği, lozan'ın öz çocuğudur diyorum. 
Türk uçopıları bugün Lozan'ı yapana say
tılarım ve Jiikranlarmı sonarktn yurt ço
tnldarmrn en fazla gereken borçlarından 
birini ödiyorlar. 

ŞAKIR HAZIM 

Recep B. İstanbu''a gitti. 
Cümhuriyet Halk Fırkası Umumi Ki • 

tibi Recep Bey dün ak!amki trenle İstan • 
\aJ'a gitmiıtir. 

luğla'da ormanlarda yaııguı. 
Muğla, 24 (A.A.) - Merkezin Domuz 

llanı nıevkiindeki ormanlarda dün yangın 
çılunııtır. Yangının söndürülmesine çalıJıl
IDlktadır. 

Erzurunı'da malı~ul "·aziyeti. 
Erzurum, 24 (A.A.) - Vaktinde ya

tan bol yağmurlar sayesinde bu sene bil • 
•aasa Pasinler ve Dabhanda diğer senelere 
'-ıaraa zeriyat çok iyi görülmektedir. Yal
an birkaç gün evel düsen doludan bazı 
~fer zarar gönnüflür. ~ 

Bafra~da sıcaklat. 
Bafra, 24 (A.A.) - Birkaç gündür sı

caklar bunaltıcı hale geldi. Bu sabah saat 
l 1 de lıararet gölgede 31, güne§te 52 dir. 

---------··-~·------~ Dünkü kasırka ve sıcaklar 
(Ba§ı l. inci sayıfada) 

ili zeminden yüksekliğinin de iki yüz metre 
kadar ohfuğu öğrenilmipir. 

Enstitü, kasırganın suhunet derecesinin 
fada fark göstermesinden ileri geldiğini 
kaydetmektedir. 

Memleektimizin muhtelif mıntakaların
daki sıcaklar da devam etmektedir. Bu hu· 
lasta aldığımız malumatla da evelki gün 
~aradeoiz kıyıları mıntakası ile Orta Ana
C!olunun Srvas ve Yozgat havalisi hariç ol • 
mlı ak üzere hemen bütün mıntakalarda su-

unet derecesi b" k d • !d _ ır aç erece daha yüksel-

• 
ŞEHiR 

Rana Beyin 
beyanatı. 

\' t•rıi lıazırlanan l[ı) iha)ar 
han oileridir? 

"' htanbul, 24 (Telefon) - lstanbulda 
bulunan Gümrtik ve İnhisarlar Vekili Rana 
Bey hazırlanacak kanun layihaları hakkın
da fU iyzahati vermiştir: 

- Gümrük tarife kanununu değiştire

ctk yeni bir layiha hazırlanmış ve bu hu -
susta diğer vekaletlerin mütaleası alınmış -
tır. Layihayı mütalealara göre tamamla • 
dıktan sonra Büyük Meclise takdim edece -
ğiz. 

Vekalet yeni bir te,kilat layihası da ha
zırlamaktadır. Bunu teşrinisaniye yetiştire

ceğimiz ve Meclise takdim edebileceğimizi 
ümit ediyoruz. Bundan başka Gümrük me
murlarına mahsus memurin kanun layiha . 
sını da teşrinisaniye kadar ikmale çalı,aca
ğız. 

inhisarlar memurlarrnın hususi vaziyet-
1erine uyan liyihayı da tefrİnisaniye kadar 
Mediıe arzedebilece~mizi zannediyorum. 

Barut inhisarı hize henüz yeni iltihak 
etti. Şimdiye kadar mevcut olan muvakkat 
idare inhisar umum müdürlüğüne bağlan
mıştır. Kibrit şirketi memlelc"etin her tara -
fında çakmak 'atmak mecburiyetindedir. 

1. Snrit· :zilli. 
fstanbııl . 24 (Telefon) - Bnı· lin ·I' ta

yin edilen M. S11riç varın lstanbul'dan Rus 
a'ya hartl<et eıl .. cektir. 

Buğdayı korııma için komisyon. 
İdıınb•ıl. 24 (f ,,f,.fon) - Buııdayı ko 

ruma kanunu mucibince teşekkül eden 
komisyon bugün ilk defa toplanmıştır. 
Obürgün tekrar toplanacak ve bu toplantı
ya değirmenciler ve fabrikacılar da İ!tİrak 
edeceklerdir. 

Taka!-' !-iUİistiınali tahkikatı. 
lstanbol. 24 (Telefon) - Takas sui -

istimalini tabkiyk eden komisyon gümrük 
memurlarının dinlenmesinden sonra vaziy -
fesini bitirecektir. T abkivkata ait fezleke
lerin hazırlanmasına başİanmıştır. 

lı-;tauhul mmtaka:sı sanayi 
uwkh•hi "i«'rAİ..,İ. 

tlAICIMIYETI MiLLiYE 

ve TAŞRA. 
Emniyet Müdürlü - İstanbul'da 
ğünde değişiklikler Lozan günü. 

Kars Emnıyet Müdürü. Zekeriya Bey İstanbul, 24 - Lozan sulhunun on ı.ıi-
M rinci yıldönümii münasebetiyle bugün İs-

anisa, hukuk mektebi mezunlarından ve 
tanlıul üniversitesinde ve halkevinde me-

t.mniyeti Umumiye birinci şube memurla - rasim yapılmr~tır. Bütün İstanbul genç-
r:ndan Tevfik Celil Bey Kars, Van Emni • fiğinin iştirak ettiği bu merasim çok par 
yet Müdürü Şerif Nimet Bey Kastamonu, la·k olmu~, muhtelif hatipler ·uu sulhun 
Antalya Emniyet Müdürü Server Bey Vao, türk inkılabındaki parlak mevkiini iyzah 
Balıkesir Emniyet Müdürü Tevfik Bey An _ eden ~italı~ler iyrat etmişlerdir. 
l l Ça kk 1 E 

. M··d·· .. S 't B Ünıversıte konferans salonundaki me aya, na a e mnıyet u uru aı ey . . . . 
B I . . .. .. .. . • rasımı, 24 temmuzu kendısıne bayram 

a ıkesır, Samsun Emnıyet Moduru lbrahım ı günü olarak kabul eden hukuk talebesi 
Bey Çanakkale, Kastamonu Emniyet Mü • tertip etmişti. Bu merasimde üniversite
dürü Kenau Bey Samsun Emniyet Müdür - nin ·oütün tedris heyeti davetli olarak ha 
lüklerine nakledilmiderdir.. zır bulunuyordu. 

Y t•rli mallar sc·r~iı.ıı. 

İstanbul, 24 (Telefon) - Altıncı yer
li mallar sergisi halkm her giin biraz daha 
fazlalafan rağbet ve alakasına mazhar ol
maktadır. 

Yarın sergiyi İktısat Vekili Celil Bey 
ziyaret edecektir. Celal Bey sergiyi öğle • 
den evet gezecek ve bu ziyaretten sonra 
sı-nayicilerle bir basbihal yapacaktır. Sergi 
tutip heyeti Celal Bey ıerefine sergi bah
çesinde sanayicilerinde i!titak edeceii bir 
ıiyafef' verecektir. 

Misafir Yun un 
tayyerecileri. 

lstanbul, 24 (Telefon) - Yunan mi· 
safir tayyareciler, Tayyare Cemiyeti tara -
f md'.1n şereflerine tertip edilen Boğaziçi 
ve Adalar gezintisine İ§lİrak ve akşam ye
meğini Y nt kulübünde yedikten sonra otel
lerine dönmüşlerdir. Misafirler yarın sabah 
Bükreş'te bulunmak üzere 7,5 ta hareket 
edeceklerdir. 

Rir yan~m. 

İstanbul, 24 (Telefon) - Bugün Ye -
dikule' de çıkan bir yangında üç ev yanmıf 
lır. 

Yunanistan 'ela intihap kanunu. 

İstanbul, 24 (Telefon) - Atina' dan 
bildiriliyor: Ayan meclisi taraf mdan in ti • 
bap layihası için mÜJlerek içtima akdi hak-
kında yapılan teklifi encümen reddetmif -
tir. Hükômet mehafili, meclisin hükfuneti 
bu teklifi kabule mecbur tutmadığı kana -
atındadır. 

Şehir bandosunun çaldığı istiklal mar 
şr ayakta dinlendikten ve Gazi Hazret
leriyle Meclis Reisi ve Başvekil Paşala
ra çekilmesi teklif edilen tazim telgraf· 
!arı alkı!?larla kabul edildikten sonra 
rektör Cemil Bey, profesör Menemenli 
zade Ethem Bey ve hukuk talebe cemiye 
ti reisi Lozan sulhunun beynelmilel ehem 
miyetinden ve türk inkılabındaki mües
sir rolünden bahis hitabeler iyrat ettiler. 

Saat 16 da başlıyan merasim, 18, e 
kadar devam etti. Halkcvinde yapılan 

merasim gece saat 21 de başlamıştır. Gü
zide bir kaıa·oahk halkevi salonunu dol · 
durmuş bulunuyordu. Evvela Gazi Haz
retlerine, Meclis Reisi ve Başvekil Paşa 
lara arzı tzimatı mutazammın telgraflar 
çekilmesi alkı§larJa kabul edilmiştir. 

İstanbul halkevi reisinin imz..asiyle 
Gazi Hazretlerine çekilen tazim telgrafı 
şudur: 

Rei:;icıimhur 

Hazretlerine, 

Gazi Mu:.tafa Kem.il 

Yalova. 
"Lozan,, eserİllİll 011 birinci yıldö11ü -

miinü kutluluyoruz. Bu vesile ile 19 ma· 
yıs ile 24 temmuz ara:srnda eşsiz dehanı

zın sevk ve idaresiyle türk milletinİll ba 
şardrğı emsalsiz milli savaşımızın engin
liği üstünde bir kere daha dimağlarımı
zı, yüreklerimizi dolaştırdık. Bu büyük
lük önünde hayrar.lığrmrzı bir kere daha 
yüreklerimize perçinledik. Sonra 24 tem 
muzdan bugüne kadar Lozan eseri üs
tünde yükselen inkıl§p §bidesinin azanıe 
ti önünde de bir kere daha minnetle eğil 
dik. Ve büyük şefimize asla sarsılmaz ve 
gevşemez derin gönül bağlarımızı ve 
son!JUz sevgilerimizı~ bütün 1stanbul 
halkevinin mensupfarı namına arzetmek
le en büyük bahtiyarlığı duyuyorum. 

İstanbul, 24 (Telefon) - lstanbul 
mıntakau sanat mektebinin 933 • 34 ders 
yılına ait sergisi bugün açıldı. Sergide ma -
rangozluğa, demirciliğe, tesviyeciliğe ve di
ğer muhtelif i,lere ait çok kıymetli eserler 
vardır. Teıhir edilen effa sayısı 6000 ka - Ka<~akçıhj?;a mani olmak idıı. 
dardır. Mektep yedi fubedir. 933 - 34 - . , 

Bundan sonra eski maarif müsteşarı 

Mehmet Emin Bey 24 temmuzun türk in
kılabrndaki mevki ve ehemmiyetini iyzah 
eden uzun bir konferans vermiş ve alkış
lanmıştır. Konferansı Cemal Reşit, Me
sut Cemil, İzzet Nezihi Beylerle M. L~ 
şinski'nin iştirak ettikleri bir konser ta
kip etmiştir. 

den senesi mektepte 285 talebe okumuş - lstaobul, 24 (Telefon) -. ~tına dan 
tur. Mezun talebe 18 dir. bildiriliyor: Hükôm~ gazetelennın yazdık 

Bu sene yeniden 34 talebe alınacaktır. larına göre, Ank~~· ~a so~. za.~da yapı
Mektep bütçesine yardım eden lstanbul'dan' lan müzakereler uzennı T~kiye ıle !o -
Zonguldak, Kocaeli, Ordu, Samsun vili!yet nanistan arasın~& .k~çakçılıga karşı muf -
ı,.rindeıı talebe alınmaktadır. terek bir takip ıytılafı hnıah.ııacaktır. 

Halkevinin Beyoğlu şubesinde de me 
rasim yapılmış ve evin temsil şubesi İs
tiklal ve adetler piyeslerini temsil etmiş 
terdir. 

o 

Ö::. dilinıi::.le. 

Lozan günü. 
Lozan, yabancı bir ülkeden bir 

bucak, bir İsviçre kentidir. Orası 
ne denli bayındır, ne denli şenlikli 
olursa olsun, biz, knecli ulusumuzun 
özlem tarihinde sayılı bir yer tutan 
bir günü kutlularken onun adını an
mazdık, eğ er Sakarya kıyılarında 

parlıyan türk kılıcının ne demek is
tediğini türk usu ve türk yazgacı 

o kentte yat elçilerle birlikte çek • 
lemeseydi... 

1928 yılında bir takım yabancı yol 
arkadaşlariyle birlikte Anadolu top 
rağından geçiyorduk. 

Yanımdaki İsviçreli yazıcıya 1 n,. 

önü sırtlarım gösterip: 
- Burasını bitiğinize yazınız, 

dedim, biz, beş altı yıl önce bura
larda başladığımız bir savaşı, sizin 
doğup büyüdüğünüz Lozan kentin· 
de sonuna erdirmiştik. Biz İnönü 
ve Sakarya'yı görünce, cınrnca bir 
yol Lozan'ı da anarız .... ,, 

1923 temmuzunun yirmi dördün· 
de, bütün ulusların, kamu acu • 
nun gözü önünde başına buyruli, 
topraklarına izi bir ulus olduğumu
zu yüksek sesle ve dimdik bir başla 
bağırmış, dediklerimize eller peki 
demişlerdi. 

Eski çağ, Sevr'de türke ölüm yo
lunu göstererek son yapacağını yap 
mıştı. Yeni çağ, Lozan'da türkün 
güresine, eremine saldamlı bir sav• 
lak olarak elleri inandırmış, bu ulu 
ulusun ölgüsüz bir soy olduğunu 

gerçekleştirmiştir. 

Türkün savaşta bir bağatır oldu
ğunu Sakarya sularının sesınctcn, 

Dumlupınar'ın görezlerinden dinH
yeceğiniz gibi, barıştaki bağatırh• 

ğmı da Lozan göklerine sinekalmış 
angılardan belliyebilirsiniz. 

Lozan, uzun bir savaş bitiğinin 
sonuna ellerle birlikte atılmış biP 
çekidir. 

O, yeni ve diri tarihimizden bit 
bölüğün bir araya gelmiş başı ve 
sonudur. Onu yapan ve yazanlar bl• 
ribirinden ayn değildi. 

Bi.ze düşen, bu sayılı yıldönü • 
nümünde o tarihi yapan ve yaza,n.. 
lara sonsuz sevgi ve engin saygıJa,.. 
rımızı bir yol daha sunmaktır. 

Kent - Şehir 

Ne denli - nekadıw 

Bayındır - mamur 
Özlem - hususi 
Us - akıl 

Yazgaç - kalem 
Yat - yabancr 
Cek - imza 
Bitik - defter, kltap 

Acun - dünya 
İzi - sahip 
Çağ - devir, zaman 

Güre - enerji 
Erem - irade 
Saldamlı - müspc\ 
Savlak - dava, iddia 

Ulus ) - millet 
Budun) -

" 
Görcz - rüzgar 
Angı - Hatıra 

M.N. 

''Bu sözler tarama derglstnatn arın~ 
mıı o ugu anlafılmııtır. 

Evelki gün memleketim' • ak · '<J gece lzmir'e teftiie 11,.iden Nafıa Vekilimiz Ali Bey. 
ızın en sıc ye-

ri 42 derece olarak Urfa kayd d'I • .,.. 

Yeni acılan Samanpazsu caddesi. 
tır.,. 

• • e ı mı~.ır. 
Son on sene ıçınde Urfa'da en çok ıuhnnet 
aerecesi 39 olarak kaydedihniJti. Bu defa 
l? derece kaydedilmi~ olması fevkalade 
hir hadisedir. 

Bundan daba az suhund dereceıi kay
Cledilen yerlerde 40 derece ile Antalya. Di
tarbekir, Manisa, 39 derece ile Balıkesir, 
Adana, 37 derece ile Bursa ve lzmir, 35 
tlerece ile Maraş ve 34 derece ile de Anka· 
1'11 ve fstanbuldur. Orta Anadolu'nun Sıvas 
\'e Yozgat havalisi miistesna diğer yerlerin-
ae !\"" ınet derecesi 29 ile 33 derece arı - ~ 
ıuıdhfır. Tayyareciler cümhuriy_et abide~ne ~eleak koyarken. Misafir tayyareciler yerli mallar sergisinde. 

Adana' da yetli nıilyon kllu 
hnğclay ~atın a]m,h. 

Adana, 23 - Şehrimiz Ziraat Banlt• 
sınm buğday alım iıi devam etmek•e~i~ 
Mevsim baılangıcından düne kadar ye~ 
mahsulden alınan buğday yekünu 7 milyoı 
kiloya bolmuıtur. Fiatlarda yeni bir deği 
ıiklik yoktur. Yeni buğday lnl:ml\tnameı• 
nin Tarsus ve ceyhan' da alım m~rkezlerl 
olacağım ve fiatların 4.25 kuruşa yüks~:e
ceğini göstermesi muhitimizde ~ok iyi t"~ ir 
bırakmıştır. Çiftçiler yeni kararlarn trl!bi· 
kini ıabıraızlıkla beklemektedir. (A.A.) 
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SAYIFA 4 

Ankaralılar için yazın görülecek en
teresan yerlerden biri de büyük Tuz gö

lUdür. calnız Ankara havalisinin değıl, 

bütün Orta Anadolu'nun tuz ihtiyacını te.. 
min eden muazzam Koçhisar gölü, Ak
saray'm kaza halinde Niğde'ye rapterlil
:niş, Koçhisar'ın da Ankara'ya bağlanmış 
vlmasına rağmen Konya İnhisarlar Baş. 
müdürlüğünün mürakabe ve idaresi altın-

memuru yalnız kesri sbyler. Mesela 65 
dedigi zaman bu çuval 165 kilo demektir. 

Ehram şeklindeki her kule.1in sikleti 
3-4 milyon kilo arasında tehalüf etmekte
dir. 1nhisarlar Başmüdüriyeti her sene 
-arfolacak miktardan başka ihtiyat ola ak 
20-25 milyon kilo depo eder. Çünkü göH!n 
sularının her sene ihraca imkan verecek 
kadar çekilmesi kati değildir. 

aadır. 

Ankara'dan Kon 
y.~'ya otomo'bille 
birle ·1••· Cihan-
beyl:'yi geçtik-
ten sonra sol taraf 
ta • ~ ufka yakın 

uzayıp giden bir 
şerit görürler. 

Rengi, sarı top 
rak üzerindeki yük 
sek bir dağın zir
vesindeki karın 

beyazlığı gibi fark 
edilen bu yer Tuz 
gölüdür. Ankara
dan epiy uzak ol
nı~.ıc.· a berııbcr ~rz 

et tq~i hususiyet
leri ve bir ikincisi 
bulunmaması iti 
bariyle yol sıkın

tısını göze alıp 

Tuz gölünü görme 
leri an karalılar 
i ·in her halde isti 
fadeli ve eğlence

lidir. 
Her yerden ve 

İnhisar altındalti hiçbir madde dr"lf'te 

kolaylıkla temin 
ettiğimiz tuzun Konyada eski eserlerden bir medrese kapısı. 

hazırlanması ve istihlak edilecek hale tuz kadar bol varidat temin etmez. Nak
gelmesi pek basit bir iş değildir. liyesi ile beraber Yavşan merkezine niha· 
Evvela, uzunluğu 120 ve enliliği 60 kilo- yet 32 paraya malolan tuzun kilosu 7 ku· 
metreyi aşan koca bir tuz daryasında ye- ruşa satılır. Bütün Anadoluya tuz veren 
nilebilecek vasıfları haiz kısmını arayıp Koçhisar gölü dolayısiyle Konya İnhisar. 
bulmak bir ihtisas ve bilgi işidir. Bu iti- lar Başmüdürlüğü devlete senede ik\ mil
barla İnhisarlar Konya Başmüdürlüğilnün yona varan bir varidat temin eder. Nefa
bir ( Memlehalar Müdüriyeti ) teşkilatı set itibariyle Konya tuzu deniz tuzların· 
vardır. Gölün başlangıcında olan (Yav- dan daha iyidir. A:.ıkarn'nın yediği Koç
şan)'da muntazam ve büyük binalarda ça- hisar'dan gelen tuzdur. 
tışan bu teşkilat tuzun ihracından sevkine Konya İnhisarlar Başmüdürlüğü11ün 
ve satışına kadar olan kısmını id1 t bu mühim vaziyetini gözönünde bulundu
eder. ran İnhisarlar U. Müdürlüğü, bu s~n. 

Cihanbeyli'den şarka doğru ayrılan ve Başmüdürlük için güzel bir bina yaptrr
otomobillerle arabaların gidegele tesviyei mağa karar vermiş ve belediyenin arka 
türabiyesini yaptıkları 25 kilometrelik bir smda idman yurduna ait medrese yeri Fa· 

yol Yavşan'ı Cihanbeyliye baglar. Yolda tın alınmıştır. Bina yakında yapılacaktır. 
yalnız ufak ve harap bir köy vardır. Giıya Konyn tarihi: Konya'nın şimiye ka
ta biat Gobi çölü kadar ıssız ve çorak ol~n dar tarih devirleri muvacehesindeki vazi. 
bu havalinin yeknasaklıgını emsalsiz hi• yetini tesbit edecek esaslı bir eser yu.ı 1-
tczat ile süslemek ister gibi Tuz gölünü mamıştı. Muhtelif devirlerde mühiru rol
halketmiştir. Hakikaten asırlardanberi ter oynamış, büyük medeniyetlerin kay
bir ölü sükfınetiyle uyuyup hiçbir hayat nağı olan bu eski vilayetimizin (Ege Ko'l} 
ve hareket eseri olmıyan Konya'nın ıssız ismini aldığı zamandan başlıyarak büyük 
çölünün göle mücavir kısmını geçtiğiniz ve esaslı bir tarih hazırlanmıştır. İnlıi~ar
zaman manzara ile beraber canlı bir faa- lar Başmüdürü İhsan Beyin yirmi ccne
liyet ve harekete ş:ıhit olursunuz. Çünkü tik bir emekle vücude getirdiği Konya 
sizin hazırlanmış olarak yediğiniz tuz, o tarihinde bilhassa Selçukilere ait aksam 
şekle gelinceye kadar binlerce vatandaşın çok mufassal ve kıymetlidir. Eserin :. ;bli
maişet vasıtasıdır. Kuru gölden çıkıp yoğrafyaya ait aksamının tasnifin!en so:ı 
bakkal dükkanına gidinceye kadar geçir- ra tabına başlwacaktrr. 700 ü mütecaviz 
iği her safha birçok insanın hayatını dol- fotoğraf mevctuttur. Eser :iki cilt olacak 
duran bir meşgaledir. ve 2000 sayıfayı bulacaktır. 

Gölden tuz ihracatı senenin bu mevsi- Konya tarihi müellifi ayrıca Kar:ım.u 
mine tesadüf eder. Şimdi koca gölün su- oğlu; Eşref oğlu gibi Konya ve civarın· 
ları tamamen çekilmiktir. Sert ve pürüz- da hükfımet süren türk beyliklerınin ta~ 
siız bir tabaka teşkil eden düz satıh üze· rih ve medeniyetleri için bir seri hazırla 
rinde otomobilinizle korkusuzla ve viraj- mıştır. Bunlar Konya tarihinden sonra 
sı •. bir asfalt uzerinde gibi 100 kilomette ıeşredilecektir. C. T. 
gidebilirsiniz. Keskin yaz güneşinin ziya-
sı altmda tuz billurları, gözleri kamaştı-
r n elmas yığınları şeffaflığiyle ışıldar. 

Bu lekesiz beyaz satıh üzerinde binlerce 
inranın ellerindeki kazmalarla mütemadi
yc:n çalıştığı görülür. Bunlar gölün sat
hmda tuz parçaları çıkarta.'l amclelcrdir. 
15·20 si bir gurup halinde çalışırlar ve çı
kdrJ:!..la mı bir küme yaparlar. Kümele
nen tuzu, bu havalinin cefakar nakil v3-
sıtası olan develer ihraç sahasından 4-5 

kilometre ittride olan Yavşan merkezin'! 
gotürürler. Tam bir çöl manzarası gös
teren bu yolda deve kollannın çan sesle
rine ayak uydurarak sabah akaşm gidiş ve 
geliş ıssız yolun biricik hareket hadise
sidir. 

HAKIMlYETl MiLLiYE 

Samsun mektubu. 

ams n'da Gaz· 
k .. Ü hanesi. 

- Samsun muhabirimizden -
Adının büyüklüğü kadar memlekette 

bilgi ihtiyacım tatmine çalıptn Gazi Kütüp
hanesine bu sene rağbet pek f~zladır. 

Yalnız geçen ay içinde 4154 • okuyu
cun n burada kitap karıştırdığını söyler
sem bu irfan müessesesi hakkında esaslı 

bir fikir venni§ olurum.. Son bir istatisti
ğe göre geçen senenin haziranından bu se
nenin haziranına kadar kütüphaneye 
(2064) " kadıa olmak üzere ( 44236) 
okuyucu girmiştir.. Bu okuyurularla \lku· 
d:ıkları eserlerin nisbeti ıudur: 

Okuyucu 

6878 T"rkçe ve edebiya\ 

3910 Tarih, coğrafya, yurt bilgisi 

1453 Riyazi ilimler 

2743 Tabii ilimler (fizik, kimya da-
bil) 

1478 felsefe, içtimaiyat, ruhiyat. 
terbiye 

1009 Tıbbi ve sıhhi eserleı 

1873 Ziraat, ticaret, iktısa 

2149 Hukuk ve kanunlar 

709 Bedii eserler 

7763 Roman ve hikaye 

10870 Siyasi, içtimai gazete ve mtt
mualar 

3404 Diğer muhtelif eserler. 
Gazi kütüphanesinde bugün mevcut 

olan eserlerin sayısı da beı Lini bulmuştur. 
Bunların içinde! türkçe, ar pça, fars~a, 
fransızca, İngilizce, almanca çok değerli 

eserler bulunduğu gibi birçok da el yazılı 
kıymetli kiiaplar vardır. 

Kütüphane muntaı.am ve lemjz konfor
lu i~çe üç salondan ibarettir. Metbalden 
itibaren birinci salon gazete ve KMcmua o
kuyuaılnrma, ikinci ve b-yük salon umu
mi mütaleaya, nihayetteki salon da kitap

lara tahsis edilmi,ştir. Burada kitaplar, 

Nevyork, Londra, Paris, Moskova, Brüksel 

gibi büyük irfan, merkezlerindeki kütüpha
necilik mekteplerinin tedrisatı daires"nde 
,.~ taksimi aıari üzerine tasnif edilmi{tiı. 

Okuyutnlar, istedikleri eserleri salonda o

kumak farliyle ve sarih tldresli bir hılep 
pusu) siyle alırlar .. Daimi okayucularm da 
birer rnımanısı vardır. Bu nıımaralar husu
si bir deftere kaydedilen isimlerin yanında
ki sıra namaralandır. 

Gazi caddesinin en güze1 bir yerinde 
bulunmak gibi hususiyeti ve Gazi koneğı
rıın aitim İfgal etmek gibi şerefli bir vazi

yeti olan bu bilgi ocağı, şabahm saat 9 un
dan geceniıı saat 21 ine kadar nçıktır. Kü -
tüpbanenin müdürü mulim Şclik Bey na
mınd binbaJJlıktan mütekait bir zattir. Şe
fik Bey aynı zam.anda buraya devam eden 
talebelere para ıı müzakerecilik yapar ve 

f-nçlere de lisan öğretir •• 

Bütün masraflan ususi idarece eril 
kütüphanenin yalmz elektriğini beI~iyc le 

• etmektedir. 
içindeki intiıam ve nezafet kadar k--

tüphanenin dıp da her - nla 

laımıak ve 'ÜP- - retiyle da· i 
ir temizlik n güzellik içinde b t durul-

makt dır. Z. O. F 

Gelen tuzlar tartıldıktan sonra ehraru 
şeklinde kuleler yapılmağa başlanır. Yav
şan, göle nazaran daha sesli ve daha mü
tenevvi mesailidir. Develerin çuvalları ye 
re indirildikten sonra büyük basküllere 
konur. Vahit 100 kilo 016.ığu i~in kantar Koaya'da Gazi b~ylrelf. 
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Yabancı postası. 

• 
• 

Yaza11: llanri L. Stimson 
Amerika Birleşik hükfımetleri sabık nazırlanntlan 

Bundan on beş sene evci askerlerimiz 
bnrptan muzaffer olarak döndüler. Muvaf
fakıyetin heyecanı hepimizi sarho_ş etmişti. 

Bizleri dünyayı kurtarmağa çağırmışlardı. 

Cümhur Reisi Vilson demokrasinin emniyet 
ııltına alınması için bir harp yapıldığını söy 
lemişti. Asırlarca süren bir müddet zarf m

dl1 fert hürriyeti ile adaletini mütemadiyen 
yükselen bir mertebeye getirmi,ştir; mil • 
letimiz, bütün dünyaya nömune olacak bir 
demokrasi sisteminin kurulmasmda ön a
) ak oldu. aHrp esnasında da tahakküm is
tipdadm kuvvetlerine karşı mücadele et • 
tiğimize kanaat getirdik. 

Büyük muzafferiyetten sonra, barptnki 
gayelerimizi tahakkuk ettirmek nisbeten ko 
lny oldu. Artık yolumuz açıktı. Otokrasi ve 
tahakküm gibi düşmanlar ortadan kaldırıldı 
~'stammızm çoktanberi hürmet ettiği esas

gayri fertlerin hukuk müsavatı lc§kil el· 

mcktedir. Bu hürriyetin emniyeti için lazım 
olan mühim esas, amme ile devlet ve hükU· 
met arasındaki münasebatm tefsirine tabi • 
dir. 

Bu hükumet, Amerika istiklalini iylan 
eden metindeki gibi ammenin menfaati iy· 
cabı mıdır? Her fert kendi hakkına daya· 
n:ırak, serbest konuşmak, hür matbuat ve 

niliayet müstakil bir adliyeye güvenmek 
suretiyle hürriyetini emniyet altına alabilir 
mi? Yahut banun aksine olarak haklan hü· 
kumetin lutf iine veya emniyeti yalnız hü • 
kfufıdin teminatına mı bağlıdır? hte bun· 
lar fert hukukunun binlerce senedenberi 
kar§ılaıtıklan iki mühim telakki eselesİ• 
dir. Son harpta bu iki nazariye muharebe 
meydanlarında çarpııtılar ve muvaffaluyet 
bizim telakkimizin tarafıru tuttu. Biz bu 

lar üzerine daha mükemmel ve sulhçu bir büküm ve neticeyi feda etmiyeceğiz. Ang• 
ilemin kurulması iycap ediyordu. Bugün Ü· lo • Sakson milletleri de herhalde fed edı 
zerinden on beş sene geçtikten sonra biitiin cek değildirler. 
bu ümitlerin kül olup gittiğini görüyoruz. 
[fi olmıyan bir iktııadi buhranın felaketi 
hötün dünynya çöktü. Etrafımızda sulh ye
rine cebir ve tahakküm görüyoruz. 

Memleketlerin çoğunda nizam ve hak 
yerine hülromet ·darbeleri ve ihtilal hüküm 
sürüyor. Demokrasi genişliyeceği yerde bil
hassa dünyanın en büyük milletlerinin on
c!nn döndüklerine ve kendilerini keyfi hü
l<Cımet ıekillerine teslim ettiklerine ~it o· 
luyoruz. Vilson'un tahayyül ettiği gayeler 
ile efal arasında tevazün yerine her ttraf • 
ta egoistçe ve mülahazadan azade bir nas
yonalizm ruhu neıvünüma b:ılmakta ve bi· 
zim mücadele ettiğimiz e hala taraftarı ol
duğumuz esasları teh"it Ptl!l"ktedir. 

Demcltraıoi rolünü bitirmiı midin Şim
diki devrin gündelik meselelerini halleder
ken her gün kahiliyetsi:ıliğini göstermiyor 
mu? Demokrasi ile nasyonalizm arasındaki 
münasebetler nelerdir? Nasyonalizm en 
sonra demokrasiyi yıkarak yerine otoriter 
bir rejim geçirmiyecek mi! 

B na kalırsa, mesele demokrasi ile nas
yonalizm'i karşı karşıya geçirtip oynatmak 
c!r.ğildir. Asıl mesele demokrasi ile nasyo
m•lizm'in, sınai inkılap ve yeni bir harp ih
timali meseleleri muvacehesinde nasıl bir 
tavur takınacağıdır. Dünya harbından ve 
sanayi inkılabından eveJ demokrasi ile ruıs
yonalimı'in nmn süren tarihinde nasyona
lizm'in demokrasiyi iıılha edeceğini hük
mettirecek biç bir !ey yoktur. Halbuki ta
rih, demokrasinin mütemadiyen yeni yeni 
s2halar kazandığını ve batta b .. yümekte o-
lan nasyonalizme karıı koyduğunu göster-

Devlet ve cemiyet makinesinde öyle ta· 
dilat yapmalıyız ki, sanayiimizin bol istih· 
sal ve mamu\atı buı;inkü gÜne kadar tevzi 
edilmiı olan ıekilden daha mükemmel bir 
surette tevzi edilebilsin. Ancak bu gayele
rimizi fertlerin hukuki ve bulmk müsavatı 
zararına olarak gübnemeliyiz, bilakis ha 
haklan ve miisavab daha ziyade tekemmül 
ettirmek suretiyle hedefimize doğru yürüme 
lıyiz. 

Asırlardanberi sakin bir inJ..;ıaf takip 
eden Avrupanm fert hürriyeti ve demokrasl 
ye istinat eden hükumet şekillerinin buhran 
müşkülleri dolayısiyle devamlı bir surette 
muattal kalmıyacağma mutmain olabiliriz. 

lktısadı vaziyeti ıslah ve İ§ temin 
edilmesine bir çare bulununca otokrasi re· 
jımi kendiliğinden kesada uğnyacaktır. Ak· 
si takdirde vaktiyle olduğu gibi cebren or• 
tadan kaldınlacaktrr. Böyle bir deği§iklil< 
ise, milli demokrasinin gümrük tahdidatmı 
kaldıracak ve m.aJ, eıya mübadelesini kuv· 
vetlendirecek çareleri bulmasına vabeste

dir. Bu yalnız Avrupa'yı değil Amerika'yı 
da alakadar eden bir meseledir. Gümrük 
himaye sistemi demolıratik hakUmetlerin 
ve bilhassa Amerika' daki hü'dimetlerin en 
büyük zafiyetini teşkil etmektedir. Fikrim· 
re, bu mesele Amerika'da olduğu kadar Av 
rupa' da da neticesi felakete müncer olma· 
dan halledilebilecektir; bu hususta balkan· 
lılarm takip etmekte oldukları gayeler bu 
meselenin halli etnfmda hir tecrübe saha· 
sı olacaktır. 

Bir zamanlar Amerika1 da, Milletler Ce-

mektedir. miyetini kıymetten döJiirmek, muvaffakı· 

fnsanlar kendi mukadderatına kendile- yetleriyle alay ve teıehbüslerini de istihfaf 
rinin bakim olmalan ve ferdi haklannın etmek adeta moda olmuıtu. Bu da kısmen 
emniyet altına almması gayesinin to.hakkuk on beı sene evel Milletler Cemiyetine gir· 
n otokrasiyi ortadan kaldırdıkları güne ka- mekliğimiz etrafındaki fikir ihtilaflarmdnn 

dar nasyonalizm D!1DI müddet id rei mutla- ileri geliyordu. Fakat ooyle bir tavur la· 
kanın sembolü idi. odem demokrasilerimiz lanmalı ilerisini gönnemek demektir. Mil
~syonalimı nmn müddet idarei mutlaka- letler Cemiyeti, dünya'yı yeni bir harptan 

om se holü idi. odem demokrasilerimiz kurtarmak için Avrupa devlet meharetinin 
• diki" ....... yı· "mkılabmm neticesi olarak uh .......... kuvvetli bir ifadesidir. Dünyn iktuat b • 
&,ğan meteleleri h-rriyetin eheI!llllfyetli ram, amerikalılara dünyı:ıda yalnız olma• 

servetle • den hulıangi birini feda etme- dıklarmı öğretebilirdi. Son harp her ne ka· 
den halledecek mevkidedirler ve b da 

daı bizim için de bir mll7.nfferiyetle bitti, 
s" dilik hakikaten muvaff k olabilecekler-

hemen hemen bu barptan hiç üteeı:sir ol· dit. Ş rası da iiyül· bir • ·attir ki maki-
mndan çıktık ve dolayısiyle mukaddes ~ k 

ne devri devlete yeni vazifeler tahmil et-
" hürriyet esaslarımız b .. tün dünyaya ya• 

n ektedir. 
yıldı ise de, barbm milletlerin iktısadi ya· 

Büyük halk tabakalarının gıda ve ıaru- ~Yl!larmda yaptığı sarsm.1ıl r o derece 
ri ihtiyaçlarını çok ırak istihsal sahaların· d . "d' ki d .. rt • Am rika tari 

ba 1 
L-f la d • eno ı ı son o ıeneyı e • 

dan tedarik etmeğe ğ ı uu nnm n, aı· ıh" d .. thi b" buhran olarak telakki 
ma • • sar tehlike ve kötülüklerinin de be- tm ek en mbu . ş tin' ırd . Am .. .;ı- mukad· 

• - b' e e mec urıye eyız. .....e 
raber yiiriidaklen sermayenm ır aray~ ·ı k b -ı 1 

d daha b" k cieratının uzak Avrupa ı e smm ı g ı o· 
toplanması e bmıdan mu a ırço .ı - bu d daha ••rih b'r ıarette tez&" 

- • h- ~ et _. ti c:ugu n an -yeni eseleJer, oessır u m~ao an- " d. 
da d 1 "d hal • . • hur edemez ı. m e ıık sık ev et u a esmı ıycap 

ettiriyor. 
Fakat dolayı da ferdin, esaı 

hakJarmdu herhangi birisini feda etmesine 
imam Joktm. Aag1o • Sakson demokrasi-
• • nıh hedaa.nıi bir lıakumetin istib-

dadma br11 fertlerin börnvdi ve bundan 

Ev aranı or 
iki veya üç odalı, banyo v• lıavag '~1 

mistnhil bir daire aramyci,. ıc-::; ncmr. ~

va tele~onla rr.iirac:ıat. 
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Avu ıurya turizmi. 

Eski Avusturya, şimalde slav · gelen seyyahlar için keserlermiş. 
hk, cenupta ıtalyanlar, şarkta os - Son on sekiz aydanberi iki mem
rnanh imparatorluğu ve zaman ıa leketin arası çok açıldığından, otel
rnan bundan çözülerek tek başldrı- lerin çoğu boş, otelci köyler ve ka
n~ başlarının çaresine bakan ball<an sabalar tenha, gönüller de endişe -

tnılletleriyle esaslı ve karışık dava- dedir. 
ları olan bir memleketti. *:ıı.* 

Mesela, hiç olmazsa üç buçuk a- On yedi memleketin 60 kadar 

ozan 

• 

•• alk k 1 ı. g •• u 

llimmetın oglu piyesinden iki sahne 

s~r kadar, Avusturya tarihi ile bi . gazeteci ve muharriri, Konstanz gö
~ımki biribirine karışmıştır. Bizim lü kenarındaki Bregenz kasabasın -
Ullparatorluk, ricatini ve dağılması· da buluştuk. On beş bin nüfuslu 
nı yavaş yav~ş yapmış; demirha51 Bregenz, Vorarlberg'in merkezidir. 
en küçük haddine indirildiği zaman Avusturya'da nasıl gezdirileceğimiz 
bile bir asrn yakın bir müddet Afri· ve ne gibi muamele görecegımiz 
k_a - Asya_ Avrupa sacayağı üze- hakkında ilk fikri Bregenz'te edin-

rınde oturabilerek avrupa politika - dik. 
c~lannın aşağıdan verdikleri fitillt>- Elimize tutuşturulan rehberler -

( Ba§ı 1. inci sayıfada) 
gibi inkıraza mahkum kalacaktı. 

ÇünkU kapitülasyonlu saltanat reJımı 
d~.vam etseydi, halkın maişet düşkünlüğü· 
nu durdurmak, refah seviyesini yükselt
mek için tedbirler almak; milli sanayii kur 
mak, milli istihsali himaye etmek mım 
ticareti revaçlandırmak mümkün ~Jmıya
caktı. 

Ekalliyetlerden ümit ile beklediğimiz 
kendilerini tUrklüğe öz kardeş gibi bağ· 
lamaları, yabancılardan bihakkin istediği 
miz de Türkiye'de sahıpli bir memleke
tin namuslu misafirleri gibi yaşamaları
dır. 

düğü inkişaf yolları en yüksek emniyet ve 
ümitlere lfıyik, en mesut muvaffakiyetlrro 

namzet bulunmaktadır. 
Milletin yükselmesiyle, kuvvetlen ıe • 

siyle, nüfusunun artmasiyle, refahının g<> 

nişlcmesiylc, maarifinin inctlip derirıleş
mesiyle dahili ve harici emniyetiyle. ka • 

zancının bolarmasiyle, istihsalinin reva• 

tiyle hulasa, dinç ve mesut bir millet oJa

rak yaşıyabilmesiyle alakası olan bütün 
amillf'r üzerinde. inceden inceye durul -
muş düşünülmüş, sorulmuş, aranmış: 1U -

zumlu olan temeller atılmış, tedbirler alın 

mış ve milletin yürüyüş istikameti kurtu • 
1uş ve yükseliş hedefine yöneltilmiştir. 

Büyük türk inkılabının "dışarı müna rın ateşi üzerinde buram buram ter- den, programlardan; bizi karşılı yan 
ler dökmüş ve nihayet rahmeti rah- Avusturya turizm teşkilatı memur
ınhana ~avuşmuştur. Buna mukabil lannın nazik muamelelerinden; ika-

asnn ımparatorluk, cihan harbın . metgah olarak gösterilen "Beyaz 
dan sonra, birden dağılarak yerini haç,, otelinin temizliğinden ve şık
sakin, halim, sen ve hemen herke" 1Iğından anladık ki, seyahatimiz, 
ı . e dostluk yapmaya muktedir A vus- hem eğlenceli hem de Avusturya 

Cümhuriyct Hükümctinin, bugün, her 
an artan bir hızla tahakkuk ettirmekte ol
duğu milli iktısat inkişafları muhal birer 
hayal olacaktı. 

Çünkü Türk milleti ~ümrüklerine, ver
gilerine hakim, bütçesine sahip olmıyan, 
milli servet membalan, milli istihsal vası 
taları yabancı ellerde bulunan esir bir mıl· 
let halinde kalacaktı. 

scb~t~er,, cephesi demek olan Lozan cep 
hesının tutuluşu hakkında verdiğim şu 
kısa iyzahlardan sonra (Lozandan beri) 
geçen seneler içinde, cümhuriyet hüku. 
metinin (Lozan)ın verdiği imkanlardan 
nasıl istifade ettiğinden de gene kısaca 
bahsetmeği fayd.:lı bulurum. 

turya cümhuriyetine terketmiştir. turizm teşkilatının malik bulundu -
. Tarih, bir an içinde dağılan ve ğu vasıtalar bakımından birinci de -

hır an içinde müteaaddi emel ve il-ı- recede bir seyahat olacaktır. 
tiraslardan yıkanan imparatorluk o· Bregenz'e ikinci murahhas ola -
larak yalnız Avusturya misaline rak ben varmıştım. Benden evel ts
ınaliktir, dersek, hiç aldanmamış o- panyol murahhası gelmişti. Öğle -
luruz. den sonra, arka arkaya Viyana, Pa-

Ecnebi teşebbüslerini, ecnebi mal!armı, 
ecnebi emeğini kendi memleketinde. ken· 
di milli teşebbUslcrinden, milli malların· 
dan, milli işçilerinden mümtaz tutmak 
mecburiyetinde olan; kendi mahsullerini, 
müteşebbislerini, işçilerini yabancı memle
ketlerde himaye ve müdafaa kudretinden 
mahrum bulunan haysiyetsiz ve hakimiyet 
siz bir devlet halinde kalacaktı. 

Hanımefendiler, Beyefendiler; 
(Lozan)ın türk milletine temin ettiğı 

eyiliklerin, ehemmiyet ve büyüklüklerina 
biraz evel gözden geçirdik, ve gördük 

ki: 

Her sahada buyük ülküye doğru hay-
lice yol da alınmıştır. · 

Bu hakiylcatı gör:niyenler - eğer var • 
onlar çok köti.ı yürekli, yahut pek kötü iÖ 

rüşlü kimselerdir. 

İşte bu sakin, halim, şen ve me- :is ve Roma istikametinden gelen 
deni Avusturya cümhuriyeti bun . katarlar, kafilemizi kısa bir müddet 
dan iki ay evel, Avrupa'nın on yedi zarfında tamamladılar. Ve derhal, 
nıemleketinden gazeteciler ve mu _ Konstanz gölü üzerinde bir gezinti 
harrirler davet ederek, bunları, 0 yapmağa hazırlandık. 
kasaba senin, bu dağ tepesi benim Bu aralık, odalarla çantalar me
hesabı üzerinden tam iki buçuk haf- selesi, gruplara ayrılmalar ve grup
ta deretepe gezdirmiş, yidirmiş. içir- 1;\ra rehberlik edecek Avusturya tu
nıiş fakat kafi mikdarda da (tafsi . rist teşkilatı memurlariyle tanışma
latını ileride vereceğim) çalıştırmış- lar devam ediyordu. Her grupa, ay
tır. rıca, V orarlberg'i gayet eyi tanıyan 

Bu seyahatte iki maksat aran -
nııştır: 

a) Avusturya turizmi için A vru
pa matbuaunda propaganda yaptır
mak; 

b) Baştan aşağı otellerle bezen -
ıniş Avusturya halkına, Avusturya 
hükumetinin turizm hususunda va-
2ıyf esini yaptığını, oteller boş ol • 
nıakla beraber umutsuzluğa m::ıhal 
olmadığını, davet edilen cihan mat
buatının bu işe ergeç bir care bula • 
cağını anlatmak. 

meslekten yetisme ve bir iki lisan 
konuşur rehberler veriliyordu. Biz-
1,.r, fransızların, romanyalılarm. yu
~oslavların ve yunanlıların bulun -
duğu grupta bulunduk. 

BURHAN ASAF __________ ...... __. ____ ~----
V is tül' ün feyzanı 

Kapitülasyonlar denince fikirlerimiz, he 
men daima, adli, mali gibi vasıflarla tavsif 
ettiğimiz §U mahut ahti ve klasik kapitü· 

Jasyonlar üzerinde dunır. 
Halbuki (Lozan günü)ne erişinciye 

kadar türk milleti hayatınm bütün faali
yetleyctlcrinde kapitülasyon denilmcğe 
layık türlü türlü ya"bancı tahakkümleri
nin, türlü türlü yabe:ncı küstahlıklarrnr:t 
ezginlikleri ve asabiyetleri içinde yaşı -

yordu. 
En basit temaslarda, en umulmadık 

vaziyetlerde bile. cakalı, bir yabancılık 
üstünlüğü derhal göze çarpardı. 

Mesela, bir şimendifer kompartima
nında biletçi ecnebi bir yolcuya yerliler
den farklı, yerlilerden saygılı muamele 
eder, bir lokantada garson ecnebi müşte
riyi yerliden daha etiketli tutardı. 

Ecnebiler de yerli ile karşılaştıkla
rında bir şerdet, bir asalet edası takınır
lar, parya ile karşılaşmış bir aristokrat 

tavrı alırlardı. 
Bu çeşit tahakkümler ve üstünlük gös 

*:ıı.* 

Çünkü yeni Avusturya, lsviçre 
kadar güzel ve hem kış hem de yaz 
ikametleri için, müstesna bir tnbi -
atin koynunda modern konforun 
azamisini temin eden bir memle -
kcttir. 

terişleri, hiç şüphe yok, resmi kapitülas 
.f' yonların yabancılar lehine ihdas ettiği 

imtiyazlı vaziyetlerden ziyade, saltanat 
rejiminin miskinliğinden, ecnebileri şı· 
martan aciz ve zafından, osmanh idaresi
nin ecnebilere nit işlerde, müracaatlarda 
fidet edindiği ~elilane uysallıktan ve re-
jimde hüküın süren rüşvetçilikten ileri 

Harpsonrasında, dağlara, ovala
ra ve göl kenarlarına milyarlar dö
külmüş ve her Avusturya kasahacı
ğı ile köyü bir turizm merkezi hali· 
ne getirilmiştir. Şoseler, genişlcti -
lerek asfalt ile örtülmüş, 3000-4000 
raknnlı tepelere çelik teller uzatıla· 
~ak hava tramvayları yaptlmış, r q. 

garalar elektrikle tenvir ve me·di -
vcnlcr, balkonlarla teçhiz edilerek 
gezilip g" .. 1 oru meğe değer bir r"'le 
sokulmllş· k"" • • oy evleri otel köylüler 
otelcı olmuş. hula~ sa b" .. h' . • utun ır merr.• 
leket, bırkaç yıl ;çinde b • ya ancı sey-
yahlar çekerek onlara y k h . . az ış 05 
vakıtler gecırmek işini bir · sa nayı. 
bir ilim haline koymuştur. 

Bu hususta isviçreliler nümunf" 

ittihaz edilmiştir. Yalnız, İsvi~re' • 
nin seyyah müşterileri daha ziy ,p 

beynelmilel olmaya mukabil avus 
turyalılar, hazırlıklarını daha ziya -
de şimal komsuları. yani Reich a

1
-

manlan için yapmu~lardır Öy'E> ki, 
~uhrandan evelki ::;enelerde A vuc;-

•rva ._ .. v~l-ı:'1t h:i-..,1arı. hiletleriıı 
o/, 60 mı neıch hudutlarını asarak 

Viıtül'ün tapığı ıırada almmı§ bir rtsim: 
Salar ovadaki tvltrt tloğra dalga halindt 

lıücnm ediyor. 

Varşova, 24 (A.A.) - Vistül 
nehri Varşova'da yavaş yavaş alçal· 
makta devam ediyor. Şimdi ancak 
nehrin aşağı kısımları feyezan teh
likesine maruz bulunmaktadır. Bu. 
ralarda bütün emniyet tedbirlerine 
tevessül olunmuştur. Bentlerin tah. 
ı::imine geceli gündüzlü i!Önüllü ta
kımları ve asker kıtaatı ile calış1I 
-naktadır. Devlet ve belediye me . 
TDurl rı maaşlarının yüzde ikisi il 
felaketzedelere yardıma karar vcr
mislerdir. 

Varşova, 23 (A.A) - Vistül nehrinin 
seviyesi azalmağ başlamış ve bu sabah nor 
mal seviyenin 440 santimetre kadar fevki 
ne dÜ'1JIÜştür. Bentler tahkim edilmektedir. 
ikinci ve fakat çok kuvvetli yeni bir yükse 
'· e intiıar olunmaktadır. 

---~~~~ .... -----------cırttE~~RA HALK.EVi REiSLi-

. . Halkevinin 1 senelik ihtiyacı 
ıçın 120 ton kok kömrii 12 bin kilo 
kuru meşe odunu alıacaktır. lhal .. 
31 temmuz salı günü saat 1S,30 da 
yapılacaktır. Satıcılarm teminat
lnriyle Hallcevine müracaatları 

geliyordu. 
Bu suretle, "oir sefirin kabul ediliver· 

miş bir rizası, bir konsolosun vali üzerin 
de müessir olınuş bir teşebbüsü, Mösyö 
Piyeri'n veya Pol'ün mutasarrıfla dostlu 
ğu, derken, fermanı, mukavelesi filan ol· 
mıyan nice nice kapitüler usuller vücut 

buldu; 
Ve günün birinde memlekette öyle bir 

hava eser oldu ki güya Türkiyede h5kim 
unsur tilrklcr degil, ecnebiler ve o zamrn 
lar ecnebilerle aynı telden çahın ekalli· 

yet kütleleri idi. 
Meşrutiyet devrinde bile bu ha ·a 

es slı surette degiştirilemcmişti. Bunun 
için (Lozan giınü)nün doğması lazımdı. 

Ve, lsmet Paşa Lozan'da yalnız mil· 
letin resmi kapitiilasyon zincirlerini kır 
makla kalmadı, milli hükumetin haricı 
münasebetlerinde esas tuttuğu prensip. 
!er ve hassasiyetler hakkında T .. ozan mu· 
hitinde, pek yüksek bir maharetle, uyan 
dırmağa ınuvaffnk olduğu kanaatler, ıc 
min ettiği hürmet ve saygı saltanat dev
rinde ta'uiileşmiş olan bu şımarıklık ecre 
yanını dahi kökünden kuruttu. 

Şunu derhal ilave edeyim ki Lozan 
Türkiye'sinıle bugün ekalliyet husumeti 
veya ecnebi düşmanlığı gibi geri duygu 
lardan e er yoktur. Mazinin acı hatırala
rını kurcalamak da aslS mevzuu bahis 

değildir. 

(Lozan)la türk milletinin kazandığı 
nimetler: tam hakimiyet, milli istiklal 
esaslarında toplanmaktadır. 

Milletlerin hakimiyet ve istiklali 
fertlerin hürriyetleri gibidir. Hürriyetin 
den mahrum fertlerin insanca yaşamala
rı nasıl ka"oil olmazsa, hakimiyet ve istik 
lalinden mahrum milletlerin, insanca ya
şamaları da, öylece imkansızlaşır. 

Yalnız, bu bahiste, fertler için olsun, 
milletler için olsun unutulmıyacak bir 
mühim nokta vardır ki: o da hürriyet ve 

Hanımefendiler, Beyfendiler; 

Fertlerin hürriyetleri, içinde yaşadık. 
ları camianın huzurunu selbetmemeklo. 

asayişini bozmamakla nasıl mukayyet ise, 
milletlerin istiklal ve hakimiyeti de öyle· 

ce milletler camiasının huzur ve asayişini 
ihlalden çekinmek mükellefiyetiyle bağlı· 

dır. 

cumhuriyet hükumeti, türk milletinin 
istiklalini temsil ederken, bu yüksek esası 

1 

da hiç gözden kaçırmamış ve harici müna 
sebetlerinde, milletler camiasının bir sulh 

imili olacak surette hareketi kendisine da
imi bir şiar ve düstur edinmiştir. 

.Iinımetin oğlu piyesini beste/iyen 
Hulusi Bey. 

istiklalin, netice ve eserleri kullanışa gö 
re değişen, kudretler olmasıdır. Fert 
hür.riyetini millet de istiklalini eyi kul
lanırsa eyi netice ve eserler alır. 

Hürriyetini ve istikHilini eyi kullım
masını bilmiyen fert ve milletlerin fi.ki 
betleri ise haraplık ve perişanlık olur. 

Bu itibarla tiirk milletinin (I..ozan
d:m'oeri) başlıyan milli istiklal devresin
de bu istiklfıl ve tam hakimiyetini nasıl 
kullandığını tetkik etmek çok mühim

dir. 
Milli istıklaJimize sahip olmamızın şu 

neticeleri oldu: 
Adliyemıze, maliyemize, gümrükleri. 

mize, iktısat, iymar ve idare islcrimize, 
maarifimize, ha~ici münasebetlerimize, 
milli mudafa:ımıza, hul.lS<l, milli hayatımı 
:ıı:ın her turliı teskilat ve ihtiyacl:ırrn •. her 
türlu al"kalarına müstakillen c; hip ve ha 

Türk milletinin Lozandanberi, gerek 
memleket içinde attığı derin ıslahat vcı 

inkişaf temelleri, ger k milletler arasın 

da aldığı sulhseverlik ve b::ırıştırıcılık 
mevkii bizim kendi mücerret takdir ve 

iddialarımızdan ibaret sayılmamalıdır. 

Türk milletinin Lozand<ınberi gerek 

kendi vatanında, gerek milletler a.rası:ı. 
da gösterdiği muvaffakiyetlcrin onun ta 

rihinde en şanh sayıfalardan sayılacak 
bir kıymette olduğu 'ougün dünyanm tat 

dik ve takdiri ile sabittir. 
Vakit olsa, daha doğrusu sizleri ık. 

mak endişesi olmasa, dünyanın her dilin

de yazılmış yazılarla, neşredilmiş esel'• 
lerle. bu umumi takdir ve tasdikten sayı
sız nümuneler göstermek kil.bildir. Vo 

bugün bütiın dünyaca hürmetle müseJ.. 
}emdir ki: türk milleti Lozan'da kuandı 
ğı milli istiklali bir taraftan kendi kurtu 
luşunu temin etmek, diğer ta.raftan mil• 
Jetler arasında dostluk münıısebetlerini 
kuvvetlendirmek için çalışmak yolundan 
bnşka yollarda sarf ve i.:ra f etm•'<~"!'l ka. 

tiycn müçtenip kalmıştır; ve müçtenip 
davranmaktadır. 

Ve milli hürriyet'n mesuliyetlerini talı 
dir hususunda siyasi reşitlikte kendisinıo 
den çok kıdemli sayılan birçok milletle
re örnek olacak, gıpta verecek bir lcli• 
millık göstermiştir, ve göstermektedir. 

Büyükliık ve kfunillik türk milleti~ 
aten ezeli "a$ıflarından değil midir 

Hanımefendiler, Beyf ndiler: 

Lozan'ı bize k zandır n ve bu suıretl 
(Lozdn) la milli hayatımızı diledi rimiz türklügün ezeli vasıflarına en geni inkl 

gibi kurmak. inl,i af etirmck, m;lli mud fa af meydanlarını açan Biiyük Şere V'G 

amızı her ihtimale karşı hazır v tedarikli arkadaşlarına ve Dumlupınar'ın atsız 
bulundurmak c.lostluklarımızı ve mu"nase. · • • tl .t hitlerine nihayctsız tazım ve mınne et,u. 

kim olduk. 

betlerimizi dilediğimiz gibi c;cçebilmek. ha mizi bir kere dahn izhar edelim. 

rici ticaretmimizi istediğimiz gibi tan:ı:im ı~'!!'!!!!!~~!!""'!!!!!"'!~~~~~·--~~ 
etmek hiirriyetlerinin hepsine kavuştuk. 

Şu on, onbir senelik müddet içinde bu 
milli hürriyetlerimizi acaba israf mı ettik? 

Yuksa makul. faydalı. verimli bir tarz 

da rnı kullandık? 
Bu suallerin cevabı Cümhuriyet hüku-

metinin eçen on, onbir senelik iş bilfin • 
çosunda bulunur. Ve ~örülür ki dünyanın 
•)in bir türlü ihtilaç içinde kıvrandı'1ı şu 
buhranlı devirde türk milletinin içinde bu 
tundui:1r havat ,a-tlan ve üstUnde yürU. 

ZAYi 

7.11.933 tarihinde Ticaret 
~rta lisesinden almış oldu _ 
gum 118 No. lu tastiknamc:
mi zayi ettim. Y enısini ala • 
cağım. 

İmaret rr.1 allesi 
11 No. hanede Aii Zü!ı::i 
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SAYIFA 6 

Harita Umum 
Müdürlüğünden 1 

1 - Harita Umum Müdürlüğü şuabatı için (60) adet 
Şahısın pazarlığı 23.8.934 perşembe günü saat (10) dadır. 

2 - Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her , 
gün münakasaya pazarlığa iştirak edeceklerin de vaktinde 
teminatlariyle Cebeci'de Harita Umum Müdürlüğü satın al-
ma komisyonuna müracaatları. (1633) 7-2863 

• 
lymar Müdürlüğünden: 
Cinsi Mahallesi sokağı Ada 
Ahşap hane Musa bey Arap şeh 24 7 
Merdiven için sarı c:ıbık demir. 

muhammen bedeli 
parsel Lira Ku. 

8 500 oc 

Telli hortum ve teforruatı 
Kullanılmış yol keçesi 
Güneşlik bez perde 
Soba boruları 

Yukarda cinsi nevi gösterilen müstamel eşyalar ile bir 
adet hane enkazı 28-7-934 çarşamba günü saat on beşte bil 
müzayede satılacağından taliplerin İymar müdürlüğünde 
müte~ekkil komisyona müracaatları. (1676) 7-2925 

• 
Istanbul C. Müddeiumumili-
ğinden: 

İstanbul ve Üsküdar hapishane ve tevkifhaneleri için 
mübayaa edilecek 525,800 kilo ekmeğin 22-7-934 tarihinde 
kapalı zarf usuliyle yapılması mukarrer münakasası talip 
~uhur etmediğinden ihale kanununun 18 ci maddesinin C. 
fıkrasına tevfikan pazarlıkla mübayaası kararlasmış ve pa
zarlığın 1 ağustos 934 çarşamba günü saat 14 te İstanbul vi
layeti muhasebeciliğinde icrası tesbit edilmiştir. Şartnameye 
göre belediyece kabul edilen evsafta birinci nevi ekmek alı
nacak ve beher ~ifti 960 gram olacaktır. Ekmekler soğuk 
olarak teslim edilecek ve kabul doktorların muvafakatiyle 
olacaktır. Reddedilen ekmek üc saat zarfında temin edile
cek edilmezse farkı müteahhit tarafmlan verilmek üzere 
haricten temin edilecektir. Bütün teahhüt senesi .zarfınd::t 
altı defa bu şekilde hareket mukavelenin feshini muciptir 
her müessese doktoru tarafından avda üc defa ve tekmil 
müesseseler tarafından ayda altı defa reddedilmiş bulun
ması kezalik mukavelenin feshini muciotir. M••fassal sart
name Adliye Levazım Dairesinde mevcuttur. Pazarlığa iş
tirak edeceklerin l-R-014 c:arsamba o iinii saat 14 te İstanbul 
vilayeti muhasebeciliğinde mütec:Pk1<il komisyonu mahsu-
sun:t miirrıcaatları ilan olunur. (4105) 7-2926 

Nafıa Vekaletinden: 
Derince'de teslim edilmek şartiyle 12 adet travers ara

bası pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
Pazarlık 1 ağustos 934 tarihine müsadif çarşamba güuü 

saat 15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında yapıla
caktır. 

Taliplerin cari seneye mahsus Ticaret odası vesikasiyle 
150 liralık teminat mektubunu hamilen aynı gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları lazımdır. 

Talipler bu hususta sartnameleri Vekalet Malzeme Mü-
oürlüğünclen tedarik edebilirler. (1618) 7-2924 

Galata ithalat Gümrüğü 

Kilog. 
138 
77 

l60 

Müdürlüğünden: 
Marka N o. Kap. Eşyanın cinsleri 

3302/3 2 İpek çizgili pamuk mensucat 
2550 ı Podra 

AY 
SF 

A 
HPSFD 2 

R 
1 Pamuk silgi bezi 

1,495 • 1 Lütür taklidi tavşan postu 
0,500 1 İpek mensucat 
0,630 1 " " 
0,370 (Kehribar gerdanlı!{ 
2 1 (Cam boncuk 
0,280 ( ,, gerdanlık 
0,100 (Porselen 

0,720 1 (İpek mensucat) 
0,400 (Pamuk ,, 
0,400 1 ,, Örtü 
1,300 1 Kundura kayışc 

13 1 Ağaç oyuncatr 
0.160 1 İpekli Eşarp 
0,220 1 İpek gömlek'. 
0,150 1 Deri eldiven 
0,190 1 İpek mendil 
0,705 1 ,, mensucat 
0,055 1 ,, Kadın c.orafü 
0,075 1 ,, Boyun atkıs" 
0,090 1 " .. 
1 1 ,, mensucat 
0.160 1 ,, Çorap 
0,230 1 ,, omuz atı<ısr 
0,330 1 Deri el cantası 
Yukarda yazılı eşya 12-7-934 tarihinden itioaren açık 

artırma suretiyle ve ecnebi memlekete gönderilmek üzere 
satılıktır. İsteklilerin 31-7-934 salı giinü saat 17 ye Kadar sa 
tıc:: knm;c:umııın::ı rn;irac::ı~tfarr. (3R07)° 7-2Q23 

HAK1MIYETI MiLLiYE 25 TEMMUZ 1934 ÇARŞAMBA 

Sanayi ve ateliyelere mah· 
sus her cins ve cesamette 

De111tr lf ...... 

D. D. Yolları ve Liman · 
ları U. l\ld. Sa. Al. Ko· 

misyonu ilanları. 

İLAN 
Lokomotif bakır ocak ak· 

samiyle sair bakır ve pirinç 
malzemenin kapalı zarfla 
münakasası 3 eylfit 934 pa· 
zartesi günü saat 15 te An
kara'da idare merkezinde ya 
p1lacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Hay· 
darpaşa veznelerinde onar 
liraya satılan şartnamelerde 
v;ı71hrhr (1 .'iRR'ı 7-2R1Q 

Ankara Levazım Amirli
ği Satın Alma Komis 

yonu ivlanlan 
İLAN 

Elli beş bin kilo meşe kö· 
mürü münakasai aJeniye usu 
tiyle ihalesi 4 ağustos 934 cu 
martesi günü saat on dörtte· 
dir. $artnamesini görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
iştirak ic.in de vaktinde temi
natlariyle beraber Ankara le
vazım amirliği satın alma 
komisyonuna g-elmeleri 

(14R7) 7~2~RQ 

MAK İ NELER i 

iHTiYAÇ VUKUUNDA MUfASAL TEKLİI' YAPILta 

BOURLA BİRADERLERv•Ş" 
ISTANBUL.-GALATA 

İLAN 

Edremit ve civarm<laki 
kıtaat için (100,000) kilo sı
ğır eti kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. İhalesi 28-
7-934 cumartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. Talipler 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya iş
tirak için de vakti muayye
ninde teklif ve teminatlariy 
le Edremit'te askeri satın 
alma komisyonuna müraca-
atları. (1400) 7-2546 

l LAN . 
Ordu ihtiyacı için 15 ka

lem alatı cerrahiye ile mal· 
zemei baytariye kapalı zarf 
usulivle alınacaktır. İhalesi 
31-7-934 salı günü saat 14 te 
icra edilecektir. Talipler üç 
adet nümune ve fenni evsaf 
ve şartnamesini görmek üze 
re her gün öğleden sonra ve 
münakasava iştirak edecek -
terin o gün ve saatinden 
evet teminat ve teklif mek
tuplariyle birlikte M. M. V . 
Satın alma Komisyonuna 

lesi 31-7-934 sah günü saat 
15 te yapılacaktır. Talipler 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti 
rak için de vakti muayyenin
de teklif ve teminatlarivle 
İstanbul kumandanlığı satın 
alma komisyonuna müraca-
atları. (1582) 7-2777 

iLAN 
İstanbul kumandanlığına 

bağlı kıtaat ic:in (29,000) ki
lo patlıcan (29,000) kilo fa. 
sulya (6,300) kilo bamya 
(8,100) kilo Tomates kapalı 
zarfla münakasaya konmuş· 
tur. İhalesi 31 temmuz 934 
sah günü saat 16 da yapıla
caktır. Talipler sartnamesini 
görmek üzere her gün ve
münakasaya iştirak için de 
vakti muayyeninde teklif ve 
teıninatlariyle İstanbul ku
mandanlığı satmalma komis 
yonuna müracaatları. (1583) 

7-2778 
İLAN 

Ankara Rcl.-,Jive Reis . 
lii!i ilanlan. 

müracaatları. (1418) 

1 
7~2552 
iLAN. 

Kıtaat için (22,382) kilo 
patlıcan (22.382) kilo fasul-

Hava ihtiyacı ic:in Eskişe· 
hir hava mektebine nazari 
bir dershane inşası kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. Şartnamelerini görmek 
istiyenlerin her gün öğ;leden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin 12-8-934 pazar 
günü saat 10,5 da teminatla
riyle birlikte M. M. V. SA. 
AL. KO. na müracaatları. 

iL AN 
1 - (29107,60) lira bedeli 

kefifli Anafartalar polis noktasm
dan Hasan Fehmi Bey apartmıa • 
nrna kadar olan kaldırımın tamiri 
ve oradan Samanpazarma kadar 
olan kumm trotuvar ile beraber 
müceddeden ve parke olarak inşası 

2 - 500 metre mikap kom 
yirmi gün müddetle ve kapalı urf 
la münakasa va konulmuştur. 

3 - Temizlik is1erine ait 7 
kamyon için örtü aleni surette ve 
yirmi gün müddetle münakasaya 
konulmuştur. 

4 - Bunlara ait ,artnameleri
ni görmek istivenlerin her gün fen 
i,leri müdürlüğüne ve yazı isleri 
kalemine müracaatları ve taliple . 
rin 4 ağustos 1934 cumartesi gü -
nü saat on buçu~a kadar teminat· 
larivle hirlikte teklif mektupları -
nı beledive encümenine venrı .. lni 

(15~R) 7~2713 

Müteahhit ve inşaat 
sahiplerinin 

nazarı dikkatlerine 
Çift Kurt marka Marsilya 

kiremidi ehven fiatla satış 
evi Kskişehir oteline müra· 
caat. Telefon: 3272 

ya (2232) kilo bamya (9734) 
kilo tomates kapalı zarfla 
miinakasava konmustur. İha 
lesi 31 temmu?. 934 sah gü
nii saat 16,5 da yapılacaktır. 
Talipler şartnamesini gör· 
mek üzere her gün ve müna
kasava istirak icin de vakti 
muavveninne teklif ve temi· 
natlariyle İstanbul kuman
danlığı satmalma komisyo· 
nuna müracaatları. (1578) 

7-2774 
İLAN 

Kıtaat için 18.000 kilo sa 
de yağı kapalı zarfla müna
kasaya knmuştur. İhalesi 31 
temmuz 934 sah günü saat 
14,5 da yapılacaktır. Talip
ler sartnamesini görmek üze 
re her gün ve münakasaya iş 
tirak icin de vakti muayye· 
ninde teklif ve teminatlariy
le İstanbul kumandanh<Tı sa· .... 
tmalma komisyonuna müra-
caatları. (l !\Rl) 7-2776 

İLAN 
Kıtaat ic;;in (36,000) kilo 

pathcan (36.000) kilo fasul
ya (6000) kilo bamva 12,000 
kilo tomates kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 

(1597) 7-2803 
İLAN 

Ordu ihtiyacı için beher 
takım üç sandıktan ibaret o
lan malzemei baktroloii san
dıklarından beş takım ile beş 
adet c.antah mikroskop ka
palı zarf usuliyle almacak· 
tır. İhalesi 28-7-934 cumarte· 
si günü saat 14 te icra edile· 
cektir. Nümunesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra 

Etlikte umum baytariye de
posuna müracaatları ve fen
ni evsaf ve sartnamesini gör 
mek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saatın· 
dan evel teminat ve teklif 
mektuplariyle birlikte M. M. 
V. Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (1417) 

7-2553 
İLAN 

Hava kıtaatı ihtiyacı için 
Eskişehir tayyare alayında 
üç adet su deposu inşası ka
palı zarfla münakasaya kon
mu~tur. Şartnamelerini gör-

As. fb. U. l\ld. Sa. Al. 
komisyonu ilanları. 

250 TON DÖKÜM KUMU 
1-8-934 tarihinde münaka 

sası ilan edilen 250 ton dö
küm koku sehven ilan edil· 
miş olduğundan bunun yeri· 
ne yukarda yazılı malzeme· 
nin 13. 8. 934 tc münakasası 
icra edilecektir. Şartname al· 
mak istiyenlerin her gün 
13,5 dan 15,5 a kadar komis· 
yona müracaatları. (1657) 

7-2919 

1500 METRE MİKABI 
KUNDAKLIK CEVİZ 

TOMRUGU 
Bu malzeme 27-8-934 tari 

hinde saat 14 te ihalesi ya
pılmak üzere kapah zarfla 
münakasaya konmuştur. Ta .. 
liplerin şartname almak üze 
re her gün 13,5 dan 15,5 a 
kadar komisyona müracaat• 
lan ve münakasaya girmetC 
istiyenlerin de teminatlarını 
havi teklifnamelerini yevmi 
mezkurda muayyen saatten 
evel komisyona tevdi eyle
miş olmaları. (1658) 

7-2920 

Tophane'1e İ!'\ lanbul Le
vazım Amirli~i Satm 

Alma Komisyonu 
tlanları 

il.AN 
İstanbul Levazım .Amirli• 

ğine bağlı kıtaat için 213ô 
ton Lavamarin kömürü bir 
müteahhide verilebileceği gi· 
bi işbu miktar ayrı ayrı taliP. 
lere verilebilmek için üç gru• 
pa ayrıldığından 19-8-934 pa 
zar günü saat 14 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartname .. 
sini göreceklerin her gün ve 
taliplerin belli saatten evel 
tekliflerini Tophanede K<>" 
misyona vermeleri. (128) 
(4068) 7-2917 

Geliratlı sahlık arsa 
Postahane caddesi Lozan Palas ittl• 

salinde mahiye 80 lira ıeliratlr, halı1ı4 
mda 3 dükkan ve depoyu havi 55' 
metre murabbaı arsanın izalei fDJUUD! 
karar nrilmif olduğundan 26 • 7 • 93" 
tarihine müsadif perıembe günü saat 
14 - 16 raddelerinde Ankara icra dab 
resi gayri menkul sabf memurluğunda 
açık arttırma suretiyle sahlacairndıı 

bu fouh kaçırmamak üzere talipleria 
yevmi mezk11rda ve nkti muayyeaiıı • 
de açık artbrmaya İftirak eylemeleri 
menfaatleri iktızuından bulundu(a 
ilan olunur. 7-2878 

mek istiyenlerin her gün öğt 
leden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin 11-8-934 
cumartesi günü saat 10,5 ta 
teminatlariyle birlikte M. :M. 
V. SA. AL. KO. na müraca• 
atları. (1599) 7-280' 

İLAN 
Hava kıtaatı ihtiyacı için 

Eskişehir, İzmir, Diyarbekir 
de inşa edilecek olan benzin 
tankları pazarlıkla inşa edi· 
lecektir. Şartnamelerini gör
mek istiyenlerin her gün öğ· 
leclen sonra ve pazarlığına 
iştirak edeceklerin 29-7-934 
pazar günü saat 10,5 ta temi 
natlariyle birlikte M. M. V. 
SA. AL. KO. na müracaatla· 
rı. ( 1598) 7-2805 

İLAN 
Sıvasta bulunan kıtaat için 

(1,100,000) kilo odun kapalı 
zarfla münakasaya konmus .. 
tur. İhalesi 15 ağustos 934 
çarşamba günü saat 14,5 da 
yapılacaktır. Talipler şartna 
mesini görmek üzere her giiıt 
İstanbul, Ankara'da M. :M· 
V. satın alma komisyonu ilo 
Tokat askeri satm alma ko· 
misyonlarına ve münakasava 
istirak icin de vakti muavve 
ninde teklif ve tcminatl;ıri 
ile Sıvasta askeri satın ~ 1ırıa 
komi~vnnuna mü'""'~~--+l"'rı. 

(1664) 7-29~1 



25 ·ıt.MMUZ 1934 CARSAMBA - . 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
1 - Bursa Başmüdüriyeti binasının her iki tarafı:ıda :ı:;Ü· 

Ceddeden yapılacak ilave ve inşaat kapalı zarf usulıyle ır· 
dınna · k ga onulmuştur. · inin musad· 

2 - Kırdırma şartnamesiyle evra~ı f ~nmyes • 
dak suretleri bec:. lira mukabilinde Cıbalıdekı ı;eva7.lm Mu 
h "b "' ··d·· · t nden alına· ası i Mesullüğünden ve Bursa Başmu urıye 1 

taktır 
3 .:_ Kırdırma 31-7-934 tarihine müsadif salı ~ünü s?at 

ıs te CibaWdeki Ahm Satım Komisyonumuzda ıcra edıle· 
taktır 

d 4 ~ Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre ~uk~:· 
~ tayin olunan gün ve saatten evet Komisyona ven me 

1
• 

dır. 
S dd · h usası mucibin-

- Kırdırma şartnamenin ma eı ma s .. 
ce fenni ehliveti haiz bulunanlar iştirak edebıhr.( 114) r 

6 - Her istekli bedelin o/o yedi buçuğu olan 1 . ıra-
lık rnuvakkat teminatı tayin olunan saatten evel teslım et
llıelidir 

7 -·Kırdırma ic:in tavin edilen saatt~ tu~ulmas.ı adet o
la~ zabıt kS.Yrnı doldurulduktan sorıra hıc hır tekhf kabul 
:!tnı,.?.. ,30Q2) 7-2623 
• 
lstanbu Deniz Levazım 
satın alma komisyonundan: 
18,000 kilo Be az Ustübü: Kapalı zarfla münakasası: 

y 16 ağustos 934 perşembe 
l8,ooo Elvan üstübü: saat 10,30 da. . . 

Deniz Lev~ Depolan ihtiyacı için yukarda cıns ve ~~ 
tarı Yazıb iki kalem malzeme 16 ağustos 934 perşembe gunu 
saat 10,30 da kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır .. Şartna
tt:ıesini gönnek istiyenlerin her gün münakasaya ~ırecekle
tin de usuı·· d · . d kapatılmış teminat ve teklıf mektup 
ı . u aıresın e .. ( OG4) arıyle Kasrmpaşa'da kain komisyona mursıc~atlan. 4 

7-2818 

Askeri F abrikalaT umum müdürlüQ-ürden: 
ASKF.Rf F'ABRIKALAR Ul\flJM l\fllDtJRI .. VCtl 

SiGORTA SANJlTi';l RfYASETINDEN: .. 
E \1 OZgatta bulunan fabrikanın halen. mevc~~ koon~~a!tft 
atttraıan m ·h· b deli .... ec;inen verılmek uzere bınsıne d • ucı mce e w • • 1 • 

1 
evır edilecektir. Bu husustaki seraiti anlamak ıs~.ve?.v*'rm 
6·7-1934 tarihinden 30.7.19~4 tarihine karl~r her t!Un ogle • 

de-: sonra i~tasvon civarında ·· Askeri Fabril·alar Umum 
~Udür1üaü hin~c::mdaki t,.:ıvün ve sigorta san~t<T' ,,,uhase-
~rı,. m;;~rı:ıı:ıt1ı:ın. (1 f;17) 7-2828 

·Ankara Yüsek Ziraat 
Enstitüsü rektörlüğünden: 

a Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı olup aşağıda yazılı 
/ kalem kundura levazmıı pazarlıkla ihale olunacaktır. 1'a-
1P!~ C/o 7 ,S teminatlariyle ihale günü olan 1 a~s~os 934 
~rıhınc müsadif çarşamba günü saat 15 te enstıtu ıdare ve 
ihale komisyonuna müracaatları. (1660) 

No. Kilo Düzine Cinsi 
20 10 Bakır çivi 
18 10 " 
16 10 " 
14 10 " 
12 10 ,, 
ıo ıo ,, 

5 25 Ağaç çiV: 
4 25 " ,, 

31/1 25 " " 

Boo. 350 

10 Monta çivisi 
3 San çivi 

15 Kardiva sivah boya 
5 Kardiya san bQya 

25 Yama parçası 
60 Kösele parçası 
eo 'Astarlık meşin 

8 İngiliz yumağı 
4 Sivah vumak 

t adet 
2 

12 çift 

6 
2 
1 
3 

6 
kutu 

" Takım 

2 adet 
1 " 
2 çift 
l adet 
5 kilo 

12 ,, 
3 adet 
3 adet 
4 Deste No. ı 
ı adet 

Kösele (birind) 
Örs (Ayaklı) 

Bıc;;ak 
Kalıp 
Makine iğnesi 
Makara 

Kaco buruk ucu 
Makinata 
Biteyi taşı 
Tanalya (kücük ve büyük) 
Makinalı kalıp 
Zenne kalıbı 
Dönme zımpara 

'Ralmumu 
Çiriş 

İc raspası 
Cekiç 
7.nnoara kağıdı 

Düz raspa. 
7-2922 

Sümer Bank U umi 
Müdürlüğünden: 

tiL" lzınit kağıt ve karton fabrikası iapab ihalesinin 1 ağustos 1934 ta
lınke müsadif çarşamba gününe (saat 15 e) talik edildiği n ihalenin 

arada Umumi Müdürlük binasında yapılacağı ilan olunar. (1685) 
7-2930 

Mektepler satın alma 
komisyonu reisliğinden: 

İnşaat Usta Mektebi için 22 ton İstanbul Çimentosu pa
zarlıkla alınacaktır. Talip olanların 26 temmuz 1934 tarihin 
de teminatlerile saat 15 te mektepler komisyonuna, şartna
meyi görmek istiyenlerin de mektep müdürlüğüne müraca· 
atları. (1655) 7-2899 

Mektepler satın alma 
komisyonu reisliğinden: 

Meslek Muallim ve İnşaat Usta Mektebinde aşağıda cins 
ve miktarı yazılı tenekeci işleri ile Ruberoit işleri pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Bu işe ginnek ist1yenlerin pazarlık günü o
lan 26 temmuz 934 tarihinde saat 15 te teminatladyle ko
misyona, şartnameyi görmek istiyenlerin de mektep mü· 
dürJHö-üne müracaatları. (1654) 

418 Metre Tenekeci işi 
700 m/ 2 Ruberoit işi. 7-2898 

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 persembe günü saat 15 te teminatlariyle bir
likte mektepler satın alma komisyonuna, şartnameyi gör
mek istiyenlerin mektep Müdürlüğüne müracaatları. (1653) 

1--2897 

Ziraat vekaleti merkez 
laboratuvarJarı müdürlüğünden: 

Merkez Hiboratuvarlannm Elektrik motoru için açık mü
nakasa suretivle 6200 kilo mazot, 300 kilo Vakum yağı, 500 
kilo gaz, 300 kilo adi benzin alınacaktır. Seraiti görmek için 
müdüriyete ve taliplerin de 8 afustos 1934 çarşamba günü 
saat 15 te vekalet muhasebe müdürlüğünde müteşekkil Mü
bavaat komisvonuna müracaatları. (1622) 7-2839 

Malatya Vilayetinden : 
8023 lira 39 kuruş bedeli keşfi havi olup vilayet merkezin 

de ve Gazi bulvarında kain Taşmektep ikmali inşaatı 3. 7. 
934 tarihinden ivtibaren bir av müddetle ve kapalı zarf usu 
liyle münakasaya vaezdilmiştir. 

Taliolenn +-eklifn:tmelerivlc trminat akçelerini muhtevi 
zarf1armı ihale tarih1 olan 2. 8. 934 perşembe günü saat 
16.30 a kadar vilavet daimi encümeni rivasetine tevdi eyle
meleri ve fazla tafsil~t almak ve keşifnamc ve şartnamesini 
ı?"Önnek istivenlerin rlaimi encümen kalemine müracaatları 
1iimm11 n~n olunur. (1477) 7-2657 

Çata'ca müstahkem mevki kumandanlığı 
sabn alma komisyonu re:sliğinden. 

Çatalca Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı için 900,000 
kilo mutfak odunu 4 aaustos 934 cumartesi günü saat 13,30 
da kapalı zar fusuliyl; ı:ıü?akas~.ya konm~ştur. Ta1 ir-'e~.m 
teminat mektuolan ile bırhkte gun ve saatınde Hadımko -
yünde Askeri Satınalma Komisyonuna müracaattan (3831) 

7-2747 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden 

Kapı Metruke 
No. No. 

Mevkii Cinsi 

Aşağı Ayrancı Hane O 
,, ,, Bağ) 13 

maa hane) 

384 
.394 

Aylık 
icar 

Lira K. 
25 00 
20 00 

Kaç taksit 
olduğu 

Müşahere 

suretiyle 

Yukarda yazılı emval icarımn ihalesi 8-8-934 çarşamba 
günü saat 15 te icra kılınmak üzere müzayedeye konulmuş-
tur. Taliplerin müracaatları. 7-2855 

Çankırı Vilayeti 
Belediye Riyasetinden: 

2290 N. kanunun birinci maddesi mucibince Çankırı şeh· 
rinin 1/2000 ve 1/500 mikyasında paftalara münkasim hali 
hazır vaziyetiyle 1/ 1000 mikyasmd< müııhanili haritası ve 
ikinci maddesine göre kanunun tarifatma muvafık olmak 
üzere sehrin müstakbel planının yapılması 15 temmuz 1934 
tarihinden 15 ağ-ustos 934 tarihine kadar kapalı zarf usuliy 
le münakasaya konulmuştur. Taliplerin Cankırı belediyesi 
ne müracaatlar ıilan olunur. (1553) 7- 2770 

Ankara Cümhuri et müddei 
Umumiliğinden; 

Ankara Avukatlarından Cevat Demir Alp Beyin uygun
suz hareketinden dolayı avukatlıktan çıkarılmasına dair 
Ankara Barosu inzibat meclisince ittihaz edilen karara mu
maileyh tarafından vaki itiraz Ankara ağır ceza mahkeme
since reddedilmek suretiyle katiyet kespetmiş olduğu ilan 
olunur. "1626) 7-2856 

inhisarlar U. Müdürlüğündenı 
1 - Adana Baş Müdüriyeti yaprak tütün anbannın ta .. 

mir ve tcvsiine ait inşaat kapalı zarf usuliyle kırdırmafa 
konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartnamesiyle evrakı fenniyesinin musad• 
dak suretleri dört lira mukabilinde Cibalideki Levazım Mu• 
hasibi Mes'ullüğünden ve Adana Baş Müdüriyetinden alı· 
nacaktır. 

3 - Kırdırma 15.8.1934 tarihine müsadif c;arşamba günü 
saat (15) de Cibalideki Alım Satım Komisyonumuzda icr& 
olunacaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yu • 
karda tayin olunan gün ve saatten evel Komisyona veril • 
melidir. 

5 - Kırdırma şartnamesinin maddei mahsusası muci • 
hince f enn'i ehliveti haiz bulunanlar iştirak edebilir. 

6 - Her istekli biçilmiş olan bedelin yüzde yedi buçu • 
ğ'u olan (907) liralık muvakkat teminatı tayin olunan saat• 
ten evel teslim etmelidir. 

7 - Kırdırma için tayin olunan saatte tutulması mut~ 
olan zabıt k~aıdı doldurulduktan sonra hiç bir teklif kabul 
edilmez. (3918) 7-2833 

ANKARA iCRA DAİRESi GAYRIMENKUl SATIŞ MEMURLUCUNAı 
Adet Cinsi Muhammen kıymeti 

Lira K, 
1 Gaz moforu (su deposu dahil bütün teferruatı ile 200 

beraber.) 
1 makinesi koase"e kutu kapakları 

kesmek ve yapmak için 150 
1 Lastik kordonlu kapak makinesi i20 
1 Teneke kesmek için iiç makash teıgil 50 
1 Üç ayaklı tezgah 1 O 
1 SuttJk doldurma makinesi 8 
1 Teneke kıvırma makinesi 60 
2 Konserve yapmak kazanı (bütün teferruatı ile birlikte 750 
1 Palanka üç adet potreJj ile birlikte 2 5 
3 Küfe dola hurda teneke kapak ve kutu 2 
1 iki kazanlı pişirme ocağı 20 
l Kahve kavurma ocağı 25 
1 Üstü çinko kaplı mau 5 
1 Marka zımba makinesi 7<> 
1 Kutu pervaıı yapmak için makine 11 O 
t Eski köıiiksüz ocak l 
1 Kuta lcenan kapama m kinesi 1 ZO 
1 Meyva rama makine!i (marmalal yapmak için) 175 
1 Alb kasnaklı tiramisizyon 1 O 
4 Köseleden mamul kayıf 25 
1 Büyük et kıyma ma'kiilesi (burcla) 2 
1 Eski lüks lambası S 
1 Kutu kapama makinesi l40 

iKiNCi DAİRE 

2 Bir kazanlı pifimıe ocağı hac.alan 
mevcut (teferruatı ile beraber) 85 

7 Küfa dolusu hurda kapak ve kuta (temekeden) 5 
4 Konse"elik sebze yıkama ve ayıklama masw 2Z 
1 Tiryör · (bezelya ayırma için) 1 l 00 
1 Alh üstü çinko kapaklı masa 4 

Söküp lcnllanıl"bile<ek bir miktar çinko ve dilme ağaç 55 
Yukarda aded: cins ve muiıammen kıymetleri yazılı kor.serve {abdı. 

kası afat ve edevatı apğıda yazılı tartlar dairaiade satılmak iıere 11swll 
artmnağa rıkarılmıdır. 

1 - Satı§ peıin para ile olmak izere 23-8-;934 tan"hine misalif 
per~embe günü saat 14-16 da icra dairesi geyrimenkul satıı memurla· 
ğunda yanılacaktır. 

2 - Talinler takdir edilmİf olan yukardaki kıymetin o/o 7,5 pey ık· 
çesi veya m!lli bir bankanın teminat mektubunu getireceklerdir. 

3 - Salı! günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin o/o 75 ini buJ. 
duktnn ve iiç defa nidadan sonra mezkUr günün 16 ıncı saatinc1e en çok 
artırana iha1e edilecektir. 

4 - f§bu tarihteki artırmada teklif edilen 'bedel mukıu1der 'kıyme
tin o/0 75 ini bulmadığı takdirde 8-9-934 tarihine müsadif cumartMI 
l'iinü saat 14-1 G ya kadar yapı1acak ikinci artırmada l<eıa üc defa nida· 
dan sonra saat 16 da keza mukadder kıymetin o/o 75 ini bulmak pr· 
tiyle en çok artıran talibine ihale olunac:ıktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip ve
rilmediği takdirde üzerine ihale edile~:n talep eylemesi ile ihale tarihin· 
den itibaren yedi gün içinde vezneye teslim edilmedi(i takdirde ihale bo· 
zola.eak ve iıbo talipten evel en yüksek teldifte bulunan talibin teklifi 
veçhile almağa razı oluo olmadı~ı kendisinden somldnktım sonra teklifi 
veçhile almağa ran olduğu takdirde fark, ihalesi feshedilen birinci tı• 
liptıon tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine ihale olunacaktır. r,.am 
veçhile alma~ razı olmadığı takdirde ise mal yeniden 15 !Tiin müddetle 
nrtnma~a çıkarılacak ve en çok artıran talip üzerine kati iha1esi yapıla· 
r.aktır. 

6 - Her iki artırmada dn mal talibe ihale edildikte tapu harcı YI 

% 2,5 dellal lıarcı talibe ait olacaktır. 
7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul ii-. 

rindeki hakbrmı ve fıususiyle faiz ve masrnfa dahil oaa iddialannı ey. 
rakı müspiteleriyle 20 giin içinde icra dairesine bildirmeleri lizımdıt. 
Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça sabf bedeliai paylap111o 
ma muameleı:inden hariç tutulacaldır. 

8 - Artırmaya iştirak edenler daha eve) pıtaameyi görmiiı, oka
mnş ve gayri menkulün iymar vaziyetini bilmif ve Lı11nlan tamamen ka .. 
hal e•miş ad ve itibar oluııacaktır. 

9 - lıb:ı açık artırma prtnamesi l-8-934 tarihinden itib:ıreta 
933 1426 dosya numarası ile herkese açıktır. 

ı O _ Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayri menkul :ıatıf 
memurluğuna nıiiracaat eylemeleri lüzumu il n olunur. i-2916 

Seydişehir Belediyes·nden: 
25 terı:muz 934 tarihinde ihalesi icra kılınacak olan 42ocı 

metre çelık boru ve teferruatı kırdrnna müddeti ! o gün tc·ı.n-
dit edildiği ilan olunur. 1-2921 



S\YlfAb 

Ziraat Vekaleti Meteoroloji 
Enstitüsü müdürlüğünden: 

Meteoroloji Enstitüsü tarafından müsveddeleri hazırlanan üç nü· 
111une senelik rasat bültenleriyle bir nümune senelik yağı§ bülteni ve bir 
nümune renkli yağmur haritası pazarlık suretiyle tabettirilecektir. Şart • 
namesini ve müsveddeleri görmek istiyenlerin bergün meteoroloji ensti· 
tösü müdürlüğüne ve pazarlığa iştirak edeceklerin de 26 temmuz 1934 
perşembe günü saat J S te Ziraat Vekaletindeki Komisyona teminatlariy· 
le birlikte müracaatları. (1648) 7-2890 

Ankara be ed·ye riyastinden 
Bazı zevat mahalleleri sakinlerinin fakruhal iddiasiyle 

vu~.:u bulan müracaatları üzerine hakikaten zarureti halleri 
olup olmadığım ve muinleri bulunup bulunmadığını tahkik 
ve tetkik etmeden fakruhal ilmühaberlerini imza ve şeha • 
aette bulunmaktadırlar. Bu ilmühaberler üzerine yapılan 
tetkikatta hazan münderacatı hakikate uygun olmıyanları 
görülmekte ve bu gibi ilmühaberlere imza koyup tasdik 
edenler hilafı hakikat şehadet ve beyanda bulunmak suçun 
aan dolayı takibat yapılmak üzere müddeiumumiliğe tevdi 
olunmaktadır. Binaenaleyh böyle şehadette bulunacak ze .. 
vatın belediyemiz nazarı dikkatlerini celbeylemeği faydalı 
görmektedir. (1500) 7-2667 

Riyaseti Cümhur Flarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Riyaseticümhur Flarmonik orkestrası heyeti için iki ya
ZI masası üç etajer üç döner koltuk 17 pençere için siyah per 
aelik, üç parçadan mürekkep yerli deriden mamul koltuk 
ve üç adet yangın söndürme aleti pazarlıkla alınacağından 
şartnameyi görmek istiyenlerin her gün musiki muallim 
mektebine pazarlık için de 26-7-934 perşembe günü saat 15 
te mektepler satınalma komisyonuna müracaatları. (1652) 

7-2912 

Ankara ticaret ve sanayi 
odası Riyasetinden: 

Aşağıdaki şartlar esası dahilinde ve müsabaka imtihanın. 
aa kazanmak şartiyle Marsilya'ya ali ticaret tahsili görmek 
üzere O<lamız namına bir efendi gönderilecek ve tahsil mas· 
tafı Marsilya Ticaret odası tarafından deruhte edilecektir. 
Şeraiti haiz olanlann temmuzun 31 inci sah günü akşamına 
kadar Anafartalar caddesinde Kınacı zadeler hanının birin
ci katmda ticaret .ve sanayi odasına müracaatları ilan olu· 
ııur. 

Şerait: 
1 - Bakalorvasını ikmal etmiş olmaK, 
2 - Hüsniih~t eshahından bulunduğuna dair vesika; 
3 - Aih~lerinin nı:uMi v3ziyetinin Avrupa'ya izamı.na 

cani oldu~una dair ilmühabec. 
4 - Sıhhat raporu; 
5 - Nüfus cüzdanı 
6 - Askerlik iföd{ti olmamasr: 
Ticaret mektebinden mezun olupta ou şeraiti haiz ve 

ır.asl::tn 22 vi ı;eçmemiş olanlar tercih edilecektir. 
İmtihan: 
1. Ağustos. 934 çarşamba günü saat "14,, te Oda i'tima 

aalonunda icra edilecektir. 
İmtihan Programt: 
1 - Fransr?.ca, yazı, tercüme, mükaleme: 

· 2 - TürlC tarihi, 
3 - Türkiye iktısadi coğrafyasr. 
4 - Cebir, hendese, 
5 - Hikmet, kimya. ı-2f8l 

HAKiMiYETi MiLLiYE 

Harita Umum Müdür öğünden: 
1 - Harita Umum Müdürlüğü Jeodezi şubesi için (4) 

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

2 - Taliplerin şartnameyi gönnek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde teminatlariyle 
Cebeci'de harita umum müdürlüğü satrn alma komisyonuna 
gelmeleri. (1573) 7-2789 

Çatalca müstahkem mevki kumandanlığı 
satın alma komisyonu reisliğinden : 

Çatalca Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı için 180 ton 
ekmeklik un 4 ağustos 934 T. cumartesi günü kapalı zarf 
usuliyle saat 14 te münakasaya konmuştur. 

Taliplerin teminat mektuplariyle birlikte Hadımköyünde 
Askeri satın alma komisyonuna müracaattan. (3830) 

7-2749 

-

25 TEMMUZ 1934 ÇARŞAMBA 

Ankara Evkaf müdürlüğünde • • 
Şilede inşa ettirilecek cami'i ferif kapalı zarf usuliyle 12.7.1934 

tarihinden itibaren 9.8.1934 tarihine kadar münakasaya konmuştur. 
istekli mühendis ve miymarlann (20,000) yirmi bin liralık bir bi • 

nayı yeniden muvaffakiyetle bitirmİ! olduklarına ait vesikalarla bir • 
likte ıarlname ve projey; almak üzere her gün öğleden sonra İstanbul 
Evkaf müdürlüğünün hey~ti fenniyesine ve ihale tarihi olan 9.8.l 934 
perıembe günü saat 1 S le teklifleri idare encümenine tevdi eylem teri. 

(1562) 7-2756 . . 

Çatalca müstahkem mevki kumandanlı§'ı 
sahn alma komisyonu reisliğinden: 

Çatalca Müstahkem Mevki kıtaatı ihtiyacı için 18,00(J 
kilo sade yağı 4 ağustos 934 cumartesi günü saat 14,30 da 
kapa) rzarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin mu· 
ayyen gün ve saatinde teminat mektuplariyle birlikte Ha ~ 
dımköyünde Askeri satmalma komisyonuna müracaatları. 

(3832) 7-2748 

I 

ÇOCUK BUGUfll 4,r 
YALNIZ "FRiGIDAİRE" İN SİZ9 
TEMİN EDEBILECEGİ FEVAlT 

Statafleks tesmıye olunan ince lzoıa .. 
ıyon sayesinde mekOlatın muhafazası 
için azamf hacim. Kuvveti fevkinde 
otomatik mekıınızması, gOrOltOsOzt 
tamamile muharazıılı. g derece soğut• 
ma aOr'ıtl idare eden "Cold Controı •: 
Otomatik bir tarzda kar tabakasını 

eriten tertibat Buz çekmeceleri ve 
bunlırın kolaylıkla çıkarılması içirt 
huıusf tertibat, yOkseklikleri kıbllt 

tanzim raflu. her tteseye g6re bir 
ITIOdel, 

lmliyaı sahibi ve bafmuharriri r 
F ALf H RIFKI. 
Umam Neıriyab idare eden yaz 
lıleri müdürü NASUHi ESAT. 
Çankm caddesi civarında Haki · 
miyeti Milliye matbaasında ba · 
ıılmıpır. 

Abone ve iylin bedelleri: l\1iies 
sese veznesine verilir. Yahut poıta 

·1eya lankı. tasıtasiyle gönderilir. 
Hadçb. kimesiniıı tahsil salihiJeti 

yoktur. 

Bebeğfm benım saadetimdır. ô gunden 
güne büyüyor ve kuvvetleniyor. Kuçük 
rnidesi kuvvetlidir. Sütu satın aiti" 
atmaz derhal '' FRIGiDAİRE' 1 de 
.;aklamaktayım. 

Süt. 11 FRİGİDAİRE ·•de daıma taze ve 
sıhhi bir surette muhafaza olunmak• 
tadır. Sütün ne kadar çabuk bozuldu• 
ğunu .bilseniz. Rütubetll bir yerde bir 
iki .saat kaldığı zaman ro~roplarla 

dolmaktadır. Oo1<torum bu haCll ~ 
bana mikroskopla göstermiştir. Fakal 
,, FRIGIDAIRE ''de mevcut kuru ve soğu it 
hava mıkropların neşvunümasına mı. 
nı olmaktadır, ve işte onun sayeslnd 
dir kl çocuğum temiz süt içebilmekted4 
Hakiki ''FRİGİDAİRE"i satın aldığımdan 
·dolayt kendi kendimi tebrik ediyoru 
ü bana cidden kuru ve daimt bw 
ğuk hava temin etmektect"' 

f rlgldaıre mat•~sını tasımaıan net SOfult ,...,. ooı.uu 
~aldlti .. frlgldaire .. driildir. 

1 SİNEMALAR • ~ 1 
YENİ 1 BU GO! 

lki Filim: 

l - SENiN CIBl BiR KAOlN 

2- ATM ACA 

BU GECE 

'AT MAC~ 

SU GON . (KULÜP 1 
iki Filim: 

l - VATANDAŞ SiLAH BAŞINA 

Z - KART ALLAR UÇARKEN 

BU GECE 

VATANDAS SiLAH BAŞINA 


