
l tihap defterleri dün indi
rildi. itirazı olan rey sahip
lerinin daha üç gun mahkeme 
ye müracaat hakları vardır. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Meb'uıu MAHMUT 

Amerika' da kanlı grevler 
devam etmektedir. Y enidcn 
100 bin kişi grevcilere iltihak 
etmiştir. 
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Belediye seçimi 
~4.NKARA: 19 eylül - Memleke
.n her tarafında yeni belediye se

tllıi İçin hümmalı bir faaliy~ v8:r. 
~ Yeni intihapla cümhurıyetın 
liır.lediye kanunu ikinci dört sene
b tatbik devresine girmit olacak· 
.t. Nihayete ermek üzere olan bi
~~i dört senelik devrenin, belde-
tın ve sakinlerinin mütterek ve 
~deni ihtiyaçlarını tanzim ve 
l •'W'iye noktaaından nasıl bir netice 
'tdiğini bir hükme bağlamak 
~İişkül ise de, bir çok . belediyele
~Q hu müddet zarfında müsbet it· 
'th dkl ..• . bul atar 1 arını ogrenmıt u-
lılıyoruz. 

N ŞEHiR 
~ şt!f'~t Halil Bey arkadapmı-
1~~ elıır M ecliai intihabatı bas-
ı._ ~erı "Ş h · • 
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1 Gazi Hz. dün akşam 
• • 
§ Istanbuldan ayrıldılar 

1 -
Ankaraya dönen Reisicumhur 

Hz. ne Başvekil ve Dahiliye 
Vekili refakat etmektedirler. 

Büyük Reiı Ankarada meraıimle karıılanacaktır. 
Hafta içinde Turhala gitmeleri muhtemeldir. 

BeJgrattaki konferansta da Türk tezi 
alaka ve dikkatle takip edildi 

Zeki Mesut Bey 
Ayın 24 ünde Yddızda toplanacak o· 

lan beynelmilel parlamentolar konferaıı
ıma iıtirak edecek murahhaslar gelme. 
ğe baılamıılardrr. 

Dünkü ekspresle F ran11z murahhaı
~nndan ve ayan azasından M. Reriflon 
ile parli.meııtolar birıliğinden M. Jean 
f!erbert tehrimize ırelmiılerdir. M. Re
Yillon Perapalas ve M. Hertıert'te Lon· 
dra otellerine miaafir olmuılardır. Bu· 

aün de Patriı vapurile Fransız ve lrlan
da mmahhaılarile konferans müzakera
tmı yakından takip etmek üzere Fransız 
mebuılanndan mütekkep bir heyet te 
ıehrimize ııelecektir. 

Iran mUTahhaslanıım ela bu alıtamki 
T oros ekıpnısile ııelmeleri beklenmekte· 
dir. Pazar ııünü akf8111ı da Y oguslavya 
murahhas heyetinden baıka Y ogudav 
mebuaan ve ayanındaıı bir grupun teh· 
rimize geleceği haber alıllDllftır. 

Yıldız sarayında da konferanı hazır• 
bklanna devam edilmektedir. 

Parlamentolar iktisat konlerann 
Parlamentolar birliği ile, parlamento

lar ticaret konferanaı Türk grupu umu· 
mi katibi Dıyarbekir mebusu Zeki Me
ıut bey Bela-rat konferanıma murahhaı 
olarak gitmiıti. Dün §ehrimize dönen 
Zeki Meıut bey bize konferans müzake· 
ratı hakkında ıu beyanatta buluıımuı· 
tur: 

- Bu seneki parlamentolar ticaret 
konieranaı Belgratta toplallDllıtır. Kon· 
ferantm içtima ve çalı§ma kısmı 16 ey. 
lülden 19 eylüle kadar devam etmitt:ir. 
Belgrat toplantısı ticaret konferaııılan• 
ıun on clokuzuncusudur. Buna 22 mille
te menıup 160 muralıhaı iıtirak eyle
miıtir. Murahhaılva refakat eden b,. 
dmlann mikdan da 60 • baliğ olmuıtur. 
Y oğualav tertip heyeti koııl'eraııtın iyi 
prtlar içinde çalıf8bilmesiııi temin için 
her teY yapmıı ve mİlafirpervertik ııöa
termittir. 

(Devamı C! mcı aalıifede)' 

~el . e ır., e ait yazdığı ma-
/ıiıeı:~rı _üçüncüsünü bugiiıı iç sa
l~ ok,, •mızde zevkle ve istifade i- 1 
~~ .~acaksınız, arkadaaımız bu 
.._ llcu m kal . · 
··•1ıcı..ır a. eaınde eski ,ehirle, 
•e ;ıı fehır arasında bir mukaye
b.._ .aPmakta ve "yeni ,ehir . 
~Q il .,ın 

~ir. vası arını tahlil etmekte • 

• 

Yeni emniyeti umumiye müdürü Şükrü Bey dün Ankaraya ·ı k .. Tk gıme 
ırzere ra yadan ıreldi •.• 

Alman milleti 

Fransa ile bir 
j Amerikadaki isci karısıklıkları 

Yüz bin kişi daha greve 
işt:rake karar verdi 

. 
Anlaşma tesis 
Etmek istiyor 

BERLIN, 20. A.A. - Pariste çıkan 1 
Entranıijan gazetesi Nureınberg'te 
milli soayalist kong
resindeki muhabiri- r--~=

nin fırka ikinci rei· 
ıi M. Heı ile yaptı 
ğı mülakatı neıret· 
mektedir. 

M.Hes demiıtir ki 
" Hitlerin Almanyr 
için büyük tasavvur 
ları vardır. Bu ken
disi için ailahla el
de edilecek herhan-
ııi bir muvaffakiyet- "'. 
ten daha ziyade e- 1 
hemmiyetlidir. Hit- M . Hess 
!er kendi milleti ve dolayisiyle bütün 
dünya lehinde harsi aahada büyük 
ıeyler yapmak iatiyor. Bunu tahak
kuk ettirmek için Alman milleti sulh 
ve huzura muhtaçtır. Fransa ile anlat· 
ma karıılıklı hüsnüniyet ile elde edi
lebilir. Alman milletinin bu anlapna· 
yı istediği meydandadır. Ve Fransız 
milletinin ekseriyeti de bunu iste
mektedir. Ancak Fraıua lıükômetinin 
de Alman hülr.Unıe~i gibi açıkça anlat· 
ma ıiyaseti lehinde bulunmaaını arzu 
ederim.,, 

İhtikar 

Alh gün içinde yapılan 
itira:ılar tetkik ediliyor ,. 
Dün Beykoz ve Sanyer kazalarında, 

fırka yoklama talimatııameıi mucibince 
yoklama yapılmıı, bu kazalarda belediye 
mecliai aza namzetleri teabit edilmiıtir. 
Yoklamalarda vilayet, kaza, nahiye ve 
aemt ocakları idare heyetleri hazır bulun 
muıture 

Mahallelere aıılmıı bulunan intihap 
delteTleri dün rakf8Dl saıat (6) da incliril

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Mecidiye köyüne 
Tramvay 
Sirkeciden Mecidiye kö

yüae tramvay 
işletilmeğe başlandı 

•••#""K-· f 

Bir çok ıehirlerde grevcilerle polisler ara· 
sında kanlı arbedeler devanı etmektedir 

NEVYORK, 20. A.A.-
Mensucat sanayi mer• 
kezlerinden bazılannda. 
yeniden çıkan karl§ık

lıklar, efkarın hala mü· 

teheyyiç bulunduğuna 

delilidir. Sulh ümitleri, 

tuvaaaut komitesinden 
yakında bir rapor a]. 

mağı bekliyen M. Ruz• 
velt'in ,tamamile, ıah· 
ımda toplanmaktadır, 

Bu raporun, ihtil&fm 
hallini kolaylqtıracak 

bir zemin ııöstereceği 
tahmin ediliyor. 

lı ihtilôllarını hal için çalııan M. Rooseıılt ııe 
Me•ai Na:ııırı Mra. Perkins 

Belmont'da dü ngece hadiı olan ar
bedeler arumda, bir askerin ıüngü 
darbeaile yaralı düten bir itçi ölmiif· 
tür. Grevcilerden daha on İl<İ yaralı 
vardır. Bu havalide vaziyet pek ziya• 
de ııerııindir. 

. Leviatonda ilci fabrika dahe ka • 
panmağa mecbur olmut ve yedi kiti 
tevkif edilmittir. • 

NEVYORK, 20.A.A. - M. Gorman, 

mensucat ameleainden daha yÜz bin 
kitinin pazartesinden itibaren ııreve 
iıtirake davet edildiklerini haber ver· 
mittir. 

Vat~rvil' de akf8D1 üzeri, yeniden 
arbedeler olmuıtur. Polisle beraber 
miliı kıtaları grevcilere karıı müca· 
dele etmektedirler. 

Filadelfiyada, zabıta, yüzlerce grev
(Devamı 6 mcı ııabüede) 

M. Barthou M. Llt viııolla konuıu;ııor 

M. Barthou diyor ki: 

Evvela fikirlerin silahsiz
lanmasını temin etmelidir 
Fransız Hariciye nazırı bir nutukla Sovyetlerin 
sulh davasına yapacakları hizmetleri anlattı 

CENEVRE, 20.A.A. - Milletler ce· 1 mından muhakeme edecektiniz, hal· 
miyeti meaaiaini takibe memur bey· buki aranızdan bazılan, milletler ce-
nelmilel ııazeteciler birliği, meclis İl• miyetinde temsil olunan memleketler• 
zaaiyle heyeti umumiye reai ıerefine den her birinin ayn ayrı dahili siya-
ıenelik ziyafetini dün akıam vermit· seti bakımından muhakeme etmekten 
tir. kendini alamadı ve h•tıa bir takımı 

M. Sandler beynelmilel matbuatı kendi memleketlerinin dahili siyaseti-
ıulfı eserinde teıriki mesaiye davet et• ne de geçti. Ecnebi memleketler ve 
mittir. onları temsil edenler kirletilmek istenir-

M. Bartu, kendisinin hazır bulunan oe yalnız basit misafirperverlik kanun• 
bütün gazetecilerden daha eıki bir ları çiğnenınit olmaz M. Bartu burada 
aazeteci olduğunu söyledikten aoııra lsviçre matbuatının Sovyet Rusya aley-
demittir ki : hindeki tiddetli makalelerine telmih 

" Çok mühim bir hadise oldu. Siz etmektedir, fakat ayni zamanda en ip 
bu hadiseyi beynelmilel ıiyuet bakı- (Devamı 6 mcı sahil ede) 

,mııııunııoıınınuıııııı lllWlllll111111111ımıanınıııınmmı1111ıurııunmamıuı~ 

Görüşler 

( Ateş - Güneş) te güneşlendim. 
AkaGONDOZ 

EğeT (Ateı. Güneş) Kulübü- 1 millet) dedireceğiz. Dedirmeğe 
nü görmeden (Dikmen') e dön- başladık bile. En yeni örnek (A. 
aeydim; neye göremedim? diye te, - Güne,) Kulübünün deyilir 
donakalacak.tun. Fakat ikinci deyilmez (maddi manevi) kuru
baıkcını Kemal Salih'in arkad~ş- luşudur. lstanbulda olsun, dışar· 

ı ça aygısı ve nazık klavuzluğu ile dan gelsin, her ihtiyar ve genç 
Sirkeci· Mecidiyeköyii arabalanrıo gittim, gezdim, gördüm. Ve henı aydınlıya "münevvere,. her yanı~ 

dan birisi güneşlendim, hem at(!flendim. giizel ve başaTımlı olan ( At(!f • § 
Dünden itibaren tramvay §İrketi, Sir- hem de alevlendim. Güneş) Kulübünü görmesini sa-§ 

keci ile Mecidiye köyü araamda yeni bir [ıklarım. fi 
tramvay batıl açmııtır. Son seneler için- 3 Bizlere düne kadar aiyaaette 1 
de Mecidiye köyü oldııkça ııeniıleırUı, = (Haata adam) ve cemiyette (el· Ankara'daki (Anadolu Kulü-
bir çok binalar, hatt~. ~r ka~ apa~ e! leTinden biT feY gelmeyen kala- lıü) nden sonra Türkiyenin hiç 
yap.ılmıttır. Bura11 buyuk bır aayfiye 3 balık) derlerdi. Bugün (en dinı- bir aosyetesi (Ateş . Güneş) ka-
yerı olmaktadır. = d"k d"pd" . . ) d" " .. l t • d h l Köy halkı ötedenberi b kad I ' ve en ı ırı ınıran ıyor • ar guze , emız, mo ern, c e = 
tramvay yol~nun uzatılma:;:;~stiyor;,:. lar. Dedirmeaini bildiğimiz ve görüklü "hedefli,, ve ülkülü bir ~ 
Nafja ye1.aıeti bu isteği muvafık bul- başardığımız için. Ötekini de ce· 'ey. kur~mamıştır. Bu gibi kulüp-= 
muı, tı~e.te bildinnittir. Şirket te ka· miyete verdiğimiz yüksek ör • lerın çogalmasını, ömrümün ço- = 
bul ebniıtlr. ;;;; neklerle (elinden heT fey gelen (Devamı 6 ıncı sahifede) §il 
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TARiHi TEFRiKA: 148 
... 

ttihat ve 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN 
Her hakkı mahfuzdur. 

• 

Terakki! 
BIRAK.TiCi VESiKALARA GORE) 

Y=an: A. C. 
~~~~--.... --~~~ 

Kongreye gelenler evvela Osmanlı 
hükumetinin temamiyeti 

mülkiyesini kabul edeceklerdi ... 
Kongre üç gün devam edecekti. 

Ruzname teşkilat bürosu tarafın
dan tanzim edilmitti. içtimalar ale
ni olmıyacaktı. Fakat verilen ka
rarlar, kongre dağılır dağılmaz ne~ 
redilccekti. Kongre esnasında ihti
laf zuhuruna sebep olmamak için 
teşkilat bürosu tarafından tesbit 
edilen esaslı noktadan ba,ka bir 
şey müzakere o!unmayacaktı. Kon
greye iştirak edenler Osmanlı dev
letinin tamamiyeti mülkiyesini ka
bul ettiklerini tasdik edeceklerdi. 
Kongre reisleri münakataları ida
re için tam salahiyete malik bulu
nacaklardı. Kongre kararları ekse
riyeti iri. ile kabul edilecekti. 

Kongrenin küşat içtimaında her 
fırkaya mensup birer azadan mü
rekekp büyük bir komisyon te~kil 
edilecekti. Bu komisyon kongreye 
arz ve kongrede müzakere edile
cek karaları tanzim ile metgul ola
caktı. 

Son içtimada, alınan kat'i karar
lar ckunacak ve ondan sonra daimi 
komisyon l!.~aıı seçilecekti. Bütün 
ko.1gre azası, evvelce büyük komis
yona kabul ettirmek şartile teklif
tf' bulunmak hakkım haiz olacak
lardı. 

Gelecek kongrenin toplanma ta
rihi kongrede kararlaştırılacaktı, 
fakat daimi komisyon icabı bale gö 
re umumi içtimaı daha evvel yap
tırmak hakkını haiz olacaktı. 

Nihayet teşkilat bürosu içtimaın
tla kongre için üç reis namzedi 
ı:östermeğe de karar vermişti. Bun
ların üçü de birer gün riyaset ede
ceklerdi. 

Rütün bu hazırlıklar ikmal edil
dikten sonra kongrenin ki.nunuev
velic yirmi yedinci günü öğleden 
soma saat üç buçukta toplanması
na karar verilmifti. Bu hazırlıkla
rın tamam olduğuna dair alaka
darlara gönderilen bir tamimin so
nunda deniliyordu ki: 

"Cümlenizi hep bir arada gör
mek saadetine nail olacağımn:dan 
dolayı çok !eviniyoruz. Hepimiz 
nuazzez bildiğimiz ayni gaye için 
;alıfıyoruz. Bundan dolayı kendi
mizi ne kadar tebrik etsek azdır. 
Bu büyük itin muvaffakıyetle neti
ceienmesi ve o itten bedbaht mem
leketimizin vasi mikyasta müstefit 
olmasını halisane temenni ederiz,, 

Bu tamim gönderilinceye kadar 
gayet uzun ve tiddetli mün~
lar olmu~tu. Bu münaka,alar 25 
~ün devıı.m etmişti. "Osmanlı mu. 
halef et fırkaları kongresi,, namı 
verilen bu toplantı için hazırlanan 
riizname ?U idi: 

1 - Kongrenin küsat merasimi . ' 
2 - Kongre azasının mandala-

rının muayenesi, 
3 - Reislerin intihap olunması, 
4 - T e,kili.t bürosunun raporu, 
5 - Kongre komisyonu azannın 

intihabı, 

6 - Kararnamelerin okunması 
a} Abdülhamit idaresinin de~

rilmesi, 
b) lstitari bir idare tesisi • 

ihtilali vasıtalara müracaat edile
cektir. Bu vasıtalar hakkında şun
lar söylenebilir: 

1 - Gaze~eler ve beyanname • 
!erle bütün muhalif fırkaların şim· 
diki hüklımeti istemediklerini ve 
bunun esbabı mucibesini yeknesa"k 
olarak ilan etmek, 

2 - Muhtelif Osmanlı unsurla
rının, simdiki idareyi yıkmak ve 
Meclisi Meb'usanın toplanmasına 
çalışmak maksadile birleştiklerinin 
ilanı, 

3 - Ecnebilerin müdahalesini 
kat'iyyen reddettiğimizi bütün dev 
Jetlere gönderilecek müşterek bir 
nota ile beyan ve gazetelerle de i
lan etmek, 

4 - Tethi~ ile memleketi ateşi
çine sokmak, bu suretle ecnebile -
rin müdahalesini davet etmek ve -
yahut müstebit hükumeti daha zi -
yade şiddet göıtermeğe sevketmek 
usulünün kat'iyyen reddedilmesi, 

5 - Münferit isyanların ve icra· 
atın her ikisi tatbik olunabi-lirse de 
bunun için icraat mıntakalan tayi
ni, bilhassa Erzurumda vesair ma
hallerde bizim tarafımızdan muva
fakat vukubulmadıkça umumi ihti
lal hareketlerine Ermenilerin itti -
rak etmemeleri ... 

Terakki ve ittihat Cemiyetinin 
Paristeki harici merzeki, Seli.nik • 
teki dahili merkezine gönderdiği 
bir mektupta kongre hazırlıkları 
hakkında a~ağıdaki maliimatı ve • 
riyordu: 

"Görüleceği veçhile davetname
ler, pıogramdan ve nazariyattan 
kat'iyyen bahsedilmemek üzere ve 
tesanüdü bozmamak azınile tanzim 
edilmiştir. Kongrede müttehiden 
tam bir ahenk içinde çalıtılacağını 
zannediyoruz. Böyle bir itilafa gi
rittiğimizden dolayı asla aldanmıt 
değiliz, belki menfaatler bile te • 
min edeceğiz. Bir kere idarei ha
zırayı yıkalım, Meclisi Memb'usa
nın toplanma.sına muvaffak ola" -
lım, ondan sonra muhtariyet idare 
almak sevdasında gezenlere söz an 
latmak kolay olur. Çünkü o vakit 
maddi ve manevi kuvvetlerimizi 
felce uğı·atan istibdat ortadan kalk 
mı~. olacağından bu gibi hallere 
karşı mukavemet göstermek için 
yegane çare olan milletin hayat 
kuvvetlerini ihya etmek mümkün o 
lacaktır. 

Şimdilik komisyonda tek bir ih
tilaf noktası vardır: "Meclisi umu
mi., yerine "Meclisi müessesan,, ta
birini kullanmak İstiyorlar. Prens 
Sabahattin Beye kalsa, o bu tabiri 
daha dünden kabul edecek. Fakat 
bu kelimenin tarihi mi.nası ehem -
miyetli olduğundan, ileride ve en 
ziyade sükuta ihtiyacımız olduğu 
bir zamanda bir ihtilafe sebep ol • 
mamak için biz kabul etmiyoruz. 
Şimdi müzakere bu tabir etrafın • 
da cereyan ediyor. Bu ihtilaf ta 
bertaraf edilirse komisyon esas va
zifesini bitirmit olacaktır. 

-Bitmedi-

MiLLiYET CUMA 21 EYLUL 19'.34 

HARiCi HABERLE· 
Dünya sıılhü için 

Silah fabrikatörlerinin 
usulleri birer tehlikedir 

' ...... . 
Amerikadaki silah ticareti tahkikatı esna

sında bir ayan azasının söyledikleri 
VAŞiNGTON, 20 A.A. - Ayan mec- Komisyon namına söz söyliyen a • 

!isinde müle§ekkil silô.h ticareti tahkik yandan M. Bone demiştir ki: 
komisyonu, yabancı devletlerden ı;c:len "Biz Amerikalı vatandaşların mühiın-
protestolara zımnen cevap olarak ncş • mat fabrika ve tüccarları tarafından dün- 1 
rettiği beyannamede: "Biz, milletlerin h l af d k il ı il · 

h 
yanın er ar ın a u anı an usu erı 

a laki vaziyetlerini değil, hususi silô.h milletler sulhu için bir tehlike teşkil et-
ticaretini tahkik ediyoruz., diyor. tiğini bılmclcrini istiyoruz. Bu hadisclc· 

Dünkü İçtimada, "federal laborato · r· d k k · · \ b" , ı mey ana çı arma ıçın namus u ır 
rıea İncorporated,, şirketi reisi M .. Y ung, ta d · H" b" Am rz a sarfı mesaı· ettık. ıç ır C• 
kendi müessesesinin Kolombiyada elde · rikalı kumpanyayı bundan masun bırak· 
ettiği işlere mukabil, Amerika deniz z.a. 
bitlerinden Stronıır namında birine ko • madık. A VTupa milletlerinin de bu mü-
miıyon verdiğini söylemiştir. himmat fabrika ve tacirlerinin tesiratın .. 

dan kurtularak buna mümasil tahkikat 
VAŞINCTON, 20 A.A. - Silahlan- heyetleri tesis edeceklerini ümit ediyor 

ma tahkikat komisyonu, federal labora· ve bekliyoruz. 
lory kumpanyası tarafından cenuhi A • 
merikada bomba, el bombası, ve ıüfek Federal laboratoris kumpanyaiırun 
satıılanru arttırmak için kullanılan gay- Venezeoll.a acentesi miralay Desanta 
ri ahlaki usuller hakkındaki tetkikatı • Anna 1932 senesinde aldığı komisyon • 
na d~vam ederek bu kumpanyanın mü . dan yüzde 50 sini resmen ve büyük bir 
mes • .Jlerini iıtima etmiıtir. kısmını da gayri resmi olarak hükumete 

Bunlar Avrupa kumpanyaları vekil • vermek mecburiyetinde kaldığından ıi· 
\eri tarafından kullanılan ayni usulle • kiyet etmiıtir. 
ri kendilerinin de ittihaza mecbur kal - Almanya süiih bedellerini Ame • 
dıklarını bildirmiılerdir. rikaya peşin öd emi1 

Bu kumpanyanın acentesi M. Joinaa 
elyevm komisyonun elinde bulunan ba- LONDRA, 20 A.A. - Almanyanın 
zı evrakın nctredilmemesini talep etıniı, Arnerikadan satın aldığı harp levaznnı • 
ve aksi takdirde Amerikanın cenubi A- nı peşin olarak tediye ettiğine dair Va
merika ticaretine tamamile hathne veri- ıington tahkikat komisyonundaki be.. 
leceğini söylemiştir. yanal lngiliz it mahafilinde çok fena bir 

Buna rağmen komisyon mühimmat teıir yapmıştır. Şayet bu keyfiyet doğ. 
fabrikalarının düşecekleri müşkül vazi- ru İse Almanyanın ileri sürdüğü dö -
yeti nazarı dikkate almaksızın tahkika • viz yolduğu iddiası bütün kıymetini kay. 
tını ilerletmeğe karar venniıtir. betmektedir . 

Komiteci taarruzları 

Yunan _ Bulgar 
hududunda bir 
müsademe mi? 
SOFYA, 20 (Milliyet) - Dramadan 

Belgratta çıkan "Politika,, ga -
zetesine telgrafla bildirildiğine göre a
yın on altısında Bulgar - Yunan budu • 
dunda bir müsademe olmuıtur. 

Yunan hudut muhafızları birkaç ki
tinin Bulgar toprağından Yunan hudu
duna doğru yürüdüklerini gönnüıler ve 
bunları komiteci zannederek üzerltti • 
ne ateş etmiı!erdir. Sabaha kadar de • 
vam eden müsademe neticesinde bir Yu
nan zabiti ölmüı ve bir diğeri de yua • 
lamnııtır • 

Bulgar harbiye nazın ceneral Zla
tef, asla böyle bir müsademe vuku bul
madığını ve haberi tekzip etmelerini ga
zetecilere söylemiştir. 

Yanan gemi 
Yanarken olduğu yerde 
delicesine dönüyormuş 
NEVYORK, 20. A.A. -Yanan Mor

rocaıtle vapurunun çarşçıbaıııı, kap· 
tan güverteıinden makina dairesine 
a.on olarak verilen mnrin: iskele cihe· 
tinden fullispit tornehet ve sancak· 
tan tornistan fullispit olduğunu ve ge
minin bu ıurctle boyuna ve delicesine 
döndüğünü aö}'t!miştir. 

Biraz sonra ,ta.hamınül edilmez biT 
raddeye gelen aıcak ve dumandan, bu 
kumandanın iaa11na imkan kalma • 
mııtır. 

NEVYORK, 20 A.A. - Morakaslt 
vapurunun dördüncü auvat1ii, kaptan 
M. Vilmot'un bir suikast neticesinde 
öldüğü iddialanru tekzip ederek mu· 
maileyhi kendisinin baktığmr n hiç 
bir cebri emmareai görmediğini aöy

fngilterede 

Maden amelesi ile 
patronlar 

arasındaki ihtilaf 
LONDRA, 20.A.A. - Gal eyaleti 

sendikalarının l~0,000 den fazla ma
den amele&ini temıil eden murahhaa• 
lan ücretler ihtilafı hakkında milli 
federasyonla görü~ek Üzere Londra
ya gelmiılerdir .E ilhakika maden sa
hipleri 1915 e ni.betle ancak yii:z:de 
20 dereceainde artırılmış olan Ücretle· 
ri daha ziyade yÜkseltmek istemi
yorlar. Halbuki hayat pahalılığı yüz
de 42 arbnıttır. Patronlar ile amele 
araarnda niıandanheri devam eden 
müzakereler birinin teklif elliği ha
kem usulünü diğerinin kabul etmeme• 
si yÜzÜnden henüz hiç bir neticeye 
vaınnanıııtır. Bundan iki ay evvel &• 

mele ücretlerinin yüzde 28 artmlma-
. oına muvafakat etmek suretiyle bir 

tavizde bulunmuı İso de patronlar bu
nu da reddetmiılerdir. Amele murah
hasları milli federasyonla görüıtük
ten sonra madenler nazırmı ziyaret e· 
deceklerdir. 

Sar meselesi ve 
Amerikalılar 

NEVYORK, 20 (A.A.) - Sar sta
tükosunu müdafaa için muhtelif nazi a
leyhtan Amerikan teıekküllet"i tarafın • 
dan bir komite tesis olunmuştur. 

Bu komitenin kanaatine göre, Sarın 
milli sosyalist Almanyaya avdeti binler
ce iıçiyi bir tethiş rejimine tabi kıla -
cak ve dünya sulhunu tehdit edecek • 
tir. 

Sovyetlcr ve Arnavutluk 

-

Demir ve kimya sanayii 
" 1 •••••• 1 

lktısat Vekili Celal B. Ereylide tetkik- ~ 
lerini bitirdi. Ankaraya dönüyor &

1 

ERECLI, 20. A.A. - iktisat Vekili Mahmut Celal Bey demirse· 
nayii ile kimya senayiinin yerini tayin için tetkikatta bulnumak üzere 
refakatındaki heyet ile birlikte şehrimize gelmiştir. Vekil Beye Aııııs· 
turyada Leobende kain yüksek maden mektebi mineroloji ve madc~ 
iktisadiyatı prolösörü M. Granik refakat etmektedir. Profösör Vekıl 
Beyin Ankaraya avdetinden sonra yapacağı seyahata da iştirak ederek 
fenni mütalaalarını beyan edecektir. • 

Ereğli civarında yapılan tetkikat ile Zonguldak vilayeti dahilindeki 
tetkikler tamamlanmış oluyor. Vekil Bey şehı'İmiuleki balık korıserııa 
imalathanesini gezmiş ve gördüklerinden memnun olmuşlardır. 

Vekil Bey Ankaraya dönmek üzere otomobille Zonguldağa avdet 
etmişlerdir. 

EREGLI, 20.A.A. - lktİ$at Vekili Celiil Beyefendi, halkın çoşkıı11 
tezahüleri arasında ve saat 12 de buraya geldiler. 

Meksikada şiddetli zelzeleler 
MEKSIKO, 20 .A.A. - Talpacuale, Konseptionde, GramaJor ve 

Zapotes köyleri oldukları gibi ma hvolmuştar. Bir veba salgınırıdaJI 
korkuluyor .Kurtulanlar çadırlarda yaşamaktadır. . 

MEKSIKO, 20.A.A. - Jolisko hükumetinde üç köy şiddetli bi! 
zelzele neticesinde harap olmuştur. Ankaz al.tında bir çok kimseler()(Jıfl 
kalmış olmalarından korkuluyor. Şimdiden 9 ceset bulunmuştur. Z 
yaralı vardır. 

Vazifelerini terkeden işçiler 
IZMIR, 20 (Milliyet) - Halkapınar şayak fabrikan amelesitıde~ 

100 kişi yeıımiyelerinin götürü işe tahvil edilmesi yüzünden vazifeJerı· 
ni terketmişlerdir. Bunlar adliyeye verilmişlerdir. 

Buğdag ihracı için kararname . 
ANKARA, 20 (Milliyet) - Ecnebi şirketlerin faiz ve temettil 

hissesi olarak hissedarlarına gönderecekleri dövizlerin Ziraat Barı/tD' 
sından buğday mübayaası suretile harice çıkarılması hakkında bir Jıa
ıoeırname projesi h=ırlanmıştır. 

Kararname önümüzdeki günlerde icra vekiHeri heyetinde müzake• 
re edilecektir. 

Gümrük varidatı artıyor 
ANKARA, 20 (Milliyet)-Maliye vekili öğleden sonra gümriilı' 1 

ler umum müdürü Cemil Beyi kabul ederek gümrükler varidatı hakk•fl' 
da malumat almıştır. 

Diğer taraftan gümrük ve inhisaı•lar vekaleti de Maliye vekiiletifl
6 

varidatın artmakta olduğuna dair bir rapor vermiştir. • 
Moskovadaki Türk sanayi heyetı 

şeref ine bir ziya/ et verildi . 
MOSKOV A, 20 ( A.A.) - Sanayi komiser vekili M. Kaganollff 

Moskovada bulunan Türk sanayi heyeti sereline bir ziyafet vermiştı~· 
Bu ziyafette Türkiye büyük elçisi Vas.ıl Bey, elçilik erkanı, karİCI' 

ye komiser vekili M. Krestenski, harici ticaret komiıeri M. Elyaıı_aı 
M.Suriç, ve Sovyet ittihadı hükumet bankası reisi M. Maryasin hazır bıı 
lunmuslardır. 

Ziyafet sonunda M. Kaganoviç ve Krestinskinin nutuklarına bii • 
yük elçi Vasıl Bey ue Nurullah Esat Bey mukabele etmi,lerdir • 

Dahiliye Vekili tekrar istan-
bula gelecek . 

"A.N KARA, 20 (Telefonla) - Yann şehrimize gelecek olan Oahı • 
liye vekili Şükrü Kaya Bey bir iki gün sonra tekrar lstanbula dönecek 
tir. Kendİ$i Hariciye Vekii~ti vekili bulunduğundan lstanbulda topltı' 
nacak beynelmilel parliimentolar f.on/eransında hazır bulunacak vı 
ilk toplantı gününde murahhaslar şerefine bir ziyafet verecektir. 

Ankarada intihabat hazırlıkları 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Belediye intihabı için yapılan h~ır: 

lıklar bitmiştir. Delter~er pazartesi günü asılacak ııe intihaba blritıC'' 
tqrinin onunda başlanacaktır. 

Dil bayramı ı 
ÇANKIRI, 20 (Milliyet) - Halkevi 

heyeti toplandı. 26 eylülde dil bayraııu 
hazırlıklari etrafında konuıuldu. Bayram 
balkevinde yapılacaktır. Mebusumuz Ta
lat , muallim Recai Beyler Türkçe kon· 
feranslar vet"eceklerdir. 

Fahrettin Pş. Ankarad• 
ANKARA, 20 (Milliyet) - Ordu ,,,U: 

fettiılerinden Fahrettin Pata bu ,,-,Jı 
ki trenle eehniıtir. 

Adliye Vekili geliyor .. c) Bu gayeye vi.sıl olmak için 
muracaat olunacak ihtililcuyane 
ve sulhperverane vasıtalar. 

7 - Bu üç meseleye dair müna
lcatalar yapılması, 

8 - Kongrenin son ve kat'i ka
rarları, 

ROMA, 20 (A.A.) - Amavutfok 
ile Sovyetler arasmda diplomatik ve 
konsolosluk münasebetlerinin tesisini te
zammun eden notalar, evvel.isi gün Ro
mada, iki devlet maılahatgüzarlan ara • 
smda teali edilmiıtir. 

l,--=~~------------------...:_;,_, __ ~~------) 
_ EC EBi MATBUATINDA OKUDUKLARIMIZ _ 

)emiıtir. 
IZMlR, 20 (Milliyet) - Adliye V" 

kili Saraç oğlu Şilkrü bey 1.ıanbu1'ı lı" 
reket etmiıtir • • 
ispanyada ibtilAI -~, 

9 - Muhtelif tekliflerin tetkiki 
lO - icra komitesinin tayini - Dai'. 
mi komitenin nizamnamesi, 

11 - Gelecek kongre içtimaının 
tarihi, 

12 - Kongrenin kapatılması. 
Bu meseleler üç gün zarfında 

?1ünakaşa edildikten sonra kongre 
azasına bir ziyafet verilerek işler 
tatlıya bağlanacaktı. 

T eşkili.t bürosu bu itleri hal ve 
kongre içtimaını hazırlayıncaya ka 
dar geçen 25 gün zarfında müna • 
vebe. ile _bir gün Terakki ve ittihat 
Cemıyetı dairesinde, bir gün de 
~rens Sabahattin Beyin idarehane
sı.nde toı:ılanıyordu. Büroya Terak· 
kı ve lttıhat Cemiyeti tarafından 
Ahmet Rıza ve Sezai Beyler p 
S b h 

• , ren• 
a a att.ın Bey tarafından Fazlı 

ve ~r. Nıhat. Beyler tayin .edilmi,. 
lerdı. Ermem Drotak komıtesi na • 
mına Malumyan Efendi hazır bulu
nuyordu. Diğer Ermeni komiteleri 
namına Sarafyan ve Anmeghyan 
Efendiler gelmitlerdi. 

Terakki ve ittihat Cemiyeti bu 
tetkilat bürosuna yaptığı teklifle • 
rinde diyordu ki: 

- Maksada vüsUl için kanuni ve 

Macaristan - İtalya 
ltalyan - Fransız mukareneti mÜ· 

nıuebetile Macar sabık B04uekili Kont 
Bethlen. cumarteai gÜnÜ Pe&ti Naplo 
gazetesmcle neırettiği bir makalesin
de MacarU.tan'ın dıf siya.set bakı .. 
mından vazıyetini tenkitk • b. t t 
k .k "b" ar ır e • 

ı e ta ı tutmuıtur. Bugün bütün Ma-
car ~atbuatı Kont Bethlen'in bu ma
kale&rle meşgul olmaktadır. Bu ma· 
kale, matbuatın ekseriyeti tarafından 
•İyasi bir Sensation diye tav&if olu
nuyor. 

Bu münasebetle Eski Kurier gaze
tesi, Macar~tan'la ltalya araınnda 
mevcut do&tane münasebetten bir 
Paris-Romtı yolu açaılmağa bQfladığı 
11ralarda istifade ederek haklı olan 
Macar mutalebat• için Franaa'nın mu• 
va/akalını temine çaltfm.asını Macar ... 
ltalyan müşterek muaisinin şimdi .,,. 
mcre venneıi lci:Am geldiğini yazmak
tadır. 
"u· N J emzedek,, gazetesinde nü-

luz •ahibi politikacılardan bir çoğu 
Kont Bethlen'in makale•ini mevzuu. 
bahsederek beyanı fikir etmektedir
ler. Bu meyanda eaki Hariciye Na:zırt 
Guatcıv Gratz'ın makaleleri dikkate 
pyandır ı 

Mumaileyh diyor ki : (Bethlen'in 
bu makalui vaktile kendisi (yani 
Bet~~en) tar'!lından takip olunan dlf 
polıtıkada ugranılan inkisarı h li. 

L. • ay• 
a .... ettırmekte ve be:Henilen mübala-

1 
ğalı ümitlerin tahakkuk etmediğini 1 
göater,rnektedir.) Maamafih M. Graz, 
Framız-ltalyan rnukarenetinin akıbe· 
tinden Macari.atiın için bir korku va
rit olmadığı likrindcdir. 

Dığer nüfuzlu politikacılar tara
fından vaki beyanatta da Macaristan'· 
ın sükünet ve huzuru kalple ve atiden 
emin olarak intizar edebileceği ve 
Mtusolini'nin MacG-r menfaatlerini 
b.'!ndan •onra da müdafaa eyli.yeceği 
•oylenınektedir. Kont Bethlen cumar
tc•i BÜttü, yani kendi&inin dikkat ve 
h"Y<"Can uyandının me.zkür makale.i
nin intişar ettiği gün, Sillalüred'ten 
B'!.d"P_~f~e'ye avdet etmiş ve B04vekil 
Gombof ıle üç .aat süren bir mülakat 
yapmıflır. Macar matbuatı bu müla
kat? hu&ıui bir ehemmiyet atfetmek
tedır. 

Bu •ırada ecnebi matbuat dahi Kont 
Bethlen'in makale.ini mev.zuu bahset
mektrdir. Paria'te çıkan Temp& gaze. 
te_•i Bethlen'in makalesinde ifQret e
dılen ıu noktaları tebarüz ettirmek
tedir : Macari&tan kendi milli hiui
yctını tatmin için a&gari bir ıey iste• 
meğe mecburdur. Ancak Revi&İon me· 
•elesini artık bundan sonra kendi •İ· 
ya•İ emellerinin ilk mevkiinde tutmak 
mümkün değildir. Bu sebepten dola
yı Küçük ltilôltan Wlacar akalliyet
ler lehinde bir teminat almakla ikti
faya mecburdur. 
. Ter.1ı::,• gaz.etui, Betlılen'in makale· 

sın!'en Şa,,.,t hu IU6ari metali.p ifa 
edılme:ue Macariatan'ın ltalya ile 

m~ffer".~ mesai politika&ına devam et-ı 
mıyecegı,, manmının çıktığını ve bu
nun ltalyanın vaziyetine karıı Bu
dapcıte'nin duyduğu ve artmakta o
lan bir endiıenin alameti olduğunu 
kaydetmektedir. Yine T empa gazete
si, Budapeıte'de Almanyanın Roma 
iktı•adi protokollarına iıtiraki ümit 
edildiğini ve tlalyanuı ar.zum Ü.zerine 
bu manzumede Almanyanın yerini 
Küçük itilafın almlf olduğunu, Ma
cariatan'ın endişe ve memnuniyetsU:
liğinin bundan ileri geldiğini yazıyor 
c:e bu ıerait altında Başvekil Göm· 
böf'ün bugiinlerde Varıovaya yapa· 
cağı ae;yahatin yeni bir ehemmiyet ik· 
tisap edeceğini ve bu •eyahatin hiç 
olmaz.sa harice lıarfl, Macari.atan'ın; 
ltalyada kaybettiğini Polonyada ka
;;ı;anmağa matuf bir teşebbüa olacağı
nı kaydediyor. 

(R!'ichspoat Wien) 

İtalya • Arabistan 
Hicaz ve Necit Kralı lbniuuut'un 

hariciye müsteıarı Fuat Hamza bir 
kaç gündenberi Roma'da bulunmak
tadır. Fuat Hamza Roma'da muhtelif 
ıah&iyetlerle görürmüş 11e laıist reji
minin müteaddit müeaaeıelerini ziya .. 
ret etmiftir. Mösyö Muuolini de 
Fuat Hcunza'yı u.zunca süren .siyan 
bir mülakat için kabul etmiı ve bu 
mül<ikatta ltalya ile lbniauud'un 
memleketi ara111ndaki müncuebetler• 
ait baılıca itler ve me.ıeleler, etraflı .. 

ca müzakere edilmiffir. Fuat Haınz4 
ltalyan Hariciy mürtefClrı Su".!ch ile de 
müteaddit mülakatlGI" ve muzakere· 
ler yapmlftır. ltalya ile lbniuııud_ 
memleketinin müıterek mcnlaatlerı 
evuel emirde tlalyan müstemlekui 
(Erythre) ile bu müstemlekenin kar· 
f11Inda Bahriahmer civarında bulunan 
vaha ar-ndaki ikmadi müna&ebetle· 
re taallük etmetk_edir. 

ltalya geçen on sene .zarfında bilhas-
• aa Yemen kıt'a&ı ile miina&ebette bu

lunmuf ve Yemen Hakimi imam Yah· 
ya ile 1926 da bir dostluk mukavele
si dahi aktetmiıtir. Fakat bu mukave· 
le pek laydalı olmamııtır. lbnissuud 
ile imam Yahya GJ"asındaki harpten 
aonra tlalyayı doğrudan doğruya ala
kadar eden yerlerde yeni bir vaziyet 
hasıl olınuı ve ltalyan politika&ı bu 
yeni va.ziyeti ıimdi tedricen tanzim 
etmekle bulunmuştur. 

(Neue Züricher Zeitune) 

Britan::a harp sanayii 
devletleıiyor 

Londradan bildiriliyor : 
Buradaki salahiyettar mehalil, ln

giliz kabineainde Britanya harp &ana
yiinin devletleıtirilme•İ yolunda bir 
ta.saırıur 11e temayül hiuedilmekle o.1-
duğunu aöy/iyor. Bu temayül, Amen· 
kan harp aanayiinJ e ya,,,lan tahhi· 
katta 11ukua 11elen il,aatile, sıkı bir &U· 
ret• münasebettar addedilmektedir. 

(Neuea Wiener Journal) 

MADRIT, 20. A.A.- ispanyada~ 
· ihtilal hareketi hazırlanmakta oldtJ 

zannedilmektedir. 
Zabıta, bir çok tabarriyatta bul: 

muş ve bilhassa darülfünun mab• • 
ainde ve halkevinde mühim mikt~,. 
silah ve inlilak edici maddeler "4Je1 
na çıkarmı1tır. d 
Kıyam erbabı eerek vilayetler ;~. 

gerek Madrittc umumi binaları ele • 
çecekler v" dahiliye ve hariciye ı:ı~;.: 
retleri ile poota, emniyeti uınu"''ıııı 
binalarını b~rhava edeceklercli~: t• 
ihtilal hareketinin gayet ıümülltJ 0 

duğu zannec!ilecektir. 

Yugoslavya kralının 
seyahati .. dl". 

LONDRA, 20. A. A. - Siyası "'{ıl' 
hafil Parui ziyaret edecek o\aı:ı 1, 
goalavya kralı Alexandrin Londr• 
gelmesini muthemel addediyor. , 

Hücum kıt'alarına hallgı 
gençler alınacak .,;ı· 

BERLIN, 20 (A.A.) - Reııne" lıl ... 
dirildiğine göre, bu ay içinde .,e ·r • 
bir müddet için hücum kıtalarına il' 
mek yasağı kaldırılacaktır. 0 d• 

Alınacakların ari ve 18-23 ~aj~ ,e 
bulunmaları, sıhhatlerinin de yerın ıjıll 
boylanrun ascari bir metre 70 ..... 
olması fl""tlır • 



~nıet tahmini 
hibi olsun, kiracı olsun 
~Q oturan herkes bilir ki; 
~Q senelerdenberi bina kıy
IQ/ımin olunur. Bu tahmin 
~\'komisyonlar marifetile 

"' erilen kararlar itiraz, 
e temyiz olunur. Lakin 
ıt/er neye yarar ve yarıya
&.,,.ası kestirilemez, ne-
1itndi bunu mütalea ede-

as· 
eti 
kil 
ek 

bugün bina vergisine 
lfıuı kıymetleri hakikate 
lmamıstır. Amana z.a
'ııtım.ışhr?. Bundan bef al
!vuel, onun için hazine 
~r tahrir yapmak istemif· 
bıı karara sevkeden fey, 
~kiz on sene evvel l11tan
~ann çok yükselmesi ol
&laliye bunu görüp, hazi
~'ini korumak için yeni 
' yapdma.nna karar ver-

1 bu karannı da dediğim 
İtyonlar tarafından tal-

11e 'lııeye bafi'adıktan sonra 
111' ,l<trtlar çok, amma pek 

'fırtip tir. 
lııcın maliyeyi yeni tahrir ir 

rifl 
00 

tevkeden kira yüksekli
iter kalmadığı gibi kira
~Qrın yapı ve arsa kıy-
ıı faizini bile koruma-
~ar düşmüttür. Lakin bi

efl ti dı!vam etmektedir. Bu 
~ıl cereyan ediyor?. Semt 
,"JQn komisyonlar binala-

eri· 

·fı. 

r, kiralık İse kontoratla
ediyor ve kendi kanaatin
~ bir irat tahmin ediyor. 

ve hiç fütursuz .öyliye
İratlar, daima hakiki 

tünde ve guya bu mahiye
"rıenin lehindedir. Bu ko
ın verdiği kararlar, bi-

lezilmeıi ve kontoratlann 
~İrıden on ay, bir sene son
~ibine tebliğ ediliyor. 
. iki miktarın - dediğim 

ııı· ~'tünde olan tahmin kıy
•on senelerde l11tanbul 
~a göze batacak kadar 

• 
ı 

ı 

ot 

en dü,künlükle bir se
" a daha fazla düftiiğü 
, mal sahibini ürkütüyor. 
itiraz ediyor. Sekiz on ay 
Q İtiraz komisyonu kararı

eder. Bu komisyonların 
lıaptığı pek enderdir. Hal
t edip bir daha gezmez

,&u karan da tabii mal 
iene istinal ederler. ls
'lıiayonu da altı ay, belki 
•onra gelip malı gezer 
etle hali hazır arasında 
~z aykınlık görürse 
l>ir miktar tenzilat yapar. 
~· ma zaten az olan bu 
111anın ilk ziyaretile is-
İıyonu karannın tebliği 
ırıutlaka geçmif olan iki 

, •enedenberi her sene 
. "rrıi düfen hakiki kiraya 
l'aklapamaz. Mal sahibi 
sefer de temyiz eder. ls
lemyiz komisyonlarında 
l>in İf bulunduğu söyle
~ziyete nazaran buna i· 
l<ızımdır. işte bütün buıı· 
Qııbul bina tahriri işi ne 
?rı tutulacağı bilinmiyen 
' İf olmuştur. Zira, bina

tii11 getirdiği miktar ar
. kil vergi matrahı oları 
1ıı uaktile azımsadığı mik
<ığı İnmeye başlamıştır. 
temyiz komisyonları u

' iibi hakikati nazarı iti-
1<1 tahmin edilen kira mik-
ro1ı indirmeye hem de 

4'111 laakal bef •ene vcrgi
~01acağını ve iratların da 
Oğru bir grafikle inmek· 
u dü,ünerek halka ga

. 11 diye vergi matrahı 
lı:tarı buııünkünden ek

't senenin ortalarına dcğ
,ıı İneceğini tahmin ettiği 
~esbit etmeye mecbur o
'."aliye de bunu görii11ce 
t rj vergiye esas ittihazın
~s.~cektir. Böyle olmaz 

ıQ "<ii matrahtan daha faz. 
~l'llin edilirse mal ıırıiıip
~lı: bir gadir yapılmış 
ıt~metlerinin çok düşme-
11 1Yet verilmiş olacaktır. 
1Qrıbul bina tahrir kıy-
1~eıj bugün böyle bir çık· 
, ' Ve bence yapılacak 
'lıe iş devlete yüz binler

'ıt "ıql olmuf olan bu i,i 
~ıle bırakmaktır. Mal sa

,eıı malının kıymetini ta
,_~ İatiyenlerle bir malın 
~tırıı fark eden maliye 
ı:".urıun verdiği ııalahi
. ılıl komiıyonlarına mü
~~ler, iddialarını iııbat e
. leri tadil ettirsinler. La-

14, muntazam ve süratli 
!:1 t~ düşmekte olan kira
~\· 111a kıymetlerinin bü-

'ııe su senelerde ilismek 
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EH 1 R HABERLERİ 

EKONOMi 

Trakya 
Peynircileri 

-·-
İhraç işlerinin kooperatif-
leştirilmesi düşünülüyor 

ikmal Vekaleti tarahndan Trakya 
peynirciliğinin inkitafı ve standardize 
edilmesi iç.in tetkikler yapıp icap eden 
tedbirleri almak üzere iktisat Vekale
tine bildirmeğe memur edilen vekalet 
kimyagerlerinden Halit bey Edirneye 
gitmiş ve tetkiklerine buradan batla -
nuşbr. 

Ayni zamımda peynircilikte ihtisas sa 
bibi bulunan Halit bey Trakyada peynir
e.iliğin iıdci§ai:ı, peynirlerimizin istandar
dizisyonu ve ihraç edebileceğimiz peynir 
tipim de teobit içjn alakadarlarla beraber 
tetkikat yapıp görüşerek on gün ~inde 
bir rapor verecek ve vekaletin emrine 
intizar edecektir. 

Jktioat Vekalc:ti bu rapora göre Trak· 
yada geliti güzel peynir yapılmıasmm 
önüne geçmek için tedbirleri alacak 
ve peynir ihracı iti de tanzim edecek· 
tir • 

Bu meyanda Trakyada peynir yapıcı
lığı ve ihracı işlerinin kooperatiflettiril
mesi de mubtemeldir • 

Alm1.nlar Yugosbvyeı.dan 
tutun alacaklar 

Alman tütün fubrikalarının Y oguslav 
inhisar idaresinden ı2 milyon kilo tütüp 
alacaklarını Belgrat gazeteleri ya:zmakta 
dır. Bu mikdar, Abnan fabrj.kalarmın 
evvelce alacal<'larmı bildirdikleri mikdv
dan 5 milyon kilo fazladır. 

Bulgar ~ooporatifleri 
Bulgar istati•tik umum müdüriyetinin 

neşrettiği vesikalardan anlaşıldığına gö
re ı933 senesi sonuna kadar memlekette 
tesçil edilen kooperatiflerin adedi 7578 
i bulmuıtur. 1932 senesindenberi 528 ye
ni kooperatif açılmııtır. Bunlar<lan 29ı i 
köylerde ve 237 si kasabalardadır. Fa
kat bu kooperatiflerin 3166 sı kasabalar· 
da ve 1306 sı köylerde olmak üzere yaın . z 
4202 si yani yüzde 56 sı faaHyette ~u
lunmuftur. 

Bütün kooperatiflerin 475,ı48 j ka
sabalarda, 332326 sı köylerde oımaı. uze
re 807,474 azası vardır. 

ı933 senesinde kooperatifleri 48 mil
yon leva aaii zarar ve il O milyon leva 
safi kar realize etmitlerdir. 

Vehbi Bey Qja umumi ka
tipliğinden çakildi 

lktioat Yeki.etinin 1ayinleri vekiılete 
a>ı olan memurların iki vazife alınama
ları hakkındaki tamimi üzerine alakada ... 
lar hit-er. memuriyet tercihine başlamış
lardır. Tıcaret odası umumi katibi Veh
~ "';Y dün oda umumi katipliğinden çe· 
kilmış ve yüksek iktisat mektebindeki 
ıwofesörlüğü tercih ettiğini iktisat Ve
kaletine bildirmiştir. Ticaret odası tet
kikat ve İstihbarat ıubes1 müdürü Hak
kı Nezihi beyin yüksek iktisat mektebin
deki kooperatifçilik dersine baıka bir 
zat verildiği:mlen mwnaileyh bundan 
'a~ııra yalnız odada meşgul olacaktır. 
Tıcare~ boroası komiseri Akif bey mek
tepteki muallimliğini bırakmıştır. 

150 bin kilo mahcuz tiıtün 
Sinop defterdarlığından alakadıu- ma· 

ka~ara ı5o bin kilo mahcuz tütünün 
aatışa çıkarıldığı ve I.t ..... ul tacirlerinin 
bu alıma iştirakleri bildirilmektedir. ---Tutuşan fundalıklar 

Sarıyer kazasının Kısır kaya köyü me
~asmda fundalıklar tutuşmuttur. Sarıyer 
J~~a kunıandanı yangın yerine git
m.'tti~. J~darma ve köylüler yangını 
aond~ge çalıtmaktadır. Belediye de 
amele ırondenniştir. 

l __ H;...;O;;...;..:,R ..;.~ • ..:..A:..__.I 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

20 Eylül 934 
AK.SAM FlYATLARI 

iSTiKRAZLAR 1 TAHViLAT 
latikrazı dahili 96,50 R•htım 17 75 
J933 Erıanj 97 Münıuıil 48:SC, 
Unitürk 28,90 JJ 47 75 

H )J 27 ,70 H 111 4'9,00 
,. ili 27,85 ,, 

ESHAM 
it B•nka•ı Nama 10 
,, ,, Hamilin• 10 
., ., Müeaai.e 105 
Türkiye Cumhu· 
l'iyet Bankası 
Tram•ay 30,SO 
Anadolu Hiaae 27,45 
Şir. Hayriye 15,25 

Reji kuJ>Gn••& 
TeJefo• 
Terlı.oa 
çu.. ... ... 
ıı ...... ~ 
Şark dey, 
Bal1a 
Şark rrJ. ec:r:a 

2,35 
J0,25 
17,25 
12,20 
1~.fiO 

0,82,50 
1.55 
3.20 

ÇEK FIYATLARI 

Londra 6,19,75 Prai J9.13,50 
Paria 12,05 Bel pat 34J13,SO 
Ni.iyork 80,51,11 Moıkov• 10,90 
Mjli,no 9,27 Bertin 1.99 
CeneTre 2 ,43,75 Varıo•a 4,20 
At ina 83,43 Budapeıt• 3,.96,16 
Brükael 3,38,67 Madrit 5.81,50 
Amsterdam 1.17,19 Bükreı 79,32,84 
Sof ya 65,90,2.'S Viyana 4..25 

NUKUT (Satıl) 

Kurut Xuruı 

20 F. Franaa 170 20 l.la•içre 808 
1 Dolar 117 1 Pezeta 18 

21 Kur. Çek. 106 1 Mark 49 
1 Şile. A•. 22 1 Zeloti 20,50 
1 laterlin 829 20 Ley 19 

20 Liret 216 20 Dinar sa 
20 J..eva 23 1 Çer110Yİç -.-
20 F. Belçika 115 Alım 9.23 
20 Drhami 24 Mec:idi1e 36,50 

l Florin 83 Banknot 240 

devlet ve halk devletçiliği bun
dan hiç karlı olmıyacakhr. 

FELEK 

MAHKEMELERDE 

Erkeklik 
Şerefi 

-o--

Kadının feragati davanın 
sukutuna kafi ielmiyor 
Dün ağır ceu mahkemesinde karısı 

Zekiye hannm öldürmek kastile yarala
maktan suçlu Beyazıt ta Bakırcılarda o
turan Arapkirli lbralıim elenılinin mu
hakemesine baflamıuştır. Mahkemede 
Zekiye hanım sorguya çekildiği zaman: 

- Ben davacı değilim. 13 senelik er
"eğiımlir. Kabahat bendedir. Beni bir 
kaç defa çağırdı, gitmedim, o ela hiddet
lendi, dövdü ve vurdu. Tabii erkeklik te· 
refi. Ona kartı koydum, kabahat yap· 
tım, demiırir. Maamalih kadının bu fe· 
ragati davanın sukutunu icap ettirme
miştir. Davaya hukuku umumiye namı
na devam edilmesine ve tah:i tlerin çağı
nlmasma karar verilmiştir • 

Neşriyat davaları 
Beyannamesi hilafına s;yasi neıriyat 

yapbğı iddiasile birlik gazetesi aleyhine 
açılan davaya dün ikinci ceza mahkeme· 
sinde devam edilmittir. Mahkemede suç
lulardan Zeki beyin vaziyeti hukukiyesi 
etrafında tetkikat yapılmış, birlik gazete 
ıjnin sahibinin kim oldugu arattırılmıı
tır. Vilayetten gelen cevapta bi~lik gaze
tesi hakkındaki beyannamenin birliğin 
malı olank ve ıbidik umumi l<Mibinin 
imzasile verildiği, Zeki beyfo birlik ga· 
zetesinde mesul bir sıfall olma·dığı bildi
rilmiştir. Mahkemeden kendisine tevcih 
edilen suale Zeki bey gazetenin sahihi
nfo birlik olduğunu, kendisinin de birli· 
ğin reisi bulunduğunu söyleınittir. Mu
hakeme birlik nizamnamesinin mahke
meye verilmesi, birliğin te§ekkülünden 
sonra gelip geçen reislerin isi.mlerinin 
vilayetten getirtilmesi için başka güne 
bırakılmıthr. 

Masiak faciası 
Maslak yolunda 3 kişinin ölümü ve bir 

kişinin yaralanınası ile neticelenen oto· 
mobil kazannın mesulleri sıfaı;Je muha
keme ecli•lmekte olan Alber Taragona ile 
toför Hakkı ıefendinin muhakemelerine 
dün devam edilmit, fakat müdafaa veıkili 
mahkemeye gelemediği için ıahitlerin 
vekillerin huzurile diı.lenmesi maksadi
le muhakeme b&şka güne bırakılmıştır. 

Kitap ı,ırsızlığı 
Semih Liitfü beye ait depodan kitap 

çalmaktan suçlu olanların muhakemele
rine dün üçüncü ceza mahkemesinde de. 
vam edilmiştir. Dünkü mahkemede dinle 
nen §ahitlerden bir polis efendinin şahit
liği etrafında münakaşalar olmuı, neti· 
cedc muhakeme diğer bazı şahitlerin 
dinlenmesi İçin başka güne bırakılmış
tır. 

Muh'e it mahkemel~rde 
Muhtelit mahkemelerde bu ayın 28 fo. 

den itibaren faaliyete geçilecektir. Ras 
Bock ayın 28 ınde ıehrimizde hulwıa
caktır. 4 tcşrinievvclde muhtelit Türk 
- Yunan mahkemesinde davalar görüle
cektir. Türk - Yunan mahkemesıinde 

şimdiye kadar il, 70;) dava iptal edilmiş
tir. Kanunuoaniye kadar 300 davaya 
bakılacaktır. Muhtelit Türk - Framıız 
da da (52) dava vardır. Muhtelit mah
kemeler faaliyetlerini yeni sene başına 
kadar hitimuş olacaklardır. ı935 senes.i 
batında bu mahkemelerin lağvedileceği 
ümit edilmektedir. 

Dil bayramı 
-o--

Halkevi de merasim 
programı hazırlıyor 

26 eylül dil bayramı için Halkevi de 
bir merasim proğramı hazırlamaktadır. 

Dil bayramında ve yeni dil ile yazılmış, 
manzume ve mensureler okunacak, bun· 
lar aı·asmda mukayeseler yapılacaktır. 

Dil mevzuu etrafında aynca konferans
Jar verilecektir. 

ikinci Dil kurultayında söylenen 
kurultay marJınm güftesi ve besteai bü
tün mekteplere tam.im edilmiştir. Bu 
ınarı talebeye öğretilecektir. 
-------··-------
Bir ressamımız Ru•

yaya gitti 
Genç resamlarmuzdan ve ( D) grupu 

azasından Abidıin Dino bey -dön Rusya. 
ya gitmiıtir. Dino bey meşhur muharrir 
Kasinin eserini filme çekecek olan "Tür
kiyeıUn kalbi rejisörü Yutkoviç yoldafla 
birlikte çalışacak ve bu filmin dekorla
rını yapacaktır. 

ReHam giderken eserlerini de beraber 
götürmüıtür. Orada eserlerinden mürek· 
kep bir sergi açacaktır • 

.y. * :f. 

Bir kaç gündenberi ıehrimizde bulu
nan Sovyet ressamlarmdan Gerosimof. 
ta dün Odesa tariki ile memleketine 
dönmüıtür. 

Şirketlerdeki tetkikat 
devam ediyor 

Şirketlerin muamelatını tetkik etmek· 
te olan komisyonlar vazifelerine devam 
etmektedir. Elektrik ıirketinde faaliyet
te bulunan komisyon elektrik fiatını u
cuzlatmak i9'n çalıımaktadır. Komisyo
nun hazırladığı proje yalanda şirkete 
resmen tebliğ edilecektir • 

Telefon ıirketindeki komisyona vazi· 
fesini bir an evvel ikmal etmesi içfo e
mir verilmitti-r. Komisyon bütün işleri 
kısa zamanda ikmal edecektir. 

Şark timendiferleri, biletleri ucu:zlat-

BELEDiYEDE 

Adaların 
Güzelliği 

Cemiyet koagresioi birinci 
teşrin içinde toplıyacok 

Adalan güzellettirme cemiyeti, ya· 
pacağı fevkalade kongTeyi teşrinievvel 
ortasına bırakmı§tır. Cemiyetin !İmdi 
150 kadar azası vardır. Aza mikdarmın 
arttınlınasına çaJrıdacaktır. Önümüzde
ki yaz, Yörük Ali plajının belıembal is
timlakine çalı§ılacaktır. Burasının S • 6 
bin liraya temin olunabileceği ümit e
clihnektedir. 

Adaların su meselesi de yakında hal
ledilmek üzeredir. BüyÜI< Adada Kaz 
oğlu tepeıinde mevcut depodan i~tifa· 
de olunabileceği zannedilmektedir. Bu 
depo ( 2) bin ton su almaktadır. Buraya 
evvelce yazdığlınız şeıkilde terkos suyu 
doldurulacaktır. Adalarda suyun metre 
mik&bmın (20) kuruta abonelere verile· 
bileceği kuvvetle muhtemeldir. Bir met
re mikabı sudan 70 teneke ..u çıkmakta· 
dır. Binaenaleyh ada halkı ucuz su bul
muş olacaktır. Terkos suyu son zaman· 
!arda temizleıuniı ve iç.indeki bir madde 
yüzde 11 den 9 a düıürülmüı olduğun
dan, terkos suyu ayni zamanda içilebile
cek bir hale gelmiştir. 

HastaPeler makinist:eri 
Belediye haotahanelerine alınacak ma· 

kini•tler i~in dün müsabaka imtihanı ya
pılnnıtır. imtihana 16 kişi girmiştir. iki 
kişi kazanıruttır. 

Türklere iş 
Sahası açılıyor 

--o--

Buiünden itibaren bir 
kısım ecnebiler 

iılerini bırakacak'ar 
Küçük sanatların Türk vatandaılarına 

tahsisi hakkındaki l<enunun tatbikatına 
devam edilmektedir. Amelelik eden ecne· 
bilerden işini bıralmıamıı olanlar, bu
günden itibaren ;şJerini bırakacaklardır. 
Bunlara tebliğat yapılmıştır. Tebliğat 
yapılanlar arasında çalgıcılar, tolörler, 

gar•onlar, bar arlistleri, ameleler var· 
dır. 

2ı eylülden 2ı teşrinisaniye kadar ti
carethane, ban, otel, §irket ve her türlü 

diğer müesseselerde bekçilik, kap!cılık ve 
oda batılık, otel, han, hamam, kahve, 
gazino ve barlarda hizmetçilik yapan ec
nebi kadın ve erkekler işlerini bırakacak
lar ve bu hizme~leri yalnız Türk vatan· 
daşları deruhte edebileceklerdir. 

Alafranga orkestra ve cazcılara çalıı· 
ma so.hası genişlemiştir. lyi piyanistlere 
oldukça iyi Para verilmektedir. Buntlan 
bir çok aile sanatkarlarınrn istifade et
meleri tavsiye olunmaktadır. 

Ticaret müdürlüğünde 
imtihanlar 

Deniz ticaret müdürlüğünde yarından 
itibaren terf>i llnıf için müracaat eden 
kaptan, çari<çı, rnotörcü ve klavuzlann 
inrtihanlarına başlanacaktır. imtihan . 
!ar 29 eylüle kadar devam edecektir. 

Gizli nüfus --
Bütün evlere ayrıca be
yannameler dağıtılacak 

Gizli nüfus kaydına devam edilmekte• 
dir. Sokaklara asılan beyannamelerden 
başka, nüfus kaydı işinde, bütün vatan
doışlan haberdar etmek iç.in, bütün evle
re de aynca beyannameler dağıtılacak
tır. Bu beyannameler belediye matba
asında basılmaktadır. 

-~---~-o•-~~----

T r ak ya 
İktisadiyatı 
İktisat vekaletinin ıeçtiği 

heyet bugün gidiyor 
Trakyanın iktisadi itlerinin tetkiki i

?~ yarın Ed~de toplanacak kon~ye 
ııtırak etmek ıızere iktisat vekaletince 
memur edilen iç ticaret umumi müdürü 
1 smail Hakla Beyin riyasetindeki heyet 
dün şehrimize gelmiJtir. Heyet bugün 
Edimeye hareket edecektir. Heyetler 
lktioat Vek&leti heyeti teftişiye reisi 
Hayrettin ve teşviki sanayi müdürü 11-
hami Nafiz beyler bulunmaktadır. 

İktisat Vekaletinin heyeti, Trakya u
mumi müfettiıi lbrahim Tali beyin riya
seti aTtmtla to!'lanacak olıım bu kongTe· 
de Trakyanın iktiudi itleri hakkında mü 
talaasıru söyliyecelrtl'r. Bu hususta icap 
eden etütler yapılmıştır. 

iç ticaret umum müdürii l1n1ail Hak
in bey diin ticaret odasında meşgul ola
rak bu hususta alakadarlarla da uzun 
müddet görüımüıtür. 

mak için hazırlıklarına devam etmekte
dir. Öğrendiğimize göre merkezden 
gelen emirde fiatlar[n indirilmesi hakkın
da tam ve sarih malumat verilmediğin. 
den bu husu~ta tekrar mall'.imat isten
miştir. 

Maamafih ay batından itibaren bilet
ler ucuzlıyacaktır • 

MAARiFTE 

Profesörlerin 
Haftalık dersleri 

-o-

Bir çok profesörlerin haf
talık dersleri artırıldı 
Yeni ders senesinden itibaren> üni

versite rektörü Cemil Bey Ankara Hu
ıkuk fakülte~indeki dersini bırakacak, 
İstanbul hukuk fakültesinde devletler 
umumi hukuku dersini ..tacaktır. Üni
versite kurulurken, hukukta Türk tari
hi hukuku dersi ihdas edilınişti. Geçen 
sene okutulamıyan bu ders Köprülü Za· 
de Fuat Beye verilecektir. 

Son defa hukuk fakültesi profesör
leri rektör Cemil Beyin riyasetinde top· 
lanarak, fakültenin umumi vaziyeti hak
kında görüşmüılerdir. 

Fakültede birçok profesörlerin haf
talık ders miktarı arttırılmıştır. Haftada 
iki saat ikinci sınıfta ceza okutan Tahir 
Beyin dersi haftada beş saat<o çıkarıl -
mıştır. Roma hukuku profesörü Mişon 
Vantora Beyin haftalık ders miktarı da 
yediye çıkarılmıtllr. 

Roma hukuku kürsüsü için Alınan • 
yadan meıhur profesör Şuvartz getiril
mektedir. Şuvatz birkaç güne kadar ~eh
rimize gelmi§ bulunacaktır. 

Dersleri arttırılan profesörler , rek
törlüğe müracaatla itirazda bulunm"ı • 
!ardır. Fakat rektörlük bu itirazları din
lememi§, fakültenin fazla çalışmaya ih -
tiyacı olduğunu bildirmiştir. 

Hukuk fakültesi mezunları 
Hukuk fakültesinden bu eylül devre

sinde 60 - 70 kadar talebe mezun ola
caktır. 

Haziranda ( 40) kadar genç mezun
olmuştu. Eylül devresi mezunları ara -
sında yüksek mevki sahibi birçok dev
let adamları vardır. Sefaret başkatipleri, 
konsolos, şehbenderler, ve sair vekaletı.. 
!ere mensup birçok memurlar bunlar a
rasındadır .. 

Avrupada hukuk tahsili 
Avrupaya hukuk tahsiline gönderi • 

lecek ( 9) hukuk mezunu genç için cu
martesi gönü fakültede bir müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

Müıabakaya ı933, 1934 mezunlan 
girebileceklerdir. Ankara hukukund.,.. 
mezun 5, latanbul hukukundan me • 
zun 4 talebe gönderilecektir. imtihan
lar salı gününe kadu devam edecektir. 

Avrupaya tahsile gidecek lise me
zunlarının imtihanları da yarın yapıla
caktır. Liae mezunlarının müsabaka im
tihanı Pertievniyal ve lstanbul kız lise
lerinde yapılacakbr. 

Firdevsinin yıldnnumu 
Onümüzdeki ay içinde Tahranda ya

pılacak Firdevainin bininci yıldönümü 
mera&imine itlirik edecek olan üniver .. 
site edebiyat fakültesi dekanı Köprülü 
zade Fuat ve doçent Ali Nihat Beyler 
dün ıabalıki Toros ekspresile şehrimiz
den hareket etmişlerdir. 

ltalyan talebesi Oniv( si'3yi 
gezdiler 

Birkaç gündür şehrimizde misafir 
bulunan ltalyan izcileri dün sabah ls
tanbul üniversitesini ziyaret etmişler -
dir . 

Misafir talebeye üniversitemiz gez
dirilmit, kendilerine izahat verilmiıtir. 
ltalyan talebesi Türk talebesini ltalya
ya davet etmişlerdir. 

Misafirler dün ak~am memleketleri
ne avdet etmi:tJerdir . 

Selçuk Hatunda ihzari kurs 
Selçuk kız san'at mektebi liıe ve 

orta mekteplere bir tamim göndererk, 
orta mektep mezunu veya liıe baka .. 
loryasında bir drsten muvaffak ol"D?ı· 
yan talebelerin Selçukhatunda açılan ıh· 
zari sınıfa devam etmelerini tavıiye et
miştir. 

Bu ihzari 11nıfta bir sene okuduk
tan sonra, istiyen talebe ismet Paşa 
kız enstitüsüne veya Avrupa mÜ5abaka 
imtihanlarına girebileceklerdir. 

Haydarpaş1 ı:sesinde ilk 
muallim toplantısı 

Haydarpaşa lisesinin muallimler mec
lisi ilk defa olarak salı günü toplana
rak, mektebin umumi vaziyeti hakkın
da görüşecektir. 

HaydarpB§a liseoinin tamiratı bit). 
mek üzeredir. Kadrosn da tamamlan• 
mıştır. Gazi enstitüsü dahiliye tefi Nu
rettin Bey, Haydarpaşa lisesi muhase -
beciliğine tayin edilıniıtir. 

Orta tedrisat kadrosu peyderpey teb
liğ edilmekt~ir. Serv~r ~~~mt latan.bul 
kız lisesi tıınh muallımlıgıne, Halide, 
Macide hanımlar ayni liseye tarih ata· 
jiyerliğine, Müeyyet hanun ayni lise 
fransızca muallimliğine, Malik Bey Hay· 
darpaşa lisesi tabiiye muallimliğine, 
Kandilli lisesinden Müeyyet hanını, la • 
tanbul kız lisesi beden terbiye~i hoc_a~
ğma lstanbul kız orta melr.tebı dikit 
muaİlimi Mebrure hanım lstanbul ~ız 
). ·ne Adana kız muallim mektebın-
ııesı , kız 1• . 

den Mehlika hanım lstanbul ısesı 
l'arih stajiyerliğin~,. N~e hanıı:ı;ı l~
tanbul kız liseai fızık kimya staııyerlı· 
ğine Gazi Osman Paşa fransızca mual
limi 'Hatice Galip hanım lstanbul kız 
lisesi fransızca mullimliğine tayin edil
mi~lerdir. 

Lise ve orta mekteplerde bakalorya 
ikmal imtihanları dün akşam bitmiştir. 
Yarından itibaren üniversite fakültele • 
rine daha fazla talebe kaydına başlana· 
caktır. 

Yeni eserlerin özü 
Önümüzdeki perşembe günü üniversi .. 

te profe•örleri ve doçentleri Halkevinde 
bir toplantı yapacaklardır. Bu toplantı 

1 

Sivil seferberlikf 
Harbi patlacak barutu hiç bir 

zaman ateşlemiyeceğini iddia e
den Mösyö Musso:mi sivil sefer
berlik davulunu çalıyor: 

- Yediden yetmişe kadar, 
müslim gayri müslim, kim var İ· 
se, yarınki günden itibaren ahzı 
asker şubesine müracaat etsinler! 
işittik! işitmedik demeyin! •.• 

Evet, Faşist ltalya yeni bir ka· 
nun kabul etti. Bu kanuna naza
ran sekiz yaşından elli beı yaşı
na kadar herkes askerdir. Askeri 
terbiye görmeğe mecburdur. Va
tandaşlıkla, aııkerlik sılatlan ar
hk birleştirilmiştir. Her vatandaf 
askerdir. Her asker vatarnlQftır. 
Fakat acaba 8 yaşındarı- küçüh 
ııabi sübyan ile, 55 i geçkin kim
•el er, asker olamadıkları için va
tand Qf olamıyacaklar mıdır? işte 
telgraflarda bu sarahati göremİ· 
yoruz. 

Nereye gidiyoruz? Ne var? · 
CenevreJe Milletler Cemiyeti· 
nin ııulh ıçın yeni tedbirler 
almak üzre İçtima ettiği bir 
sırada Faşist ltalyada bu vak· 
tihazırdaki seferberliğin, dahq 
doğrusu bu sivil ııeferberliğin se
bebi nedir? Yoksa haberimiz o[. 
madan ufuklar gene karardı; harp 
afeti baş gösterdi mi? 

Hayır, bunların hiç birisi de· 
ğiJ.! Yalnız ltalya sulh için kuv
vetleniyor! "Hazır ol cenge eğer 
ister isen mlhii salah!,, prenıibiııe 
göre hareket ediyor! 

Hayır, bu da değil! Ordusuna 
dayanan Faşist idaresi, ordusile 
irası satvet etmek istiyor. 

Geçenlerde ltalya ile Yugos
lavya arasında bir hadise olmuf· 
tu. "Vereme,, isminde bir Yugos· 
lav gazetesi, ltalya ordusu hak
kında istihlafkar yazılar yazmıf
tı. Bunun üzerine Faşist rüesası 
fena halde sinirlendiler. Ve Bel
gratta toplanan parhimentolar ara 
aındaki ticari konferansa iftirôk e
decek olan ltalyan murahhasları
nın hareket etmemelerini emretti. 
ler, 

Zannediyoruz ki, işte şimdi de 
8 inden 55 şine kadar olan ltalyan 
çocukları, delikanlıları ve akıllı 
kanlıları bu Yugoslav gazetesinin 
tahriki üzerine sivil seferberliğin 

hududu içine girmişlerdir. 
Bir gazetenin yazdığı bir ma

kale, bu kadar asabı gererse, ita/
yayı beşikteki çocuktan, haleti 
nezideki ihtiyara kadar asker yap· 
mak için bir iki gazetenin daha 
bu sekilde nesriyat yapması kifa
yet' edecektir.' Fakat netice ne ola
cak? 

Avusturyada maazallah gene 
bir hadise çıkacak olursa hudut
ta "Brenner,, de iki kolordu sefer
ber edileceği yerde bu sefer dört 
kolordu seferber edilecek ve hiç 
olmazsa bir kolordu kadar da, da· 
dı, sütnine, hastabakıcı bunların 
yanında bulunacaktır! 

Ve sonra hadiseler 
kolordu?ar muz.al/eren 
avdet edecektir! 

basılınca, 
kışlalarına 

ltalya anlaşılan bu yeni kara
rile eski Ispartayı ihya etmek, ço
cuklarını askeri terbiye ile yetiş
tirmek İstiyor. Fakat sulh iç::: a
caba bu kafi mi dersiniz ? 

Aıri Sez.arlar, kablelmilat yaşa
rhış imparatorluklar peşinde koşu
yor: Evet eskiden bütün yollar Ro
maya giderdi. Fakat bugün, Ro
manın bütün yolları harbe gidi-
yor ... 

Faşizm eğer harbi patlatacah 
barutu ateşlemiyecekse evvela ba· 
rutun bu kadar yayılmasına hiz
met etmemelidir. Çünkü harp ba
rutu tehlikeli bir maddedir. Sade 
kibritten, sundan bundan değil ba 
.um bir si~İT buhranının tevlit et· 
tiği ateşten de alev alabilir. 

Fakat fimdiki halde buna bi
zim ilave edecek fazla bir müta!ea. 
mız yok. Yalnız bekliyelim: Fa· 
şist devlet adamları 55 yapnı ge'i' 
sinler. O zaman belki onlarla be 
raber böyle düşünceler de terlıiı 
olur! 

Mümtaz FAiK 
-------··-------

Dünkü hava 
Sıfır derecei hararete ve deniz ae

viyesin4' indirilmiı barometre bu sa -

bl\h: 
Saat 7 de 762, ı4 te 762. Derecei 

hararet 7 de 18, 14 te 22. Azami de
recei hararet 23,5, a&gari 15,5. 

Rüzgi\r poyrazdan esmİ§tİr. Aza

mi sürati saniyede ( 12) metredir . 

da memleketimizde yeni intişar eden e
serlerin "Compte - rendu,, ları yapıla
cakbr. Bu toplantıyı istiyen münevver
ler iştirak edebileceklerdir. Bu içtimalar 
her hafta tekrar edilerek, umumi şekilde 
yeni eserlerden bahsedilecektir 
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~ge mıntakasında incir bu Kocaelinümuneormanları Hiç batak ık kalmıyacak 
sene az, fakat temiz ..• 

---~ ..... ---
Buna rağmen aylarca didinen " ra-

kipsiz mahsul ,, 
sahipleri iyi müşteri bulamayor ..• 

~lMIR, 1 (Milliyet) - Evvelki mek Nev'i Asgari fiab Azami fiab 
'lltnda Eııe iktuadi mıntaka11nın belli 
M.4 ihracat maddelerinden birini teşkll. 
,;::ı Çekirdekıiz üzümlerimizin umumi 
~•ti hakkında malümat ve izahat ver· 
~ ~! İncirlerimizin vaziyetine dair edi .. 
ıı.;.rıın malumab ayrıca bildireceğimi 
c .. trrıi§tim. 

!ij,ı~lerdenberi incir hakkında yaptığım 
~t ve tetkikatın neticesi §Öyle hu-

_olunabilir: 
'il Cıhan piyasalarında (rakipsiz mah • 
it l diye tavsif edilen incirlerİMİz bu se· 
\,; . •alann pek müsait gitmit olma11 do· 
~le fevkalit.de denecek ıurette vak • 
lıı;ı;';n çok evvel yetitmit ve 18 ağuıto• 

9 nde piyaaaya arzedilmiıtir. 
't/0

33 senesi lzmir mahsulü tahminen 
~·Ooo çuval (her çuvalı 116 kilo itibar 
~ektedir) olduğu halde bu sene en 
~I 'Yettar zevabn tahminine göre re • 
ıt• ancak 220,000 çuval raddesindedir. 

ıl\i ~sadi mmtakamızda bol miktarda 
~ l•p memleket için kuvvetli bir vari • 
"le tlıenbaı olan incirlerimizin bu sene 
~ite noksanlığı doğu§ hasebile geçen 
'1 rekoltesine nazaran noksan bulun· 
'.ıııl&a da, mahsıil kalite noktaamdan ge· 
~&ene mahıüllerine faik bir vaziyet 
1 Yleınektedir. Memleketimizin kıymet 
~llıahsullcrinden olup yüzde sekseni ha· 
'iÖndcrilen ve cihan istihlak piyasa
' ~a müstesna bir mevki alan incirle· 
l.j ~ın kelime itibarile son harfini hazfey 
>t '.i:;· · , ~aınan kalan harflerile tesmiye .. 
·~··ıyı. ... na rağmen bu seneki pi .. 
"''ıs -~·aziye ti ve fiaUar.1 §ayanı endiıe ve 
lt·~ur bir haldedir. 

' l.lıtahıillerimizin binbir itina ile ve yı. 
't 12 ayı tırnaklan toprak üzerinde ve 
~ç ~allarında kalmak şartile ele geçir· 
ı.ı;1:j ve büyük ümitlerle piyasaya ar· 
I.;:·' eri bu mahıülün ilk piyasa açılına 
ı,ı;1•f~etinde olılukça müşkülata tesadüf 
\ llıış ve bu mevzu etrafında haylı de-
1.ıl>duıar yapılmıtb. 
~ ah_dut ihracatçılar tarafından müba
\ •dılen incirlerimiz için bidayeten tak 
~ •dık-o fiallar müstahsili kat'iyyen tat 
\f •tnıemiş ve eeçen seneye nazaran 
~ •lunaıı fazla eml!ğe mukabil ele geçe· 
!ı'ii faydanın hiçliği kartısında acı bir te· 
1 • .•e ıstırap hiueylemiılerdir. 
~ ~~lt piya.saaımn ilk açılrt tarihinden 
~~e kadar fiatlar aynı vaziyeti muha· 
~ •tıniı, müstahsilin yüzünü - biraz 
~•l•a - güldürecek bir renk ve tekil 
~""'1ştır. Fialların dü§kün olması es· 
Iİııd hakkında yaptığım talıkikat netice
,. edindiğim fikir ve kanaata göre; 
~ •ulün idra':inden evvel ihracatç.ılan
ı-;; tarafından alivre olarak sablmıf o • 
~ lııaliarın geçen ıeneden daha ucuz fi. 
'•rilmiı olma&ı bugünkü vaziyeti do-

lb uı bulunmaktadır. 
~I •acatçılarımız; bütün mahsulatı ar. 
't ~Ü&tahsillerinin bulunduklan sıkışık 
~~ . vaziyetten istifadeye kalkıpnak 
>•~J•le kaz"."ç teminine alışmıı. ve bu 
~! b•ıı haylı menfaatler de temın eyle· 
~. ulunduklanndan bu sene de aynı fi. 
~~.~· ~anaatle hareket eylemi§ler ve 
il,; aho.lin malını kendi menfaatleri le· 
~ı.:.01arak hemen yok pahaıına denile· 
~ b k bir fiatla &atmışlardır. Alivreleri
' u kadar ucuz bir fiatle 1934 ıenesi
~ "1ayıs ve haziran aylarında yapan ih
~ lçılar rekoltenin azlığı karıuında e
\~• buhranlı dakikalar yaf&IJllşlar ve 
llti •ıı ıukutu ve lngiliz lirasının vazi • 
D.ı, •ndişelerini tetdit etmişse de renç· 
~~· rnüıtahsilin bihakkin elim bir va
' Ve binbir müzayaka içinde bulun
~~d•ar., noktasından endişeye mahal 
~ •ğını kendilerine bir kere daha ıröı· 
1İ\ıı._ f .ve bugün maliyet fiatmdan af'lğı 
'il >la mal mübayaa etmekte bulun • 
ı~ 8;dır. 

\,1~'~n vaziyeti lukikiyeıini ve incir 
~ ""•illerinin bu 'Cne maruz kaldık • 
S;~üşkülab erkanım belagati ile arze· 
\,,~~ek ıçin lzmir Ticaret Oda11 ve bor 
~ 1~ a Yaptığım tetkikabn bir bülisası• 
l~ •ure.tle anlatabilirim: 

'~t.;~ t>•yasasında incir mah~uliı bet 
~ nev'e ayrılmak suretile alınıp 
\;8t ta ve resmen borsaya aluınuı 

S·· lan madut bulunmaktadır. 
Sı~•n:ıe, elleme, paçal, natürel ve hurda 
~~·~•le dahilde muamele gören incirle 
• '>11,ı •hracatçılanmız tarafından bilmü· 
~;110 Ya.!'ıl~f satı§lar veya alınmıı ıİ· 
~l,i t Uzerıne ayrı ayrı §ekillerde ve 
~ild• ~ eb'atta kutularda muntazam bir 
'~~ • .•t~ettirildikten sonra ihraç olun· 
t~tef'h!• ayrıca torbalar dahilinde ve 

>ille hır halde de ihraç olunur. 

11t ~İt incirler baılıca Lokum ve La· 
•' torı, ıle yadolunur. Natürel halinde 
~· alarda ıevkolunan incirlere iıe 
\>ıı~'n namı verilir ki bilhassa Merkezi 
~ lneiitereye l!önderilenlerin 

\ '1~,d Dl bu~lar teılıil eylemektedir. 
y >ıı, . " ~llar ue yemneğe müıait ol • 
l:ı~.h~Pırto istihsalinde istimal olunur. 
~· en hemen, hepsi dahilde istihlak 

~~da. fzmir Borsa11 ile Oda ku • 
l~~r:ı~de yaptığım tetkikattan 
"-.,. ~ ~tim •• Bu kuyudata nazaran 
li."i ~"'•~de ıncir rekokeıinin 270 bin 
\....._. '1 ~ edildiği halde ilk incir pi. 
-~. t -~~ 11,~0 ~uruı ara11nda açıl
"-' ... ~riiilun ilrina haftasında ise (i. 

..._..ı., ııötterilcliii fl'kil.ı.dir: 

Süzme 14,00 19,50 
Elleme 11,70 14,43 
Paçal 8,58 12,48 
Natürel 7,80 7,80 
1934 rekoltesinin 220,000 çuval tah • 

min edilmesine rağmen ilk piyasa 8, 75 ku 
ruttan baılam.; ve son hafta fiatlan: 

Nev'i Asgari fiatı Azami fiab 

Süzme 10,00 
Elleme 6,00 
Paçal 4,50 
Natürel 5,00 

olarak tesbit edilmiştir. 

13,00 
9,00 
6,75 
5,00 

Yukarıdaki rakkamlarm belagati incir 
müstahsillerinin ıarfeyledikleri emekle · 
rin lehlerine temin eylediği menfaabn ne 
kadar cılız ve zayıf olduğunu İspata w;.. 
fidir. 

İncir ihracat mevsiminin en hararetli 
devresinde bulunmaklığımıza rağmen a
lanı yoktur. Ucuz, hatta bedava denecek 
fiatlarla ıatılmasını memleket noktasm • 
dan dikkatle nazara alınması icap eden 
bir hadisedir. · 

Gene etraftan ve alakadarlardan edin· 
diğim malllmata göre; geçe na.ene ihra
catçıların incir aabşlannda yüzde 20 nis· 
betinde bir zarara maruz kaldıkları ve an 
cak acele ve pervasız hareketlerinin neti
cesi olan bu zararla müstahsili rencide 
eyleınediğini bu ise müstahsilin asri ser
mayeden yüzde 25 nisbetinde mutazarrır 
olmakla beraber mark ve injıiliz lirasının 
kıymeti hiizırası dolayısile de zararlarına 
ayrıca yüzde 15 miktarında daha bir rak· 
kam ilave eylediğini öğrendim. 

Şu heıaba göre bu •ene müstahsil ih· 
racatçmın lehine olarak yüzde dört de • 
rece.sinde bir zarara maruz kalını§ demek 
tir ki ....,ıen bitkin bir halde bulunan in· 
cir müıtahıilleri için bu rakkam dehşetli 
bir mana ifade eylemektedir. 

Son günlerde lnhiıarlar idaresinin A· 
nadolu dahilindeki istihsal menabkından 
hur.!la incir mültayaabna baılamıı olma· 
sına rağmen incir fiatlarında ltir salah e· 
seri görülmüı değildir. 

Çünkü •ene icabı üzümlerimizde oldu· 
ğu gilri, incirlerimizde de adi mallar az 
olup ekseriyeti iyi mallar teşkil eylemek
tedir. lhracatçılarrn adi incirlere talip ol-
111adığına g4ire ltaloili ihraç inoir fiatlan· 
run yükselmesi imkaru ptık azdır. Çünkü 
y~pılan hesaplara göre icra edilmiş olan 
alivre sabşları bugünkü fiatlardan daha 
yük:eığe mal mübayaası ıuretile kapatıJ. 
nıası tazminat vermek ıuretile kapabl • 
masından daha geniş zararlan müeddi o
lacakbr. 

Bu görü§le fiatlarm yükselmeli ihti • 
mali çok uzakbr. 

Geçe nsene lneiltere tarafından müba· 
yaa e.tilen İncirlerin memlekete temin 
ettiği gelir iıe eerek fiatlann ucuzluğun
dan ve eerekae loıriliz lirasının düşkün· 
lüğünden geçen ffneye nishetle bu sene 
yüzde 30 • 35 derecesinde nııksan olarak 
hesap ediliyor. 

isa; incirlerirnizin halihizır vazi .. 
yeti ile beraber incir müıtalısillel'İnin bu 
ırün maruz kaldıkları mü§kül vaziyet cid
den ve kelimenin tam mô.naıile elimdir. 

Türkiyenin incisi olan lzmir incirleri· 
~n ~Ünya piyasalarında bihakkin (ra • 
lrip11z mahıül) diye anılmasına karıı 
bugünkü hal içinde tedbir alınması buıo· 
ıu incir müıtahıillerince cumhuriyet bü .. 
kiımetinden talep edilmiştir. 
~u haklı talebin yakm bir atide hayırlı 

?e!ıceler tevlit .,deceğine dair olan kat'i 
ıman ve kanaat incir müıtahsillerini niı
beten müsterih etmektedir. 

lkbaat Vekili Celal Beyefendinin iz. 
miri t"§riflerinde de bu mesele ile yakrn· 
dan ve ıümullü surette ali.kadar olacak
ları da tabii telakki edilmektedir. 

. İstihsal edilecek neticeleri ayrıca bil • 
direceğim. Abdullah ABiDiN 

Edirne peynirciliğinin isla
hına başlanıyor 

EDiRNE, (Milliyet) Trakya iktisadi
y~ kalkındmnak buıusundaki fikirle
rım Trakyada yaptığı kısa bir tetkik se· 
yahatini mütealsip latanbul matbuatın • 
ta .vuzuhlu eıaalar dahilinde anlatan 
ktiıat Yeki~iz Mahmut Celal bey 

Ankaraya muvaıalatlerini müteakip en 
b~~!~ gelen te§ehbüıler. sırasında peynir 
~·!•ş-ınh ve yaş meyvacılığın ilerletilmesi 
ışını aıarmak üzere vekalet ki · "d . H myagerı 
m
1 
ud.ernı alit beyi Edirneye eöndermiı· 

er ır. 

Ev.velki gün Edirneye eelen Halit bey 
reımı makamal~la temaslarını yaptıktan 
sonr~ ~-~e!mile~ ıöhreti haiz Edirne 
pel:'~cilıgı~n saı:-lam temellere istinat 
etünlerek yukıdtilmesi yolundaki . . b 1 nıesa-
11ıne aı amıştır. 

Siirtte yeni bir cadde 
SiiRT, (Milliyet) - Ulu cami11in a• 

ıağı cihetinden inhiaarlar idaresinin ö
nünden çıkmak ıuretile yeniden bir cad
de daha açıldı. Açılan cadde telırin or• 
tasında olmakla beraber yeni açılmakta 
bulunan 2 inci büyük cadde ile Lülfi 
Paıa caddeııinin bin"binle birlettirmefı:. 
tedir. 

' f • 

İşlcti1mesinden alınacak netice diğer 
ormanlarımızda da güdülecek 

• 

KANDIRA, (Milliyet) - Koca· 
eli vilayeti, ormancılık noktai na
zarından nümune vilayeti ittihaz e
dilerek vilayet · ormanlarında, zi
raat vekaletinin tensibi üzerine 
yeniden tetkilit yapılacağı ve ltu 
suretle ormanlarnnız menafiine mu 
vafık gelebilecek bir işletme tek
linin tatbiki ile alınacak neticenin 
umum Türkiye ormanlarına teşmil 
olunacağı evvelce bildirilmitti ... 
Binaenaleyh bu husus ve bu tetki
lat yalnız ormancılıfı: noktai naza
rından olduğu için hemen faali
yet sahsına geçilmit bulunduğu gö
rülmektedir. 

Evvelki senelerde vilayet dahi
lindeki mevcut kazalarda yalnız 
altı adet orman mühendisi var idi. 
Bu kadar dar bir kadro ile vilayet 
ormancılrk işleri, istihdaf edilecek 
gayesine varamayaacğı anlatıldı
ğından Kocaelinin her kazasında 
iki,er ve bazı müsait yerlerinde 
üçer adet olmak üzere cem'an 18 
orman mühendisliği tevziatı İcra 
olunmuştur. Mevzuu bahis mühen
dislik teşkilatı vilayet merkezinde 
ihdas edilen orman baş müdüriye
ti ve bir orman birinci sınıf mü
hendisliğine rapt edilmiştir. 

Bu meyanda olmak üzere Kand
ra kazasında mevcut bir orman 
mühendisliğine bir daha ilave e
dilerek ikiye iblağ oJunmut ve bu 
mühendisliğe de sabık u,ak or
man mühendisi Necati Bey tayin 
edilmittir. Ve bu suretle kazamız 
dahilinde mevcut 37400 hektarlık 
ormanlık saha da ikiye tefrrk edil
miştir. 

Bundan mada umum Kocaeli vi
layet orman sahalarındaki mevcut 
orman muahafızlıklarına da ilave
ten kırk döıt muhafaza memur
luğu, vilayet orman muhafaza me
murlukları kadrosuna konulmut 
olduğu da görülmektedir. Bu veç
hile vilayet orman muahafaza me
murluğu ka<lrosu 93 e vasıl olmllf· 
tur. Bu meyanda olmak üzere kaza
mız 1 No. lı ormal) mühendisliği 
mıntakasına altı, 2 No. lı orman 
mühendisliği mıntakasına yedi mu
hafız olmak üzere 13 muhafaza me 
muru, mevcut teşkilata ilave edil. 
mit olup cem'an kazamız ormanla
rının muhafaza memuru adedi on 
dokuza baliğ olmuştur. Bu veçhile 
yukaı·ıda da bahis olunduğu veçhi. 
le mevcut 37400 hektar tutan ge
rek baltalık yani odunluk ve gerek 
ae de kerestelik ve koru vaziyetin
de bulunan kazamız ormanları ev
velce bir mühendis ve altı muha
~ı~la idare edilmekte iken timdi 
ıkı orman mühendisi ve on dokuz 
orman muhafaza memuru ile ted
vir edilecektir. 

Vilayet dahilindeki yeni tefkila
bn esasını yapan yani gerek muha
fuıların ve ııerekae de orman mü-

hendislerinin çahtacakları sahayı 
tefrik eden orman amenajman 
gruplardır. Binaenaleyh vilayet 
dahilinde 1, 2, 3, 4. No. 1ı orman 
amenajman grupları halen dahi ha 
li faaliyette olup, her grup kendi
sine gösterilen mıntaka dahilinde 
ki ormanlık sahalarda, kendilerine 
verilen talimat dahilinde taksima 
tı ikmal etmek üzere old~arı an
ı .. ılmaktadır. Amenajman grupla
rı aynı zaman'1a mınt.ka mıntaka 
vilayet haritasını da çıkarmışlar
dır. Yalnız bu haritalar tezyit edi
lerek lazım gelen yerlere ve bil
hassa orman mühendisliklerine tev 
zi edileceği anlatılmıştır. Harita
ların tabı ve irsali ile yeni te,ki
latın tam derecesini bulacağı ha
ber alınmıştır. 

Hali hazırda burada tatbik edil
mek istenilen sistemin orman mev· 
cutlarınm idamesini istihdaf ve 
dairelerini genitletmek olacağ( 
taayyün etmiftir. Binaenaleyh ka· 
tiyattan ziyade ormanların muha
fazası işlerile uğraşılacaktır ve za
ten bu son zamanlarda ziraat veka
letinden buraya ormanların hayati
yatı ile alakadar bir tamin gelmit. 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Haber 
alındığına göre bu tamin, bilhassa 
deniz kenarlarından yirmi kilo
metre dahilde ve tren yollarile u
mumi foselere nazaran yine yirmi 
kın. tarafeyinde bulunan ormanlar
da, kat'iyat icra edilmemesi ve bun 
lar haricinde kalıp da kat'iyata aa
lih bulunmayan ormanlar var iaede 
onların da muhafaza altına alınma 
aile ve tefrikini emir etmektedir. 

Görülüyor ki kat'iyat icrasından 
daha evvel, ormanlık sahaların dai 
relerini tevsii ile beraber gerek 
kemmiyet ve gerek sede keyfiyet 
itibarile zenginleştirmek noktası
nın istihdaf edilmekte olduğu ati· 
kardır. Bununla beraber vilayeti
miz dahiline teksif edilen gerek 
orman mühendisleri ve gerekse de 
muhafaza memurları hariçten me
mur edilerek tayin edilmİf değil
dirler. Türkiyenin muhtelif orman
lık sahalarından tenkis edilerek 
vilayetimiz kazalarına alınmış ol
duldarı anlaşılmaktadır. 

-o--

Gediz kazası doktorsuz 
GEDiZ, (Milliyet) - Kırk üç 

bini mütecaviz nüfusa malik kaza
mızda.ki hükumet doktoru istifa et
mif, vazifesinden ayrılmıttır. 

Aylardan beri doktor gelmedi. 
Halk doktorsuzluk yüzünden çok 
sıkıntı çelmnektedir. En mühim ih
tiyaçlar1mızdan olan doktoru dört 
gözle bekliyor ve istiyoruz. 

• 

Aydın mıntakasında yeniden kurutu
[acak J>ataklıkların projeleri hazırlandı 

AYDIN, (Milliyet) - Aydın sıt· 
ma mücadele mıntakası, çev
resindeki bataklıkların kurutul
ması ameliyesine program dai
resinde devam etmektedir. Tem
muz batındanberi mücadele 
emrine verilen fen memuru Sadi 
Bey bir çok bataklıkların ölçüsünü 
bitirmiş, proje ve planlarını yap
m19 ve kazıklarını çakmıştır. 

Evvelce kurutma ameliyesine 
ba9landığını yazdığım karapınar 
nahiye merkezi civarındaki dö. t 
buçuk milyon dönümlük bir sahayı 
kaplayan kadıbeyli azmağının ku
rutma ameliyesi bitmek üzeredir. 

Ortaklarla gümüf yeni köy ara· 
sındaki 1,600,000 metre murabbaı 
yer kaplayan büyük bataklıkla 
koçarlı nahiyesindeki 293,000 met
re murabbalık bıyıklı, bağarası na
hiyesinde 1,100,000 metre murab
baı yer kaplayan burun köy ve 
210.,000 metre murabba toprağı 
örten haydarlı bataklıklarının ve 
haydarlıya yapılacak köprünün 
plan ve projeleri yapılmı9tır. İn
cir bozumunda bu bataklıkların 
kurutma itine ba,Ianacaktır. Bun-

!ardan başka koçarlı nahiyesindeki 
150 dönümlük sabunca bataklığı
nın da doldurma projesi yapılmıt· 
hr. 

Büyük köşk bataklıklarının ölçü
sü bitmiş kazıkları çakılmıştır. 

Sökenin 1,000 dönüm büyüklü
ğündeki akça kaya gölünün de 
proje ve planları yapılmış kurut
ma i~ine bat lanmıştır. 

Fen memuru şimdi Bayındır ka
zasındaki büyük kara göl bataklı
ğının planlarını yapıyor. Bunu bi
tirince Nazilli yanındaki kandilli 
azmağının planları yapılacak kuru
tulmasına b~lanacaktır. Bunlar
dan sonra da mın\aka çevresin
deki daha bir çok bataklıkların 
kurutulma işi hazırlanan program 
mucibince yapılacak ve yürütüle
cek dünün mirası olan bu sıtma yu. 
vası yerler de yakında Türk köylü
sünün sapanı işliyecek yetil buğ. 
day başaklarile bezenecektir. Sıt
ma mücadele mıntakasının bu iste 
ne kadar hızlı gittiğinin delili bir 
ay zarfında istikşaf ve planları ya
pılan bataklıkların 2,420 hekto
metre olduğunu yazmak yeter sa
nırım. 

Bandırma kurtuluş günü 
Bandırmalılar kurtuluşlarının 11 inci 
yıldönümünü heyecanla kutluladılar 

Bandırmamn 

BANDIRMA, (Milliyet) - 17 
eylul Bandırmanın düşmandan 
kurtulutunun on ikinci yıl dönü
mü bu sene de cotkun tezahürat
la kutlulandı. Bugünün terefine 
herkes daha olgun hazırlanmıf ol
duğundan bütün binalar bayrak
lar, defne dalları ve takızaferlerle 
donanmıftı. 

Merasim mahalli olan cumhu
riyet meydanı bilumum memurin, 
mektep talebeleri, sporcular, es
naf cemiyetleri ve binlerce halk 
tarafından itgal edilmişti. 

Merasim saat dokuz buçukta 
ilk top atefile başladı. Kahl'IUnan 
askerlerimiz şehri üç koldan işgal 
ederek kurtuluş temsil edildi. Mü
teakiben tehir bandosu tarafın
dan çalınan istiklal ve cumhuri
yet maqları vecit içinde dinlen -
di. Muallim Kemal Bey tehir na-

, 

Kurtuluf pnii 

mına bugünün kıymet ve kutsiye
tini anlatan heyecanlı bir hitabe
de bulundu. Bunu Hamdi ve Ah
met Beylerin hitabeleri takip et
ti. Bundan sonra belediye, mek • 
tepler, sporcular ve cemiyetler ta· 
rafından tehitler abidesine çelenk
ler kondu. Hatıraları anıldı. 

Yakın köylerden ımtli kıyafet. 
!erile gelen elli atlmın da ittirik 
ettiği ıteçit rel2tıİ çok parlak ol
du. Esnaf c<emiyetleti , ~atk&r
lar, mesleklerini candan istekle. 
temsil ettiler. 

Gece bütün tehir elektrikle 
süslenmişti. Asker ve halkın itti• 
rakile yapılan fener alayı çok gü
zel oldu. Cumhuriyet meydanında 
binlerce halkın önünde milli oyun
lar oynanarak geç vakite kadar 
nete içinde eğlenildi. 

·-) ,,, 
_ __.. .... ,~ ...... ~ı--~"~~·-~ 

Söô.OT (Milliyet) - Kazamızda Hilaliahmer tubesi tarafından
kimte&iz 30 çocuğun sünnetleri icra ettirilmit ve bu münasebetle bir 
de düğün tertip edilmittir. Dispanser binasında icra edilen bu düğün 
çok eğlenceli geçınit ve halk gece yarılarına kadar donatılan binada 
eğlencelere ittirak etmi,ler ve çocukları hediyelerle aevindirmitler
dir. İki senelik mesaisile kazada Hilalialımerin varlığını günden gü
ne yükselten ve halkın teveccühün i: kazanan hiikiimet tabibi Remzi 
Beyi bu münasebetle teıbnk ve ta~dir ederiz. 



• 

{MÜTEFERRiK HABERLER) 
POLiSTE 

Kumar 
Çenberlitaıta Vezir hanında Şakirin 

odasında kumar oynandığını haber alan 
zabıta memurlan odada bir arama yaı>
mış1ar ve kumar masası başında Nevzat, 
Mehmet, lsmail, Osman, Süleyman, Şe
rafettin, Feto, Hüseyin namındaki 8 şah• 
1J cürmü meşhut halinde yakalamıılar 
"e kumar levazımını da müsadere ebniş
lerdir. ikinci bir arama da &yoğlunda 
Yeni çartr caddesinde Tosbağa sokağın· 
tla Muzaffer efendinin kahvesinde taYli 
ile kumar oynadıklan &Örülen, Edvar, 
Kazım namındaki tabular yakalanmıı· 
!ardır. 

Tabanca mı çekmiş? 
Cibalide oturan Bekir ile bekçi Sami 

poliff miiracaat ederek Demirhwa soka
ğında diiğiin evine sarhoı olarak gelen 
Namık ismindeki 1ab11n kendilerine ta
banca &Ö•terdiğini iddia etmiı ve göa
terilen adam yakalanmıtbr. 

On iki yeri ndaı yaralanan 
kadın 

Şiılide oturan bahlrçı Sadettin namın
da biri metresi Fatınayı 12 yerinden ya· 
rahywalr kaçmıı n yaka' "fb. Ağır 
surette yaralı ol.. Fatma ı.a- Etfal 
has••Mne•inde yatmaktadıır. Tahkikata 
miMlcleiumumi muavinlerinden Şefik bey 
vaziyet etmiıtir • 

SPOR 

Halk Fırkası kortlarında 
maçlar 

Halk Fırkası Şifli nahiyesi kortlarmda 
bqiin maçlar nırdır. J>ı.oğra "'!...tur: 

Sllbah - 9 da Ha.ik ,,. Selim bey, 
Kria n D. aut 9,45 te ~ ve 
Arevyan. saat 9,45 te Tregubof ve Ve
dat Abut bey. saat 10,30 da Ali Refik ve 
Kohen. saat 10,30 da Vedat Cemaıl ve 
Necmi bey. saat 11,15 te Ar~- Te 
Selim n Hail. ve Cen.I bey. saat 11,15 
te Orniyal ve A. Ferit lıey. 

Oğleden sonra saat 2,30 da Treguboi 
Ye Ciraa V. bey. saat 2,30 da Misı Cma
minıı: ve Vedat B. ve Miss Mary ,,. Se
lim B. saat 3,15 te Ali Refik Ye Kolıen 
we Fu.il Ye Ciras. saat 3,15 te Krias ve 
ba1ka11 ve A. saat 4 te Vedat ve Fazıl 
ve Ahmet F. Ye Necmi Bey aaat 4 te Ce
mal Ye Necmi ve Semih S. ,.. A. 

Bursada güreşler 
BURSA, 20 (A.A.) - Diin gece 

tayyare ainemuı binumtla 800 kitinin 
huzmile Bursa mmtaka11 ıiiretleri ya
p.W.. 

MeTasime istiktil marıile batlandı spcır 
ınmtaluısı bugün hatıraamı tealıit içiıı 
miisabekalan yapan sanatkarlar ve idman 
Jm'dD talumları kaptanlarma iıirer bay
rala Yerdi. 

Bursa mmtııılıası gürqi üsüncü yqma 
basmakla beraber alman neticeler solr 
iyidir. Halk her fasattan istifade ıure
lile Gazi neslini takdir n büyük Gazi. 
ferini heyeean Ye aeTinçle aımuJbr. 

idman ittif~Jdan reisi 
Giresun da 

GiRESUN, 20 (Milliyet) - ldmaıı 
ittifaktan merkez heyeti reisi Erzurum 
mebusu Aziz b~y buraya geldi. Spmcu
larla hubihallercle bulunda. Sabaya ay
rılan yeri gördükten ıonra Samsuna git .. 
ti. 

Von Neurath 
Bir nutukla almanyanın 
harici siyasetini anlath 

BERLIN, 20 (A.A.) - Havas ajan. 
11 bildiriyor: 

Yollar kongrsini kaparken irat ettiği 
bir nutukta Abnanya hariciye nazın M. 
Von Neurath siyaseti hariciyeden bah • 
sederken demiıtir ki: 

Şark misakı karıısında bunu yapan • 
ların bütün milletler için cidden müsa
.,,; bir sulhtan başka bir feJ' düıünme • 
diklerine inanmamız kolay değiJdir. E • 
ier, tahmin edildiği gibi, bu misak SU· 

ya düttüiü takdirde Franııa ile Ruıya • 
nın iki taraflı bir ittifak aktedecekleri 
doğru ise bu bal bizim ga)'ri müsait te. 
takkimizi ancak takviye edebilir. Her ı 
halde şark misakı prensibine iltihak e
debilmesi için evvelemirde Almanyaya 
silahlanma müsamahasmm verilmesi i -
eap eder, 

M. Von Neurath 1919 mualıedderi • 
nİn doğurduiu paktomani hutalığım 
tenkit ettikten sonra Sar meselesine geç· 
mit ve yapdaeak reyiamm bir haluızlığı 
tamir hususunda Yerec:eii netice lrinue • 
yi ıüpbeye diiJi&rmemektedir. 

Büyük elçiler ve elçilerden hirçoila 
kongrenin bu son celsesiAde haza bulu
nuyOl'lardı. Gelecek koncre 1938 de Ho
lindada toplanaeakbr • 

İtalyayı tehzil 
İtalya ile Yugoslavya mat
buatı araaındamünaka~alar 

ROMA, 20.A.A. - Belgratta çıı. ... 
Vreme gazetesinin ltalyayi tehzil eden 
Ye tlalyamn Belgratta geçenlerde top
ıanmıı olan beynelmilel ticaret kon· 
feranıma iıtirakten imtinama sebep 
olan yaz111m protesto için hükümet 
resmi teıebbüate bulunmuıtur, Bu te
tebbüsün iki memleket matbuabru 
birbirine d!füren hadiseyi kapayaca· 
i• zannedilmektedir. Roma mahafi· 
)inde kaydedildiğine göre bütün Yu
goslav gazetelerinin 1ıu makaleyi ik· 
tibas etmeleri üzerinedir ki ltalyan ga• 
zeteleri Yuıa.l&vyaya hücum ebneğe 
baıbmıılardJT. Bir aydanbe"'İ iki ta
raf matbuatında karııhkh t. 'cumlar 
dunsnqken bu hadiaenin pkmıı olma· 
sma tee11üf edilmetkedir. 

1 Küçük haberler 1 
>E- Trakya timendiferciler birliğİDÜa 

ilk timendiferciler 1ıa,........... kvtlula· 
mak için ....ı. ıimendiferferinde çabı-
lar ve davetlileri bqiin hususi hir tren
le bir gezinti y•pıv•klardır. 

'E- Emniyeti um.-İye miidürlüğiine 
tayin edil- Şükrü bey dün Edirnedeıı 
fdırimize gelmiıtir. Şükrü bey dün 'Yllli 
muaYini Ali Riza beyi ziyaret ebniıtir. 

Himalayadan dönenler 
MONIH, 20. A.A. - Himala,.a da

ima giden Alman heyeti aeferi:reain· 
den aağ kalanlar buraya gelmitler Te 
matbuat mümeuillerine me,...,. tem· 
muz gÜnlerinden itibaren ol ... Yaka· 
lan anlatınıılardır. Bunlarm anlatbk· 
]arma göre, Manga parbatı inıneğe 
baıladıktan aonra kaza olmamııbr. 
T etebbüıün felaketli bir aurette niha· 
yet bulmll! olmMma rağmen limi ne
ticeler çok eyidir. 

~~2 

!Jazi Hz. dün akşam 
lstanbuldan ayrıldılar 

(Bap 1 inci sahifede) 

nerek Haydarpaşa istasyonuna gelmiflerdir. 
Gazi Hazretlerine motörde ismet PQfO Hazretleri ile 

Şükrü Kaya Bey ve maiyetleri erkiim refakat etmekte idiler. 
Büyük misafirin Ankaraya avdet buyuracal..<larından ha

berdar olan büyük bir halk kütlesi HayJarpafa iıta'}'onunu dol
tlurmuflardı. 

Gazi Hazretleri nhhma çıkınca halk kütlesi taralından 
alkıflanmqlar ue (YafQ) nidalan arcuında istasyona Jalıil ol
muılartlır. 

lııtcuyonıla kendilerini tefyİe gelmİf olan Millet Meclisi 
reisi Kiizım Pafa Hazretleri ve Nafia Vekili Ali Bey ile P01a
ların ue ,ehrimizdeki mebuslann ellerim ıııkaralı hep•İne ilti
latta bulunmllflar &1e veda ederek hususi vagonlarına 11İnnıİf
lerJir. 

Gcui Hazretlerile birlikte. l~et PC1f4 Hazretleri ve Şük
rii Kaya Bey de ayni vagona binmqler, al#nflar ve )'afa sesleri 
arasında ıehrimiden aynlmı,lardır. 

Tren giizergôlınııla toplanmlf olan latanbul lıalkı Ja say
gılı misalirleri ıeliim1amıplardır. 

IST ANBUL, 20 ( A.A.) - Reisicumhur Hazretleri •aat 
11,30 da relalıatlerintle B~ekil l•met Pafll Hazretleri, Dahili
ye vekili Şükrii Kaya, Milli Müdalaa vekili Zeklıi, Kılıç Ali, 
Hıuan Cavit, Nuri Beylerle yaverleri , kalemi mahııııı müdür
leri olduğu halde Söğütlüyatı ile Dolmabahçe •arayından Hay
tlar"°'aya ges;mif ve binlerce halkın coıkun teuılıiiratı arasın
da Riyıueticumhur vagonuna gelerek •aat 18,20 de Ankaraya 
müteveccihen hareket buyurmuslardır. 

Büyük Millet Meclisi reisi Kiizım Pa8a Haz.retleri ile i
kinci reiı Trabzon mebusu Hıuan, lııtanbul valisi Mühittin 
Salya elçisi Şevket Beyler , ve birçok zevat Gazi Hazretlerini~ 
te,yi resminde hazır bulunmuslardır. 

ANKARA, 20 (Telelonİa) - Reisicumhur Hazretlerinin 
avdet buyuracaklan haberi ,ehirde ıonııuz bir ııeuinç uyandır
mı~tır. Büyük Gazi yann merasimle kar,alanacaktır. Kendileri
nin hafta içinde ismet Pa.., ile birlikte buradan Turhala gitme
leri •'e fabrikanın küfQt resmine riyaset buyurmalan muhte
meldir. 

Milli ,eli kar~ılamak üzere Ankara valisi ve belediye reisi 
Neırat Bev bu aksam Pulat'ıya hareket etmiftir. 

.J 
MiLLiYET CUMA 2 • F.YLUL 1934 

Parlamentolar konferansı I' Göriiıler 
-~~,,_ 

Parfiimentolcr lıonleransı için hazırlanan bir encümen odası 

<Batı 1 inci aahifede) 
Konferamm ~ ettiği müddetçe 

zi,..fetlet-, aüwa els ve BJa:ı at opera .. 
amda temsi!Jor ftl'ilnıittir. Bu auretJe 

ecnebi muı """"•• iı;ia Y opsloıYlıam 
opera Ye balet b»midô anınfhık:i· 
yetlerini yııimadan takdir etmd< imkinı 
hiul cılmuıtur. 

Konhrıuısm mesai devreli hittiktee 
sonra Zaiftp ..,ı.rinde Ye Adiryatik aa
hilinde lıir teneuiih yapıJacalctı. Ben 
buradalı:i itlerim dolayısile bnna ittirak 
imloiıum buJamadım. Belgrattan bqb 
diğer yerlerde de Y ogualorYyanm İçinde 
bufunduğn inkipf defi iııin eserlerini 
&önnek faydah olurdu. Y oguslavlar mil
li bayat balonundan mühim bir faaliyet 
devreoi geçiıımd&teclirler. Belgrat tdı· 
n inkif&f etmit ve Ba.llıımlarm en güzel 
tebirlerindea biri ohnuttur-

Konf-erano 16 eylül pazar günü saat 
1 lde Y oguslaY)'a kralı Hazretlerinin mü 
mesaili bmunuıcla açılmıı ve ruznamesi. 
ne dahil meseleleri tetlrike bııJ-mibr. 
Konferans nızı•ıı,...,inde miIJetler ara· 
ımdala ticari müwebetlerin tanzinıi, 

~•-~ R-'--' ,._., __ _.. . .ı.ı.. m.JDuıa:llTI ıçg-..-a ... uaw;u. UW'--l"m 

tetkiki, zirai kredi ve faiz m "LJon, çİf· 
çilerin alım kahiliyetleriıı ..ıtınlması, 
ıimencliferler h•kkmda beyııelaıild uz. 
Jaı.-1.r, ıınil!etler araunda nafia itleri
nin tamimi, paralann istikrarı ~ mü
hiın nııeseleler Y.....tr. 

Ticari miiDasebetHrin clayanaeağı .. 
na pı e ·? · w tw etmek itıtı...ile Re· 
gional misaldar meselesi çok ehemmiyet 
le mütalea ...ı.lııııqhr. Son nman'-nla 
beynelmilel ha1atm aulh ve nRnn•1 

miiınkiin merielıe konıyahilınek için re. 
ginal uzlaı-J- Y11Pılması fikri çok ya
yıhnq ve Urafts buJmaia bqlamıtbr. 
Umumi ve c:il>antiimul tedbirlerle dün
yanın geıS airui ve gerek iktüadi niza. 
mmı tesis etmek imkinsrz olmasa bile 
kolay da dei>ldir. MiUetlerin fikri ,.. se
viye f..n.ı-clım Ye tari1ai tekemariille
rinclen ve coğrafi .,,azjyetJeriaden ileri 
gelen bir takım lıayat prtlan vwchr 1D, 
her memlekette ayn ayn tekiller göste• 
rirler ve anlan içtimai, iktisadi Ye Iİyuİ 
hayat t.lmnııı<laıa ayn ayn telaı.ı.irere 
•evk ederler. Onun için milletler, hepsi
nin de birden kalıal edebilecelderi umu· 
mi azhıpna çareleri bulup tatbik etmek· 
ten uzalıbrlar. 

Londra iktisat kanferanunın alObeti 
bUDU pdı giui iııbat eda-. BullQJl için 
her millet siya•i niyet ve taoa'VV\ll'larm
dan emin olduğu milletlerle uzlapnak 
ve kartılıkh miiııadekiırlıldarfa ticari mü· 
nasebetleriııi tanzim etmek arzusunda 
dır. 

Zehi Mesut Beyin tuj 

Alemtümul ve mıntakavi olsun, ildi· 
sadi ve ıiyasi bütün uzlaşma te!ebbüsle
rinde büyük Ye müabet bir rol oynamak
la dünyanın takdiriııö kazanan Türkiye 
Cwnhuriyetine men•up bir delegasyo
nun bu meselede söz &alulıi olmaaı tabii 
idi. Bizde bu husustaki nolctai nazarmu· 
zı kcmfeı uam umumi celselerinden lıi· 
rinde izah ettik .Hazaladığnn tezde bat· 
lıca ıu esaslar tebarüz ettirilmitti: 

Beynelmilel YaZiyetin bugünkü tek· 
tinde regioaal iktisadi uzlatmalar fayda. 
lıdır. Fakat bu faydalar ancak bazı .,art• 
lar gözetilmek ıartile devamlı olabilir. 
Bu ıartlardaa biri ve baılrca11 regional 
ve iktisadi u:dqmalann lriribirine ra
kip n düıman valliyete düımemelendir. 
Dü.ıerlerse milletler arasındaki cidal da· 
ha gen'İJ lıi.r planda de-nmı etmit olur. 
Onun içiıı ı.. uzlqmalarm inhisara ve 
kavpcı bir zihniyetle meydana gelme
meleri lizmıdır. 
U:daıtmcı ve birleıtirici imillerin tesi

ri altında dojınuı anu edilea regional 
iktisadi uzlıqnmlar, istiyen her millete 
açık olmalı Ye ıiyasi, gizli niyetler 
taıamnwlıdıır. Bu, ıneaeleaia ôyasi cep
hesidir • 

Bir de iktisadi cephu& vardır ki, o
nun da iyice aydıulaıınut olması zaruri. 
dir. iktisadi reg;-ı minklar lııer ..;ı. 
letiıı kendi ihtiyacına ve iktisadi bünye
sine göre tedıit etmit olduğu iktisadi 
rejimi birdenbire bozmamalıdır. Ne u· 
mım>i ve ne tle resioııal azlatma tqeb
büslerinde mübadele oerbestiN tek s-e 
deiildir. 

Regional iktisadi uzlatmalar ancak 
her mılletin inkiıaf ve kabiliyeti hak 
denceUni tnıdıklan nishette muvaffak 
ol11rlar. Milletler ..._.ı.a.;. u•lapaal,._ 
rm ilk ıartı kaqılıldı fedakarlıklara razı 
olmakbr. Bu fedakarlıklann adi bir SU· 

retle tevzii de çoık ehemmiyetli bir me· 
seledir. 

Bu umumi esaslardan sonra Balkan 
memleketlerinin öteden beri arzu et
mekte olcluklan iktisadi uzlaşın.aya ait 
9artlar Üzerinde izahata geçerek böyle 
bir uzlaımınm gerek Ballran milletleri 
ve gerek orılann komıulan ve diğer Av
rupa memleketleri için faydah olacağını 
tebarüz ettirclik. 

Kararlar 
"Tezimiz alaka ve dikkatle takip o

L lundu. Mfrz_al.;,.ra neticesinde konferan~ 

sm kabul ettiii lıarv da ıu iki esas tes· 

1 
hit oluıımufbrr: 

1 - Reııional iktUadi uzlatmalar, ik
tisadi bünyeleri mı-;Je biribirini ta· ! 
mamhyan devletlerle memleketlerinin 
iktisa.di,.atmı düzeltmek fikıile hareket 
ed- komfu devletJeri bir ....,.a topladı
iı takdirde faydalı sayılabilirler. 

2 - Regional iktisadi misaklu, dev· 
Jetler ..... mtla daha ıenit bir uzlaımaya 
doğru lıir merhale t~ ebnelidir. 

Ruznameye dahil diğer meselelerde 
umumi ve az çok herken tatmin eden 
kararlara bailamnııtır. 

Karann mahiyeti 
Konferaımnkararları doğrudan doğru· 

ya bük~tleri taahhlit albna sokan bir 
....ı.iyeti haiz olmadığı için ancak tavsi
ye Ye temeımi raflıa11nda .kalJT. Bununla 
beraber muhtelif milletlerin mühim f&h· 
aiyetlerini bir araya toplayan hu konfe
r11nılar zaman ile milletlerin iktisadi ve 
.iyasi conception'ları üzerinde müfterdı: 
ve hayırlı teairler yapmaktan geri kal • 
mazlar. 

Koaferaıular yalnız komisyonlarda ve 
umumi celselerde çalıflDllzlar. Ziyafetler 
de söylenen nutukların da hasusi kıymet 
Ye ehemmiyeti Yardr. 
Konferansın kapandığı günün akta· 

mmda Y oguı)a., hariciye nezaretinin 
verdiği ziyafette Tiirk heyeti murabba· 
sasau reisi Burdlll' mebusu Mu•tafa Şe· 
ref bey söz almıı ve memleketimizle 
Y oguslaTya arumdaki dostluk münase
betlerine ve konferans mesaisine ait kıy
metli mutalealar aermeyan etnüttir. 

Be!ıırat konferansına gelen murahhas
lardan bir lıısmı lstanbul l>eyııelmilel 
pclimentolar koaferamma da İftiralı 
edecektir. Baılarile t- etmek fınab 
dÜpaÜftiİr. Bu sayede keDdilerinin Tiir
kiyeye yapacaldan seyabate ne büyük 
ehemmiyet atfetmekte oldı:klarını &Ör· 
düm. 

Ge:ııi ve inkılip Türiayesinin haricin
deı.i bü,.ük -tigeyi bir keff daha &Ör· 
mW Y ogu... mi11etİllİll Türk doatlu-
iuna samimi bailılığnıı yakmdan ...ıa. 
mak Bel&'rat ıeyahatimWıı eıı sevinçli 
ve kıymetli safhaaıru teıkil etmiıtir. 
Dost milletin misafirperverliğini ve Yo· 
gusıa... refitderimin lıakkımnxla göster
dikleri ....nimi bbulii söylerken •eedö
lerine teıekür etmeği bir nzife bili
riz.,, 
Murahhaslar için otobüs ve oto • J 

mobiller 1 
Belediye ecnebi murahhaslar içiıı Te

pe batında daimi tekilde 12 otobüs bu· 
lunduracalrtır. Bu otobüsler murahlıas· 
lan Yıldız sarayına ıı:ötiirüp getirecdı:
lerdir. Heyeti murahhasa reisleri için 
ptomobiller tahsis edilmittir. Her oto· 
mobilin üstünde, o memlekete ait aJa. 
met bulunacaktır. Murahhaslar, aaraya 
~ecidiy~ camii öniindeki kapıdan gi-
dip geleceklerdir. ı 

lngiliz heyetinin riyaseti 
LONDRA, 20 (A.A.) - lstanbulda 

toplanacak olan parlamentolar arası it
tihadı konferansnıa iftirak edecelı: oLuı 
lngiiiz murahhas heyetine Sir Paıf. 
Golf intihap edilıniıtir. Bu heyet Bri. 
tanya ittihadı fahri katibi M. Bo11om ile 
Geoffrey Peto (Jolrey Peto), Filip Dav· 
IOll (Philip Dawson) ve Geoffrey Man
der'deıı mürekkeptir, 

• * • 
1ZMIR, 20 (Milliyet) - Bodonlar ;,. 

rası parlimentolar konferansına qtin.k 
edecek olan F raıuız ve 1 rlanda murah. 
has heyetleri Patriya vapurile bu sabah 
latanbula hareket ettiler. 

Almanya 
• 

Geniş programla tayyare 
İnf8ahna çalıııyor 

P ARiS, 20 A.A. - Marailyadaa «· 
nubi Afrikaya ıı:itmok üzere vapara ı.;. 
nen IOl't Roter Hermere, matbuata ıu 
beyanatta bulunmuttur : 

Fransız halk kütlesi beynelmilel Ya. 
ziyettek.i tehlikelere etrafile nkıf dğil
dir. Almanya ıniı bir proıınmıia tayya
re inıaabna çalıımaktadı.r. Mülhit He • 
inkael tayyaresi mühim miktarda imal e
dilmektedir. 

Frııı>sanın sulhu muhafaza hususun
da yııpabileceği en büyük yardım keneli 
hava ordasmuuı, Yarm lıaquında kala
cağı vaziyetlere kartı tamamile hazır 
olduğunu bütün dünyaya göıtermekte • 
dir.,, 

Bir gazetede yangın 
BERLlN, 20 (A.A.) - Resmi nazi 

gazetesi olan Folkiıer Beobabter "Vol
kicher Beobacher., idarehanesinde yan • 
gın çıkırufsa da hemen söndürülmüttür. 

Bir Rus karakol gemisi 
SESERl PONENTE (ltalya) 20 

A.A. - Sovyetler hiikUmeti hesabına bu
rada inta edilen bir karakol gemi•i tle • 
n~e indirilmiıtir~ 

( Ateş-Güneş)te 
Güneşlendim. 

(Batı 1 inci aahifede) 

ğalmasıntlan önce dilerim. 
Güneş; Enbüyük'ümüzün do

ğu~ adıdır. Ateş te, o adın Türk 
milletine verdiği hızı gö•terir. 

(Ateş. Güneş) in ııporda ülkü
sü; sağlam ve zengin kalalı, sağ
lam ve zengin karakterli, sağlam 
ve zengin gövdeli bir gençlik ye· 
tiştirmek. Ve içtimai bölüsünde 
yolu; cemiyet hayatını her ba • 
kımdan yükseltip olgunlaştır • 
mak •.. 

(Ateş • Güneş) in birinci bQf
kam Cevat Abbas Bey arkada -
şun bana armalanndan, yollann· 
dan, ıokak kapı•ına kadar anla
tırken, onu hasretine ve ülkü•Ü· 
ne kOJJufan yirmi )'(lflnda bir de
likanlı heyecanı içindeydi, Öyle 
seyredip dinledim. O yiımi ya · 
fında ki o zaman çarıklarını çek
miş, dürbününü asmış, ııilôhını 
ka,anmış bir halde gene bu top
rağın ve bu Ulus'un uğrunda 
Balkandan balkana seğirtiyor -
da. Bugün j'aŞlanmız çok ilerle
ıli. Fakat alevlerimiz sönmedi, 
lıeyecanlanmız duraklamadı. 
Hattô ( Atef • Güneş) başkanın· 
da artlığını gördüm. 

( Atef - Günef) temelli ve zen
gin bir kurultudur. Burada derin 
bir heyecan ve sevgi ile iki temiz 
adı anmaktan kendimi alamıyo
rum değil, bunu vazife biliyo · 
rum: lktuat Vekili Mahmut Ce
lal Beyle iş Bankası lstanbul Mü 
dürü Yuml Ziya Bey. 

Bütün ııiya•i, silahlı ve milli 
mücadelelerde; bütün mali ve 
iktısadi mücadelelerde, bütün 
yurt iflerinde alı ve ünlü bir ııar
lık gösteren Celôl Beyi; Türk 
gençliğini atefli &le güneşli bir 
benlikle yetiştirme yolıımla tla 
en ön dizide görüyoruz. ( Atef • 
Günef) denilen bu ülkü kayna
ğının kuruluşunda harcadığı ter
le ettiği yardanın önünde mem
leket hesabına baf eğmeliyiz. 

T evazua ve çalışkanlığı ile ta
nınmıı olan Yuıul Ziya Beye ge
lince; ancak geçen gün ilk defa 
yiizyiUe gelmek mulunu kazan . 
dığım bu Türk çocuğu, denilebi
lir ki (Ateş • Güneş) in hem le· 
mel tafitlır, hem mimarbQfıııt. 
Her gün en az on •aal ve en zor 
iflerle çallfan bu ortagencin 
öteki saatlerinde de nasıltalıptı
ğı ııe neler yapabildiği ( Atf!f • 
Günep) i gezdikten ve kuruluş 
tarihini dinledikten sonra anla • 
fılır. 

Kulüp ve ku!üpçülüh nedir? 
Spor ne demektir? Cemiyet ha. 
lintle yaşamalı ncuıl olur? Bunla· 
rı anlamak için ( Atq • Günq) i 
görüp öğrenmek gerek. 

Şimdi çok duygulandığım için 
bu kadarcık yazdım. Sonra bite
viye yazıp anlatmağa çalıfaca • 
ğım. 

AkaGUNDUZ 

M. Barhou 
Diyor ki 

(Başı 1 inci ııahlfedc) 
tidai meslek nezaketinden uzaklaşıl· 
Dlll olunur. M. Motte, heyeti umumiye. 
de benden evvel çok samimi hir tarz
da konu§mU§tur. Alenen ıöyliyorum 
ki, Fransa diğer hiç bir millete naai· 
bat verecek değildir. Fakat kendisine 
bil1ıMaa beyııelmilel doğruluk oaha· 
•mda batkalarmın dera vermesini de 
kabul ebnez. bize Ruıyanın vaftiz ba
ba11 dediler. Bu devletin Milletler cemi
yeti nezdinde elçisi olmağı memnuni .. 
yetle kabul ediyorum. Bütün Franaız 
hiikmaetiyle birlikte çok ıüç bir it 
gördüm. Fakat buna nadim değilim. 
Ve düıüncelerimi esasından aöylemem 
ıa.... geline, diye biliriıa iri, CeneY· 
rede gördiiğiim Lit..iaof 1922 de Ce
:nrtrede taaıdığın Litvinof'a pek o 
kadar benzemiyor. Şayet Sovyet Rua
yanm milletler cemiyetine girmesinin 
karqıklık çıkaracağım zannebnit ol· 
aaydık buna asla mu,,afakat etmez
dik. Biz Sovyet Rusyan.ın sulh da.,,a· 
sına hizmet edeceğini zaıınediyoruz. 
Dünya bugün müstesna bir buhran ge· 
çirmektedir. Silihaızlanma konferan11 
ciddi bir tarzda tekrar mesaisine baı
lamadan evvel fikirlerin ailah11zlan· 
ma.uıu teınin etmek )izwnclır.,, 

M. Litvinof ziyafeti tertip edenlere 
ve M. Bartu'ya tetekkür ebnİf ve bey· 
nelmilel matbuabn sulh lehindeki ro• 
lünden bahsetmlıtir. 

Ekalliyetler meııeleıi 
CENEVRE, 20 (A.A.) - Milletler 

cemiyeti A.,.ambleıi nyasi encümeni •· 
kalliyetlerin beynelmilel himayesinin la· 
mimine dair Lehistan tarafından yapıl· 
rmı olan teklifin müzakereıine baılamt§ 
ta. 

Lehistan murahhası M. Raczyndlô Le
histanın M. Bekin beyanatı hakkında 
izahat vermeye hiç te mütemayil olmadı
iım ve Auamblenin bu hususta ıalahi-

Mecidiye köyüne 
Tramvay 

(Ba§ı 1 inci aahifedc) . "'~· 
keti aruında yapılmakta oı- Ye:'.'...ı;ıil 
zakerenin neti<.eıine kadar, . t'~~:- vt 
tramvaylar, Şitli deposundan ııdid<. ıl<' 
köye 300 metre kadar olan yere gı.sı 
cektir. Esasen buraya kadar tr~. 
yolu mevcuttur. Bu nokta, Şitli ıJ d• 
vay iıtasyonundan 850 metre ınei e 
clir. •. 

Mecidiye köyü~de ~turan ~alk :~İl' 
meleyi •abahlan >§lenne vaktıle ~ rye
tirmek için sabahları çok araba 1~ 
cek ve akf"IDlan da ayn& mik~ 1 s· çalıtaeaktrr. Nafia Vekaleti ile ıirl<•"'u 
raunda yapılan anlaşmada Şiıli ıle f:r· 
vakkat Mecicliye istasyonu "':yıl;::'e..ı• 
meni mezarlığı önü arasındaki pat• 
bir nokta addolunmuı ve o kadar 
alınması kararlaıtınlmrıtır. ~ 

Nafia ile tirket arasında cereY"". ·t )il 
müzakere neticesinde hat bilahara ~oy lıi' 

dar uzablacak, yani 300 metrelil< ,.
tramvay yolu dö19necektir. T~.d;,ı 
Mecidiye köyüne yaklaıma11 Me<> 
köylülerini çok ıe-vindinniıtir. 

Defterler dün 
İndirildi 

(Bap 1 inci sahifede) 
1
..-

miıtir. Defterlerin auh balıanduju &,dil' 
içinde vuku bulan itirazlar tedôlı. .,.t' 
melrtedir. Bugünden itibaren üç lf"11 ~ 
fmda arzu edenler mahkemeye de tı> 
caat edebileceklerdir. )ıil 

Evvelce yazdığımız gibi i~1 ı.ıı 
tefiiuinvelde baflıyacakbr. O 9:.ıo_ı:..,. 
dar biiliin hazırhklar bitmiı o~..;,.. 
Y ann, bütün kaza ve fırka men<ezl .,,ıı· 
de de yoklamaların aonu almmıt ola 

tırD. .. ak d • "be d ~- ti"" un tam an ıb ren ra yo-._,.
1 
.. 

malarda Ye mekteplerde intihap f.,... .ıor' 
ti etrolında propaganda konfeı'a" •1 
verilmeğe baflanmıfbr. Konferans~ 
batma kadar devam edecektir. I~ _..... 
günlerinde de, sand• konacak yer!D". : 
halk hatipleri hitabeler söyliyeceklercli' 

Alemdar nahiyesinde .,; 
C. H. Fırka11 Alemd"" nahi,etİ iı" 

Doktor Ali Riza bey dün gece saat .,.ı
Divanyolunda ocaklar meri<ezinde ~ 
ka doğru) mevzulu bir konferans ,od' 
mi1tir. Konfttansta bir çok fırka ,,,4ı'; 
ıuplan ve hanımlar l>uJunmutl ,;ı
Konferanstan sonra da bir konser .,e 
mittir. 

lzmirde lıazırlıklar ~ 
IZMIR, 20 (Milliyet) - lntilıaP 

terleri mahallelerden indirildi bu ~ 
fnokada Avni beyin reisliği alımd•, ;ıI 
toplantı yaprlmıt intihabat iıleri &Ö'~~ 
müıtür. Cumarteoi günü yok)mııa r
lacaktır. 

Amerikadaki işçi 
Karışıklıkları 

(Ba~ı 1 inci llalıif ede) 
ciyi lobutlarla dağıtm.ııtır. ıli• 

Ceorciya'da örfi idare devam e 
yor. 138 kiti tevkif edilmiıtir. •J>ı 

Nevyoıf< eyaletinde Littlefall• 
polis, greve.ileri daifıtmak için •U lı~ 
twnları ve gözyaıı gazlan kullaoJ11' 
trr. .,,, 

HADPARK, 20.A.A. - Nevyor~ 1 
M. Ruzvelt, me•ai nazın M. Per1'1" ı'ı 
ile, ta•auut komitesi reisi M. Vin•~ 
bugün için istiıazeye çağınnıttır. rıe•' 

M. Ruzvelt Nurumahal yatı ile 
port'dan avdet etmektedir. 

Greve karşı ·ı· 
NEVYORK, 2.A.A. - Haber ver', 

diğine göre, suni ipek iıleyen yü~ tııı ,J 
dar fabrika, yarın, grevi akamete 1, 
ratmak üzere, müıtereken harelıe 
geçeceklerdir. · 

Amerikadaki grevde ölenler ıı"ı 
NEVYORK, 20 (A.A.) - Men• ;;; 

gTevİ yüzünden ölenlerin miktarı ~ 'f' 
tür. Milli muhafızlar tarafından ~ • 
edilmekte olan fabrikaların açıJnıı~ ~ 
masına rağmen grev hareketi ~Jıil' 
bulmuı değildiı" Yeniden yirmi bJO ıtf" 
g;eve itti~ak etmit tir. Bilhassa W ~"oJ" 
vıller, Maıne, Lyman' da bir taJunı t' 
hareketleri olmuttur. 

Denizcilerin ge.zintis.i .,1• 
Türk ticaret Ye kaptanlar ve m~ JI" 

ler cemiyeti 30 eylül pazar günü b""·.ı-· 
niz gezmtisi tertip etmiıtir. AJu.Y ~,ıl· 
~sinin Kalamıt vapuru &ezintİY" J~3' 
rak edecekleri Pazar günü aaat 
köprüden alarak kalkacaktrr , 

Amerika donanmaıııJJ,, 
manevraları ·r 

VAŞiNGTON, 20 A.A. - JJlılt".. • 
nezaretinden reunen bildirildii;,.....!j,. 
re Amerika filosunun büyük nıa,.e>"j;ıo" 
n 1935 senes;nde ve Pugetsoun<I • ~ ' 
ka • havai müsellesi içinde yapıJ.o 
br. ~ 

yettar olmadığı mütaleasmda tıufııtı,ııı
ğvnu söylemİftir . I<~ 

Mumaileyh akalliyetlere ait ~ ~ 
tamimi meselesinde A11amble.J" · 1 ıiı'· 
ve kat'i bir cevap Yermeıinİ ••1;::tJl'• 
Bunun iizerine bir münaka!• aÇ1. d> '(O' 

Y oguslav,.... ... unıhhası M .. F_all 1~ 
gu•lavyamn küçük 'titaf gıb~ ~~: 
prensipine merbut olduğunu so! ~,ı 

F elernenk murahhası da taJDİI" ,.,;11 
bine taraftar olup yallll2 bu . ~~,.teı""'
Avrupada tahalı:kuk ettiritmeaı~ 'bıı ~ 
tedir. Bu murahhas Auaınblen~n Iıiası9 
selede salihiyettar olduju miit• 
dadır. _.Jifeı' 

lsveç ta...&ndan müzahere~ı;yeııe" 
Türkiye herkesçe tanınacak ."\aııf~ 
prensiplerini tespit etmek içm . . ;,ır 
un toplanmay• davet ediJrne.r>nl , 
miıtir. ~ 

Müzakerat yann sabaha l>tr 
tır. 
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La Turquie 
" Milliyet'' in fransızca nüshası 

olan "La T urquie" gazetesinin a
bonmanlarına göst~~diği sühulet: 

la Turquie Türkiye ve Ecnebi mem
leketlerindeki abonelerine bir hizmet ve 
kolaylık olmak üzere faideli bir te§eb
büıte bulunarak gerek Türkiye ve ge
rekıe Ecnebi memleketlerdeki tüccar, 
komisyoncu, ithalat ve ihracat tliccaıi, 
fabrikatör, ıan'atkilr ve teknisyenleri 
birbirine tanıtmak ve i.cabında abone
lerine büyük ticarethanelerin, tanınmıı 
firmaların, Doktor, Avukat, otel, plaj, 
lokanta umumi bahçe ve&air büyük ve 
tnaruf mahalleri hlldirmek üzere bir 
ıttün açıyor. Bu sütunda lıtanbuJ, vi
liyeller ve ecnebi memleketlerdeki abo
tıeJerinin isimleri adresleri ve meslekl 
İ~nları meccanen neşredilecektir. Bu 
a.dreı il3nlarında müracaat maksat• 
larınm izahı lizımdır. Bu suretle abone
ler tic::ıret ve i1lerini ayni zamanda ha
tiçte de tanıtmak fırsatını bulabilecek
lerdir. Bu maksatla gönderilen ili.nların 
dört beş satırı tecavUz etmemesi lizım· 
dır. Her üç aylık abonenin ilanı üç de
fa altı aylıklık abonenin dokuz defa 
12 aylık abonenin yirmi defa tekrarla
nacaktır. Gönderilen ilanlarda abone 
numarasının bildirilmesi her tekerrür 
İçin de (2) kuruş pul gönderilmesi 1'
•ınıdır. 

La Turquie abone fiyatları 
Tü.rkire için. Ecnebi memlelıı:et İçia 

Lira Kr. Lira Kr. 

'-tüddet Ay - - Müddet Ay - -

[ 

3 3 350 3 550 

6 6 6 50 6 ır 50 

iZ 12 iZ - 12 21· -

iş ve işçi 1 
Milliyet bu aütunda İf rıc İfçİ i«İ• 
yenlere tavaanıt ediyor. lı ve İfrİ 
iatiyenler bir melıtapl. lı f>iiTo • 
muza müracaat etmelidirler. 

iş arayanlar 
iş arıyorum, ve okur yazanın her i

ti yaparım. Feriköyü Baruthane cadde • 
l'\ırn kiliıe arka aokak No. 88 Osman 

1$ • ~ 

Orta mektep mezunu tüc:ar ve müteah
hit yanında çalışmış. Ehven fiyatla ça
lııırım. Uıküdar Mıırat reis mahallesi 
Çinili Kulhan sokak No. 30 H. Hulusi. 

* * * Orta tahsilim vardır. Her hangi bir 
İtte olursa obun çalqırnn. Elektrik ;,. 
lerinde de tecrübem vardır. Biraz fran
•ızca bilirim. Ortaköy muallim Naci cad
deaj No. 108 de Mustafa Orhan. . ' . 

Hademelik, odacılık, kapuculuk, gece 
bekçiliyi yapabilen bir genç İf arıyor. 
A.dres Maçka kiğıtane caddesi No. 126 
•ııartıman Yıldız, izzet. 

• • • 
ilk mektep mezunuyum ıerek otelde 

•e ıerekse kahve ye lokantabırda çalıı· 
llııf'ın, bir it anyonnn. Fatih itfaiye 
taddeıi araplar kahvecis Mahmut ef nez· 
dinde Musa. · 

* • • 
Müteahhid yanında çalıtmak üzere or-

ta tahıili 23 ila otuz yaılarmda açık 
töz bir genç aranıyor. Balıkpazar kanaat 
bıııı 10 No. ya müraoaat. 

• • * 
L• Tahsilim orta derecdedir yqon on se-
"'Qdir it anyonun. Adres: htanbul 
\' edikule Ali efendi sokağı No. 16 hane
de Ziya. 

Satış memurluğu 
Daktilo bilir genç bir Tü.W; mağaza ve 

1a §İrketlerde ehven ıeraitle &abf memur 
l~ğu yahut katiplik aramaktadır. Talip· 
le;in La Türki gazeleoine K. H. A. rii
~le müracaatları. 

'!:!Nt NEŞRiYAT. 

Yeni adam 
Yeni Adam'm bucün çıkan 38 in. 

ti aayumda dikkate değer yazrları 
"'Ylnak kabilidir: lamaı1 Hakkı Beyin 
"lir maarif meııeleai var." cTürlri. 
~•de bir tabi derdi var• gibi ya.zılan 
il., diğer bir çok zevatm yazılan var
d~. 

iki konferans 
R.eı>t Saffet beyin Musevi Amikal ce

llııiyetinde Hazar Türkleri hald.ında 
• ... diğ; Tü~ koaferanala Peıtede 
~tili tari:binin tasbilbi lüzumuna dair 
~ığı konferans kitap halinde intiıar 
~ttir. Tevzi mericezi ~oğlunda 

llnelcle Koenııör lriitüpbane•dir. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Hartuçlann tılasma mahsus ame

liye" halduncWU ihtira için bir berat 

~ zonnında lstanbul vilayetine tak

ıli.ıı edilmit olan 15 Eylül 1928 tarih ve 
~ numaralı müracaatıo ibtin ettiği 
~k bu kere baıka11na devir veyahut 

~ verilmesi teklif edilmekte olmakla 
buıuıta fazla malıimat edinmek iste

>eıı zevatın lstanbul'ıla, Baheçkapu'da 
l' 't Hanında 43-48 numarlı idarehane
>, llıiiracat eylemeleri ilan olunur. 

(2650) 6223 

L_ S..1tanahmet 5 inci sulh hukuk mah
~eıinden : 

~kıl hastalığına müptela olduğu he
~ raporu ile anlatılan küçük Aya
it •da camiişerif sokağında 15 No. 
'il -.,de mükim 329 doğumlu Ahmet 
~ ~ehmet Retat efendinin kanunu 
~ eıunin 169 uncu maddesi mucibin· 
-..._ t."Ylıi evde mukim ann-.4 ve has • 
~elisi Muhittin kızı Münevver ha
' ..,layeti altına iade edilmit ol-
4"' -akiir kanunun 371 inci mad-

lllıacibince i1ia olwaur. (2775> 

Mfi.LIYc1 CUMA 21 EYLOL 1934 

ı_ ~!i~~?.~!A: 1 D. -;;·p-şı··Lz·E·T·y·M o·E·~···.a·r-.· ---ls-ta_;;._~_::-~-~r-l~c-~-1~-r:-~e_r_i ---: ..__l_n_h_i_s_a_r_I_a_r_U_. __ "_iı_._d_u_· r_1u_··_ğ __ ü_d_e_n_:_f 
1 Tekirdağ hastanesinde mev (60000) kilo (266) milimetrelik bir yüzü cilalı Tripleks ;l.ffnteleri ı Karaköy Köprübaıı 

lıtanbul ikinci jcra dairesinden : 

Bir borçtan d0 Jayi mahcuz dinamo
lu Gabellet Egere markalı Biçkı ve 
yine dinamolu Kapbel markalı kalın
hk makinesi ve yine aatılık dinamolu 
ve Kapbel markalı bıçkı makineleri 
itbu EylülÜn yirmi betinci salı günü 
"8.at 9 dan on bire kadar Betiktafta 
Tramvay garajı kartısında 74 nume
rolu Kereste deposunda bilmüzayede 1 

paraya çevrileceği ilan olunur. (2772) 

latanbul beşinci icra memurluğun-
! 

dan : 
Mahcuz ve paraya çevril~esine ka

rar verilen Türkiye Cumhuriyet Mer- ! 
kez Bankasına ait bir hisselik ve yüz. ' 
de 70 i ödenmiş; bir ve iki numaralı ı 

kuponları noksan 20127 numaralı ve j 
Nazlı H. namına muharrer bir adet hine 
senedi tehri halin 27 aine müaadif per· : 
tembe günü saat 14 ten itibaren lı
tanbul Bağçekapıda dördüncü va'<ıf 

hanında va.ki eaham ve tahvilat bor
aasmda açık arttırma ile satılacağın- / 
dan almak isteyenlerin yevm ve vak· 
ti mezkiirda mahallinde hazır bulun
malan ilan olunur. (2738) 

Oalriidar icra daireainden: Mab
çuz ve paraya çevrilmeai mukarrer i 
büyük bir adet bsamn Galata Aai • 
küruyoni cenerali baru 47 No. lu 
yazıhanede 26-9-934 çar§amba günü 
.. at 11 den 12 ye kadar açık arttır
ma auretile .atılacağından talip O· 

!anların mahalli mezkiırda buluna
cak memura müracaat etmeleri ilin 
olunur. (2737) 

Fatih sulh ikinci hukuk bikimli -
ğinclen: Fevzi efendinin Y edikule ha• 
ricinde Fatih Sultan Mehmet mahal
le&inde Silivrikapı caddesinde 1-1 
No. lu boatanda mukim Avni efendi 
ile Malik ağa aleyhlerine ikame ey
lediği tahliye ve bedeli icardan ala
cak davasından dolayı müddeaaleyb
lerden Avni efendiye ikarnetgahınm 
meçbuliyetinden dolayı tebliııat icra 
edilemediği ve tebligat varakuı zah· 
rında.ki metrubattan anlatılma11 ha
sebile bittalep on bet gün müddetle 
ilanen tebliıat icraaına karar veril • 
diğinden yevmi muhakeme olan 17-
10-934 tarihinde aaat 14 de kontu • 
rat ile birlikte muhakemede bizzat 
hazır bulunmadığınız yahut vekil eön 
dennediğiniz takdirde hakkmızda 

ııyaben muamele icra edileceği ilin 
olunur. ( 2750) 

latanbul Birinci lflu Memurluğun
dan: 

Kadıköyünde Damacı sokağında 

6 numarada mukim komisyoncu A
gop Abalıyan efendinin lstanbul 2 
inci ticaret mahkemesince 16-7-934 
tarihinde ifli.sına ve yevmi mezkürun 
saat 14 buçuğundan itibaren ifla11 -
nın açılma&ına kari\r verildiğinden: 

1 - Müflisten alacağı olanların 

ve istihkak iddiasında bulunanların 

alacaklarını ve İ&tihkaklarmı ilandan 
bir ay içinde birinci ifl8.ı dairesine 
gelerek kayıt ettinneleri ve delillerini 
(senet ve defter hülualan ve saire) 
asıl veya mü&addak suretlerini tevdi 
eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mesu
liyeti müstelzim olmak üzere müfli
sin borçlularınm ayni müddet içinde 
kendilerini ve borçlanru bildirmeleri 

3 - Müfliain mallarım lıerne aıfat. 
la olursa olaun ellerinde bulunduran
ların o mallar üzerindeki haklan 
mahfuz kalmak tartile bunları ayni 
müddet içinde daire emrine tevdi ey
lemeleri ve etmezlerse makul maza. 
retleri bulunmadıkça cezai meauli • 
Yete uğrayacakları ye rüçhan hakla
nndan malırmıa kalacaklan. 

4 - 27 eylül 934 taril.ine müaa • 
dif ı>ertembe gÜnü saat 11 de ala • 
calddann ilk İçtimaa gelmeleri ve müf
lis ile mütterek borçlu olanlar ve 
kefillerinin ve borcunun tekeffül e • 
den •air kimselerin toplanmada hu • 
lunmaıfa lıaklan olduğu ilin olunur. 

(2742) 

lıt: aa. 6 ncı hukuk mahkerneain
den: 

Ihsan hanım tarafından Büyük • 
çe_kme~enin Mimar Sinan •köyünde 
mubadıl rnuh•~: 1 • d H"· . -..r erın en uscyan 
Hakkı efendi aleyhine açılan hotan• 
ma da.·aaının usulen yapılan tabkika
tmda ilanen yapılan tebliğata rağ • 
men mahkemeye ıelmediiinden hak
kında gıyap karan verilerek talıki • 
kat 25-10-934 pef'Jembe günü saat 
10 na bırakılmıf ve gıyap karan ıu
reti mahkeme divanhanesine talik e
dilmit olduğundan mezkiir gün ve 

88
• 

aite lstanbul asliye mahkemesi altın
cı hukuk dairesi tahkikat hakimliği 
huzuruna gelmediği takdirde dava • 
cının iddia eylediği vakıalan kabul 
va ikrar etmit addile gıyabında tah
kikata devam olunacaiı ilan olunur. 

(2749) 

Tel. 42362 _Sirkeci Mühürdarzado cut Etü 23-9-934 pazar günü kartonu satın alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi 
,. __ _.Han. Tel 22740 saat 15 de aleni münakasa i- gördükten sonra pazarlığa iştirak edebilmek Üzere (yüzde 

KARADENI
·z le tamir ettirilecektir. Talip- 7,5) teminatlarile beraber (8-10-934) pazartesi günü 

lerin tamir edilecek aksamı saat (15 te Cibalide Alım, Satım Komisyonuna müracaatla-

cumartesı• postası görmek isteyenler her gün ve rı. (5892) 
rniinakasaya iştirak edec~k-

ERZURUM vapuru 22 Eylül lerin belli gün ve saatte Te- Gedikkaşada lstanbul Jandarma 
CUMARTESİ 18 de Galata lardağında Satmalma Komis-
rıhtımından kalkacak gidi,ıe yonuna müracaatları. <161> Satınalma Komisyonundan: 
İnebolu, Sinop, Samsun, Gire· (5324) 5756 
son, Tıabzon, Rize, Hopa'ya. .,. ,. .. Çanakkalede Jandarma mektepleri ve hastanesiyle Bay-
Dönütte bunlara ilaveten Pazar, Merkez ve Tuzlada'ki la ramıç ve Gelibolu Jandarma birliklerinin senelik erzakları i-
Sürmene, Fatsa, ve Onye'ye uğ- taatın ihtiyacı olan 450 ton çin Çanakkalede Jandarma mektepleri satmalma komisyonun 
rayacaktır. (5900) 6285 l" "t d k"" ·· ·· k alı 

ınyı ma en omuru ap ca tevarihi muhtelifede yapılıp müsbet netice vermeyen aşa-

Ayvalık Sür'at 
yolu 

MERSiN vapuru 22 Eylül 
CUMARTESİ 17 de Sirkeci 
rıhtımından kalkacak ve Ayva
lık yolunun mutat iskelelerine 
uğrayarak lzmir'e gidip döne
cektir. (5954) 

Mersin yolu 
ANAF ARTA vapuru 23 Ey
lül PAZAR 10 da Sirkeci rıh
tımından kalkacak" Giditte Ça
nakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodos, Marmaris, Dalyan, F et
hiye, Kalkan, Kat, Finike, An
talya, Alanya, Mersin'e. Dö
nütte bunlara ilaveten Tatucu, 
Anamur, Kutadası, Gelibolu'ya 
uğrayacaktır. (5955) 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy Topçular caddesi No. 3 5 

6076 
~~~~~~~~~~~~~ 

lıtanbul Asliye mahkemeleri birinci 
yenileme bürosundan: 

4 kanunuevvel 933 tarihinden evvel 
ikame olunup lstanbul Asliye birinci hü· 
kuk mahkemesinde derdem rüyet ve 
Döyçe Bank ile Mehmet N izamettin hey 
arasında mütekevvm bulunan dava doo. 
yaurun yenilenmesi için davet oluna ı 
müddeialeyh Mehmet Nizamettin beye 
gönderilen davetname mübatırm ika. 
metgahınm meçhul bulunduğu meıruha
tile ;ade edilmit ve büroca mınnaileylı 
Nizamettin hey haldoncla bir ay müd
detle füınen tebliğat ifasına ve 19-11-9.>4 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 
te yenileme muamelesine batlanılmuına 
karar verilmiş olduğundan mumaileyh 
mezkur günde yenipostane binasında kain 
birinci yenileme bürosuna ıelmediii tak
dfrde 2367 N o. lu kanun ahkirnına tev
fikan yenilemenin gıyabında yapılacağı 
;ıan olunur. (2747) 

lsl. dördüncü İcra memurluğundan: 
Beyoğlunda Nannanlı apartmanında 

Huriye namı diğer Nuriye hanıma. 
Mustafa oğlu Aptülbalim heye borçla 

Aliye harunun Betiktatta Teıvilciyede 
ikinci karakol sokağında dört kıta arsa 
ile bir bap apartmanın İpotek fa.zla11na 
!.tanbul ikinci icra memurluğunun 933 
1057 No. lu doıyasile haciz vazcylediği
niz tapu kaydından anlatılmışıtr. Bu de
fa dairemiziu 934/ 1249 No. lu dosyı:ci
le alacaklı Abdülhalim bey satıı talebin
de bulunmuı olmakla namrmza tanzim 
olunan mükellefiyet liatesi mübqiri' 
meıruhatında ikametg:aJınuzın meçhul 
olduğu a.,laşılmıttır. 1 cra iflas kanunu• 
nun 128 inci maddeai mucibince bir di
yeceğiniz varu tarihi ilandan itibaren 
üç gün içinde ılainımizin 934/1249 No. 
lu dosyasına bildirmeniz lüzumu teblij 
makamına kaim olmak Üzere ili.n olunur. 

(2773) 

8eyoflu tapu bat memurluğun den: 
Beyoilunda Tatavlacla hazine arka11 

aokaiıoıla eski 12, 14 yeni 106 No. lu 

bir kıta arsa Hiriato kalfa zevcesi lota
matula uhtesinde olup tapudıa kaydı ol· 
madıimdan intikale talip olan veresesı 

kızı Kalyopi hanım intikal muamelesi 
:yapılmak üzere senetsiz tasarnıfat ah
kamına tatbik olunmak muamele yapıla

cak ve mahallinde tahkikat irae edilece· 
ği cihetle i~u mahal baklanda tasarruf 
iddwında bulunanlar varsa vesaiki ta· 
.arrufiyelerile birlikte on heı gün zar. 

fmda 572/934 varide No. lu beyoğlu ta· 
pu baş memurluğuna veya müddeti mün· 

kaziyesi olan 5-10-934 tarihinde mahal

linde bulunacak ,tapu memuruna müra-
caatları ilin olunur. (2745) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Elektrik akümülatörleri için menfi 

elektrot" hakındaki ihtiraa mahsus ik
tisat Vekaleti Sanayi Müdürlüğünden 
isGhsal edilmit olan 29 Eylül 1928 tarih 
ve 1412 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk bu kere başkasına devir 
veya İcara verilmesi teklif edilmekte ol
makla bu hususta fazla malumat edin
mek İsteyen zevatm 1 stanbul' da, Bab
çokapu' da Tat Hanında 43-48 numarab 
idarehaneye müracaat eylemeleri ilin ol< 
nur. (2651) 

6224 

zarf usulile münakasaya ko- ğıdaki cetvelde cins miktarları yazılı erzakın yapılmış olan 
nulmuştur. ihalesi 30-9-934 münakasalarmm hükümsüz addiyle yeniden münakasaya 

pazar günü saat 15 dedir. Is konmaları icap etmiş ve Çanakkalede Jandarma mektepleri sa-
teklilerin şartnameyi görmek tmalma komisyonu ile lstanulda Gedikpaşadaki komisyonu-

üzere her gün münakasaya iş- muzda erzakın hizalarında yazılı gün ve saatlerde münaka-
tirak edeceklerin tayin edilen salarrnın icrasımükarrer bulunmuştur. isteklilerin şeraiti 
vakitta Fırka Satmalma Ko- öğrendikten sonra talip olacaklar erzaka ait ilk teminatlariyle 
misyonuna müracaatları. muayyen gün ve saatlerde Çanakkalede Jandarma mekteple-

' <213
) ~5~!') 595l ri satın alma komisyonuna veya Gedikpa§adaki komisyon:u· 

Darıcadaki kıt'atm ihtiya- muza müracaatları. (5951) 
cı için 8300 kilo sade yağı- Er.za~ Miktari Münakasa 
pazarlıkla açık olarak cınsı Kilo tarihi 

Gün saat 

23 Eylül 93.4 Pazar günü saat Odun 145000 9-10-934 Salı 16 Açık Mü

nakasa 
10 Kapalı Zeytin yağı 

Zeytin Danesi 

10950) 
11200) 

10-10-934 Çarşamba 
14 de satın alınacaktır. Talip· 
lerin şartnamesini görmek i
çin her gün ve pazarlığa giri
şeceklerin belli saatte Darıca
da satınalma komisyonuna mil Nohut 33550 10-10-934 

zarf mü
naka~ası 

Çartiı.mba 15 Açık Mü

nakasa 
Çar§amba 16 Açık Mü

nakasa 

racaatları. (284) (5960) 
• • • Kuru Ot 230800 

" "934 
Kıt'at ihtiyacı için (37500) 

kilo sade yağı kapalı zarfla Makama 

münakasaya konulmuştur. 1- Şehriye 
halesi 10-10-934 çar§amba irmik 
günü saat 10 da yapılacaktır. Kuru fasuıya 

'l3600) 
11450) 
2830) 

72800 

" 
" " 

11-10-934 

,, 17 Kapalı 
zarf mü
nakasası 

Perşembe 15 Kapah 

zarf mü

nakasası 
Şartnamesini görmek iste
yenler İstanbul Levazmı A
mirliği Satmalma komisyonu 
Reisliğine İştirak etmek iste

yenler ihale günü saatinden 

evvel teminat ve teklifleriyle 
birlikte Burnova Askeri sa

tmalma komisyonuna gelmele-
ri. (286) (5958) 

*. * 
Garp Hd. Kumandanlığı ef-

radının bir senelik ihtiyacı o
lan ve a.ş-ığıda yazılı erzak 

25.9.934 tarihinden itibaren 
l 1-10-934 tarihine kadar mü
nakasaya konmuştur. 1 1-10-
934 tarihL,e müsadif perşem
b günü saat 14 de Sade yağ
lar kapalı, gaz ve sabun ve sai
re açık münakasa ile ihale o
lunacağmdan taliplerin yüzde 
7,5 teminat akçeleriyle belli 

giin ve saatte bulunmaları ve 
şeraiti öğrenmek isteyenlerin 

her gün satmalma komisyonu· 
na miiracaatları. (289) 
(5963) 

Kilo 
8000 
8000 
3000 
7000 

10000 

Sadeyağı 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Gaz 
Sabun. . "' . 

Bin Yedi Yüz Kırk Yedi 

ton değirmi saz Linyit kömü· 
rü kapah zarf usulile ihalesi 
13 T etrinievvel 934 cumarteai 

günü saat 14 tedir. Şartname 
sureti musaddakasmı görmek 

üzere lstanbul Levazım Amir

liği Satmalma Komisyonuna 
müracaatları ve ihale günü 

vakti muayyeninden evvel te
minat ve teklif mektuplarını 
makbuz" mukabilinde Ankara 
Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonu Riyasetine ver-
meleri. (290) (5964) 

* • * 
Çorludaki kıtaat ve mües-

,esat ihtiyacı için açık müna
kasa ile 2300 kilo Zeytin da

nesi alınacaktır. Münakasa 

günü 13-10-.934 cumartesi 
saat 15 tedir. Evsaf ve teraiti
ni görmek isteyenlerin her 

gÜn ve münakasaya iştirik e· 
deceklerin belli gün ve saatte 
teminatlarile birlikte Çorlu
daki Kom!syonumuza müra
caatları. (285) (5961) 

Dr. 1 H SA N SAM l .__ 

ISTAFlLOKOK AŞISI 
istafilokoklarclan mütevellit (erıen-
lik, kan çıbanı, koltulı: altı cıJıam, 
arpacık) ve bütün cilt loaetalıklanna 
bfll pek temti bir ....... Divan-

yolu No. 1811. 12233) 

t __ ...;E_v .... K ... A...,F...;,;,M;.;0;.,;;D-lR;;.;;;1;.;;Y.;;;;E;.;,T.;.1 ...;1;.;;L;;.;;AN;..;,,;,;LA;,;;R:.;.:I:,___~ı 
Ankarada ikinci Vakıf apartman için lüzumu olan 500 ton 
kok kömürünün pazarlık suretiyle icra kılınan münakasa
smda talip zuhur etmediğinden mezkiirülmıktar kömürün i
halesi Eylülün 22 inci cumartesi gününe temdit edilmiştir. 
Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım idaresine ve 
ihale günü de saat 14 te idare Encümenine müracaatları. 

(5945) 

1 DEVLET nEMlRYOLLARI iDARESi iLANLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla satın ahnacak olan Elektrik, 

Hırdavat, Tuzruhu, Perçin çivisi ve laboratuvar eczası gibi 
(78) kalem muhtelif eşyanın 26-9-934 çar§amba günü 
saat 11 de pazarlığı yapılacaktır. isteyenlerin mezkur 

saatte Mağazaya müracaatla tahriren teklifte bulunmaları 
ve Mağaza dahilinde asılı listede X İ§aretli malzerne için nü
mune getirilmesi ve nümunesiz tekliflerin kabul eidlmiyece
ği ilan olunur. (5973) 

Afyon Sıhhat Müdürlüğünden: 
Afyonkarahisar Memleke t Hastanesi 934 senesi Eczayi 

tıbbiye ihtiyacı münakasaya konulmuştur. ihalesi 17 T eş· 
rinievvel 934 çarşamba günü saat 15 de Afyon Vilayeti Dai
mi Encümeninde icra edilecektir.Talip olanların listeyi ve şart 
nameyi görmek üzere lstanbu l ve Ankara Sıhhat Müdüriyet

lerine müracaatı ilan olunur. (5974) 

Ankara Jandarma Umum Kuman
danlığı Sahnalma Komisyonundan 

Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen aatm alınacak olan iki 
eşyanın ismi, mıktan pazarlıkgiin ve saati qağıya yazıldı. 
isteklilerin aynı gün ve saatte komisyonuna müracaatları. 

(5834) 
1 - 2039 çift yemeni 1-10-934 Pazartesi saat 10,11 kadar. 
2 - 1797 çift çizme 1-10-934 pazartesi aaat 15,16 kadar. 

Istanbul Tahsil Müdürlüğünden: 
Mükellefin Mahallesi Sokağı No. Cinsi Tamamı 

ismi 
Nesim Kadıköy Gül so· 5 atik Apart. Tamamı 

Taranto Cafer ağa kağmda 1 lceddit man. 

kıymeti 
L. K. 

1668000 

Balada cinsi ve evsafı ve kıymeti muharrer emli.k vergi 
borcundan dolayı satılığa çıkarılmıştır. 21-9-934 tarihinden 
itibaren 21 gün sonra muvakkat ve 10 gün sonrada kat'i 
ihalesi yapılacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçesile yevmi 
ihale olan 13-10-934 tarihine müsadif cumartesi günü Emin-

. önü Kazası idare Hey' etine ınüracaatlan ilan olunur. 
(5941) 

İÇ TiCARET UMUM MUDURLUCUNDEN : 

Türkiyede Yangın, ve kaza Hayat sigorta iılerile çalışmak Üzre kanuni 
hükümler dairesinde tescil edilerek bu gün faaliyet halinde bulunan (On yon 
barik kazaya ve muhtelif muhatarata lrarıı - L'Union Compagnie d'Auu· 
rancM Centre l'lnc-dia lea AccidentoA' risquea dinen) ve ( Onion Hayat• 
!'Onion Compagnie d'A .. urances sur la vie humaine) Sigorta kumpanya
larının Türkiye umumi vekili haiz olduğu eli.hiyete binaen bu kere müracaat• 

la l&tanbul'da açacağı acentahğa ıirket namına yangın, hayat ve ka;ı:a ıiıor

ta itlerile me11ul olmak Ye ı.u itlerden doiacak davalarda bütün mahkemele 
rde dava eden, edilen v~ üçüncü ıahıs sıfallarile hazır bulunmak üzre C.Ydet 

Veyael Beyi tayin ettiğini bildirmit n liamıelen veaikalan v.-iftir. Keyfi 

yet kanuni hiikümlare uyıua ıöriilmiif olmakla ili nol11DW. (2771) 

. 

. 
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26 Eylül D 1 L Bayramı Münasebetile 
Malatya meb'usu Dr. Hilmi ve K. d' Alpino Kapııçelli Beyler tarafından yazılan 

KURULTAY MARŞI 
Sahibinin Sesi 
Plaklarında zaptolundu 

İngilterenin en maruf Askeri Ban
dosu tarafından tespit edilmıştır. 

AX 1934 

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden ~ 
1 - Kız ve erkekler için ayrı teıkillta maliktir. Ana, ilk, Orta, UH ıınıflanna leyli, nehari 

talebe kıydına bqlınmııtır. ' 
2 - Kayıt için herg{\n mektıbe •eya yenipoıtaııe arkaıında Besiret hanında Öıyol idarehanesi

ne mDracaat edilebilır. 
3 - İsteyenlere mektep tıırifnımHİ gl!nderilir. .. 

Arnovuıkovünde ırnmv•v caddesinde • ('ilıe<•ravlada Mektebin telefonu: 36.210 • Ozvohın telefona: 1!4115 
'; • • •. ... . . • ,,. - • .c 5620 

Fatih. Sıraçhanebııı Horhor caddeıi Münir paıa konağı 

Kız· Erkek HAYRI.YE LleSESı• Leyli· Ne?ari 
Ana - lık Orta • Lıse 

Resmi Liselerin bütün imtiyaz ve hukukuna haiz ve Maarif Vektletince muadeleti tasdik olunmuştur. Tedrisatındaki cid
diyet ve intizamile talebenin 11hhat ve gıdasını lıinısile 1111ınmış olan mekteb_imizde kayt_ ve kabul mu~~elesi~e başlınınış
r·r fllr ktı:•mci~n itihttren ecnf"hf Jiı;:~nı h•slar. Talebe mektebin hususi otomobıl ve otohuc:lerıle na'<lf"rfılır. lstıycnlere r~.,f-

nımc gönderilir. Telefon 20530 6302 

'iC!JQ 
~t I k: i''Yı= 

~a_ - '<L\sı 
.,.,, 

-----• CAGALOGLU: Telefon: 23630 -----• Her akşam~ 
Kız ve 
Erkek Ameli Hayat Ticaret 

Uıeei 

:ı .enelik orıa ve 3 senelik Ticaret [Jıesi kısımları vardır. Ona kısma ilk mektep 
meıunlın, Ticaret Lisesi kıımına ona mektep mezunları kabul edilir. 

Ona ve Lise kısımlarında reıınJ müfredat proğrımlar'le birlikte melı:teblıı tesis 
gayes;ne uygun ayrıca meslek ye lisan dersleri ku..vetll blr tarzda okutularak 
mezunları Ticaret ve lkusaı uhısındı ,.. şahsi ıeşebbilslcrdo mavılfık olıcık 
ekilde hazırlanır. 

U•• ti Orta kıaım dlrt takıltte ıeııede 30 lira ye ı:se 

Novotnide 
NECİP ve 
ZİR KİN 

Orkeatraaı koneıri rı11s1 

ere er: kısmı dl!rt takıitte aenede 40 lira __________________________________ ...-,;;. _ _..... 

---fa:'.::: .. ::~:~:::.:: .. ~ Istanbul Ziraat ankası Gayrimübadil-
eanka Kome1'çiyale İtalyana 1 E ı· s K . d • 

Sermayesi: 700,000,000 (lhtiyatakçeıi: 580,000,000 Liret)'. er mva 1 atış omısyonun an: 
Traveller• (Seyyahin ~ekleri) •atar . 

Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak aablan Sıra Semti Maballui Sokağı Clnıl Hl11eai Emllk Hi11eye gl!re 11111" 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta• N o. il No. sı hammea kıyıııetl 
•ır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehirde otel- 1400 Topkapı Kllrkçüba'1 Çeıme Ahtak hane Tamamı 6/1 2250 L. f. 
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 1401 F 2700 

d b 1 T il ener Sifrikoı Fener Arsa 205 " nakit makamında kolayılıkla istimal e e İ ininiz. rave ers çek- " 
!eri hakiki sahibinden ba9ka kimsenin kullanamayacağı bir 1402 Aksaray Katipk111m Değirme• Ahıap hene 112 52 1200 " 

tekilde tertip ve ihtaı edilmittir. (5999) 51i11 1403 Edirnekapı Hatice Sultan Lökllnclller Kagir dükkln ve oda Tamamı 25 E. 33 Y. 1500 " 

-1----------------·-----..ıiıııiıiıııiıııı 1404 ,. AYcubey Ay.aı efendi Ahşap hane 1/4 95 188 " 

A • • K 1405 Fener Hacı İıa Mahkemealtı Klgir dlikklıı Tamamı Y. 16 E 14 900 " 

Slpın enan • 1406 Beyoğlu Yeniıehlr ManııaAr Ahıap hane 417 S 101'2 " 
Ytızde yedi buçuk pey akçelerile ihale badelleri aekten •eya gayrimllbadil bonoıile lidenmek 0Hre yukarıda enafı yazılı ııayrlm•D"' 

d ] d • kull erin mlllklyetleri açık arthrma ıuretile ıatıta ı;ıkanlmı,tır, 
Sizi soğuk algınlığın an, nez e en grıpten, Mezkiır emvalin ihaleleri 6/10/934 tarihine mtlıadif Cumartul g0n1 nat on dl!rtte yapılacaktır, izahat almak lıteyenlerln her ıaın•~ 
baş ve diş ağrılarından koruyacak en iyi ilaç Galııtada Gümrük ıokatıııda eakl Kredi Liyona Bankası binasında m tetıkkll ıat11 komls}O:ıuna müracaaUırı ve pey alı:çalannın dabı 

budur. ismine dikkat buyuru iması " mllıayede ııt1nllnden evye) yatırılarak makbuzunu lı:omiıyona ibraı e: lem eri liz m:lır. 
(5764) Belediye realmleri ile bu aene yergiıl •esair maaarif mllşteriy• ait c. a.> ıartname de mezklir bina kapııına aıılmııbr. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-____.. Ankara Belediye Reisliğinden: 
Mezbahada yapılması ta liarrur eden firikorifik tesisatı 

icin icap eden proje, şartname ve keşifnamenin hazırlanması 
~üddeti görülen lüzuma ve vaki müracaatlara binaen 2 T eş 
rinievvel 934 ıralı gününe kadar uzatılmıştır. Taliplerin ha
zırlayacakları proje, şartname ve keşifnameleri mezkiir gün
de saat on yediye kadar Belediye Reisliğine vermeleri ilan 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Vergi borcundan dolayı Küçük Çekmecede soğuk su 

Çifliği namiyle maruf 28 parçada 826 dönüm arazi ve 55 dö
nüm çayırı bulunan çiftlik 17 .9.934 tarihnden itibaren yirmi 
bir gÜn sonra satılacağından talip olanların yüzde 7 ,5 temi 
natlariyle Bakırköy ldare hey' etine müracaatlan ilan olunur. 

olunur. (5760) 6143 5835 6210 

İzmirlilere Müjde! 
SUmer Bank 

Yerli Mallar Pazarları 

Mal 

23 Eylülde 

lzmir Şubesini Açıyor 
lzmir Odun Pazarı - Eski Bayraklı Mağazası 

Bundan sonra Ankara, latanbul 
Beyoğlu ve Samsun halkı gibi, 
lzmirliler de biç aldanmadan 

En Ucuz, En Sağlam, En Güzel 
almak imkanını bulacaklardır 

VAPURCULUK 
TURK ANONiM ŞiRKETi 

lST ANBUL ACENT ALICJ 
Liman Han, T.t•lon: 22925. 

Trabzon 
TAR 1 

Yolu 
vapuru 

1!3 Eylül 

p AZAR ırünü saat 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte Zon· 
guldak, lnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye, Ordu, Cireıon, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 

bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacktır. 

latanbul ikinci icra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar• 
rer yaz•hane eıyaaı 25.9.934 tarihi· 
ne müaadif aalı günü saat 16,30 den 
itibaren Bahçekapuda Cel&l Bey ha· 
nmda ikinci kat 28 No, lu yazıhane 

dahilinde açık anırma ıuretile ubla
cağından taliplerin ayni gün ve aaatte 
mahallinde hazır bulunacak memuru• 
na müracaatları ilan olunur. (2776). 

1 Yüksek Muallim Mektebi 
Müdürlüğündenı 

1 - Bu sene Yüksek Muallim Mektebi Edebiyat, Tarih• 
, Coğrafya, Riyaziye ve Fizik· Kimya züÔırelerine lise mezuıııi 
45 leyli meccani talebe almaca ktır. 

2 - Mektebe girmek iste yenlerin ya§ı 25 ten büyük ol• 
mamalıdır. 

3-Talip olanlar girecekleri zümreyi tasrih eden bir iı• 
tida, sıhhat ve çiçek a§ısı raporları, altı adet 4 - 6 büyüklüğüıj' 
de fotoğraf, hüviyet cüzdanı ve lise şahadetnamesinin a1ı • 
ları veya mezuniyet derecelerini gösteren birer taadiknaJ116 

ile müracaat etmelidir. 
4 - Müracaatlar cumartesi, Salı, PeT§embe gÜnleri saat 

14 den 18 e kadar kabul olunur. 
5- Müracaat müddeti 4 Birinci Te§rin 934 per§embe 111' 

şamma kadardır. 
6 - Talipler mürettep ad edi geçtiği takdirde aralarınd~. 

talip oldukları zümre dersleri nden ve ecnebi lisanından ıııiJ 
sabaka imtihanı açılacaktır. .. 

7 -Vekalete istida ile birinci maddede tasrih edilen ziil1' 
relere girmek için müracaat edenlerin diğer vesikalarını biraJI 
evvel tamamlamalan icabeder ;. ii 

8-Lüzüm görüldüğü takdirde müsabaka imtihanı gi.iJ> 
4 Birinci Teşrin 934 tarihinden sonra ayrıca ilan edilecek:· 
tir. (5822) 61~ 

.. ---••-- Nipntaş - Telefon : 41078 "-·------~ 
INGILIZ ERKEK MEKTEBi 
Denlere 24 Eyllllde baılaııacakbr. Kayıt ve kabııl için, Cuma •• 

Peıardan mıada herııOn nat [10) dan [1] e kadar mektep 
mlldlrlyetlae mOracaat edilebilir. (2517) .___________ ~ 

Um~i Neıriyah ve l''azı lf leri Müdürü ETEM iZZET __.-/ 

Zafiyeti umumiye, iştihasızhk 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük f aide ve tesiri görülen Fosfatlı Sark Malt Hulasası;;::::.~ • • 


