
Şehrimizde toplanacak par .. 
lamentolar konferansı için 
hazırlıklar bitmiştir. Üç yüz
den fazla murabbaı gelecek. 

Sahip ve Başmuharriri : Siirt Mebtusu MAHMUT 

PIA Ti 5 KURUŞTUR. 

Nürenbergte Milli 
~syalist kongresi 

Milli Sosyalist fırkasının kong· 
~e~i Nürenberg ,ehrinde debdebe 
içinde açıldı. Bu seneki kongre, 
.\lınanyada iktidar Hitler'in eline 
~eçtikten sonra toplanan ikinci 
'~tiınadır. Hatta Cumhurreisliği • 
llın de liderin tahsında birletmesi 
'eııe içinde olduğuna göre, bütün 
'-lahiyetlerin Milli Sosyalist fırka 
:~nda toplanmaaından sonra açı -
~ ilk kongre olduğu iddia edile
ııılır 

. Milli Sosyalist fırkası kongresi
llın bu seneki içtimaı bu itibarla 
hundan evvelki kongrelerle kıyas 
:d'.lemiyecek derecede ehe:mmiyet 
••dır. Nürenberg kongrelerı, geçen 
•eııeye kadar Milli Sosyalist fırka· 
11111 iktidarı ele almağa hazırla -
lllak için yapılan içtimalardı. Ge • 
Çen sene ve bilhassa bu seneki kon 
tfeden sonra artık iktidarı ele al· 
llııt bir fırkanın toplantısıdır. Bi· 
~aenaleyh kongrenin vazifesi de 
eğişmiştir. 
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1 Qünün iki meselesi 

Milletler cemiyetine nam
zetliğimiz, Rusyanın gir
mesi hararetle karşılandı 

ilk inkişaf vaziyeti nedir?. 

9Eylül 
lzmir bufün kurtuluşu· 
nun 12 inci yıldönümünü 
heyecanla kutlulayor 

/:zmir bugün kurtulufunun 
yıldönümünü kutlulayor. l:zmi • 
rin kurtulduğu gün demek, Ga· 
:ı:inin 30 Ağıutosta ordulara ver 
digi ilk hedele ula~ıldığı gün 
demektir. Hepimiz biliyoruz ki, 
Büyük Şef ondan sonra sıra sıra 
daha birçok hedefler gösterdi ve 
bu hedeflerin de hepsine vaı-ılclı. 
Yenilerine de varılmak üzere • 
dir. Onun için l:zmirin kurtulu -
fU, bütün memleketin her cep • 
hede kurtulu1u noktasından ay
rı bir mana almaktadır. Biz 9 
Eylülü yalnız l:zmirlilerin değil, 
bütün memleketin bayramı sa • 
yarız. Aralannda bulunamaaak 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Uzak Şarkta 
M. Beck, M. Litvinoll, M. Barthou Ne oluyor? 

Sovyetlerin M. Makslmos namzetll vı d' .. 
M'll ti C · Sovyetler a ıvoıtoga 

1 Milli Sosyalist fırkası timdiye 
oıadar aza adedini arttırmağı he • 
~dolarak kabul etmitti. Fakat 
l•llıdj adet meselesinden zıyade 
lııeınleketi idare edecek mütesa • 
~it bir zümre lazımdır. Bunun için 
~lca mensupları arasında ehem -
llııyetli bir tasfiye yapılarak aza 
L~inin yedi yüz bine indirilılıği 

ı. e er. em~ ğimlze kuvvetle mOza harp gemileri tahşit ediyor 
yetıne gırmesı h d • bl k TOKYO, 8.A.A.- Yan rearrıi 

için Fransa eret e eceQinı r er Rengo ajanınnın haber aldığına 
tldirilmektedir. 

ite kemiyetten ziyade keyfiyet e-
lltt:niyetli olmağa batJadı. Bu, 

~l'l'ıek değildir lııi Hitler kemiyete t etnmiyet vermiyor. Hükümeli e
t~tıe geçirdikten, Milletler Cemiye 
ı::den çekilmesini yü2de doksan 
r f ekseriyetle millete tasdik et -
lrdikten ve son intihapta da Al • 
lııan milletinin yüzde doksan ek • 
:riyetile Cumhurreisliğine intihap 
I ıldikten sonra artı:k bütün mil • 
etin Milli Sosyalist fırkası olduğu 
ltıt iddia ediyor. Evvelki gün Nü
~~~!ıerg kongresinde söylediği nu • 
"""'la demiştir ki: 
~·~·~azıları bir fırka olduğumuzu, 
, 1ter bazıları da bir teşkilat oldu
tlııııuzu söylüyorlar. Biz ne birisi 
~.de ötekiyiz. Biz Alınan mille • 
•tıııı ta kendisiyiz.,, 
1ıt·liitler bir taraftan fırkasına res 
~·' olarak mensup olanların adedi 
~·azaltıyor, fakat bütün Alman 
~ •lletini Milli Sosyalist davası için 

1 
illanmak istiyor. Son araya mü • 
~Cilatta kendisine rey vermeyen f lde on, Hitlerin nazarında, yan 
~}'ola sapm1', fakat gittiği yolun 
Q • asını görerek, ergeç kendisine 
~1hak edecek bir zümredir. Ara • 
lııi 11 lteticesini öğrenince lider de-

tti ki: 

~ ..._ Yüzde doksanı kazandıktan 
~lira yüzde onu kazanmak mese • 
t~kil etmez. ' on &ene kadar evvel, OD beş 

ı:lcadaşile beraber çalışmağa baş· 
~Yarı Hitler, bugün Nürenberg 
~ttesinde Cumhurreisliğini, hü 
~ et reisliğini, fırka reisliğini 
ili "nda toplamıf, her ferdin ken· 
'd~trkasına mensup olduğunu ilin 

'l'or-1-' • 
lı· akat acaba işbaşına geçmekle 
~~er'in vazifesi bitti mi? Bilakis 
~[•darı ele aldıktan aonra bu va -
ıı.;e başlamıfbr. Geçen senenin 
li~tıa kadar Hitler'in faaliyeti ik
ltıi ı ele aloma:k noktasında temer ,a: etınişti. Bunu yapmak için her 
İttiraya baş vurdu. Her vaziyetten 
Jı.;;dade etti. Bol bol vaitlerde bu
t . ıı. Cumhurreisliğini de eline 
)~·'rdikten sonra artık Milli Sos -
l'ıı~t fırkasının iktidarı ele geçir
lıı Yolundaki faaliyeti en son 
lıj~rhalesine varmıt bulunuyor. 
~il reıı.herg kongresi de bunun 
~i~ll.llııdır. Şimdi siyasi fırkalar 
' ddaha çetin olan müsbet çalış • 
ltıı evı-i başlaınıtbr. Hitleri it ha- 1 
~~ge~iren itsizlik, Versailles mu 
~lttıd eaınin bağları gibi me$eleler 
~r lan böyle aleyhine çahtan amil 
li.ı,0 dcaktır. Muhalefet daima ik
lııı11~ ıı.ıı. kolaydır. Her türlü mem 
1,r, 1l'etsi2lik ve müşkülat muha • 
'' .;; Yarar ve iktidarı zayıflatl'ln 

liit{at'.'11 .Birer amil olur. . 
CiirıJt .. er ıktıdara çok kolay· geçlı. 
~llrı,: Almanyanın dahili işleri 
~': Şj 1

• !'iarici vaziyeti müşkülle,. 
j'.'il~::t bu karıtıklıklar ve müş • 
"illi;- . endisi göğüs germek mec. 
ı~ıt~ındedir. Gerçi muhalefet 

lnıuştur. Tenkit kaldırılmış 

d h t •1 tt• göre Sovyetler, Vladivostok'ta dört 
çok çalıııyor re a a eyı e 1 deni:zalh gemisi yapmaktadırlar. 

CENEVRE, 8.A.A.- ATINA, 8. A. :A.- Bu l!man.da ~6 Sovyet harp gemisi 
Milletler Cemiyeti me· Gazeteler, Hariciye ta~ı.t edılmış bulunmaktadır, 
saisinin ilk gününe Nazın, M. Maluimos-
Sovyet Rusyanın mez· un Türkiyenin Millet-
kur cemiyete girmesi !er Cemiyeti mecli-
meselesi hakim olmuf- sindeki yan daimi a-
tur. Fransa Hariciye zalığına namzetliğin. 
Nazırı M. Bartu bu den müzaheret ede-
faaliyetin mihverini ceğini ehemmiyetle 
te,kil etmiftir. Çekos- kaydetmektedir. 
lovakya Hariciye Na- Mesaje Daten ga. 

Her şeyden 
Önce liyakat --

Mektepteki Türk çocu
ğundan ne bekliyoruz? 

zırı M. Benes ile te- zetesi başmakalesİn· 
mamiyle mutabık kal- de Türk-Yunan dost· ikmal imtihanlarımn 
m1'br. Mümaileyh bil· luğunun samimiyetini 
hassa Portekiz mu· kaydettikten sonra 
rahhası M. Vasconce· Ankara itiliıfname-
los, Arjantin murah- sinde buna müteallik 
hassı M. Cantillo ve M. Maksimos maddeyi :zikrederek 
Lehistan Hariciye Na- diyor ki : 
zırı M. Bek ile de gÖ· "Bunlar basit birer · sözden ibaret değil-
rütmü,tür. Bek-Bartu Jir. Bu maddeye hususiyet veren, tatbikini 
(Devamı 6 mcı sahifede) (Devamı 6 ıncı sahifededir) 

Beşinci Balkan konferansı 
toplanmıyacak mı? 

Şehrimizde toplanacak parlamentolar 
konferansına 300 murahhas geliyor 

Balkan konferansında Türk heyeti Selanik konferansında, betine i Balkan 
murahhasası ve Balkan konferansı ,..,;. koııleransının Belgratta toplanması ka· 
~ Trabzon mebusu Hasan Bey, kon • rarlaşmııtı. 
HY~e lsta~u~da toplanmaama kaı:ar . . Sonra, ilkbaharda, Atinada kqnsey 
verılen betıncı Ba'!m? konferan11 ıle •çtimaı esnasında, Yugoslaıvya grupu 
gene ya.k!nda tehrımızde toplanacak bazı mülahazalar beyan ederek beıin· 
olan parlamentolar konferansı hakkın • ci konferansın Belgratta •toplanmımıa· 
da gazetemize ıu mühim beyanatta bu- •smı teklif etti. Konferansın tehiıi:ni j. 
lunmuştur: leri sürmüılerdi. Bunun üzerinedir ki 

"Bu ıene iki konferans yapacaktık. ikinci defa, sıramız gelmediği halde' 
~kan konferanaını·n mutat aenelik beşinci Balkan konferansının Lstanbul: 
sçtınıaı da burada olacaktı. Dördüncü (Devamı S inci sahifede) 

Tuna nehrinin Almanyadaki kaynağına bir bakıs 

lır. Fakat muhalefetin ilgası, vazi
fesini anlayan muvafakatin mesu
liyetini arttırır. Tenkit yoktur diye 
her şeyin yolunda gittiğini Hitler 
de iddia etmiyor zannederiz. Her 
halde bütün dünya, Alman devle
tinin bütün salahiyetlerini fahsın· 
da toplayan Hitler'in icraat ve fa. 
aliyetini alii.ka ile takip edecektir. 

- Yazısı 4 ncü 'sahifede -

Alman milleti çalışkan bir millet· 
tir. Fakat geçmitzamanlarda ken· 
disini iılare edenlerin hatalnı-ma 
~ek d~f~ kurban olmuttur. Hitler 
ıdaresının Alman milletine refah 
getirmesi ve dünya sulbünü de t:ık 
viyeye yardım eden bir idare ol • 
ması temenniye fİi.yandır. 

· Ahmet ŞlJKRO 

sonu bize bir 
kere daha neyi öğretti 

ANKARA, 8 (A.A.} - Falih 
Rıfkı Bey "ikmal" başlığı altında 
bugünkü Hakimiyeti Milliye gaze. 
lesine şu makaleyi yazmıştır: 

"Lise ve orta mektep bakalor • 
ya imtihanlarından bu sene pek 
ıkötü neticeler alınmış olduğunu 
biliyoruz. O zaman ne talebeler, 

Falih Rılkı Bey 

ne de hocalar kusuru kendi üzer • 
!erine almak istemediler, imtihan 
usullerinin haksız ve yanlış oldu • 

(Devanu S inci sahifede) 

Esnaf Bankası 
tahkikatı 

Esnaf Bankası tahkikatına ait mü). 
kiye batmüfettiti Tevfik Talat Bey ta
rafından tanzim edilen rapor sureti de 
ınüddeiumumiliğe gelmiştir • 

Bu meseleyi tetkik etmekte olan mu· 
avin Mmet Muhlis Bey raporu td:ki
ke batlamıştır. Tevfik Talat Beyin ra· 
poru Üzerin<Wki tett.ikat ikmal edildik
ten ~onra fezleke hazırlanacaktır • 

BUGÜN 
3 ü.ncG aah.ifede 

Bat ·- Kafa - Kelle 
FELEK --:yaldızlı - kuşlu diplomalar 

Mümt= FAJK 
4 ü.ncU ••hifede 

ÖZ DIL1MIZLE 
M. SALAHATTJN 

Tevfik Rüştü B. ile M. Mak
simos Atin ada Antant kordi
yalin müsaddak nüshalarını 
teati ettiler. 

Tel ' { M üdür : 24318, Yau it leri m üdür ij: 243 19. 
• Jclare To M a tbaa ; 243 10. 

• 
lktısat Vekilinin tetkikleri 

T rakyanın iktısadi iŞieri 
de düzene girecektir 

•• Edirne peynırı yaş meyva ve bazı 
iptidai maddelerin 

sürümü ~le alınmış bulunuyor 
Edirnede it Banka11· 

nm yeni ıubesinin kÜ§at 
reımıini yaptıktan sonra 
Trakyada bir tetkik se
yahati yap;;_n ve Alpu). 
lu Şeker fabrikasını zi• 
yaret eden llotıaat Ve • 
kili Celil Bey ıehrimi • 
ze ııeldikten sonra dün 
Jı Bankaamda m~gul 
olmuıtur. Vekil Beyin 
Trakyada yaptıklan te 
maa ve tetkiklerin ve • 
rimli neticelerinin alın• 
ma11 için çalıtılmakta • 
dır. Vekıil Bey bilhassa 
beynelmilel paazrlarda 
dahi büyük bir §Öhreti 
bulunan ve birkaç ae • 
ne evvel ihraç eıyamız 
meyanında mühim bir 
mevkii olan Edirne peJ 
nirlerinin vıaziyetinin 

tetlrikile satıılannın ko 
laylaştırılma11 ve ima • 
)atın daha fenni eaıula· 
ra ia.tinat ettirilme&i için 
derhal direktif vermiş • 
)erdir. lktısat Vekile • lktısat Vekili Celal Bey 

tince Edirne peynirciliğile meıgul ol· ı 
malt üzere Vekalet kimyagerlerin • 
den Halit Bey bu ite memur edihni§
tir. Diğer taraftan aldığımız mal\una. 

ta göre Edime peynirlerinin satışı iş
lerinin kooperatifleıtirilmesi düıünül
mektedir. Mü.&bet netice alınacağı an 

(Devamı S inci sahifede) 

1 'Beyoğlu belediye dairesinde intihap encümeni ~alıpyor ••• 

ıfferkes reyini en çabuk 
şekilde atabilecek 

Belediye intihabatı : Defterlerde bir 
çok yanlışlıklar tashih edildi 

Askı için emir bekleniyor 
Belediye intihabah hazırlıkları hum· ı· 

malı bir §<>kilde devam ediyor. latan • 
bul vilayet ve mülhakabnda intihap 

Görüşler 

defterlerinin tetkiki ikmal edilmişti.-. 
Kazalarda teşekkül eden intihap 

(Devamı 6 mcı sahil ede) 

Hanımlarımız 'De Milli iktısat 
• iktisat Vekili Celal Beyefendiye: -

··------ ---

lstanbul avcılar bayramında bulunan avcı hannnlarınıız ayni zamanda Millı 
lktısadın aletli birer propagandacmdır lar. Oturan Dr. Atıf Beyin kızı Tacıser 
ve solunda annesi Nezihe hanımlar. Sol unda Talat Şükrü Hanım, sağında Dr. 

Kenan Hasan Beyin refikası ve diğer hanımlar. 

Cuma günü lstanbul avcılan 18 l 
inci yıldönümleri ile 934 yılı bay • 
ramlarını bir arada Çobançeşmede 

kutluladılor. Burada da dikkate ve 
övgüye değer bir şey gördüm: Ha

(Devamı S iııci sahifede) 
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TARiHi TEFRiKA: 138 
'· 

ttihat ve Terakki! 
(BAHAEDDiN ŞAKIR BEYiN BIRAKTICI VESiKALARA GORE)' 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: A. C. 

Peyda olan bir ecnebi dost ta bogıına 
sağdan soldan para istiyordu 

ler yeni bir hitabe söyledi lzmir su l~~=tifa0::0:Je::zur lirayı 
IZMIR, ~(Milliyet) - Sıı ~ir ketinde hesa.olan tetkik eden komis 

yon vazifesini bitirmi~, raporunu ı.ıekiilete göndermi,tir. 

Bu hareketi bazan onunla. ls- j 
tanbulda çalışan bazı Terakki ve 
ittihat mensupları arasında ihtilaf
lar çıkmasına sebep oluyordu. ~u 
ihtilaflardan birkaç tanesi bir mek
tupta Parise şu suretle anlatılıyor
du: 

"Mösyö Rouet ile şahsi münase
betlerim eskisi gibi tarnimidir. An
cak iş hususunda fik irlerimiz kül
liyen zıttır. Son dört be' ay zarfın
da bu zıdd iyetler dört meselede 
kendisini göstermiştir. Birincisi, 
asa: i atike ( 1) işinde kullanılacak 
elde ancak iki alet vardı.· Bunların 
tesir derecesinde eski emniyet hiç 
kalmadı!!ından dostum114' Atinada
ki ahbabı vasıtasile ve benim ver· 
diğim tarife mutabık bir alet ge
tirtmesi hakkındaki iltimasımı is'· 
af etmedi. Bunun içindir ki o iki 
aletten ne dereceye kadar emniyet 
caiz olduğunu belegan ma bel<"ğ 
gösterdi. 

ikincisi, Şehzade Yutuf izzettin 
Efendiden tahsisat alamadığından 
dolayı fevkalade muğber olan Di
ran Kelekyan efendi geçen kı, es
nasrnda lngiliz gazetelerinin birin
de şehzade Abdülmecit efendi ve 
Prens Sabahattin Bey lehinde ma
kaleler nefretti. Bu ma.kalderini 
neş etmekte berdevamdır. Kelek
yanm bu suretle hareket ettiği Mı
sırdan Mösyö Rouet'ye yazdığı 

mektupuulann mündericatmdan 
anla,ııılmaktadır. Ben bu hususun 
Yusuf izzettin efendiye arzını la
zımgeldiğini bir kaç kere Mösyö 
Rouet'ye tekJif ettimse de Mösyö 
Rouet bunu dinlemedi. Diran Ke· 
lekyan efendinin yazdığı makale
lerden Yusuf izzettin efendiyi ha
berdar etmek istemedi. 

Üçüncüsü, Veliaht Resat efendi
nin benim ismimi bildiğfni ve ken
disi için çalı~tığımı Mfü:yö Rouet 
nasılsa haber aldı. Bundan dolayı 
çok muğber olarak benim tarafım. 
dan R~t efendiye yazılacak mek
tupların kabul edilmemesi bilvasi
ta efendiye bildirdi. Bununla bera· 
her R.,,,..t efendiye kendisi tarafın
dan arzedilecek mektupları bana 
yazdırmak istedi. Ben evvelce hak
kımda Rqat efendiyi bildirdiği 
şeyden dolayı oldukça kızdırmış 
olduğumdan ve efendiye yazdır
mak İstediği şeyleri esasen fikirle
me muvafık bulmadığımdan o mek
tupları yazmak istemedim. Netice
de veliaht Reşat efendile simdi hic 
bir münasebetim kalmadı'. MösyÖ 
Rouet'nin Yusuf izzettin efendile 
münasebeti bakidir. Ona mektup
larını fransızca yazabiliyor. 

Dördüncüsü, geçenlerde Diran 
Kelekyan efendi Rouet'ye "yeni fi
kirkir,. gazetesinden iki yüz nüsha 
gönderdi. Mösyö Rouet bu gazete
le . in 1 tan bul da muhtelif zevata 
tevzii işini bana havale etti. "T e
rakki ve ittihat cemiyetinin naşi
ri ~fkan olmryan bu gazet:;i ben 
dagıtmak istemiyerek 0 nüsha.lan 
Mösyö Rouet'ye geri verdim. 

Diran Kelekyan efendile d;;ktor 
Bahattin Şalôr Bey arasında cere
yan eden uzun muhai>erelerde ls
tanbulda bulunduğundan bahsedi
len ve Yusuf izzettin efendiden pa
ra alınmasına delalet ettiği yazılan 
"ecnebi dost,, bu Mösyö Rouet id' 
Bu ecnebi dost ikide birde dokto~ 
Bahattin Şakir beye yazdığı mek
tuplarda ya: 

"Yusuf izzettin efendinin kah
ya•ı, gerek sizin ve gerek Kelek
yan efendi için .,ara yollıyacağını 
vadetti. Fakat henüz on para gel
medi. Zannedersem beklemek bey
hudedir . ., 

Diyor ve yahut: 
"Size ve Kelekyana para veril

m~si hususunda yaptığım mütevali 
munı.caat1ar üzerine Yusuf izzettin 
e~endinin adamı bana kırklira ver
dı. Terzinin oğluna on lira daha 
tahsil e?erek bana tevdiini emretti. 
Bu 10 lı~a.henüz gelmedi. Bu para
yı hangınıze göndereceğimi bilmi
Y.orum .. Onun için paranm nasd tak
sım edıleceğini tekrar 50 - a 
mecbur old~ Fakat cevap r;d!. 
ceye kadar sıze yüz frank go- d . r_, n e-
rıyorum. LIWnİm ki -'- ;,m.,, • __ •~ ~ ..,.-ıze ya-
raya~ı:n.,, 

Sat:mlarile vaziyeti bildiriyordu. 
Yusuf İzzettin efendinin genç Türk 
!erle olan muhaberesini kesmesi ve 
parayı göndermemesi korkusundan 
ileri geliyordu.Bu korkusu sarayına 
gicip çıkan bir kadının çantasında 

( ı) Asarı atib işi Abdülhamide 
Lomba atmak meselesiydi. 

----<•Hl• ...... . 

bazı evrak yakalanmasından ileri 
Diyor ki: "Biz ne fırkayız, ne teşkilatız. 

gelmişti. Diran Kelekyan efendinin Biz Alman milletinin ta kendisiyiz.,, 
mektuplarını naklederken bildirdi-
ğimiz bu hadise hakkrnda Mösyö 1 NURENBERG 8 (A.A.} - Alman. ı 
Rouet Parise ~- ' Zdığı bir mektu- istihbarat bürosu bildiriyor: 

Milli •osyalist şeflerinin toplantı 
bunda fU tafsilatı veriyordu. sı dün akşam saat 18 de yapılmıştır. Boz 

"Madam htakozla madam Fazıl ünifonnalı 180 bin kişi hazır bu!L\u -
Bey henden çıkarlarken tevkif e- yordu. Azim sahada yiikselen tribiın 
dildiler ve doğru Fehim Paşanın batı tarafında kurulmuş, akşam karan· 
nezdine götürüldüler. Fakat üç, lığı yavaş yavaş ortalığa çökmekte ve 
dört saat mevkuf tntulduktan son· güneş milli sosyalist karta!mm üzerin-

den batmaktadır. 
ra serbest bırakıldılar. Halbuki F e- Siyasi §eller gece ve gündüz 180 
him pa~nın elinde bu hanımlara husu>i trenle getirilmişlerdir. 12 ki -
müteaddit defalardıı. verilmiş vesi- şilik sıralar halinde, çantalar omuz -
kalar bulunuyor. lstihbaratrm mu- da, toz jçinde ilerliyorlar. K.ırmrzı renk-
hakkak surette doğrudur. te ve Üzerinde baltalı haç taşıyan 21 

Sizin ve Ahmet Celalettin pa,a- bin bayrak taşıyorlar. M. Hitler, pro • 
h led 

jektörlerin göz kamaştırıcı ziyası al -
nm bu haımla.ra kar'ı es iğiniz tında geliyor. İlerliyor ve tribüne ya • 
Kat'i itimadı bildiğimden onları vaı yavaş çrlnyor. 
ithama cesaret edemiyorum. Bunu- Şimdi projektörler hafif bir ziya i
la beraber ~üphelerimi size bildir- ile, bayrakların 1<ızı1 dalgalarmı aydın
meğe mecburum. Bana gelince, he- laıtıyo_ lar. Manzara hakikaten muhte -
ni hiç bir kimse ne rahatsız etti, ııem- M. Ley tribüne çıkıyor ve M. Hit· 

!ere diyot" ki: 

ziıı ülküsü uğrunda sarfettiğiniz yo • 
Tulmaz gayretlerden dolayı sizlere te • 
şe!l<kür ederim. Bu•n<:a ""'sai, fedakar
lık ve sefalet bahasına kazanılan neti -
celeri elden kaçırmak bir cinayet olur. 
Bazıları bir fırka olduğumuzu, diğer 
bazıları da bir teşkilat olduğumw:u SÖy· 
lüyorlar. Biz ne birisi ne de ötekisi .. 
yiz. Biz bütün Alman milletinin ta ken· 
dmyiz. 

1 dare edenler, idare ettiklerini asla 
unutmamalrdrrlar. Gelecek 12 ay için • 
de daha iyi olmağa çalışacağımıza ve 
mücadele senelerinde bize relıber olan 
sadabt, itaat, inzibat, fedai.arlık, ve 
tevazü prensiplerini daima daha z:İya

de yüksekte tutacağımıza yemin edi • 
Yoruz. Bö:rle prensiplere istinat eden 

0bir millet haricin sviniyetile imha olu
namaz. Milletimiz sulh ve muslihane 
çalışma için her.kese el.ini uzatıyor. Fa
kat ondan hürriyeti, hukuk müsavatı • 
"! e•İrgemek istiyenlere lrar§ı kendiai
ru müdafaa edecektir. Bizim hareketi • 
miz milletimize büyüklüğünü, hiirri • 
yetini ve tabii refahını ia.de edecek • 
tir.,, 

Bir taraftan tasfiye 

ne de sorguya çekti. Belki beni da- "Führerim, burada nahiye reisin -
ha emin bir surette tarassut altın- ,den en küçük te,eldrul !"fine varın • 
da bulundurmak için böyle ha.raket caya kadar 200 bin siyasi reis toplan -
etmeği muvafık buluyorlar. ileride mış bulunuyor. Bu 200 bin<len baıka 
daha tedbirli hareket etnıeği bile- yüreklerile bizimle berab<r olan 800 
cek olursak bizim için bundan da- bia kişi vardır. Bu SOO hin kişi fnicanm BERLIN, 8 (A.A.) - M. Hitler, 

h k 1 b
. . siyasi erkilnı har~iyesini teşkil etmek- Nurenbergte ne>rettı'g"ı' yenı' bı'r beyan-

a mü emme ır vazıyet tasavvur- , tedir.,, namede ileride baslrea vazifesinin fır-
edilemez. Müteheyyiç, ayakta duran M. Hil· k · 

Bah h 
ayı ve teşkilatlarnıı temizlemek ol -

settiğim anımlar tutulalı- •er bu takdimden sonra muazzam halk duğunu bildirmiştir . 
dan beri onlann tarafından hiç bir kütlesine hitap ederek demiştir ki: Şimdiye kadar yapılan tensikatta 
haber gelmedi. Ben onlara Yusuf "Bundan b;r sene evvel ayni toplan· iki bu<;W< milyon olan fnt<a imzası 700 
izzettin efendiye verilmek üzere tıyı ya.pmıftk. Fakat 0 zaman siyasi h~ne ind.',rilıniştir. Bilhana esiri komü-
bir kart vizitimi vermistim.Bu kart- reislerin adedi ancak lOO bindi. Bü· ruıt aza fırka ve teşkilatlarından uzak-

, tün Alman milletine şamıl hareketimi - la,tınlmr~tır. 
ta doktor için para göndermenizi ------·------
rica ederim diye yazmr.ştım. Ha. 
mm itticvabı esnasında Yusuf iz
zettin efendi için kullandığımız 
"üstat,. tabirile kocasmm kasde
dildiğini söylemi~tir. Kart vizitin 
üstünde ismim yazılı olduğu halde 
~imdiye kadar gelip benden bir 
şey soran olmadı, ' zannedersem 
Fehim paşa benim hudut haricine 
çıkarılma.mı istiyecekmis. Buna 
muvaffak olamıyacağm~ ~üphe 
yoktur. 

Şimdi ne yapacağız? Yusuf iz
zettin efendile muhabere ebnek j. 
çin başka bir vasıtanız var mıd<r? 
Şimdilik ondan ~üphe edilmiyor. 
Pertembe günü sizin için efendi· 
den para gelecekti, ne fena tesa
düf! 

Fehim P~ Yusuf izzettin efen. 
dinin bu intrikalardan hiç haberi 
olmadığını söylüyonnus.. Onun na
zarında efendi bigünah imi,. Bun- l 
dan hu tertibat Yusuf izzettin e
fendiden para koparmak için o ha
nım'a benim aramda alınını~ imi,. 
Fehim Pa~anın bu kanaatte olma
sı çok iyidir. 

Hanımlar hakkında neden şüp. 
he ettiğime gelince bunları size an
latayım. Hanım çantasrnda bulu
n:ın ~artımı yolda pekala yırtabilir
dı. Bır de Fehim P~ tarafımdan 
Y":Pı~ış olan bir füteyi ele gecir
mıştır. Bu listede Şehzade Bü. ha.
nettin efendinin veliahtlığı aleyhin. 
de makaleler yazdığım on bir gaze
tenin ismi vardı. Listeyi hanımefen
di tarafımdan gönderildiğini beyan 
ile Yusuf İzzettin efendiye vere
cekti. Hanım tevkif edilmeden bir 
ay evvel o listeyi Yusuf izzettin 
efendiye verdiğini ve efendinin 
bana te~ekkür ettiğini söylemi,ti. 

-Bitmedi-
------o•------

Am erikada ki grev --Yüz sekiz sendika greve 
müzaheret edecek 

V AŞINGTON 8 (A.A.) _Men 
sucat grevinin altıncı ·· .. . be gunu nıs • 
ten sakin · · .. _ g~fu. n.merika it fe 
dera~yonu reısı, tefkilata bağlı 108 
sendikaya greve müzaheret etm 
!erini emretmiştir. Federasyon r:: 
isi gelecek haftaya bu 108 sendika 
~eİ• !erini, vaziyeti görütmek üzere 
toplanmaya davet et.mi~tir. 

VAŞiNGTON 8 (A.A.) -· Men 
sucat grevi komitesi reisi M. Gor
man ile patron t~atı reisi M. Slo 
an, tavassut komisyonununnn üç 
azası huzurunda kartda.smayı ka -
bul etınitlerdir. • 

Türkiyeden giden i~çf 
· Yuoanlılar 

. ATINA, 8 (Milliyet) - Bafve
~-M. Çaldariı Türikeyeden gelen 
ışcı Yunanlılar meselesinin Cenev 
rede Türkiye ve Ynn•n H · • - llrtcıye 
nazırları arasında kon--.ı -. --t'"'acaırmı 
gazetecılere söylemiştir. 

Bir vapur 
Açıkta yanıyor 

Vapurda 318 yolcu ile 240 
1 

kişilik mürettebat var 1 
NEVYORK, 8 (A.A.} - ·Beş baş

ka gemi ve bu meyanda İngiliz bandı· 
ralı Monark of Bermuda p06ta vapu -
nı, Morrocastle vapurunun imdadına 

ri-tmitlenlir. 
Monar:k of Bermuda şimdikj halde 

kazazede gemin.in 15 mil yakininde 
buhmmaıktadır. Morrocar.tle, pupasm • 
dan pruvasına kadar alevler içindedir 

Lukenbah vapuru, Morrocastle'in ya
nına sokulup oağ kalan yolcu ve mu
reltel>atı bordasına almıştır . 

Siti of San.na ve Prez:ident Kleceladt 
gemileri de kaza yerine yetişmi§lerdir 

Kurtarılan yolculardan 14 kiıi Sprinif ı 
lakeye çıkanlııutlardır. 

Vapurda kaç kişi var? 
ASBURl PARK. YENi JERSEY, 

8 ( A.A.} - "Morrokas tl,, i•iınli 11520 
tonluk Amerika yolc-.1 gemisi alevler ı
çindedir. Gemi Skotland fener gemisı
nin 20 mil cenubundan imdat işareti 
göndermiştir. İşareti alan radyo merL:e. 
zi muhal>erenin kesildiğini bildirmek • 
tedir. 

Gemide 318 yolcu ve 240 tayfa var- 1 
dır. Gemi, yedi günlük bir gezintiden 1 
sonnı bu salıılı ..ekizde Nevyorka ge • ı 
lecekti. JerseyıI., ve fİma)ddD bütün i 
~ahil muhafrzlan geıninio imdadına ğit- 1 

mişlerdir . 
Vapuru yıldırım tıztustıırdu ı 
NEVYORK, 8 (A.A.) -· MoITO • 

castle vapurundan, bi:r sal üzerinde, 1 
bır yolcu, Spriııgbıkeye gelmiıtir. ı 

Kurtulı;nJarın aıılttt?idar-.ııa göre, 
vapur yenı Jerseyin 8 mil açığmcb, 
yrldnmı isahetile tıı~mu§tur. 

.. Yang_ın haber yerildiği zaman, bii. 
tun genıı alevler içinde bulunuyordu. 
Yolcuları hıııberdar etmek için k«idor
!ardan geçmek mümkün olamamış, ne
den sonra bazı gemiciler, kamaraların 
lumbozlannı kınp, yolcuları uyandır • 
mağa muvaffak olmu şiardır. Rüzgar 
yangını hızlandı:ımak:ta idi • 

Sabahleyin, şafat sökerken, Spring. 
lake kıyılan:ııdan yanan genıi:nin ya • 
nında iki_ ~ka g~ durduğunu gör. 
mek .lmbil iken, bıraz ~a sis bunla
rı gözden .kaybettirmiştir. 

l lk kurlanlanlar, bitkin bir halde 
olduklarından, kaza lıaldanda s--'L 
J
• -uı ma-
umat ve,rememİJlerdir. 

Son haberlere göre, 100 kişi kadar 
kurtarılmıştır. 

Yaralılar 
ROÇESTER, 8 (A.A.) _ Vapur 

batmamıştır. Fakat o kadar şiddetle 
salla~mışbr ki, yolcula.rrn çoğu sandal
yelermden yere düşmüşlerdir. Elli 
rah vardır. ya-

Kaza linıandan on iki mil mesafe 
de olmuştur. Rıhtıma, basta arabab : 
n doktorlar gönderilmiştir. 

Kaptan, şiddetli bir riizg.irdan k 
tuhnak için yo!ırnu deVi~.+:-:. ur-

d.. k 'd o~-~ Ve V&• 
pur oner en §1 detle sarsrhnııtır 

Yaralrlardan yalnız iki kiıi ha .. ta _ 
neye kaldırılmıştır. 

Sandalla kicrtalanfar 
NEVYORK, 8.A.A. - Morro

castle vapurunda sandallarla kurta 
rılanla~ın sayısı 100 Ü geçmiştir. 

.. Yem Jeney'den bildirildiğine 
gore bu sa.hah deniz sabile bir çok 
ceset yuvarlamıştır. Kurtarılıp ta 
yaralı olanlar hastaneye yatınlmı 
lardır. f-

Morrocastle'in ıuvarisi kaptan 

Ati nadan 
Geçerken .... 
Tevfik Rüştü Beyle M. 
Maksimos Antant kor
diyalia müsaddak nüs-

halarını teati ettiler 
ATINA, 8 (Milliyet) -Tür· 

kiye Hariciye Vekili T evlik Rüf 
tü Bey kendisini istikbal için va 
pura giden Hariciye Nazın M. 
Maksimoa ve Nezaretin yüksek 
erktinile birlikte Atinaya gı.l • 
miş ve doğruca Hariciye Neza. 
retine gitmiştir. 

Hariciye Nezaretinde M. Çal• 
Jarisin Ankarayı ziyareti eaııa
sında imzalanan Türk. Yunan 
antant koıdiyalinin musaddak 
nüshaları teati edilmiştir. Mera
simde Başvekil M. Çaldaris te 
hazır bulunmuş, iki memlekete 
ait meselelerle Türkiyenin Mil. 
letler Cemiyetindeki yan daimi 
azalığı da mevzuu bahsedilmis
tir. Bu konuşmalardan sonra iki 
tarafın noktai nazarlarında tam 
bir mutabakat görüldüğünü tes
bit eden bir tebliğ nqredilm.iş • 
tir. 

Tevfik Rüştü Bey öğleden son 
ra Adriya vapuru ile Venediğc 
ve oradan trenle Cenevreye git
mek üzere hareket etmistir. 

Yugoslavya Hariciye Nazın 
BELGRAT, 8 (A.A.) - Ha • 

riciyo Nazırı M. Y evtiç Cenevre
ye gitmek üzere Belgrattan ha
reket etmitşir. 

İtalyan - Fransız 
ittifakı mı? 

Haber Londrada büyük bir 
hayretle karşılandı 

LONDRA, 8 (A.A.) - ltalya 
ile Fransa arasında muayyen bir 
an1~m3 veya ittifak yapıldığına 
dair bir 1}ayia çıkmış ve bu, Paris 
ile Roma tarafından tekzip edilmif 
tir. Son günlerde ltalya ve Fransa 
hükiiınetlerinin teşriki mesaı ede • 
bilmek ihtimallerini gösteren bir. 
çok alametler olmasına rağmen, 
İngiltere hükiiınet mahafili bu ha
beri hayretle karşılamıftır. 

Görünüşe bakılırsa, lngillere 
hükfımeti yeni hiç bir anlaşma ya
pılmadığından haberdar edilmiş • 
tir. 

lngiltere diplomasi mahafili. J. 
talya ve Fransız hük:ümetlerimn as 
keri bir ittifak yapmak niyetinde 
olmadıkları fikrindedir. 

Vilmot gemiye yıldınm düsmeden 
biraz evvel kalp sektesinden vefat 
etmi' ve kumandayı ikinci kaptan 
Varms almış idi. 

lzmirin istirdadındanberi zara ı· ettiğini iddia eyliyen şirketin ıJer· 
mediği hükumet hfrsesi 150 bin lira kadaıdır. 928 senesiııdenberi ta· 
rifesini değiştirmiyen şirket halktan metre mikabı başına aldığı 2 ku • 
nış fazla para yekıinu 200 bin kü sür liradır. Komisyon bunıın da hal• 
ka iadesini istemiştir. 

Dünya sulh kongresinin kararı 
LOCARNO, 8.A.A. - Dünya sulh kongresi son celsesini akte· 

derek silahsızlanma meselesinde s .:ahların bugün indirilmesinin miim 
kün olduğuna dair bir karar sureti kabul etmiştir. 

Kongre, diğer· bir devlet aleyhine müteveccih olmamak şartiyle 
mıntakavi misaklann faydalı olduğu mütalaasında bulunmuştur. Ni· 
hayet kongre Sar'da rey hürriyetinin teminini istemiştir. 

Askeri he.qetimiz Hiırkof'ta 
HARKOF, 8.A.A. - Türk askeri heyeti buraya gelmüı ve Türk 

Sovyet bayraklariyle süslenmiş bulunan istasyonda sivil ve'aakeri me
murlar tarafından ka1~anmıştrr. 

lstaayonda bir kıta (Uker heyete selam resmini ifa etmiştir. Türk 
misafirler, Harkof garnizonu kumandanı M. Turovskiyi, mıntaka icra 
komitesi ikinci reisi M. Bogutski'yi ziyaret etm~~erdir. Heyet bundQJI 
sonra Harkol traktör labrikaşını, kızıl ordu evini ve tayyare karar· 
giihtnı gezmiştir. Tayare meydanında Türk heyeti şerefine bir hava ge 
çit resmi yapılmış ııe akşam !rf. Turovski tarafmdan bir ziyafet ve
rilmiştir. 

4 maddelik Alman iktısat planı 
BERLIN, 8 ( A.A.) - Yeni Alman iktısat planı baslıca dört direk· 

tifi ihtiva etmekterir: ' 
l - Alnuınyaya ithalat müsaadesi ancak elde bulunan döviz mik· 

darının müsaadesi nisbetinde verilecektir. 2 - Yerli iptidai maddeler 
esannın genişletilmesine çalışılacakhr. Ta ki Almanya bu hıısusta is· 
tikliilini elde etııin. 3 - Alman ihracatı bonolann hazinece geriye sa· 
tın alınması suretiyle teşvik edilecektir. 4 - Almanya için zaruri olan 
iptidai maddeler çıkaran memleketlerle takas usulüne müstenit itilaf • 
lar yapdacak ve Alman mamulatı ile mübadele olunacaktır. Yeni plfrn 
mucibince bütün Alman iktisacliyah siddetli bir kontrole tabi olacaktır. 

Kayseride görülmemiş sıcaklar 
KAYSERi, 8 ( A.A.) - Bir haltadanberi !}imdiye kadar görülmemi• 

gayri tabii bunaltıcı sıcaklar deva.m etmektedir. Hararet gölgede 38 
dir. 

--- 1 

Bizans tetkikat kongresi 
SOFY A, 8 ( A.A.) - Beynelmilel Bizans tetkikat kongresi yarın 

Darüllünunda açdacaktır. Bu kongreye muhtelif m.emleketlere mensup 

ı 230 mur.:ıhhas alim ve profesör iştfrak etmektedir. Kongre meaaisi 16 
Eylüle kadar devam edecektir. Kongrecilerden birçoğu mühim ilrrıi 
mevzular üzerinde konleranalar vereceklerdir. 

Amerikada yeni bir grev; elbise fab
rikası amelesi de grev ilan ediyor 

NEVYORK, 8 ( A.A.) - Mensucat grevi mütemadiyen genişle• 
mekte ı.ıe kanlı hadüıeler ele artmaktadır. 500 bin elbise fabrikaları ame 
lesi l Teşrinievvel tarihi için grev ilanına karar vermiştir. Bu gre<1in 
mensucat amelesi greviyle alakası yoktur. Vaziyet bilhassa cenupta çok 
vahimdır. Patronlar sendikalara dahil bulwunayan ameleden gönüllii 
polis kaydediyorlar ve bunlara yemin ver:linyorlar. Mahalli zabıta bu 
na muvafakat etmektedir. Asri kanlı hadiseler i~te bu gönüllıi pdiı.leı· 
le grevciler arasında vuku bulmaktadır. Bunlara silah da verilmekte.lir. 
~merika i~ lederaayonu reisi M. Creen mensucat grevini tutmak içirı 
'Amerikcda teşküiila tabi ne kari.ar işçi varsa icabında seferber edeceği 
nı söylemi~tir. 

Resmi binaların inşa ve idareleri 
ANKARA, 8 (Telefonla) - 2443 numaralı kanunla resmi bına • 

ların inşa ve idarelerile mürakabeleri Nafıa Vekıiletinin vazifeleri me· 
ya-ıına girmiş olduğundan bu binaların ınşa veya tamirinin ve ne su• 
retle idare edileceği ve bu hususla takibi lıizun gelen idari ııııulleri gös· 
terir bir talimatname hazırlanmıştır. 

İspanyada grev 
MADRIT, 8 (A.A.) - Umumi 

grev 22-4-934 de olduğu gibi ve 
ayni şeraitle yarın ilan olunacak
tır. 

MADRIT, 8 (A.A.) -Arazi ka 
nu-ıuna aleyhtar Katalonya arazi 
sahiplerinin muazzam İçtima.mı pro 
testo etmek için bu sabah mat 6 da 
umumi grev ilan edilmittir. 

MADRJT, 8 (A.A.) - Polis umu
mi grev dolayısile istisnai tedbirler al
mıştır. EkmekçilerTıı. önünde büyük iz
dihamlar göriihndrtedir. 

Gazeteler çıkınamıftır. Müfrit maha· 
fil itidallerini kaybettiklerinden kanlı 
hadiselerden korkulmaktadır. 

MADRJT, 8 (A.A.) - Umumi 
grev ilin edilmifth-. Bu oabah saat al -
tıda. tramvay, tünel memurlarile talui 
§olörleri itlerini bmıılmıak ' için sendika
larından emir almışlar ve bu emre der
hal itaat etmişlerdir. Gazete mürettiple 
ri de ayni emri ahmtlardır. Gazetele • 
rin çrlmuyacağı zaımecJiliyor. HükUme
tin tehlike hali ilan etmesi muhtemel -
dir • 

MADRIT, 8 (A.A.} - Radikal ya
ni hükWııet mahafilinde kabine buhranı
na muhakkak nazarile bakılmaktadır. 

Reisicumhurun yeni kabineyi te"°'e M. 
Lörrüyü memur edeceği zaruıediliyor. 

Bu takdirde muma.ileyh muhalif • 
lere üç nezaret ver-ecektir. 

M. Venizelos Yunaniıtana 
döndü 

ATINA, 8 (Milliyet) - M. Ve 
nizelos T evere vapuru ile dün öğ 
leden sonra Venedikten avdet et. 
miftİr. 

Cenevrede Sar meselesi 
CENEVRE, 8 (A.A.) - Sar ı:ne 

selesini takip etmeğe memur J'd. 
Aloisi'nin riyaset ettiği MilTclİet 
Cemiyeti komitesi gelen muhtelif 
muhbraları ve bilhassa F ransJ1: 
muhtrrasını tetkik etmiştir. Kouıi· 
te bu muhtırayı esas tutarak bir rır. 
por hazrrlıyacak ve kısa bir zanıaıJ 
da meclise verecektir. 

Avuıturya istikrazı 
CENEVRE, 8 (A.A.) -Avus

turya istikrazlarrnm kafili olan def' 
!etler komitesi 1933-1934 Avustur· 
ya istikrazmm tevhidi hakkındır. 
Viayna hükii.metince yapılan tale • 
bi kabul etmiş ve murahhaslar hii· 
ki'imetlerinin bu tevhit istikra:zıll3 
kefil olmağa ve bu tevhidin ıııu • 
vaffakıyeti için her türlü müzaha• 
rette bulunmağa amade olduğuı111 

bildirmişlerdir. 
. 

Almanya ile Bulgaristaıı 

arasında muahede 
BERLlN, 8 (A.A.) - AJ.nıall" 

ya ile Bulgaristan arasında akdo
lunan eşya mübadelesi mukavele
şj meriyete girmi~tir. Bu mukavele 
mucibince Almanya Bulgaristaı:ıll 
19 milyon marklrk sanayi ıııadde • 
leri verecek ve mukabilinde sut,· 
g;,r tütünü alacaktır. Bu mübade ~ 
b~ sene içinde ve kontenajıı usıılıl 
ile yapılacaktır. 

Kazan patlayınca 
NEAL, 8.A.A. (Corciya) - Bir 1<

3
• 

un patlamrı sekiz kiti ölınüştür. 



..... 

~ELE~ 
8aş = Kafa = Kelle 

t'1'iirkçenin de her dilde olduğu 
dıbj İncelikleri var. Belki her dil
~k laı:.la İncelikleri var. Bunu an
'ıı lstanbul lehçesinde göı-iiyo • 
1 ı. Geçende türkçe bilen, fakat 
~<:nbııllu olmayan bir aı·kadaş 

ilden aspirin istedi ve iliive etti: 
.._ Kalam ağrıyor. 

~lügat kitap/an, kamwılar, dik • 
~0ner/er bu incelikleri yazmaz • 

·Çünkü bir latanbullu: 
ltıcı.._ Bapmın etini yiyor, der, am 

• 
.._Kalamın etini yiyor. demez. 
.._Aklım başımdan gitti. der de: 

lııt .._ Aklım kalamdan gitti. de • 
::.. 

~·.._ O benim kaladarımdır, de • 
ır de: 

Ilı.._ O benim baştarımdır •• den • 
ez 

ıtıQ':° Kalayı tütsülemiı .• deriz am 

1 
..:_ BQfı tüt•ülemiş. dem eyiz. 
..._ Ba, tacı •• denir •• Lakin: 
.._ Kala tacı. denmez •• 
.._ Kala ta .. ! dendiği halde. 
.._ Baf tası .. denmediği gibi •• 

,,;- Ba, Ü.tüne elendim! diye • 
~Yerde: 

tii/': Kala üstüne elendim! dersek 
tınç olar. 

..._ Sevdiğinin bQfı İçin •• denir, 
Ilı.._ Sevdiğinin kala.ı için •• den-
eı. .. 

lo ..._Kalana dank dedi mi? •• diye 
rarız • 

llıt "'-:, Başına ilank dedi mi? diye • 
Jliz. 

..._ Mankafa,. denir .. 

..._ Manba, •• denmez. 

..._ Kan başıma çıktı .• denir. 

..._ Kan kalama çıktı •• denmez. 
~ '::- Başı yumufak adam .• demek 
01!rudur. 

ille.._ Kalası yumuşak adam. de • 
it Yanlıftır. 

~· ..._ Yüz verdik ba,ımtza çıktı., 
'l>ec - • egıne ••• 

~..._Yüz verdik kafamıza çıktı .•• 
~'•ek halil bir ilade olur. 

..._ Başını niire yakma! deriz. 
~-:- Kalanı niire yakma! diyeme 

/ ;:-: Senin kalanı kırarım .• deriz. 
~,.: 

ııı,': Senin bafını kırarım.. diye
l'ız; zayıf olur. 

~:aıba,a görüfülür amma kala
aya vuruşu/ur. 

ııı' Sabahatan beri kala patlatı
"'"'·· deriz, 

~...._•,.Baş patlatıyorum. deme-
' 

t BORSA 

't Kuru~ Kuruı 

\ ıı· ~. 
20 l.la .. içr• 808 ~l '111 •llaız 170 

~ .. 
117 1 Peseta 111 1 •• 

ı ş,ı.,. c.ı.. 106 1 Mark ... 
'· . 4. ... 22 l Zeloti 20,50 ~~·ı;. 629 20 L•1 19 

Cıı l •• 216 20 Oınar .:ı ~ "'• 'tı' ıı.ı ·ı.. 23 l l' ttno•iç -.-
1 • ... t;' 115 Alb• 9.22 I:' ' "1i 

lorit1 24 ~'rc:idiJ'• :ı&.50 

83 u.nknot 240 
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• E H · ı R • HABERLERi 
iN HiSARLARDA 

En iyi kaliteli afyon 
Yetiştireceğiz 

Afyon mıntakalarında eks
perler tetkiklerini bitirdi 

Uzun müddettenberi Anadoluda af. 
yon istihsal ıruntakalarıııda tetkikat 
yapan afyon eksperleri mesailerini ta
mamen lıitimıitlerdir. Eksperle.. alyon 
mmtakalarından 1500 çeııit Jıaıhaı to
humu getirmiflerdir. 

Bu tohumlar Yeıilköy ıslah istasyo
nunda tetkik ve tasnif edilerek en yük
sek evsafı haiz olanlar aynlacaktır. 
Bu tohumlar gene utihsal mıntakala • 
rmda yetiıtirilip iyi netice alnmnlar 
müstaluile venlecektir. 

Bundan sonra müstahsil bu tohu • 
mu kullanmağa icbar edilecektir. Bu 
tohumlar]a morfin deı-ecesinin vacsati 
11 den 15 e kadar çıkarrlacağı ümit e
dilmektedir . 

Diğer taraftan Irandan gelen eks
perler Akay Haydar Ali içme afyonu 
toplama usullerini sofi afyon mmtaka
lannda müstabsillere göstermiıtir. Ge
lecef< istihsal senesinde bu usul tamim 
edilecektir. 

Gelecek sene Türk afyonlarrnın 
Şarkta rakipsiz bir vaziyete gireceği 
muhakkak gÖrühnektedir. Son zaman • 
lanla uzak tarktan yeniden bazl sipa
riıler abnmııtrr. 

-------··-------
Ha Ii ci kim 
Temizliyecek? 

--·--
Şirkettekiler bu işin Bele

diyeye ait 
olduğunu söylüyorlar 

Senelerdenberi dolduğu halde kim
senin kulak asmadığı Halicin vmye • 
ti, Haliç ,irketinin de,..,nin bir kıomm· 
da vapur işletilmiyeceği hakkmda yap· 
tığı müracaat üzerine birdenbire her • 
kesi alakalandırdı. Fakat Halici kimin 
ve hangi makamın temizleteceği hiJi 
anlaşrlamamış bir meseledir. 

Haliç şirketi erkanından bir zat bu 
mesde hakkında diyor ki: 

"- Halicin temll!eıımesinin bele
diyeye ait bir iş olduğu muh..ı.ı.aJrtn.. 
Çünkü Haliç her teYden evvel şehrin 
mühim bir kısun sekenesinin geçidi • 
dir. Ve bu halla taşıyan nakil va.sıta· 
ları Haliç üzerinde işlemektedir. Zan • 
nederim ki belediyenin başlıca vazife
lerinden biri de umumi yolları seyrÜ 
sefere müsait bir halde bulundunnak
tadır. Şehrin en büyük bir umumi :yo
lunu temizlemek belediyenin nasıl va • 
zifesi olmaz. Sonra eğer Haliç beledi • 
yenin malı değilse ne diye onu köprü
lerle kesmiıtir ve Halice giren mera
lıipt<!n para alrr? 

Belediye Haliç şirketinden şimdi • 
ye kadar 800 bin lira bir para ~! • 
tır. Bu para ile Halicin temizlenmeli 
iıine ha§lanmış olsa idi, ıimdiye ı.a. 
dar Haliç çamur çukuru olmaktan kur. 
tul urdu." 

-------·-------EK 0 N OM I 

Esnaf Bankası heyeti umumiyesi 
Bundan bir ay evvel ekseriyet olma

dığmdan toplanamıyan Esnaf Banka • 
•ı fevkalade heyeti umumiyesi dün ya
pı!lacaktı. Fakat dün de ekseriyet ol
madığından heyeti umumiye içtm.ar ge
ne yapılamamıştır. 

SelAnik panayırına nCmune'er 
göodeidik 

Selinik panayınna gönderilmek i
çin bir müddettenberi Türkofisin top
ladığı, ihraç eşyamızın niimuneleri dün 
Selaniğe gönd?<ilmiştir. 

Gönderilen nümuneler daha ziya -
de Y wıaniıtana ve Balkan memleket • 
lerine ihraç edebileceğimiz neviden 
maddelerdir. 

Fınpık fiatları 
Karadııiz fındık mrntakalanndan 

gelen maliimata göre, fındık fiatlarmda 
son zamanlarda bir yükselme müıahe
de edilmektedir. 

Maamafih gerek tüccar, gerek müs
tahsil seçen seneki dersten ibret ala
rak fiatlan harici piyasa ile heına
henk tu tmaia Z"1ft! ebnektedirJ .... 

Türkofis te fındık fiatlarile bilhas
sa alakadar olmaktadır. 

Gelen haberlere ıöre iç hndık 33 -
33,S , .kabuklu tombul 15,S - 16,S, 
kabuklu sivri 13 - ı4 .kuruttan mua
mele gönnektedir. 

Yeni odalar nizamnamesi 
Şehrimizde bulunan iç ticaret umum 

müdürü İsmail Hakla Bey dün Tica
ret oda.ına gelerek bir müddet meş
gul olmuıtur. İsmail Halda Bey yeni 
yapılacak odalar ııizamnamı:ai mesele
si üzerinde meşgul olmaktadır • 

lzmir • Kasabı temdidi tahvil
leri kota alındı 

BORSA VE OSMANLI BANKA. 
Si KOMISERLICINDEN: 2487 mı· 
maralı kanunla kabul edilen lzmir • Ka
saba ve temdidi demiryollannm müba 
,.....ına müteallik mukavelenameye 
müotenit yüzde 7,5 faizli 1934 tarihli 
ikinci sıra Türk borcu tahvilleri Mali
ye vekileJinin 4-9-1934 tarihli tahrira
tı mucibince 5 eylül 934 ten itibaren 
Borsa kotuna tihal edilmiştir. 

BELEDiYEDE 

Suadiyeye de 
hat uzatıldı 
Kadıköy - Moda kısmının 

da inşasına başlanıldı 
Üsküdar tramvay hattının Kadı • 

köy iskelesinden Suadiyeye kadar uza 
tılan kısmının inıası bitmiştir. Bu hat 
çifttir. Bahariyeden geçen Kadıköy • 
Moda kısmının İD§aSına iki gün evvel 
batlanmıttır. KalamıJ, F enerbahçe kıs 
mmın da iDJA&ına haıalnmıştw. Bü • 
tün inıaat 29 Teırinievvele kadar bi· 
tecektir. Iılemeğe açılan Us.küdar • 
Kadıköy iskelesi kısmı çok rağbet gör 
mektedir. Bot o,lara.k hiç bir ar-ha 
geçmemektedir. Yapılan tetkikatla 
her arabada. a.ssari 15 yolcu bulun • 
maktadır. 

Tıvukcuların müracaatı 
kabul edildi 

Tavuk ve sair kümea hayvanları 

satan dükkan aahipleri belediyeye mü 
racaat ederek alqanı_lan erken ka -
panma kl\rarrndan kendilerinin affe
dilme&ini istemi,Jerdir. Tavukçular mü 
racaatla~nda diyorlar ki; 

- Biz geceleri tavuklara yem, su 
veririz. Akıi takdirde hayvanlar Ö • 

liir. Sonra biz tavukları köylülerden 
alrrız. Köylüler iıe, tavukları geceleri 
ıehre getirirler. Hüli.sa bizim ;,imiz 
geceJeridir. 0 

Belediye bu müracaatı tetkik et • 
miş ve makul görmüttiir. Tavukçu dük 
kiloları gece yarıAIDa kadar açık du
racaktır. Ancak saat 19 dan sonra aa 
tış yapılmıyacaktır. 

Tramvay adedi artırılacak 
lstanbul tramvaylanndaki yolcu iz 

dihamrnın önüne geçmek için araba a 
dedi yüzde otuz arttmlmııtır. Araba
lardaki kalabalık bir derece hafifle • 
mittir. 

Kurhagalıdere kokuyor! 
Kadıköy, Kurbağalıdere son zaman

larda fena halde kolanağa baıılamıt • 
tır. Bu civar halkı, kokunun üzeri~e 
Kadıköy belediyeaine müracaat ehruf 
ve fen memuraln tetkikat yaparak 
buranın kanalizuy- akıntılarından 
taaffün ettiğini teııbit etmittir. Hal • 
kın mÜ§terek imzah mazbata11 dün 

MAARiFTE 

Gazi enstitüsünde 
Tahsil --Dün dört yüz yetmiş talebe 

imtihana girdi 
Gazi Terbiye enstitüsüne girecek 

talebelenn müsabaka imtihanlan dün 
latanbul Erkek lisesinde yapılmıştır • 
imtihanlara 470 talebe dahil olmuş • 
tur. Müsabakayı kazanan gençler ena 
titünün muhtelif şubelerine girecekler 
dir. 

istatistik tahsili 
lstatiatik tahuli için lıalyaya gide

cek talebelerin mwabaka iıntihanlan 
dün Maarif idaresinde yapılmııtrr. 
Dünkü mtihana 182 genç girmiştir. 
lııntihan evrakı tetkik edilecek, en faz 
la muvaffak olanlardan muayyen bir 
mikdan gönderilecektir. 

Münhal muailimlik yok 
Son zamanlarda Muallim mekte • 

binden çıkan gençlere münhal mual
limlik bulunamamaktadrr. Buna ıe • 
bep, huıusi idarelerin, bütçe darlığı 
dolayısile yeni mektepler açamamala 
rıdır. Vekalet Muallim mektebinde 
tahsil eden gençlerin mecburi hizmet 
!erini ıimdilik kaldınnııhr. lateyen mu 
allimler, resmi mekteplerde münhal 
bulunmadığı takdirde hariçte it göre 
bileceklerdir. 

Kadıköy kaynıakamlığından belediye 
makamına gönderilmittir. Umumi sıh 
hat namına tem.izleme İfİnin çabuk ya 
pılmuı beklenilmektedir. 

Elektrik saatleri ve Bele
diyenin le tki~atı 

Elektrik, Havagazı, terkos saatle
ri hakkında belediye tarafından yapı 
lan tetkikat ikmal edilmiş ve Nafıa 
Vekaletine gönderilmiştir. Belediye, 
lıu saatlerin maliyet fiatını, satış be
del]erini ve sair amortismanlanru tet 
kik etmittir. Vekalet, aaat kiralarının 
indirilmesi için bu iıtatistik üzerinde 
çalışacaktır. Evvelce elektrik saatleri 
kiraları 12,S kuruşa indirilmiıti. Fa • 
kat büyük elektrik saatleri kiralan 
indirilmemitti• Bu aefer, büyük elek • 
trik saatleri kiralan için de muayyen 
bir ücret teobit edilecektir. 

Telef on şirketinin ortadan 
yok olan planı aranıyor 

Teftiş heyeti tetkiklerinı bir kat daha 
arttırmaya mecbur oldu 

• ••••••• 
Kadıköyü suyu - Rıhtım şirketi 

Nafia vekili Ali Bey dün geç vaki- yapmadığı baldmıcla tetkkat yapılma • 
te kadar ıirketlerin i§leri ile yakmdan 11 klll'arlaşmııtır , 

alakadar ohnuıtur. Kadıköy su tarifesi 
Muhtelif şirketl..,de bulunan teftit 

heyetleri de teftiılerine devam etmekte- .Ka~öy ·.Üsküdar "'. tirketiııiıa 
dir Telefon ıirketinde çalııan teft:iı tarifeıoına tetkik eden konnsyon suyun 
he~ti dün de alqama kadar ?ketin metre ~b~d";"i 17,S kuruş fiatı 15 
muamelatını tetkik ile meıırul olmuı • kuruta i!ııdinniştı. 
tur. 

Teftit heyeti hemen her gün tele • 
fon şirketinde birı;ok yolauzluğa §ahit 
olmaktadır. Dün öğftndiğimize gö.-e, 
prket hesaplan tetkik edilirken birçok 
maaraflann fazla yuıldığı biltıana 20 
bin liralık bir muamelenin 200 bin linıı 
olarak kaydedildiği anlaııhnııtır. 

Bunlardan maada birçok mühim 
evrak ta ortadan yok olmuşluT. 

T eitiı heyeti bu vaziyet kartısmda 
tetkikine daha çok ciddi olarak devam 
etmektedir. 

Şirketin dosyasından kaybolduğu gö
rülen l&tanbul kablo planına gelince, 
ıirket bu planın Londraya gönderil • 
diği için İstanbul merkezinde bulun • 
madığmı Beriye aiinnelıtedir • 

T eltiı heyeti ıirketin bu cevabı ü • 
zeune Londradaki pliınm en loaa bir 
zaman zarfında ~tanlıula getirtibne • 
sini bildirmiıtir , 

Şirket te plim getirtmeğe razı ol
muıtur. Dijer taraftan söylendiğine 
göre, telefon ıirketinin İstanbul kal> • 
lo plinı resmi dairelerde de yoktur. 

Bu rivayet çıkar çıkmaz teftiı he
yeti posta ve telgraf, telefon nezare • 
tine şirketin kurulduğu zaman veril • 
miş olan tasdikli planın araıtınlması • 
nı iıtemiıtirw 

Teftiı heyetinin bu arzusu üzerine 
keyfiyet l.tanbul posta, telgraf ve te
lefon batmüdürlüğünclen a<>rulmut • 
tur. Fakat başmüdürlük, posta, telgraf 
ve telefon nezaretinden kalmış olan 
bütün evrakın Ankaraya gönderildiği 
ni ve müdüriyeti umumiye mahzeninde 
bulunduğu bildirilmiıtir. Teftiı heye • 
ti de Ankara Posta ve telgraf, telefon 
u_mum müdürlüğüne müracaat etmiı • 
ür. 

Umum müdürlükten gelecek ceva
ba söre, telefon ıirketinin 15tanbul kab
lo plirurun hükumet. nezdinde mevcut t:f olmadığı anlatılacak. Rivayetin ha. 

mahiyeti de ancııAr,
0 

0 zaman mey
cLma çıkacaktır. 

Telefon ıirlcetinin gerek muamela • 
tındaki kaı;ıJıklrk, gerekse birçok ev • 
rakın yok olması keyfiyeti vekaletin de 
nazan dikkatini celbetmiıtir. Bunun ij. 

2erine eski komiserin vazifesini yapıp 

Su şirketi de bu karar üzerine muh
telif makamlara müracaat ederek bu • 
nun doğru olmadığını iddia ediyor • 
du. 

Tarifeyi tetkik eden komiıyon ıir
ketin bu iddiasını da dinleıniı ve rapo
runa ilave etmiştir. Ancak, komisyon 
su fiatının ne için tenzil edildiğini ra
ponma ilave etmiıtir. 

Buna göre, su ıirketi amele yevmi
yesini 125 kuruş üzerinden hesap et • 
mektedir. Halbuki belediyenin ıu iıi 
ile uğraşan amele.i ayni iıi 75 • 80 ku
nıı arasında yapmaktadır. 

Komisyon da bu fiatı göz önünde 
tutuak su ıirketinin amele maıırafmı 
80 kuruı üzerinden hesap etmİ§tİr. 

Buna rağmen su §İrketinin itiraz et· 
mea de çok iyi karşılanmaınııtrr. Maa
mafih rapor Nafia vekaletine gönde • 
rilnıiıtir. Gelecek cevU... ~"' vaziyet 
anlaşılacaktır , 

Paristen cevap bek'ıniyor 
Şimdiye kadar birçok ıirketler fiat. 

lannda tenzilat yaptığı halde Şark ıi
mendiferleri hiç bir tenzilat yapmamıı· 
tı • 

Nafia vekili Ali Beyin Şar:k ıirnen
difer idaresini teitite geldiği zaman tir· 
ket müdürleri ile görüımüı ve bunla -
rın fiatlanndaki tenzilat fikirlerini öğ. 
renmiıti. 

Şirket müdürleri Ali Beye ıirketin 
fiatlarda tenzilat yapılması için Paris
teki merkeze müracaat etmesi Jizım 
geldiğini söylemif]erdi. 

Dün Şark ıimendifer idarea.i müdü
rü tirket komiserliğine tenzilat hak • 
kında ıimdiye kadar yapılan muaıne • 
leler hakkında malumat vemıiıtir. 

Buna ıöre, kumpanya Paristdci 
merkeze mü.racaat etmiı merkez de i
dare heyetiııi toplamıt ve hesaplan 
tetkike baılamııtır. Pariuen selen ce
vapta bir haftaya kadar vaziyetin ta • 
vazzuh edeceği ve tenzilat yapılıp ya
pdmıyacaiı bildirilmiıtir • 

Rıhtım şirketinin hUkOmete 
geçmesi için 

Rıhtım §İri<etinin hükUmete geçme
si için lizmı olan bütün muamelelerin 
ikmaline çalıplmaktadır. Şimdiye ka • 

MAHKEMELERDE 

Beşiktaş icrasını 
Soymak isteyenler 
Dün iki~er sene hapse 

mahkum edildiler 
Beşikta~ sulh icrasının kasasını ıoy· 

mağa teıebbüs etmekten suçlu Macar 
tebaasmdan Tringer ile Şev/;et ve Sa
fer efendiler dün birinci ceza mahkeme
&inde ikişer sene hapse ve ikişer sene 
emniyeti umumiye nezareti. aJ~nda. bu
lunduruhnağa mabkiim edilmişlerclV. 

Boğaza kaçan kerpeden vidası 
Ömer Y ıhnaz Beyin dİ!iİni tedavi e· 

derken boğazına kerpeten vidasını ka
~mnaktan suçlu Koço Asandis efen • 
eli aleyhindeki davaya dün devam e • 
clilmiı , mahkemede Koço Efendinin 
cliıçilik yapabileceğine dair olan ruh 
..atiye okunmuıı, tıbbı adli raporlan 
gelmediği için muhakeme 29 eylüle 
bıralalmııtır • 

Eyupteki cinayet 
Eyiipte Zenberek bannnın ölümü 

etrafında müddeiumumilik tarafın • 
dan yapı lan tetkikat devam etmek • 
tedir. 

Cidede bulunan ve Zenbereı. ha
mmı öldürdüğü iddia edilen H üse· 
yin efendi ıetirilıniı, müvacehe edil • 
mek, ifadesi alınmak ve tahkikat yapıl
mak üzere Eyüp polis merkezine gön· 
derilmittir. 

Neşriyat davaları 
Morg müstahdemlerinden Osman 

efendinin Hafta gazetesi aleyhine aç· 
tığı davaya dün üçüncü ceza mahke • 
mesinde devam edilmiı, fakat dava 
davacı mahkemeye gelmediği için su • 
kut etmiıtir . 

* "Ebedi abideler" iumli pjr kita
bından dolayı Numan Beyle matbaacı 
Mesih Bey aleyhine açılan müstehcen 
neşriyat dava11 dün üçüncü ceza malı
kemeıinde görühnüt, s~lular vekille • 
rini getirmek üzere mahkemeden muh
let iıtemiıler, muhakeme 13 eylüle lıaJ. 
mııtır. 

Bir ihtilas davası 
Beyoğlu mal memurluğunda pul aa

tIJ memuru iken 16 kalemde 3896 li • 
n, 25 kurut pul bedelini ihtilas etti • 
ği iddiasile iıten el çektirilen ve tev • 

IUf edilerek mahkemeye verilen Şeref 
Beyin muhakemesine dün ağır ceza 

mahkeme•inde devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede Şeref Beyin 
hesababnı tetkik ederek ihtilası teıbit e
den ve Şeref Bey itevkif ettirip mah • 
kemeye veren maliye müfettiıinin mah
kemeye Yerdiği bir rapor okwımu~tur. 

Bu raporda bir senedenberi mevku
fen mllhakeme edilen Şeref Beyin mua
melatında noksan olmadığım, Şeref Be
yin ihmal ve dikkatsizliği yüzünden 
bazı hesaplann görülmediği cihetle bir 
noksan var ıanılclıığı, bilibara oolı:san 
da bulunmadığı anlatıldığı yazılıyor • 
du. 

Şerel Bey bu rapor okunduktan 
sonra bir ıeneclenberi mevkuf bulun · • 
duğunu, muhakemenin ille gününden • 
beri giinah11z olduğunu söylediğini, hiç 
bir ihtilas ve zimmeti olmadığını söy • 
liyere.k tahliye talep etmiıtir. Buna 
devlet vekili Muhittin Abbas Bey iti
raz etmiı, ilk tahkikatı yapan müfet • 
tiıin bu ikinci raporunun kıymeti ol • 
madığını, çünkü ihtilaşın mahkeme ta· 
waimd- maliye müfettiıi, naip ve 
auçlu buzurile yaptırdığı tetkikatta da 
ibtilaım ııahit olduğunu söylemiıtir. 

Müddeiumumi de ayni mütaleada 
bulunacak müfettiıin §ahit sıfatile cel
bini ve yeniden tetkikat yaptımmau • 
ıu istemiıtir • 

Muhakeme yeniden tetkikat yapıl • 
ması, müfettiıin tahit srfatile celbıi i
çm lıaıka güne lııralalmıı, Şeref Bey 
ffrhest hırakılnuşbr . 

Yedi ıenelik bir iatif anın 
hikayesi 

v;Jayet hukuk itleri müdürü Kenan 
Bey;.. KadmJ,.. Birliğinde bir tane er
kek aza iken, birliğin faal it görmedi. 
ğinden dolayı istifa ettiği Jazılrnıı • 
tır. 

Dün Kenan Bey bir muhanirimize 
dedi ki: 

"- Bu İstifa, altı yedi senelik bir 
iıtir. Ve gazeteler de yazmıııtı. Hatta o 
zaman vali Süleyman Sami. Beydi. Ta
zelendirmek istenilen istifa, iıte yedi 
senelikti... 

O .. _,_ b · kadın b&rliğinin ne gun....-n en . .. d 
!dünde ve ne de aleyhinde hır ao~ ~ 

.. 1 . değilim. Bir de bana , ınzı
soy """.L,_.ı. atfeı!ibni~. Görüyor • vaya ç ......... -. al 

ı,: i•imİn baıındaymı ve ç ıtı· 
ıunuz _.., :s 

yorum.,, 

Halkevinin yeni faaliyet 
programı 

Halkevi dil, edebiyat, ve tarih ı_u • 
beıi bugün öğleden sonra, fevkalade 
bir heyeti umumiye içtimaı yapacak • 
br. 

Bu içtimada yeni 0tanzi~. ~b~.nacak, faaliyet programı üzermde goruşulecek-
tir • 

dar emvali gayri menkule tesbit ediJ • 
miştir. Diğer demirbaı eşyanın da dev· 
ri için bazırbklar başlamıştır. 

Günu 
; --

Yaldızlı • kuşlu 
diplomalar 

3 

Bu seneki ikmal imtihanlarının 
neticesi, mayıs devresinde olduğu 
gibi hakikaten çok fecidir. Talebe 
den yüzde mühim bir mikdarı mu 
va/lak olamamış ve yerinde say -
mı~tır . 

Bu, bizde okumaya ve tahsile 
karşı ötedenberi gösterilen liiüba
liliğin acı bir aksüliimelidir. Evvel 
ce de bu mesele üzerinde epeyce 
yazı yazmış ve bu dertten uzunu
zadıya fikiiyette bulunmuştuk. 

Evvelki gün Falih Rıfkı Bey de 
Hakimiyeti Milliye gazetesinde 
yazdığı bir makalede bu en büyük 
derde "' teşhiai koymaktadır: 

Okumadan fahadetname almak, 
ve pahadetname aldıktan •onra ki 
tabı kapamak. Hakikaten birçok ta 
/ebelerimiz vardır ki ancak nnıf 
geçmek için ve şahadetname alabil 
mek için çal11ırlar. Ve bu çalısma
lan ancak imtihan devruine ~ün 
hasırdır. imtihanlardan on, onbeş 
gün evvel kitaplarını tedarik et • 
meğe çalışan talebeler çoktur. l~
te bu cihet, Falih Rılkı Beyin •öy 
lediği gibi memlekette "kalite" 
noksanını vücude getiriyor. Çabu
cak öğrenilen dersler, çabucak uçu 
yor, eterleşiyor ve yalnız elde 
kuşlu bir diplomanın yaldızları ka 
lıyor ... 

Bu yaldız artık her yerde göz bo 
yamaya kiilidir. Eğer birisi bir şey 
•öyliyecek olsa cevap hazırdır: 

- Elendi biz senelerce mektep
te dirsek çürüttük! 

Bunların yanında yalnız mek • 
leple değil fakat kütüphanelerde, 
kitap başlarında dirsek çüriiten ni 
ce gençler vardır ki iş bulamamak 
tadır/ar. 

Filhakika hayatta diploma lii • 
zımdır. Diploma her kapıyı açan 
bir anahtardır. Fakat bu anahtarı 
paslandırmamalıdır. Bunun için d• 
mektepte iken bu anahtarın iyice 
döğülmesi, mektepten sonra da mü 
temadiyen parlatılması ve cilôlan -
dırılası icap eder. 

Bundan yirmi sene evvel her na 
•ılsa mektepten, gerek şans ve ge
rekse arkadan payanda suretile 

"diploma almıs bir doktor tasavvur 
ediniz. Bunu~ herhangi hacı baba 
bir mütetabbipteh ne farkı olabi -
lir? Bütün vereceği ilaçlar ba~ı, 
vücudü ağrıyan hastalara "pira • 
midon,, ateşi olanlara Hintyağıdır. 
Reçeteleri dört beş tanedir. Hiç 
bir zaman fennin yeni terakkiyatı 
nı takip etmiyen böyle bir dokto . 
nın yeni keşfiyattan yeni cereyan
lardan haberdar olma•ına imkan 
yoktur. Bunun için hastasız kalır. 
Ve sabahtan akşama kadar kahve 
de tavla oynadığı için gene sabah
tan akşama kadar kahvede tavla 
oynamağa mecbur olur. 

Bu tek bir misaldir. Bunu her sa 
haya tatbik edebiliriz. Hayatta iş
siz kalanlar daima mutavassıt o • 
lan adamlrdır. Herhngi bir mes • 
/ekte olursa olsun çalışan ve işi • 
nin üzerine canla başla eğilen ada 
mın boş kalmasına imkiin yoktıır. 

Birçok zamanlar muvallak ola
mamamızın ıebebi ise hep böyle 
adamların filanın oğlu, lalanın ha 
lidi diye iş başına geçirilmesinde
dir. işte Cumhuriyet hükumeti ar
tık buna nihayet vermiştir. Genç· 
lerimizde, if bapndakilerimizde 
hakiki evsal arayoruz. Bilgi araya 
nız. Teknik arayoruz. 

Gençlerimizi böyle yetiştirmek 
hem çalı,kanlann hem de memle
ketin nel'inedir. Bundan herkes ka 
dar onların da memnun olması lô
%1mdır. 

Bir kerre daha yazdığımız gibi 
bizde "münevver bollıığu,, yoktur. 
Onun için münevverlerin adedini 
azaltmak için bir mabadı mahsu
...muz olamaz. Yalnız münevver • 
lelin hakiki münevver olmaları ve 
diplomalannclaki yaldızla iktifa et 
memeleri liizımdır. 

Mümtaz FAiK 

Mütareke senelerinde 
verilen avanslar 

lstanbul vila)""ti muhasebe müdür • 
lüğü mütareke senelerinde gayri faal 
memurlara verilmiı ve fakat g-eri alın
mamıı olan avans miktannı tesbit et· 

mi~uhasebecilik bunlan İstemtkedir. 
Ancak aradan on seneden fazla bir 
müddet geçmiı olduğundan mürürü za
man olduğu katiyetle sö; !enmektedir. 

Bu hususta vilayet muhasebe mü • 
dürü Vahit Bey, bu paraların Jimdi • 
ye kadar talep eılilmemiı olduğunu, 
dosyaları mırb:ıscbeye devrolunmu§ hu• 
lunduğundan hepsinin tasfiye edildi • 
ğini, paraların istenilmeıinin tabii o) -
duO.unu mürürü zaman varsa kararın 

~ . . 
heyeti hakimeye ait bulunduğunu ve ı· 
tiraz i5tidalannın alınd,ğını söylemiş • 
tir. Mesele Maliye vekaletine de bil • 
dirilmi,tir . 
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Fransız hava manevreleri 

Soo· tayyare Paris üzerine 
hücum etti 

Fransada yapılan büyük hava manav
ralarından alınan neticeler 

Fransayı telaş aldı. Almanya. 
~ sivil tayyareciliğe verdiği e • 
eınıniyet karşısında bunların bir 

illide askeri tayyare haline ifrağ 
edilebileceğini yakinen bilen Fran 
~1ılar timdi olanca gayretlerile 
ava ordularını takviye ebneğe uğ 

ra.fıyorlar. Fakat yalnız hava kuv· 
betlerinin takviyesi faide vermez, 
Unların ayni zamanda mümarese 

"" eksersis yapmıt olmaları da la 
lıındır. Ajans telgraflarından öğ
leııdiğimize nazaran son zaman• 
il.rda Fransada büyük hava manev 

raları yapılmıttır. Ve bu manevra 
lar esnasında Fransız tehirlerini 
herhangi bir tayyare taarruzuna 
karşı müdafaa edebilecek çareler 
aramıttır. Fransız tayyareleri biri 
kırmızı, diğeri mavi renkte olmak 
üzere iki kısma ayrılmıslar ve ha- · 
vada biribirlerile mücadeleye gi • 
rişmitlerdir. Manevralar bilhassa 
Paris mıntakası üzerinde yapılmıt 
ve az zaman zarfında Parisin hük
men tamamile mahvolunduğu 
tesbit edilmiştir. Fransız havama 
nevralarında nazarı dikkate alı • 

nan esaslı nokta dütman tayyarele 
rinden hududu geçer geçmez ha • 
berdar olunması, ve düşmanı ken
di arazisi üzerine püskürterek ora 
da muharebe edilmesidir. 

Çünkü Fransız arazisi üzerinde 
yapılacak herhangi bir muharebe
nin galibiyet ile neticelense dahi, 
Fransa için büyük zararları mucip 
olacağı muhakkaktır. 

Onun için hudut mıntakasına ge 
ce tayyarelerin geleceği zamanlar-

halkan konferansı lktısat V ckilinin tetkikleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

"- toplanması konseyce kararlaşb. Ri
)~Seti, ikinci defa devfen almıttık.,, 

"Riyasete düşen vazifeleri, Statu 
"ıııcibince Türk grupu riyaseti ıİdare 
~tedir. llkbabardanberi Balkan 
~eıketlerinin bazılarında, bazı te • 

• 
... 

Hasan Bey 

~düU.er oldu. Bu dahili tebeddiille • 
~. lconferans faaliyeti üzerine tes.iri 
~·~dü. Balkan haftası dediğimiz mu· 
liıı •\'timaları, hiç bir Balkan memleke
t._ ·de yapamadık. Yunan grupu, Bal • 
~ haftasını eylülün betine tehir et • 
~~i. Diğer grupların i~tirak edebilç
C..g.,_ dair haber alamadığı için, o da 
~~e m~bur oldu. Riyasete llil~.ir~i. 
... ~~ tekilde, biz de, lstanbulda duıun· 
b.ı"'"ınüz Balkan haftasını tehire mec-

t lcaımııbk ... 
~ "Al'Davutluk grupu, Atinadaki kon• 
1(. istimaına dahi iıtirak etmemiıti. 

"llferansa iftirakini temin için bu 
~I> riyasetine yazılan tezkelere de 
ı.:•bet bir cevap almadık. Diğer taraf
la. ' Yugoolavya grupu ile Balkan haf. 
• 

1 d0Jıy11ile cereyan eden muhabere
~~ nf . . ,.._k, ı:rupun, bu sene ko eransa ışti-

etınemck niyetinde olduğunu öğ • 
••11rrı. ı,. ıştik. Alakadar gruplarla muha • 
Pa~İ~en sonra, Balkan konferansının 
hİıl amerıto konferansmm hitanu aka • 
t de, hir teırinievvelde toplanması ri
li~etçe tesbit edilmiş ve gruplara teb· 
i <>lıı 

11 
nınuıtu.,, 

t>ıı Yunan grupundan baıka, diğl'r 
İt l>la,.dan, mutabık olduklarına da • 
İatı!':niiz haber gelmemiştir. Bundan 
Ptı laıen anlıyoruz ki, Yugoslavya gru· 
~ e"Yelki noktai nazarında ısrar et • 
lıı tedir. Bu ırrupun iştiraki temin o
--~~~kça, Balkan konferansının in'i· 

! duıünülemcz. 
~'>lıt 'U~it. ediyoruz ki, Cemiyeti Ak • 
de t 11 •Çhmaı münasebetile Cenevre • 
l"İtj 0Planan Balkan memleketleri ha· 
i~·;C nazırları, Balkan konferansının 
lı;,: dına dair, aralarında müşterek 
'tl-ır ~tai nazar teobit ederek milli 

ı>....,. bildirirler ... Bu cihet eylül 

(Başı 1 inci sahifede) 
Iaııldığı takdirde Edirnede bir pey • 
nir satI§ koopepratifi kurulacaktır. 

T rakyanın iktısaıli işleri ele 
alınmıştır 

Diğer taraftan Edirne muhabirimiz 
§Unları yazıyor: 

iktisat vekili Mahmut ceıaı Beyin 
dün, aaat ikide Alpulluya geldiğini 
ve fabrika erkan ve müJiranı tarafın • 
dan istikbal edildiğini telefonla bildir· 
nıiıtim • 

Öğle yemeğini müteakip, refakatle
,.indeki zevatla birlikte fabrikanm muh· 
telif ıubelerini birer birer gezerek esas· 
1ı tetkiklerde bulunan Vekil Bey gör • 
dükleri tekemmül derecesini pek ziya. 
ile beğenmişler ve müdür Ali Şefik 
Beyin son bir senelik faaliyet hakkın
daki izahatını alaka ile dinlemişlerdir. 

Kırklareli Ticaret Odaaı reis.i Meh
met Emin Beyle Babaeski belediye reİ· 
•inin kasabalarına ait dileklerini din • 
lerken, bilhassa Kırklarelinin bağcdrk 

nihayetinden evvel anlaşılamaz. 
" Benim f&hıen intibaım şudur ki: 

Balkan konferans)nm bu ~eneki içtima. 
mı t_ehir etmek zarureti karıısında ka· 
lacagız ... Henüz kat'i bir ıey söyliye • 
mem. Bu, sureti ~atiyede anlaşıldığı 
'Zaman 1"ene sizlere haber veririm. 

. "Balkan memleketlerindeki yeni fe• 
.-aıt, konferansın faydalı ve müsbet bir 
4ekilde çalıtmasına müsait oluncaya 
kadar, konferans toplantılarını tehir et
mek, konferans içtimalarnu gruplar a· 
rasındaki noktai nazar ihtili.flarmın te
zahürü için bir sahne haline koymamak 
daha ihtiyatlı bir batb harekettir ka
naatindeyim . 

" ln'ikadı muhakkak olan konfe
rans, bildiğiniz gibi, parlamentolar kon
f~r~nsıdır. Ayın yiımisinde veya yirmi 
bırınde, Cenevredcki konferans büro· 
su buraya nakledilecektir. Konferan • 
sa ait programlar teabit edilmiştir. Ya-
kında ne•re<lilecekti" E ı··ı·· · · ·· ,. r. y u un yırmı u· 
ç~.n~e kon~erans açılacak ve otuzuncu 
gunu mesaıye nihayet verilecektir 

Şimd}yc kadar umumi katipliğ~ ge
len malumata nazaran, muhtelif mem• 
leketlerden gelecek konferans azala • 
rının saym 300 ZÜ geçecektir. .. Türk 
grupu davetçi memleket aıfatile, ken
dine düşen ihzari vazifeleri ikmal et. 
miş gibidir... Konferans bina11, bildi
ğiniz gibi Yıldız merasim daires.i ola
caktır. 

Bu bina içinde, yapılması icap e
den hazırlıklar bibniıtir. Ufak tefer • 
'"~.atile uğratılıyor. Ayın on beıinci gü. 
nu de, grup bürosu, konferam binasına 
nokledilecektir.~ 

ve üzümcülük vaziyetile tütün istihsa· 
lab hakkındaki ifadeleri ve 1 ı Banka • 
sının Kırklarelide de bir şube açma • 
aı hususundaki temennilerinde tevak • 
kuf etmiılerdir. 

Kı•klarelide iktisadi vaziyetin biraz 
daha inkitafa mazhariyetini iktisadi 
kalkınmamızda amil ve ınüeHir olan 
lı Bankasınm orada bir şube açma.ile 
mümkün gö~n Kırklareli Ticaret O· 
dım reisi, bilhassa, en mübrem ticaret 
rnuamelab için Edirneye gidilip gelin· 
mek ıztırarmda bulunulduğunu söyle • 
miı ve Ravika • Drama cinsinden olan 
tütünlerin çok düşkün fiatlarla oatıl • 
makta olduğunu ıöyleıni§ ve inhisar i· 
daresiıı.in hiç değilse bu cins tütünle
ri 25 - 30 kuruta. sabn almak ıureti
le tütün ekicilerine sahabet gösterme • 
sini temenni ebniıtir .. 

Babaeski belediye reis.i de önümüz
deki ekim senesi için pancar çiftçilerine 
verilen ekim hakkı miktanrun biraz da
ıba tahdit edileceğine dair olan karar • 
dan halkrn müteess.ir bulunduğunu söy· 
lemiı, bunu da Edirne mebusu Şakir 

Bey tavzih ederek filhakika şeker fab
rikalarnnızın böyle bir karar vermek 
iztirannda kaldıklarını ve çünkü elde 
külliyetli miktarda stok malı bulundu • 
ğwnu ve maamafih bu tahdidin de ruha· 
yet zamanla ve istihlak vaziyetile ala· 
kadar olduğunu .öylemiıtir. 

Geç vakit Ergene köfkiine dönen 
Vekil Beyin ıereiine 40 kiıilik bir ak· 
ıam ziyafeti verilmiıtir. Bu ziyafette 
vekil beyle birlikte gelen zevattan maa· 
da Edirne ve Kırklareli valilerile E • 
dirne mebusları, C. H. F. Edirne vila
yet idare heyeti reisile azadan Şerif B. 
Kırklareli Ticaret odası reisi ve ga • 
zete muhabirleri hazır bulunmuşlardır. 
"- Edirne, bizim için, vatanın 

en kuvvetli bir parçasıdır. Onun 
uğurunda her leılakiirlığı iktiham 
etmeye mecbur ve hazırız. 

Edirncnin iktisadi vaziyetine dair 
olan düşüncelerinin izahı hususundaki 
ricama Vekil Bey etraflı surette muka
belede bulunmuılar ve ezcümle fu nok
talan tasrih etır\şlerdir: 

Trakyanın mühim iktisadi iıleri a • 
rasında peynirciliği, yaş meyvalan ve 
yetiştirilen bazı İptidai maddelerin sa· 
nayiini ele almıı bulunuyoruz. Şimdi • 
lik, bunlar, tetkik mevzuumuz meyanın 
dadır ve yapılması müşkül görünme • 
yen işlerdendir. 

.":!pulluya gelince: Oç rene evvelki 
ıı:elıınnle bu defaki geliıimde gayet ba· 
ııız tekemmül faııklan mevcuttur. Bu 
tekemmülü müıterek bir ülkü taııyan 
çalışanlannın kıvmet ve kabiliyetlerin • 
de buluyorum .• 

da etrafı tarassut etmek için büyük 
projektörler ve muazzam dinleyici 
aletler konmuştur.Bu sayede düt
man kuvvetleri hududa dahil ol
madan haber alınacak ve Fransız 
tayyarecileri derhal harekete ge • 
çerek düfmanın üstüne saldıracak 
tır. 

Fransa da bu maksatla hava er
kanı harbiyesi takviye edilmekte • 
dir. 

Her şeyden 
Önce liyakat 

(Başı 1 inci sahifede)" 
ğunu ileri sürerek gazetelerde kı
yamet kopardılar. 

Nihayet ikmal imtihanlarına sı
ra geldi. Onun da neticelerini çar
tamba günkü gazetelerde okuduk. 
iflas devam etmiştir. Mesela sek
sen bir talebeli bir sınıftan ancak 
dokuzu muvaffak olabilmiştir. 

Hemen söyliyelim ki her sene 
imtihanlarının bu kadar sıkı ve cid 
di yapılmasını istemekten başka 
bir diyeceğimiz yoktur. Biz istatiı 
tik bürolarına rakam değil, mem • 
lekete liyakatli adam yetiftirmek 
fikrindeyiz. istatistik cetvellerin • 
de 81 şahadetnameli göstererek gu 
rurlanmaktan fazla 9 hakiki me • 
zunumuz olduğundan emin olma • 
ğı tercih ederiz. 

Biz memleketin iki büyük derdi 
olduğunu biliriz. Dertlerden biri 
okumadan tahadetname almak, İ· 
kincisi tahadetnameden kitabı ka
pamaktır. O kadar ki damgalı ta· 
hadetnamenin aramız-da neye de
lalet ettiği pek haklı olarak soru· 
labilir. 

Bu iki dert kolaylıkla ortadan 
kalkabilir. Okuyan ve bilenlere ta 
hadetnaıne vermekle bir, liyakati 
mütemadiyen imtihan altında bu • 
lundurmakla iki, bir genç iltimas 
ile mühendislik fahadetnamesi a
labilir. Fakat tabadetnamenin yol 
yaptığı görülmemiştir. Bundan bllf 
ka her günkü fen terakkilerini ta
kip etmiyen mühendisin elindeki 
tahadetnamede bir müddet sonra 
bütün kıymetini kaybetmiş olabi-
lir. • " 

Bir yol mühencıT;i kendisine va 
zife verildiği vakit en son usuller
le yolu yapan mütehassıs demek
tir. 

Sovyetler bet senelik plana bllf 
ladıktan bir müddet sonra, istatis
tik cetvellerinde rekor kazanmak 
hevesinde olanların bizazt dava • 
yı ne kadar aksatmıf olduğunu gör 
mütlerdir. Bugün Rusyada işitilen • 
tek ses şudur: Kalite. 

Fakat bilmiyen mektep mezu. 
nu, itlemiyen traktör gibi değildir. 
O, ölünceye kadar şahadetnamesi
ni tasdik etmit olan devletten hak 
istiyen, haykırıp bağıran bir maz. 
lulTldur. ise varamıyan traktör bir 

s-

Hastings belediye reisi ve Miss France 

Dünya güzellik kraliçeliği - • 
Dünya güzeli ~u sene ln-
gilterede intihap edilecek 

Bu seneki dünya güzellik kra • 
·:,.~si intihabı lngilterenin Has 
tings tehrinde yapılacaktır. 
Birçok memleketlerin güzel 
!eri, evvela Pariste top • 
lanmıtlar ve müteaddit şehir • 
!eri dolatmışlar ve halka teşhir e • 
dilmişlerdir. lngiltere turnuvasına 
bu sene Siberya güzeli de ittirak 
etmektedir. Maamafih Siberya gü 
zeli F ransaya yerletmiş beyaz Rus 
lar arasından seçilmiştir. Güzelle
rin şerefine Pariste Vişide birçok 

Görifler 

müsamereler verilmiştir. Bilahara 
güzeller, vapurla Ingiltereye gec • 
mişlerdir. Hastings belediye reisi 
kendilerini resmi ielbise ile kartı· 
lamıştır. Yukarıdaki resimde be • 
lediye reisinin Miss F rance'ın eli
ni öperken görüyorsunuz. Bu ıe • 
neki müsabakaya iştirak edenler 
arasında kimin dünya güzeli ola • 
cağı henüz kestirilememektedir. 
Maamafih lngiltere, Danimarka, 
Alman ve Fransız güzelleri çok be 
ğenilenler arasındadır. 

Hanımlarımız ve Milli iktısat 
(Başı 1 inci sahifede) 

nımlanmızın avcılığa ve nişancılı
ğa olan sevgileri ve merakları. 

Bu sporu yapan ve ona milli bir 
vazife olarak bağlanan Türk kadı
nının yetiştireceği evlat, milli ül • 
künün ve büyük yarının istediği 
genç olur. Hanımlarımızın bu spo
ra gösterdiği yakınlık ve ilişiğin 
günden güne artmakta olduğunu 

görmek insana sevinçlerin en deri
nini veriyor. 

Fakat cuma günkü svincimiz bu 
kadarla kalmadı. Ayrı ve avcılık, 
kadar mühim bir vaz:ife daha al • 
ılıklarını gördük. Bu da avcı ha • 
nımlarımızın Milli lktısat yolların
daki propaganılacılıklarıılır. 

Ayastalanos (doğru adı budur) 

köşeye atılabilir. Bir tahadetname 
nin işe yaramadığı ne kendisine 
hatta ne de batkalarına kabul et· 
tirilemez. idarede iltimas ve inhi
sar vardır. Kimsesizler sokağa atıl 
ma\rtadır. 1 

imtihanlardan alınan fena ne • 
ticelerden en az mesul olanların 
talebeler olduğunu da söylemek 
Ia:ı:ım gelir. Hesap bilmeyen genç, 
lisenin son sınıfına kadar nasıl ge 
le bildi? Coğrafiye bilmiyen deli • 
kanlı, Üniversitenin son sınıfları • 
na kadar nasıl çıkabildi? Eğer bu 
genç, mahvolup giden en güzel ça 
ğının hesabını sormağa kalkıfırsa, 
mazur görülmelidir. Ne ~er~iye s~s 
temini o koymuştur, ne ımtıhan ıs 
Iahatını o yapmıştır. Ne de hoca
sını 0 tayin etmiştir. 
5alıadetnameden evvel ve şaha· 

dclnameden sonra liyakat, mektep 
te ve mektepten sonra mütemadi 
imtihan, serbest İf bunu yapıyor. 
Devlet te bunu yapacaktır. Dev • 
let, ~erhest işe kendini kabul etti· 
remiyecek olanların imaret ocağı 
olmıyacaktır. 

Davanın şahadetnameye kadar 
olan kısmı Maarif Vekaletinin, ta 
hadetnameden sonraki kısmı her 
ferdin kendi mesuliyeti altında • 
dır . ., 

nahiyesinin değerli müdürü Şükrü 
Bey avcı hanımlarımızla avcıları -
mıza o civardaki örnek bağları 
gezdirdi. 

Hanımlarımıza o bakımlı bağ • 
ların nefis, büyük salkımlı, iri ta
neli üzümlerinden ikram olundu. 

Avcı hanımlarımız bu nezaket 
ve ikramı sade bir teşekkürle ge • 
çiştirmeıliler.Bir ellerinde tüfekleri 
öbür ellerinde üzüm salkımları ile 
dolaştılar, oradaki silah arkadas • 
larına ve misafirlere vatan üzür:a • 
/erini övdüler, yerli mahsullerimi
zin ilk önce kendimiz tarafından 
rağbet görmesinin gerek olduğunu 
anlattılar. Arkadaşların ve bütün 
vatandaşların bu işi milli bir vazi
fe edinmelerini öğütlediler. 

Çıkarttıkları resimlerden bir ta
nesini aldım. Bu yazımın ba,ına 
geçirdim. Başka yerlerdeki hanım 
larımıza ibret ve örnek olsun için. 

Her vesilede ve her yerde he • 
pimiz bu vazifeyi benimsemif o . 
lursak Milli lktısat ülküsünün en 
ileri görçeklerine en kısa zaman • 
/arıla varm'l oluruz. 

Kadınlar Birliği adını takınan 
kuru kurullu fU bir salkım üzüm • 
lük kadar olsun memlekete bir iş 
yapamadığını burada bir daha acı 
acı andım. 

Avcı hanımlarımızın; belki ba. 
zılarınca basit görünecek olan bu 
işlerin büyüklüğünü ve büyük mii 
nasını siz hepimizden çok anlar 
Ve takdir edersiniz. Onun için bu 
yazımı yüksek adınıza armağan 
ettim. 

Çoban Çeışmesinıle, dağ doru • 
ğunıla, balo salonunda, köyde, şe
hirde, denizde, ve kökte benimse
yecek ve yürekten çalışacak bir • 
çok milli vazifelerimiz varılır. Bu 
vazifelerin bayrakılarlığını anne • 
ler, bacılar ve nineler yaparlarsa 
ülkü yolları daha ılüzelmi, ve ko
layla,mı, olur. 

Avcı ve Milli lktısat propagan • 
ılacuı hanımlarımızı kutlar ve si
ze en eski ve derin saygılarımı ıu. 
narım elendim. 

Aka GUNDU2 
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t'MüTEFERRiK HABERLER) Sovyetlerin 
Milletler cemiye-

POLiSTE 

iki çocuk 
Diri diri gömüldü 
Bakırköyüne tabi bir na· 

hiyede geçen facia 
Balurköyünde Mahınutbey nahiye· 

ıine bağlı Yeni Bosna köyünde bir fa 
ci-a. olmuf, iki zavallı yavru bir te~e~ 
tir yığını albnda kalarak ölmiiflerdır. 
Bu köye 15 dakika meaafede bir te
beıir madeni vardır. Hüseyin i=ıinde 
bir adam bu madeni ıtletmek üzere 
hükıimete müracaatla ruhsatiye iste • 
mit, fakat bükiimet ruhaatiye verme
•miı, Hüseyin de madeni gizli gizli iş
letmeğe ve köyde bulduğu 9 ile 15 ya§ 
arasındaki çocukları 20 - 25 kuruş gün 
clchkle çalıttırmaya hatlamııtrr. 

Çocuklar yavaı yavaf tebe;ir ma• 
denini oymuılar ve iki metre kadar 
da içeri girmi9lerdir. Ancak bu kazı· 
lıt ve oyuluı fenni tedbirler alınarak 
yapılmamıı ve evvelki gün çocuklar 
bnyle tebeıir madeninin içinde çah • 
.. rken tavan gibi üstte kalan parça bü 
tün heyetile çöküvermiıtir. Yığının al 
tında kalan Hacer ve Fahriye .ianin • 
de iki yavrucak ta burada diri diri gö 
miilüp kalmıılar ve ölmiiflerdir. Fa• 
cianın tahkikatına nöbetçi müddei • 
umumisi Kaşif Bey vaz'ıyet etmiş, Hli 
seyin Efendi nezaret altına alınmıştır. 

Kavga 
Büyükderede Beyazparkta çalgıcı 

aHyri, Enver efendilerle otobüs tofö
rü Sait, Ali, Bürhanettin, Fedai efen· 
diler araaında bir bavul ücreti mese-
leıinden kavga çıkmıı, Hayri ve En • 
ver efendilere dayak atılmııtır. 

Sustalı çakı 
Galatada ıüpheli bir vaziyette do • 

]aştığı görülen ve zabıtaca çevrilen 
Ortakoylü Muıtafanm üzerinde bir sus 
talı çakı bulunmuıtur. 

Lastiği şişirirken 
Galatada Okçu Musa eaddeıinde 

pompa ile otomobilin Jiıtiğini titir • 
mekte olan şoför Kemal oğlu Ahmet 
Efendinin başına çember isabet etmiş, 
•e Ahmet Efendi hafif ıureıte yara • 
Janmıftır. 

Lizol içen çocuk 
Balatta Hızıl'Ç&VUf mahalleıinde 

Yeni caddede 65 numarada oturan le 
nckeci Yak.onun 3 yaıındaki Vaao is
mindeki çocuğu dolapta bulunan li · 
zol ilacını içmiş, baygın bir halde Mu
aevi hastahanesine sevkedilmittir. 

Bı r akılan çocuklar 
Kumkapıda çoban çavuş camii Ö· 

nünde tahminen 15 günlük bir erkek 
çocuğu bırakılmrıtır. Çocuk Darülace 
:zeye gönderilmittir. 

Bir ceset bulundu 
Burgaz adasında Dr. Medeni Be • 

yin ıanatoryomu önündeki deniz sahi 
!inde bir erkek ceıedi bulunmuştur. 
Ceset suda fazla kaldığı için yüzü çü 
riimüş ve eti dağ1lm1ıtır. e~din Üze • 
rinde kciylü elbiseleri vardır. 

Bunun bir kaza mı, yoksa bir cina 
yet eseri mi olduğu hakkında zabıta· 
ca tahkikata başlanmııtır. Cesedin hü 
•İyeli henüz anlatılamamııtır. 

Elektrikten ölüm 
Topkapıda oturan lstanbul tapu 

memurlarından Halit Efendi zevcesi 
Fahriye Hanımla birlikte Topkapı ha 
ricindeki bağlara gitrnit ve öğleye doğ 
ru evine donmüştür. Halit Ef. nin e • 
,,.;nde elektrik tesisab vardır. Bunun• 
la beraber Halit Ef. tesisatın bir yeri 
ne taktıiı kordonla cereyan alarak ap
lesaneye kadar uzatmıştı. Kordonda 
l<.i tellerden biri çtktığı için Halit Ef. 
evine dönünce bu teli koparmak iste. 
mit, zevcesine: 1: 

- Sen bir ucundan tut. Ben çeke· 
yiın. Teli koparayım,. demi§ıe de zev 
cesi Fahriye Hanun bu itin tehlikeli 
olduğu cevabını vennittir. 

Halit Efendi ise: 
Eline bir kerpeten alımı, teli tuta • 

rak koparmıııa da bu 11rada cereyan 
çarpmış ve kendisi baygm bir halde 
yıkılmııbr. Doktor çağın~t •. t~~-nga 
yapılmıı, fakat Halit Efendıyı olum • 
den kurtarmak kabil olmamı~tır. 

1 Küçük haberler f 
ı------ı 

* lstanbul tapu idaresinde kadas· 
boRı ikmal edilınit ve merkez komi .. 
yonlarından g~f olan tahrir vara • 
llalanm kütüldere geçriınd< üzere ka
dastro ıicil bürosu teıkil edilmiı 
ve büro tefliiine de kadastro memur
larından Necmettin Bey tayin edilmit· 
tir. 

* Bir müddettenberi tefırimizde bu
lunan tapu ve ka~slro umum müdür 
lüğü merkez tapu müdürü Osman Bey 
Ankaraya ıritmiıtir • 

* Tapu umum müdürlüğüne ait 
bazı evrakın suretlerini çıkarmak üze· 
re r ılanbul tapu müdürlüğü kayıt ka
leminde çalıtmak Üzere Şefik, lbrahim 
Ihsan Beylerle iki daktilo hanım lıta~
bııla gelmit ve çalıımağa başlamıılar • 
dır. 

* Kadastro postalan faaliyetlerine 
devam · etmektedir. Bu meyanda Hoca 
Gıyasettin mahallesinin kadastrosu ik
mal edilmiş ve bütün muame1itı sicil 
m h.tf, ·.lıC,·-.~ ''vrPtiil .,l; tir. Sahip ...... . -. 

ViLAYETTE 

Bağcılık hakkında levhalar 
htanbul ziraat müdürü Tahsin Bey 

tarafından yazılan ve tanzim eclilen:k 
köylere parasız olarak asılan ziraat lav· 
halarından 4 üncü ve 5 inci lavbalar da 
baıılmıttır • 

Bu li.vhalar bağcılık hakkındadır. 
Ba§rnda bağcılığın köylülere ve ımm· 
lekete getireceği faydalar yazılıdır. Ve
rilen izahata göre, htanbul vilayetinin 
her tarafında bağ yetiıtirilebiılir. Lav • 
lıalarda bağcılık iıleri, bağ has.talılda • 
n ve tedavisi bal<londa çoık güzel iza
fıat vardır. Tahsin Beyin bu eserleri 
~ takdire değer. 

Dün de 110 muhacır geldi 
Romanya, Bulgaristan ve Yugos

lavyaıdan muhacir bfileleri g.m.elrte 
'-'devamdır. Dün de Romanyadan 110 
muhacir plmiıtir. Bunlır Trakyada 
yerle,milecektir, l 

Ziraat vekili yann 
bekleniyor 

Ziraat vei<ili Mubfu Beyin yarın 
Karaderüzdaı tehrimize gelmesi bek • 
Jeumektedir. 

Teavün sandığında 
suiistimal 

Şark demiryollan itletici kumpan 
ya.sının Taavün aandığında mühim bir 
euiiatimal olınuftur. Şirket komiserliği 
ne yapılan ihbar üzerine derhal tah
kikat yapılmrt ve suüatimal teıbit e
dilmiıtir. Şirket komiserliği keyhyeti 
raporla Nafıa Vekaletine bildirmiıtr. ---Sultanahmet camiinin müze 

olacağı doğru mu? 
Sultanabmet camiinin Maarif ve

kaleti tarafından wnumi bir kiitiiphaıne 
ittihazı için karar verildiği, Ankara ha 
beri olarak gazetelerde yazılmıştı. 

Vekil etin, bütün tehir lriitüplıane
kftnj burada toplamak tasavvurundan 
bahsedilmiıti. 

Bundan ba§l<a, Ayaso[. ' camiinin 
de Bizans aserJerine mahsu~ bir mü .. 
ze haline geti,.;Jmeainin mevzuu hah • 
solduğu ; azılı yordu. 

Şehrimizdeki alakadar makamlar
da bu meseleler hakkında h~ bir reı· 
mi ma!Unıat yoktur • 

Yelkenli kayıkla gelen 
Polonyalı seyyahlar 

Yelkenli kayıklarla Romanyadan li
manmuza gelen 19 Polonyalı seyyah 
vali Muhittin Beyi de ziyaret ederek 
Krakova belediyesinin bir habra ve 
mektubunu vereceklerdir. 

SPOR 

Birincilik kazananlar 
7.9.934 cuma !!'iinü icra edilen yüzme 

1 
taJDpiyonluğu müsabakalarında atlama 
birinciliğini kazananlar : 1 

Trmplen: 92,22 puvanla Beykozdan 
Fahri Bey birinci, 85,14 puvanla Fener- 1 
bahçeden Sadi Bey ikinci, 80,32 puvan
la Galataıaraydan Ahmet Bey üçüncü. 

Kule: 62,16 puvanla Beykozdan Beh
çet Bey birinci, 54,56 puvanla Vefa Kum 
lutnudan Halit Bey ikinci, 54,42 puvanla 
F enerbahçeden Sadi Bey üçüncü. 

Hanımlar : Beykozdan Matmazel l'lle
fo birinci. 

Spor haftası 
Iatanbul su sporları klübü reisliğinden: 

16 eylül 1934 pazar günü batlamak ve 
yalnız klüp azalanna mahsuı olmak ü
zere bir spor haftası tertip ediliniştir. 
Bütün faal azaınrzın iştiraki ve iıl'irak 
etmeyenlerle bütün azamız muhterem ai· 
lelerinin huzurlarile aabeleriınizi ıenlen· 
rirmeleri rica olunur. 

Müsabaka gün, saat ve yerleri aıaya 
yazrlmıtlır: 16 Eylül 934 pazar saat 
10,00 kürek, Moda, 16 eylül 934 pazar 
saat 14.00 yüzme, Moda. 21 yelül 934 
cuma ıaat 9 atletizm, Fenerbahçe stadı 
21 eylül 934 cuma saat 15 Yelken, Mo
da. l~tirak edeceklerin kayıt için müsaba
ka günlerinden nihayet iki gün evvel 
Klübe müracaatları rica olunur. 

Vefa idman yurdu · 
lk; •eneyi geçkin bir zamandanberi 

fuK~pr) ile beraber çalıf&.11 Vefa· 
ar dun yaptıkları bir kongre ile ay 

nldrlar; ve bundan böyle b. L _I 
.ı. ,_,_. ,L. ayrı ır na 
...,, aouoı gwı (Vefa idman Yurdu) 
namı altında çalrtacakJ.rdır. 

Vefa idman Yurdu, 54 aenelik bir 
maziye malik olan Vefa li•eıi idare, 
talim heyeti; ve Vefa mezun, müda
vimleri, Vefayı sevenler tarafından 
himaye edilecektir. 

Dünkü hava 
IST ANBUL, 8 A.A. - Sıfır de 

recei hararete ve deniz seviyesine 
indirilmit barometre bu sabah sa
at 7 de 759,5, aaat 14 te 758 dere
cei hararet saat 7 de 20,5 s:U.t 14 
23,5, Azami derecei hararet 26 5 ) 
Asgari derecei hararet 18. ' 

Rüzgar umumiyetle poyrazdan 
esmittir. Azami sürati saniyede 
1 O metreye çıkmıttır. 

Kübada rahat yok 
HA VAN_A •. 8. A.A. - Adanın fark 

kısmında hır ııyan tetebbüsü eınaıında 
bir çok kimseler yaralanmıştır. 

Boğaz için 
Alınacak vapurlar 

Şirketi Hayrlye müdürü Yuauf Zi· 
ya Bey 9irl<etin fen müdürü İzzettin 
Beyle birlikte yeni alınacak vapurlar 
etrafında temas ve tetki4<lerde bulun
mak üzere dünkü ekspresle Berline 
hareket etmiıtir • 

Şirkti Hayrlye yeniden seri dört 
vapur almak k&rarmdadır. Bu vapur
lar yeni yaptmlııbleceği gibi, az lıul

lanılmıt olmak tartile nnıvafık olan • 
lar da alınacaktır. 

Heyet Almanyad&11 fngiltereye de 
geçecek ve fngiliz inıaatı bahriye tez
gatılarile de temas edecektir. 

Romanya başvekili Belgrat
tan ayrıldı 

BELGRA T, 8 (A.A.) - Roman 
yll Hariciye nazm M. Tataresko 
Belgrattan aynlmıttır. istasyonda 
B14vekil M. OuzUJJDviç ile hüku • 
ınet erkim ve diğer birçok zevat ta 
rafından selıinılammftır. 

BOKREŞ, 8.A.A. - Romanya 
B14vekili M. Tataresko Belgrad'
dan Bükreşe dönmüttür. 

Bir vapur 500 kişi ile battı 
ROÇESTER, (Nevyork), 8. A.A. -

Geness nehrinde bir vapur babnt§lır. 

içinde 500 kiti vardı. 

İngiliz amelesinin bir kararı 
LONDRA, 8 (A.A.) - Amele 

birlikleri kongresi, demir ve çelik 

sanayiinin sosyaliatleflirilmesini 
derpif eden, kapitalistliğin iflasını 
ilan eden ve nihayet amele birlik
lerinin de demokrat sosyalistliğe 
olan imanını teyit ile bir karar su
retini ittifakla kabul etmiftir. 

-o--

M. Mussolininin bir nutku 
ROMA, 8. A.A. - M. Mussoli

ni beynelmilel Bari panayırinı 300 
bin kifinin önünde açmıttır. Söy
lediği nutukta ltalyanlarm sarsıl
maz azmini ve tetkilatçılığını met
etmi' ve bütün milletleri ltalya ile 
te,riki mesaiye davet eylemittir. ..................... 

9 Eylül 
(Başı 1 inci sahifede) 

ta, bugün onlann kalbindeki he 
yecanı, tafan memleket aşkını, 
aynile kalbidıiule hissediyoruz. 
9 Eylul, memlekete bütün saha
larda ileri/emek için bütün yol
ları açan bir tarihtir. Hatta o 
günlerde karşılaştığımız millet
lerle bugünkü kuvvetli dostlu • 
ğumuza kadar dünyayı ~aşırtan 
ve aşılması mümkün olmadığı 
zannedilen en çetin bir yolu bile 
açan tarihtir. 

lzmirlilerle beraber 9 Eylıil 
hepimize kutlu olsun. 

lzmirde sevinç 
JZMJR, 8 (A.A.) - Güzel lz 

mirin kurtuluş gününün on ikin
ci yıldönümü yarın yapılacak 
bayramla kutlulanacaktır. Bu 
bayram, İzmirin timdiye kadar 
görmediği pek büyük tezahüra
ta vesile olacaktır. Halkevi tara 
fından teritp olunan proğram 
ikmal edilmiştir. Birçok vilayet 
!erden heyetler gelmektedir. Şi 
mendiferler, otobüsler, kamyon· 
lar ve bütün nakil vasıtaları iki 
üç gündür lzmire gelenleri tatı· 
makla metguldürler. Küçük ve 
büyük oteller,, misafir kabul e
den her yer civar viliiyetlenlen 
ve kazalardan gelenlerle dolmuf 
lanlır. lzmir daha timdiden bay 
raklarla donanmıttır. Halle bü -
yük Gazinin yarattığı bu büyük 
günü minnetle lrutlulamaya ha • 
zırlanmakta.dır. 

Herkes reyini 
En çabuk 
Şekilde atabilecek 

• • • 
tıne gırmesı 

(Başı 1 inci sahifede) 
mülakatı bir buçuk saat ıürmüttür. 
Murahhaslar müzakereleri hakkın
da katiyen iftaatta bulunmamağı 
teahhüt etmiş olduklarından res
mi hiç bir malumat almamamı' i
se de bir takım mütkülatın hala 
mevcut olduğu ancak bunların ik
tih~m edilemiyecek derecede ol
madıkları anlatılmaktadır. Filha
kika Milletler Cemiyeti mahafili
nin bütün dikkatini celbeden Le
histan Hariciye Nazırı M. Bek, M. 
Bartu ile bitarafane, itimade müs
tenit ve tema.miyle dostça görüt
müt ve bu görütme esnasında bil
hassa iki memleketi alakadar e
den meseleler ve diğer taraftan 
Sovyet Ruayanın Milletler Cemi
yetine girmesi tetkik olunmuttur. 

Müzakerelerden sonra fU ilk 
mütahade yapılabilir: Fransa ile 
Lehistanı birlettiren bağların ko
pabileceğini ve batta gevteyeceği
ni söylemeğe müsait ortada hiç bir 
emare yoktur. Lehiıtan mahafilin
de, M. Bek'in kati bir cevap vere
mediği fakat M. Bartu'nun da mem 
nuniyetaizlik göatermiyeceği söy
lenmektedir, M. Bartu keza M. 
V aaconsellos ve Caatillo ile yaptı
ğı mülakatlarda da bir takım te
reddütleri izale etmittir. AnlaıJıl· 
dığına göre bu mülakatlar esnasın
da, Milletler Cemiyeti iiziisı ara
sında tam bir müsavat temini için 
daimi iiziilıkların kaldırılması hu
susundaki eski tensikat zihniyeti 
tekrar bat göstermittir. Fakat M. 
Bartu Sovyet Rusyanm milletler 
cemiyetine girmet~nin Avrupa 
sulhunu fevkalade tarsine hadim o
lacağını göstermit olduğundan mu 
hataplarının kat'i prensip kararla
rında israr etmelerinin önüne geç. 
mittir. Hulasa olarak denebilir ki, 
dünkü müzakereler cesaret verici 
mahiyette ve müsait bir netice el· 
de edileceğe benzemektedir. 

Ruaya • Lehistan 

CENEVRE, 8 (A.A.) - Havas 
Ajansı bildiriyor: Bu sabah Moa· 
kovadan, Lebistanm itirazatını iza 
leye müsait bir nota gemlittir. Sov 
yet Rusya, cemiyete girmesinden 
evvelki hadiselere tamil olmamak 
tartiyle hakem usulünü kabul et • 
mektedir. Buna binaen Rus ve Leh 
ekalliyetler meselelerinin halli, hiç 
bir diğer müdahaleye mahal kal • 
maksızın, ilci tarafa ait olacaktır. 

Gizli celse yarına kaldı 
CENEVRE, 8.A.A. - Konsey 

azası Sovyet Rusyanın kabulü ve 
kendisine daimi azalık verilmesi 
hakkında bir karar ittihazı için j. 
cap eden bütün unsurların mevcut 
olmadığını görerek, bugün öğleden 
sonra bu husudaki mükaleme ne
ticelerini kayt ve tespit için toplan
ması derpi~ edilen gizli celseyi pa
zartesi ak,amına talika karar ver
mitlerdir. Ketumiyet sebebiyle tah
kiki mütkil olan lruluvar izahatına 
göre, talik M. Bek tarafından is
tenmit ve bu talebe M. Vaskom
sellos tarafından müzaheret edil
lılİftir. 

Vartova ile Moskova arasında 
doğrudan müzakerata giritildiği 
ve ~· Bek'in pazartesi günü bir 
netıce almağı ümit ettiği bildiril
mekt~i~: M. Bek Sovyet Rusyanın 
kabulunu ve kendisine daimi aza
lık_ ~~ri~mesine muhalefet etmiye
cegım tımdiden bildirmittir. Ar-
jantin itirazlarının da bertaraf 
edileceği zannedilmektedir. 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞİRKETi 

151" ANBUL ACENT ALIGI 
L.,,.,,,. H-. T.talon: 22925. 

Trabzon yolu 
T A R 1 ;·k;~ 

PAZAR günü saat 20 de Galata 
nhtımından kalkacak. Gidiıte Zon
guldak, fnebolu, Ayancık, Samsun, 
Onye, Ordu, Giresun, Tirebolu, Gö
rele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 
bunlara ilaveten Of, ve Sürmeneye 
uğrayacaktır. 

(Batı 1 inci sahifede) 
encümenleri, defterler Üzerinde birçok 
tashihat yapmıtlardır. Defterleri dol • 
duran mahalle mümessillerinin, intihap 
halda olmıy- birçok kimselerin de 
isimlerini defterlere geçirdikleri gö • 
rülmüıtür. Bu isimler listelerden çıka· 
rt1mı1tır. Ş k D 

Defterlerin mahallere asrlma11 için ar emir yollarından: 
emir beklenmektedü-. Askıya konma em• 105 No. lı istisnai muvakkat tarifede 
rinin bugünlerde gelmesi beklenmek • '' nakliyatın a!gari tonajı için olarak ya-
tedir. Rey sandıkları batında buluna· zrlı ıartı asli lağvedildiğini muhterem 
cak memurlar, şimdi, defterler üzerin • halka haber veriyoruz. 
de müntehiplerin isimlerini kolaylık • Bu sebeple 1 Ağustostan itibaren vu-
la ve ıüratle bulabilmek için mümare· kubulan. nak!iyat ücuratı üzerinden yüz-
seler yapmaktadırlar. Bütün vatandaı· de 25 nııbetinde iadei ücre~ ali.kadarla-
lann reylerini kolaylıkla ve süratle a • ra hamule senetlerinin ibrazı üzerine 
tabilmeleri için icap eden biitiin tedbir- c!erakap tesviye edilecelitir. Bu tarihten 
ler alınmaktadır. itibaren 30 ikinci te9rine kadar vukubu-

1 n~ifı P bir günde bitirileceği içm lacak nakliyat üzerinden yüzde 25 niı· 
reylerm çabuk atılması lazam gelmek- betinde ücretin iadesi alakadarlara nak-
tedir • liyatrn vürudu akabinde yapılacaktır. 

-
M. Maksimos ı---------ı 
Müzaheret edecek üeııİL ):otları 

iŞLETMESi _ 
(Başı 1 inci sahifede) 

kolay ve zevkı'ı yapan ve münha
sıran ahdi mükellefiyetlerin so
P.ukl •·nu üz.erinden atan feY bu 
maddenin yalnızca bir mükellefi
yet kurmak için yazılmıf olmama
sıdır. Bu madde ,iki memleketi ya
kınlastıran ihtiyaçlardan ve sami
mi lıi~lıudcn gelen bir vakıanın te
yidi olarak fl'ayet tabii bir tarula 
meydana çıkmıştır. 

Bu ikinci misakın aktinden da
ha çok evvel Yunan Hariciye Na
.zırt C cnevrede fUnu samimiyetle 
söyli)•ebiliyordu : 

" Türk meıılekdasım~ olan te
mas o kadar kuvvetli teıis edilmif· 
tir ki kendi memleket/erimiz na
mına söz aldığımız vakıt diğeri 
namına da konuşuyoruz." 1 

Çin başmurahhıuının bir mektubu 
CENEVRE, 8. A.A. - Çin baş- 1 

murahhası Kotayşi Milletler Ce
miyeti umumi katipliğine Qfağıda- i 
ki mektubu göndermiştir : 1 

Milletler Cemiyeti meclisine 9 
gayri daimi ii.zalık intihabı kaide
lerini, azalık müddetini, ve tekrar 1 
intihap usulünü tespit eden heyeti 
umumiyenin 15 eylül 1926 tarihli 
kttrarına tevfikan hükUmetimin 
tekrar intihap edi7ebileceği yolun
da karar ver'İlmesi hususundaki 
talebinin heyeti umumiyeye arzı
nı rica ederim. 

KADIN ve ERKEKLERE mahsus 

Biçki ve Dikiş mektebi 
müeasiı "e müdürü 

KLIO MAVROMATl 
1. NAPOLITANO 

nektebinden ve Paris 
\KADEMl'üden me· 
?un ayrıca şeref diplo. 
nası ve iki altın madal
ıayı haizdir. Tedris 
.nüddeti üç ay olup iki 
yepyeni meto~ ile ted
risata baılıyor. 

Haftada J gün ha
nımalara 3 gün de er· 
keklere ders veriliyor. 
Biçki b!lmiyen terziler 
için mektebimizde mo
deller satılıyor. 
Kayıt için sabahları 

9-12, 1-4· Fazla taf
silat için: Beyoğlu Faik 
Paıa sokak 90 No. 
Fazilet apartımanı No. 
& ya müracaat edilmesi. 

lıtanbu1 dördüncü icra memur]uğun
dan: 

T emamına yeminli ehli vukuf l\ırafın· 
dan 325 lira kıymeti muhammenesi bo· 

Acenteleri : Karahöy Köprubat1 

Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzad• 

1ııı---Han. Tel 22740.c 7 

1'rabzon You 
Eylül 

ANKARA vapuru 11 
SALI 20 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak. Giditte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir. 

bun· Trabzon, Rize'ye. Dönü~te 
lara ilaveten Sürmene, Ordu· 
ya uğrayacaktır. (5569) -

İZMIR SÜR'A1 
İSKENDERIYE yoLV 
lZMlR vapuru 11 Eylül S.ı.\LI 

k -1ka· 11 de Galata rrhbmından aı 
cak. Doğru İzmir, Pire, isken· 
deriye'ye gidecek ve dönecek· 
tir. (5567) 

BARTIN YOLif 
Ylül_ BURSA vapuru 10 E 

PAZARTESİ 19 da SirkeG
1 

rıhbmından kalkacak mutat 1 
... 

kelelere uğrayarak Cide'ye k•· 
L!:r gidip dönecektir. (5568) 

Müderris K. Kömürciyan 
asarından: 

Yeni Türkçe ile: -Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 
Ticari maliimat ve bankacılık 
iktisat ilmi 

lhtisas muhasebeleri 
(Şirket, oanayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesap 
(Eski Türkçe ile) 
Yeni logaritma cetvelleri 
(Yeni rakamlarla) 
Yeni hesabi ticari 

Başlıca satıı yeri : ikbal 
neıi. l"üzde 30 tenzilat. 

50 "' 
175" 
150 • 
ızS ,, 
:ısa • 

100" 

1 Aıkeri fabrikalar ilanla 

Bakırköy Barut Fabril<9' 
-lııtl 

ları muhafız kıt'aıı hayvaw 
için (9000) kilo Arpa paz:ııt• 
lıkla mubayaa edileceğindell b 
perşembe giinü, saat 14 de fıı 
vermek istiyenlerin 13.9.93'1 
rikada Satmalma Komisyollll' 

na müracaatları. (580) 
(5526) 

ğaziçinde Beylerbeyinde Burhaniye ma· l!lll•• ••••••••••• 
halleıinde Bostancı Abdullah ağa cadde- 1 

sinde e•ki 12 mükerrer 12 yeni 4,4,4,7 
numarnlarla mürakkam içinde muhtelif 
eıcarı müımireyi muhtevi bahçenin te
mamile yeminli ehli vukuf tarafından 

temamına 1622 lira kıymeti muhammene
li latanbulda Davut paıada Kasap Ilyaa 
mahallesinin Nalbant çeşme ıokağında 

6 numaralı abıap bir bap hanenin tema• 
mı açık artırmaya konulmuı olup 
8-9-934 tarihinde ıartnames.i divanhane
ye talik edilerek 13-10-934 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar lstanbul dördüncü icrasında açık· 
artlrma suretile satılacaktır. Artırma

ya iıtirak ifin yüzde yedi buçuk temi
nat akçesi alınır. Müterakim vergi be

lediye ve vakıf İcaresi müıteriye ait o
lup artırma bedeli muhammen kıymeti. 
nİı: yüzde yetmiş beıini bulduğu takdir
de ibaleıi yapılacaktır. Aksi halde en 
son artırmanın tahüdü balri olmak üze
re artırma 15 gün daha temdit edilecek 
28-10-934 tarihine müsadif pazar günü 

ve aynı saatte mezkur ıayrl menkullerin 

mühammen kıymetl;rinin yüzde yellniı 
betini tubnazsa sMıf geri bırakılır. 

(2004) No. b icra kanununun 126 cı mad 
deıine tevfikan İpotek sahibi alacaklı

larla difer alakadarların ve irtifak hak
kı ve ğayrl menkullerin üzerindeki hak
lannı ve husuıife faiz ve meaarife dair 

iddealarını evrakı müıpitelenle yirmi 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
.Calataaarayda Kanziık ecza}ıane•İ ,,, .. 
karıısında Sahne ıokağmda 3 nu 

ralı apartımanda 1 numara. 'jtfJI' 
56~ 

Devredilecek ihtira berat_ı ~-· 
" Karbonlu mevaddın dun detee::rİ~· 

rarette karbonizasyonunda ve tal< 
~ t.l •" deki ve bunda müstamel cihazd...,. J jlıtit 

ya bunlara ait iı!Blıat,, hakkındaki 
19

3' 
irin istihsal edilıniı olan 13 Eyliil 
r ,..tı~ıP 

tarih ve 1478 numaralı ihtira be 
ıı•''' ihtiva ettiği hukukun bu kere baft~JJ 

na devir veyahut icara verilmcıi 
edilmekte olmakla bu huıuıta f&Zl;:;:~ 
liimat edinmek isteyen zevatın h ..4S pli' 

da Bahçekapu' da Tat hanında 43 ,,,.ıe
maralı idarehaneye müracaat eyle 
ri ilin olunur. (2337) 

58
93 

--------------~ 
I~ Dr. IHSAN SAM l 

OKSOROK ŞURUBlJ 
fi 

öksürük ve nefes darlıiı bo~.ı.~ 
kızamık öksürükleri için pek ,_. 
iliçbr. Her ""2&Dede ve ecsa W'~ 

larmda bulunur. 2235 & _.... 4§61 

-------__./ 
1 gün içinde icra dairesine bilclirmeleri la

l znndır. Aksi halde haldan tapu sicille-

GAiP ARANIYOR el ıai'' 
Takriben 20 sene kadar e~.ııe1iıY 

ret dolayısile Bitlisin Tat ~et""rl 
den Artin Kaıagiirzyan oilu 'f•• 
ve namı diğer Hikmeti arryorurt'• .• ,r•' ! 

rile sabit oimadıkça salı§ bedelinin pay

latmMmdan hariç kalırlar. 1 fl>u maddei 
1 kanuniye ablıamına tevfikan hareket e

l dilmeli ve daha fazla malumat almak 
İsleyenlerin 934-204 numarasile müra-

biJeO • 
nıyan ve nerede olduiunu eJerİ ;~· 
zirdeki adresime maliimat ve"" 
saniyem namına rica olunur. d ceıııi 1 

el . e 
latanbul Beyazıt Bitlis ol "' f,SZ1 

caatlan ilan ohm..-. (2414) (2265) _-/ 

lstanbul ithalat Gümrüğü , 
MüdürlüğündeO' . 

··)<it'' 
690 lira bedeli keşifli lst anbul ve Galata Gürnr\I '/9p 

manifesto kalemleri için yaptırılacak 6 dolap ile ~eza jbİll 
tırılacak 6 masa olbaptaki ke şif defter ve resimler~ ~\I~ fı1' 
ce münakasa ve ihalat kanun unun 18 inci maddesının fıırıll 
rasına tevfikan pazarlıkla yap tırılacağından talip olan Ist91l 

Eylülün yirmi dokuzuncu cumartesi günü saat 14 de. yoı>ıl 
bul ithalat Gümrüğünde müt eşekkil Satınalma koınııı 
na müracaatları. (5529) 



MiLLiYET PAZAR 9 EYLUL 1934 
'-

Çorumda sık sık yeni bir Ormanlarımızı kül edeni 
yangınların önüne geçmeli imar şenliği yapılıyor 

Bu çalışkan vilayetin sınırları içinde eil Bir aralık Milası tehdit eden orman yan
Önde göze çarpan yeni yeni yollardır gı ı nasıl çıktı ve nasıl söndürüldü? 

· de istekli iyi ifJer görürken etrafı- M!LAS, (Milliyet)- !ki telgra- hasında çıkan yazımdaki yangın, 

1. Çorranda Boğazköytle tabii tüne-
111 k.ıpısında Sungurlulaı<ın bay

ramına i~tirak edenler • 

. ÇORUM, (Milliyet) - Gazi Tür 
kiYeıinin ülkü ve değeıi çok vila
l'et merkezleri içinde Çorumun da 
ltıqhakkak ki, büyük yeri •e payı 
~dır. 

.. Gün geçmiyor ki, ~urulUJunda 
ııqel yaratdmq bu, belde yeni ve 
'llerjik bir cumhuriyet e.erinin 
l>eydahlandığmı, faydalı ve iyi ba
fa.tılınıt varlıklar arasına kanftığı
llı !fÖrüp, işitmemiş olayım. 
h Çorum adlı ü~kenin, yükselit ve 
lzlanıfını ellei.•nde tutanların açık 

~~ııla yaptıkları savatlar içinde 
~I Yapısı,, ön safa gelmektedir. 
1 i, kötü idarenin em ve kötü yol 
l~tı, dar patikaları birer birer si
lllerelıı: yeni ve dayanıklı cumhuri

>'et Yollan yapdıyor. 

ru 'çevreli~en saygı ve sevgi halesi fimla iki mühim orman yangını ha- uzun zaman devam etmİf ve, Tuzo
önünde büyüklüğünün en renkli ni- her vermis; hatta bunlardan biri- vası denen yaylaya çıkan yolda 
sanelerini gösteriyor. Gazi ülkü ve ni naogrudan doğruya Milas kasa- binlerce çam ağacını harap etmit
~vgisinin bu, gönüllü valisi, yok- basını tehdit -ettiğini ve bin mü~- tir. Son telgrafımda bildirdiğim 
luk içinde varlık yaratmanın yal- küJitla söndürülebildiğini yazını~ - yangın ise, ka~.abanın hemen pek 
nız ve münhasıran "cumhuriyet bm. Güzel yurdumuzun başına, yakınında olmu4 ve kaza merkezi 
Türkiyesi,,ne nasip olduğunu bilen. maatteessüf, bir bela kesilen bu a- muhakkak bir felaketten bin zor
lerden. .. Arif Hikmet beyin ha::- fetle hakkında bu mektubumla hıkla kul'tula.bilmiştir. Mili.sın kar
ranları, sevgilileri ne kadar da ço:<. biraz tafsilat verirsem; bu, ifİn fe- fısındaki Sudurağı dağ_ının eteği~-

Sungurların Bayramına gidenler cıaatiDi daha iyi anlatabilecektir. den batlayan atef, az btr zaman t• 
akın akın dönüyor. Çorum sokakla- Yaz mevsimi gelip te 11caklar çinde gene o tarafta bulunan ve 
J~~~d.a ~kü d_~I_u, _revgi dolu, iste- baanağa ba,_ladmıı, güzel. Anadc; yıllarca süren bir mesainin sem~re-
dıgmıız, oz!edıgımız sesler perde luını.n en ye'il ormanları sıyah bır . 1 ytin ve badem dikmelık-

' _,,,_ I' k 1 b' 1 . . d k 1 sı o an ze perr.~ ,, ..... se ıyor: duman ve ızı ır a ev ıçın e a 1· 1 . . k .. l h r e getirdikten sonra 
Türküz cumhuriyetin göğ:rümüz. yor. Her ne tarafa baksanız her erını u a ın k nl - ' 

hınç siperi J'llm&çta, her tepede muhakkak bir orada bulunan arı ova .. arını 
Tiirke durmak yarapnaz, Türk orman yangınının etrafı harabeye samuf, bağları yarı yarıya ~I~ ~e-

önde, Türk ileri. çevirmekte olduğunu görüyo:'SU· virdikten sonra durdurulabılmıftır. 
------------- nuz. Bu suretle muazzam servetler Bu havalide yalnız tek bir ,ahsa 
HaJkevİ zeyti~likl_er! bağlar, bahçeler k~I yüklenen zaraıı ve ziyan 300 lirayı 
Gczinti·e--i • oldugu gıbı, yurdun havasına, gu· eçmektedir. Kasabanın pek yakı-

• zelJiğine kara bir per<le çekiliyor. g d 1 b felaket bütün halkı --Altmış genç Trabzondan 
Sürmcneye gittiler 

TRABZON, (Milliyet - Hal
kevinden 60 ki~ilik bir kafile 
2~934 cuma günü Sürmeneye 
bir seyahat yapmıtlardır. Bu seya
hate ittirak eden gruplar sabahle
yin saat yediden itibaren lıaJke
vinden toplanarak saat 7,30 da üç 
kamyonete yerletmi,lerdir. Kamyo
netler C.H.F. bayrağile donaıınıq , 
öndeki arabada bando güzel m&rf
lar çalıyordu. Seyahat büyük bir 
nete içerisinde devam ederek saat 
9,30 da Sürmeneye varılmıttır. 
Halk Fırkası ve belediye heyetleri 
tarafından kartılanan kafile Zar
haya kadar bir gezinti yaptıktan 

sonra avdette yürüme olarak Hü. 
kümet konağı önündeki meydlll"'da 
bulunan Gazinin heykeline gidil
mif, ve mızıka refakatinde istiklal 
martı söylenmittir. Bili.ha.re. bele
diye bahçesine avdet edil~rek isti 
rahat edilmiştir. Bu sırada içtimai 
muavenet komitesine men~up dok
t01 lardan lbrahim bey tarafından 
evvelce haber verilerek davet edi-

Diğer taraftan kuraklık tehlikesi nın a 0 an u . . 
Jıer yıl bir kat daha artacak, mem- müthif bir korkuya • sevketmıştır. 
lelı:etin zirai vaziyetini tehdide bat- Çartıda bütün dükkanlar kapatıl
lıyo11. mıf ve halk, asker, jandarma yan

Milas, <lört tarafı dağlarla çevril 
mİf, münbit bir ovanın kenarına ku 
n.ıJ.ınu, bir kasabadır. Bu ovada, 
dünyanın her türlü mahsulü yeti.ti 
ği sibi, zeytin ağaçları da ta .. ya

maçlara kadar çepeçevre her yanı 
bplamıftır. Etraftaki dağlar he
men çmlçıplaktır denilebilir. Ya
na yana o güzel vadiler ve tepeler 
acınacak bir ha!e gelmiftir. Yazla
n 40 derece sıcaklar yapan bu yer
lercle, insanı rerinleten, koyu çam 
olıaanlarından membalarından a
lan kurak pınarlar ve o çam orman
larmm serin havasıdır. Bu o:~nan
larsa. yılarca yandıktan sonra, ka
sabadan saatlerce uzak mesafelere 
kaçmıflardır. Bugün Miluın, ha
yat membaı olan o ormanlar da 
yanmağa ba..şlamıttır. Bu böyle gi
deııae, ııölgeli vadilerden eser kal
;ıruyacak, membaların suyu kesile
cek, yangınlar duracak ve yurdun 
muazzam .ıe.tvetleri duman halinde 
uçup gidecektir. 

ilk telgrafrmda bildirdiğim ve 
Milliyetin 12 ağustos tarihli nüs-

gını söndürmeye gitmif ve felake
tin önü güçlükle ahnmıttır. 

Bu yangınların ne suretle çıktı
ğı kat'i surette, bitta.bi kestrilemi
yor. Yalnız bunu ekseriye çoban· 
ların kasten yaptığı anlatılmakta- · 
tır. Hayvanlarına otlak arnyan dü
'üncecizler güzel ormanlarımızı yü. 
rekleri szılamadan, atetliyorlar. Mi 
las yakınındaki yangına, oradaki 
kireç ocakları sebep olmuftur. Dün 
haber aldığıma göre, bir çok yer
lerde gene yangınlar çıkmıf, en gü
zel yerle:•i harabeye çevirmeye bat
lamıttır. 

Hükiimet te~ilatının elindeki 
vesait bunlan lcartılamağa kat'iyen 
ki.fi gelmemektedir. Maatteessüf 
memurlarımız da bu felaketin bü
yüklüğünü 1:;-ice idrak etmif vazi
Y"!tte olmadığından; alınan tedbir
ler ekseriya pek geç kalmaktadır. 

Orman yaıt ırınlarından yurdumu 
7"- .,.eJ.-,n ve ge'ecek zararlar çok fe
cidir. Cumhuriyet hükUnıetimizin 
azimki.r eline sığınıyoruz. 

. - .. - -- ~~ ... ..... 
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Uşak kurtuluş bayramını kutluladı 

UŞAK, (Milliyet) - Utaklılar 
kurtulut günlerinin 12 İnci yıldönü
münü derin tezahürat ve cotkun 
bir heyecanla kutluladılar. 

KurtulUJ saatinde istirdada ben
zer tekilde ve top sesleri arasında 
tehre giren ve kurtulu• müjdesini 
getiren kılıçlı zabit ve askerlerimiz 
tiddetle alkıflandılar. Camilerde 
sali.tüselıim okunurken bütün u,ak 
halkı akın akın bayram mahalline 
kofuyordu. Askeri merasim ve res
migeçitten sonra halk belediye par-

ı 

kı ve Gazi heykeli önünde toplana
rak 12 yıl evvelki acı ce sonu iyi ile 
neticelenen hatıraları canlandıran 
heyecanlı nutuklan dinledi. 

Yüzlerce halkın ve ordunun top , 
tüfek ve halk bağrıtmaları tam kur. 
tuluş gününü hatırlabyor ve canlan 
dırıyordu. Gece muazzam bir fener 
alayı yapılarak ~ir ki.milen elek
trikle süsülendi. Halk muhtelif 
yerlerde toplanarak eğlendi. Yüz
lerce fitekler sabaha kadar Uşak 
semalarında yera!dı. 

Ergani toprağında yatan 
büyük servet 

Buradaki bakır belki otuz milyon 
tondan da fazladır 

ELAZlZ, (Milliyet) - Erga -
ni bakır madeni yalnız Türkiye -
nin değil, hatta dünyanı!1 en m~
him ve zengin madenlennden bı
ridir. 

Buradaki bakır cevheri yüzde 
) 2 ili. 18 raddesinde ve kısmen 
di\ha ziyade bakırı ihtiva etmekte
dh. Almanyada methur Maus · 
f eld bakır cevlıerlerinin ancak yiiz
de 2 ili. 3 raddesinde bakırı muh
tevi bulunduğuna göre, Ergani ma
deninin Avrupada emsaline faiki. 
yeti ve her noktai nazardan yük
sele kıymeti füphe götürmez bır 
hakikattir. 

iktisadi, mali, ve siyasi cepiıe
lerde pek mühim tahavvüller vu
cuı!a getireceği tüphesiz bulunan 

Erg:ını madeni bakırınm milictimi
zi ııe derecede alakadar ettiği mey
danı t.:davüle çıkarılmıt olan Er -
gam istikrazı tahvilatmı en i.ü -
çült köylerimize varıncaya kadar 
her Türk ferdinin ke.mali tehalük 
le ve seve seve satın almasile sa
bittir. 

Bütün vatand&Jların İstihsale 
ba1lanmasını dört gözle bekledi
ği Ergani bakırı madeni istihsale 
ba~lanıldıktan sonra umum Ti.r
kiyenin bakıra olan ihtiyacını te
min etmekle beraber mühim mık-
taıda ihracat yapabilecek ve ıle · 
ride müdafaai milliyetimiz ıçin 
bizi hariç piyasalara ınüracaatlan 
vareste kılacaktır. 

lıi:endiaine bağlı kazalan, çakıl 
:~ ~lltn kümeleri ile Öre öre, bafka 

11
1la.yetlerin olanca gıptaaım üzeri

r e lophyan Ço:ıum, bütün güçlükle 
e Ve bütün yokluklara rağmen 

;-- heınen fıer ay - ba,ka hatka 

11 •ferlerin nihayetlenmez belecanı
tiı derinden derine tatmakla bah-
h.rlıuımaktadır. 

Ilı Alaca, Mescit özü, lskilip yot!arı 
\ il Yenil~tirilmesinden tı0nra, 
t~&'urfu yolu da, büyük emek mas
e a.rla bafarıhnıf ve cuma günü 
~isiz sevinçler, yürekten kopan 
ı,_ lftlerle açılıf ıoesmi yapılmıt bu-

len köylü hastaların muayenesine 
geçilmittir. Bu muayene geç vakte 
kadar deva mederek llS hasta 
muayene edilmit ve reçeteleri mec
canen yapılmak üzere alınını,, ve 
bir kısmına da hazır ilaçlardan da
ğıtılmıştır. Bu sırada dil, tarih fU
beıine mensup azalar halkla görüt
mekte ve kendi ııubelerine ait iza
hat almakta idiler. Saat 15,30 da 
belediye ve Hillk Fırkası önündeki 
meydanlıkta evvelce hazırlanan 
sahnede temsil komitesine men:up 
gençler güzel bir dekor içerisinde 
(Himmetin oğlu) piyesini temsile 
başlamıtlardır. Dört yüzü müteca
viz seyirci huzurunda bu eser bü
yük bir muvaffakıyetle temsil e
dilmiftir. Temsil komitesine men
n.ıp hanım kızlarımızın ıösterdik
leri kabiliyet bütün seyirciler tara
fından takdirle kar,ılanmıttır.Per
de arasında Tarih, Dil, Edebiyat 
kolundan muallim Abdullah Bey 
tarafından Halk Fırkasının yüksek 
prensipleri ve halkevinin gayesi 
etrafında bir hitabe yapılmıf, ve al
kıtlanmıttır. Bu müsamerede be7 
yüzden fazla köylü bulunmustur. 
Müsamerede Kaymakam, F ırbt ve 
belediye heyetleri memurin ve bel
denin etrafı da hazır bulunmuflar
dır. Spo~ tubesine mensup gençle
rimizin tetkil ettiği futbol takımı 
ile Sürmene gençleri arasında bir 
maç yapılması talı;arrür etmif-ie de 
vaktin darlığı hasebile icra edile
meıni,tir. Saat 19 da avdet edilmek 
üzere tekrar arabalara binilerek 
halkın co•lrun tezahüratı arasında 
ve büyük bir tetaretle 22 de Trab
zona avdet edilmiftir. Bu faydalı 
gezintilerin tekerürünü dileriz. 

"i<!;JQ K;y 

Cumhuriyet hükümetimiz Er
gani madenine verdiği iktiSildİ k.yı. 
ket ve ehemmiyet dolayısile, Fev
zipata - Diyarıbekir demir yolu -
nun ikmali inşaatı için hümmalı 
faaliyetler sarfetmektedir. Birkaç 
gün evvel Elazize vüsulünü büyük 
bir meserret ve fükran ile gördü
ğümüz fİmendifer hattı, gelecek 
1935 senesi sonlarına doğru ma
dene varacaık ve fabrika inşaatım 
demiryolu inşaatı programına uy
gun bir surette tertip eden bal-:ır 
tirketi dahi 1936 senesinde istih
salata başlıyacaktır. 

lltnaktadır. 
le ~ellerinin birer birer hakikat
ı,fıtııf olduğunu gören vilayet sınır
bil'ıtıı Çevreliyen be~eriler; engin 
ıı:ı deniz gibi dalga dalga kabarıp 

ifa. dalga tatmaktadır. 
~i C:Uınlıuriyet, Çorumda yeni ye
~f~ler, kıymetler, varlddar ka. 
~ devam edecektir 

b -ıtanat devrinin bu, unutulmıq 
,~ıtı:ısız kalmıt ,ehri kanayan •e 
Ilı' aYan yaralarına en tifab merhe. 
ti:. C~i Türkiyesi nde vurabilınit-

te~ er Yer, semt semt, köy köy mek
'~':.~; doğum, halkevi, memleket 
~eı..~ane_si,_ ıu: -;le~k, '?ark, si
li -..., tehıtlik abidesı, Gazi beyke
~l'olJar ve önü almmaz bir imar 
:ı-" 1tlııası cumhuriyetin içimizde 
b;~~l~ığı kudretten doğmwıtur. Ve 
~~~ıhayetlenmez heyecanımızla 
la.it (}'oluna Katılmıt mesut ve par
~•zl ır Yarına doğru kanatlanıp, 
iıı._ anıyoruz. Bununla beraber., 
le bnınki, bu verimi çok memleket
tiir~rılınıt varlıkları asla kafi 
~i t/'Yoruz. Biliyor ve anlıyoruz 
Ulku ·~İ en büyük necatı sonsuz bir 

l:>·.1 e bulacağız. 
tiin lln, mektepler mi açmıftık; bu
~i Yol mu baJardık. Muhakka!, 
t~ııY~rııı _fabrikalar. kuracak, öbür 
ıle lcıa eınır ağların bu, memleketi 
b~ ~klildığını, tren makinesinin 
ıle .. Dıdan tüten dumanların per-

... erd C ' ılıtı e _ orum ufuklarında saçıl-
Ilı da .. •. 
~ gorecegız. 

ı... 11
"· k•t'iyyen 1nanmnz imanı-~ . . a ar.... . 

~ile~' .. "'n, tatla diyarın feragat, fa-
1-ti~orneğı b:r valisi var .. Arif 

et bey, v1liyet hudutları icin-

Aydından Yunanistana ihracat 
AYDIN, (Mlliyet) - Vilayeti

mizden Malta ve Yunanistana .nğrr 
sevkiyatı devam etmekte ve gittik- · 
çe artmaktadır. Son haftalarda ay
dın hayvan pazarından Malta için 
300 - 400 dana ve Yunanistan için 
de 500 - 700 sığır ıi.linm&lrtadır. Da-. 
na kilosu Aydm pazarı da ayakta• 
22,50 sığır kilosu ayakta 18 - 20 
kuruftan satılıvor-

841\ı ı,, . t ·~ f • '- - ~L\:s,, 

• 

fuo . 

Ergani madeninin cograli vaziyeti 
ve bakınn bulunduğu mevki 
Ergani madeni Elaziz - O:yarı 

bekir arasında ve Mihrapderesi 
ağzında ve Dicle nehrinin garbin
de ki.;ndir. Madenle Diyarıbek'r 
arasındaki mesafe 85 ve Elaziz ı. 
le maden aranndaki mesafe dahi 
75 kilometredir. Bakır madeni k!l 
sabanın takriben 1,5 kilometre ce 
nuhunda ve şehirden 250 metre 
irtifada nisbeten düz ve fakat sarı> 
bir mevkide, şimalen Mihrapdere
si ve cenuban Y andereye meyyal 
bir yamaç üzerindedir. 

Maden sahası Dicle nehr:nden 
250 ili 260 metre İrtifada bulun
maktadır. Maden bugünkü •ek -
!ine nazaran, dahili bir volkan te
sirile tefekkül ve tehaccür etmiş 0o 

lup kaim ve kısmen ince küJ,,-ürt 
tabakaları ve çakıl taşları ile ba -
kırdan mürekkeptir. Mesabai ıat· 
biyesi 30 bin metre murabbaı rad
desinde tahmin edilmektedir. 

1917 -1918 senelerinde made
nin bulunduğu yerin muhtelif nok
talarında bir heyeti fenniye tara
fmdan yapılan 37 sondaj ameli -
yatı neticesinde iki milyon ton ba
kır cevherinin mevcudiyeti teıbit 
edilmi• ve 1925 senesinde yapılan 

f 
ikinci tarama ameliyatı bu mikta· 
nn üç milyon tona baliğ olduğu

' nu gösterıni,tir. • 1 Madende daha büyük sonda) 
1 ameliyatı icrası çok külfet ve ma• 
1 rafa mütevakkıf hulunduğundan 
; madenin hakiki zengiıtliği hakkın. 

ıl da fimdiden bir fikir ~dinilmea 
müsküldür. 
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Süt 
veren 

annelere Fos 1 
Mülltiye M " ebine 
Alınma Ş r ·arı 

Mülkiye Mektebi M.. ürlüğünden: 
Mülkiye mektebine lise mezu lan alınır. Mektebe gir

mek isteyenlerin yaşları 18 den küçük 25 ten büyük olmama· 
\ıdır. istekliler bir dilek kağıdı, sağ]. nlhk ve çiçek aşısı ra· 
porları, altı tane 4, 5X6 büyük lüğün<i~ fotograf, hüviyet cüz
danı ve lise şahadetnaınesinin asıµ r ile 1-9-934 tarihinden 
itibaren Pazartesi ve Perşembe günl~ri s!lat ondan on altıya 
kadar Yıldızdaki mektep müdürlüğüne müracaat etmelidir· 
ler. Müracaat müddeti 25 Eylül 934. te biter. Taşrada bulu -
nanlar bu tarihte mektepte bu lunmahclrd r. 

isteklilerin sayısı mekte be alınacak talebe adedinden 
fazla olursa aralarında edebiyat, felKfe, İçtimaiyat, riyaziye, 
tabiiye, tarih, coğrafya ve ecn ehi lisan~ derslerinden seçme 
imtihanı yapıhr. (5141) 5723 

latanbul Limanı S 
Merkezi Başt 

Sıhhiye 
i liğinden: 

Kavak tahaffuzhanesi hastane pavyonunun umumi ta
miri açık münakasaya konulnıuştur. Münakasa 19 Eylül 
934 çarşamba günü saat 14 de Galata'da Kara Mustafa Pa 
!a sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde 
müteşekkil Komisyonda yapılacağından isteyenlerin Şartna 
melerini görmek üzere mezki'i r Merk~'>. Levazım Memurhı· 
ğuna müracaatları. (5245) 5730 " . 

Kabataş Lisesi Mü ~rlüğünden: 
Leyli talebe kamilen Haydarpaf lisesine nakledileceğin

.Jen lstanbulda bulunanların hizza , ta§rada bulunanların 
da mektupla mektebimize müracaat ederek birer vesika alma
ları ve birinci taksitlerini doğrudan doğruya Haydarpaşa li-
sesi müdürlüğü namına göndermeleri. (5426) 

5856 

.. Beyoğlu lngiliz Kıt.: ektebi 41 ' 
~ . 

~ 
Mektep 20 Eylnl Pe11embe glin& •çıl1tcakbr. 10 Eylülden iti- 1 

lıaren Cuma ve Paııardan maada herı ı bab saat 10 dan 12 
., ' e ı· adu talebe kaydına başlanacaktir. · 5869 
~~ ......................... _..l!iim .......... ~ 

•• v •• 

ugu lstanbul ithalat Gü · 
Mü -l"lüğünden : 

.\det Kap M. No. K. 
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Gr. Cinai Eııya 
000 Sun'" i~l<Ii Pamuklu örme ca

ket · 
600 Yün Ü~• e caket ve gömlek İş

lenıniı: . 
600 ipek lşlemeli yün örme caket 
500 Pamı,ı~an örme don ve göm-

lek , . . ~ ~J 
000 Yünll.i pamuklu kuşak saire:"" 

den ' 
700 Yünlü l)~lıluklu ve şal saire

den 
700 Yünlü 9amuklu ve yün Baş 

örtüsü 
930 Pam1ik~m yazma yorgan yü

zu 
150 Pam ı endil kenarları bastı

rılmr~ 
550 Pamuk uı örtü işlemesi 
370 zenı· . pamuk işlemeli işle

meai7 yorgan yüzü örtü ve 
~hça 

100 Müsta.,l•el İpekli Pamuklu ku
maıtan adi kürklü ve kürksüz 
mıı.nl:o ve ı:aket . . . 

800 Müst11Jnel yünlü ve pamuklu 
lutr taklidi kumaştan iÇi pa
muk ıı.atıulı kürks"üz manto 

000 MÜstaı el yünlü pamukİü tu
tisi taklidi kumaştan . y~ası 
adi kii1'klü astarlı İpekli man-
to. · 

,. ,. 7 / 15 350 500 Müea. el yün elbise.' . 
Yukarda yazılı on beş kalem mal arttırma ile 10-9-934 

P~arteai günü saat 14 de satı lacağmdan isteklilerin 0 gün 
lstanbul ithalat giimriiğünde 6 No. lu ıatış anbarmda hazır 
bulunmaları ilan olunur. (49i 5) 

1 lnhi•arler U. Mü 1 
J20,000 8:det bir litrelik bot ( Pqabahçe şişe fabrikasın· 

şışe roı dadır. 
150 kı1o kurşun ( 
600 ,. Eski çelik kablo ( 

80 ,. Hurda çinko ( 
1,500 ,, Maden döküm ( Ciba' Tütün fabrikasında• 
1,500 ,. Demir aaç ( dır 

200 ,. Pirine; talaş ( 
30 ., Aleminyüm ( 

2,500 ,. Hurda demir '( 
y iıkart!ı lsinı ve miktarları yazılı malzeıne 20-9-934 - ta

rihine- müsadir per§embe gün Ü saat 15 te pazarhkla satıla
c,.ktır. T ,.fipleriıı h.yin olunan günde ;yüzde 15 teminat pa
raııi f .1 Ci bo.Lideki Sat 't Komi& yonuı:ıa. müri\caatları. ( 5534) 

a A 

asası 
Kullanınız sütünüzü arttırı ~ 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 22 46 

... ·. . . 
İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilanları . 1 •' DEYLEST'DEMIRYOLLARI iDARESi iLANLARI] 

Fırka kıtaatının ihtiyacı o· 
Jan aşağıda cins ve miktarları 
yazılı mevaddm kapalı zarf u · 
sulile 29-9-934 cumartesi gÜ· 
nü saat on beşte ihalesi icra 
edileceğinden taliplerin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde temina
tı muvakkatelerile birlikte Fır·\ 
ka Satınalma Komisyonuna 
müracaatları. (208) (5543) 
Kilosu 
24,000 sade Ezine, Geyikli ve 

kirazlı kıt'alarına 
3051000 Odun Bayramiç, Ay-

vacık kıt'alarına. · 
• * • 

Konyadaki kıtaat ve müesse 
ıat için 250 ton kok kömürü 
kapah zarf usulile münakasa
ya konulmuştur. 1-10-934 pa
zartesi günü saat 14 de ihale 
edilecektir . Şartnamesini gör
mek isteyenlerin her gün An· 
kara ve lstanbul Levazım 
Amirliklerine ve Konyada Ko
misyonumuza ve talip olacak 
ların vaktinden evvel 845 li
ralık teminat ve teklif mek· 
tupları ile Komisyona mura-
caatları. (214) (5548) 

* • ·~ 
Müstahkem Fırkanın Ezi-

ne, Geyikli ve Kirazlıdaki la
talarile hastanesinin ihtiyacı 
olan (3,355,000) kilo Odun 
kapalı zarf usulile 29-9-934 
cumartesi günü saat on be§te 
ihalesi İcra edileceğinden ta 
liplerin yüzde yedi buçuk nİs· 
betinde teminatı muvakkate
lerile birlikte Fırka Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 
(211) (5550) 

Kolordu kıtaatı ihtiyacı i
çin (800) bin kilo meşe odu 
nun 2 Teşrinievvel 934 salı 
gÜnÜ saat 15 de kapah zarfla 
indirilmesi yapılacaktır. istek 
liler günündeki saatten evvel 
teır.inatlarile birlikte teklifi 
mektuplarının getirmeleri W· 

ya göndermeleri. (200) 
~· (5555) 

• • * 
Merkez ve Tuzlada'ki kı 

taatın ihtiyacı olan 450 ton 
linyit maden kömürü kapah 
zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. ihalesi 30-9-934 
pazar günü saat 15 dedir. la 
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün münakasaya iş
tirak edeceklerin tayin edilen 
vakitta Fırka Satınalma Ko
misyonuna müracaatları. · 
(213) (5549) 

~ . .,,, :{. 

Samsun garnizonunda bu
lunan ve bulundurulacak olan 
kıtaat ve müessesatın ihtiyacı 
olan 10,000 kilo sade yağı ka
pah olarak münakasaya konu' 
muştur. ihalesi 20-9-934 per
şembe günü saat 14 dedir. Ta
liplerin şeraiti öğrenmek için 
her gün ve münakasaya işti 
rak edeceklerin muayyen gün 
ve saatte Komisyonumuza mü 
racaatları. (204) (5547) 

• • • 
Samsun garnizonunda bu

lunan ve bulu:ıdurulacak. olan 
kıtaat ve mür·sesatın maden 
kömürü ile 3C'l bin kilo Odu
nun kapalı ol- rak münaka
saya konuk1uştur. Ihalesi 
23-9-934 pazar giinü saat 14 
dedir; !aliplerin şeraiti öğren 
mek ıçın her gÜn ve münakasa
ya İşt~~ak edeceklerin muay
yen gun ve saatte teminatı mu
vakkate mektuplarile Komis
yona müracaatları. (210) 
(5556) 

+ 'lf- . 
· Kapah zarf usulile ihalesi 

gününde teklif edilen fiat gali 
görülmüş olan (177) kalem 

· eczayı tıbbiye pazarlıkla ahnr 
caktır. Pazarlığı 15-9-934 cu
martesi günü saat 14 de icra 
edilecektir. Talioler şartna
~esini görmek üzere her gün 
ogleden sonra ve pazarlığı iş-

tirak edeceklerin o gün• ve 
saatından evvel teminatil&ı bir 
likte M. M. V. Satınalma Ko
misyonuna müracaatları~ ı 
(212) (5.ŞSl) 

* "';: •,<: •• : 

Konyada bulunan lcıt"at İ· 
çin 875 ton Un için verilen 
fiat pahalı görüldüğünden ·pa 
zarhğı 13-9-934 perşembe gÜ 
nü saat 15 de yapılacaktır. 
Taliplerin teminatlariyle Kon. 
yada Satınalma komisyONma 
müracaatları. (203) (5552) . ~ . 

l>evl~t Demiryollarında mer'i (huy, antrasit, linyit, 
kok) maden kömürleri nakliy atma mahsus D. D./ 2 numara· 
lı muvakkat fevkalade tarifen in 11-9-934 tarihindel) itiba~eıı 
esas. şebeke istasiyonlarından Afyon • lzmir ve Balıkessır • 
Bandirma, Manisa lasımlan üzerindeki istasiyonlara yapıla· 1 cak nakliyata da teşmil edildiği ilan olunur. (5523) ---
Af yon vilayetinden: .. 
Kapalı zarf uaulile münakasaya konulduğu evvelce ıla~ 

edilen AfyÖn ~ Isparta yolunun (9805) lira bedeli keşif~ 
10+000 ~ 17 +000 kilometro ları arası esaslı tamiratına taliP 
zuhur etmediğinden münaka sanın keenlemyeki'in add~i~e· 
rek ~ ~ylül 934 tarihinde saat 15,SO da Encümeni Vıla· 
yette ihale edilmek üzere tekra ı· kapalı zarf usulile münalca· 
aaya konulduğu ve keşifnameve şartnameyi görmek isteyen· 
lerin Nafıa " Baş mühendisliğine ve taliplerin yüzde 7,50 te· 
minatla encümeni Vilayete müracaatları ilan olunur. (5489) 

• • 

Y ozgattaki kıt'a tın ihtiya. 
cı olan 25,000 kilo arpa, 7500 
kil~ sade yağ açık olarak IDÜ· 
nakasaya konulmuştur.· 24 
eylül 934 perşembe günü •t 
15 de ihalesi yapılacaktır. it· 
tirak edeceklerin alelusul ilk 
teminat akçeleriyle biıollkte 
Y ozgatta komisyonda i~ 
vücut etmeleri evsaf ve ~ 
anlamak üzere her gün öğ}e.. 
den sonra komisyona mir&. 
caat etmeleri. (201) (~) 

Ankaraı Jandarma Umum Kuma11 

~ ,.. ")( 

Malkaradaki kıtaat ~ 
20,000 Tekirdağ için 1:, 
ki cem'an 30,00 Okilo • 

" \ . 
lık çavdar veya pirinç s~m 
ihale günü KomisyonuıDUza 
hiç bir talip müracaat eti'ı ıfi • 
ğinden ihale günü bir hafta , 
müddetle talik edildiğind';ıP ta
liplerin şartnamesini görmek · 
için her gün ve münakasıJUl gi. 
rişeceklerin T ekirda~ Sa. 
hnalma Komisyonuna ~
caatları. (202) (55cs:J). 

;!..', -· .\. 

Fırkanın Bayramıç f! 'Ay 
vacıktaki kıt'atmm ihtina 
olan (15,000) kilo sade' ™1 
kapalı zarf usuliyle 27 -S::934 
perşembe günü saat 15 te iba~ 
les~ icr~ edilece~inden -~ 
lerın yuzde yedı buçuk;~· 
tinde teminatı muvahkri; 
le birlikte Fırka Satmal'(d} 
misyonun müracaatları. . · . . ~ (~). 

495 kalem alat ve eikntl 
sıhhiye kapalı zarfla v'~ 
fiat gali görülmüştür. P~. 
lığı 16-9-934 pazar güriü ~t 
14 de icra edilecektir. Tallı). 
ler şartnamesini görmek ~ 
re her gün öğleden so~1t'e 
pazarlığa iştirak edeceklerin Q 

... • ~ ( 'l 
gun ve saatınden evvel t~ , 
natiyle birlikte M. M. v,:~. 
tınalma komisyonuna rqiir;ıt,, 
caatları. (206) . (~) 

* • •.\' 

danlığı Satınalma Komisyonundaııı 
- . ~t 
Dört yüz elli kilo lalorma iyet kinin komprimesi 29-9·" . 

cumart~si günü saat onda ka palı zarf usulile aatm alınacali• 
tır. TalipJe_r_ ,şeraiti anlamak üzere istedikleri zam ... ı .~· 
tanbul'da Gedil<Paşada Jandarma muayene heyetine, Anlca; 
ra'da Komisyonumuza münakasaya iştirak için de mezk{ıl', 
günün muayyen saatinde Komisyonumuza müracaatları. 

(5457) 

•• 
Univerıite Mubayaat 

Komisyonundan: 
. i - Universite Hukuk Fa kültesi Okuma salonu mobilya 
• • 

işleı:ı, . . . ı _____ ........... , e 
2-_-. TW, fakültesi Bakteriyoloji laboratuvarı tamir " 

tadil işleri • 
Yukarıda yazılı iki İş olba ptaki şartnamesine tevfikan a'/ 

n ayn olarak kapalı zarf usuli le münakasaya konulmuştııı'• 
Talipler şartnamelerini görmek için her gün Mubayaat J{O' 
misyonuna· müracaat edebilirler. Münakasa günü olaJJ 
3-10-934 çarş~ba günü saat 10 da teminat mektupiarile 
Mubayaat K.omisyonunda ha zır bulunmaları ilan olunur. 

.~ ' (553'!ı 
' ' . 

Ç~nkırı Vilayeti Daimi 
E cümeninden s 

\'ilayet ·ldarei Hususiye hesabına 1500 liralık kinin ~e 
Frengi ilaçlarının mübayaası 5.9.934 tarihinden itibar~ 
20 gÜn müddetle münakasaya konulmu! olduğundan taliP 
lerin tafsilat ve şeraiti öğren mek üzere İstanbul ve çanJ<ıtl 
Sıhhat Müdürlüklerine müra caatlan ilan olunur. (5535)-# 

o 5 5 

ki Aalee6 Satmalma Komis
yo~una müracaatları. (164) 

,(5327) 5758 
.. * .. • 1 . 

Çorludaki ~t'at ihtiyacı 
İçin aleni mWıakaııa ile sekiz 
bin kilo kuru soğan satın alı. · 
nacaktır. lh~e günü 12 Eylül 
çar'8mba günü saat on beşte· 
dir. Evsaf ve !eraitini anla. 

Tekirdağ kıt'atı İçin 60 ve 
Malkara kıt'atı için de~· ton 
olarak kapalı zarfla münalca•a 
ya konulan bulgura tali~ 
'!~rdikler~ fiatlar gali g~ 
gunden hır ay içinde pa~. 
la alınmasına ve pazarlık ~
ferinin 8, 9, 13, 22-9-934 ~ 
leri olduğundan talipleriD'fa,t 
namesini görmek için ~ 8ür. 
ve müankasasma girişec~ ' 
rin belli günlerinde m~ 
komisyona müracaatla'F1. ' 

· mak isteyenlerin her gün ve 
münakasaya gireceklerin bel
li gün ve saatte teminatla· 
riyle birlikte Çorludaki Ko· 
misyona müracaatları. (4847) 

onda kapah zarf usulile satJJl, 
a)macaktır. Taliplerin şartıı" 
meyi görmek üzere her P.e 
ve münakasaya İştirak için J, 
Balıkesir İçin 940 ve Susuııf 1 1 
luk için de 565 lira muvald'", 
teminat akçelerile birlikte tıl 
karda yazılı günde muayYeJI 
ıaal:ten evvel Balıkesirde I'• 
O. Satmalma Komisyonııı>" 
müracaatları, (155) (5250]1 11t1• . . .. 

Ordu Sıhhi ihtiyacı içİıl,. 
( 448) adet oksijen koklatıı1tİ, 
(60) adet oksijen doldurJ1138J 
hazları ile teferruatı ve (5 1, 

adet oksi if.n bombalar kapa>' 
zarf usulile satın alınaca1't1~ 
ihalesi 25-9-934 salı ~-· 
saat 14 de icra edilecektir• •'f' 
lipler evsaf !artnamesini S'~ 
mek üzere her gÜn öğled -1' 
sonra ve münakasaya iıt}r Jel' 
edeceklerin o gün ve saatiJl tııP 
evvel teminat ve teklif nıe1' 
larile birlikte Ankara M. ~~ 
V. Satmalına Komisyon~) 
müracaatları. (165) (53~161 

(5546) . il 

~ .. '6 

Samsun kıtaatı için 360Jıi. 
lo Un 9-9-934 pazar günü saat 
14 te kapah zarfla satın a]ı. 
nacaktır. Taliplerin şartname. 
sini görmek için her giiii Ve 
münakasasma iştirak edecıekft 
lerin belli saatten evvel-leldi{ 
mektuplarını Samsunda· 'Satın 
ahna Komisyonuna verm8leri. 
(188) (5469) ,. S880 

:-. * J/. .. d 

Manisadaki kıtaat hayvana 
tının senelik ihtiyacı olan 
251 ,800 kilo kuru Ot Jqlpalı 
zarfla münakasaya konuhnut· 
tur. Münakasası 26-9-934 
çarşamba günü saat 16·da İc· 
ra edilecektir. Şartnamesini 
.ırörmek isteyenlerin cumarte
si ve çarşamba günleri ~va}. 
den sonra münakasaya ittiıiık 
edeceklerin yevmi mezkUrda 
ve muayyen saatte Manies el.. 

. - 5649 
• • * 

Ord!J)IJtly~~ı için "500,, ile 
"1500,,'baş dağ Top koşumu 
liatır kapalı ~rf usulile satın 
alınacaktır. İhalesi 24. 10-934 
Çarıamba günü saat 14 de İc· 
ra dilecektir. Talipler evsaf 
ve !arlnamesini görmek üzere 
her gÜn öğleden sonra ve mü
nakaııaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinden evvel temi • 
nat ve teldiJ.mektuplarile bir
likte M. M. V. Satmalma Ko -
misyonuna ı];üracaatları. 

,(103) (4885) 5654 
• • • " Tekirdağ hastanesinde mev 

cut Etü 2~9--934 pazar günü 
saat 15 de aleni münakasa i
le tamir ettirilecektir. Talip
lerin tamir edilecek aksamı 
görmek isteyenler her gün ve 
münakasaya iştirak edec,•k· 
)erin ~elli gün ve saatte T e· 
kircla'ğmda Satınalma Komis
yonuna müracaatları. (161) 

,(5324) 5756 .. . .. 
Bahkesir Garnizonu lataa

tı icin 250 ton ve Susuurluk 
kıt~atı için 150 ton yulaf 
23-9-934 cumartesi günü saat 

* * * ·ıe 
Ordu ihtiyacı için (650) 'ıı 

(750) baş sahra top koşUJJl1,sı 
beygir kapalı zarf usulile 'g34 
almacaktır. ihalesi 22 - ıo·.d, 
Pazartesi gÜnÜ saat 14de 1 ~c 
edilecektir. Talipler evsaf f~ 
şartnamesini görme'k ı;ıe iİ' 
her gün öğleden sonra ve ~o 
n~ıkasaya iştirak edecekl~,.ı 
gün ve saatinden evvel t~ Jj)(te 
ve teklif mektuplarile bır. '/o' 
M .M. V. Satmalma KoJJll' 
nuna müracaatları • 

(104) (4886) 
566~ 
::/ 
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