
1 Sahihi ve Başmuharrirr--r 
FEH İT CELA t 1 -----

19 Eylul 1934 
ÇARŞAMBA 

-- ·-u 
m: 

lhtikAr meselesi 
Şehrimizdeki sebze pahahhğlnı 

göz önüne alan cumburiyd müddei 
umumiliği, bunda halk zararına ihti· 
kiir olup olmadığmın tahkikini vili· 
yPt makamından istı>di . 
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Şehir meclisi fevk818deden toplanıyor -
Topraklarımıza sığınan Bulgar 

Bulgaristanda yıllardanberi kan ve 
ateş ile borusunu öttüren Makidonya ı 

komitesinin reisi nasıl adamdır ? 

iktisat Vekilimiz 

T etki katta bulunmak üzere 
Zonguldağa gitti .. 

~~------~·-------...... ----
Hulgarların meşhur Makedon· 

ya komitesinin uisi Mibailof. 
huııdan bir kaç gün önce toprak 
larımiza ııgınmış ve hükumeti· 
nıiz de bu adcı mı. yanındaki kan· ı 
sı ile birlikte 1stanhula aldır t 
ınıştı . Hemen hötün clünya mat · 
lıuatını alakalandıran bu bndise· j 
nin kahramam olan Mıhailofun I 
~as.ıl bir adnm olduğunu ~u aş~- j 
~ı kı satırlardan öğrenmek kabı) ı 
dir : ı 

Mihailof kimdir ? 
Makedonya komitesi reisi İvan 

J\fihAiJof. son on ıene zarfında 
Buıg.-r harici siyaseti iizerind~ 
çok miieı;;sir lıir rol oynamış, ik· 
tidar mt!vkiioe gelen. muhtelif 
Bulgar hükumetioin ıııukaddera 
t ıuı rlinde tutmuştur . 

.Milını)of. Bulgaristancla komü· 
nizme meyleden \'e Yugoslavya 
i ~ anlaşmak istiyen Hulgar Baş 
vekiıi İstamholiskiyi kendi köyün· 
4le, Çl3tesivle beraber hastırnrak 
kendi eliİe öldürmüştiir . 

İvan Mihailof ~ Makedonya Bul
g .. r komitesi reisi olmazdan ev 
~eJ, komitenin heyeti merkeziye 
azasından idi . Aralarında fıkir 
ihtılifı çıkan komite reisi ceaeral 
Pıotogerofu, Sofya soktklarında 
kendi adamlarına öldürtmüt ve 
lıerkes bu cinayetin faili kim 
Q)ahileceğini düıünürkeu, Mıhai· 
lof, Sofya gazetelerine verdiği bir 
tebliğle Protogerofu öldür tenin 1 

kendisi olduğunu ve o tarihtt·n 
İtibaren Mıkedonya komitesinin 
tt isliğini eline aldığını ili o eyle· 

llliştir . 
Mihıilofun bu darbesi, Ma 

kedou ya komitesinin Mihailo 
visit ve Brotogerofist tJiye ikı hi 
zip aı asıa<la amansız bir ölüm 
mücadelesi haşlamıştır. 

Mihailof, kendisinden ıotı 
kam almak sevdasına düşen Pro 
togeıof taraftarlaı ını birer birer 
öl<lürtmeğe başlamış, Protogerof
çular da hu öldürme yarışında 
geri kalmamak üzere fırsat ve 
imkan hulrlukça. ()Jdiirmektea çe 
kinmemişlerdir , 

J\hkeılouya komilesinin lıu 

iki hizbi arasındaki amansız 

i)liim miica<lelesi, şimdiki Bul
gar ~nlıir e!oii iktirlar mevkiine 
gelin<:iye kadnr devam edip dur
muştur. 

Hulgar komitesinin federalist 
ıiie~asıodan H! kendisine aleyh 
tar hir nziyet alan Paniçayı Vi· 
prnada ö di.irtrn geue Mihailof. 
tur. 

Miluilof, Baoiçayı öldlirtmek 
için mnbtelif tıaşebbüşlerde hu 
lunmu~, fakat tilki gibi kurnaz 
bir adam olan Paniça, bütün bu 
ımikastlr,rden sağ ve salim kur
ttılmuştur. 

Nihayet Mihailof, komitesinin 
fedailerinden olan genç bir kızı, 
Paniçayı oldiir)lleğe memur ey· 
lemiftir. 

Bu fedai kız, Baniçanm ve 
hemtirtsinin en aziz dostların

dan biıiydi. Genç kız, öldürmeğe 
memur bulunduğu Paniçanm ilti
ca ettiği Viyanaya gittiği zaman 
kendisine tevdi edilen vazifeden 
bihaber olan Baniçı ile hemşire· 
si. genç kızı muhabbetle karşıla -

- Gerisi dördUncU sahifede -

Parlamentolar Konferansı 
Belgratta Ayan meclisinde bütün 
murahhasların iştirakiyle toplandı. 

- _..... -
Bu toplantıda Konferansı alakadar eden 

teknik meseleler üzerinde görüşüldü .. 
Belgrat: 17 (A. A.) - Beynel· 

llıilel Parlamentolar arası tıcaret 
kr>n f era DS1 dün sabah dokuzda 
Yugoslavya ayao meclisode Sir 
Jon Ailenin riyaseti ve bütün mu· 
rabhas heyetler reislerinin ve 
konferans umumi katibinin hu-

7.Uriyle topl•nmışhr. 
Meclis muhtelıf ve konferansı 

•lakadır eder teknik meseleleri 
tetkik etmiştir. Sir Joo Allen he· 
Yeti erin y ugoslavyada görmüş 
oldukları iyi kabulden dolayı Yu 
goslavya heyetine lt şekkür et 
hliştir. 

Y ugoeJavya parlamento ko · 
hlite reisi eski nazırlardan M. 
Yankoviç cevap vererek ecnebi 
heyetlere 1 hoş geldiniz! temen · 
Hiıiode bulunmuştur. 

Sir Jon Ailenin tekHfi üzeri 
ııe meclis ikinci reisliğine eski 
Yugoslav nazırlarından .M. Lan
ko~içi intihap edilmiştir.Mumaile~· ı 
hın 8f'l. fi İtılyen heyeti reiıı 

Kont San Mıttrino!idi. Ve vazi· 
fesi bu devre nihayetinde hitama 

ermiş bulunuyordu. 

Belgrat: 17 (A. A.) - Beynel
milel parlamentolar ticaret kon
feransının İngiliz murahhası M. 
Povelin ıiyasetindeki Avrupa ik· 
tisadi ihya komisyonu mıntıkavi 
misaklar hakkında Yugoslavya 
murahhasının izahatını dinlemiş 
ve aşağıdaki karar suretini kıbul 
etmiştir: 

Mıntakovi mieaklar hihakkin 
faydalı olabilirler. Bunlar: 

1 BUnyeleri itih1riyle birbirle· 
rinin müt,.mmimi olan devletleri 
ve bilhassa komşu devletleri ik
tisadi kelkınmaları için birleııi
ubilirler. 

2- Devletler arasında daha 

geniş'.hir gümrük mukarenelinde 
yeni beynblmilel ticaret sahasın· 
da daha liberal bir rejim tesisin 
de intikal merahıleleri olabilir· 

ler. 

.llalımut Celal bey 

Ankara: 17 (A. A.) - İktisat 
V "kili Mahmut Celal Bey ho sa 
hah altıda otomobille Zongulda
ğa gitmiştir. Vekil Bey kömür 
havzaı:.mda yapacağı telkikattan 
sonrn Aukaray11 döneceklerdir. 

Zonguldak: 17 (A. A.) - İk
tiı-at Vı kili Mahmut Celal B. Sa. 
18.30 da ~t l11iınizc vasıl olmuştur. 
Vekil Beye İımir mebusu Osman 
zade Hamdi B. refakat etmekte 
rlir. 

Celal B. Vilayrt hududunda 
Durak ilan mevkiinde Zongul · 
dak Valısi Halil Beyin riyaseti 
altında bir heyet ve Devrekte 
bütün Dt'vıek halkı tarafınd•li 
Zonguldakt• oehrio methalinde 
memurin ve bütün Zonguldaklı
lar tarafından kaışılanmıştır. Ve · 
kil beyin yarın 8abah Safrırnbo· 
Juya hareketi mühtemeldir. 

Milli sanayi sergisi 

Milr~caHtlar bu ayın yirmi 
beşine kadaJ kabul edilecek 

Ankara: 17 (A. A.) - 29 Bi 
riuci teşrin 9311 te açılacak olan 
.Milli Sanayi sergisine 25/9/934 
teb sonra vaki olacak müracaat· 
ların kabul e•Jilmiyeceği Milli İk· 
tisat ve Tal'larru[ cemiyeti umumi 
katipliğinden hildirilmekledir. 

Çeşme va Alaçatl 

Halkı Kurtuluş bayramını 
büyük merasimle kutladılar 

Çeşme 17 ( A. A. ) - Çeçme 
kurtuluş bayramı bugün büyük 
heyecanla kutlulandı . Hükumet 
i)nünde toplaoıldı ve geçit yapıldı. 

Buradıı Üniversite talebe birliği reisi 
Riiltoettin Fethi bey çok heyecanlı 
bir hitalıede bulundu ve günün bize 
verdiği gururu ve sevinci anlattı . 
Halk sonsuz bir sevinç içindedir . 

Alaçatı : 17 ( A. A. ) -Alaçatı· 
nan kurtuluşu dün coşkun tezahü· 
ıatla kutlulandı . Bütüo!.halkıo ve 
gençliğin iştirakile geçiş yapıldı ve 
iehitler abidesine Çt'lenk konuldu . 
Abidede ve hükumet önünde beye· 
canlı uutuklar söylendi . Cumburi
yt-l oıeydunıoda gece yarılarına ka
dar tenliklf'r yapılmı~ıır. 

Bolu belediyesinin bir 
ziyafeti. 

Bolu : 17 ( A. A. )- Bolu Va· 
lisi Ali Rıza heyin Bilecik vBiye· 
tine tayini dolayisile şereflerine Bo· 
lıı belediyesi dün gece 40 kişilik bir 
veda ziyafeti vermiştir. Ziyafette da· 
im müdürleri ve lt'!2ekküller reis· 1 
leri hulunmutlardır . 1 

Türkiye, M. cemiyetinde daimi aza oldu 
Hükumetimizden başka Şili ve ispanya hükumetle

ri de M. cemiyeti konseyine daimi aza seçildiler 

Sovyetler; milletler cemiyetine en küçük bir ihtilafa ve harbin 
zuhuruna mani olmak için kuvvetli bir amil olarak giriyorlar 

Cenevre : 17 ( A . A ) - Çin 
hOkiimetinin muvakkat konsey 
azalığa yeniden intihap edilebil
mek hakkının tanınmasına mü
teallik teklifi kabul edilmemiş 
tir . Bu sabah Aı;amblede muh
telif heyetlHin birer birer isim
leri okunmak suretiyle reye mu· 
racaat edilmiş ve neticede iştirak 
eden 52 hükumetten yalnız 21 

ı hükümet lehte hulunmuştur. Ni 
zamname mucibince iki sülüs 
ekserivet lazım gt-ldigiuden Çinin 
kazanabilmesi için 35 hükumetin 
lehte rey vermesi icap ederdi . 

Bu vıziyetc nazaran Millet· 
Jer <'r-miyeti kons~yi azalığına 
yegane nnmzet olarak Türkiye 
knlmaktadır . 

Hunu müteakip İspanyaya ye· 
ııiden intih·~p edilebilmek hakk· 
1110 tanıoması reye konmuş ve 
İspanyu 44 rey ile bu imtihan 
dan muzaffer çıkmıştır . Asamb 
le içtimnının bidayetinde Sosya 
lıst Sovy~t Cumhuriyetleri ittiha · 
dıoın milletler cemiyetine kabu
lü hakkındaki tale.bi okunduktan 
sonra bu meselenin bu seferki 
içtima ruznamı>sine ithal edil· 
mesine ve keyfiyetin altıncı si 
yasi komisyona tevdiine karar 
verilmiştir . 

Asamble reisi M. Sandler Sov-
1 yet Rusyaya daimi azalık veril-

Cumhuriyet 1 
müddeiumumiliği 
Sebze fiyatlarının yüksel

mesi esbabının tahkikını Vi
layet makamından ist,•di. 

Sdn.e fiyadarımu geçen sendcr 
bu mrvsimde görülmemiş derecede 
yiikseldiğini ve bunun sebeplerinin 
araştırılması ve bunda bir ihtikar 
mevcut ise muhtekirler bakkmda 
harekete geçilmesi içio geçen sayı· 
larımızda bir yazı yazarak alakalı 
makamların dikkaalerini çekmiştik . 

Milletler cemiyeti lop/anlı h"llnde 

mesine dair konseyin kararını 

teblig etmiş ve Asamble huna 
muvl\f akat eylemiştir . ' 

Asamble içtimaının başladığı 
gündenberi kulislerdeki muhave. 
relerin büyük bir kısmı Türkiye 
ve Çin hükumetlerinin intihabı 
hakkında yapılan propagandala
ra inhisar ediyordu . ç;n hak 

kında Asamble ikiye ayrılmıştır. 
Bazı heyetler milletler cemiyeti· 
nin Çin ve Japonya ihtilafı do
Jayısiyle çizdiği hattl harekete 
sadık kalmak istiyorlar . Diğer 
heyetler ise Avrupai siyaset nok
tasından Türkiyeyi tutuyorlardı. 
Çinin mağlubiyeti anlatıldığı va
kit bir heyecan belirdi . Asamb
le de hazır bulunanlar muhtelif 
heyetlerin bu yarım daimi azilı
gı diğer bazı heyetlere ve ezcüm 
le Polonya ve İspanyaya te,Şmile 

Söğüt gölgesinde : 

kerşı bir husumetten mütevellit 
olan bu prensip kararının bir az 
soora İııpımya tarııfından derme 
yan olunan talep üzerinde de mü
essir olup olm1yacağını dü§ünü. 
yorlardı . Fakat bu heyecan çok 
sürmedi ve İspanyanın gal .. beai 
bütün fıkirleri çabucak yatı§ttr· 

dı. Türkiyetin intihabına yfgine 
oamzet olduğu için Şimdiden em· 
rivaki nazariyle bakılabilir . 

Altıncı siyasi komisyon Sov. 
yet R usyanm talebi ile iıtigale 
başlamak üzeredir. Daha şimdi. 
den Çekoslavakya hariciye nazm 
M. Benes İsviçre murahhası M. 
Mota ile Hollanda, Portekiz ve 
Arjantin murahhaslnrl söz almıt
lardır . 

Cenevre : 17 ( A.A ) - Avus 
turyanın istiklalini ve arazi ta· 
- Gerisi~ dördUncO sahifede -

Trenlerde ucuzluk •• 
~~------~·-...--------~ 

Tn·nlerde yaz ve İzmir sergisi U 
dolayısilıı tatbik olunan ucuz tarife cuz tren tarifesi tatbikındıa 
büyük bir raıthet uyandırdı . Hat s~nra,treolerde kalabalık, umulmayan 

ı; hır hal aldı B ·· d 
iizerinde bulunan şehirler ve kasaba- b 1 • u yoz eu yolcular yer 
1 b lk u amaz bir hale düştüler ' öyle tren-
ar a ı, timdiye kadar görülmemiş lere rast geldik kı" halk korı'dorlır 
bir şekilde yerinden kımıldadılar .. 

Ana yurdun başka batka lt-rle· a!a~ üstünde kalmaya mecbur oldu. 
rini görmek , balkın birhirile taoıı· b.~r ıosanın ıren yolculuğ11nda usun 
ması , alı~ veriş hayatıoıo kolaylaş· m~ddet yersiz kalması kadar eziyetli 
ması gibi bir çok faydaları meydana h_ır O~Y tasavvur edilemez . bo hıll~ 
getiren bu ucuz tarife itini dütünen• r~n gözden kaçtığına ihtimal verm~ 
leri takdir etmek bir borçtur . yız. Fakat vagoolann yolculara kl8 

Uv.un yıllar ; bazı defalar vagon· d~recede mevcut olmadıltnı anne· 
lar merkezler arasında boş gidiP, gel- dıy«?r~z. Çünkü hatlanmız gillik-
diler, halk trenin ehemmiyetioı'na· genışlıyor. y-

zari olarak anlıyabiliyordu .. Bundan . Şi~di bu ucuz tarifelerden IOllfl( 

Bazı kimselerin de bu hususta 
şifahi tikiyetlerini dinleyen Cumhu
riyt-t müddei umumiliği makamı , 
halkm ~o mühim gıda ihtiyaçlarıo· 
dan birini tetkil eden sebze fiyatla· 
rıoın yükselmesi sebeplerinin neden 
ileri geldiğinin araıtırılıp sorulma· 
11101 ve bunun için vilayet makamı 

tırafıodan bir komisyon teıkil edi
lerek. bu cihetlerin tesbiti ile muh· 
tekirler hakkıoda kanuni takibat ya• 
palmak üzeri! memuriyetine bildiril· 
m"sini istemi9tir. 

mada hütilo malzemesini ve ıarfeuigi ıımendıfer idaresinin plan beri d 
mabrukatını dıoardan alan otomobiller, esaslı Barette teebit · 

8 
., 

devletin ve milletin bin emekle mey· cuların rabıtını dGtün ltey,lydol-

Vilayet makamıoca bugünlerde 
tt>şkil edilecek olan komiııyon , sebze 
fiyatlarınıo yükselmesinin neden 
ileri geldiğini tahkik ve teebitfedtt· 
cek ve or•ada ihtikar mevcut ise 
bunu bir raporla Cumhuriyet müd
deiunıumiliği makamina bildirecek 
ve iddia makamınca da muhtekirler 
bakkıoda kanuni takibat yapılacak
tır . 

~----.._.----·------~~~ 
Safranboluda bir heyet tet• 

kikat yapıyor. 

Safranbolu : 17 ( A. A. )- Maa· 
din umum müdürü ile Mubi dis 
Bekir Vehbi beyler ve mütehaHıs· 
lardan mürekke.p bir heyet Safran
boluda tetkikat yapmaktadır . 

..ı • d" . l L b d' B l o mı ı ar. ·~anı getır ı•ı tren ere re.a et e ı· o yo cu mutlaka oturacak , IUltta 
yorlardı .. uzanacak bir yer b ı b'I . 

Ş · Lk~ . d d . u a ı melı bun osa ınoaatıoın tera. ıeı, otomo· an ma a yıyecek ve i ~ • 
bil ve tayyarelerin icadı artık tren· §eyleri halkımızın k' . çece. .ıibi 

leri iflis ettirdiği zonnını vermekte idi. vaziyetine göre kol~~:be 1• ıçtb~~I 
Bunun ula doğru olmadığıoı,ıon gün· ve alınabilir bir hale koym 

0 
kona dir 

lerde artık A merikada trenlere; tay- tır . 
8 tı 

yarelerin ve otomobillerin rekabet Seyahate çıkan bir ad 
edemt-meye baıladı~mı öğrenmekle laka dinlenmr.k görm ... k am mhut 

" ü k ' ' ve ra at gor yoruz . etme iett-r. Esasen A 'k 
Amerikada 125 milyon nüfusun lerin bugün, diğer veu°i:;r' adı .~rea 

40 milyon otomobili var ve otomo· rekabet edebilmesi ucu e ~Dı k.~D 
biller 400 liraya kadar alınabilmekıe· hnab.-r çok rahat olm 

11 
d m~I ~ 

. B . rd· k k ı· g 1 . . R h asın an ı en dır • enzıo yer ı ır , auçu yer ı· e mıştır. a at seyahatin k f' b" 
dir , demir yerlidir, fabrik~ yerli~ir. ıe~de buluom11z.bunoa aksi 0;:~k ; 
Bntün bunlara ra(!men şımendıfer b~r eeyabat-te insanı d b 
kumpanyalarının halka gösterdikleri dırir . canın an ea-
kulaylık. ucuzluk bilhassa rahat; ar· Hnliıa , memurlann b lk L 

b·ı k" . a a all'fl 
tık otomo ı ve tayyare seyahatlerine ostt>receğı nezaketten b 1 lr. 
rt>ğbeti kırmıştıı . her türlü rahatı k d aı ayarı ' 

Bizde henüz lüyikile bir şose eden itlerin yakıon\ir ~a:an~:llu: 
yok, tayyare postaları kim bilir kaç luna konacağındao katiyen · ~ 

ı k ı k . ç-· k" emıaıs. 
Y.~ sonr~ uru. a~a .' otomobılin bil· 

1 
u~ du tren işletme ve nakliye it 

d
tu'!, ma z~.m~~ı .. adrıçten gelmekte ol· derın e kökteo bir teşebbOsOn alın 
uırıunu goz onun e tutunca, trenle· ığıoı ve balkın her t"' lü f dll 

rimizin zarar görmesine , rağbete besaha katıldııt .... ur ay ıra 
mazhar olmamaeını imkio yok. e;ını goruyoruz · 

K. O. 



Sahife = 2 

Macarların· hüku• 
met merkezinde 

"Sonbahar ziraat sergisi,, adiyle 
güzel bir sergi açılıyor • 

Bud pe te 12 Eylul (hu u i)
Dünya iktisadi buhranı her mem· 
oketin zirai basılitıada emtianın 

cinsiyeti nokt i nazarandan doba 
yük ek dereceye çıllımlmasınan 
liiıumunu ileriye sürdü. Orta Av 
rupanıo en mühim zir i memle
keti, her e kadar küçük bir mem 
leket ise de, Mac ristandır. Dün· 
ya iktisadi buhraoı bu memlekette 
de yüksek bir ıntrtebcde tesirini 
yaptı. Bu tesirin neticesi olar k 
memleket zitaatçileri, kendi ala 
kalanm müdafaa edebilmek üz.ere 
devletin ilmi müess seferinin yar· 
dımı ile de zirai mabsullln cinsi 
yetini yük eltmeğe ve bu vrsile 
ile de kendi mahsulatına piy s -
larda daha muhakk k bir suretle 
yerleşebilecek surette mevki te· 
min etmeğe çalışttlar. 

Mac r zirai m h ulünün iyileş
tirilme i için, Türkiyenin yeoiden 
tesis edil n zirai enstitüleri gibi, 
Macar devletinin de 40 ton f zle 
zi • ilmi en titüleri büyük bir mu· 
vaff kiyetl çalışmaktadırlar. 

acar ziraat oazuıuın emri 
_üz rine bu sene de ilk defn ola -
rak Budap tede 29 eylülden 8 
birinci teşrin tarihine kadar bir 
( ıon b b r ıiraat eıgisi ) tertip 
edilecektir. Bu ergide Türk zi
r atçileri için de çok fay dala ey· 
ler görülecektir. Sergide gö teri 
lecek istıf edilmiş mabs11lfit ua· 
sanda önce dünyaca m ruf Macar 
buğdayını göreceğiz. Sergide Ma 
car ziraat nez retioin re mi dei 
relerinin ardımı ile 5000 Macar 
çifçisioin yetiştirdiği buğday ilmi 
bir surette sergiye ~onulacak . 
Her bir buğday örn~ği yanında 

Macar devlet buğday w • un ttc 
rübe eo titüsünUn tetkik makine 
lerinde ,cins noktai oa1..-ıırındnn 

y pılmış muayepenin neticeleri de 
bulucacaktır. Sergide bir J,uğda}' 
yarışı da yapıl caktır . 

Bira arpa muı, çAVderrn, m1sı· 
rın ve yulafın sergiyr. konması da 
ayni şartlar altında yapılacektır . 
Macaristaod kin tohumunun küf-
nüne çok büyük ehemmiyet veıil 
diği için kin tohumuouo ihracatı 
külliyetlidir. Macar yoncası, Al
manyad a yapılmış teJkikler neti 
cesine göre, düoy c maruf Frnok 
yoncası ile ayni kıymeti haizdir . 
Yoncadan başka kızıl, ak, ve lal 

yoncası, yaz ve son bahar hezel· 
yası, mercimek, fasulye, keten to· 
bumu, ay çiçeği tohumu, kabak 
tohumu, hardal Johumu, k ndir 
tohumu, süpürge otunun tohumu, 
başbaş, yem ve :.eker p ncarı to· 
humları vs. de gö terileçektir . 
Bütün bu tohumlardan Macari · 
tanın mühim bir miktarda ibra· 
catı vardır. Öyle ki mesela birleş· 
miş Amerika devletleri kt·ndi 'b
tiyaçlnn olan l 1 yoncası tohumu
nu yalmı Macaristandau ithal edi
yorlar. : 

" Son b h r ziraat sergisind(',, 
Macar yemiş yetiştiricilerinin son 
..stnede ulaştıkları nıuvaff kiyet
Jeri gösteren bir şube de buluna· 
cakhr. Macar yemişleri, artık çok 
meohur olan Kalifornya yemişleri 
ile şeker mıktarı noktai nazarın · 

dan muvaffakiyetle rekabet edi 
yorl r. Macar yemişi, hu usi lt-z
zeti ve yı.. .sek şeker nislıetindea 
dol"yı garp Avrupa piyatalarında 
ço .. a1J1nılan bir roaldir. 

İlmin en on i batına gör , İn· 
sanın vücudu için "C,, vitaminin 
çok büyük bir ehemmiyeti vardır. 
Bu noktai nazardaa Macar yemi i 
bütün başka Avrupa memleketle
rinde yetl§miŞ olnu yemi lerdeo 

daba yiik ek cin i havidir. Sergi· 
de Macarist n yemiş yetiştiricileı i 
cemiyeti yardımı ile çok büyük 
mıklarda kaysı, şeft li, üziim, ki· 
raz, vitne,y z ve kış elmalorı, erık, 
y ban ilzümü1 Frenk üzümüJ ağaç 
çileği, karpuz, ka\•un ilnh .. gös-
t rilecektir. 

.Macar sebzeleri ve zerzevatı 
da bütün cinsleriyle ergiye ko
nul coktır. Bütlin bu emtiaların 
Macar ihrac t ofisi tuafından ne 
urette teftiş ve mürakab altına 

alındığını da ziyaretçil r g i...!C k
lerdir. 

Macar " paprika ,. sı dünyac 
tanınmı tır. Profesör Szeotgyörgyi
nin ilmi araştırrualarmclao biliyo· 
ruz ki, MBcar papriknsındn limon 
ve portakaldan 4,5 misli · daha 
fazla 11C,, vihımini buluı r.ıaktndır. 
Macari..tanda paprik istihsali ve 
ihracatı 1921 sene indrnberi dev· 
lelin teftiş ve muraka Lesi ahın 

dadır. Paprika unu, istandardiıa · 
siyona r ,.smi işaret ve lrnrşunlau 

may mecbur tutulmuştur. 
S crgidr. Macaıi tanın her nevi 

şaroplarıncl ıı dn hir r nümuoc 
görülecek, bunların r smda dün. 
yaoıo en kıymetli şarabı ol n " to 
kayı., bu M car şarabın ( kırat · 
1 rın şarabı ve ar plarm kıralı ) 
uovanı artık 17 oci e ırd verildi. 

Macar b y\'anat mııbsulatıo · 
dan tereyağı çok mühimdir. M · 
caristandan tereyağ ilıracall, dev· 
Jetin teftiş ve mürakabcsi eltmd 
ve ş rtlara uygun bulunduğunu 
ta tik eden bir resmi işareti baı.ı'İ 
olarak müfllkündür. Tereyağ ibra. 
c tJnın şartı : içinde ıı çok yüz 
de 14,Ssu ve en z yüzde 84 yağı 
pıuhtev,i olmasıdır. 

Sergide göslerilrcc-k tiiı·lü tür · 
lü yumuş k peynirler Mac ristan 
b ricinde de çok tanınmışlardır . 
Domuz. yeğı v~ domuz pı lırma 
yağlısının ihracatı d devi tin tef· 
tişi eltmdadır. 

Sergide gö tt"rılrt·ek Mecar ih
racı mnbsuliitmdan yünü, yumur· 
tayı , tevukinrı, kazları, ördekleri, 
kaz kara cigerini, tüyü, balı, sala 
miyi ilah .. B hsetmek i teriz. Ser
ginin güzel bir şubesinde lecar 
tütünleri ve Macaristan tütün in 
bi arıoın y rli, b Ik. nlı ve Türk 
tütiinlerinden y ptığı mRmulatıııı 
göreceğiz. 

Budapeşte fıon bahar ziraat 
sergisi aıUoasebetiyle bütüıı Ma
car işl~rinin biiyük hir b yramı de 
olan ( Nemzeti Munka~et ) yani 
( milli iş hefta ı ) do Macari ten 
i~timai cemiydleri bırlıği (TESZ) 
tnr fıod n tertip edilir. Budapeşte. 

Son bahar ziraat sergisi, Macar 
ziraatçilere mutlaka çok yüksek 
,mertebede bi.r kaç eof ye ıkad r 

üren mektep gibi faydalı olac.ek. 
Bu sergiden ancak M8carlar de· 
ğil, her b ngi başKa bir ·ııetin 

oğulları da istifade e ı 1 ııırl r . 
Türk k n kard larımı2.ln nazarı 

dikkatioi hu sergide ö~rcnebile 

c,.k fayda]ı maliimat 1 ;tra Ct' 1 bede· 
rim. Sergi bakkıoda m itimat al· 
malc isteyenler; Mucar ziraat ne 
z retine yazsınlar. Zır at nezareti 
sergi tertip heyeti adresi şudur : 
Föfdmivele ügyi Miniszterium 1. 
em 117. Budape t. Macaristno. 

Amatör işleri 
E11 Kısa Uir Z<1111nnda lla 

zırlamr . 

Foto Coşkun 

( Türk Sözü ) 

Finike yolunda 
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İranda iktis8 

kalkınnıa 

Elmalıda bir gece kaldıkt rı 
sonra Finikeye doğru yollandık . 
Finike ; ElmAhdan o kadar uzak 
değıldir . Amm , ) olu epeyce 
arızola .. Bütüa Tahtalı d ğlarıııı 

geçecek ; dağlar v bayırlar aşa

caksınız. Nekre bir zatın ifadesine 
göre de ; ( yolu iki yerinde çok 
bozuk , bir veriııde iyi bulAcaksı
nız !.. ) . 

Ciddrn öyle imiş . Elmalı -
Finike )'Olunun iki tardı pek bo
zuk ; bir yeri oldukça iyıdir !.. 
Bunun sebebi ne olsa gerek ? .. 
Vilayet .acaba . bizim Aaann 
Mersin yolunda olduğu gibi , mev
cut yohı sadece iki tarafıop n mı 
yaptırmıştır '?. Vaziy r. t , mesla Li 
-zim vilayette olduğu gibi midir ?. 
Kaç seııtdir , bakıyoruz : Adana 
dan Kô.bynoğluou grcioceye , bat· 
ta Zeytinliye v rıncaya kedor yo· 

lumuz iyicedir. Jleıi yaodao , fer· 
sinden Tar usa ve t rsustan Hü 
yüğe kadar yol yapılmıştır . Fakat 
ortası bir tiirlü tamamlaomamıştır. 
Ac be, bu defa da , öyle bir v zi· 
yel karşısında mı bulunuyoruz ?. 

Hayır , bayır !.. bilemiyecek
siniz . Durunuzda JJen söyliyeyim : 
Bu yolun h ngi tarAfından kereste 
nakliyatı oluyor ve a ru b.:1l.ır g r çi 
yoısa, yolun or sı iyidir 1. Çüokü~ 
malum ya , Ant lya ; Türkiyenin 
ormanca en zengin yerlerindeıı bi · 
ri ve ikincisidir .. 

Peki ıımma , neden dol yı , 
yolun yalnız iki tarafanda kereste 
nakliyatı var da ortada yok ?. Di · 
yecek!iniz .. Değil:mi ? .. Çü kü , 
daği rdarı bir yere kadar indiril· 
dikten ıonra , - keresteleri - , 
bir çay atıyorlar . hu çaydan Fi· 
nikeye. yakın bir yere kadar ke · 
rcsttler hep 5u ilr'! , yani eıı lkti · 
udi şcldlde naklediliyor . Ondan 
sonra toplaylcı adamlar foaliyetc 
geçiyor Toplanılan ker rsteler ye 
nidtn arab 1 r ÜZf'rine alıne.ıak 
ta Fioikey.e kadar götürülüyor .. 

işte: kerestelerin sudun geç· 
tiği lu ım bu yüztfan iyi bir hei· 
de k lmış ; diğer taraflar i e ara
bacılar ~üzündco çok boıulmuıtur. 
Dt!mek oluyoı ki ; bu vaziyetin 
bizim Adsna yollariyle hiç bir ala
kası yok .. Esasen , , bizim Ada· 
nenm yolları da lamam değildir 

ki !? .. 

Madenoğlu Jlaglp 

------~-----·-----------
istanbulda kan

serliler 

İstanbul kan erle mUcadele 
cemiyeti umumi katibi operıltör 
Kazım lsmail br.yin lıtanhul bal
kının yüzde yirmisinin kanserli 
olduğu hakkındaki iddiasın e ki 
şehremini Cemil Paş cevap ver
ınişti . Rakam111 pelc mübeleğah 
olduğu , 1st nbul halkında kan· 
ser nisbetinin yüzde ik\ye hile v • 

vekilimiz i 
5 İlk teşrinde şarka gitmek ~ 
üzere şehrimizden geçecek 

iktisat vekili Mahmut Celal 
bty, şark vilayf'tlerimiıde letki 
kotta bulunmak üzere ilk teşrinin 
beşincle phrimizden gcçecrkl~r· 

dit. 

ilk mektepler muallim 
kadrosu 

lık mektepler muallim kadrosu 
maorif müdürlüğuııce tespit ve tas· 
dik edilmek Uzere dün maarif ve 
ldiletine gönderilmiştir . Kadro 
oun ay nibayetindeo evvel tasdik 
edilerek gönderileceği umulmakta 
ve bu scnr.ki kadroda pek o kadar 

değişıklik olmıya cağı :r:an edilmek
tedir . 

Mükellef amele 

Yollarda çalıştırılmak üzere 
toplanmağa başlandı 

Sonbahar yol inşutıod çalış

tırılmak üz.ere şehirde ve köyleTde 
bulunan mükellef em lenin top· 
londırılm sına b şlanmıştır • 

Şu bir kaç gün içinde toplanan 
bn kısım amclcdn hemen yarısından 
fazl sı altı lirsdao ibaret olan yol 
p rasıoı vermek suretiyle yollarda 
çalışmaktan kurtulmayı tercih et· 
mişlerdir . Şimdiyr. kadar yol pa· 
r ınrn yarısını vermiş olımlar di
ğer yarısını ve biç vermiyenler de 
temamını ödemektedtrler . 

Yollara göoderilen ameleler de 
nltışar gün çalışacaklardır . Şim · 
dilik yapıloc k olao yol M İ! ile 
Ceyhan erasıodadır. 

Hukuk ;şıeri müdürü 

\ ilayetioıir; hukuk i leri wüdürli 
ı ebil heyin izninin bir ay daha 
nı tıldığı \'İlayete bildirilmiştir. 

Ağır ceza mahkemesinde : 

du-Ayşenin 

ruşması 

Yanında çalışmAkta· olduğu 
hanımı Duduyu ve çocuğııou ze· 
birleyerek öldürmekten suçlu ve 
mevkuf Karsautılı Ayşeniıı nak· 
zan görülmekte olrın duruşmasına 

dün öglcdeu evvel devam olunmuı
tur . 

Asliye Hukuk bakimtiğiuden 
g len teıkircnin cevftbt okundu . 
Bunda Ayşenin tashihi sinni hak
kında Hukuk mnhkeme inde aç 
mış olduğu davasının reddedildiği 

bildirilmekte idi . 
· · Bu kararın katiyet kesp edip 
etmediğinin Hukuk mahkeme· 
sinden soı ulm sıoa karar veril 
miş ve duruşma 2 Teşrinievvel 

934 tarihine bırakılmıştır . 

ra:lll)"UCağrnı söylemiştir . Kazım Mucurlu Ahmet efendi-
1 m il beyin be) analı doğru telak 

1 

nin duruşması 
ki edilirse lstanbulda 150 hindeo 
fazla kansorliohı mevcut olması G ı.hanedeki suii timal suçun
gibi bir facianın mevcut olduğuna ı dan mevkuf Mucurlu Ahmet efen -
İnanmak liizım gelir . 

Bulgaristandaki Türk
ler Oobrucaya iltica 

ediyor 

İst nbul - Atinadan lınan 

bir haber : 

dinin duruşmasıoa düo devam o· 
lunacaktı . Fakat mahkemeye ge· 
tirilip dioleomesiue karar verilen 
tüccardan Mnbarrm Hilmi beyin 
yaylada bulunduğu aıılaşıldı 
ğındsn duruşm 26 Eylül 934 
tarihine bırakılmıştır . 

Haci Abdullah beraat 
etti 

T erlikıiz köyünden Mehmet 
Aliyi av tüfeğile öldürmekten suç 
lu ve mevkuf ayni köyden Haci 
Abdullabın devam eden duruş 
ması bitmiş ve dün hakkında be· 

Yeni valimiz 
Bu ayın yirmi bPşinde şeh

rimize gPliyor 

-
Vilayetimiz valiliğine tt\yin tdi

len emniyeti umumiye müdürü Tev 
fik Hadi beyin evvelki gün Ankora· 

<lan lstarıbula hareket ~ttiği ve 
ayın yirmi besinde 1 tanbuldan 
şehrimize geleocekleri b ber alın 
mııtır. 

Dil bayramı 
Halkevinde bir toplantl 

yapıldı 

Halkevi dil, tarih ve cd~biyat 
komitesi dün ögl den sonıa top 
lanmış ve 26 Eylulda yapılacak o· 
lan büyük dil b yrammın proğ

ramını tespit tmekle uğraşmıştır . 

Bu proğram ayrıca reşı edile
cektir. 

İzinli mu'1JI mler geldilflr 

İlk mrktc>plerdt' kayu ve kabul 
işlerine beşlaudı~ındıan muhtelif vi 
lii.yet ve kazalara izinli gitmİ:ı: olan 
muallioılerimizin hemen ekseri i ~eh· 

rimi1.c dönmii lerrlir . Ayan yirmi 
iiçiinde ikmal imtihonlarına haşla· 

naC'a~mdan o tarihe kadar biitün 
muallimler vazifeleri başlarında hu· 
lunnıu: olacııklardır 

Vilayet Jandarma 
Kumadanhğı 

faraş jandarma mıntıka ku 
man<lanlığı muavinliğine tayin 
edilmesi üzeıine açık kaJaa Vi
layetimiz j ndarma kumandan
lığına 1ıntaka kuınand nlığı 

mülhakı biaba:.:ı Hikmat Bey ta 
>in edilmiştir. 

Mersin Jandarma mek· 
tabi kumandanhljı 

Mmtuka jandarma müfetti~ -
liği mülhakı binbaşı adri Bey 
.. lersin jandarma mektebi kuman· 
daıılığınn tayin edilmistir. 

Kalp durmasından öldü 

filli Meıı,.uc·at fobrikasıııda 

amele İbrahim oğlu Seyfi. vazife. 
i başında çalışırkeu yere düş· 
müş \C ölmiiştür. Yapılan mua
yenecle bunun kalp durmasından 
öldüğü ;.anlaşılmış ~e gömiilmesi 
ne izin \'Crilmiştir. 

Hırsızhk vak'aları 

Kar91yakada oturan mezarcı 
Süleyman geceleyin:açık bul•Jnan 
kapısından avlusuna hir hırsızın 
girip boş çuval , savan, yudık gihi 
bazı eşya iyle kendisine emanet 
olarak \'erilen iki koyun ile 
bir merkebinin çalındığmt şika· 
yet etmeei üzerine tahkikata baş 
lanmıştır. 

§ Sucuzade m halle inde otu
ran 'albant zade Adil efeııdiniu 
çırıığı kel Hamit oğl•ı Ahdurrah· 
maıı çalıştığı dükfioda bir a•Jat 
hayvan gemi çaldığından yakalan· 
mış \'e çaldığı gem meydana çı 
karılmımıştır. 

------~----... ·--------~--
Mersinde Türkçe ko

nuşturma işi 

Mersinde Tiirkçe konuıturma 
çal1tmalarma büyük ehemmiyetle 
devam edilmektedir . Evvelki ak· 

Tahr o : 10 ( Hut05.i 
eski zamanda parlak bır • 
memleketi idi . Son ,,ır Tun 
tün şarkın başına gek11 lıal/i t't>I 
geldi , Her şey le bernbe d m on 
inhitata uğradı . it rsi ni 

Rıza Şah Peble' i, 11' ı ıın d 
velli bir kükfım,.t kurdıJ~ Bug 
ra, iktisad"o gtri kn1•0 ~ rnüd 
kurtarmak için ciddi ted devstm 
mağ haşladı • . Vat • ııı 

Toprağının , iklıro1 " 1 rl y 

bereketi diUeıe destn° ~ "n gö 
da ziraat itlerini y0Ju11• yaluyo 
işe başladı . bil Bu 

İraorn hububatı , ıilll k rş1 
rinci tskidenberi meth11' .Glmıyo 
DO yeniden VBSl mikyısl• fiüşmo 
pamuk r.iraftlini de ili~e 11 balıf 

lranın c ki san&}ii b• dış du 
ipekçilik idi . Suni bo)• l ulun 
oederrk eski İran halılııtl h d 
reti korundu . .ulı d o 

Kadim sanaü ihya ıır M ı 
usül ıSanayii nefıse ıııcktt ,,.~ .•. F 
rak ( reıirn . nakış ı ıll ı . K 
şubelerine ehemmiyet reı• A1 ml 

Yeni sanayie gelince lun v 
kı me ayırmalıdır . hir lcıf'Bu k 
rudan <loğruy bükume~ k~ti 
dan yapılanlardır. Bir lanl) 

ifrat ve irkrtl~r yopıY0' o u b 
senr- inde lran bükii01"tı lıi, Öl': 

şehrine.le günde 300 to0 lı ş b 
işliyen bir şeker fabrik•5~dı ... 

Kırk sene evvel def fÇ ha 
teker fabrikası yapmıştı _ı'trdul 

·ytt"'tl" • hariçle rekabet edcını ruz 
paomıştı . Eski hUkQ01tl 1 bi 
maye edememişti • Peblefl .ltı i 

meti bunu da satın aldı t ni 
ederek işletti . 1.-ri 

t -o r nıo muhtaç o\dııg 
hep ioi memle~et d:ıbilı~ 
tirmek için dab bir k•' 
açılacakt11 . Bu meyaod9

1 
tı 

rikaoın makineleri ÇekOf y 

O ı ll 
d o celbcdiliyor . ç erı Rll .. 
d k . f b ·1c · ı •c t• GU ar ı ~ ız a r ı a ı e ı., 

nacaktır . 
İran çimento fabrik•'~ «leli . 

bette müstamel mevadd1 
) d? 

ye fabrikası da açmıştır · 1 

Nihayet dokamacılık' • Ut 

ti mabsusada ehemmiyet iıı:ıd 
ayda bir milyon metre •P Ş.f 
sucet çıkaran fabrikalar : l tı 
tır • Buıılnr hiikumetin Y1~ rıdır. Efradın ve şirketler lltüc 
lıklarını d ayrıca yaıarııtl ./t'fk 

- """----• • _,___.,,, teok 

Takdir edile~~~ 
valiler ~·~ · 

oır 

.• il 
"ı\poycvmatini., de0 'ıtok 
Bazı valiler vilayetler;", 

terdikleıi faaliyet ve ç• 
1 

do 
ve baiıusus yol , ziraat ~eol' c 
işlerindeki faaliyetleri d cı~i 
Heyeti ~ekile tarafınd•" ı 
tebrik edilmişle-ıdir . ı•d 

Hükumet memllrlır1•'11·Jot 
izhar olunan l kdir "e ~ '\'. 

• jr' .. , 
}el, Cumhuriyet idaresırı lılh 

göstermektedir . d' ( ı· 
Bu evsaf , Saltaoal S• d 

idaresine çok aykırıdır . n 
devrinin büyük memurl11'1 rı~ 
metten biç bir manr\'İ tı•t~ in 
mediklerinden dolayı \'"ı bl'ı ş 
likRyt ve vilayetleriuio i .,1 
oı ti-mi~den uzak bulu0 ı• 
yalnız (idarei mosiahat) ıı1 
vakit geçiriyoı lardı ve rot 
uçuruma sevkcdiyordıı · 

- --· .. ····__....,. 
şam Menin Halkeviod t- loplannn 'fl 
Türk dili konuşturma cemiyeti . .-- Agfa filimlerio• 1 
idare heyeti, daha muntazam ve Her çeşitten , e~ 
e a h bir çalı ma yolu bulmuş, zelerini çok uc"" 
yazı, dolaşma ve kollama kollan 
diye üç kol ayırmıştır. Bu kollara yatla ; d 
ayrılan zevat, idare beyetile müı Foto Coşku11dar1 ~ ~ 
teıek bir loplanh yap rak yapı· EDEBlu11t 

Bulgaristandaki Türklerden ; 
150 ki ilik bir kafilenin gördük 1 

leri tazyik üzerine Dobrucaya iltica 1 
ettikleri ve buon 35 kişilik yeni 
bir kafilenin tokip ettiğini bildi 
riyor . Siliıt1e Valisi pek f al:ir o 
lon bu 150 kişiye yardım etmiıtir. 
Tilrk konsolosu Türkiyeye nakil
leri için çehşmaktad~r · 

ra.ı kararı ver~lmit ve erbut hı· 
' rakılmışhJ.' . 

' ' . ,. 
1 lacak iwleri konuşacalilarmıı. . .. . . 
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ııratıer dıın ôııcı· lııil<isa yaparak ya=mışlık . Bııgıiııdeıı rtlbrıreıı de lklııçi kazandı.. -- Ekspres 
. . 1- . 1. 1 postrısı arkııdaşımı=daıı ayner. alıyorırz. Bu - Selanik : 17 ( A. A. )- Selanik Klevlant 

ı· rsırıı " :mır ıcııre " · 
~i. ısım do"rl beş gıin sıirecektlr . İzmi•: 18 (A. A.) - Beynel Bodanlar arası panayırındaki pavyo· y A p A (; l 

büyük 1 l 1 d d İ numuz merasimle açılmıştır. Atina 
»rd... Bugün de Türk ıbtilalinde (V•-'ı O gün Türk tımhi eo \ ~i. ". k ö~ üncü. zlmir panayırına Tiirkofis şubesi müdiirii tarafından ı-.:;;B.;..ey<.:.a;;=z------lı-----lı-----1----------1 1••"' h . ulu mütalaay• rserlerinden birini yaşıyordu ıştua e en tacır er ve panayırı söylenen nutka pan~yır komitası Siyah • _ 

ıeıl~ müdafaası~. mevz Gaıi bu kongre içirı şunları sÖy · görmeğe gelenltr hareket etmek· reisi çok dostça cevap vermi§ ve Ç İ (; İ T 
evAm edecegım " ledi : (Tarih hu kııııgremizi ender tedirler. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ll-..,E""ks;--p-re-s------.,----"---,-ı-----.----------ı 

,,.. 1•0ı'• le Vatan yaoıyordu5. Yku. rt aletv: k L • b d' ) k k j E<'nebilerin dahi takdirlerı'n'ı ticari münasebetlerin ehemmiyetin· iane l,7S,5 •p 1 a e.,. ve büyü ııır a ıı e o Ara ay· 1-.;..-.....--...,--.,.-----ı----- -----ı·-·--------I 
_h re yıkanıyordu · an ı 0 d kt' ) l k ti' l • · .. den bahsetmi•tir' . Merasimd~ sivil l'.erlı' "vomlik,, , ,,.. de ece ır. 1 top anı ı sure y e yıımı gun • 4 ' 

ao.~ ıtn gömlek giymişti, Yaoıyodr. Çok yerinde bir kükümdü . Er· müdde •le lzmirin sinesinde ya- ve askı-ri erkan hazır bulunmuştur. " "Tohuınluk,, " ' 
un •aluyor • vuruyor ' döğüşüyor u · ı Amerı·kada Hu B u B A T 

1 zurum kohgresi her bakımdan ih- şayan panayırımız pek derin in· 
~ Bütün bir düşman dıinyasına tılalio en büyük eseridir . O, başlı tibal .. , bırakmıştır. •--n-u-~d~a-y-K~ıb-r-ıs---.--2'"'"'7s 3 

~ıııı~lıarşı dimdik duruyordu · Tesdlim \I başına bir kitaptır ki ; hH oku - Memleket ıktisadiyatı nokta· Grevcilerin büyilk karga• " Yerli 
t i 

0 loııyordu . Hem iç hem de ış f d h d I d k ,, Mentaoe 
.,,ıı ..1:1" d Ç" k'' ha nuşunda , tire ın a er üşünü üş sın an büyük bil' mev ii olan şalıklar çıkarmalarından Arpa 2,7!> 
• ıl'~.uşmanl a uğraşıyor u · un. li . tıı uzun görüşlü fikirlere . tsaslı daba nok~aosız bir mükemmeli- Fasutya 
a~~ı lulıfe ve oııun hain bükumetı kavrayışlara tesadüf oluour · O, yete ulaştırmak, Türk sanayiini korkuluyor.. ıı-~Y~u~l-=•;:..f _______ ~_2..:.,7_S ___ 

1 
___ ·--·l---------ı 

. 

~YJ,flış duşm<ınların yanında saf .;:mış yalınız vatan müdafaası bakımın- hu gihi hamlelerle daha fazla - - Delice 
11 ;J.'.tılunuyordu, Vatanı da 'mı e- dau değil; ihtilalin bu güne ka- yük~ r l ı mek için gelecek senenin Ncvyork: 18 (A.,A.)- Mene Kuş yemi 

ı D il d, bu iki amaıısız düşmanın e- dar verimi olan bütün muazzam Budu .; lar arası panayırları için icat mıntakasıoda mevcut olmak ıı--;K~Pl'-'e"'n-'t~o=h="=m~u:._ ___ 1---·-----------'------1 
.a~ dea kurtarmak lazımdı· eserlerin lıir p ı og· r amı , bir kıy- l"k 1 1 d'd f 1• 1 la beraber kaıışıklıkların tekrar Bakla rr. a a a car ar şim ı en aa ıyeıe Sisam 

'·• 
1 
~ M ıllet başsız , kuman1apsız· ııağıdır . Biz burada onu yalnız geçmislerdir. Ecnebi fırmaların haglamasınd:ın korkuluyor. 

ek~,. Fakat yer yer döğiişüyorlar- Vatan müd a fauı görümünden mü- ılaha çok iştirakleri temin edıle· Zabıta 1ıer i1İtima1e karşı ha· 
• lı . Kan gövdeyi götürüyordu · atlP.ı ed f oğiz . ceklir. zır bulunmaktadır. Bir çok pat· - Salih Efendi 420 

UN 

~eı~ ırılekel şerefile , tarihile ' . b~· Erzurum kongresi; İş Bankası, Sumer Bank, İn ronlar fahrikelarım açmak fik-
1ıc~ .}ün varlığile ttblıke içinde ıdı · 1 - Hududu milliye dahi hisarlar ve bilhassa İzmir Sa ayi rindedirler. Bunlar fabrikalarını 

·- 380 -~~ 1--.~-+·--~·~·------ı-250"""'---ı----~----_., " Düz kırına ,. ...: ~ •-s~ . ..:.::.. . ..::._..c.:.......-:~---- ""O 
r ~I !u kapkartnhk milletın ' m_em !inde hu l uııaıı bilcümle aksa muhafaza altına ılıcaklardır. 

d mektebi tahhssinin teşhir edilen 
pel eltetiıı bu kimsesiz günlerin e mı valao bir küldür . Yekdi Amer"ıka hu'" ku" met'ı 

' 
= ımıt ., ..>J - " 0 ~ .... Cumburiyet ' 
l2~·-~ ... --.:..:..-"-"'--'-----·-ı------1-----------1 

• .ı d sonat i~l~ri , Milli müesseaat ve 
r J" lataııbulda miitevazi evceğizio e ğeıindPrı infilak kabul elmez . 

'· O 1 saoayi namma t~fahurıı şayan ıyo.' hu bir bac düşünüyordu , nu 2 - Hrr ıürlü rcnebi işga ve 
" u il kıymeııeki eserlerinlhepAi ayrı ayrı ıırtı üİr ö:r. evladı düşünüyordu . vu rnüdahalesiue karşı mi et mülte· 

takdir edilmişleıdir. 
aD. ıı~ı bizdendi , Öz Türk soyundan· hidf'ıı müd•faa ı o mukavemet ede 
"•ti' 1 .. . Gazi Mustafa Kemaldi . o cektir . Bir mutahassıs 

it" taııakkale - ıçiude bütün müttefik 3 - Kuvayi mılliy ~ vi Amil ve heyetimiz . 
t ı 'j rduiarıoı yrnen , ooları yü_ı geri indei milliyeyi bikim kılmak 

ti" b sastır Tt>tkikatta bulunmak üzl're aiY , .. •nizlere döken , sonra tarı e ye " ' k b ı 
• d 4 M•nda ve himaye a u T' · ~rl 1 bir "ıg" ır eı;an Tiirk kuman a· - ırey~ gittı. 
1 " R olunamaz. ıfef . it idi . Çünkü bugünkü usyanın 
ti h b DiyQrdu . 

ı l!tıi tahini Çınakkale mu art e· R Erzurum koogresiııin b;itün 
~ti tayin etti · Bunu yeni ~s ~e- kararluı bundan ibarrt değildir . 

dO 1 tııi ilemin siyasi , iktisadi , ıçtı 
• Jı d Biz burada duğrııdan doğruya va 
J·li~"' lıai rengi üzerinde müessir ol u . 1 k d 

1 • lan müdafaasını a a a ar eden 
ıt ••n değil , yabancı elile yazılmış 
,ıa~~tsikılar söyliyor _Bütün bu_ııl.a· kısımları kaydetmiş bulunuyoruz . 

" 11 Kongre koırariyle artık millet oııv 1 Yapan adam şimdi öz mi etıoı, 
~ O dağınık meuisioi teşkilitlandırı-

e~" Mı yurdunu düşünüyordu · • 
1 liııün hı' rı'nde Saınıuna çıktı . (l9 yor . Bütün bit düşman dünyaya 

~ karşı birlik halinde koymağa baş 
ayıs 1919) ... lıyordu . Mill•tiıı boşına keııdi öz 

•"' Millet bahtında sabahları rnuı - soyundan muasır medeniyetin en 
ı tliyen bır çoban yıldızı gibi pu- büyük şefi geçmiş bulunuyordu . 

. 'dı · T Şimdi yer yer dQğüşen millet 
,1 Gazi Mustafa Kemal 8 ~m: yavaş y"vaş büyük batın direktif· 
1 ı' buz 1919 gtcesi ordu müfettışlı · (erine göre vuruşmağa başlıyordu. 
1~ inden ve Hkerlikteo istifa etlı ( Erzurum kongresi ) : ( Si· 
. ' •f bu yeni vaziyet• hııkkında şun • vu kongrui ) nden fazla bıı· şey 

' •' "'
1 söyliyor ; yapmış deg" ildir . Ancak ( Erzu 

' ' "b' el n · ıerl' "Resmi s1frıt ve se a ıy . ruro kongresi ) mevzii idi . kısmi 
ııı llı~cerret olarak yalnız milhtın idi . ( Si'>as kongresi ) hülüo mil· 
L/ ~fkat ve civanmertliğıoe güvene · leli ve vatanı temsil ediyo"lu . Bu 

1 p ~k ve onun temiz feyiz ve kudret itibarla ( Erzurum koog<fSİ ) nin 
.8 leıııbaından ilbam ve kuvvet alı- , kararlarını v8 tan ,şumul bır hale 

'•k vicdaııi vazifemize devam .ı- ı koyuyordu . ( Sivaı kongusi) nin 
ık .,, Türk demokrasisinde sade bütün ehemmiyeti bundan ibaret-
1' vııtaıdaş olm•klan d•ba ku•· tir . Yalnız bir ciheti ehemmiyet-

n: 'lltl, • daha büyük üstün bir şey le kaydetmek la~ımdır. Z·ıa bu.' 
•İpi oktur . vatan müdafaasıyle yakından ala 
IJ Büyük Mustafa Kemal ' istifa kadardır , Milletin ' menıleke.~in 

~eof' ~dao Öııce arkada•lannı topladı_ · 1 . 1 klalini kayıtsız ve şartsız muda · 
y ı 1 ıs ı d < s· , ~~bdiıile çalışmak isıiyen ,'ırın faaya keıar verdiği bir an " ı 

•al ı d" .. I . · · etlı A ı ı ) nde buııu bozucu " ıışuome erını tavs ıye · vas koogres ~ 
t!e karar vermemeler.ni, ife lıaş· i bir teklif ortayo atıldı . Bu, ( Man · 

-' •dıktan sonra onu ıoutıııll kııdar ı da ) trklifi id~ . Manda ( Vf'kalet) ı 
- " ?ttirın~k icap etliğini 30la~t'.. 1 roanasıua gelır . 

1 

iO 811 yolda dönmeoio millet ıçıo [ Büyük harpten soııra ; galip 
lhıslırı icin çok muzir ve tehli · \ ter ınağlübiyete uğraıtıklar~ dev· 

d~: eli olacağını izah etti . İşio ço~ 1 !etlerden mesela Osma?lı ımpara 
$11 ddi olduğunu, ~akayıı tahammu torluğundao ; Alınan ım~ara.tor-
h • 1 uluı:ıoıadığını söyledi . O_olar lnğundıın ayırdıkları auzılerı ve 
hti*, il düşündüler , taşındılar .. ıçle. orada yaşıyaıı balki ( Manda ~ları 
~ndeıı bir kısmı bu büyük ışe gı altında idare elmek hususunda 
btf,1 lllleğe cesaret edemediler . Ay anlaştılar . . 

le Milletleri ( vekalet ) le ıdare?I 
d., aldılar, Şimdiki Sıhhiye ve· k·ı . 
ti' li. Rtfılc ve sabık Tahran büyü_k 1 Fakat galip devletler bu ve a ett 

l "J ı.. f 1 kı·mden alıyorlardı? Übfara b!'I 
1111' "19 İ Hüsre" beyefendiler şe e 1 

- , • d ? H pı 
111 • d labiyeti kim veııyor u • · 
-~ eltiler . Ondan ayrılma 1f 1 sa. herkes bilir ki (vekalet ) i 

I/ '·. liatti yeni vaziyet içinde Şe e :•:ı ::bibi verebilir? fak•t g~lip· 
~ 1•iııden daha faıl• merbut • o- \ ter idareleri altıııa aldıkları mıllet · 

1
, ~il •mirlerine eskisinden daha 1 lerden böyle salahiyet almışlar. mı 
j lla ınuti kalacaklarını beyan ı idi ? Asla r Bun• k•od~ kendıne 

l'I }il~,. 1 1. güveyi olmak donır . O bal 
8" d 1919 geın kk" • ~ $ uyülı: işe başlanıyor u · \ d ( Maııda ) nın ha i ı man..sı ne 

1111 n 23 Temmuzonda Erzurum- i;? ( Ma.ıda ) nın hakiki manası 
,,1 " lıse binuırıda bir konızre •- \ ) ı 
~l-ı.ı, · Buna (Türk ibtıliil ıı.,,bi) ( ilhak ~· Sonu var -
~·~ııruın gongu!ıi) diyor · 1 

' -. 
lzınir : 18 ( A. A. )- fstaobul

daıı beynelmilel panayıra iştirak 
eden eski ve uefis eserler mutahas· 
ıslarmdau ve şarlı. ıeıyiııi saoatlar 
mekıebi muallimlerinden üstat Nec· 
meıtiıı ve hakkı beyler Vali Kazım 
paşa tnrafından evkaf müdürü He
lim Baki ve mimar Necmetıin bey· 
terle birlikte bugün Tireye gönde
rilmişlerdir. 

Ruslar lzmirdt>n İncir 
satın alıyorlar • 

lzuıir : 18 ( A. A. ) - Sovyeı 
Rusyanın satıu alacağı incirler için 
~ehrimize bir mümessil gelmiş ve 
mubayJafa başlamışıır . 

Bolu ve Muğhıda belediye 

İntihabatı hazırlıkları • 

l\lu~la : 18 ( A. A. )- C.H. fır
kası idare heyeti a:ııaları bugün vi· 
layeı makamında Vali beyin ı ·ıyase · 
tinde toplanarak Biitün vilayeı dahi· 
linde ve merkezde intihabatın bir 
günde yapılıp hitirilme•ine karar 
vermişl~rdir . 

Bolu : 18 ( A. A. )-Dün .Bolu 
bdediye meclisi toplandı , intihabın 
bir teşrini evvelde ve bir günde ya
pılmasına karar verdi . Medeni bak· 
lanoı kıJllanmokıa yüksek alaka 
gösteren Bolulular bu karardan çok 
memnun olmuşlardır. 

Bilecikte Pancar istihsalatı 

llilecik : 18 ( ı\. ı\. ) - Bugiin 
vilayet dabilindeo 234 bin ton Paıı · 
rar alınııııttır. Havalqr lfurok gitme· 
eeydi yekün çok fazla olacaktı. Köy 
lü pancareılıkıan mf'mnundur , 

Tokatta ıımr~n işleri 

Tokat : 18 ( A. A. ) - Vilhetio 
her ıarafıuda yol faaliyetine başlan· 
mışıır. Yollarda 7000 amelı' çalı~· 
maktadır . 

Tokat : 18 ( A. A. ) - Harita 
ıniltelıassı.larıtıa şehrin haritası yap· 
ıırılmakıad r. Plan biter bitmez şeb· 
rin imarına başlanacaktır · 

Sir Con simon İngil
tereye döndü 

Londra : 18 ( A.A )- Cumar 
teRi günü Cenevredeo avdet etmiş 
olao Sir Joosimon hu sabah Bal 
moral Ş4tosuna vasıl ol~~ştur . 
Mumaileyh orada hafta ııihayeti · 
ne kadar Kral H Kralıı;rnin mi· 

ı safiri olacaktır . 

f::! ~ 1~D~-üz-k-ır_m_a-":-------ı·----~----~----

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları 

18 I 9 I 1934 
Sruuim 

Kambiyo ve Para 
İş Bankasından alınmıştır. 

Pene K. .'1> 

Almanyanın ticaret mua

hedesi yapılması teklifini 

reddetti •• 78 Liret " ltalya ,, 10 78 

Nevyork: IB (A. A.) - "Nev· 
york Tıaymis,, gazetesini11,Vatin 
gton muhabiri Almaoyanıo Ame
rika Hariciye nezaretine reemen 
müracaat ederek Almaoya ile 
Amerik arasında mütekabiliyet 
esasına müstenit bir ticaret mn· 
ahedenamesi akti için müzakera
ta girişmek mümkün olup olma J 

dıgını istifsar etmiş bııluoduğo 
nu bildirmektedir. 

ı----------ı·---,~-ı-=7~4 Rayşmark "Almao., !10 19 
·---------ı·---ı~~1-F~~k~F,;=.......::.:=.::..:c.!..--l--., 8.- 29 •· ran " ransız,, 

99 Sterlin "İnııiliz,, 621 7S 
05 Dolar "Amerikan,, 12.ı L8 
84 Frank "lsviçrr,, 41 02 

~.ı:.--.ı--.--........ 

H.ıbrr alındığına göre Ame
rika Hariciye nezareti hu teklifi 
reddetmiştir. Sebebi de zirai istih· 
salatın tahdidi siya~~ti ve iktisııdl 
buhrandır, 

Zirai istihsaJatın takyidi zirai 
mcvat ihracatına ve iktisadi buh· 
ran da mamul v~ya ham madde 
lerin Amerikaya ithaline mani 
olmaktadır. 

Avusturya başvekili Parise 

gidecek. 

Cenevre : 18 ( A. A. )- Avus
turya mahafilindr. beyau olunduğuna 
görP başvekil ~f.Şuşnig, teşrinisanide 
ferise giı:lr.rek Fran~.z devlet adam· 
larill' görü§ecP,klir, 

Almanya' da 
Hucum kıtatı bUyilk bir 

geçit resmi yaptı --
Beriln : 18 ( A.A ) - Berlin 

hücum kıtaatına mensup 25 Lin 
kişi dün sabah Tempelhofer feld
de M. Goebhelsin önünde bir res· 
mi geııit yapmışlardır . 

Bunlar müteakiben lustgnre 
ne gitmişleıdır . Orada yeııi şef· 
leri v~ 30 haziranda kur9una di
zilmiş olan ernestein halefi Von 
jagove kendilerine bir nutuk söy· 
!emiştir . 

Bir Alman mutahussısı 
-·--·- ---

Sıcak memleketlerde has· 

talıklar hakkında tetki· 

katta bulunacak 

Amerikan sanayicileri 

Reisicumhur M. Ruzveftten 

nelPr istiyecekler? 

Nevyork: 18 ( AA ) -"Deyli 
telguf • muhabiriııden : 

Amerika sanayicileri gclenle
rloden 200 kişi Hospringte topla
ııııran iki gün dormııdan müzake- " 
rede bulunmuşlardır . Toplantıya 
reiılik edeıı Balıılvin , lokuoıatif 
yapı şirketi müdürü M. Huston 
olmuştur , Müzakere gizli geçmış 
ve bunun hakkında biç bir şey 
sızdırılmamıştır. Bununla beraber 
deniyor ki : 

Sanayiciler, buhran ıenelerinde 
konulan bütün kanun hükümleri 
nin değiştirilmesini ve bükümete 
sad~ce bir;kontrol hakkı verilme· 
sini M. Ruzvelthın iıliyeceklermiş. 

Macaristan parlamento 

komitesi reisi bir nutuk 

söyledi .. 

Peşte; 18 (A. A.) - Hükı'.imt 
te müşavirlik vazifesi görmekte 
olan 33 azadan mürekkep Parla 
mento komitesinin reisi M. Ga
bor "Havas.. ajaMına şu beya · 
nath bulunmuştur: 

Gerek benim gerekse bükii· 
met fırkasına mensup bir çok 
dostlarımın fikrince Tunıt mem 
leketleri arasında iktisadi bağları 
kuvvetledirmeğe müsaitlbiç bir 
hrsatı Macaristan kaçırmamalıdır. 
Ancak Macaristandan arazi h•k 
lcındaki taleplerinden vazgeçmesi 
istenmemelidir. 

Fransız - ltalyın mukareneti 
merkezı Avrupa iktisadiyatı için 
Avusturya, Macaristan ve diğer 
Tuna meml-ıketleri arasında teş · 
riki mesaiyi kolaylaştırabilir . 
Bundan siyaset sahasındıı da isti
fade ı-debilir. 

Hamburk : 18 ( A.A ) - Sı- •. uııuııı uıı111111ıu11111Yı1111111.ııııı111ııu;ıaıııı"'"l """ ~"'•" ''!I 
cak memleketler hastalıkları mu- i - öb ; 
tuhassıslUl'ından Alman profesö.· 1 qu gace n etçi 1 
rü oht uzak ıı.arkta h.ir tetkik ! e c z a ne ~ 
seyahati yapacaktır . Mumaileyh ı 1 
('ÜZam hastqhğıoa ç11re bulmak 1 Yağcnmii civarıııda 1 
için şa•ki Asyada ve Berezilyodı \i Ali Nasibi rczaıwsiılir 1 
yapmış olduğu araştırmalarına ~ 
devam etmek niyetindt:dir . ! ı•ıııı•ıı•ııuııı"ıııımw~•ıııııııııı•ııııuıııııııııııı"ııı"ııııııııumıııı""ıo-l 

Portakal işimiz 
Avrupaya çok miktarda 

portakal gönderebiliriz 

-
Portakal yetiştirıoek son za

manlarda memleketimizde çok 
ilerilemiştir. Portakallar cins iti 
barile iyileştirildiği gibi yeniden 
bir çok bahçeler de tesis edilmiş· 
tir. Eakat buna rağmen ihracat 
ndır . Portakal tacirleri ihracat 
işile pek az uğraşıyorlar, Halbuki 
garbi ve merkezi Avrupada bir 
çok memleketlere de portakal gön 
derebiliriz. 

Berlin Türk ticaret odası,göıı
derdiği bir raporda, Filiatind~n 
ber sene Almany•ya 5 milyon kü · 
sur bin sandık portakal gönde -
rildiğini ynıyor ve Alman piya· 
saeııı• ehemmiyet verilmesini tav
siye ediyor. 

Diğer taraftan Fran11 dı ha
riçten çok miktarda portak•I al
maktadır. Fransaya mübiıo mik
tuda . ihracat yapmak imkanı var· 
dır. Çünkü portakal kontenjana 
tabi değildir, ihracat müeasesele
rimizin bu işle daha ciddi ıureltf' 
uğraşmalan lazımdır. 

Iraktan Filistine 
Toprakkale yoliyla • 
buğday sevkiyatı 

Iraktan Filistioe; Mardin- Top
rakkale - Payas - lskenderun yuli
le dört ayda yedi bin vagon bu 
hubat•geçece-ktir . Bu yolla geçe
cek olan buğdayın İskenderuııa 
kadar navluııu elli bir lira tutar· 
ken kumpanya, nakliyatı taabhllt 
ederek mühim tenzilat y•pmıt v11 
navluııu 17 liraya indirilmiştir . 

Buna göre her ğün için 900 -
1200 ton sevkiyat taahhüt edil 
miı demektir. Bu miktarın sevki
ne İskenderun limanının müuit 
olmadığı görllldllğündeo bir kıs 
mıoıQ Payastan sevki dllşünlllmel<
te olduğu ve bunun için de 45 bin 
lir•lık bir şirketin bükümcte mli· 
raceat ederek Payas iskelesinde 
teşkilitıı müıııade istedikleri söy
l6tılJ\ektedir. 

' 



Türkiye M. cemiye
tine daimi aza oldu 

-Birinci Sahifeden artan

mamlığını beynelmilel bir zamon 
altını almak için İtalyan murah 
h1S1 1\1. Aloisi'nin hazırlamağa 
çah~trğı mukavele projesi f ngil
tere tarnfı.ıdın bazı mü§kilata 
uğramıştır . Filhttkikn mezkur 
projede mukaveleye İogiltcre, 
:Fransa, İtc.lya \ e üç küçük itilfif 
dc .. ·lctinin gırmesi '\e bunun di
ğer aevJetJerc ve bılha a faca
ri tan ve Almnnyayn da açık bu
hınulmısı derpi olunmaktadır. 

Halbuki İngilterenin şimdiki 
kararı A vrupada yeni hiç bir ta· 
olıhüt altına girmemektir. lngil · 
ttore; Avusturyanuı istiklaline 
hürmet edilmesi hususundaki üç 
büyük devletin 17 Şubat tarihli 
beyannemesinclen daha ileri git· 
memek i tiyor . Bu erait alunda 
projeyi hazırlayanlardan teferru
at derpiş etmeden evvel bütün 
gayretlerini · l.ondro hükumeti 
nezdinde sarfetmeleri liizım ge
liyor . 

Cenene : 17 ( ) - Tür. 
kiyt, Şili ve ispanya milletler ce
miyeti kon eyi azalığına intihap 
~dilmiştir . 

Ceneue : 17 ( ) - Tür-
1ciye milletler cemiyeti konseyi 
•zalığına 8 re) ile intihap edil 
miştir · 

[Anadolu ajan ının notu ) 
Türkiyenin kon ey azahğma in· 
tihabı dolayı İ) le konseyin mil 
Jetler ıııe ele i teşekkülü içinde
de mutena mevki hakkında aşa
ğıdnki mıliimatı kaydetmeyi foi
deli görüyoruz : 

Halen 13 devlet murahhumdar. 
terekküp eden kon ey millr.tler 
cemiyetinin adeta idare makioası 
mahiyetindedir. Koneey, cemiyet 
faaliyetinin sabasına giren ve düo· 
ya sulhuou ihlil ulen bütüo me 
saili tetkika selihiyettar olduğu 

gibi milletler cemiyeti misakı mu 
cibioce cemiyet azHı araeıod11 
zuhur eden ihtilafları hal ve man
da altında bulunan memleketler 
hakkındu mandeter devl<•tlerin 
her sene cemiyete göndermek 
mecburiyetinde oMukları yıllık 
raporları tetkik, misaktao müte· 
vellit teabhudatı ihlal eden de, 
Jetleri azalıktan çıkarmak gibi 
bir çok miihim eliihiyetleri ha
izdir . 

Moekova : 17 ( A. )- Prava 
da gazetesi ha makalesinde di· 
yor ki : 

( Tlrk S6ztı ) 
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Topraklarımıza sıaınan F O T O 
Bulgar 

COŞKUN Birinci sahifeden artan -

mış~ar ve evl.-rinde misafir eyle
mişlerdir. 

Bir akıa111 Paoiça Viyana ope 
rasında ~erilen bir temsile gitmiı 
ve hemtiresile beraber , fedai geç 
kızı da yanını almııtır. Trmsil es 
nasında , elekrikler ıöadüiü ıa · 
moo , fedai kız , gt'iya rujunu ıl 
mık için el Ç8Dhsını açmıf , ve 
içiadea çıkardtiı tabancayı yıldı

rım ıtiratiyle Baaiçanın tıkaiana 
dıyıyarılc ıttş etmiıtir . Pıniça 
en ufak bir harekette buluDmli• 
val11t bulam•d1a ölü olarak yere 
serilmiatlr . 

Ft.dal ıenç lcıı , yakılaamış , 
ve Vıyanada cereyan eden mahı· 
kemui netic ainde hatnımııda kal
dıiın• ı~he 2 · 3 ııne hapee mıh 
lciım olmnı . 

Kıtil kız Viyana hıpinneain 
de mab\cümiyetini bitirdikten ıon· 
ra Sofyıyı dönmüş ve İvan Miha

ilof kendisiyle evlenDJİştir. l\~"h ilo · 
fun timdı yanında bulun t ut· 
gariıtaııdanJ birlikte kıç k 111 

işte bu fedai kızdır . 
Mıhailof bu güo 38 yaşındadır. 

Karısı kendisioden aiti yaş kadar 
küçüktür . 

h~n Mihailof , Sırp ve Yunan 
Makedooyasınıo Bulgaristana ilti 
hakıoa ve biooeticc Georgiyrf kı · 
binesioin istihdaf ettiği Bulgar 

----

"Agf a ,, filmlerinin her çeşidi 

Dü11yaccı mc•şhur ( A G F A ) filmlerinin erı ta· 
ıesl bulunur. Fiyatlar. dlfjer btitütı markalardan ucu:· 
dur. 

Amatör işleri an kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran· 
dismanlar. 

Talebeden ten:lldllı ta · 
rlf e ile ıicret altmr . 

o•a . 
FOTO COŞKUN : 

Yajt Cami Civarı 

----------
-- -- -- ------- -

Adana Erkek Lisesin
den: 

Seyhan maarif müdü~üğünden : 

1 - Avrupoya gönderilecek 
lnlebe İmtihanları mektobimizde 
ynpılacoktır . Sovyet Rusya milletler cemi

yetine büyük bir devlet sulh mü -
cıdelesi için kuvvetli hir amil \ e 
mühim bir beynelmilel kun•t t 
olarak girrnel<tcdir . ovyct Rus· 
ya bu cemiyet~ harbe mani ol 
mu ıçio en küçük inıkanlarını 

da kullanmak arzusuyla gitmek· 
tedir . 

Yugoslav mukaretiue şiddetle aleyh 
tard1r . 

2 - Bıı imtihanlara 22 - Eyhll 
cumnrtt si günü hAşlanacak 25 
Eylul salı günü akşamı nihayet ,•e
rilecektir . 

3 - imtihanlara her gün saat 
9 da başlonocağından bundan bir 
saat evvel moktepte isbotı vücut 
etmek şarttır. 

510 Lira 84 kuruş bedeli keşifli 
Pozantı Nahiyesi mektebi tamiratı 
27 - Ey Jul- 934 perşembe günü 
ihnlo edilmek üzere 20 gün müd · 
ıletlo ınünakosuya konulmuştur . 
l'a]iplcrin keşifoame ve şartnameyi 
görmek için her güo Maarif daire· 
sine, ihale günü ve saatındo tla vi -
IAyet daimi encümenine muracaat 

eneYre : 17 ( A ) - "Hoy 
ter,, ajansı muhabirinden : 

Çinin tekrar millet1er cemi 
yeti konseyine intihap edilme · 
me i hakkındaki kararı üzerinde 
mütal"a yürüten Çın murahhası 
M. Kotaisi demi tir ki : 

Bunda kaybeden uıilletlor ce
miyetidir , Çin deyildir . Bu ka
rar milletler cemiyetinin. kati su 
rette d.ha ziyade Avrupsh oldu 
ğunu göstermektedir . Çin mu· 
rabhası bir çok milletlerin bil · 
hassa ctnubi emerika d \•letleri· 
nin Çın lehinde re) vermek hu
susundaki vaitlorini tutmomala
rıadan şikayet etmiştir . 

Heyeti umumiye 41 reye kar- ı 
§1 54 rey ile İspanyanın konseye 
eeçilebileceğine karar ,·ermiştir. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

- ·· ... ····-
Posta-Telgraf ve elefon Adana baş 
müdürlüğünden : 

1 - . Yirmi gün müddetle mü
nakosoycı konulnn ve bir hnftn 
t< mdit edilen 250 kilo sicim, 250 

kutu kırmızı mum, 500 kilo am
balaj kllğıtHle 500 kilo kurşuna 

bu giine kadar talip zuhur etme
diğinden mıinokosn kanununun 

mnddei mnhsusası mucibince bir 
ay müddotle ve pazarlık suretile 
mevcut numunesine göre satın 

nlınacağı•. dan talip olanların u 
müddet zorfında Adana posta 'l,el
grof Başnıfüliiri etine , başka yer
lerde Posta Telgraf müdürlükle
rıne mürocaatlorı .4524 

13-17-21-25- Eyh11 

~----------~------------
Mürebbiye arayanlara 

Orta yaşlı hir mürebhiyoye ih 
tiyacı olanların Keçeciler çarıısında 
Aşiret hanı mıisteciri Ali efendiye 
müracaatları . C 

4 - Sıhhi muayeneleri 20-
9- 1934 perşembe günü moktebi
mizdo y.ıpılacağından namzetlerin 
o gün öRle<len sonra saat 15 te 
fotoğraf la hüviyet cüzdanı ve Lise 
şehadctnamesile iılareytı müraca
atları. 

§ 
1 - Maarif VukAleti hesabına 

Lise ve Orta mekteplere alınacak 
leyli meccani talebe namzetlerinin 

müsabaka imtihanlari 30-9-1934 
pazar giıoünden itibaren üç günde 
mektebimizde yapılacaktır. 

2 - KayJını yaptıran namzet
lerin ııhhi muayeneleri yapıl -
mak üzere 29- 9- 1934 cumar· 
tesi günü mektepte bulunmalerı. 

4544 

. Rontken mütehassısı 
doktor Naci 

Seyyahattecı avdet edarek has
talarım herlgün sahahten akşama 
kndar Abidin paşa caddesindeki 
muayenehaneıinde kabuletmekte-
dir . 4501 9-IO 

etm~leri ilAn olunur . 4509 

7-J-10 _ J9 

Adana su ifleri ıüdürlülündao : 
İçel VilAy.e\İoe bağlı Tarsus 

ovasının sulama ameliyatına ait. 
'Ouokonah ÜZArinde yupılma11 ld
zımgeleo on üç parçadan ibaret 
buluoan sunai imalAtın keşif be -
Jeli olan ( 1521 O ) on beş bin iki 
yüz on lira mukabilinde ve kapalı 
zarf uıulile müoaka saya çıkarılmış 
ve bin dokuz yüz otuz dört senesi 
teşrini evvelinin üçüncü çarşo.nba 

günü zevalden evvel sa&t onda 
ihttleai mukarrer bulunmuş oldu
ğundan taliplerin keşif hede linin 
yiızJo yedi buçuk teminnt akçaları 
ile diğer vesaiklerini havi kapalı 
zarfların Mersinde hükumet ılaire · 
sinde mütetckkil komisyona tevdi 
etmeleri ve mukavele ve şartname 
vesair evrakını görmek isteyenlerin 
Adenada Suişleri müdürlüğüne ve 
Mersinde Nafıa dairesine müracaat 
eylemeberi ilAn olunur. 4507 

7-11-16-20 

ı l Be 1 e diye 

1 Belediye riyasetinden : 

Ulu cami mahallesinde üç dOkkin 
BeleJiyeye tanzifııt ve tenvirot vergisinden dolnyı bO' 

Ulu cami mahallesinden ,uri efendi vercsesine ait mahollfl 
sağt tarik solu ve :ırkası salıibi S"net, önü tarikiam il•• "'" 
arşın murabbaındaki arsa üzerine mebni üç hop dükkfinıP 
emval kanununun 9 ve 13 üncü maddelerine tovfıkan ffp) 

ve açık artırma suretile satışa çıkarılmıştır . 
Kati ihalesi Teşrini evvelin on üçüncü cumartesi giio11 

!cro. ellileceğinden taliplerin o gün helediye encümenin• 
ilan olunur. 4516 10-14-19-23 

"Elektrikle işler Siren safin ahn• 
Vakıt tayjni lçinJAdona saat kulesine konulmak üıerf 

satın alınması kararlaştırılmıştır. 

Satın alınma münakasa talimatnamesi mucibince kffpab 
olacaktır. 

isteyenler Belediye yozı işleri müdürlüğünden sartnarn•,. 
Tetrini evvelin on altıncı Salı günü saal on beşte ihıılel' 

ceginden taliplerin teminat 't'e tekliflerile birlikte Belediye..n 
müracaatları ilAn olunur· 4538 17-21 - 25--"' 

r Biçki ve dikiş yur~ 
Refika Recep 

On senedenberi memlekete hir çok kıymetli talebel,r 
Aılananın hu en Pski müessesesi bu kerre biçki vo dıkif 
veten Belçika v~ Lııılövez metotları, yapma çiçek ve yağlı 
lerini de oı.;mıştır. Fiyallnr<la geçAn seneye naznrun yüıde 
zilAt vardır. Kayit Vfl kabul mueınelesi kapanmak üzeredit 
der ohluKundan bu yurda gireceklerin bir oo evvel miirll 
IAzımdır . 

Adres : Hebekli Kilise civarında Biçki ve Dikiş yurtltl 

Yün iş 
KostUmlUk- Pardösülük Kumat' 

Gnzel Adana Pazarında 

BİR AY IÜDDETLE 

FABRiKA FIYATINA SATILIYof' 

İstifadA ediniz 

Gazetemizin 
Abone ve ilAn şartı 

3 Aylığı ilç , 6 aylığı altı , yıllağı on iki lir 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli ı 

Şehir abonelerimizin gal 
hususi müvezzilerimizle her 
bahleyin erkenden istedikle 
bırakılır. Şehir için aylık ab 
lairdır. 

• • • 
Bir defa konacak ilAnlar1n UçUnclJ ~ 

düncü s,,hifelerde her satırı on kuruf 
ıam 111-.:ıiyetindeki devamh ilAnlar i~I~ 
pazarhk yapıhr ve an ucuz bir fiyat ıs 

••• Umu mi neır•' 
Mehmet Nurel 

Adana Türk~ 
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