
Yeni ve ucuz Tramvay tarifesi 
ile elektrik ücretlerinde yapı
lan tezilatın Cumartesi günü 
tatbikine başlanıyor. 

Sahip ve Başmuharriri : MAHMUT 

Hindistanda Ganj nehri ve 
kolları taşmış bir çok yerler 
su altında kalmıştır. Hasarat 
çok mühimdir. 

F'IA Ti 5 KURUŞTUR. 

Tayyare bayramı 
. Silahlanma konferansının da- 1 
~ılınasından sonra devletler ara- ı 
·~~da ba,layan silah yarışı hava 
•ılaJılarının külliyetli miktarda art
tıasile neticelenecek olan bir faa
IYet •eklini aldı. Her devlet ha
v~ ıilahlarmı arttırıyor. Son bü
l'iik harp te dahil olduğu halde 
;:n sekizinci asırdanberi muhare
belerin neticesi üzerine amil olan 
l aş!ıca kuvvet deniz silahları idi. 
. ~gıltere denizlere hakim olduğu 
b~•ndir ki Napoleon gibi müthit 
ır dü,manı mağlup etti. Trafal

&ar muharebesinin lngiltereye ka
ıandırdıg" 1 zafer bütün on doku-
l • 
d unc? ~sırda bu ~evlet~ den~zler-
ıt hitkımiyet temın ettı ve bınne-

ce her girittiği harbi kazandı. 
. Geçmiş muharebelerin neticele

tı Üzerine deniz kuvveti nasıl a
ınn. olmuş ise, gelecek harpler Ü· 
herıne müessir olacak kuvvet te 
dava silahıdır. Bunun içindir ki 
evletler bu yeni silaha ehemmi

Yet veriyorlar. lngiltere son za
ltıanlarda hava silahlarını büyük 
lııikyasta arttırmıştır. lngiliz Baf
lekili Mac Donald'a vekalet et
fekte olan Baldwin geçen ay zar
dında söylediği bir nutukta bun-
an böyle hava müdafaası bakı
~1ndan lngilterenin hudutları 
ti anş denizi olmadığını Ren neh-

' Felemenk ve Belçika olduğu
nu söylemiştir. Hava silahlarının 
~~lllası yalnız büyük devletlere 
I unhasır kalmıyor. Küçük devlel
ı:r. d.e birer birer tyyare kuvvet-
tını arttırmağa başlamışlardır. 

., Biz, bu devletlerin müdafaa 
ti a~ıtalarını tekemmül ettirmele -
linı müvahaze edecek değiliz. 
t k devletin silah kuvvetini arttı
! ır en bir takım mücbir zaruret
e~ ~ltında hareket ettiğini takdir 
t erız. Hiç bir devlet silaha pa
ea. 'Vermek için silahlanma".. Bina
nal,.yh bugün beynelmılel ba-

htta gördüğümüz silahlanma ya
tılının mesuliyetini, kendi bakı· r1ndan haklı olan şu veya b-.ı dev· 

1etten ziyade umumi ıiyasi vaziye· 
.. ~.Yükletmek lazım geldiğine ka
.... l. 

, Ancak bu yeni vaziyet karşı
t'.nda bize de yeni vazifeler teret
~l> ediyor. Milli müdafaa bakr
llı '~dan ne derece hazırlıklı ol-
b a. 1Ytz? Bunu tayin eden amil, 
'İ~~ka devletlerin hazırlık derece
'teı~r. Hiç bir devletin ıilah kuv
Y;ı) 1 lllünferit bir hadise imiş gibi, 
Ilı nıl ba,ına tetkik mevzuu ola
Iİ~l, Silahsız bir dünya içinde 
I:'a.khsız olarak yatamağa hazırız. 
tııı. at başka memleketler ıilahla
f"a1 arttırırken, biz milli müda
'tet tnızı ihmal edersek, harbi da
llı etıni, oluruz. Harbe mani ol
'•dnın en iyi çaresi silahların ilga
lı,~ •Özü ancak bütün devletler 
do- ında tatbik edildiği zaman 

gtııdur. 
l<1r BeYnelmilel bayatın yeni man
Settı~a~ kar.ısında bu ıeneki büt
~ı llın milli müdafaa faaıllarını 
~t cı~ ~abartmak lüzumunu his
ler~'Ştık. Milli müdafaa meıele
\rı~de daima müteyakkız olan hü
\ıııı et ... Türk milletine ye~i bir t.a· 
\i, \' tn~kellefiyetler tahmıl etmış· 
ltetı enı tahmil edilen mükellefi
de .erden tayyare kuvvetlerimizin 

~tifade edeceği tabiidir. 
•ıta.g ncak en mühim müdafaa va
liıı 1 0 Ian tayyare kuvvetlerimi
içiıı. ll.rtınası ve tekemmül etmesi 
lla.Jı Çalı,an milli bir müessese 
lııa,11a 'Vardır ki, onu da hiç bir za. 
'l',Yy unutmamalıyız. Bu müessese 
lııiye~re Cemiyetidir. Tayyare Ce
tiitiiı:~. kuruluşu günündenberi 
lışltı ~süz fakat çok faydalı ça· 
\eııı ası.le hava kuvvetlerimizin te-

Cltıulüne hizmet etmiştir. 
bıı se eçen senelerde olduğu gibi, 
t~ lıe~~ de ordumuza on üç tayya
$ııı A 'Ye etti. Pilotluk tahsili i
~e ııı 'Vrupaya talebe gönderiyor 
11J.~i,:(lekette sivil tayyareciliğin 
~lliy0r ına _büyük mikyasta yardım 
'~ar~ ~gustoaun otuzuncu günü 
lıııyet· ayraınıdır. Tayyare Ce-
l'ıf •ne k b " e..· arşı orçlu oldugu va-
oJ '' Yap - h ~ 'ıı h Ik maga er zaman hazır 
't 'life; ın bu vesile ile de bu 
t 'Yl>a 

1 Yapacağı tabiidir. Henüz 
ı.'r İçi re Cemiyetine aza olmıyan-
~- n hu bay .. ·· d · · 'tıı ram gunun en ılı· 
'-tekeatza kaydolmak yerinde bir 

b olur 
~ 'ler T" k. 
'İye . ~r vatandat Tayyare 

tının kayıtlı azuı olmalı 
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BafıJekil ismet Pa1a HaZ..etleri lzmir rıhtımında - Halk Başuekili hararetli tezahüratla karşılıyor - Panayırın umumi görünüşü ... 

Türkiye -Balkanlar - dünya sulhu 
~~~~~~~~~~~~ 

Türkiye sulh taraftarlığını kuvvetli bir varlıl:la 
teyit etmek ve kıymetlendirmek yolundadır ... 

Başvekil Hz. nin mühim hitabeleri 
Bulgaristandaki 
Türkler tazyik 
ve hicrete mec
bur ediliyor mu? 

" •. Balkan milletleri bir
birlerini anlamak ve 
yakınlaşmak için bun
dan sonra daha geniı 

ufuklara 
malik olacaklardır .. ,, 

JZMIR, (Milliyet) - Baıvekil Js. 
met Pı. Hz. nin lzmir Beynelmilel 
panayırında irad ettiği nutku bildiri-
yorum: .. 

" Biraz ıonra lzmir beynelmilel pa• 
nayırinı açmakla bahtiyar olacağız .. 
Harabeler üstünde ve ancak on iki se-

8Qfvekil Hazretleri heyecan ve seugi dolu bir göğüsle lzmir iskele-
sinde milletini selamlıyor Foto Can - Maliyet 

nelik bir zaman içinde beynelmilel 1 
bir senelik bir zaman İçinde beyne!-

. · eser ortaya koymak vatan-
daşlar için zevkli bir hadiaedir. Ha-

diae Türk milletinin çalışkanlığını 1 
canlı olarak gö&terecektir. Biz bu pam.. 
yıra hususi bir kıymet verdik. Bu vesile 
ile sizinle burada birleımeyi ve ırüniin 

Belgrat konferansı için 1 

bir tez hazırlanıyor 
Konferansa bizden kimler gidiyor? 

Parlamentolar ve Balkan kon/ e
ransları için de hazırlık yapılıyor 

iktisadi ve siyasi meseleleri üzerinde gÖ· 
riilmeyi arzu ettim. 

ktiaadi politikamız çok ciddi bir lstİ· 
(Devamı 6 mcı sahifede) 

' t - - ••• t<.r -, •. 

. ··-· ~ 
~ .-""t.... f 

Sar için büyük bir mitin!! 

Mösyö Hitler 100 bin kişi 
önünde programını anlattı 

Führer sarlıları kazanmağa çalı,ıyor ve 
diyor ki: Sar meselesinin hallinden sonra 

Fransa ile aramızda sulh hüküm sürecektir 
KOBLENS, 27. A.A. -

Alman cephesinin büyük 
Sarre tezahüratı dün öğ
Jeden sonra yapıJmı§tır. 

Hükiimetin Sarre me
seleleri komiseri, akalli
yetlerin Sarre'ın Alman. 
yaya avdetine Franıaya 
iltihak ebnek için değil, 
statükonun muhafazası i
çin muhalefet ettiklerini 
söylemittir. 

Bundan sonra ho· 
parlör M. Hiıler'in nutku 
batlayacağını bildirmit· 
tir. M. Hitler nutka bat· 
lamak için arkası gelme· 
yen alkışların bitmesini 
beklemeğe mecbur olmut· 
tur. 

• 

Führer, Hindenburg'un 
ölümü münasebetiyle Al
man milletinin matemine 
iıtirak ettiği için cepheye 
teşekkür ettikten sonra 
hiikiimetin siyasi proğra
mını hülasa etmiıtir : 

M. Hitler nutuk aöylüyor 

Harici noktai nazardan milletin hür- 1 
riyetini müdafaa hukukunun müsavatı· 
nı idame "Ve temin etmek. 

Dahili mesaile gelince, M. Hitler de-

mittir ki : 
Milletimizin mevcudiyeti için, köylü 

amele ve orta sınıf için mücadele ediyo
(Devamı 6 mcı sahifede) 

-lar iktisat konferansı 19 uncu kon • 
feransı tetkil etmektedir, Konferan' 
aın ruznamesi ıudur: 

1 - Avrupa iktiaadiyatırun tanzi
mi. Bu ünvan altında ticari mübade
le, mıntaka.vi , iktisadi misaklar me• 
!'elesi mevzuu bahaolacaktır. 

Bu iki fotoğraf Türk azminin iki canlı ömeğini gösteriyor: Bakırı alıın haline dökecek olan tren yolu Elazizden köp
rüler kurarak Ergani kasabasına doğru ilerlerken Ergani de madeni ifletecek muazzam bir larbrikaya kavuıuyor. 

Zeki Mesut Bey 

Belgratta toplanacağını yazdığı • 
pıız beynelmilel parlamentolar tica -
ret konferansı 16 eylülden 21 eylüle 
kadar devam edecektir. Türkiyeyi bu 
konferanata Diyarıbekir mebusu Ze
ki Mesut, Burdur mebusu Mustafa 
Şeref, Mardin mebusu Ali Rıza, Ay· 
dın mebusu Adnan Beyler temsil e• 
decektir. 

Beynelmilel parlamentolar tica· 
ret konferansı Türk komitesi, katibi 
umumisi Zeki Mesut Bey konferansta 
serdedilmek Üzere Balkan misakı ve 
Balkan devletleri araaında iktisadi uz. 
laımaya dair bir tez hazırlamakta • 
dır. 

Belgratta toplanacak parlamento-

ve bu millet müessesesine elinden 
gelen yardımı yapmalı. "Damla 
damla göl olur,, sözü hiç bir za
man bu kadar derin bir mi.na ifa· 
de etmemittir. 

:Ahmet ŞVKRV 

2 - lngiltere Dominyonları ara • 
•ında mevcut Ottava misakı. 

3 - Hollanda • Belçika ve Lük • 
semburg arasında aktedilen Uti iti· 
lafnamesi, Balkan devletleri itilafı, 
Küçük itilaf, Avrupada Macaristan • 
Avusturya • ltalya iktiaadi anlaıma• 
11 ve Balkan misakı. 

4 - Zirai kredi ve faiz miktan 
ve paranın istikrarı gibi maddeler • 
dir. 

Türkiye murahhasları eylülün o
nundan sonra Belgrada hareket ede -
ceklerdir. 

Bu konferansa iıtirak edecek dev
letlerin murahhaaları ayni zamanda 
24 eylülde Yıldız aarayında topla
nacak olan beynelmilel parlan1ento
lar konferansına ittirak edeceklerin· 
den, Belgrat konferanaının dağılma
aını müteakip bütün murahhaslar teh· 
rimize geleceklerdir. 

Parlamentolar konferansından son· 
ra 1 teşrinievvelde gene Yıldız aara

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Fahreddin PaşalErg~ni hakırından senede 
Rusyaya ııiden askeri 20 hın İOD Cevher çıkacak •. 
heyet reisinin beyanatı 
MOSKOVA, 27.A.A. - Türk askeri 

heyeti reisi Fahreddin Paıa apğıda
ki beyanatta bulunmuştur : 

" - Büyük Sovyet Ruıya'ya ilk defa 
geliyorum Odesa
da bakkonızda gös
terilen iıtiınai ka
bul, iki millet ara
sındaki münaaebat 
ta daima çoğalan 
kuvveti bir kerre 
daha göstermekte • 
dir. Eski Çarlık 
ve imparatorluk 
Rusyaıında buna 
benzer hiç bir ıey 
mevcut olamazdı. 

Bu münase!Ktlc, 
Türkiyede M. Vo
roıilofla olan çok Fahreddin Pş. 
mes'ut mülakatımı 

zı hatırlıyorum. Kendisine, büyük Türk 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

O>------

Afyonlular iki bay
ram kutluladılar 

Afyon - Antalya hattının 
vazı esası merasimi yapıldı 

AFYON, 27.A.A. -.~fy~n halk~.~~
gün kurtuluşlarının onıkınc.a yıl donu· 

·· ·· b'' ''k bir heyecan irinde kutlula-munu uyu ~ .... 
dılar. Afyonluların bu. sene dıger sene
lerden daha coşkun bu- heyecanla kut
luladıklan bu kurtluluş bayramına An
talya, Burdur, ve lspartadan baılarında 
mebusları olduğu halde buraya gelen 
heyetler de iıtiı-ak etmektedirler. Çün· 

. (Devamı 6 ınc:ı sahifede). 

Madeni iıletecek tesisat bir taraftan kurulur
ken bir uçtan da demiryolu cevhere ulaııyor 

Son tahviller cumartesi çıkıyor 
ERGANI (Hususi 

muhabirimizdeı') - Her 
gün biraz daha Ergani 
bakır madeni t~iİsatı i
lerlemektedir. Ya<ım mil· 
yon metre mikibı top
rak kazılarak billalann 
yapılacağı 60 bin metre 
mürabbaındaki saha dü • 
zeltilmiş ve burada beş 
ambarla, lokomotif am • 
barları, tamirhane, kan .. 
tin binaları inıaatı ta • 
mamlannuıtır. Onümiiz • 
deki aeneye de iubeha· 
ne, elektrik santıralı ya
pılacaktır. Vagon asan • 
sör ile büyük iki su de
posu ve ufki toprak için· 
de tulu 185 metre, amu· 
den tepe içinde 100 met· 
re ve tepe seviyesinden 
sonra da 50 m. irtifaın· 
daki ve dahli kutru 4 
metre olan duman kana
lı ve baca inşaatı bu se
ne bitecektir. 

Tesisatın yapıldığı da
ğın üst taraflarında 3 
milyon ton tahmin edi· 
len büyük bakır cevhe
rinin satha çıkartılma· 
aı için toprak kazılmak· 
tadır. Bu hafriyat da

• 
, 

' / / 

'Altında 3 milyon ton bakır sakla)an Er
gani toprakları bakır sahasında ve tren yo 
lunda Türk emeği, Türk çalışması ue bilgi-

•i ile İfleniyor 
ha 30 metre aıaiıY• kadar İndirilecek- \ Fabrikanın senevi istihsalatı 20 bin 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
tir • 
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TARiHi TEFRiKA: 126 • -
İttihat ve Terakki! 

HARİCİ HABERLER 
lrlandada M. Çaldaris 

Karışık yazılar 
yazan matbuata 
teessüf ediyor 

.... ·"'~"' -~-· -·~ ~ ·.-:~ :· ......... · ~ ... :- . 

D~i 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 

Her hakkı mahfuzdur. 
BIRAKTICI VESiKALARA CORE) 

Yazan: A. C. 
_, . 

• • 

'' .. Bendeniz delik potin ile gezmeğe 
ve peynir ekmek yemeğe alıştım .. ,, 

Hükumeti ele 
Almak için yeni bir 
Teşkilat kuruluyor 

ismet Paşa Hz. nin lzmir 
ha valisinde tetkikatları 

Vatanın bir karı' toprağını mü
<l:ıfaa ve Osmanlı haysiyetini mu
hafaza makıadile sevine sevine ka
bını dökmeğe giden bir Osmanlı 
neferinin azminden geri kalmayı 
arzu etmem. Bahusus vatanıma, e
fenı.liır.e ı:ayretim ve fedakarlığım 
ile pek çok askerlerden ziyade na
fi olac uii,ımı anladığım anda tehli
keyı kulunuzun gözü görmez ve ak
lı muhakeJT'e etmez. Reislerinden 
bulunduğum bir heyete karşı ver· 
diğim bözden rucu ve nükul ise ben 
del.,.rince kabil olamaz. 

Bu te~bbüste velinimetimin 
mevkiini duçarı tehlike etmek me · 
selesinr gelince, efendimizce ma· 
lumdur ki ef'ali hayatiyenin en ba
sitleri bile tehlikeden vareste ola
maz. Yürüyen bir şahs da ayağını 
kırmak, taam eden bir zat ta bo· 
iiulmak tehlikelerine heran maruz 
dur. Fakat bu melhuz tehlikelere 
rağmen hiçbir fert ne yü.ümekten 
ne de yemekten vazgeçer. 

Bendeniz nefsime gelecek fena
lıktan kat kat ziyade efendimizi 
zerre kadar rahatsız etmemeği her· 
seyden evevl dütünürüm. Hüseyin 
beyden size bir zarar geldise, onu 
vautai muhabere ittihaz edenin 
bendeleri o'.madığı efend'imizce mü 
seli emdir. 

Tehlikeden yüz çevirmem, fakat 
kemali ihtiyatla mücehhez olmayı 
a · la feramu' etmem. Mukadderat 
olarak bi,· kazaya hedef olduğ•.ım 
takdirde ise, derimi yüzseler ne e
fendimize ve ne ahare zarar gcti· 
recek bir sözü ağzımdan alamaz
lar. 

Bendeniz sözümün erbabı oldu
ğuma ve yapacağım bir teyden as
la bahaetmiyeceğime efendimiz ar· 
tık kanaat getirmitlerdir. Efendi
miz bir tehlike vukuunda ve yahut 
her ne vakit emrettikleri halde i
fayı hizmet için de.bal lstanbula 
gelec 'imi evvelce arzetmİftİm. 1-
r adei sadıkanem belki bir hulıia ol
mak üzere telakki edilmişti. lfa
datımı filen isbata muvaffak oldu
ğumdan dolayı kulunuz mesrur ol
du, efendimiz de mutmain olmuf
lardır. 
Şu mukaddemei ifadatı serdet

mekteki maksadı acizanem, efendi
mizin ıı:ençlik hiffeti olmak üzere 
le iikki buyurdukları bu hareketi
min - !:lir hürmeti dindarane ile 
~im ettiiim - hubbü vatan ve va 
zifei sadakat olduğunu lutfen ka
bul buyurmalarını rica ve deruhte 
ettiğım vazifenin bilvasıta obun 
icrasına müsaade buyuımalarını is
tirhamdan ibarettir. Yoksa asla 
nefsime lutuf üstadı ekremilerine 
nail olmak ümidile değildir . 

Bendeniz delik potin ve yağlı 
~etre ile gezmeğe ve peynir ekmek 
yemeiıe alı~tım. F akru zaruret be
nim namusumdur. Hakkı acı.zıve 
ait bu:unan i.taf üstadı ekremile
ı i:ıe arzı tetekküratı bigayat eyle
rim ve bendenizin hal ve maişetim 
~ıcdan, ve haysiyeti necahetpena
hilerine ait bi.• keyfiyet olmakla bu 
gibi vezaifi mevdua ve hizmeti va
taniye ve velinmiye arasında bunu 
ula kale almıyacağım tabiidir. 

Sultan Hamidin cinayetleri mem
leketi harap ettiği kadar efki.rı 
milliyeyi de perişan etmekle bu me
yanda bir taraftan tantaj maksadi
le memleket.ten çıkarak maksatla. 
rına nail olamayınca İfi hürriyetper 
verliie dökerek vasi vi.si ademi mer 
keziyetlerle memaliki Oımaniyenin 
taksimi esasını telkin ve hilafetin 
hüklımetten ayrılmasını alenen ili.
na kıyam eden Prens Sabahattin 
bey R"ibi teşkilatı Osmaniyenin yı
kıcısı ve efendimizin düşmanı ha
inler, muhalif anasırı Hıristiyani
yeden aldıkları muavenet sayesin
de netriyat ve telkinatla halkın fik 
rini zehirlemelde ve muhtelif ana
sın Osmaniye arasına nifak tohu. 
mu saçmaktadır. 

Diğer birkısım menfaatperestler 
Avrupa usul verasetinin kabulünde 
ki muhassenattan bahsetmekte (Sa 
bahattin dahi bu fikirdedir) ve bu 
hususta aleni ne,.ıiyatta bulunmak
ta_dır. Bazıları da büsbütün umum 
hanedanı saltanat aleyhine muha
semata kalkıtarak ne•riyatta bulun
maktadır Doktor Abdullah Cevdet 
te bunların içindedir. 

Diğer taraftan ise Abdülhamit 
ve m:ıkrepleri olanca kuV\·et ve 
tedbirlerile tebdili veraset için uğ
ra.makta ve fırsat gözetm.:ktedir
ler. Bu defa l&tanbula vüsulümde 
göı üştüğüm zevat meyanında mev
sukulkelcın bir zat, bir kaç gün ev
vel ~ ~ · · '~neliye Yı.zdız sarayı 

tarafından ebediyyen hakkı salta
nattan feragat ettiğine dair bir ka
ğıt İmzalama•ı teklif olunduğunu 
söyledi. Me.: ! efendi bu teklife 
verdiği cevabında: 

"Ben nöbet ve sıra itibarile sal
tanatta çok gerideyim. Evveli., bu 
hususun teklifi bana dütmez, sani
yen, İstikbaldeki bir haktan vazgeç 
mekliğime de bir sebep yoktur.,, 
demiş. Mecit efendi bunu mutemet
lerinden birisine aynen anlatmı~
tır. 

Ayni zamanda teskilatı Osmani
yeyi yıkmak istiyen,ermeni komi
tecileri Abdülhamidin vefatında 
gösterecekleri son faaliyet icin 
timdiden tedarikatta bulunmakta 
ve bu husus için altı yüz bin li.11 top 
lamak tetebbüsündedirler. 

Bulgarlar ve Rumlar da ayni su
retle hazırlanıyorlar. Avrupalılar 
dahi bu buhrandan istifadeyi gö
zetmektedirler. Görülüyor ki Ab· 
dülhamit daha yaşayacak olursa, 
memleketin tahribatı devam ede
cek, hanedanı saltanat hukukunun 
payimal edilmesi tehlikeleri daima 
mevcut olacak ve artaeaktm. Ab
dülhamidin ölümünde ise muhtelif 
fırkaların ayrı ayrı maksatlarla fa
aliyetleri, ecnebilerin müdahalele
ri, komitecilerin icraatı memleket 
dahilinde bir hercü merç husule ge
tirerek hanedanı saltanat hukuku
nu sansacak, milleti ve memleketi 
rahnedar edecektir. 

Bunca mütkülata ve bu kadar 
fenalıklara kartı hakikati nesre, 
millete doğru yolu vaizle, memleke
ti canilerin elinden halasa, usulü 
verasetin muhafazasını üssülesas 
hareket tanımağa, bir taraftan Ab
diilhamit ve şeriri erkanile uğratıp 
diğer taraftan komitecileı in icraa
tım hükümden iskata gayretle ve 
hanedan ve millet menafii esasları 
üzerine müstenit bir program da
hilinde Avrupalılara kartı müdafa. 
a ile metgul olan ve bahusus rüesa
yi cemiyetten bulunmaklığım hase
bile efendimizin menafiini asla 
na.zarı dikkatten dur tutmamak su
retile meleketin. milletin, hineda
nm menafiine çalışan ve azayı esa
siyeıi maruf ve namuslarına ciha
nın fehadet ettiği zevattan mürek
kep yegi.ne haizi itibar ve ehemmi
yet bulunan bit- fırka varsa o da 
(Osmanlı Terakki ve ittihat ce· 
miyeti) dir. 

Bu cemiyetten efendimizin hali
hazırda ve istikbalde ne kadar müs
tefit olacaklarını söylemek beyhu
dedir. Cemiyetimiz hem telkinat 
hem ne,riyat ve hem icraat il~ 
metguldür. Şubeler ve tesis edil
mekte ve faal fırkalar vücude geti
rilmektedir. Her şubeden evvel 
Trabzon şubesinin muvaffakıyeti 
gö.ıülmüştür. 

Sultan Hamidin vasıtai zulüm ve 
istipdadr olan Trabzon kumanda
nı Hamdi pafa 'ubenin 7 numaralı 
ferdi deposu memuru mülazim 
Naci efendi tarafından kahramana
ne bir surette itlaf edildi. Bu feda
kar, iıtintakında "ben vatanımın 
saadet ve seli.meli için bu zalimi 
öldürdüm.,, demekten batka bir 
fey söylemedi. - Bitmedi-

PARIS, 27 (A.A.) -Deyli telgraf • 
Daily telegrapb - ın muhabiri, lrlanda' -
da vaziyetin yakın bir zamanda ciddi ka 
rıııklrklara "Sebep olacak tekilde inkişaf 
ettiğini bildirmektedir. Filhakika, se
nelerdenberi çok kuvvetli olan lrlanda 
cumhuriyet ordusu, birdenbire bu kav· 
vetli vaziyetini kaybetmiı bulunmakta
dır. Bu teşkilitı idare edenler, aralarına 
siyıul faaliyette bulunan bütün cumhuri 
yelçi itÇileri alan yeni bir teşkilit yap
maktadırlar Bir kaç aya kadar bu yeni 
teşkilit muazzam bir nümayiı yapmağa 
hazırlanmaktadır. Teşkilat bugünkü müş 
küllerden dolayı memlekette çıkacak 
her buhrandan jıtifade niyetindedir. 

Teşkilüt reiıleri, aralarına komünist
leri almakla beraber komünist olmadık
larını söylemektedirler. 

Teşkilatın maksadı, iktidar rr~vküni 
ele almak, bankalara vaziyet et.nek zen
gin çifçiJerin arazisini taksim etmek ve 
her hangi bir kimseye arazi vergisi ver. 
m..,.ıektedir. 

Lehistan da 
Gazeteler Fransız dostlu
ğunu muttasıl methediyor 

V ARŞOV A, 27. A.A. - Lehistan ile 
Franıa arasındaki münasel>attan balue
den matbuat, iki memleket arasında ni
fak çıkarmak için yapılacak her hangi 
bir teıebbüsün akamete mahküm oldu
ğunu ve Fransa - Lehistan İttifakının 
iki milletin menfaat ve his birliğine isti
nat eylediğini yazmaktadır. Sağ cenah 
muhalefet gazetesi olan gazete V arıavs
ka diyor ki: 

"Frans'l aleyhine müteveccih bir Al· 
man • Lehistan muahedesi siyasi bir Q. 
nayettir ve böyle bir muahedeyi ancak 
ya vatan haini yahut çıldınnıı bir hükü
met aktedcbiljr, 

Belçika da 
Ölen Fransız askerleri için 

bir abide dikildi 
ŞARLRUA, (Charleroi) 27 (A.A.)

Burada gömülü bulunan Fransız asker
leri jçin dikilen abideyi açan Fransız 
tekaüt nazırı M. Rivole (Rivollet), Şar
lerua (Charleroi) meydan muharebesi
nin ehemiyetini tebarüz etirdikten ıon
Ta demiştir ki: 

"Biz sulh ananesine bağlı bulunuy<>
ruz. Ancak herkes şunu iyice bilmelidir 

ki, sulh fikrine olan bu sadakatımız dai· 
ma baa.ir~t ve emniyet azmimiz.le bir gi. 
decektir. 

lralıc kabinesi değişti 
BACDA T, 27 (A.A.) - Kral, Irak 

kabines.inin istilasını kabut etmiıtir. Kra 
lın mabeyincisi Ali Cevat bey kabineyi 
te~le memur edilmiştir. 

Maden işçileri federasyonu 
LONDRA, 27 (A.A.) - Maden işçi

leri beynelmilel federasyonu bugün Lon 
dra'da toplanmıtlır. Fransa, Jıviçre, Ma 
caristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Da 
nimarka, Hollanda, Belçika, Lükıem
hurg, Norveç, Romanya, İsveç ve lspan ... 
ya müme~silleri toplantıya iştirak elmit
lerdir. 

Amerikada işsizler 
azalıyor 

VAŞINCTON, 27 ..{A.A.) - M. Rit
berg - Richberg • in raporuna göre, M. 
Ruzvelt reiıicümhur olduğundanbeTi, 
Birleıik Amerika' da iısizledn saym 
4.ı20.000 eluilmiıtir. Bu raporda, N. R. 
A'run büyük bir tesirj albnda bulunan 
itlerinde de maddi bir düzelme elde e
dildiği söylenmektedir. 

ATINA, 27 (Milliyet) - Dün a.k""1' 
Selô.niğe vasıl olan Baıvekil M. Çaldariı 
Selinik matbuat mümeııiUerine beya
natta bulunarak Yunanistan matbuatı -
mn, Yunanistanı hariçte karışık vaziyet 
le gösteren yazılar yazmasmdan dolayı 
beyani teessüf etmiştir. 

M. Caldaris muhalefetle hiç bir itilaf 
yapıl~drğını ıöylemit halk müsterih 
labnak için cumhur riyasetine M. Zay
misin intihap edilmesi lüzumuna işaret 
etmiştir. 

Almanya ithalatını tahdit 
BERLIN, 27 (A.A.) - Deyli telegraf 

- Daily telegra;>he - muhabirinden: 
Doktor Şaht - Schacht - Almanya'nın 

ithalatını tahcl;t için şiddetli tedbirler al
mağa mecbur olacağını bildirmiştir. Tat 
bik edilecek yeni plan mucibince, Al
mıonya'ya tediy<• kabiliyeti nUbetinde 
ithalat yapılmasına müsaade edecektir. 
Bu kararın sebebi, döviz azlığıdır. 

Ganj taştı 
Bir çok yerler ciddi su
rette tehlikeye uğradı 
K.ALKOTA, 27 (A.A.) - Canj neh

rinin muhtelif noktalan taımııtrr. Vazi
yetin ciddi olduğu söyleniyor. Halkı ta
ıımak için vapurlara vaz'iyet olunmuı· 
tur. Gandi'ye haber verilmiştir. 

Şahal>ad, Saran, Patna, Muzafferpur 
ve Darbbanga nahiyeleri ciddi surette 
hasara uğramııtır. 

Allahabad'da Gani nehri ile kollann· 
dan bil-i olan Jumın.a süratle yükselmek
tedir. 

Bengal deıniryollarında seferler tatil 
edibnittir. 

Otomobil yarışı 
Saatte 140 Km. 350 metre 

ile bir Alman kazandı 
BERN, 27 (A.A.) - Dün lıviçre o

tomobil büyük müki.fat yanşr İcra olun 
muştur. Hareket eden on altı otomobil
den ancaı. onu yanşr bitirebiLnişlerdir. 
Koıuyu saatte 140 kilometre 350 metre 
ile Alman Stuk kazanmrıtır. Diğerleri 
11ra ile 4unlardır: 

Alman M~rger, Fı-aru.nı; Dreyfuı, 
ltalyan Varzi, Fransız Şiron, Yanım 
sonlanna doğru, 65 inci devir, esnasın· 
da Londralı Hamil ton'un otomobili 
kaymıı, bir ağaca çarpımı ve Hamilton 
anide ölmiııtür. Fırlıyan ağaç parçala
rından bir seyircinin kafası yanlmııtır. 

İtalyada şiddetli fırtınalar 
ROMA, 27 (A.A.) - Şiddetli bir 

fırtına neticesinde Bolonya'da sel h.aıd 
olmuş, sokaklarda su yarım me~yi bu"l
muştur. Dolu civarda büyük hasarat yap 
mııtır. Saotelguelfo'da ağaçlar ve baea
lar devrilmiş ve damlar uçmuştur. Be
lediye dairesinin önündeki dört 'heykol 
yere düşerek parçalanmıştır. 

--o--
Disk atma rökoru 

OSLO, 27 (A.A.) - lsveç ve Norveç 
atletleri arasında yapılan atletizm müsa .. 
bakalarm<.\ı, fsveçli Harold Anderson 
52 metre 42 santimetre lle yeni bir diık 
atına dünya rekoru tesis etmiıtir. Bu 
ıutetle kırılan uki rekor 51 metre 73 
idi. 

Amerikanın yeni gemileri 
VAŞINCTON, 27 (A.A.) - Bahriye 

0 e-zareti, 1935 proğramındak.i 20 gemi 
yerine 24 ceminin inıuıru kongreden 
istiyecektir. Yeni proğramda bir tayyare 
gemisi, 2 kravuzör, 3 destroye, 6 tahtel
bahir vardır. Donanmaya 5.5000 yeni 
mürettebat alınacaktır. 

' •••••• 1 

Bugün Tire - Aydın büyük yolu ile 
Yamanlar suyunun küşadı yapılacak 

IZMIR, 27 (M;[[iyet) - Başvekil ismet paşa Hazretleri bu sabalı 
clokuzcla hususi trenle Öclemi~e git mişlerclir. Başvekile hariciye, adliye 
vekillerile vali Pasa refakat etmektedir. 

ismet Paşa H~zret:eri ödemişte bir kaç saat kaldıktan sonra Göl,· 
cük yaylasına çıktılar. Geceyi oracl a geçireceklerdir. Yarın öğlede Tı· 
re -Aydın büyük yolunun küşadını yapmaları ve Cellat gölünün Jııı· 
rutma ameliyesinin başlama resminde bulunmaları muhtemeldir. 

Ba,vekil ak,am üzeri buraya avdet edecekler, fırkada bir müddei 
kaldıktan sonra hususi bir körfez vapuı ~~e Karşı yakaya geçecekler Ya· 

manlar suyunun küşadını yapacaklardır. ismet Paşa Hazretleri kiişol 
resminden sonı·a Gülcemale geçecekler ve lstanbula hareket eclec'ek· 
lerclir. 

IZMIR, 27 (Milliyet) - Panayırı on bir bin kişi ziyaret etmiştir. 

Odun ve mangal kömürü 
Yerine maden kömürü •. 

Ziraat Vekaletinin tamimi 
'ANKARA, 21 (Telefonla) - Ziraat vekaleti clevfet clevairitt.1 

mühim bir tamim yapmıştır. Vekalet bu tamimde ormanlara mücall1.' 
köyler ve kasabalarının ve büyük mahrukatının öteclenberi müteaırı•1 

olduğu üzere en yakındaki ormanlardan tedarik ve temini müncuebe· 
tile bugün sahillerimizle fimendifer güzergahında ormanların vüiaJ 
ve tahammülü fevkinde yapılan katiyat o~manlan harap etmekte 
ve orman salıalarr bu suretle claralmaktaclır. 

Bu vaziyete sahne olan vilayetlerde mahrukat ihtiyacı yüzünıle~ 
her sene 2000, 2500 hektar ar.nan sahasının e<zalclığı görülmektedir. f;' 

Memleketimizde maden kömürlerinin taammüm etmediği ve el~ 
devirlerin akibeti olarak yakın tarihten tevarüs edilen bu hale artı 
bir nihayet verilmesi ve milli servetlerimiulen olan ormanlarımızı~ 
muhafazası noktasından odun ve mangal kömürü yerine maden lıo
mürü kullanılmasının temini bilclirilmekteclir. 

Maliye Vekili tekrar gelecek 
ANKARA,21 (Telefonla) - Maliye vekili Fuat Bey bu sabıt~ 

geldi. Vekil Beyin salı veya çarşamba günü tekrar lıtanbula harelıe1• 
muhtemeldir. 

Nü/ us memurlarının vazifeleri 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Dahiliye vekaletince hazırlanan ııiİ; 

fus memurlarının başlıca vazifeler ini gösterir talimatname vilayetle' 
gönderilmi~tir • 

Iran ve Milletler cemiyeti 
CENEVRE, 27. A.A. - Iran, bu sene Çinclen inhiliil edecek olttfl 

konsey azallğına ge:ecek ay zarfında namietliğini koyacağını milletle.( 
cemiyeti umumi katipliğine bilclirmi9tir .lran, Asyayı konseyde tenııil 

evsafını haiz olduğu kanaatındadır. 

Başvekil Trabzona gidiyor 
TRABZON, 27.A.A. - Ziraat Vekili Muhlis Bey Karadeniz vaP"' 

riyle bugün şehrimize gelmiştir. Ve kil Bey vapurda Vali BeyleKwrı_atı:_ 
elan Pafa ve Belediye reisi ziıaat ve baytar dairesi erkanı ve fehrılfl'. 
ze gelen ziraat vekaleti teftiş heyeti reisi Naki Bey tarafından harf'. 
lanmıştır. Vekil Bey heyetle birlikte saat 16 ela karaya çıkmış ve iskt 
leyi clolcluran halkın arcuınclan geç erek doğruca Güzel Hisar parkıttd 
çıkmışlar bir müddet istirahattan sonra vapura dönmüştür. Vekil set 
Rize ve Hopaya giclecelılir. 

Büyük Başvekilimizin 3 eylülde Trabzonu 
haberi bütün Trabzon halkını sevindirmiştir. Halk 
Başvekili karşılamak için hazırlık[ ara başlamıftır. 

şereflenclirecekl~i; 
fimcliclen sellG'" 

İran ve Cemiyeti akvam 
TAHRAN, 27 (A.A.) - lranın mil

letler cemiyeti asambilesinde bat mu. 
ralıhaı olan hariciye nazırı Ki..zimi han 
dün Ceneweye hareket etmiıtir • 

100 metre rökoru 
VARŞOVA, 27. (A.A.) - Leh atlet

lerinden Matmazel Valt • Stella Walsh
dünya kadın 100 metre rekorunu kıra
rak 11 saniye 7-10 ile yeni bir rekor 
tes.is etmiştir. Gene kendisine ait olan 
eski rekor 1 ı saniye 8/10 idi. 

Ziraat Vekili 
--o-

Muhlis B. Karadeniz b'' 
valisinde tetkikat yapı)'0' 

ı/f 
GIRESON, 27 (A.A.) - Zir&;-t JP" 

kili Muh!U bey Karadeniz vapuril0 Jf 
nmuzdan geçmiılerdir. Vekil bey d p 
ca Hopaya ıritmelı:tedirler. OradJın lf 
vin, Kars yolile En:urum, Erzincat' ıi 
.. aflarına cidecek ve bu viliyetlerıle 

(,_E_c __ E_B_ı_· _M_A_T....;,B~_A_T~l.;,;__D_A __ o __ U_D_U_K_L_A_R_ı ___ 11_1~) 
Gazinin Memleketinde 1 "Hasta adam., (Babuiti) (Jön Türk- 1 da ecnebi ırktan olan, ecnebi kültür 1 le inlıifal 11e terakki etmekte olan bu 

kikatta bulunacaktır. ;. 

Van, Muı tarallannda hayvan.. •!ı;t 
Iğdır mıntakaaında pamuk v~f ;ı 
ve ha~an mües~elerini esaslı b!' y/ 
rette gozden geçırecekler ve şaı-~1 

hiıar yolile Ciresona geleceklerdıt• .Jıl:' 
ter) "" hatta (Şark) mefhumlarımn 11e ecnebi emellere sahip bulunan 11e Cumhuriyetin AllrUpa kıtaıındalıi a-

Holanda'da çıkan Der Telegraal ga medlülü bugün artık yoktur. (Hasta Osmanlı imparatorluğunda daimi bir rtu:ui yalnız iki milyon nüfusu ihtfoa 
.ute.tnin baımakalesinden: adam) afiyet bulmatnlf ile nihayet niza 11e ihtilal meozuu ile harp tehti· etmekte olup Asyadalıi arazisinin nÜ· 

.... Biı, Yeni Türlıiye'nin, Merir ile ölmüıtür, onun yerinde genç bir a- kesi ile binaenaleyh bir zaaf teılıil et- fusu da on Üf ile on beı milyon ara-
F,.at 0

" Akdeniz'le Karadeniz arasın- dam vardır, oalııt bu genç a• miı olan bütün o vasi yerlerin ana smdadır. Bu suretle memleketin baf
~a ~ulunan oe Gazi Mustafa Kemal dam fakirdir, bütçesi daha henüz: mü- yurttan aynlmf!81nı, ağır bir yükten lıca lıuo11eti tabiatile Asyada bulunu-
~~ nın ıahsında timsalini gördüğü- te11azidir. Fakat sihhat ile zindegisi kurtuluşun 11erdiği bir memnuniyet ve yor. Fakat böyle olmakla beraber ya-

muz bu memleketin büyük bir kısmın· h k ( d f hl ki k ( b 
da seyahatle hakikaten İyi tesirli ile ari Ü a edir. Bu genç adam Garbın era ı a arıı amıı 11e u memnu- pılan yenilikler ile relonnlarla memle 
, hl k · · b' her feyı' ile alakadar olmuı, Garbın niyetini giılememi•tir. Bu his 11e fikir- k t .. d n .,;;ne daha fazla A11rupa era ı 11erıcı ır nikbinlik banyosu • e gun e D - -

bütün ilim oe fennini 11c kültürel 11ar• de bütün Türk'ler müıterelıtir. Mille- ( ( lıt d r aldık. Binaenaleyh ıimdi •iıe Kemalist ı aıma a ı · 
lılılarını alrruı, fakat ancak - harp •on tin içinden herkeı siz.e ıöyle •Öyler: b '( d Türkiye'ye yaptığımız seyahat hakkın- Bu sebeple 11e una ı a11eten e ta-

da malümat 11ereceğiz.. rQ8' de11let teıelıküllerinin içinde yega Biz bir lıarıı ecnebi toprağı iste- bii sevkülceyf mülahazalar ile Anka-
anla~lması kolay bazı sebeplere ini· ne olarak - Garp de11letlerinden para meyiz, nerede kaldı ki, koloni istiye· ranın niçin hükümet merkezi olarak 
nat eden • üç yanlıı fikri hep birden almamııtır. Gazi Türlıiye'si on bir se- tim, fakat biz 16-17 milyon nüfusu• seçilmiı olduğu anl<J§ılır. Buna rağ• 
ret ve tekz"p etmeliyiz. Bu hatalı fi- neye yalım me11cudiyetinde A11rupa muz.la yeni Türk 11atanımı:z,ın her ka- men ıüphesizdir ki, eski :z:afer hatı· 
k . d yahut Amerika sermaye pa:z:arından rı• toprawını İ&tila"" mu···teml•ke hır• ı • · Tu" lı' • · h"lı" t m•r ır ile telakkiler ıunlar rr: • D • ~ • ra arı y~nı r ıy~nm u ume ~ -

tek bir i.ıilıraz yapmamı•tır. ve he11eslerine karfl - müteca11i:ı: düı- k ' · al koyab'l' d" 
1) Buaünlıü Türkiye'nin güya Asya • ezını 1 1 ır '· 

D Şu da d'klı t d k' · '( man kim olursa olsun - müdafaaya a .. lı bir de11let olduilu, 1 a e fayan ır r, yenı mı Her ne kadar lstanbulun 11aziyeti 
D li de11let, sabık Osmanlı imparatorlu· madeyiz. · d b ( ( d •· · d 

2) Türkiye Cümhurı'y~,· Hu"ku'm•tı'- • b ftm i ya ancı tesir ere egiftnıf a· 
~• ~ gunun ru u a.sırlılı bir mücadelede De11let 11e millet bakımından yeni h · '- - h "k • t k · ;.a •t •d · nin, 1932 ilk le<rı'nı'n:ie hu"ku"met mer· ı 0~ u ume mer '"" .,. r~ ~ ı-

r mağlübiyetinden doğmuş ile kendisi· Türkiye nedir? ( h l ( b ·ı k ( b'l' 
kezinı' Bo.""a•ı'çı'ndekı' bu"yu"k lstanbul- · 760 b' l 'l en atıra ara oraya ag ı a a ı ır-" ~ nın :n " ometre murabbaı tutan k f 'h dan Anadolu11un ~ülısek stepl•rı' orta- De11let •İstemi bakımından kısaca di. Fakat yeni Türkiye es i etı oe 

" ~ ülkesi, o imparatorluk ülkesinin an· 'h" 'h · '( • ·ı · d lı ( k · ı · sındaki küçük Ankara'ya nakletmekle ile tarı ı cı etlere giriımekaizin yal- ıstı a tarı •ıne ayanıp a ma ıs emı-
cak dörtte birini teşkil edebilmekte H k'lı h b k güya kasten Avıapa'ya 11e açık denı' •e nız: a ı aten arilıülade üyü 11c yor. Bu hal böyle milliyetçi bir de11-

- iken Re11isioni•t değildir. O kendi ül- "h' b' 'll f b k d arkasını döndüğü, ı mu ım ır mı et ıe i, ir uman an let için •on derece dikkate ıayan bir 
kesinde ayni cinsten toplu, müttehit ve de11let ada~· olan Mustafa Kemal k f' tt' Y• · T" k'yed• o •slrı" 3) K<t'anıızm filhakika en aünl ıelı ··~ ey ıye ır. ~nı ur ı ~ ~ 

ri olan lstanbulu gören bir lrDun' s•nı·n ve mütecaniı bir varlık içindedir ve Pa1a'nın nüfuzu altında Türkiye'nin tarih tamamile unutulmamakta bera-
- kendi hudutlarından tamamen mem- b ~ v · t (' d l b d' ( k O l h ·1ı· · t yaln,. bu .gorüfii i'e .ıı-üya Tiırkiye'yj unye e mzamın:n eme ın en nası er ye ı aıır ı sman ı a ımıye 

tanıdığı zan ve zehabı. nundur. Artık hiç bir kimse onun bu deği.§tirildiğini ue Saltanat 11e Hilafet de11resi, Türk milletinin zuhur ve in· 
hudutlarına ı:öz. dikip bir münazaa g"I;•' h 'k' · d t Ş ki b' k" f d "T "l' d · h ' ett Bu ri1'u·lc!ı·in lıepaınin tamamen .)'OR· ı ı er ı ıaı e amamen ar ı ır ıfa ın a a ı ereceı e emmıy e 

ı~.., olduğunu beyan ederiz. çıkaramaz. O, )'ani yeni milli Türkiye rejimin mesnetleri olan müeueıelerin bir aralık hôdise,, olarak mektepler• 
J.: Balkanlar, Arabistan ve ilı:ih... gibi tamamile layik bir hallı de11leti olan de bile ikinci plana atılm'ltır. Uzağı 

ez.ali~ eski .zamanın muayyen lıaybetti.klerinden vazgeçmek v- sar- C" h · lı'l · · k ( ·· ·· b' 'd ( d b '(( b" ır.efhu.nları'lın da ortadan lıa/Lmıs ~ um Urı)'ete meu ı erını ter e naS< gorur ır ı are atın a u mı et u-
o(duğunu kaydetmeliyiz. Bu lıabllde'n fmazar etmekle ile bir lrredenta ta. icbar edildiklerini hatırlatmak iste- tün 11arlığı ile dikkate ıayan bir tarz-

nınmamakla kalmamıştır, ayni zaman rim Sağlam temeller Ü%erinde hakki.. da tamamile istikbale dönmüştür. 

Vekil bey Ciresonda fındıklar_. b V 
da tetkikatta bulunacaklar ve aıı',c:# ,1 
vaziyetinde alman neticeleri teftıf ~ 
ceklerdir. .4 ~ 

Muhlis bey Anadolu ajansı~ ~ ~ 
son muhabirine gelecek sene c;ıre,,,I 1Q 

bir fındık enstitüsü açılacağım "~,ı.111' 
istihsalatrru çoğaltmak için haıt ,,,f' lıı 
la mücadelenin laboratuvarlaşurıl• 

li olmuıtur. 

Boks maçları r>*' 
HAMBOURC, 27 (A.~·~ -: ,~t"P; 

Şmeling ( Schmeling) sekızınCI . ti<• 
nakavt ile bok&ör N~el'i yenaı•t d~~; 
galibiyet Şmeling'e ağır siklet a I>' lr~ı 

• 1 - · • d okuıtı ''· ıampıyon ugu ıçın mey an ~~ 

kını vermektedir. . ııtl 1, 

N.. ı, k" · · tta basıtı1 ı' •-~ ose ıe ızıncı ravun kl t . -"' .. 

fmdan o kadar ıiddetli yumr~ .: yıl' 
miştir ki, dokuzuncu ravunt ıÇl 11 tı· 
den kalkmak imkanını bulamaıtı 
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Sofyaya doğru 
G - Balkan notları -

... ece seyahate baflamayı sev
"'"n B· . 
Çiiııkü ıt~rmeyi de sevmem ya .•. 
"1 goz, ayrıldığı yeri göre
di~z. Kıaa da olsa ayrılışların kert· 
dır e

8
mahsus biberli bir tadı var • 

~ it tat gece duyulmaz. Göı;ü
•ev uk gibi gidersiniz. işte bunu 

ıtıerrı. 

:tııJ" aefer Zağrepteki Balkan o
fıl~tarına giderken tren dokuz bu
~' t ,kalktı. Bir kaç hammal ve 
lılıJ kı kondoktorla ancak kalaba
Q)ıah)an Sirkeci garının her türlü 
da arla çok çiğnenmiş rıhtımın-

:Voleu · · l · "k' l'Q •• geçırmıye ge mı1 ı ı ve-
"'ii uç kifiden başka kimse görün
k,/0~du. Garı hayıflanmadan ter
liiııı ~'.ftirn. 1 ki üç dakika sonra gö
'önüne dünyanın en güzel 
11tq alanndan biri serildi. Mar
Oıı ~a •anki •uyu boşaltılmıf ve 
doı ef llÜnlük aydan akan nurla 
ıııe:'11ftu. Baktım, baktım ••• He
diııı orada tanıştığım bir F ranaız 
/ıı.._0rrtatı da, hayran hayran ba-
'"'ciu. 
1lıirniz de: 

ıİııı;-. ~e güzel! dedik. Güzel ke
llılcl ~nın bu kadar yerinde kulla-

,'gına az tesadüf edilir. 

r 

~ı:ıte, bu manzara bana bir ha
kee· ne avlusu çeptisi veren Sir
lıır./ iCfrtnın gecelik kılığını unut
dıı;. ve lıtanbuldan ayrıldığımı 
"ıah clu. Aynlı~lann kendine 

•ıta biberli bir tadı vardır. 
}' ~ .. .. 

~.~bataklı vagonda uyıımak yal
"ıit /" İinıittir. Çok defa bu ü
jrıta·ahakkuk etmez. Benim gibi 
"ııa lr1rnın ıomyesi ses çıkarınca 
lııı,ta11 bir adamın altında mut
lq 

11 
hareket eden bir vagon olur-

tıııı:::ıl uyur. Bu bir nevi mız
't11i1 .adır ki yolcuya istirahat te
"'~ verir. Hele kompartiman 
lıı,IQ Qfınız horluyan bir adam o-

h Ç azabm ölçüsü yoktur. 
ti ~tı-ıok. fÜkür ben yerimde yalnız 

Jıııı.Q a~.•n yolunu buldum. Bu yol 
'ıol.,/uzdanından geçen bir keçi 

ur, 

• • • c 
ı '1ı ece yalnız Kabakça istasyo-

liı ı,'iJ •eçebildim. Ondan aonrası
lıcı~ rrtiyorum. Y olculann uykusu 
~el <ısın diye sıkı sıkı kapanan 
I~. elerin arkasından geçen yer
ti~i4ezemedim. Durduk, gittik, 
11ıij ti durduk. Sabahleyin gözü
'İıt •dgariıtanda açtım. Bulga-

aıı g" ıl k b" d' it oz aç aca ır yer ır. 

I~ b~t boyu hep ekilmiştir. içeri
~ •lrrıem. Ve Sof yaya kadar 
~tı11~11 hemen hep Türk mıntaka-
4.,.'.~~aıı geçilir. •• Kıravatlı ve 
~~ii adamlara ender tesadüf 

''lı . 
ıı.ı~tız. Orada da bağrı açık 
lıııı.ıaı ar çoktur. Çocuklar kısa 
~rlq 0 n giyiyor, yalın ayak gezi
'ııı.l:·S !stasyonların isimleri ara
lı ıfq arım Bey gibi Türk adla
l\ii~0 var. Hat boyu mamur görü-r, 

~lı.~~ki". bindiğimiz trenin adı 
d lılea ~tır. Yani - sürat katan -
a~~'l'iatanda her çeyrekte bir 
O , 'uz. Durmasak ta saatte 

'ii.t~ii.;J5 kilometreden fazla yü
'tlıeı,• ?1iiz yok kil. Bu ağırlığın 

l ~•kidir: 
11e~ ltcı llat tektir. Mütemadiyen 

( ....._ 'WQfması var. 
~, '!_at zayıftır. Fazla .ürate 

it· 111iilii yok. 
~~Q~QYete göre (Nif) ten sonra 
jııtil>ıı acakmı,ız. Sofyaya doğru 
~~ fo1 r;z. Gözümün önünde tiir
~tıC: er, taşlı bir dere ve çorak 
~~ e4lJar ... Daha evvel geçtiği
~ ~Olt "'İf ovaya nazaran bu a-

claha fakir •.• 

Soı • • • fıı. Ya 
ı t/fltl nııı varo1ları tozlu ve 
t~~7· ~ abrika bocaaına sık 
~ /( e.lilmez. Odun ve kütük 
~lı '&ıı ' 11Qr garlarda eski ve ko
~ tt ~ Vagonlar meçhul bir a
~ 'eklerler. Su yatakları . r~: 4 Çefme yalağı gibi bo, ve 
q"OlQr,'aba, araba. Hep yük a-

t~ı Soıy~ 
~ te . garının manevra whası 
~lif ,"'•:. Belki yirmi tane loko
\. ~ııl lluııefte bQf b~a vermiş 
·~u ar g"b• b . y 
ı~ ~ g 1 ı eklıyorlar. ava1 
~ ~4 ,~ra giriyoruz. Bir küçük 
~~lıteredrıde ( gülyağı) ilanını 
~ ~,, b .en uzatıyor. Sıcak sıcak. 

'İtııe ~. ~Üstantik gözü gibi 
\Sof ıkıldi. 

ıtıı.:;:'a 50 dakika kalacağız. 
k ne olurdu?. 

FELEK 

~"1~1 Üç 1""'1k1 r- . 
ı:lı~ oltaidi 
,,, '1ıa;, 1 n, eytam ve aramile ait üç 

• 'I 1 arın t · ıı.ı 'Yt evzu ı\ h •• a... .. 0 ..__,, 

't •i, l>ara da " '-t-y ' 11b t(' a.d.KZU .• aA a.-.aaı..,.. 1 -

.. ~İ~t 0nderilmiştir. J 

~· >, " eylülün ilk haftasında başla- ı 

• 
!111 
d 

Kayseri Dokuma fabrikasında inşaat yeni bir şehir manzarası gösteriyor 
Demiryoluna ve elektriğe çoktan kavu1an Kayseri şimdi de Türkiyenİ;ı en modern bir müessesesi olacak dokuma fa~rikasına. kavuşu_yor. 

Bugün İnşaatta 1148 amele çalışm1ktadır. Türk mühendislerile beraber iki Rus mühendisi de inşaata nezaret etmektedır. Fabrıka yedı kı
sımdan mürekkeptir ve sekiz ay sonra montajı yapılacaktır. Makinelerin eylülde Rusyadan getirilmesi için hazırlıklara başlanmı,tır. 

EKONOMi 

Istanbul 
Fabrikaları 

Büyük sanayi ile mü
vazeneli yürüyecek 

lktiaat Vekaleti müfettişlerinden Saf· 
fet bey bir kaç gündenberi lstanbul sa
nayi itlerini tefti§ ebnektedir. Saffet 
bey dün de sanayi müfettişliğine gele· 
rek sabahtan aktama kadar metgul ol
muıtur. Söy1endiğine göre son on sene
dir bir sanayi §ehri olmak yoluna girmiş 
olan ve bugün bine yakın fabrikayı için· 
de bulunduran latanbulun sanayi itleri
ne büyük bir ehemmiyet veren lktiaat 
Vekaleti bu ıanayile hükumet mahlnesi
nin temas noktasından bazı tasavvurlar
da bulunmaktadır. Bu nokta Üzerinde 
tetkikat yapılmaktadır. Bu meyanda son 
senelerin sanayi itleri de tetkı'k edihnek
tedir. 

lhtikarla mllcadele için yeni 
bir komisyon 

Dahiliye Vekaleti ihtikarla mücadele 
için belediyelere verilen vazifeyi kolay
laıtınnak için lktôsat Vekaletile anlata· 
rıık ihtikar yapanları takip için daha 
pratik bir §ekil te&bit etmiş ve bu husu•
su bir tamimle alakadarlara bildirilmiş
tir. 

Dün yaptığımız tetkikata nazaran ye· 
ni tekilde ibtikarla mücadele itini idare 
edecek komisyona ölçü ve ayarlar baş 
müfettiti Kudret bey riyaset edecek ve 
ticaret odasile belediye mümessilleri ko
misyonda bulunacaktır. 

Belediye ve oda mümessiUerin.i seçer 
seçmez bu komisyon faaliyete geçecek
tir. 

Selanik sergisi 
Ticaret odasında bugiin latanbul ti

caret ve ıanayi erbabı bu sene reunen 
ittirak edeceğimiz Selfınik sergisine iı
tirakimiz etrafında görüpnek üzere bir 
içtima yapacaklardır. 

Bu sene Sclanik sergisine iıtirake bü· 
yük bir ehemmiyet verilmektedir. Bu· 
gün aaat 11 de yapılacak olan içtimada 
Selanik sergisine iıtirak edecek firma
lar kaydolunacak ve iıtirak ebniyenler
den de nihnune istenecektir. Bu nümu .. 
neler sergiye hiç bir ücret almadan gö
türülecek ve tefhir edilecektir. 

Yumurta piyasası canlı 
Türkotiıin verdiği malıimata nazaran 

yumurta piyasası hariçteki alııJarın te
gös.termektedir. Fransa, Almanya ve 1-
talyanın ahıları piııasayı yükseltmiıtir. 
Fakat yapılan tetkikat dahilde malın az 
olduğunu göıtenniıtir. Fiyatlarda yük
selme temayülü deva metmektedir. 

Zeytinyağı 
TürkoEiıin verdiği ma]Umata göre bu 

seneki zeytin yağı rekoltesi geçen sene
de'! daha iyidir. Elde geçen sene iıtih
aalatından •tok kalmanuttır. Az mikdar 
daha ziyade evvelki seneler mahsulüdür. 

~on. haftalar zarfında piyasada zeytin 
Y,agı fiyatlarında tenezzül kaydedilmi1-
tır. Buna sebep olarak piyasaya fazla 
mikdarda pamuk yağı çıkanlması göste
rilmektedir. 

, __ B_O~t<.....-:., • ..;..A;;.__ı 
Ot Bankasından alman cetveldir) 

27 Ağustos 934 
AKSAM FiYATLAR/ 

iSTiKRAZLAR l TAHViLAT 
latikraz.s dahili 94,50 Rıhtım 17 75 
1933 Frıani 96,25 M·· :ı 1 

Onitürk 28,20 umeaall 48,50 
~ il 27,20 " il 47,20 
,, 111 27,20 " ili 49,00 

ESHAM 
lı Bank.atı Nama 10 l Reji kuponau 
,. ,, Hamiline 10 Telefon 
» " Müesıia 105 T erkoı 
Türkiye CümllU- Çimento 
riyet Bankası 57 ittihat de7. 
Tramvııı.~r 35 Şark dey. 

2,40 
10,SO 
18,50 
11,95 
13,50 
1.-
1,55 
3,20 

Anadolu Hiıse 27.15 İ aBlya 
Şır.aHyriya 1:. . ..;S f: aŞrk m.ecza 

ÇEK FiYATLAR/ 
Londra 628,75 Prai 
Par is 
Nü7ork 
Milino 
Cenevre 
Atina 
Brükseı,I 
Amsterdam 
Sol ya 

12,06 Belarat 
0,80,55.70 Mosko•a 

9,26,25 Bnlin 
2:,4~. ıS Vartova 

83,63 Budape•t• 
3,38,75 Madrit 

1,17,25 Bükreı 
65.35 Viyana 

N U K U T (Satıı) 

20 F. Fransız 
l Dolar 

21 Kur. Çek. 
1 Şile. A•. 
1 lı;terlin 

2Q Liret 
'-O Leva 
20 F . BelçJ\..a 
20 Drahmi 

1 Florin 

Kuruj 

170 
111 
106 
22 

629 
216 

23 
115 
24 
83 

20 J.fs..-içre 
1 Pe.zeta 
1 Mark 
1 Zeloti 

20 Le1 
20 Oına,.. 

1 '"ernoviç 
Ahın 
~1ecldiye 
B.nknot 

19,13,50 
34,83,50 

10,30 
2,03,38 

4,20, 
3,96,16 
5.81,50 

79,32,84 
4.25 

808 
ı• 
49 

2.0,50 
1:.1 
53 

9.23 
36,50 

240 
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HIAıBf EfR L(E R 1 
MAARiFTE 

Bakalorya 
ikmal imtihanları 
İmtihanlarda bulunacak 

mümeyyizler seçildi 
Cumartesi günü lise ve orta mektep· 

!erde bakalorya ikmal imtihanlarına b31-
lanacaktır. Bu sene ikmal imtihanlanna 
girecek talebe her senekinden ç<>ktur. 
Bunun sebebi, haziran devresi imtihan· 
)arında bu ıene az talebenin muvaffak 
olmasıdır. imtihanlarda bulunacak mü. 
meyiz heyetleri seçilmittir. Ayni gün· 
de batka mektepte imtihanı olan mü
meyizlerin yerine yenileri seçilecektir. 

Eski tıp fakültesinde 
unutulan eşya 

Eski Tıp fakültesi binası lise ittihaz 
edilmek ıjzere tamir ve tadil edilmekte
dir. Bu busua için 30 bin lira sarfedili
yor. Binamn alt katı temizlenirken, Tıp 
fakültesine ait bazı eıya bulunmuştur. 

yapılan tetkikat neticeıinde bu e,yamn 
demir baı eıya cetvelinde kaydi olmadı· 
ğı anlaıılmıtbr. Fakülteye ait bu eıya. 
nın nakil esnasında, burada niçin unutul 
doğu araıtınhnaktadır. 

Lisenin muallim kadrosu ikmal edil
mek Üzeredir. lstanbul tarafındaki lise
lerde derai olan, fakat Kadıköy tarafın
da oturan bir çok hocalar, yeni lisede mu 
allimlik almak için vekalete müracaat 
ebnişlerdir. Şimdilik lise müdürlüğiine 
Saffet bey tayin edilmiıtir. Üç müdür 
muavinliğine de Kadıköy lisesinden Ih
san ve lıtanbul erkek lisesinden Hik· 
met Beylerin tayin edilecekleri söylen
mektedir. 

Kurs gören ilk mektep 
muallimleri 

Teşrinievvelde (17) muhtelif vilayet
te tesis edilecek ikmal orta mektepleri
ne tayin edilmek üzere Galatasaray li
sesinde kurs gören ilk mektep muallim· 
le,.';nin kadro vaziyeti tetkik edilmel<te
dir. Kurslar on bet gün sonra bitecek
tir. Bu muallimlerden ehliyetli olanlar 
ikmal orta mekteplerine tayin edilecek
lerdir. 

Oniversitelil erin Edirne 
seyahati ga ri kaldı 

Milli Türk Talebe Birliğinden: Edir
neye yapmak istediğimiz seyahat aılada 

• 

VILA.YETTE 

Gizli nüfus birer 
Birer çıkıyor 

Düne kadar müracaat 
edenler 17 bini buldu 
Şimdiye kadar nLifuaa kaydedilmiye

rek gizli kalanların yazılmasına devam 
edilmektedir. lstanbulda bulunan nüfus 
umum müdürü Ali Galip bey de gizli nü
fuslann kayıt işi ile yakından alakadar 
olmaktadır. 

Nüfusa kaydedilmiyenlerin kaydedil. 
me]eri için veriJmiı olan son mühlet ey
lül içinde bitecektir. Bu sebepten lstan
bulun her tarafındaki nüfus memurluk
larına yapılan müracaatlar ber gün biraz 
daha çoğalmaktadır. 

Dün akşama kadar gizli nüfus olarak 
müracaat edenlerin yekünoı 17 bini bul· 
muştur. Bilhassa son on h~ş gün içinde 
yalnıa 1 ıtanbul merkezinde 2 bin gizli 
nüfus kaydedilmiştir. 

Nüfus umum müdürii dün lstanbul 
nüıfus müdüriyetine ve kaymakamlıklar. 
daki nüfus memurJanna verdiği emirde 
gizli nüfus kalmaması için azami dere
cede çalışılmasnu istemittir. 

Bu emir ayni zamanda diğer vilayet
lerdeki nüfus müdür ve memurlarına da 
bildirilmiştir. ---
Nafıa Vekili 
Ankaraya gitti 

Dört gijndenberi şehrinıiıı:de bulunan 
Nafia Vekili Ali bey, dün akıam Anka. 
raya gitmiştir. Nalia Vekilimiz, bazı a

r cele işleri neticelendirdikten sonra tek· 
rar ıebrimize gelecek ve burada bir müd 
det istirahat edecektir. 

Macar polisleri abideye 
çelenk koydular 

Şehrimizde bulunmakta olan Macar 
polislerinckn mürekkep heyet dün Tak
sim Cumhuriyet abidesine giderek bir 
çel.,...k bırakmışlardır. 

bulunan arkadaşlann mektuplarla yap· 
tıklan müracaat üzerine kendilerinin 
de iıtirak edebilecekleri bir zamana te
hir edilmittir. Seyahat günü sonra bildi
rilecektir. 

iş Bankasının sergisinde 
Sergi, bankanın ve bütün memleketin 

her sahada inkışafını gösteriyor 
iş Bankasının kuruluıunun 10 uncu 

yıl dönümü münasebetile Galatasaray 
lisesinde açılmış olan sergi dün bir çok 
kimseler tarafından ziyaret edilmittir. 
Bu meyanda şehrimizde bulunan başve
kiilet müste§an Kemal ~y sergiyi ziya
ret etmiı ve Sala!ıattin Refik bey kendi
sine ıazmı gelen izahatı vermiıtir. 

Sergi her gıin saat 11 den 20 ye ka· 
dar açıktır ve daha bir hafta kadar haJ. 
kın ziyaretine açık bulundurulacaktır. 
Dün akıama kadar sergiyi ziyaret eden· 
!erin miktan otuz bin kiıiye baliğ o). 
muştur. 

it Bankasımn memleket iktisadiya
tında tutınuı olduğu mühim mevkii an· 
lamak için sergiyi ziyaret eden halkı 
gözdı,n geçirmek kifayet eder. Sergide 

' ikfuadi ve ticari mahafile mensup zevat 
tan mada kumandan ve zabitan kadınlar 
ve hatta kumbara hesabatına ve küçük 
tasarruf sahiplerinin mevduatı hakkın
daki rakkamlan alaka ile tetkik eden 
mini mini vatan yavn>lanna tesadüf e
clilmiıtir. 

Serginin methalinde bulunan Gazi kö
ıesi, b&§b başına alaka uyandıran bir 1 
yerdir. lpekiı ve Yüniı pavyonunda, ne
fis ve gÜzel ipekli ve yünlü lcuınA§lar teı 
bir edilmiştir. 

Kömüriı pavyonu, bir maden kömü
rii galerisine girildiği hissini verecek bir 
ıekilde tanzim edilmittir. Şekerı pavyo
nu aynı zamanda ziyaretçilere teker iı
tihsalatı hakkında bir fikir vermekte
dir. 

Burada iri pancarlar, pancarın şeker 
oluncıya kadar geçirdiği safahat, şeker 
fabrikalarının faaliyet halinde gösteren 
resimler ve ıeker istihıalitını gösteren 
grafikler teşhir edilmektedir. 

Sergiyi ziyaret edenler arasında bir 
ç~k ecnebiler de görülmekte idi. Şelıri
mızde bulunan ecnebi sefaretleri erka
n~~~~n ~ühi.m bir krsmı da pavyonları 
bu~uk bı~ dı~k&tle gezmişler, istatistik
]~, gr~ıkl«:rı, tablolan gözden geçir
mışlerdır. Bır 7at bu münasebetle de
miştir ki: 

"Bir ecnebi gözüJe gördüğüm şudur: 
Sergi yalnız iş Bankasının değil, bütün 

memleketin geni§ adımlarla inkişafını 
gösteriyor. Doğrusunu söylemek lazım 
geline §İmdiye kadar açılan sergiler, 
Tiirkiyenin iktisadi inkitafı hakkında 
tam bir fikir vermekten uzaktır. Sergi
nin tertip şekli ve dekorasyonu da çok 
mükemmel ve çok yüksektir, ve bu sa· 
hadaki Türk zeki. ve kabiliyetini can
landırmış olmaktadır. 

Vilayetlerde kut/ulama 
GIRESON, 27 (Milliyet) - iş Ban· 

kasının onuncu yıl dönümü §dırimizde 
parlak bir surette kutlulandı. Banka bi
nası elektriklerle tezyin edilmit, bayrak 
!arla donatılmıştı. Müdür Saip Gülz:>de. 
bey ve refikası taraflanndan . saat yırmı 
bir buçukta Gireson p~lasta bır. balo ve· 
rildi. Balonun muhtelif saatlerınde da
vetliler tara.fuıdan cünhuriyetin onuncu 
yıl martı söylendi. 

KÜLLÜK, 27 (Milliyet) - iş Ban
kasının onuncu yılı Milasta parlak suret 
te kutlulandı. Banka bir ziyafet verdi ve 
cümhuriyetin lou güzel eseri için heye
canlı nutuklar söy•·..di 

BELEDiYEDE 

Şehre gelen 
Su artırıldı 

28 bin metre mükabı 
37 bine çıkarıldı 

Terkoı tebekelerinin ana borulanrun 
değiftirilmeai ameliyesi lntmittir. Evvel 
ce, bir günde şehre 28 bin metre müka· 
bı su verilirken bu mikdar timdi 37 bin 
metre mi.kabına çıkarılmıştır. ilk bahara 
kadar bu mikdar ( 45) bin metre mikabı 
na çıkanlacaktır. 

Bakırköy ve civarına terkos verilmdc 
için yapılmakta olan inşaat bibnek üze. 
redir. 29 teırinievvel Cumhuriyet bay• 
ramında tErkosun yeni ıebekesinin açı) .. 
ması münasebetile merasim yapılması 
dütünühnektedir. 

Bir istifa 
Belediye makine şubesi müdürü Şefik 

bey ahvali sıhhiyesindcn dolayı istifa et· 
miıtir. Şefik beyin yerine tetkik ıubesi 
mühendislerinden N üsret bey tayin e· 
dilmittir. 

Şehrin pıanı 
lstanbulun plamnı yapacak ecnebi 

mütehassısların raporunu tetkik edecek 
olan jüri heyeti eylülün 15 inde toplana· 
caktır. Jüri heyetinin tetkikatı altı ay 
kadar devam edecektir. Bu tetkikat so
nunda, lıtanbulun müstakbel planım ya· 
pacak mimar seçilecektir. 

Kadıköy ve Suadiye tramvayı 
Üsküdar tramvay hattının Kadıköyü· 

ne kadar t~mdit edilen kısmın 30 hazi· 
randa işlemeğe açılacağı yazılmııtı. Bu 
haber asılsızdır. Henüz vagonlar gelme .. 
diği için Soadiyeye kadar olan bütün 
hattın işletilmesi.ne 29 teşrinievvel Cüm· 
huriyet bayramında başlanabilecektir. 

Temizlik işlerindeki yolsuzluk 
Belediye temizlik iıleri müdürlüğün

de yapılan yolsuzluk tahkikatı devam 
ebnektedir. Aldığımız maJUmata göre, 
Bu mesele ile alakadar ve kendilerine iş
ten el çektirilen dört memurun, bir ta· 
lmn kimselerden para alarak, kendileri· 
ni muhtelif belediye işlerinde amele ola
rak tavzif ettikleri, fakat resmi temizlik 
iıleri amele kadrosundan bu memurla· 
nn isimleri görülmediği anlaşılmıttır. 

Bazı amelelerin ifadelerine müracaat 
edilmittir. Tahkikat ikmal edilmek üze
redir. 

Oç senelik tatbikat 
Belediye kanununun tatbikinden be

ri üç sene geçmektedir. Dahiliye Veki· 
Jeti, belediyelere bir tamim göndererek 
bu üç sene içinde neler yapıldığını oor
muttur. Belediye Dahiliye Vekaletine 
bu hususta bir rapor verecektir. 

Yeni pavyonlar 
Cerrahpa§a ve Haseki ha'Stahaneleri

ne yeni ilcive edilecek iki pavyonun pr<r 
jeleri yapılmııtır. Bu projeye göre Cer· 
rahpatadaki pavyon 200, Hasekideki 
pavyon da 100 yataklı olacaktır. 

Binaların yDksekliği 
Son yapı ve yollar kanunu mucibince 

binaların irtifaı iizami on bet metreyi 
tecavüz edemez. Yeni yapılan bazr a· 
partmanlarda irtifaın l.5 metreyi geçtiği 
belediyeye evvelce verilen projeye mu• 
halif olarak hareket edildiği anlaşılmıt· 
tır. Son ırünlerde belediye, bir kaç a• 
partmanm en üst kat inşaatını bu yüz
den durdunnuıtur. 

Ekmek fıatı 
latanbul belediyesinden: Ağustosun 

yinni dokuzuncu gününden itibaren ek· 
mek dokuz kuruş francela on üç kuruı 
yirmi paradır. 

Tramvaylarda 
Ucuz seyahat 
Yeni tarife cumartesi gü

nünden tatbik ediliyor 
Yeni ve ucuz tramvay tarifesi önümüz 

deki cumartesi günü ıabahı saat 5 ten 
itibaren tatbik sahasına konulacaktır. 
yeni tarifenin kabulü dolayısile, değişen 
kıta ve vaziyetler hakkında biletçilere 
talimat verilmiıtir. 

Diğer taraftan, elektrik tarife komi•· 
yonunun kilovat Üzerinde yaptığı son 
tenzilat ta ayni ıründen itibaren tatbik 
sahasına girecektir. 

Eylülden itibaren, faturalar yeni ten
zilata göre tanzim edilecektir. 

Telefon şirketi hesapları 
Hükümet tarafından satın almacak 

olan telefon şirketi hesapları bir heyet 
tarafından tetkik edilmekte idi. Heyet 
tdkikatını iki ayda bitirecektir. Her 
gün şirket binasında toplanmaktadır. 
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Ergani İ§tikrazı 
Türkiye, büyük inkılabı başa

rırken gözünü Avrupa medeniye
tine çevirdi. Orada i~ine yarayan 
ve kendisini tekamüle sevkeden 
ne buldıysa aldı. 

Asırlarca kendisine zincir vu
ran şarklılık zihniyetini bu suret· 
le yıktı. Yeni bir devlet, muasır 
medeni devletler gibi kuvvetli bir 
devlet kurdu. Bu hususta kıyafet
ten hıtun da Avrupa iktisadi ma· 
halle/erine , tekniğine kadar hep
sini aldı. Fakat, bir Hollanda ga· 
zetesinin yazdığı gibi yalnız bir 
feyİ kasten ihmal etti. Avnıpadan 
para istemedi. Avrupaya avuç aç· 
madı. Kendi yağile kavruldu, vı 
kendi yağile beslendi. 

Bu sayede asırların işi olan bir 
çok işleri, kendi kudreti ve kendi 
sayi/e kısa bir zamanda başar
dı. 

Memlekette tatbik mevkiine 
konan faaliyetleri burada uzun u
zun sayacak değiliz. Bunları hepi· 
miz yakinen biliyor ve görüyo
nız. 

Ergani şimendiferi bunun açık 
bir misalidir. 12 milyonluk dahi. 
li istikrazın A ve B tertipleri der
hal satıldı. 30 ağustosta satı,a 
çıkarılacak olan C tertibinin de 
ayni tehalükle kapışılacağı 1ÜP· 
hesizdir. 

Bu dahili bir istikrazdır. Fa
kat eski dahili ve harici İstikraz
larla aralarında dağlar kadar bü
yük farklar vardır. 

Eskiden ne yapılıyordu? Hü
kumet mali sıkıntıya uğradığı ve 
bütçesini tevzin edemediği za· 
manlar derhal istikraza müracaat 
ediyordu. 1854 te başlayan ve 
bizim başımıza bir düyunu umu· 
miye belası getiren istikrazlar ta
mamen bu mahiyettedir. 

Bunlar gayri müsmir istikraz· 
lardı, tıpkı bir hovardanın borç 
para yemesine benziyordu. · Alı· 
nan paranın hiç bir karşılığı bir 
faydası yoktu. Memlekete hiç bir 
kar , hiç bir menfaat temin etme· 
den yenir biter, ve o zaman tek
rar Avrupaya avuç açılırdı. Bit
tabi ecnebi sermayedarları İmpa· 
ratorluğu azami derecede istism.:ı. 
etmekten çekinmiyorlardı. Bu su
retle elimize 43 lira geçtiği halde 
100 lira almış gibi borçlandığı· 
mız ve, almadığımız paralar için 
de yüzde 12 faiz vermeği kabul 
ettiğimiz istikraz/ar pek çoklur. 
Bir vakitler Franaadan aldıgrmız, 
ve yahut aldığımıza dair senet 
verdiğimiz 25 milyon frank buna 
bir misaldir • 

Bu paralar ne oldu? Hiç! Ça 
tır çatır yendi, hiç bir iş yapılma 
dı. Hiç bir kar temin etmedi, uç· 
tu gitti. 

Halbuki Ergani istikrazı taı;ıa· 
men verimli bir işe sar/edilmekte· 
dir. Müsmir bir iatikrazdır. Onun 
için kuvvetlidir. Sağlamdır. Cum· 
huriyet hükumetinin en büyük şi· 
arlarından biri de zaten parayı 
daima doğurtan, aemerelendiren 
yerlere harcetmesi değil muiiı? 
Bunun içindir ki birinci ve ikinci 
tertip tahviller kapıfa kapışa al,n· 
mıstır. Ergani istikrazına parası
nı yatıran bir tasarruf adamı, pa
rasını en sağlam, en emin, ve e,, 
karlı bir şekilde kullanmı, demek
tir. 

Çünkü bir defa % 5 faiz uar
dır. Ondan sonra paramn ~~ iki
si ikramiye şeklinde tevzi edile· 
cektir. Bundan maada 20 liralık 
tahviller 19 lira kırk kuruşa sa
tılmaktadır. 20 lirada altmış ku
ruş bir kar olursa bu, yüz lirada 
3 lira eder. Bu hesabo göre tah
vilat ilk sene zarfında yüzde 5 de
ğil, yüzde 8 faiz getiriyor demek
tir. 

Birçok kimaeler vardır ki u
zun 11adeli para yatırmalarından 
(Placement) çekinirler. Çünkü 
her hangi bir ihtiyaç karşısında 
istedikleri parayı bulamamaktan 
korkarlar. 

Ergani istikrazında böyle bir 
düsünceye mahal yoktur. Çünkü 
pa~a daima paradır. Ve İstikraz 
tahvilleri devletin, hususi ve umu
mi idarelerin müzayedelerinde i
tibari kıymeti üzerinden para gi
bi geçmektedir. Ve nihayet bu ka 
dar sağlam bir tahvili her hangi 
bir ihtiyaç karşısında derhal pa· 
raya tebdil etmek kabildir. 

Bu itibarla karlı, sağlam, kuv
vetli ve birden yüzlerce kişiyi zen
gin edebilecek kadar şanslı bir 
tahvili halkımızın tehalükle kar
sılayacağına eminiz. 
, Mümtaz F AIK 
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iyi ki •uya düıtü •·• 30 ağustos tayyare 

( Kari mektuı>lan 
Sıhhi bahi5ler ! üeniz yolla 

lŞLETM .ES .. 1 ··ı..~ 
Çektiğimiz dertlerden 

gı bi. Uev 
il ., · ak' "Boyu çınar ve e erı nın pann • 

lurı tohumluk hıyar gibi idi. • · " 
(Evliya Çelebi) 

Deniz. suyundan benzin çıkar-

mak kuruntusu İyi ki suya clü~tü. Bayramına dog" ru 
Yok a bu tahtası eksik Fransız., 
dediğini yapmış olsaydı yer yüzü "Büyük Milletler Mil-
allak bullak olacaktı. Yumruğuna li Kahramanlıkları ve 
guvenen törü (1) lerin her biriken- Hakimiyetleriyle ölçü-
di işini yürütmek için kimbilir kaç lürler ..• " 
dereden su getireceklerdi. Benzin Her millet milli müdafaasında en mü-
sağılan deniz. sularının deg" eri 0 him kuvvetini •on terekkiyata uygun 

tayyarelere sahip ohnakla temin ediym·. 
kadar artacaktı ki hırsız.lığın önü- Tayarecilık harp 20 manlarmda kara ·ıe 

Bugünkü program 
lSTANBUL ' 
18,30: Pli.kne,riyatr. 19: Meaut Cemil bey 

tarafından çocuklara masal. 19,30: Türk mu• 
al.ki neıriyatı (Stüdyo aaz heyeti Ya,ar B. 
ve Emel, ve Rifat bey Belma, Meliha hanım
lar. 21,20: Ajan• ve bor•a haberleri. 21,30: Ce· 
mııl Re,it, La,iniaki, izzet Nezih, Meaut Ce· 
mil beyler t•rafından l~liiailı musiki. 

223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. 
:Z0,15: Hafif muıiki. 20,50: Spor. 21,12: Ro· 

bert Stol:ıun eaerlerinden .. CiCi,. :simli ope· 
ra temai.1i. 23,15: Musaba.he. 23,30: Danı mu· 
ıikisi. 

686 Khz. BELGRA T, 437 m. 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
Havagazı ve su ıirketi bazı mües· 

aeselerin muhtelif namlar 21tında fa
hiş ve kıamen de haksız olarak halk
tan para aldıklarını şu günlerde gaze
te süt unlannda okuyorum. Umum için 
nafi olabilir üm"dile b<'n c! bu mCSC• 

leye temas etmek istedim. 

Anlatmak istedjğim, peri ve dev ma
salı d ğil, bir hastalık.. B'.r erkek ve
ya k<ıdın. Herııiz genç. 20 de 30 ara • 
aında ... Yavaı yavaş çehreai dcğişi
yc.r. Bnşl ngıçt'l bir degişiklik sezmi
yor. Yüzü büyiiyor, kalınlaııyor, el • 
macıklan geni~liyor. Burnu, b~h.'.ısus 
burnunun ucu enine boyuna buyuyor. 
Kaş kavislerinin tümsekleri kabarıyo'r, 
ç<>ntler, dudaklar kabarıyor ,~ırlıyor. 
Alt çene kemiğinin genişlemeaıle, yer
lerini dcğİ§tİrmİyen dişlerin arası açı· 

ne geçmek için belki de denizlerde deni~ kuvvetleri fevkinde bir galibiyet 
kol kol nöbetçiler gezdiı ilecekti. verdiğine göre muasır devletlerin h_er an 

Denizsiz ü~kelerin vay başına ge- için geceli gündü,lü faaliyet sarfettıkle
len/er •. Cenevredeki Uluslar kurul- ri ve böylelikle havalannı hesap•ız tay. 

20,50: Plıik. 21: Muıahabe, 21,30: Rad10 
orkeatraıı. 22.30: Orkeıtra refakatile popüler. 
ıarkılar. 23: Haberler. - Danı pli.kları. 

823 Khz. BUKREŞ, 364 m. 

l - Usküdar ve Kadıköy Su Şirke
ti su verecekJeri binanın önünden ana
boru geçen abonelerinden bi 'la icin -
deki su saatine kadar beş metreyi te
cavüz etmediği takdird te•İ• t bcdelı 
ol:arak bidayeten 32 lira almaktadır. 
' 'Dahili tesisa t ayndır.,, 

2 - Bundan başka her üç ayda b ir 
120 ve senede 480 kurut ta tesisat be
deli ta hsil etmektedir . 

lır. Dil yayvanlaş ır. • 
Eller ; ayaklar büyür; eller -~~nışl e.~, 

p armakla r su c u k gibi olur. H u lasa VU• 

cud u n en çıkıntılı kısımları, burun, çe .. 
ne eller ayaklar ziyadesile büyür. 
B~ndan 'dolayı bu hastalığı bulan zat, 
Piyer Mari adına akromegali de~i~ti. 

ı E•ki yunanca akroa uç, megaa buyuk 
demektir. 

Hastalık ilerleyince tenin biçimi de 
bozulur. Genişler, belkemiği eğrilir. 

Gırtlağın da hacmi artar. Uzar, için 
de aes iplikleri kalınlaşır, bundan do
layı sea ıert ve boğuk çıkar. 

Başlangıçta, umınni ahval itibarile 
ne sıhh1'.t bozulur, ne kuvvet azalır, 
ne de istek. .. Bilakis hastanın dev gi
b i cüsseli görünüşü gücü, kuvveti art
ını~ sandırır. Bununla beraber kadın
la rda avbaşı kanı azalır, zamanı kısa
lfr. Ar~.ları u2a r ve sonunda büsbütün 
ke~ilir. Ayr.i zamanda memeler dek~
cülür. HAsl a erkekae ilkönce erkeklık 
ku~·veti az a lır ve sonra cinsi istek büs .. 
bii tün k avbo\ur. Vücudun kuvveti de 
gittikçe düşer. 

l ~in asıl yaman)ığı burada : Bu, biraz 
ge" olur ama güç ve korkunç olur, has 
tayı kıvrandırır. Başairıları yerleşir ve 
yi';ı: bozulur. Gözün dibini gösteren a .. 
1etle baki~ırsa gözün içine ~iren ainir
ler )e damarların aıkışmıt _oldukları gö .. 
rülür. Bundan fU netice çıkar: Büyü -
mekte olan bir urun bunlara dokun -
makta, bu damarlarla sinirleri aıkış
tırmakta olması .•. 

Kafanın radyografisi itimize yarar. 
K R.fanın kaidesinde ve tam orta çizgi 
üstünde bulunan küçük bir kemik o
yuğunun büyümüı olduğunu görür:iz. 
Bu büyümrden o çukurun içinde yer
leşmiı ola n hypofiz denilen küçük be
zin hıtcminin artmı' olduğunu anlanz. 

Hipofiz, bu kapalı bezde tıpkı eller, 
ayaklar ve batka feyler gibi mi büyü
yor? Yoksa bu bezde bir ur çıkıyor da 
ötekiler de bundan dolayı mı bozulu
} " rlpr? Bu hasta lığı bulan Profesör 
Mari daha keşfinin ilk zamanlannda 
bu ikinci tevil i kabul etmi,.ti. Ba,ka 
k~pa lı bezlerde de işin gidişi bu yolda
dır. Uzvi yette bezler var, bunların uç
lnnnd a birer boruları bulunuyor. Yap
tıkları §eyleri bu borulardan dışarıya 
d .. • ivorl r. Tükrük bezleri, karaciğer 
p r reas bu türlü bezlerdcndir. Yap
tıHan §eyleri hazrm borusuna boşal • 
tırl r. Yahu t ter bezleri ~ibi dışanya 
d ,kerl r . Bunlardan başka bir de ka
p 1 bezler vardır ki bunlarm yaptık
ları mahsulleri dıtanya dökecek boru-
1 r yoktur. ifraz ettikleri l.:ana kantır. 
vücudun içinde döner,dolafır. Bu ifra-
7.ötta i ... 'frazlnn den ir. Bunlar vücut ta 
muht lif uzuvlara, doodoiru söylemek 
lazımgeline, bu uzuvlan teşkil ve her 
b irerleri kendi başlarına birer varlık 
o lan hücreler üzerine tesir ederler. Bu 
tesir hem ifraz olunan maddenin hem 
de o maddeden m üteetsir olan hücre
n in tabiatine göre değiıir. BPJ.~tmek .. 
te oldu gumuz hipofiz kapalı bezi hem 
vü~udun büyümeıi, gel işmesi Üzerine, 
hem d e tenasül u zuv la n üzerine tesir 
ed iyor. 

Bazan bu, vücutlarının büyümesi he 
niiz t a m a m olmamış gençlerde bir ur 
çıkar. Zaten büyüme çağında haasaa 
olan kemikler hipofizin bozulı~sın • 
d a n pek ziyade müte<'asir olurlar, u .. 
zar lar. O kadar uzarlar ki boy iki 
metre veya daha ziyade olur. Bu, eski
lerin dev gibi dedikleri ad~mlardır. 
Güçlü, kuvvetli görünürler, lakin gÖ· 
ründükleri gibi değildirler. Küçük ya. 
pılı, lakin cüretli bir adamın kartısın· 
da duramazlar. Davut Peygamberin 
Golyata yaptığı gibi, bir yumrukla dev 
rilirler. 

Bu dertten kurtulmanın baılıca ça
resi hipofiz bezindeki uru kaldırmak-

l yareleı-le dold'1rd'1kları bir devirde Liz tayı (2) çarçabuk bir top anlı yapa Türkler için de ayni yolda daha canlı 
rak Çekoslovakya, Avusturya,Ma- ve heyecanlı l üı·ümek mecburiyeti va,. 
caristan gibi dört yanı kara ile •a- d 

ır. 

rılı olan yer:ere birer küçük deniz Bu neticeye gere büyük felaketlerin 
vermeğe kalkışacaktı. Ötekiler bu- vuku'u anında duyulacak umumi tee•· 
nu duyunca: sürlere meydan ~enneden bütün müdo-

- Olmaz.! diyecekler; vur tut faa vaaıtalarımrzın baıında tayyarelen-
bir gürültü kopacaktı. mizin çoğalmasını !ahsi huzur ve İsti. 

rahahmıza lerc.ihan şimdiden düıünmck Büyük kara parçalarını araların· 
b l zarureti içindeyiz bugüne kadar büyük 

da paylaşanlar deniz suyu öy e harplerden ve felaketlerden kurtulmuı 
değer/eşince, denizleri paylaşma- Büyük Gazi'sinin iıaret ettiği hedefte 
ğa baflıyacaklardı. yürüy~rek istiklalini ve Cumhuriyetini en 

Günün birinde duyacaktık ki in- kopmaz bağlarla ve vatan sevgisiyle ı,,, 
giltere, kendi denizlerini az. göre- toprakta kurmu, olan milletimiz. şimdi 
Terek söz gel-işi Fransanın Gaskon- hava kuvvetini ~oğaltma çarelenni ve 
ya girintisine el atmış. hava iıtiklillini arıyor. 

ispanya 0 ucu bucağı yok cleniz.i- Fabrikalar, Demiryollar ve daha bir 
çok yeni milli ~serlerle sü slenen ve i li t i. 

ni bırakmış ta gitmif Siaym deni- sadi zalere doğı·u yürünen bu Türk top. 
z.ind en yer istem is. rakları üzerinde çoğalan milyorılarc;ı 
Fran,;ız Con A~edinin dediği ol nüfusun yarınki h"zur ve saadeti anc•k 

caydı, kimse, kendi denizinde kor- Türk hava kartallarının sayılamıyacak 
kusuz. clolaşamıyacaktı. Doymak kadar çoğalmasile mümkün olacaktır. 
bilmiyen büyük törülerin her biri. Batka devletler havalarda bu hakimiyeti 
yanıba1ındaki kendinclen küçüğü- elde etmek için rakiplerini imha edecek 
nün deniz.İne •aygı gözetmeden bin bir çare,·e laşvuruyorlar. Ve bu m ... 

yanda tay:trcJE.rİ ile hücumlar yapmRğa, •aldırıp arslan payı İ&tiyecekti. şehirler yakmağa, zehirli gazlarla ru t 
Komşunun tavuğu nasıl komfuya geldikleri memleket evlatlarını boğmağa 

kaz gelirse birinin denizi de öteki- ve öldürmeğe ait hezırlıklannı tamamla. 
ne inci ve mercanla dolu görüne- mağa uğraşıvorlar. Bir taraftarı da mü
cekti. dafaa maksadı ile yeraltı mahzenleri ve 

Ve clenizler, suyundan benzin gaz maskeleri )apıyorlar. Düny nın en 
b muzaffer ~e tarihe hakim mi.Jeti olan yapıla yapıla ir gün gelip kuru- bi~ler de Gazi'mi>.irı himayesinde ve ı.. 

yunca zavallı balıklara ot'anlar ola- m~t Paşa'mızın fahri reisliği altında te· 
caktı. Deniz üstünde benzin çıkar- ıekkül eden ta)Yare cemiyetine bütün 
mak için irili ufaklı yapımevleri varlığımızla )ardım~ ko!uyoruz. Bu Ce· 
(3) kurulunca sen gel de lstanbu- miyet ha' a hakimiyetimizin her geç"n 
lun kıyılarında otur bakalım. Hele gün zarfında kuv,,etlenmesine çalışıyo.·. 
benzin kokusundan bunalmadan Bu cemiyete verdiğimiz milyonlarla 
denize gir bakalım! Güzelim Boğa- göklerimizde • osl•ri çinlıyan çt>lik karla(. 

· · ·1 d l !ara bu sene yeniden 26 tane daha ilave zıçı, yeşı a a ar, bir kaç yıl içincle 
• et""İt oluyoruz. suyu rekıımis cleg"irmene dönecek-

~ yare c.em jyeti asil millet inin varın· 
ti. Aman ne iyi oldu da deniz su- dan ve yoğundan •yrrdığı paraların tay • 
yundan benzin çıkarma işi bo~a yare iane•ine verilmesini her zamanki 
çıktı. gibi şükran ve minnetle kahtı! ediyGr. 

Çünkü deniz kıyısındaki kentler- Bununla l>craber bu çelik karta!larln 
de ( 4) oturmanın ne tadı kalacak- Türle lınvasrnda yi' kselecel< S<>&irıi en u• 
tı, ne tuzu.. zaktaki ıevgi.li köylüsüne de i~tinnek ve 

ula~tırmak. istiyur. M. SALAHADDiN ---- -- --
(1) Törü - bükUmet. (2) Ulus

lar kurultayı - Milletle r cemi
ye ti. (3) Yapımevleri - fabr ilm
lar. 

tır. Cerrahın pıçağına sarılınak lazrm. 
Lakin bu çok teh likeli ve nazik b ir it
t ir. Bununla beraber urun tesiri ile has 
t a kör olmak tehlikesinde kalırsa, ar
tık ıu:ıeliyatın tehlikesine bakılmaz. 

Da ha az tehlikeli bir vasıta da kul
lanılabilir. Bu hastalan n hipofiz bez • 
!erinde çıkan urlar, Radiorensible de
n ilen c inste n d ir. Rontken §Uamda.• mü 
teessir oluyor. Lüzumu kadar rontken 
şuaına göıterjlen hastaların sa.de vü -
cutlarındaki biçimsiz:liklerin ilerileme
ai durmakla kalmıyor, kadınlar adet
lerini görmeğe, et"kekler cinai haaa.aai .. 
yetlerini duyrnağa baıhyorlar. 
Devasız •anılan başka dertlerin de

vası da kimbilir hangi •tıklarda. , Ra
bindranat Tagor diyor: 

«Köklerin ortasında bir yer var. 
Orada düşünce dinleniyor. Oradan 
çevre yana bir ışık musikiai dağılıyor. 
Bu duruk ve parlak saz düzeni işte o
radan geliyor. Dirilik pınarı yanıbatın
da, sen kendi yükselttiğin taıa tapı -
yorsun ... ,, 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

OnümiizdelU 30 aiıutos 934 Biiyii'< 
.ıakrin ve Tanare ııdıitloriııirı bayramı
dır. O günde ele bütün Türkler lıı miyet
l erind<'rı doğacak asgari bir yardı >.la ny-
ni günun hahı a• ın!arak hava kuvvetle
rine derhal bir kt.ç tayyrae daha hediye 
edebilmeleri çok !•olay ve sevin;:li ola
caktır. 

T ayyare cemiyetimizin tertip elti;:i 
piyan:;o ikramİ)•eleri ile zengin olan bir 
çok va tanda~larıımz da vardır. Hcrı 
sulhte ve hem dr harpte memkkoti .n 
ve vatandaş)arrn ın iyiliğine ve istikbali. 
ne çalı şan Türk Tayyare cemiyethin bi< 
!erden bckledigı bu yardımı yapmak ho· 
pimiz icin en asil bir borç ve en I\1il:~ 
bit va(';ifc ol a<"aktır. 

E. V. 

1 Askeri Tehi iğler 1 ..._ ______ .~ 
328 ve 329 l u ıar 

Fatih askerlik ~ubeainden : l Eyl'il 
934 tarihinde se•ke tabi bilumum 328, 
329 doğumlular d•nİz hariç olmak üz.,. 
re tam chliyetnameyi haiz efendiler sevk 

edilmek üzere ~ahadetname ve eh\iyet
nameleri Nüfus hüviyet cüzdanlaril~ 
birlikte §ubeye miiracaatlan ilan olunuı· 

-~-

Milliyet'in romanı: 65 çuk lira aldıklarını ve buna karşı 
kaç kisiye iş bulduklarını öğrenme
lerini emretti. 

- Tam niyet ettim, etmiyece-
iim. 

- Kendine iyi edersin. 
- Bana bir it bul reis bey. 
Reis orta parmağının ucu ile sağ 

katını k~ımağa bafladı. 
- Sana bir it. Bunu bulmağı ben 

de isterim ama. Hay kör teytan ! 
Niçin senin adın Sansaros olmuş. 
Sana bir iş. Sana bir it bulmak, 
çok iyi bir iş olur. Ama adın .• ama 
adın be çocuk! 

- Ben adımı unuttururum. 
- Onu sen söylersin, ben de i-

nanırım. Ama başka kime inandır
malı. 

Kısmıadli reisi telefonu aldı: 
- Allo ! kimse sizlere iş bulma ce 

miyeti mi? Peki. Beyefendi, bir 
kimsesiz zavallı var. Çocuk dene
cek kadar kavruk bir zavallı. 

- ı, içinse imkanı yok. 
- Günlük ekmeğini.. 
- Emin olunuz ki imkanı yok. 

Bahusus merkez heyeti top1ana-
mıyor 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
- Ne vakit toplanır? 
- Geçen ay toplanacaktı, ekse-

riyet olmadı. Gelecek ayın sonunda 
toplanacak. Fakat ekseriyet olup 
olmıyacağr timdiden kestirile
mez. 

Baska bir yer açtı: 
- Orası işçi ve it arayanlar yazı 

hanesi mi? Peki, birisi var .•. 
- Eefendim, bir buçuk lira pe

tin verecek. 
- işi bulduktan sonra ilk alaca· 

ğı paradan verirse olmaz mı? 
- Usulümüz budur. 
- Uaulünüz. zavallı işsizlerden 

peşin pe,in para vurup sonra iş bul
mamak mı? Ne ala iş. Kendinize ne 
karlı i~ bulmuşsunuz. 

- Siz kimsiniz? Adınızı söyler
misiniz 

- Tehdit mi ediyorsun kerata!? 
Ben sana kim olduğumu bugün gös 
teririm. 

Bir komiserle iki polis çağırdı. 
Bu yazıhane hakkında tahkikat 
yapmalarını, kaç ki,iden birer bu-

Daha birkaç yere telefon etti. 
Hepsi bir şey söyledi. 

-Görüyorsun ya Sansaros! He
nüz adını haber vermeden it yok 
diyorlar. Bir de verirsem büsbütün 
olmıyacak. 

- Demek ben gene çalacağım? 
Kısmıadli reisi biraz dütündük

ten sonra: 
- Hele durı bakalım. O kadar 

acele etme. Bir de şuraya soralım •• 
Santral! Bana Ankara otelini bul •• 
Allo ! Ankara oteli sahibi Hafız 
ağa orada mı? Hafız ağa sen mi
sin? Ben kısmıadli reisi •• Şu biz.im 
hırsız Sansa:ııos var ya. 

-Var. Tanırım. Bir şey mi yap
tı? 

- Hayır. lfte o Sansaros diyor 
ki ben artık hırsızlık yapmıyaca· 
ğım. Yalnız bana bir it bulan olsa. 

- Geı'Çek mi söylüyor? Yoksa 
Een benimle şakalafıyor musun re• 
is bey? 

- O da gerçek söylüyor, ben de 
gerçek söylüyorum. 

- Kaç para istiyor? 
- Ne verirsen. """ • 
Biraz sükuttan sonra: 
- Yemek içmek benden, elbise 

neyi de yanarım. Haftarl'!'. ~· ;;~ 

13 • 15 Gündüz netriyah. 19: Musahabe. 
19.05! Hafif m uaiL:i, 20,30: Oniverıi te. 20,45 : 
Plik. 21: K onferans. 21,15: S enfonik orkeı 
t ra konıe ri . 

Khz. LUKSEMBURG, 1304 m. 
Belçika ak,amı. 21 ,20: Karıt ık o rkeıtra kon

aeri. 21,30: Boraa. 21 ,35: Karıtık k o nserin 
devamı. 22,05: Belçika muıikis i (taaannili .) 
23,05: Şen Belçika f &rkıları . 23,30: Ca:ıhand. 

Khz. Oeuachlandıender. 1571 m , 
21,10: Muıahabe. 22,15: Romadan naklen 

kuartet konseri. 23: Habeııtr 23,30: (6 aün 
motoaikletle) is imli konfera.na. 24: Münihten 
nakil l{ece musikiai, 

175 Kh• . MOSKOVA, 1714 m. 
19,30: Muıahabe. Mjzahi netriyat. - Kuar

tet konaeri. 21 : Akt am konıeri. 22: Muhtelif 
dillerde ne, r iyat. 

832 Khz. MOSKOVA, (Sıaün) 361 m. 
18,30: Bir opera temıilini nakil. 22,30: Danı 

musikiıi . 24.05: lapa nyol ne,riyah, 
Khz PP "'r. 14-ro m . 
21 : "Bonh.eur infernale,, iıimli Beneıin eıer

Jerinden o~· e. \t;msil i. 2::S .15: Operetin devamı, 
24: Haberler. 

545 Khz. 550 m. 
21 : Trompete kuar teti . 21,50: Haberler. 22,10: 
Rigo aiaan tak ımı. 23,20: Bu.fapeı te konı er 
orkeı tra ı f . 24,Jl'J: Dana muıik ; ıi. 

950 Khz. BRESLAU, 361 m. 
20: Şarkılar. 21 : H a he r!er. 21 ,10: 1\1uaaha be 

22: Amele bi rli ğinin konıeri 23,10: Muıaha· 
be. 23,20: Haberler. 23 ,45: Gece konaeri . 

592 Khz. ViYANA, 507 m. 
20,35: Viyana tarkıları. 21,10: Moı:arhn eaer 

!erinden konser. 22,10: Muıikili leın ıil. 23,10: 
Eilenceli konıer. 23,30: Son haberler. 23,50: 
K.on ıerin devamı. 24,45: Gece konıeri. 

içki a'eyhtarlırının deniz 
tenezzUhU 

Türkiye Içki eleyhdarı gençler cemi
yeti umwni lM!ipliğinden : Cemiyetimiz 
aza,ının tanışmalarını temin makıadile 
31-8·934 cııma 9,30 da köprüden hare• 
ket eden vapurla Sütlüceye gidilecektir. 
Aza ailesi de gelebilir. Azamın mezkur 
vapurda toplann·,aı' rica olunur. 

Yugoslavya re· aısını davet 
Şehrimizdeki Yugoslav konsolosluğun 

dan aldığımız bir tezkerede 2007 rıuma· 
ralı kanun ahkamına tabi Yugoslav ta
basının süratle k~soloıhaneye müraca
atları bildirilmektedir. Bi=at müracaat 
edcmiyecek vaziyette bulunanlar mes
leklerini ve ailelerinin kaç kiıiden mü
rekkep olduğunu tahriren bildirecekler
dir. 

Ölüm 
Esbak emniyet: umumiye müdür mua· 

vini, l:z.mit Prinç fahri.Le.ası aalı.ip ve m ü .. 
d~di Ihsan Şakir Bey dün aece vefat 
e!ıni1 cr:nazesi dün Mühridanlaki evin
den kaldmlarak Karacahmede defno· 
lunmuştur. 

Ailesina beyanı taziyet ederiz. , Doktor 

HORHORUNİ 
Ilergün akşama kadar hastal arını Emin 
c nü \'alide kıraathanes i yanındaki mu 
aıvenehanesi nde teda'- i eder. 

re1cron: 24131 - ( 

• 

3 - H e r üç ayda bir su saati ücre· 
ti olarak 90 ve senede 360 kuruı ta 
tahsil ediyor. 

4 - Bittabi metre mikabı üzerinden 
•arfolunan ıu bedeli de veriliyor. 

5 - Benim evim anaboruya 40 m. ka. 
dar bir mesafede olduğu için 32 lira
.dan maada ayrıca anaboru tesisatı İ· 
çin 250 lira da tesisat masrafı almıt· 
tır. 

6 - 11 milimetrelik bet metre u • 
zunluğunda bir kurıun boru için 32 li
ra ve 40 metrelik anaboru İçin 250 li
ra pek fahiş olarak tesisat parası aldı
ğı halde, aynca senede 480 kuruş ta 
tesisat bedeli tah&il etmesi çok haksız
lık ise de aboneler bu paralan biliz
tırar vermiılerdir. Aksi takdirde susuz 
kalacaklardır. 

7 - Su kesildiği zaman iade edil- 1 
mek Üzere abonelerden bidayeten 4 Iİ· 
ra da asgari teminat parası alınmak
tadır. l 1 milimetrelik kurşun borudan 
daha büyük kuturda su almak ôstiyen 
Terin bu teminat paraları nisbet dahi • 
linde artmaktadır. Binlerce aboneden 
harik, irs nakil ve saire dolayıai\e su
ları kesilip te müracaat edemiyenler 
veya makbuzlarını kaybedenlerle bu 
usule vakıf olmıyanların paralan ıir
ketin teeuüsünden itibaren bittabi tir
kette kalmııtır. 

8 - ilanihaye devam edecek olan 
bu dubl tesisat paraları bedeli 20 lira
yı geçıniyen au saatine senevi 360 ku
ruş kira vermek pek aıiki.r, fakat mec 
huri bir haksızlık oluyor. 

iLAN 
lstanbulda yerıicami caddesinde 86-88 

numarada kundura ticaretile müşteğil 

Karabet Karabetyan efendinin konkorda 
to akti için mühlet verilmesi zımnında 
vaki olan müracaatı lstanbul icra haklın 
liği tarafından kabuledilerek komiserlik 
vazifesini ifa etmekliğim tekarrür etmiı 
olduğundan : 1 - Karabet Karabetyan 
efendide alacağı olanların alacaklarını 

müsbit vesikalarla birlikte 29-8-934 tari
hinden 17-9-934 tarihine kadar saat 17-18 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

H,:ı·ik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada lJnyon Hanında 

Acentaaı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887 +4641 

kağıt veririm. Müşterilerden alaca
ğı bahşıf ta cabası. 

- Çok teşekkür ederim Hafız 
ağa. 

-Tetekküııii fazla. Vazifemiz 
reis bey vazifemiz. Biz bu parayı 
yalnız kendimiz için kazanmıyo
ruz. Biraz da insanlık için fıarca
nalım. 

Sansaros bu haberi alınca bir 
teyler oldu. Yumrukları sıkıldı, kol
ları yanlarına açıldı, gözleri buzlu 
cama döndü, dudakları külletti ve 
kaskatı .. olduğu yere yığılakaldı. 

Kotuştular. Eczahaneye kaldırdı 
!ar. Kısmıadli reisi yanındakilere 
dedi ki: 

- itte bu baygınlık bu çocuğun 
timdiden sonraki hayatı için ver • 
diği en büyük teminat senedidir. 

Ve ilave etti : 

- Arkadaşlar! Çok değil, ömrü
müzün her yılında bir tek dakika 
insan olalım. 

Birisi cevap vermek istedi. 

- Biz bu insanlığı göstermiyor 
muyuz? 

Reiı acı acı gülümseyerek cevap 
verdi: 

-Az.izim! Ben ne sizin için, ne 
kendim için ,ne fU zümre ,ne bu 
halk için söylemiyorum. Benim ıö
~:;~ )..;a;ın }-... ,.~iv,.tedir. Sen ben 

demiyomun. Bütün beteriyet, öm
rünce her yılın bir dakıkasında 
İnsan olsun diyorum. 

itte asıl düğüm noktası bu de
ğil mi? Bakınız şu basit fikir bile 
hemen bir anl~ılmazlığa uğradı. 

Ve bir münakatadır batladı. 

Sansaros iki saat sonra yorgun 
argın geldi. Reis onu aldı, Hafız 
ağaya götürdü. Ve daha bir saat 
sonra Sansaros giyinmit kutanmıf 
bir (şasörı) otel çocuğu oldu. itini 
bellettiler. Trenlerden müfterileri 
alacak, götürecek ve ne gibi ayak 
hizmetleri varsa noktası noktasına 
görecek. 

Tam Sansarosun becereceği bir 
i.tti bu. Kısmıadli reisi dairesine 
dönünce muavinini çağırdı: 

- Sabıkalılar defterinde Sansa
rosun adının altına bir kıo:n1zı ita
ret koyunuz. Size ıö}'liiyeceğim za
mana kadar, vukuat olur da sabı
kalıları toplamak icap ederse San
sarosu çağırmıyacaksınız. Yahut ba 
na haber vereceksiniz. 

- Sansaros bana geldi reis bey! 
-Ne dedi? 
- Ben artık çalmtyacağım. Bana 

it buldular. Beni adam yerine koy
dular, dedi. 

- Ona inanmalıyrz. Yahut ina
nır gibi görünmeliyiz. 

Acenteleri : Karakoy Kopru 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürd•,... 

Han. Tel 22740 ~ 

Trabzon yolu 
ERZURUM vapuru 28 Jı( 
tos SALI 20 de Galata rıb 
mınadan kalkacak. Gidişte Z 
guldak, İnebolu, Sinop, Salll~·r 
Fatsa, Gireson, Vakfıke 1

' 

Trabzon, Rizeye. Dönüşte bUı! 
lara ilaveten Sürmene, Ordu 
uğrayacktır. (5108) 

KARADENiZ 
Cumartesi posta1~1 
bJJ6~kE~~~Ml'fu1t: ~ HER CUMARTES d~ 
Saat 18 de Galata rıhtıoılll , 
Karadeniz ilave postaları.~ 
kacak gidişte İnebolu, Sı ~ 
Samsun, Gireson, T rab:ı:oll; 01 
ze'ye uğrayarak Hopa'ya gı ıt 
cek. Dönüşte bunlara ilıi"ı)ı 
Pazar, Süıttnene, Fatsa ve 3Bl 
ye'ye uğrayacaktır. (51 

I Eylül postasını GüLCt 
MAL yapacaktır. 

Ayvalık Yolıı 
BANDIRMA vapuru 29 ~~ 
tos ÇARŞAMBA 19 da Sırı 
rıhtımından kalkacaktır. (5 · 

Türk Mübadilleriıı 
NAZARI DiKKATiN~ 

10 Eylül Pireye ( 24 
il ,. SelAnii';e ( saatte J. 

Gidiş dönüş : Bilet ücreti ve P:;nı 
masrafile Yunan vo Türk vize 

bu fiata dahil 
32 Türk lirasıdır. 1 '' NAK Seyab• 

tt acent•lfı, 
Galata, Rıhtım cad. 7. Tel. 4 

·r ı 
Usküdar icra dairesinden : il•. 

tan dolayı mahçuz ve paraya çe gJI 
ne karar verilen hane enkazı 3.9· V 
zartesi günü ıaat 10 dan 12 ye 1<' 
kacıkta yeni mahallede samadırI' il' 
sinde satılacağından talip olanla! 

mi mezkurda mahallinde hazı_r .~ 
cak memura muracaat etmelerı 1 

1 (Z nur. 

latanbul yedinci icra memurl 
Kira bedelinden dolayi merhtJll' 

paraya çevrilmesine karar verilot't ı 
eşyası 3.9.934 pazartesi ııünü •"" 
1 O kadar birinci açıık artınna 1 

Beyoğlunda Feriköyünde Bozktırl ~ 
ğında 54 No. apartımanm önünj 

nacak memuru taralından aatıl• 

olunur. (2152) , 

.i_lliy~; 
Asrm umdeıi "MILL1YJ::1 

ABONE OCRETL~~J · 
T .. k' . . ....,o, ur ıye ıçın ı-ı lr r 

L4. K. 1SI ~ 
3 ayhic • , ı ı ı ı • 

6 " ••••••• 750 tJ_ 1 

12 " •••••• t 14 - ili. 
k . · ı ,.ı~· Gelen evra gerı Terı meı:.- .,., 

aeçen nüıhalar 10 kuru,tur,- G- ~ 
matbaaya ait itler için müdiri1et•,,~ 
caat edilir. Gazetemiz il&nların ııı• 
tini kabul etmez. 

-- ( 
İki . . • yeter,,. 

_ mızın ınanması fil~ ' 

- Bu da bir fikir• Fakat tl 
kafa etıniyelim. Oç saatteıı jf 
nirlerim pek gergin. Y alıııı j. 
sarosa göz kulak olunuı· ıiıı' 
bir tatlı dille okfayıp kuvve 
tırınız. • j1• 

- Reis bey 1 Affeder•111 

bir fey daha söyliyeceğiııt• 
- Buyurunuz. ıs1f 
- Büyük bir zengin ° tıit 

servetimi vakfeder ,büyük 'f' 
hane kurardım. Sizi de ot-
dür yapardım. 

1
Ji: 

Reis gülmeden cevap htı,~ 
~ Hepimiz bir tek ula e J 

içindeyiz. Onun adına kabl' p( 
derler. Hani fU domuz t~eP~ 
yuvarlak olan dünya .. ve jjÔ" 
bu tek ıslahhanede birer (11 ,, 

vazifemiz vardır. 
11 

I~~ 
içeri hir kerhaneci ~aıl~şfl'. 

Telaşlı telaşlı söylemege 11, ~ 
- Beyim ! Hatice ka~ iıt1 

yedi yaralı Hatice yok ıııdşl,r' 
- Niçin kaçtı? Hovar 

gitti? .,ıe ı 
- Bilmem. Ben artık . 'r-'' 

ceğim, bıktım, daha ~eılı lı'f 
cak kuvvetim yok! dıye 
haykrrdı gitti. . • if)eıl 

- Bıkmışsa, etını / 
cekse biz ne yapalım? eıli 

_ Bitrrı 

t 



r rabzo a fındık bayramı 
coşkun tezahüratla geçti 
~aradeniz vapuru ile büyüklerimize 
ılk mahsulden nümuneler gönderildi 

k.Qradeniz vapuru kaptanları (•ağ dan ikincisi vapurun süvariaidir) 

til~lflE.SON, (Milliyet) - ilk fındık hınca hınç dolu idi. 
ti1ıd •ndıği gün Gireson fevkalade ııünle• Bayr~ldannuzla donanmtf mavunalar 
roı~" birini daha yaıar. Kadın, erkek, iskeleden ayrılır aynlmaz bando Cum· 
~~ . ~uk, ııenç ihtiyar, tüccar, e naf huriyetin onuncu yıl marıını Karadeniz 
"*ıı~llı bayramlarını coıkun tezahüratla vapuru da iher iki düdüğünü birden çal· 

F llıı lcutlular. . mağıı baılamrı ve mavunalar borda11na 
~. •ııdık bayramı, Giresonlulann refah yanaııncaay kadar devam ettirmek ıu-
bllJ,&aadet bayramıdır. iki yüz bini aıan retile milli mahsulümüzü ıeli\mlamııtır. 
tı p Yalnız fındık mahsulünden aldıkla· Vapurun süvarisi Hüınü Bey kaptan 
td.,j.. ile ıenelik ihtiyaçlarını temin mav-.ınada ilk sapanı bağlamak suretile 
~ ""· mahsulümüze yakın alakasını göıtenniı 

l"'in •nılh elcette mevcut bütün teıekkiil· ve bu sapan vapurun düdük ıedalan ve 
\,,d ' ususi ve hatta umumi mubaıe- davetlilerın alkışlan arasında vapura a• 
ftı.i:n rtıaaı alım memurlann, muallim- lmarak birinci kamaranın ııöverte ıa• 
~b her nevi teşekküllerle her meslek !onunda ihzar edilen bir mahalle ve T;.. 
~I "'1n ve her ımıf tüccann ve ıan'at caret odası tarafından büyük kurtar•· 
Jii ·;ı''n hülasa herkesin fındık mahsu- cımız ve yaratıcımız Reisicumhur Gazi 
cJıı.1 • çolc ııkı bir surette alakalan var- Mu&tafa Kemal Hazrctlerile Büyiik Mil-
bik~ C.enç kızlar, dul kadınlar, yetim ve Jet Meclisinin muhterem Reiıi Kaznn 
·~ıu 1 ÇOcuklann hayatı hep fındık mah· Paıa Hazretlerine ve büyük Baıvekili· 

C. tıe bağlı bulunınaktadır. miz ismet Paıa Hazretlerine ve kıymet· 
~~ • Oçen ıene havalann mütemadiyen li İktisat Vekilimiz Mahmut Celal Be-
t-!::"'•lu gidişinden dolayi fındık bay. yefendiye taktim edilen atlaatan yapıl· 

30 Aiuıtosta yapılmııtı; bu sene tmf ve çok zarif bir surette aüslenmiı 

Vali Bey çuva lı 
I~ 
)~lv~ar güneıli gittiğinden mahsul 
'~ıı i/Un evvel idrak edilmiş ve Ağusto 
lıı1-,; f •ncı perıembe günü burada ya· 
•Jıı;ıı, 1ndık bayramı cidden çok güzel 

S tur. 
~iı -~.tıleyin erkenden ıehlr baıtan a• 
I~. Onanmııtı. Alay bayraklarile ıüı· 
tİlıi I' ıcaradeniz vapuru narin bir gelin 
~lttanda yatıyordu. Bir bölük jan· 
~· Ilı tzla, polis kıt'ası, zabıtayl beledi
!11itij,"1tıurlarile itfaiye grubu merasime 
'tıiiııd •lnıek Üzere Ticaret Odasının 
~U; be Yer almı§, halk ise iskele civa
i"lıd avalar çalan jandarma mektebinin 
lıı.ı.u"' da gönüllere neş'e •açıyordu. 
.•ti'tıi lcunıaılardan yapdmıı milli renk 
'li~1\~aııyan ipekli kordelalarla çok 
~•ut··" surette ıüslenmiı yeni fındık 
ahir Unden iki çuval Odanın oalonun-

b il• ltıaaanın üzerine konulmuıtu. 
L-ıd0!la Vali Salih Cemal Bey olduğu 
ı:~~rken; vilayet, alay kumandanı 
~ ı, ""1 Tahsin Beyle Jandanna mek 
~k "'nandanı, Iı, ziraat ve Osmanlı r· .:•ı ıtıüdüranı ve müesaesab milli
b~zi'"'~biye müdiranı ihracat tacir
.~ ÇoJ, e ~ndık kırıcılarımız ve daha 
~'sa,, tuccarlar ve bütün teşekküller 
h""tt-ia·".e azalarla Karadeniz vapurunun 
~hıııu 1 ıle baı çarkcm odanın davetlisi 
S~t Yordu. 

'dos 0 n buçukta Jandarma mektebi 
~~aıi~nuıı. çaldığı lıtiklal marşı ile 
, lıti rej e. başlanarak Ticaret Oda11 bi
~~l •tti ti Fahri Akif Bey bir nutuk İ· 
~rıtıet' da reisi fındık mahsulümüzün 
ı.'l•t Pive ehemmiyetinden ve beyne!· 
d keıe ı;••alardaki mevkiinden ve mem· 
~ .. İle ~lığı servetten güzel bir ifa· 
1 ~teaı..ibe setmiş ve alkışlanımştır. 
• ~~ f n •üslü· çuvallar içinde bu
-ıi Saı:hdıklarm ekspertiz muayenesi 
~•ldrkt Cemal beyefendi tarafından 

•.le ia.ndn •onra, en önde bando ve il• 

• •lfaiy arnıa, poliı zabitayi belediye 
-ı!•ıı ta; .f:"b~ .ve daha sonra iki ha· 
d ~ •ila ' ıgı ıki süslü çuvalı takiben 
• ası a:..:t •~kanı, belediye, Ticaret 
, . linlke . a, Zıraat odau, Halk Fırkası 
'Ud' vı · rt 't-ar11 l'ü reı.s ve azaları bankalar 
~1 tıları ve rlı. ıhracatçıl~rı .ve fındık 
10) <it l.ir h·dksn~ l<;şekkullerı ve kala
!ı;ı • har ı« kıtlesı olduğu halde iske
ı.,~ oteıı:.~t cdilmi-., yol üıtünde bulu-

ııı ba.Ik ın, bankaların ve ticr:rethane .. 
onları, pencereleri halk ile 

mühürlüyor •• 

ufak torba iç.indeki fındık nümuneleri 
de süvarinin kamarasına konulınuıtur~ 

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
vapurda 45 kiıilik mükellef bir ziyafet 
verilmiı ve bu ziyafette vapurun süva· 
risile başçarkcm da hazır bulunmuı ve 
çok samimi haıbihaller yapılınıştrr. 

Vapur hareket ettiği zaman etrafın
da bulunan )<ayıklardan, motörlerden 
mendiller ıallaruyor, bando Cumhuri· 
yetin Onuncu yıl martını çalıyor, vapur· 
daki bütün yolcularla vapurun aüvarisi 
ve diğer zabitanı tarafından mukabele 
ediliyor, vapur da her iki düdüğünün 
birden uzun uzun çalarak ıehri aelam
lryor, pervanenin etrafa ıaçtığr beyaz 
köpükler arasında süzülen güzel Kara
deniz gözden uzaklaııyordu ... 

YDzleri boyalı soyguncular 
POLA THANE, (Milliyet) - Bu 

rada garip olduğu kadar gülünç 
bir soygun vakası oldu. Polathane
ye merbut metinganaya köyünden' 
Osman karadağın nefsinoz köyü 
civarından geçerken önüne yüzle
ri karaya boyanmış üç müsellah 
tahrs çıkmıf ve Osmanın ceket ve 
saatini alarak savutmuşlardı. Ha. 
diseden haberdar olan jandarma 
kumandanı Saim bey bizzat takibe 
çıkarak maznunları ihtifagahların· 
da yakalamıştır. Vakıf gidik ya. 
vuz köyünden Selim oğlu Kara Ha
san ve refiki Şakirle yeniköyden A
li ismindeki bu cüretkarlar soluğu 
hapishanede almışlardır. Açıkgöz 
soyguncuların yüzlerini tencere 
karası ile boyadıkları anlaşılmıştır. 

Çorumda be!ediye intihabi 
ÇORUM, (Milliyet) - Şehrimiz 

de belediye intihabı için ,başlıyan 
hazırlıklar bitmek üzeredir. 

Şimali Anadolunun en güzel ve 
ver"mli bir beldesi olan Çorumda 
bu, yıl yapılacak intihaba halk t'· 
hemmiyet veriyor. 

Tuzhisarda 
Bir gezinti 

-o-

Köylü çok çalışkan, gün
düz köyde kimıe yok 
TUZHISAR, (Milliyet) - Tuzhisar 

Hafiğe 2 saat mesafede bulunan bir köv 
ve üst kısmında bir tuz memlahasından 
ibarettir. (Milliyet) için buraya kadar 
da atla bir dolB§ma yaptnn. 
Tuzhisaı ovası sıcaktan yanıyor. Et. 

rafta sıralanan ağaçlarda yaprak bile 1 

knnıldaınıyor. Bu yakıcı güneş altında 
tarlada orak biçenlerin yanlanna yak
laştım. 

- Kolay gelsin dayılar .• 
- Hoş ıreldin efendi. 
Bu mert yurt köylüsü güneflen ya

nan bağnnda toplanan teri ailerek bana 
doğru yalclaııyor .. 

- Atından inmez misin efendi, bir ıi
garamızı iç, nereye böyle? diye hal ve 
ihatır soran cana yakm sualler .. Bu yurt 
köylüsünün yanına ben de bağdaş kur
dum. Sağdan, ıoldan konuşuyoruz. 

- Ekin bu )'J) nasıl? 
- Zaran yok, efendi aaplar biraz kü-

çül< kaldı. 
Köylülerden gideceğim yer hakıkında 

izahat alarak uzaklaşıyorum. 
Yanımdan (Kızılrnnak) nehri kayala

n yalayarak toprağın bağrından uzak· 
lara doğru kıvnla kıvnla süzülüp gidi
yor. Tuzhisar, iki tepenin arasında sıra
lanınış bir köy.. Altmış kadar ev var. 
Bazı yerleri metrllk bir halde.. Arazi • 
çok münbit ve mahsuldar. Köylünün ye
gane uğrattığı !6>' arpa, buğday .. Köy. 
lü çok çalıfkan gündüz köyde kimse 
bulmak imkanı yok. Herkes ıryn işlerde 
dağda, kırda, tarlada nreşgul .. 

Tuz memlehasına gitmek için tarla
dan yanıma klavuz alarak dik bir sn1: 
tırmanıyoruz. On, on beı dakika sonra 
ıtıız memlehasında)'IZ. Memlehanın f<a. 
pıaı önünde güler yüzlü şiıman bir zat 
yanındaki amelelere bir takım emirler 
verirken yanıma geldi. 

Ziyaretimin •ebebini anlatbm. Tuz 
memlehasını beraberce dolaııyoruz. 
Abdullah bey memleha hakkında izahat 
veriyor: 

- Epeyce tuz almaktayız. 70 • 80 ka. 
dar da tuz toplama ve alma yerlerimiz 
vardır. Haftada bir defa tuz toplıyoruz. 

A~ağıda bir memleha daha var. Bu. 
raya on dakika mesafe ya gelir, yan 
gelmez. Buradan kaya tuzu da çıkarılı. 
yordu. Sonradan tehlike görüldüğü için 
kapatıldı. Buranın içme auyu Tuzhiıar 
dan daha iyi ve ıoğuktur. 

Verilen izahata te§ekkÜr ettim ve ge
ne ata binerek kazaya döndüm. 

Deve trene 
Rekabet ediyor 
incir müstahsilleri böyle 

bir karar verdiler 
GERMENCiK, (Milliyet) 

Nahiyemiz incir müstahsilleri bir 
toplantı yaptılar ve bu sene mahsul 
!erini trenle göndermeyip deve ve 
kamyonlarla nakletmeyi kararlaştır 
dılar. 

Müstahsilleri bu karara sevke -
den sebepler vardır: 

Aydın Kumpanyasının muhtelif 
istasyonlar arasında tatbik ettiği 
tarifelerde nisbet yoktur. Ödemit 
lzmire 111 kilometredir. Ödemiş • 
ten lzmire incirin beher tonundan 
650 kuruş alınır.Buna mukabil iz
mire 108 kilometre uzaklıkta bulu
nan Germencikten bir ton incirin 
nakliyesi 1180 kuruftur. Bir kaç 
gün evvel kumpanya müfettişleri 
Germenciğe gelerek müstahsillerle 
temas ettiler ve bu sene incirin to
nunun 1180 kuruşa nakline karar 
verildiğini söylediler. Müstahsil 
800 kuruşa razı oldu. Fakat kum
panya noktai nazarında ısrar edin· 
ce, mÜEtahsil de kamyon ve deve • 
!erle nakliyata karar verdi. 

Devlet Demiryolları idaresinin 
milli mahsulatın naklinde tatbiki
ne başladığı ucuz tarifeler, bir çok 
YB.f ve kuru sebzelerin ve hububa
tın yurdun muhtelif kö,elerine da· 
ğıtılmasını temin etti. Bundan müs 
tahsil isffade ettiği gibi idare de 
fazla nakliyat yaparak tabiatile 
kazandı. 

Nakliye ücretlerinin azalması is 
tihsal masraflarını da kıstığınd~n 
milli mahsulatımız dış pazarlarda 
rekabet edebilmek imkanını da bul 
du ve buluyor. 

Aydın Kumpanyasının tarifele • 
rinde garip bir misal daha bildire· 
yim: 

Aydın, Denizli ile lzmirin tam or 
tasındadır. Aydın Kumpanyası 
Denizliden lzmire gönderilen un • 
!ardan Denizliden Aydına gelen un 
!ardan aldığı nakil ücretinin yarısı
nı alır. Gene hattın en sonunda bu
lunan Eğirdirden Dinara kadar o
lan istasyonlardan Izmire gönderi
len buğdaydan alınan navlun, Ay
dından lzmire gidecek zahireden 
alınan navlunun yarısından azdır. 

1 

Ofta Gazi 
Hz. nin heykeli 
Fakir bir Türk sanatkarı
nın büyük muvaff akı yeti 

Olta Mehmet Efendinin yaptığı 
Gazi heykeli 

OF, (Milliyet) - Oflular Of 
cumhuriyet meydanına Gazi haz -
retlerinin bir heykelini ııekzetti -
!er. 

Heykelin hususiyeti fakir bir 
Tüıık sanatkarı tarafından yapıl • 
masındadır. Evvelce imalatı har -
biye fabrikalarında çalışmış o -
lan Mehmet efendi halen Sürme -
nede saatçilik yapmaktadır. 

Sanatkar bu heykeli birçok 
mah::ıumiyetler içinde akıl ve ha. 
yale sığmıyacak derecede basit 
ve İptidai aletlerle yapmış ve 330 
lira gibi cüz'i bir fiata mal etmiş. 
Bazı yerlerinde hatalar olmakla 
beraber sanatkar bB.f kısmında çok 
muvaffak olmuştur. Saatçi Meh
met efendi himaye gördüğü tak • 
dirde sanatında fazlasile muvaf • 
fak olacağında şüphe yoktur. 

Bir jandarma şshit edildi 
ÇORUM, (Milliyet) - Geçen

lerde Çorum hapishanesini delerek 
kaçarken nöbetçi jandarmayı 14 
yerinden ağır suretle yaralayan 
Sungurlunun beş kış köyünden Ka
ra Haydar u\'3-klan Memo namile 
maruf azılı katil, kendisini şiddet
le takip eden jandarma kuvvetle
rimizle Yozgat toprağında .~ karsı· 
laşmış ve müsademe esnasında T o
ka tlı jandarma Mehmet onbaşı ile 
bir bekçiyi şehit etmiştır. Vazife u
ğurunda can veren kahraman jan
darmamız için Y ozgatta büyük ıne· 
rasim yapılmıştır. Yeğit ve cesıır 
bir arker olan Mehmet onbB.fının 
şehadeti şehrimizde derin bir te
essür uyandırmıştır. Katiller şiddet 
,e aranmakta ve izleri üzerinde yü
rünmektedir· 

Bir kaç genç bisikletle turneye çıktılar 
şehirleri köyleri, harabeleri geziyorlaı 

AYDIN, (Milliyet) - Marmara Balıkesir • Balya madeni • Havran. 
ve Ege havzalarmcla bisikletle tel· Edremit . Akçay (Küçükkuyu) . 
kik •eyahatına çıkan Gazi Terbiye Behrnm. Ayvalık· Altınova. Diki. 
Enstitüsü muallimlerinden Şinasi li . Rf.l·gama • Menemen • Manisa • 
Beyle mezunlarından Hür .. em, Av- lzmir. Torbalı. Selçuk. Kuşadası
ni, Remzi, ve son sınıf talebelerin- Söke • Aydın. 
den Recep _Beylerden,_ Remzi Bey Bundan sonra Köşk • Sultanhi -
hastalan?ıgından lzmı~.memleket ıarı. Yenipazar. Nazilli. Saray. 
bastanesınde kalmış, dort arkadaş köy. Denizli. Acıbadem. Tefenni
ağustos~n 17 !1ci cuma günü ~ydı_- Buldur - Bucak • Antalya • Bucak
na. gelmışlerdır. Fırkamı~cıt:.~~sa!ır Burdur- Isparta. Keçiborlu. Dinar
edılen gençler cumartesı gunu Vl· Sandıklı. Karahisar'dan Anakara
layeti, belediyeyi, spor mıntakası- ya döneceklerdir. 
nı, maarif müdürünü, orta ve sanat Gençler intibalarını şöyle anlat• 
!ar mekteplerile memleket hastane· tılar: · 
sini ziyaret etmişler, beıJı;berlerin· 
de Halkevi Risi olduğu halde oto
mobillerle Aydın • Çine yolu üze • 
rinde Çine çayına kadar gezinti 
yapmışlardır. 

Gençler öğleyin Aydından hare· 
ket ederek Köşk yolu ile Sultanhi
sarına gitmişlerdir. Geceyi Sultan. 
hisarda geçirmişlerdir. Bugün Nize 
harabelerini gezdikten sonra Yeni
pazar yolu ile Nazilliye gidecekler
dir. 

Gençler seyahatteki gayelerinin, 
memleketin tabii güzelliğini, iktı
sadi zenginliğini görmek; köylü ile 
yakından temase gelmek bu nevi
den toplu gezintilerin yapabilece
ğini göstermek ve teşvik etmek ol· 
duğunu söylemişlerdir. Şimdiye 
kadar takip ettikleri yol: 

Ankara • Eıkişekir • Kütahya -

Turneye çıkan 

Sellerin sürUkledigi taşlar 
ISPARTA, (Milliyet) - Antal

ya mıntakasındaki su ve bataklık 
işleri heyeti fenniyesi buraya gel
miştir. Halil Beyin reisliği altında
ki bu heyet şimdi sellerin sürükle
diği taşları tevkifle köpıuleri tı . 
kanmaktan kurtarma'k için Isparta 
çayına setler yaptırıyor. Gönen, 
Bozanönü, Kınık vesair köylerdeki 
bataklıkları kurutmak için hazırlık 
yapmaktadır. 

"Orta Anadolunun bozkırından 
Marmara ve Ege havzalarına geç
tikçe zeytin, üzüm, incir mıntakala
ı;ında daima değişen tabii güzellik 
kendilerini çok mütehassis etmi~tir. 
Türk köylüsünün ananevi misafir· 
severliği ve insana yakınlığı genç
lerimizi çok memnun bırakmıştır. 
Her yerde yol ve mektep faaliyeti 
görmüşler, yolların kısmı il.zammın 
ve bir çok mühim köprülerin biti
rildiğini •bazı yerlerde de yol faali
yetinin devam ettiğini görmüşler • 
dir. Yol itibarile Aydının en geri
liğini de saklamamışlardır. Genç • 
!er bilhassa Fnıka ve Halkevlerin· 
den gördükleri yardım ve alakadan 
~inn~tle ~ahsediyorlar. Her geç • 
tıklerı yerın panoramik resimlerini 
çeken kafilebaşı bugüne kadar 900 
den fazla resim almıştır. 

bisikletli gençler 

Nazilliler Eanizİide 
NAZiLLi, (Milliyet) - Nazilli 

Halkevi, cuma günü 62 kitilik bir 
kafile halinde Denizliye tık seya. 
hat tertip etmiftir. Misafirler v ~ . 
nizli Halkevi tarafından alaka ve 
sevgi ile karşılanmıf, tereflerine 
öğle ve akşam yemekleri verilmif· 
tir. iki Halkevi takımları Denizli 
spor ıahasında bir maç yapmıtlar, 

....................................................... maç 2 · 2 berabere neticelenmittir. 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

Çorumda bir varlık: Sıhhat memurları mektebi 

Çorum Küçük Sıhhiye Mektebi hocalan ve muunlan <lıaretlisi mektep müdürü Remzi Osman 8.) 

ÇORUM, (Milliyet) - Çorumun var ve yemekhane pırıl pırıl yanan mele tabidir. 
değerli varlıklarından biriıi de kü· bir ayna gibidir. Mektepte spor teşkilatı vardır. 
çük sıhhat mektebidir. Maarif sa· MeL:tebin değerli müdürü doktor Talebeler öğleden sonra memle-
sında canlı ve ileri adımlar atan Remzi Osman bey, bana fU izahatı ket hastahanesinde ıtaj" görmekte. 
Çorum, bu, müessese ile de kat da- verdi: '• ~-· dirler. Bu, yıl 20 talebe mezun ol. 
ha kıymet kazanmıt bulunmakta· · - Mektep Çumhuriyetin eseri- mu,tur.,. -
dır. Şehrin nihayetlendiği yerde ~ir. Tahsil müddeti iki sene ve ley- Mezun talebeler gl!nderdiğim 
büyük ve güzel bir yapıya sahip li, meccanidir. 9rtamektep mezun- resimde hocaları ile beraber görlil
olan mektep tertemizdir ve herşey !arı müsabaka ile alınmaktadır. Bu- mektedir. Sağlığımızın, bu koru· 
intizam içindedir. radan çıkanlar küçük sıhhat menıu- yucularına yeni hayatlarında mu· 

.• Dershaneler, salonlar, laburatu- ru ünvanı ile bet sene mecburi hiz- vaffakıyetler dilerim. 
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(Başı 1 inci sahifede) 
ordusu namına, dostane selamlarımı 
ve tebriklerimi yollarnn • 

Ceza mahkcmeSJD• e• • • t • d kamet takip ediyor. Bir taraftan sanayı 
ırıncı eşrın e proğram?" tahakkuk o;ttirmeğe ç~l'1!" 

Arkadaşlarım, dost memleketin in
kilapçı halkını, iktisadiyabndaki yara
tıcı kuruluşu ve kudretli kızıl orduyu 
daha İyi tanımak imkanına malik ol -
makla bahtiyardır.,, 

d • "k h k t yoruz, dığer taraftan zıraat mahsul unun e ıl anım avu a . . . kıymetlendirilmesi ve bunu temin ede-
Cumartesıye ıntıhap en- cek tedbirler ve teşkiııer arkasındayız. 

Bir otomobil faciasında da
vacı vekilliğini üzerine aldı 

Dün üçüncü ceza mahkemeainde en 
tereaan bir dava rüyet edilıniıtir. Dava 
edilen Şerif İsminde bir §oför, dava e
den de Mualla isminde bir kızın ebevey
nidir. 

Şerif efendi Harbiye • T~s!m c:adde
ıinden seçerken Mualla ısınındeki kıza 
çarpnuı, Mualla yaralan~§, so~ M.a
tahanede tetanos hastalıgından olmuş
tür. Şoför mevkuftur. 

Bu davada davacı vekilliğini ilk defa 
olarak bir hanım avukabmız kabul et
mittir. Bu hanım· avukat Beraet Zeki 
hanımdır. ilk defa ceza davasına çıkan 
hanım avukabnuzdır. 

Dünkü mahkemede profesör Salın A· 
Jj bey ehli vukuf olarak dinlenmit, ve 
çocuğun tetanostan öldüğünü, mikro
bun kaza esnasında açılan yaradan ve 
ağlebi ihtimal otomobilin tekerleği ve 
yahut kaldınm vaııtasile girdiğini söyle 
miı, müdafaa vekili Ethem Ruhi bey bir 
çok bbbi ıualler sordurmuıtur. Samı A· 
li beyin şahadetinden sonra Beraet Zeki 
harum keıif raporuna üç nokta üzerin
den itjraz etmiı ve bu üç noktanın ken .. 
di hakları Ü.Zerinde müessir olacağını 
söyliyerek yeniden keşif yapılması tale
binde bu1unmuıtur. 

Ethem Ruhi bey bu itirazlann varit ol 
madığıru, ehli vukufun mahkemeye cel
bedilerek raporda gayri vazib görülen 
noktaların iatiz<ıb edilmesi mümkün ol
duğunu söylentİf, ve müekkilinin tah]i .. 
ye edilmeıini talep etmiıtir. Müddeiu
mumi de bu talebe iıtirak ebniı, fakat 
Beraet Zeki hannn keşfin tekrar edilme 
ıi talebinde ısrar etmiıtir. 

Mahkeme keyfiyetin müzakeresinden 
aonra şoför Şerif Efendinin 500 lira ke
faletle tahliyesine, ketfin tekrar edilme
ıine karar vermiıtjr. 

Resmi dairelerin 
Avukatları 

Muhakem;:t müdürlüğüade 
yeni bir teşkilat yapılıyor 

Yeni bir kanun bütün resmi dairele
rin avukatları bir dairede toplanacak
tır. Bu kanunun tatbiki hakkında lı
tanbul vilayetine gelen bir emiı:de bütün 
avukatlann lıtanbul vilayeti muhake
mat müdürlüğü emrine verildiği bildiri! 
mııtir., 

Kanun 1 eyliilde tatbik edileceği için 
cuma<leıi gününden itibaren lstanbul 
vilayeti muhakemat müdürlüğünde yeni 
bir te~kilat yapılacaktır. 

Bu tetkilata göre İttanbulda bulunan 
resıni dairelerin yekunu 19 u bulan avu
katları cumaretıi gününden itibaren mu 
hakemat müdürlüğü emrinde çalıtacak· 
lardır. lstanbul muhakemat müdüriyeti 
muhtelif dairelerin avukatlarını davet 
ederek elde mevcut işleri hakkında malü 
mat İstemit ve davaların dosyalan hak
kında da izahat almııtır. 

Bu aosyalar muhakemat müdürlüğün
de kalmııtır. Y ekı'.inu da 2500 den fazla· 

dır. Maamafih gümrüklerdeki hukuk mü 
şavirlerinden henüz dava dosyalan alı
namaınııtır. Bu dosyalarda geldiği tak· 
dirde bu yekunun pek çok olacağı tah
min edilmektedir. 

Yeni teıkilatta; bütün davalar bir el
de,. idare edileceği isin, davaların takibi 
fıer avukatın ihtisasına göre taka.im edi
lecektir. 

Vazifeyi Üzerlerine a1an avukatlar o 
davayı intacına kadar takip edecekler 
ve bu hususta lam bir salahiyet sahibi 
olacaklardır. 

Resmi dairelerin avukatlan ayni za. 
manda hukuk müşaviri olduldan için 
bu zevat yine bu resmi dairelerde kanu· 
ni itlerile me11ul olacaklardır. Mıdıtelif 
meaelelerde, bilhassa mukavele iılerin
de eskisi ıibi uğratacaklardır. 

Zafer bayramı 

. k'l d'l' Bu iki istikameti biribirine bağh görü
CÜmenlerı leş l e 1 ıyor yoruz. Faydalar her ikisinin verimine ta· 
Cumarteıi gününden itibaren, memle

ketin her tarafında belediye intihabab 
bilfiil baılamaktadır. 

Cumartesi günü şehrimizin on kaza-
11nda birer intihap encümeni teıkil edile 
cektir. Bu encümenlerin reisleri kanun 
mucibince belediye müdürleridir. İstan· 
bulda belediye müdürleri ayni zamanda 
kaymakam olduğundan, intihap encü
meni reisliklerini kaymakamlar yapacak 
!ardır. Bu encümenler, her mahalleden 
seçilecek iki mümenilden terekküp ede
cektir. Ancak, mahaHe mümeasillerinin 
adedi mecmu itibarile fazla olacağından, 
aralannda kura çekilecektir. 

Encümenler, 7 • 12 kiti olacakbr. 
Bu encümenler mahallelere aıdacak, 

müntahap is.imlerini havi liıteler Üzeri· 
ne vaki olacak itirazlan tetkik edecek
lerdir. 

intihap faaliyeti için Dahiliye Vekale
tinden bir talimatname beklenmektedir. 
Talimatname gelince, !ineler a11lacak
tır. lstanhulda intifıap gÜDÜ henüz teı· 
bit edihnemiştir. Fakat intihababn bir 
günde, te§rinievvelin birinci haftaunda 
ki cuma ıünü yaprlması çok muhtemel
dir. 

Maarif Vekili 
Rasathanede 
Yeni alınan bazı aletlerin 

tecrübeleri yapıldı 
Maarif Vekili Abidin bey dün öğle

den ıonra, Kandilli rasatbaneıini gez. 
ıniştir. Rasathane müdürü Fatin bey, A
biC:in beye rasathanenin vaziyeti, ihti
yaçlan haldnnda uzun boylu izahat ver· 
miştir. Rasathaneye yeni alman bazı a
letlerin, vekil beyin yanında tecrübeleri 
yapılınışbr. 

Rasathanenin Ankaraya nakledileceği 
hakkındaki fayialar teeyyüt etmemiıtir. 

-POLiSTE 

bi olacaktır • 
lzmir panayırı gerek ziraat mahsula

bnı ve gerek ıanayi mamulabnı tanıt
mak için çok yerinde bir teıebbüstür. 
Memleketin büyük bir parça11nm her ne 
vi zıraat makinelerimizle olan münase· 
beti itibarile de aanayiimizle yakın irti
bab vardır. Görüyoruz ki, bir senelik 
ziraat ve ıanayideki çalışmanuzın seril
mesini ve karıılaıbnlmasını lzmirde çok 
iyi yapabiliriz. 

Panayırın hususiyeti 

Beynelmilel Jzmir panayın milletlerin 
alakasını ve teveccühünü celbetmek için 
bütün ıartJara maliktir. Eğe denmnde
ki, husuıi mevkii ve krymeti bütün Tür
kiyenin lzmire ve mıntakasına olan ge
oit bağlılığı beyneJ.mjJeJ panayın fayda· 
lı vemeraklı kılacaktır. Son kültur vo 
turizm noktayi nazanndan lzmir kendi· 
n.i ziyarete gelenleri aynca zevklendi· 
rip ala.kalandırabilir. Bu panaymn müte 
tebbislerine böyle geniı bir bakımdan 
itlerini tanzim etmelerini tavsiye ede
rim. Eylül iyi, lzmirin elverifli mevsimi 
dir. Sıcaklar geçmiı ve soğuklar batla· 
Jrufbr. Zannederim ki, eylül başından j. 
b"baren .iki üç haftalık müddet panayıra 
tahsis olunai>ilir. Bu müddet eınasında 
geleceklerin, seyahatleri, barınmaJan ıçin 
hususi tedbirler almak liızımdır. Bu yol
da müteşebbislerin bükiımete yapacak· 
lan teklifleri iyi kartılayacağız ve ko
laylaştınnağa çalışacağız. Panayıra iş· 
tirak edecekleri vaktile tertipten haber
dar etmek ve alakadarlara kan zaman 
bırakmak daima mühim meseledir. Bu 
panayıra dost milletlerden itıirak eden· 
!ere çok müteıekkiriz. Bir loımmın vak. 
tile haberdar olmamaktan ve vakit dar· 
lığından iştirak edemediklerini de bili
riz. Panayırda toplanacak milletler her 
çeıit mahsullerimizi yakından yerinde 
görecekler ve kendi mahıullerini bi
ze kolaylıkla tanıtmıı olacaklardır. 

lzmir panayırı bu suretle karııhk
lı tanışma ve anlaş.ma için doıt mil • 
Jetlere aynca imkan verecek hizmet. 
etmiş olacaktır. 

. .. . 
MOSKOVA, 27. A.A. - Fahrettin 

Paşanın riyasetindeki Türk askeri heye .. 
ti bugün Moskovaya vannışlardır. 

istasyon bu münasebetle Türk ve 
Sovyet Rusya bayraklariyle süslenmişti. 
Moıkova aokeri garnizonu Kumandanı 
M. Kark, müdafaa komiserliği erkanın
dan M. Stern, müdafaa komiserliği ha· 
rici temaslar daireai reisi M. HekkeT, 
Moskova mıntakası icra komitesi reiı 
vekili M. U .. of, baıta maslahatgüzar 
Fevzi Bey olınak üzere Türk büyük elçj
liği erkin ve memur.ini, hariciye ve mü .. 
dafaa komiserlikleri erkanı ve matbuat 
mümessilleri, Türk askeri heyetini iı .. 
tasyonda karşılanuşlardır. 1 

M. Stern, ceneral Voroş.ilof namına, 
Fahrettin Paıaya sefa geldiniz demit ve 
M. Kark da Türk heyetini Moıkova gar
nizonu namına selamlamışbr. lstaıyon
da bir ihtiram lutası selam TeSmini ifa 
etmiş ve askeri muzika Tü.-k milli mar
şı ile enternasyonal martını çalmışbr. 

Afyonlular iki bay
ram kutluladılar 

(Başı 1 inci sahifede) 
kü bugün bu güzel yıldönümü günü 
Afyondan başlıyarak Antalyaya vara
cak o1an demiryolunun vazı esası me .. 
rasimi de yapılacaktı. 

Tam bir iıtiklaJ ve yeni hamlelere bü
yük Şef"min yol açbğı bu yerde bu yo
lun açddığı günün yıldönümünde bu. 
rada toplanan dört vi!ayetinüzin halkı 
ve mümessilleri bu iki bayramı bir ara· 
da kutluladılar. 

Merasime saat 13,45 le Afyona giren 
ilk ordu kıtasının girişini temsilen ya
pılan haraketle başlanılmıı ve bu kıta 
halk mümessilleri tarafından karşılana
rak önde halk mümeuilleri ol
duğu halde bir müfrezemiz yollann iıki 
tarafını dolduran on binlerce halkın 
coşkun tezahüratı arasında hükumet ko
nağının önüne gelmiştir. 

Kalp sektesinden 

Söz milletler münasebatına in
tikal edince size söyliyebilirim ki 
bizim komşularımızla münasebet • 
lerimiz ve beynelmilel vaziyeti • 
miz, iyi geçinme, sulh ve beraber 
çalışma arzularına müstenittir. 

Bu merasimi müteakip Afyon me
buıu izzet Ulvi Bey öz Türkçe bir nu
tukla bugünün büyüklüğünü ve bu yıl 
dönümüne kadar baıarılan itleri an-

• latnuftır. 
Fenerde Tahta minarede 141 numa

ralı Rizeli Mehmet Alinin kahvesjnde 
oturan amele Nihat birdenbire oturduğu 
sandalyeden yere düımüı ve öbniiJtür. 

Yapılan muayenede kalp ıektes.inden 
öldüğü anlaşılmııtır. 

Kadına dayak 
Çırçırda Fenerli ıokak 12 numarada 

oturan Asiye Hanım zabitaya müracaat
ederek kendisini Sadettin Efendinin 
dövdüğünü iddia etmqtir. 

Aıiye Hanıma göre, Sadettin efendi 
ile bir çocuk meıelesinden ağız kavga•• 
etınişler, Sadettin efendi de kızarak A· 
siye hanımı dövmüştür. 

Freni bozuk otomobil 
Şoför Asım efendinin jdareaindeki 

2407 numaralı otomobilin freni iyi tut
madığından dün Tarla batından geçer
ken Mad.ım Margritin evine çarpımı ve 
bodrum penceresini kınnııtır. Otomobi
lin de kapı camlan kınlımıbr. Şoför 
Asım efendi yakalanmııhr. 

Merdivende oynarken 
Galatada Yeni ıehirli aokağında SÜ· 

zel apartmanda oturan Aptullah efendi
nin kızı 10 yaşlarındaki Ayte, dün mer. 
divende oynarken birdenbire IA§lığa düt 
müı ve yaralannuıtır. 

Ayşenin yarası mühim olduğundan 
Etfal hastahanesine kaldınlmrıhr. 

Yangın başlangıçları 
Dün jki yangın batlangıcı olınuı ise 

de derhal yetiıilerek söndürülmüıtür. 
Galatada Mumhane caddeainde eski 

§&rap iskelesinde Eden çikolata fa.brika
aırun bacasından çıkan kıvılcımlar, fab. 
rika yanındaki Haıim beyin un değirme 
ninin kaplamalanru tutuıtunnuıtur. 

Bu toplanmadan utifade ede -
rek size son günlerin gazetelerde 
gördüğümüz günün bili ba1lı ha
dise•i hakkında Ja maliimat ver
mek isterim. Bu hadise Bulgaristan 
daki Türklerin fena muamele gör-
JüklerinJen hicrete mecbur ol
dukları ,eklinde matbuatımızın 
ne1riyatıdır. Ekalliyet meseleleri 
gibi milletlerin hassas olduktan 
milli mevzularda matbuatımızın 
vazife ifa etmelerine itirazımız 
yoktur. Ancak efkan umumiyenin 
bu kadar hassasiyetle alakadar ol
duğu meselelerde hakikati tam 
öğrenmeğe çalı~mak esaslı vazife
dir sanırım. 

Bizim beynelmilel mutat o
lan usullerle Sofyadan edindiği • 
miz maliimata göre, hakikaten 
mevzii hadise vardır fakat hikaye
si mübalagaya uğramı1hr. Bulgar 
hüklimetinin fena muamele ve hii
duelere mahal vermemek için dos
tane ve kat'i temayüllerinden ha
berdarız. Zannediyorum ki bütün 
bu tafsilat son günlerde intişar et
tiği gibi arzu edilmiyen bir vazi
yetin mevcut olmadığını kabul et
meye müsaittir. 

Dünya sulhu ve biz 
Bundan sonra lanet Pqa Hazret

leri umumi beyanata girerek denUttir 
ki: 

Size sulh politikası üzerinde her 
memlekette ıösterilen zıt iki man • 
zarayj tekrar söylemeliyim: 

Afyon halkevi reisi Galip Bey: 

"'Ne mutlu bana ki Türküm. Kur
tuluş emrini bir aabah büyük kurla • 
ncı tehrimiz..in baıı ucunda verdi.,, 
diyerek Afyonlulara hitap eden nut
kunda : Türk kurtulutunun kapısı, 
büyük zaferin qiği ve betiği olmak 
ıerefile öğünen Afyon her yıl 27 a • 
ğuslosta varlığınuzı saran alevin cot· 
kun ve taşkın kurtuluş, yükaelit yol
lannı açan eııiz dehasile bize kül • 
tür aavaıında yeni ülküler veren en 
büyüğümüzün yolunda durmadan dön
meden irkilmeden yürüyüşüne de • 
vam için, yeni yeni haberler verir ve 
yeni baıarışlara doğru yol alır ve alı
nz,, demiıtir. 

Antalyadan gelen heyet namına 
aöz söyliyen Hamdi Murat Bey: 

"Burada doğan baılıyan büyüyen 
durmayan zaferlerimiz yürüyor. Ta
rihi ırururlarımızın en kudretli gün
lerini Y&§ıyoruz. Cihan inkılabına bu
radan hatladık. Şeref ve hayat kayna
ğımız Dumlupınara buradan erit • 
tile. 

Türkün büyük kurtancıaı , sen yal· 
ruz Türk dünyasının değil, cihanın 
taphğı bir başım.,, 

Bu nutuklardan sonra merasime 
nihayet verilınipir. 

birlerine aevgileri artabilir. Müna
sebetleri bu istikametten takip et
meliyiz. 

Sergi heyetine tefekkür 

Perıembe günü; 30 ağustos zafer ve 
tayyare bayramı olduğu İçin bütün res. 
mi ve buıuıi daireler resmen tatil edile
cektir. 

Birdenbire parlıyan kaplamalar ame• 
le tarafından görülmüı derfıal söndiirül
müıtür. 

Herkeo ıulh arzu ediyor. Ve her· 
kea sulhun bozulacağından korku • 
yor. Anlatılıyor ki aamjmj olarak 
sulhu muhafaza etmek istiyecelde • 
rin ıerek kendileri ve gerek batka -
lan için kuvvetli olmalan esaslı tart 
oluyor. 

Umarım ki İzmir panayın bu nok
tadan da çok feyizli bir eser olsun. 
Bu panayır jçin her sene büyük faa• 
Jiyet göıteren Vali PA§a hazretleri • 
ne kıymetli belediye reiıi Dr. Beh· 
çel Salih Beye lc§ekkürlerimizi ifad" 
etmek isterim. 

Zafer ve Tayyare bayramına bütün 
lise ve orta mektep jzcileri de ittirak 
edeceklerdir. izciler şimdiden yürüyüı 
provalarına baılanuılardır. Jzciler per· 
ıembe sabahı saat 9,30 da Beyazıt mey
danında toplanıruı olacaklardır. 

Sofya vapurunda .ziyafet 
~o.yçe l.evant Lay kumpanyasının 

yenı "''~ ~ııirniği Sofya vapurunun !i
m.anımıza ilk defa gelmesi münaıebetiyle 
dun vapurda bir ~ay ziyafeti verilmiıtir . 
Bu çayda ~ ehrinıizin ticari mehafiline 
mensup birçok >c•at ve matbuat erk~nı 
davetli olarak bulunmuıtur. 

Sofya upuru 4.EOO tonluk, bütün Y~· 
niliklere malik bir gemidir. 2.000 beyı;:;ir 
kuvvetinde Dizel motörleriyle müceh
hezdir. 

İkinci yangın başlansıcı da Befiktqta 
Pata mahallesinde olmuıtur. Kuyu so
kağında 6 numaralı Bahriye hanımın o
cak bacasının kunımtan tutuımuı iae 
de derhal etraftan görülmü• ve söndü" 
rülmüıtür. • 

Hava raporu 
Sıfır derecei hararete ve deniz seviye-

sine jndirilmiı barometre bu sabah: 
Saat 7 de 760 
Saat 14 te 759 
Saat 7 de 20 
Saat 14 te 26 
Azami derecei hararet 27 
Asgari derecei hararet 18 
Rüzgar poyrazdan eamiştir. Azami 

sürati saniyede il metreye çıkmııtır. ---

Ticaret ve sanayi odalannın mil .. 
Ji bankalann gerek sanayide ve 
ıerek ziraatte hususi kunım ve müte
Jd>biılerin göaterdikleri himmet tak
dirlere layıktır.,, 

Ba1vekil Hz. ödemişe gittiler 

lZMIR, 27 (A.A.) - Şehrimizde 
bulunmakta olan Baıvekil ismet pa
ta hazretleri, refakatlerinde Harici • 
ye Vekili Te,·fik Rü,tü ve Adliye Ve

kili Saraçoğlu Şükrü Beylerle vali 
Kazım Pata ve lzmirde bulunan me
buılar olduğu halde bu sabah hususi 
trenle Ödemiıe gelmi§lerdir. 

lamet Paşa Hazretleri, Ödemişte 
bir gece kalacaklardır. 

Vapurlarda yüzde kırk tenzilat 

Sar için 
Büyük bir miting 

(Başı 1 inci sahifede) 
ruz. 1 şsizlik af atına kartı mücadele edi
yoruz. Milletimizin birliği için mücadele 
ve, müşkülata rağmen, çok büyük mu· 
vaffal<iydler müşahede ve tesbit ediyo
ruz. 

M. Hitler, naziliğ;n put perestliği ih· 
yaya çalıştığı hakkındaki tenkitleri pro
testo ederek, Alman devletinin kiliseye 
karıı tedbirler almadığını ve almayaca
ğım teyit eylemiştir. 

Führer, "hayJr,, rey veren yüzde ona 
işaret ederek, naziliğin, Alman milletinin 
ekseriyetini kazandığı gibi, bu ekalliyeti 
de kazanmasını bekleyeceğini söylemiş .. 
tir. 

M. Hitler, rejimin on sekiz aydanhe
ri elde ettiği muvafakiyetleri aaymı§ 
ve ezcümle ipizliğin azalmasından 
bahsetmit ve demiştir ki : 

Elde ettiğimiz en meaut netice, Sar, 
reyiiımının te&bitidir. Almanya aizleri 
vatanın mütemmimi olarak telakki e
diyor. Mücadelenize ittirak ettik. 
Sizler, bazı hainler müstesna olmak üze
re, vatana avdet azmine aadık kaldınız. 
Hatb hareketiniz altmıt milyon Alınan 
için nümune oldu. 

M. Hitler bundan sonra Sarre'in Al
manya,ya avdetinden sonra Alman dev· 
Jetine düşecek vazifelerden bahıelmİf· 
tir: 

Siyuı balmndan, frrkalan uzlaıtınnak 
iktisadi bakımdan, buhrana çare bulmak 
13/1/ 35 te yüzde 99 kitinin Almanya i
çin rey vermesini istiyor. Bu niıbet on 
sene sonra yüzde yüz olmalıdır. Sarre, 
Fransa ile Almanya arasında ihtilaflı 
bir meaele oldu ve öyle kalmaktadır. 

Meselenin hallinden sonra iki memle
ket arasında sulh büküm süreceğini Ü· 
mit ediyoruz. Bu iki memleketi ayıran 
yegane ara.z.i meselesidir. Hal edildiği 
vakit, eski muhaıımlarımız belki şunu 
anlayabileceklel'dir: Hal etmekliğimiz 
lazun gelen itler o kadar çoktur ki, mü
cadele yerine teşriki mesai etmemiz la· 
zımdır. Hadiseler, tahrikat ve kin bu ne
ticenin istifısaline mani olsalar dahi, ıul 
hun nihayet muzaffer olacağım ümit e
diyoruz .• 

Tezahürata iıtirak etmek üzere 100 
b.in kişi gehnişt.ir .Büyük şerit bayraklar 
Üzerinde 'Sar, ebediyen Alman' dır,, ya
zılan vardır. 

Fransız gazeteleri ne diyorlar? 
PARIS, 27.A.A. - Havas ajansı 

bjfdiriyor: Fransız matbuatı Koblens 
de yapılan tezahürat münaıebetiyle 
diyor ki : 

•• Yine gÜzel sulh ve anla§Dla .Ozle· 
ri, fakat,Sarlılar timdi Almanyada ya• 
"'""4Dm eyi bir teY olduğuna kani ol· 
muşlar mıdır ? 

Gazeteler bundan ıüplıe ebnekte
dirler. 

Gazeteler, M. Hitlerin vaitlerine, bu 
vaitler istikbal hakkında teahhüdü ta
zammun ettiği takdirde maalmemnuni
ye ehemmiyet atfedeceklerdir. Fakat 
Lö Jurnal gazetesinin dediği gibi, İm· 
za edihnit muahedeler paçavra olduk
tan ıoonra sözlerin ne kıyıneti vardır? 

Malen gazeteM yazıyor : 
" M. Hitler, Sann refahına itina et• 

meği vadeyledi. M. Hitler §U üç tehli· 
keyi eyice hiaaettiğini göatermiıtir. 

Katoli.klerin itimatsızlığı siyaai fır
kalann endişeıi ve Sann Rur'a feda e
dildiği zamanın hatırası. 

M. Hitlerin nutkundaki fayda, mÜ· 
priinileylıin yüksek eda ile ifadeyi 
terketmit olmasındadır. Nutuk, reji
min ekalliyette anlapnak için yaptıjiı 
gayreti göstermektedir. 

Fransaya bitap eden sözlere Excel
&İor gazetesi şu suretle mukabele e
diyor : 

Fransa, Almanyanm muhasom de
ğildir. Fransız milletinin en aziz le· 
mennisi Führer'in söylediği teıriki me
saidir. Fakat Fransa Sar hakkında 
hüküm veremez. Bu hükmü yalnız ıar 
lılar verebilir. 

lngilizlerin fikri 
LONDRA, 27.A.A. - Havas ajan· 

11 bildiriyor : 
Morning Poıt gazetesi, Koblenı te

zahüratına korkunun aebep olmadığını 
yazıyor. " Nutuk söylemek kolaydır, 
fakat asıl mühim olan icraattır,, mü
tallia1J11da olan ekıeri gazetelerin de 
düşiinceşj budur. 

Matbuat M. Şaht'ın nutkuna alaka 
göstermektedir. 

Deyli Telegraf gazetesi: Führer ec· 
nebi memleketlerin enditesini teakine 
çalıtırken, M. Şaht, Almanyanın tİca· 
ri itilaflannı tatbik etmek niyetinde 
olmadığını söylemekle, bu enditeyi kö 
rüklemekten baıka bir §eY yapmamak 
tadır.,, diyor. 

Von Papen nutuk söyliyemedi 
BERUN, 27.A.A. - Havas ajansı 

bildiriyor : Sabık Başvekil muavini ve 
Viyana sefiri M. Von Papen dün 
Koblans tezahüratında nutuk söyleye
cekti. Alman istihbarat biiro.u M. Von 
Papen'nin tekrar hastalanmasından 
dolayi KoLlansa gidecediğini bildir
mektedir. 

Ergani bakırınd 
Cevher çıkacak 

(Başı 1 inci sahifede) 
ton saf bakır olacakbr. 

Demiryolları ilerliyor 
El aziz, (Hususi muhabirimizd• 

- Madene doğru yapılan deınirY 
İn§aatının Yolçatıdan Erganiye k 
dar olan kıammda çalışılmaktadır: 

Maden boğazına kadar ıes"ı 
tiirabiye ikmal edilmiştir. En arı 
kıaım olan maden boğazındaki t 
neller ve köprülerde de çalışılınak 
dır. 

Önümüzdeki ilkbaharda tren 
ganiye varmıt olacaktır. 

Malatya • Sıvaı deaıiryolunuıı 
Malatyadan itibaren 90 kiloıne 
sinde çalııılmaktadır. Önümüzdelı: 
neye bu hat ta Sıvaaa bağlana 
br. 

Sıvas · Erzurum yolunun da 
vaatan 70 kilometresinde faaliyet 
vam etemktedir. 

Bu kııımdaki tünellerin de • 
malan bitmi1tir. nkbaharda raY f 
yatı yapılacakbr. 

Son tahviller cumartesiye satı 
çıkardıyor 

Yüzde beı faizli ve yüzde j)r;İ 
ramiyeli Ergani bakır yolu jsti. 
zının .an tahvilleri bu cumartesi 
nü satı§& çıkarılacaktır. 

Treni Erganiye ulaıtıracak "e 
kın dünya pazarlanna nakled 
olan demiryolu bu tahvillerin tu 
le tamamlanacaktır. Türk par 
Türk tekniğile ve Türk az:mile Y 
lan bu hat arbk Erganiye yaJuııl• 
mı1tır. . 

Alakadar mahafilde C tertibı 1 
villerinin sab~ının kısa bir uıüd 
zarfında ikmal edileceği kanaati ' 
dır. Çünkü A ve B tıertibini alaJl 
has ve müeueaatm bu son tertipte 
ayni numaraları almaları gayet 1 
görülmektedir. 

Esasen Cumhuriyet Merkez 8 
kıuı ilk günleri evvelce tahvil al 
)ara tahsis etmiştir. 

Belgrat konferaJJ 
için tez hazırlanıy 

(Başı 1 inci sahifede) 
yında Balkan konferansı topl 
caktır. Bu konferanaa İ.§tirak 
cek Balkan murahhaıları beyne•~ 
Jel parlamentoL.r konferanaına ıl 1 
riık edeceklerinden ıehrimizde Jr;• 
caklarclır. 

Yılduc sarayında haz.ırlık _, 
Beynelmilel konferaıulara ••P 

edilmiş olan Yıldız sarayındaki 1 
1 rat bitmit ve sarayın tefriıine ~ 

lanmııtır. Umumi celselere, aar• 
gazino olduğu zamanda, kuın";'" 
!onu olan ğeniı aaloln tahsis eclı 

tir. ··~ 
Bu aalon tevsi edilmit, tribll 

ve djnleyicilere mahıuı yerler Y~k 
mıı.tır. Sarayda murahhaalara ~. 
•us kambiyo, posta ve telgraf, ml' 
seyahat bürolan bulunacaktır. ·ı. 

Balkan konferansının iktisat "0::i 
nu dün Türk heyeti reisi Hasan 
reisliği albnda toplanınııtır. Bu.~ 
bda müderris İbrahim Fazıl ve _.. 
lar umum müdür muavini Mithat lı' 
bulunmuılardır. ,; 
~~~~~~~~--_,,, 

La Turquie 
" Milliyet'' in fran11zca nii~ 

olan "La Turquie" gazetesi~: 
bonmanlarına gösterdiği ıü~~ 

La Turquie Tüıi<iye ve Ecnebı 1 <4 
leketlerindeki abonelerine bir hiz..,ee/. 
kolaylık olmak üzere faideli bir 1 { 
büste bulunarak gerek Türkiye ~· 
rekse Ecnebi memleketlerdeki ~ 
komisyoncu, jtbaJa~ ve ihracat tii~ 
fabrikatör, san'atkar ve teknisY~ ...ı' 
birbirine tanıtmak ve jcabında .::?.: 
!erine büyük ticarethanelerin, t PJI! 
firmalann, Doktor, Avukat, otel'.. ti 
lokanta umumi bahçe veıair biiY~ ıf 
maruf mahalleri bildirmek üzer• (f 

sütün açıyor. Bu ıütunda latan!>~~ 
ljyeller ve ecnebi memleketlerdeJıJ JJ 
nelerinin isimleri adresleri ve ,.,,...., 

ili\nlan meccanen netredilecektiı";ıı/ 
adres ilanlannda müracaat ırı~ 
larınm izahı lazımdır. Bu suretle ~ '! 
!er ticaret ve itlerini ayni zama~ 
riçte de tanıtmak fıraatını bul • ıl. 
!erdir. Bu maksatla gönderilen i!ifal' 
dört beş sabn tecavuz etmemesi iK 1 
dır. Her üç aylık abonenin ilanı 'JI 
fa altı aylıklık abonenin doku#~ 
12 aylık abonenin yirmi defa t.ıe ~ 
nacak!JT. Gönderilen ilanlarda 2 
numarasmın bildirilmesi her te:.i fi' 
için de (2) kurut pul ıönderilırı 
zımdır. -/ 

La Turquie abone fiyatl~::.ı~, 
TürJdye için Ecneb9 me01, 1 1 

Lôra Kr. ı.._::.,~ 
Müddet Ay -- - Müddet ."1 ! 1 

a a 350 3 1o1 
6 6 650 6 , 

12 12 12 - / 

• - Göz HekiJJJ• ~ 
Dr. Süleyman şaııt' 

3 Perde 
Büyük Operet 
Nakili I. Galip 

Beıteliyen 
H. Ferit 

5499 

B. · · f ··ı ha••'' ırıncı sım mu e fi' 
(Babıali) Ankara caddesi f'lo· S 

-------4~ 
Dr. Hafız Ceoı" 

Deniz tenezzühü 

Çocuklarını ıünnet 
ettirmek isteyenlere 

. T .. c. Tayyare Cemiyeti Fındıklı Na
hıyesınden: 30 Ağustos 934 Tayyare za
fer b.ayr~mı münasebetile nahiyemiz pek 
zengın bır proğramla ıünnet düğünü ic
ra edeceğinden çocuğunu .sünnet ettir
mek iıtiyen zevatın timdiden C. H. F. 
Fındıklı nnhiy~si ltıisalindeki plaj gazi. 
noıund~ Fey.zı Beye müracaat edilmesi. 

Türkiye sulh taraftarlığını kuv
vetli bir varlıkla teyit etmek ve 
/nymetlendirmek yolundadır. Mil -
letlerin münaka,aaı nihayet umu
mi bir takım anla,malara müncer 
olacağını ümit edelim. O vakte 
kadar teda1ii olan mıntakavı an
lapnaların faydaaı a,ikiirdır. Bal
kan miaakı bize bu hususta iyi bir 
misal oldu. Hüsnü niyetle birçok 
müşkülat iktiham edildi. Bal
kan devletlerinin hudut emniyetleri 
arazi alıp vermek davalarına ma· 
hal verilmiyeceği beynelmilel te
ahhüde raptolunmuştur. Alaka -
dar devletlerin uzun emeklerle 
vücuda getirdikleri bu eserin cid
di ve fili bir teminat kıymetini 
haiz olacağından tereddüde ma -
hal yoktur. Umuyoruz ki Balkan 
milletleri biribirini anlamak ve 
yakınlaşmak için bundan sonra 
daha geniş ufuklara malik olacak· 
lardır. Milletler tanıştıkça bir 

ISTANBUL, 27.A.A. - iktisat ve
ki.Jetinin {.mri üzerine, lzmir panayın 
münasebetiyle lzmir'e gidecek bütün 
yolcular, deniz nakil vasıtalarından 

yüzde 40 tenzilatlı bir tarjfeden istifa
de edeceklerdir. Bu tarife, memleketin 
her noktasından lzmir'e gelecek yol
culara ıamil olacak ve 17 eylul akta· 
mına kadar mer'i bulunacaktır. 

..-.ı-------111! 
Dahiliye müteha•5151 fi~ 

Cumadan ba,ka günlerf e vıll~ 
(2,30 dan 6 ya) kadar & Hiliiliahmer cemiyeti Eminönü kaza 

heyeti 30 ağustos perıembe günü Ya
Jovaya bir deniz tene2zühü tertip etmiş. 
tir. Şirketi Hayrİyenin 68 numaralı va
puru s ' ı• ,fa köprüden kalkacak
tır 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

.Galatasarayda Kanzhk eczahanesi 
karıısında Sahne sokağında 3 n·uma· 

rah apartımanda 1 numara. 

4637~1 

~· Divanyolu No. 118. ıefo~ y: 
Muayenehane ve ev te ıefo~ 

22398 yazlık ikametgah bteyi ~ 
Kandilli 38, Sey ler e 4ı;A 
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l hiaarlar U. Müdürlüğünden: 
C (51) kalem Eczayi tıbbiye 1-9-934 tarihine müsadif 
I' Urnartesi günü saat 15 te pa :.:arhkla satın alınacaktır. Ta· 
ı olanların yüzde 7 ,5 teminat paralariyle beraber Cibalideki 

ın satım komisyonuna mür aı:aatları. ( 4937) 

Yüksek tahsil görmüş olanlar müstesna olmak üzere 
e? aş~ğı orta mektep mezunu bulunup da memuriyet için 
fllııdıye kadar idaremize müracaat etmiş olanların 1-9-934 
~~'lllartesi günü saat 13,30 da Sirkecideki inhisarlar Memut:i ~rsu binasında yapılacak imtihana İştirak etmedikleri 

<dtrde müracaatlarının iptal edileceği ilan olunur. (5177) 

~~,750 kilo meşe odunu 
,500 mese kömür 
4 " • 20 ton kok kömürü 
100 ,, Rekompoze ma-

. 
• 
: 

den kömürü : 
150 ,, Kıriple maden : 

kömürü : 

... --............. 'taTt ... 

Depo ve fabrikalar için 

11
, • Yukarda nevi ve miktarları yazılı mahrUkat 3-9-934 ta

l Ilı.ne nıüsadif pazartesi giinü saat 14 de pazarlıkla satma-
1t;acaktır. Talipler şartnameyi görmek için her gün ve pazar 
t'<t !çin de tayin olunan giin ve saatte yüzde 7,5 muvakkat 
~llıınat parasile birlikte Cibal ideki Alım, Satım Komisyonu-
a lllÜracaatları. (5009) 

50 20 Yun:ni< nü,nunesi veçhile 12 numara iplik 
<! 00 nıetro siyah keten §erit bir buçuk santimlik 
00 kilo fil marka tutkal 

f~· Yukarıda miktar ve isimleri yazılı malzeme 2-9-934 tal 1~e müsadif pazar günü saat onda pazarlıkla alınacaktır. 
f\~liplerin yüzde 7,5 muvakkat teminatlarile beraber Cibalide 
"lll, Satım Komisyonuna müracaatları. (5010) 

Gayrimübadiller Takdiri 

1 
Kıymet Komisyonundan: 

~ k 29 Ağustos çarşamba 16 62 numaradan 1699 numara-
a adar. 

le<! ICarar numaraları yukarda yazılı Gayrimübadillerin yüz 
~ hesabile bonolarını almak üzere hizalarında işaret edilen 
~e Komisyona müracaat etmeleri .(5197) 

Nafıa Vekaletinden: 
l..ın Vekalet ihtiyacı için muhtelif eb'atta muhammen bedeli 
">V0 lira olan 9 adet halı paz rlıkla alınacaktır. 

, Pazarlık 6 eylül 1934 tarihine müsadif perşembe günü 
·~kat 15 te Vekalet Malzeme Müdürlüğü makamında yapıl 

hr. ı 

10 
1_"aliplerin cari seneye mahsus Ticaret Odası vesikası ve 

~ 5 hralık muvakkat teminatlarının Merkez Muhasebecili
te tıe .~abrıldığına dair olan makbuzla birlikte aynı gün ve saat 
~.?t~racaatlan lazımdır. Bu husustaki şartnameler Malzeme 
~urlüğünden meccanen tedarik edilebilir. (5166) 

3 
iÇ TiCARET UMUM MODO RLOGONDEN : 

~h;O ~kinci Teırin 330 tarihli kPnun hükümlerine göre tescil edilmit olan ec
\~l' !ıtketlerinden (Hohtif Al<.ı, •• Gez .,ı~t für hoh und tifbavten - Hochtief 
l'~,~ıı Cezella':"aft .f~~.hoch. und ticfba uten) şir~e? bu kere '.."üracaatla ıirketin 
t;;~ Yo umumı vekillıgıne ıırket namın a yapacagı ıılerden. dogacak davalarda bü 

l~e llıahkemelerde dava eden. edilen ve üçüncü !ah ıs 11fatlarile hazır bulunmak 
teı, (Oııo Akennan - Otıo Ackennann) efendiyi tayin ettiğini bildirmit ve lazmı 
l\ıı ~ Vecikalan vennittir. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmÜJ olmakla 

olunur. (2148) 

İstanbul Kumandanlığı sa trnalnıa li:omisyonu ilanları 

'aatlstanhul Kumandanlığı kı- münakasaya iştirak için de o 
'lı~tı hayvanatı ihtiyacı için gün ve vaktinden evvel teklif 
Sa 

4
eahhit nam hesabına ve teminat mektuplarile Fın. 

lb~ı 5? kilo Yulaf alınacaktır. dıklıda 1. F. SA. AL. KOM. 
%q·~sı 1-9-934 cumartesi gÜ· na müracataları. (45) (4659) 
l'İtı ~r. Saat 14,30 da taliple- 5097 
~~t §~~tnameyi görmek üzere • • 
t~ltJ!N_n ve ihaleye iştirak ede- Istanbul Kumandanlığı kı-
leJe ~tın de teminatı muvakkal t'atı hayvanatı ihtiyacı için 
clık{3e birlikte vaktinde Fın- kapalı zarf usuliyle 521,000 
t,lıtıd a Satınalma Komisyo- kilo kuru ot alınacaktır. Iha
(S17a bulunmaları. (79) leıi 10-9-934 tarih pazartesi 

4) 
l ••• 

'ili\t •~anhul Kumandanlığı kı-
1\i\~ ıhhtiyacı için müteahhit 
~lıl 1 esabma 40,000 kilo 
1.9~ alınacaktır. ihalesi 
15 t -~ 4 cumartesi günü saat 
Vi ~~<lir. Taliplerin şartname
~il.le0~ek üzere her gÜn ve i
l~rıı.·~e ıştirak edeceklerin de 
Ukt~~tr muvakkatelerile bir
lııi3ı,- llldıklıda Satınalma Ko
(8o) 0nunda bulunmaları. 

(5175) 
l • • • 

l\ı.ıll~ P. Satınalma Komisyo • 
\lan· 

b lata .b l 
o.~ı. '?: u Kumandanlığına 

~t'at rnustakil kıtaat ve mües-
1~İI\ ~O hayvanatının ihtiyacı 
to.rf] O,OOO kilo yulaf kapalı 
l a rn·· lır. lb unakasaya konmuı:. • 
ı· al · " ~ ~tı" esı 1-9-934 Cumarte-
iı.lip) u . saat 15 - 15,30 dır. 

ııı,Yi e.~tn nümune ve şartna
g0tmek Üzere her gün ve 

giinü saat 15 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak için 
o gün teminatı muvakkatala
riyle birlikte ihale günü ve vak 
tinde Fındıklıda Fırka Satın
alma komisyonuna müracaat-
ları. (67) (5029) 

5365 

* • * 
1. Fırka Satmalma Komis -

yonundan: 
İstanbul Kumandanlığı kıt'

atı mutbah ocaklarında yakıl
mak üzere 190 ton T uvenan 
kömürü komisyonca pahalı gö 
rüldüğünden pazarlıkla alına
caktır. ihalesi 29 - 8 - 934 Çar
şanba giinü saat 15 ,30 da dır. 
Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve iştirak ede -
ceklerin de O gÜn vaktinde te
minatlariyle birlikte Fındıklı
da Satrnalma komisyonuna 
müracaatları. (78) (5137) 

5458 

MiLLiYET SALI 28 ACUSTOS 1934 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI f 
Halk Ticaret biletlerile Seyahat edecek yolculara yatak 

lı Vagon ücretlerinden de yüzde yirmi 20 tenzilat yapılacağı 
ilan oiunur. (5169) 

Darphane ve Damga 
Matbaası Müdürlüğünden: 
Nikel paralara ait resim mü

sabaka müddeti evvelce, 19 _ 8 _ 
934 de başlayarak iki ay tesbit 
ve ilan edilmişti. Görülen lüzum 
ihtiyaca binaen ju müddet bir 
aya indirilmiştir.Resimlerin 19_ 
9-934 akşamına kadar verilmesi 
alakalı zevata ilan olunur 

---Mektep deft:erleri 
Türk Maarif C. Umumi Merkezinden: 

Türk Maarif Cemiyeti firmaslnı taşıyan her nevi mektep deft.r
lerine bu sene tamamen yeni va evvelce yapılmakta ol.ın defter
lerden daha caıip bir o ekil verilnıiıtir. 

Emsaline her hususta faik olaa bu defterlerin 

Umumi satış deposu yalnız 
• 
Istanbul'da Marpuççularda 
44 numaralı inağazadadır. 

Keyfiyet aliıkadarlarca bllimııtk üzere iliırı olunur. [5167] 

Istanbul 3 cü icra 
Memurluğundan: 

Mahmutpaşa mahallesi nde Kemeraltı sokağında es
ki 3 Yeni 16, 18 numarada rr.ukim iken halen ikametgahı 

meçhul bulunan Mehmet Hulusi Bey 
Emniyet Sandığına birinci derecede :potek ettiğiniz 

Mahnmtpaşada Mahmutpaşa mahallesinde Keme
rallı :;okağm eski 3 yeni 16, 18 numaralı hanenin 4267 
lira 29 kuruşun 21 T. sani 933 tarihinden itibaren bermuci
bi mukavele hesabınıza yapılacak bilfunum masarif in de bor
ca ilavesile yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon, faiz ve komis
yon ve masarif yekil.nundan yüzde ~.5 muamele vergisi ve 
masarifi icraiye yüzde 3 ücreti vekaletle birlikte temini tah
sili için ipotekin paraya çevrilmesi yolila Emniyet Sandığının 
ita ettiği 31 K. sar..i 934 tarihli takip talebi üzerine adresini
ze gönderilen ödeme emrine mübaşiri tarafınd:ın verilen meş 
ruhattan mezkur adreste olmadığınız anlaşılarak ilanen tebli 
ğat ifasına karar verilmiştir. Tarihi ilandan itibaren otuz 
gün zarfında yukarda yazılı borç ve masrafları dairemizin 
934-192 numaralı dosyasına ödemeniz lazımdır. Borcun ta
mamına veya bir kısmına veyahut alacaklının takibat icrası 
hakkında bir itirazınız varsa yine bu müddet içinde yazı ile 
veya şifahen bildirmeniz lazımdır. Bir ay zarfında borç öden 
mez veya itiraz olunmazsa İpotekli gayrimenkulün satılacağı 
ödeme emrinin tebliğ makamına kainı olmak üzere ilan olu
nur. (5183) 

Şişli Terakki Lisesi Müdürlüğünden: 
1 . - Mektebimizde yapılacak olan Bakalorya imtihanlarımıza 

Eylulün birinci cumartesi, ve sınıf ikmal imtihanlarına yirmi ikinci cu
martesi günü bat!anacaktır. 

2. - Hergün saat 10 dan 17 ye kadar tale~e kayt edilmektedir. 
Eski talebenin bininci taksitlerini vererek kayıtlarını hemen yenileme· 
!eri gerektir. 

3 . - Ders ücretleri talebenin sınıflarına göre 40 - 110, pansiyon 
ücreti 225. 250 lira arasındadır. (Telefon: 42517). 

5425 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
iki Mavuna ve bir su Dubası çekebilecek ve makinası 25 

ila 30 Beygir kuvvetinde bir stimbot satın alınacaktır. Bu 
şarta uygun satılık stimbotu olanların 5-9-934 akşamına ka
dar kat'i tekliflerini Akay işletmesi müdürlüğüne bildirme
leri. (5142) 

Nafıa Vekaletinden:· 
Bursanın Gölbaşı mevkii nde yapılmakta olan Toprak 

bende ait dip savağın muham r.-ıen bedeli 14840 lira olan Va-
na, Kapak ve Boru tertibatı kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

Münakasa 17-9-934 tarih ine müsadif pazartesi günü saat 
15 te Nafıa Vekaleti müsteşarlık makamında icra edilecektir. 

Talipler mukavele ve ş~rtnamede muvazzah olduğu üze· 
re malzemenin Cins ve nev'in e göre toptan fiat teklif edecek 
lerdir. 

Taliplerin tekliflerini (2226) ilralık muvakkat teminat 
ve Ticaret odası vesikasiyle münakasa saatinden evvel mü
nakasa komisyonu riyasetine tevdi etmeleri icap eder. 

Talipler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
karada Nafıya Vekaleti Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(5149) 
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1 5371 Kilo Kuru Soğan Vize 15 Eyim 934 Saat 15 de 
14662 ,, Patates ,, ,, ,, ,, ,, 15 ,, 
3556 ,, Pirinç ,, ,, ,, ,, ,, 17 ,, 

26615 ,, Kuru Fasulye ,, ,, ,, ,, ,, 17 ,, 
7861 ,, Mercimek ,, 16 Eylül 934 ,, 15 ,, 
3790 ,, Makarna ,, ,, ,, ,, ,, 16 ,, 
2219 ,, Sade yağ ,, ,, ,, ,, ,, ı 7 ,, 
2976 ,, Zeytin yağı ,, 17 ,, ,, ,, 15 

600 ,, Zeytin danesi ,, 17 ,, ,, ,, 16 •ı 
1260 ,, Kuru Üzüm ,, 17 ,, ,, ,, 17 " 
2456 ,, Toz Şeker 18 ,, ., ,, 15 " 
2208 ,, Toz Şeker Pınarhisar 18 Eylül 934 16 " 

',. p . " " v 12 eve ınarhısardaki kı t'at için yukarda cins ve mıkta· 
n yazılı erzak aleni münakasa ile hizalarmdaki tarihlerde 
ayrı ayrı şartnamelerle satın alınacaktır. Şartnamesini gör
mek için her gün ve münakasa sına iştirak edeceklerin hizaİa
rında yazılı günlerde Vizede satınalma komisyonuna müra
caatları. ( 4989) 5335 • • * 

Kirazlı Pnıarhisara teslim 
edilmek şartifo 500 kilo beton 
arma icin yı.warlak demir çu
buk ayı ıca kit·azlı garnizonuna 
teslim eclilmPk şartile 10,000 
kilo çiınımlo ayrı ayrı 1-9-934 
cumı.u lesi günü saai: 15 de pa
zarlıkla sııtın alınacaktır. Ta-
liplerin İz<ıhat almak için her 
gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin Bayramiçta Satmal
ma Komisyonuna müracaatla-
ıı. (150) (5193) 

••• 
Kıtaat ihtiyacı için 33,000 

kilo Sade yağı kapalı zarf u
sulile münakasaya çıkarılmış 
tır. ihale 29 Ağustos 934 çar
ııamba günü saat 16 dadır. 
Şartnameyi görmek ve almak 
isteyenlerin Lüleburgazda Sa
tınalma Komisyonuna mü
racatları. (39) ( 4378) 

4884 
• * * 

Yerli Mamulatından 
15,000 adet aleminyom Mat
ra gılafile birlikte kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. i
halesi 1 Eylül 934 tarihine mü 
sadif cumartesi günü saat 15 
de yapılacaktır. Taliplerin 
şartname ve numunesini gör
mek üzere her gün öğleden 
sonra Ankara'da M. M. V. Sa
tmalma Komisyonuna müra
caatları ve münakasaya işti
rak edeceklerin o gün ve saa
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarının makbuz mu
kabilinde mezkur Komisyon 
Riyasetine tevdi eylemeleri. 

(65) (4590) 4990 

"' ,,. "' 
Ordu ihtiyacı için ( 495) 

kalem alat ve edevatı sıhhiye 
kapalı zarf usulile satın alına
r aktır. ihalesi 4-9-934 salı 
günü saat 14 de İcra edilecek
tir. Talipler evsaf ve şartna
mesini görmek üzere her giin 
öğleden sonra ve münakasaya 
iştirak edeceklerin o gün ve 
saatinden evvel teminat ve 
teklif mektuplarile birlikte 
M. M. V. Satınalma Komis
yonuna müracaatları. (64) 

(4591) 4991 
• • • 

Ordu ihtiyacı için ( 177) 
kalem eczayı tıbbiye kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 
ihalesi 5-9-934 çarşamba gü
nü saat 14 de icra edilecektir. 
Talipler evsaf ve şartnamesini 
görmek üzere her gün öğleden 
sonra ve münakasaya iştirak 
edeceklerin o giin ve saatin
den evvel teklif ve teminatlari
le birlikte Ankarada M.M. V. 
Satmalma Komisyonuna mü
racaatları. (69) (4595) 

4992 .. . . 
Tekirdağ kıtaatı için 

16,000 kilo Nohut, 16,000 kilo 
pilavlık ve 10,000 kilo çorba
lık pirinç 9-9-934 pazar günü 
saat 15 de aleni münakasa ile 
satın alınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasasına iştirak 
edeceklerin Tekirdağ Satın
alma Komisyonuna müra-

' caatları. (89) (4782) 
5160 

Tekirdağ kıtatı için 
40,000, Malgara kıtaatı için 
25,000 kilo makarna 8-9-93'4 
cumartesi günü saat 15 de 
kapalı zarfla alınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasasma 
iştirak edeceklerin belli saat
ten evvel teklif mektupları ile 
Tekirdağ Satınalma Komisyo 
nuna müracaatları. (94) 
(478E'ı) 5161 

• • • 
29,000 kilo Sade yağı ka

palı zarf usulile ihalesi 8 Ey
lül 934 cumartesi günü saat 
14 dedir. Şartnamesini gör
mek Üzere Istanbul Leva
zım Amirliği Satmalma Ko- • 
misyonuna müracaatları ihal6 
günü de vakti muayyeninden 
evvel teminat ve teklif mek
tuplarını makbuz mukabılin
de Ankara Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu Reisli
ğine vermeleri. (95) (4786) 

5162 
• • • 

Tekirdağ lataatı ıçın 
18,000 kilo Malkaradaki kı
taat için 10,000 kilo Çorbalık 
Şehriye açık münakasaya ko
nulmuştur .ihale giinü 10 Ey· 
lül 934 pazartesi günü saat 
15 tedir. Şartnameyi görme~ 
isteyenlerin her gün münaka
saya iştirak edeceklerin de be'!. 
li gün ve saatte T ekirdağın
da Komisyonumuza müra-
caatları. (119) (4983) 

5328 
••• 

Konyadaki kıt'at ve mües
sesat için 350 ton kok kömü
rü kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. 15 Eylü 
934 cumartesi günü saat 14 d· 
ihale edilecektir. Şartnamesin 
görmek isteyenlerin her gür. 
Konyada komisyonumuza ve 
Ankarada ve lstanbulda Le
vazım Amirliklerine müra
caatları ve Talip olanların da 
vakti muayyeninden evvel 
teklif ve 1182 liralık teminat 
mektuplariyle birlikte komis
yonumuza müracaatları. 
(4991) 5336 . .. . 

Çorludaki kıtaat hayvanatı 
ihtiyacı için pazarlıkla kırk üç 
bin kilo saman alınacaktır. Pa 
zarlık günü 29 - Ağustos - 93~ 

· Çarşamba günü saat on beşte 
dir. isteklilerin ve şeraiti anla· 
mak Üzere her gÜn ve pazarlı
ğa iştirak edeceklerin de belli 
gün ve saatte teminatlarile bir 
likte Çorludaki Komisyona 
müracaatları. (141) (515~ ' 

54"''f 
i•fı 

••• 
Çorludaki kıtaat ihtiyacı İ· 

çin pazarlıkla sekiz bin kilcı 
meşe kömürü satınalınacak . 
tır. Pazarlık günü 29.- Ağus• 
tos - 934 Çarşamba günü saal 
16 buçuktadır. isteklilerin şart 
name ve evsafını görmek üze
re her gün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin belli gün ve saatte 
teminatlarile birlikte Çorluda
ki Komisyonum .ıza müracaat· 
ları. ( 145) (5159) 

54~<! ,., 

lstanbul Maarif Müdürlüğ .. ünden: 
Ecnebi ve Ekalliyet mektepleri talel:~1 nderı Eylül mezu

niyet imtihanına girmek için kaydedilnıi'{ olan t .. J .. bcnin he
man lstanbul Maarif Müdürlüğüne mi.:ı.' acaatları (5196) 
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MÜJDE 
Afyonkarıh isaI Madensnyunun bazımsi zHğe, Kraciğer ve böbrek 

rahatsız lı klanna karşı şifa! hassalanndan istifade edenlerin adedi 
gün geçtikçe ar•maktadır. 

AFYONKARAHİSAR MADENSUYUNU 
!çonlere kolaylık olmak üzere su kamyonetle müşterilerinin yerle
rine kadar gönderilmekte ve ıyrıca on şişelik klsalaila da su 
veril mektcdir. 

Umumi ıatış yeri: Yeniposııne civarında Aksaraylılar ha
nında llilaliahrner satış mağazasıdı r. Telefon: 20062 

4036 

OSMANLI BANKASI 
Türk Anonim Şirketi,-Tesis Tarihi: 1863 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz lirası 

Türkiyenin baılıca fehirlerile 

Paris, Marsilya, Nis, Londra ve Mançeıter'de 

Mısır, Kıbrıs, Irak, lran, Filistin, ve Yunanistan'da şubeleri 
Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'da 

Filyalleri vardır. 

Her türlü banka muameleleri yapar. 

Beyoğlu ·Tünel başı • Yeniyol 

Kı.1 ve Alman Lı·sesı· ve ticaret erkek mektebi 

MAARiF VEKALETiNCE MUSADDAK : 

1 - Tam devreli lise ; 2 - Orta Ticaret mektebi 

3 - Lisan öğreneceklere ihzari sınıflar. 

Türkçe -Almanca - Fransızca meoburi, İngilizce ihtiyaridir. 

Ortamektep ve Lisenin resmi 
bakaloı yasına hazırlar. 

Terbiye ve tedrisatının ciddiyetile tanınmıştır. -

4887 

Tedrisat l O Eylülde başlıyacaktır. Kayıt için : 3 Eylül pa· 
zartesi gününden itibaren öğleden evvel 8 den 12 ye kadar müra
caat edilmelidir. Fazla tafsilat için her gün mektep idaresine 
müracaat edilebilir. 

Telefon : 
' ..... -r.-...~ • 1 

46~ 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: "· 1- Mektep Tali ve Yüksek o1mak üzere beş senedir. · 

Leyli ve meccanidir. Gayesi Tüccar gemilerine Kaptan ve 
Makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız Ta li birinci sınıfına talebe alınır 
ve hunlarıp da ortamektep me zunu ve on sekiz yaşından bü

fÜk olmamaları meşruttur. 
3 - Kayıt muamelesi için cumartesi, pazartesi ve çar

ıamba günleri müracaat edil melidir. 

- ._ ...................... ı 

.f-C!J -·-
V PURCULUK 

TORK ANONiM ŞIRKETl 
lST ANBUL ACENT ALiCi 

liman Han, Telefon: 22925. 

lzmir ve Mersin 
SÜRAT YOLU 

~~.. ~!lı 
~"' " --- . 

SADIKZADE vapuru 31 
Ağustos CUMA günü saat l 1 
de Sirkeci rıhtımından kalkarak 
doğru lzmir, Antalya, Mersine 
gidecek, Dönüşte bunlara ilave· 
ten Alanya, Küllük, Çanakkale
ye uğrıyacaktır. 

lzmir sür'at yolu 
SAKARYA vapuru 

Her PERŞEMBE günü saat 
16 da Galata rıhtnrnmdan kalkar doğ· 
ru lzmire gider. Bu vapur her pazar 
günü saat 16 da lzmirden kalkıP 

doğru lstanbula gelir. 

İLAN 
Cumhuriyet Halk Fırkası 

fstanbul 
Vilayeti merkezinden: 

Menemende Ayyıldız tepesin· 
de taş yapısı bitmiş olan Kubilay 
abidesinin bronz figür döküınii 
25-8-934 cumartesi başlayarak on 
gün sürümü eksiltmeye çıkarılnılt' 
tır. Eksiltme kapalı zarf yolu ile 
yapılacaktır. Zarflar Eylülün be•iıı 
ci günü saat onbeşte C. H. F. Is· 
tanbul Vilayeti idare heyeti merJ<e 
zinde açılacaktır. Figürün maketi 
lstanbulda Cerrahp~şada Bulgur· 
palastadır. Eksiltmeye girmek is• 
teyenler fenni fartname ile muka• 
veleyi okumak için cumadan baş1<3 
her gün saat dokuzdan onsekize 
kadar lstanbulda Cumhuriyet Hali< 
Fırkası lstanbul Vilayet idare he· 
yetine baş vurabilirler, · 5460 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 

No. ıu 
1321 
1322 
1323 
1324 

1325 

1326 
1327 
1328 
1329 

Semti 

Fener 
Beyoğlu 
Boğaziçi 
Kadıköy 

Tophane 

.. 
Kedıköy 

Boğaziçi 
Galata 
EmlnönU 

Mahallesi 

Tabtamiaare 
HüHyinağa 
Yenimahalle 
Osmaaağa 

Seferkahya 

" 
Caferağa 

Yenimahalle 
Arap camii 
Ahiçelebi 

Sokaiı 

Fırın ve Tahtamlaare 
Arnavut ve Bilıılk 
Bakkal 
Sllğllt!Uçqmı ve biriıacl 

aokak 
Boğızk11en cad. 

" " 
Orta 
Paıarbaıı ve Fıçıcı ıokıklar 
Yemeniciler 
Çardak 

Emlak Hisseye gör 
No, ıu muhammen kıymeti 

Clnıi Hissesi 

Üçdükkinve0çhıne2/24 2-4-109-111-113-115 484 T.L. 
iki hane 2/7 47/71 600 ., 
Ars• metre 66 Tamamı 5 100 " 
Klgir yedi düldı:in ,, 197-197/1-27-29· 5000 ,, 

Kagir dükkau 

•• .. 
44640 
5l:.!96 
58,SO 
120 

31-33-35 
131 

133 

KAilr hane 1/2 3 
Ahşap ban• ve dökkiin 1/2 1-124 eski 
Ahıap hane va ana 1/2 69-71 
Kagir mağaza 1872 e1ki 92 

40320 yeni 4 

3308 

2000 
900 

1500 
519 

" 

" 
" .. 
" 

Ya.de yedi buçuk p•J akçelerile ihale bedelleri naktan veya gayrimübadil bo•oıilı lldenmek Ozere yukarıda evsafı yazılı gayrlmeenkull•~ 
açık arttırma ıuretile satııa çıkarılmııtır. İhaleleri 10/9/934 Paıart11i ıDnll aaat on beıtedir. Şartname Baıakamı.1 kapıııaa aııılmııbr. Sene• 
baliye veriİail• belediye reıimleri mıııteriye aittir. Talip olanların Ziraat bankasında mlteıekkil komisyona mllracaatları i!An olunur. (5007) 

Giresonda Piyade Aıkeri Satın .. 
alma Komisyonu Reisllğindenı 

1 - Gireson Garnizonunda bulunan ve bulundurula
cak olan kıtaat ve müessese için bir senelik ihtiyacı olan 
310,000 kilo Ekmeklik Un kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. 

2 - ihalesi 22-9-934 cumartesi günü saat 14 de Kuman 
danlık Dairesindeki Satınalma Komisyonunda icra edile
cektir. 

3 - Talipler şeraiti öğrenmek ve arzu ederlerse şartna
menin sureti musaddakasını almak üzere her gün Komisyon 
Reisliğine müracaat edebilirler. 

4 - Bedeli muhamrnenin muvakkat teminatı 2383 li
radır. 

5 - M i;nakasaya iştirak edecek zevat teklifnamesini 
bir zarf İçerivine koyup mühürledikten ve İsmini üzerine 
yazdıktan so · ra hu zarfı, teminatı muvakkateye ait makbuz 
ilmühaberi ve 7a banka kefaletnamesile beraber ikinci mü
hürlü bir zarf içine koyup üzerine teklifnamenin hangi işe 
ait olduğunu yazarak ikinci r.1a.Jdede yazıh tarih ve saat·n 
bitiminden evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri 
ve taliplerin ihale saatinde komisyonda bulunmaları ilan o-
lunur. (5040) 5391 

' 

EVKAF MODIRIYETI ILANLArtİ 1 
'-..;.;;..;..;.;;~~~--------

Tahmin olunan 
Bedel 

Lira Kuruş 
96 30 

350 

345 

150 

310 

252 

308 

489 

200 

00 

00 
~ 

00 

00 

50 

00 

00 

00 

"•''•: m ........ on~ 

ltKadirgada eski Bostanıali yeni Eminsinaıt 
mahallesinde Cami içi sokağında 28 metre 
arsanın tamamı. 

Y enikapıda Katip Kasım mahalJesinde Orta 
sokakta 32 No. lu hanenin tamamı. 
Kasımpaşada Nalıncı Hacı Hasan yokuşunda 
232 metro terbiinde bulunan Nalıncı Hacı 
Hasan camii arsası tamamı. 
Çenberli taşta Atikali paşa mahallesinde Sof• 
çu hanında alt katta 14 No. lu oda. 
Çarşambada Kovacı dedemahallesinde Çar· 
şanba caddesinde 141, 143 No. lu 31 Metro 
terbiindeki arsanın tamamı. 

4 - Taliplerin mektep Müdüriyetine hitaben yazacak 
ları istid'anamelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtlarını, 
mektep şahadetname veya tasdiknamelerini ve polisce musad 
dak hüsnühal ilmühaberini ve velilerinin muvazzah adres ve 
tatbik imzalarını ve dört adet vesikahk fotoğraflarını 

lstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

~r Istanhul Umumi hapishane ve tevkifhanesiyle Usküdar 
Hapishanesi için mübayaa edilecek 59 hin kilo mangal kömü-
rü ile 600 çeki odun münakasaya vazedilmiş olduğundan ta
liplerin şartnameyi görmek üz ere her gün Adliye Levazım l 
dairesine ve münakasaya iştirak edeceklerin 12-9-934 çar- \ 
§amha günü İstanbul Vilayeti muhasebeciliğine müracaat-

428 00 

Langada Çakırağa mahallesinde Sultanca• 
mü sokağında 77 numaralı ve 72 metro ter• 
biinde bulunan arsanın tamamı. 

9 Uzunçarşıda Yavaşça şahin mahallesinde S l 
metro terbünde bulunan Saman Viranie\1\'e 
camii imamına meşrutahane arsası. 
Kadirgada Şehsuvarbey mahallesinde Bo5• 

tan sokağında 15, 17 No. lu 326 metro ter• 
hiinde bulunan arsanın tamamı. . de 
,Usküdarda Rum Mehmet Paşa mahallesın 
Arasta sokağında 6 No. lu dükkanın taJlla~ 
mı. ı 

Tophanede Ilyasçelebi mahallesinde ı:~r~: 
sokağında 14 No. lu ve 123 metre terbııJJ Jl 

raptetmeleri lazımdır. ı 
5 - Kayıt muamelesi 16 Eylül 1934 pazar gününe 

kadardır. Taliplerin muayenei sıhhiye için yevmi mezkiira 
müsadif pazar günü saat dokuzda bizzat mektepte bulun 
maları lazımdır. (3858) 4668 

ları ilan olunur. (4933) 5344 

Umumi Neşriyatı ve }'azı iş leri Müdürü ETEM iZZET, ._. 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. _ş, 

bulunan muvakkit meşrutahanesi arsasını 
tamamı. 

"d Yul{arıdaki mahlUI emlak satılmak üzere yirmi gün Dlıı t 
detle ilana konmuştur. ihalesi 12-9-934 çarşamba günüal::i 
15 tetlir. Taliplerin pey akçeleriyle beraber mahlulat k 
ne müracaatları. ,(5012) 


