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Ziraat Vekaleti Ormanla ı tahr" ten 
Belediye intihabı ve 
ihtisas meselesi 

Bizde yakın bir zamana ka
dar Lclediyecililc kahve köşesi 
politikacılnnnm bir esasa da
yanmıyarı muzir propağandası 

veyahut sandalıa kavgasile 
mevki ihtirasının şiddeti ara
sında ehemmiyet:ni eritmiş bir 
vaz.iyctte idi. 

Bütün müesseseleri muasır 
ihtiyaçlara göre bünyelerinden 
değiştiren Cumhuriyet Beledi
yeleri de unutmadı ve Beledi
yecilik umumi idare makaniz
masınm yanında bir mevki al
dı. Şimdi sistemli bir çalışma 
yolunda ilerliyor . 

Şu günlerde bu çalışmalara 
bütün şehir halkrnm iştirakile 
yeni bir hız verecek intihaba 
hazırlanıyoruz . 

Belediyelerden beklenen iş 
ve Belediye mefhumunun kav
ranılması için bir hazırlık dev
resi hülcmUndc olan birinci in
tihap devresi bitti. Tam mana

sile tekiimüle doğru önümüzde
ki devre içinde gidilecektir . 

Bu sene Belediye intihaba· 
tına verilen kıymet ve ehemmi
yette bu noktada tebarüz eder. 
Şimdiye kadar görülen hazır
lıklar ve geniş mikyastaki 
çalışmalar da bunu vadetmek
tedir. 

Yani demek oluyor ki Be
lediyeler yalnız İsmen değil bü
tün teşkilntile şehrin olacak ve 
şehirler şehirliye mal edilecek
tir . 

Burada mühim olan bir nok 
ta hatıra gelebilir ve nitekim 
matbuatta da ufak bir temas 
olmuş, Şehircilik bir ihtisas işi 
olduğuna göre Belediyeler de 
mutahassısına terkedilmelidir. 
Nasıl ki bir mcktebı muallime 
lı~stayı doktora, yolu mühen~ 
d_ıse ·~· vs. j crkediyorsak şe
hırlerı de şehircilere terketmeli 
şeklinde bir imade de bulunul
muştur . 

Çok parlak olan bu fikrin 
tahakkuku ancak zamana 

b~~lı bir keyfiyettir ve ııihayet 
reJım meselesidir. 

Belediyeciliği poletikacılık
tan çıkarıp tek dereceli intihap
la halka mal etmekte buna 
~oğru atılmış bir adım demek. 
tar. B~tün bir şehir halkının bü
yük dıkkatle, alelusul re · .. 

yını ıs-

timal değil vücudundan şehrin 
istif ede edeceğine kani olduğu 
kimseleri seçmesiyle maksat 
temin edilebilir .Sen<'lerdenbcri 
başardığı büyük işlerle milletin 
tam bir itimadını kazanmış olan 
~umhuriyet Halk Fırkası tcş-

! ~ılitı aylardanberi bu iş üze
rınde uğraşmakta ve millet a
rasında çalışmasmdan istifade 
edilecek unsurları tespit et
mektedir. 

Evvelce de işaret ettiğimiz. 

I n1et I)aşa Seyal1ete çıl{ı)r<)r 

\ Başvekil Hz. ~ark Vila~etlerin~e on~eş gün seyahat e~e ,ekler 
1 kendilerine Da~iliye Vekili ve ~ir çok Me~uslar refakat ediyor 

lloşı•rkil liazretlen bir Seyalıat Esnasmda 

İstanbul, 2 (Hususi)Bir şark radan muhtelif merkezlere uğ-
seyahatlerine çıkmaları mukar- radıktan sonra Erzurum'a ge-

rer bulunan Başvekil İsmet Pa- çecekler başka bir istikamet 

şa Hz nin hareketleri bir iki taltip ederelc Ankara'ya döne-
gün için te eh hüre uğramıştır. ceklerdir . ' 
Başveldl Paşa on beş gün ka- Başvekilimize seyahatleri 
dar devam edecek olan bu se- esnasında Dahiliye Vekili Şük-
yahatlerine salı veya perşem- rü Kaya Beyle Trabzon ve Gj.i-
be günü başlayacaklardır . müşhane mebusları Başvekalet 

İstanbuldan deniz yolları ve Dahiliye Vekaleti kalem 

idaresinin bir vapurile doğru- mahsus müdürleri refakat ede· 
ca Trabzon' a gidecekler ve o- ceklerdir . 

T. O. T. Cemiyetinin Ziraat vel{i l i, 
Yeni teşkilatı yapıldı Şarkta tetkik seya~a

lsıa11buı, ~ /A.A/ - T. D 7. t a Jevam ediyor c. 11111uwt katıµ/ıl!uuttn : ı n aı 
T. D. f'. C. 11/rz yeni umumi 11/. 

zan111ameye göre teşktlfıtmı yapmıştır. 
Sekiz iş ve çalışma kolurum başlan 
seçilmiş, ıki b.ışkan vekili/ti seçimi 
ya11ılmıştır. 811 suretle rmidm ku
rulan 11nıunıi teşkil<it ŞÖJledir : 

Başkan Saf /ti bry ( Erzinca" 
mebusu), umumi kfıtip İbrahım Ne.c
mı BeJ', multasebeci Brsim Atalay 
Bey ( Aksaray mebusu), ü11guıstik 
kolbnşısı Alımet Cevat Bfy ( Ça11ak
kale mebusu). Fıloloji l.o'b şısı ve 
başkan ı•ektli Ali Camo Bey ( Ordu 
mebusu), Etinıolojı kolbaşısı ve baş· 
ka11 11ekıli f'lascf/ Raşit Bey ( Muş 
mebusu), Gramer sentaksı kolbaşısı 
Ya kup '< adri !Jey ( M a11isa mebusu) 
Lulf.:ıt kolbaşısı Celal Sahir Bey 1 :ı.WJ!lıt~ 
(ZongulJak mebusu), lstılah kolba· 
şısı Refet BeJ• (Urfa mebusu), Deı· 
leme ko/başısı Nııim Hazım Bfy 
( Ko11ya mebusu), Neşı IJ•at kolbaşm 
izzet ilvi Bt.;· (AfJ'Oll mebusu) 

llos•a bulu11011 Ctlal Sahir Be
ye İ)'ilrşi11ceye kadar Ali Canip Bep, 
Yakup Kadri Be)'e de geiesire degi11 
Alımeı Ceı•Pt Bey vrkcllık edecektir. 

gibi halka düşen vazife fırka 
safları arasına karışarak bu 
mühim i:ıtibap işile alakalan
mak ve muhitini de aliikalan
dırmnktır. Şehir ancak bu ala
ka neticesi şehirliye mal ola
bilir . 

Ilıza Atila 

Zirnat Vekili Muhlis Bey 
Kars, 2 /A Aj Ş•hrimizde bu/11-

11011 Ziraat Vekili Muhlis Bey dtin 
hükümı t datrrs11ıi ve bilumum le· 
şekkiillui ayrt a ı rı zivaret etmiştir. 

Vekil Bey mütealubeu süt tozu 
f obrik":;1111 gezmiş, müessis/erini 
f abnkamn faaliyet ve istıltsal k.abi
li}'etittiıı J üks kliUb.dm dolayı teb
rik etmiştir . 

Mı,'ıJis Bey bu gü11 arılar.ak 
sergi işlerıle nıeşf!ul olduktan so11ra 
ranmda Volt Cn•det Beyle Baytar 
ı•e Orma11 Um11m müdıirleri oldut11 
halde Oöl kazasma hareket elmiş
/erdir. 

EYLÜL 

Salı 

1934 

r • • 
1 r aldı 

B tıJgarlar II ala l a)ral ]Jeşin.d(~ 

Ayastafanus ınuahe~esine göre teş~ili mutasavver büyük 
Bulgaristan v~ müsta~il r a~euonyadan ~a~se~iyorlar 
Bizden Trakya'yı lstivecekler-.niş 

Atina, 3 (A.A) Prosia gaze
tesinin ::;of ya' dan aldığı bir 
mektupta Sof ya' da Bulgar ha
rici siyaseti isminde bir kitabın 

neşredildiği bildirilmektedir . 
Kitabın muharriri Tralcvn adli 
icra komitesi reis İvan Orman· 
cief'tir. Muharrir, Bulgarlar m 
hu gün 1878 tarihli Ayastafa
nos munhcdesine göre tesis e
dilmesi lazım gelen büyük Bul
garistandan ve ayni zamanda 

müstakil ve muhtar bir Make
donyadnn da ba 1ısettikleri ve 
Bulgarların bundan başka Do
briceniıı ve diğer bazı vilayet· 
lerin ve Trakya 'nm iadesini de 

istediklerini bilhassa tebarüz 
ettirmektedir • 

Proianın muhabiri kitabın 

Bulgar matbuat bürosu tara
fından muhtelif ecnebi gazete 
muhabirlerine tevzi edilmiş ol
duğunu bilhassa kaydettikten 
sonra mezkur matbuat bürosu 

mc·nurlarından Assen Bozinof

un neşrettiği dığer bir kitaptan 

da bahsediyordu. Bu kitapta 

ezcümle Tiirlciyenin· Bulgaris

taııda ki Türk ekalliyetıne mu· 

kabil Trakya'yı Bulg. ristan'a 

devrcbnesı lazım geleceği ileri 
sürülmektedir . 

1"ahrip Edilm Orma11larda1Z bir Oör1inliş 

Orıı1aı1lar talıriı)toı1 l\:tırttılacal{ 

Ziraat Vekaleti Ma~en ~ömürü ya~ıhnasım tamim etti 
Bu Sayede Senede 2500 Hektar 

Katiyatın Önüne Geçilecek 

Ziraat Vefı(i[eti orma11ların11z111 \ 
talmbatfan kcır1111ması içlfl ~sas/ı 
f({fbirler almak karar11ıı vrrmış l'e 

sc/11/ltrdtıı ;•irmi ~ilo metre kadar 
içeu'lrrdrki Devlet orma11lart11da11 
k 1ll}•atı mm etmişti 811 !tal rnemle· 
ket/il bir çok J'erlcri11de bir kömür 
bultram ül•lıt edectfi ilıtimoli11e bi-
11aerı de ye"i bazı çarelere baş v11. 
rulnıuş resmi dııirelerde maden kö
mürü yakılması lıaklwıda bir tamim 
göndermiştir. 811 tamimde : 

1 Otomobil Kazalorı 
Hak/anda 

Geçen günkü sayımızda çı
kan " Kırık kamyon faciaları,, 
başlıklı bir yazı dolayısile be
lediye riyasetinden dün geç 
\•akıt bir tavzih aldık. nugiin
kü sayımıza yetiştiremediğimiz 
için özür dileriz Yarın yaza
cağız. 

c- Ormanlara mücavir köyler 
vt koznlamı ve bıiyük ma/ırukatm 
ötedmberl müteauıil o/du(f11 üze.re 
e.11 ı•alwıdaki ormmılardtm tedarik 

ı•e lemi11i miillasebetiyle bülü11 sahil· 
/erimiz/e şü11wıdüf er giızergôl1111da 

ormalllamı l·üs'at ve talıammiilü /ev 
kindt J'Opılafl kati}'at orma11/art ha-

rap etmekte ve ormall sahaları bu 
surtlle dara/maktadır. 

Bu vaziyete sahne o/art ı•i/fıyel· 

/erde mahrukat iltliJ·acı J'Üzü11dm 
her sene 2000 -2500 lıektar orma11 
saltasuun azaldı/fi görülmektedır. 
A1emlekelimizde mr.de11 kömürlerinin 
taammüm etmedi/fi ve eski devirle.mı 
dk,beli olarak ;·a/wz ta,,ilıten teva· 
riis edilt11 bu lıale artık bir ııilıa1ıet 
verllmesı ve milli servetlerimizdm 
olan ormanlarunızm m11haf a;:ası 
11oklasmdall od1111 ~'e mamtal Hinm 
rti yeri11e madefl kömürü ku/la111/· 
masınm tamimi /lizwıdır ,. demi· 
mekledir • 

- -
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Ş'pkanın y 1 dö c• 

umo •• 

Bulgar Gazeteleri Hep Bunun T af silatile Dolu 

Bulgar Kralı nutkunda Bulgar ordu
sunun nüvesi Şipkadır diyor. 

Fili Yecli ene e\' VPl ' de <h~ s1111ları ~ih lemislir. • • • . 
~ı p · ı s11·lla rında üç !'Ün 
ii c 0 ece devam eıleu um-.. :-ı 

hnrehelerin lwtınısı \'e nuı 

«ll:q :ılla kalaııl:ır, siz . 
IPr mağrur oluııuz, lıu u
gu nla ea n vt•r.-rıh~ı·, ~iz

lcıri n dt> \:tSİYPlırıizi uııut-

lllll VOl'll'l.. » 

Döviz Kararnamesi ıF aşizmin rengi değişiyor 
On hir ııııuı:ıralı kirnı- l __ _ _ . _ -~- ___ _ _ 

ııi~ 0 k : ır:ırıı:ııııt>~İ hııgi"ııı- 1 İtalyan Sosyalist fırkası faşistlerle Bileşiyar . 
l,ii rtısıııi :,.{·•Zt'l('dl' ıu~s:r .. . 
\'P nwri~Pl ııu~vkiiue giı·-

nıi~lir. Bıı k:ır.-rıwnH• \'t·I -. . 
ıııis ıııatldtn i ilıli\'a t'lıtıt~k . . 
t.eclir· , .• ~dokuz Vt' on 1111-

nıarillı k:ırnrrıarılf•lt~riıı 

t'Sa~lı lıiı~iimlerini Ct'ıtıt'l

nıiş hulıııııııald·ı olup t:ıl. 

hiklt~ :,.{Öri°ıltırı hazı rıoksaıı .. 
ları ikmal t'lrni~tir. Yt~tıi 

Mussuloni sosyalist reisi Kalderayi 
bir kardes olarak selamladı . .. 

llihlııo 2 ,\./, - (l>Pv 1 clf't'a ara~ırıdaki sorı fl 11 

li tı•lgr~ıf) !1111halıii· iniıı. l:ikat laakkrnda lıif' ço 
fiğl'f'lldiğiııt~ gikt~ ~l. ~111~0 

lirıi So~_valisl malıafilirıi I 
hu fırkanın F:ısi~t fıı·ka- ı . 

sa" iala r dolf•snıa k wtlır· . ., ~ 

gar isti~lüliniıı yıl dfüıii

nı ii n ii 11 ~ n ti u I a 11 d ı ğ m a da -
ir ajansııı \erdiği haher
leri ~ a'.l.nııştık. ~011 gel Pil 

Bu 1 g.u· gazelel<11·i hu nıe

ra ime ail taf~il:hla dolu
dur. llula · asım alıyoruz . 

Açış re~nıi ııtlc ~ ıı \'e ıi 
yartıtlPU ~oııra ~P<;il l'(~Slllİ 

yapılmış ve krnl otorııo -

' kararrıaııwrıirı \'Prıi hii-
· ~ırıda yeni hi r Sosyali!'ıl 

Faşist cenahı ~· apıuası lıu

su~u rı da vok la nııslıı'. 

Ezcii mlP ,\1. .\l 11sı>lir111 

ll. K a 1 d .. ,. avı ad. :ı el :ı ş 01 

ı·ak st~lfuuli~dığı VH .ll . ~ . 
dt-'rarıııı İlalvada lıurıi) 

((Şıpka ve r. ı \'arrnda iki 
yiiz lJin Bal ( r ve lhıs 

) atıyor. Mt-ra!'limi idan~ •~
dtıu Bu , ır Kr·alı açış 111ıl-
1'urH.la • .., ıırnliki Bulgar or

du~n ı ii vPsi11i11 Şıpkada 

do! l ı : tr ıtı ~üyl<~miştir . 
Bir buct k milvorı ltı\'a ı . . 
hükt'ıuıet tarafmdan \'e 
rilen \'C gerisi nıillPtterı 

toplanmak sul'elile St>kiz 
milvon leva' a mal oları .. . 
~•bidenin ncılıs rr mi ııtle 

• • 
h:lşta krnl olmak lizere , 
lıiitiin kahine azası, ceue
raller, kordiplomatik , a. 
l3ŞPllliherlcr, mlitt·kail ih 
lİ)'31' askcrlBr ve orı lıin

lerce halk hazır hulun -
m ıışlu r. Kral e vveh\ f, L>i
deyi aça rke11 , sorıra <la 
l.Hı münasehetle vel'ilen se
kiz bin kişilik bir ziyafeltt~ 
iki nutuk süyltııuiş ve Bul-
0ar uıiHPlinirı cesaret ve 
kahramanlığını nıethiist•rıa 

etmiştir. Bilhatısa şu !SÖZ 

leri ~ayauı dik kalli r; (Bul
gar miJleti çok felaketler 
,göriip geçirmiştir . S:.ıhır 
ıı<ı dPnwktir hilir . Onun 
iein hie iinıil izlil!e ka -

• • t...-J' 

pılnınılan emniyelle istik-
bale h.ıka lıi lir. ) 

J{ ı· a 1 m 3 ç ı ş o u l k unda rı 
sonra Bnşvekil ~1. Gc•or
girf le hir nutuk söylt~ -
mis ve hu rıulku lıar-• 
bi )' e nazırı .1 er u~ ra 1 ZI a . 
lef'in nutku takip etmiştir 
Her h iri [ Jı ~· r ,. a] la l'I a u ı u rı 
uzun al ~ ,larıarı bu ııu -
tuklaf'< r>7 ~wue e' vt•I o 
trıwlPr 1 Bulf!arlarla yan
~ a ,.., Jı .ı ·hNhm Husla ra 
kar~ı :1r rıış nıinnel ciim-
lt·IPri a~ rılnııştır. Bulgar 
Kralı 1111tkurı11n hir y~riu -

h i 11 n a v det .. l nı işli r . 'I\~ .. 
ıu•ch~ kalan hirılt-•rco lı:ılk 

:,.{cıc vakitlPr'e kadar P~ - , . . . 
IPıımi~ltır ve milli rakı~l:ır 

oyna nı ı~lnrd ı r. 
Bulgar g:ızı~ t.-ltıı·i, Bul-

gar niilli lıa~ alırıda şim
di ye katla ı· lıu dPı'tıcr. ca ıılı 
bir· tt•zalıiir kaytlPdilıne -
diğiııi tlf~ ilil\ _c~ t>diyorlar. 

Bursa'da 

Emlak bankasının bir 
şubesi acıldı. , 

Buf'sa 1 .\.A - Euı-

lfık h:ınkas111111 Buı sa 
~u ht•si rıi 11 acı ima ı·ı·suı ı 

• 
h u ~ ii 11 y a p ı I d ı. 

Bu miiıı:ısdwtlP lwlı·

divt• saloıııında hiiviik hir . . 
toplaıılı olılu. Barıka, da-
\'Ptlilt1ri11i ağll'ladı ve nu
luklar Ü)'lendi. 

Meı a~inıdP harıkam11 

idal'e mr.clisi rt~bi hP-\' ıl.

bulnrrnıakl3 idi. 
Bilalı:.!re h:ııık<.tlllll ıu.-r· 

kezirıe gidilPı'Pk ~onlPh\, 

Hiiviik MıllN ~ltıcli:si l'Hİ:-'İ ., 

Vflkili \ ' P. Bul'sa nıPh11~u 

HPfet ln~y ıarafıııcl;ıu ~t·

sildi. Halk, Bursarıııı irırn 

ruıa V<~ il~rlt•rııt•SİllP fll' ... Ut 

Vt>r'ell hu lt·ş •hhii~ii al~ ış 

lumakta \P sr.yiıınwkledir. 

Kaza Neticesinde 
Ölen bir İtalyan için 

bir ayin yapıldı. 
Ankara l ı\.:\ -- hir 

kaza rwliCP5İnıle vt•fat 
eden İlalyarı w~uıici~iııin 
istirahatı nalm k~iıı Mola_ 

• 
cliharidf' .-\ğustosurı 13 
iiııcii pazar· giiııii yapılaıı 

aviıw ıualıalli hiiktiruetin .. 
da w~li iizeri ne Türk kon-
solo"unun ;~ıirak 

lınhcır 31ınmı lır . • 

k ii m 1.-ri su u 1 a rcl ı r : • 
Ecıırhi nwıııltlkf'llcrıl.-

~ı·_,alıal PlnıPk istiyPrılt~

riu dH\'İZ ilıLiyaılan talı 
1 

dit •·dilıııi~IİI'. EcrH'hi uwm • 
it kPllt>rt• ~eyahat t~lnıtık 

istivt•nlPr~ asgari vliı v~ ı 

aza~ııi iki diz .liralıi d<h iz 1 . 
\'Pl'İlt'Cf·ktir. 1 

Ecnehiltıriıı Tiiı·kivt•d ·-
• 1 

ki ktızanclanndarı cıkara-

hilt•ct>klPı:i uıikclaı: lwr l 
tİİrlİİ Vf'f'"I \ f' lt\V~ İf:ıl ı :"" 

cıklı~Laıı Sf.\ııı·a kalaıı nıik-
4 

da 1'111 iiclt~ hi ri d i r. 
• 

T ii ,. k h· t• d f' i r a el ı o 1 ~• ıı 
vt~ t-Cııl'l;i uıc)nılt•kt~ll» otu~ 1 

ran şal!ı~lar lıı)r ay azttıııı ı 
il,i \'İiz lira eıkarahilt~Cf'k-. . 
l••rdir. 

Eski 
lWll llCll . 

kararrıaıııt•ııiıı orı 

uıaddf'~i k:ıldınL 

uııştır. han~ala:· tloğr11danl 
dogru \':t döviz vt•rmiyt~ - 1 
cı•kler \'e hih·rnııım döviz 
iJıtivacları kauıhi\o rnii-. . . 
diirliiğiirıürı viıt>Sİ ilt~ tP. 

ıııi11 edilPCP~tir . . 
Buııdarı sorıı a ihracat 

lacirleri gii111ı·iik heyan
na nıtalt~ri ııi n hi r 1111~lıas1111 

d a k a m h i v o 111 ii d ii r Ei k 1 P 

rine lt"vdia ıııf•clıtır ol:ı

ca k la rclı ı·. 
1 )ı~\'let tılf' ıııu rları ııı ıı 

lı ;ı r iç : u P 111 I P k t'l l ı · n • · ~· a p a -
cakları St~valı:ıl icirı kt>ıı -. . 
dilt·ı·iııt~ l:lzıııı olaıı cli>viz 
i lı ti \' a el :ı r ı 1 c,.. ı \' .. k i 11" ı· i . . 
hcveli kar:ırivlP. vPrilı·-. . 
ct>k tir. hi r vazifo i il' lıa ric . 
nıt•nılt·k<'lh~rt• gidt•ıı ku -
rİ\'t•lt•rirı döviz ilııivacları . . . 
h11 fı.lldPrı lllİİSlP~IHHlır. 

Burulan haşka k:ırar

lHl 11u~ı1.. güm rii k ıııu k buz. 
larma giimriikltırce cter<'P
dilrcPk 111«-srulıal \'t~ ıivaa • • 
uırravarı 11 iinıriik m~khuz-o • ~ 

larırıırı nuslıai snııi)Pltıri 

fiz.,riııe düviz vPrilehilnın

si iein ifası lazım :,.{elPrı 
• • v 

nıuanwldt•r hakkırıd:ı da· 
lıiiküuıler vaf'tlır. 

• j 

B1111a ıııukahil Sosva-., 

listlere fırkada nıiihinı 

vı~ hillıas:-'a milli i~i ko11l
f'olii :dtmda hulu111lura11 
idari şıı lwlı~l'dt~ vazift·lt•ı· 

"erilt·cektir. 
l>alıili siyas"I ıaı·ilıiı.dt• 

lıu tPŞPhlıiis ,\1. Musoliııi

rıin t•ıı ciiretktır t!•s.-hhli-
~ 

siicli'ır. Sos\':ılist lid!•ri 
~I. Kalcleru·ıııı \I. ~luso

liııirıin tf'klifirıi kalrnl t•dip 

t'l rni yPcPği lıa k kııııla Pfk<l- ! 
rı ll rı ı il il I i "P. co k fl) lJ lı l t' l ı f -1 
tir. ~J. \lo·.~oli;ıi ılP. ~I. Kal 1 

)' aı1ğıı1a 

i:ıdt~ P.diLliğı' takdirde f 
Şist (ırkaStllil girme)'H it~ 
1 1 - .. 1 ı · -. . .• ~~ Ol lJf'Ullll SO\' t'l l"l \• :"\ . ~ 

~J. ~lusolirıi saJı~i lıiirr 
• 

\Pti dı•ğil kollekıif ıınrr 
yeti vt~ı·nuwe lıazırlaı11I 
- •• 1 ı=-·. 1(11 
"lrll "'0\' f'( 1 crı l'I v·· \'t' ;-., .._ .. t> u 

uıakladır. 

llil:lrıod_. (1 ll~trı uıı11 

miyP M. KeltlPrarıırı ıl 
riisllliğiı ile nliruıuıı .. 
•·ğt~r hirlt•şnıe ~lal.ak~~ 
edt•rse sernıa\e ile 1 

aynı za111a11da
0 

~·arılı 
Pdt>c'•gi ka rıaa ti ndetlir· 

I{ tıı1dal{ 
- - - ----

Yunanistan cumhur reisi kim olacak 

lsıaııhul 2 11 llıısıısi» - \ 
.\Liıı:ıdaıı ist;ıJ1h11I ~t:Zt'IP-

' 1 

• . • ~1 ~ 
rıaıııstarı ıcırı \arıııırı· 

- • 1' ~ 
da k ~ on ıı ı a k d •~ ıı H' k ( 

lt·ı·iııt• \azıldıuırıa cr(}n~ 
• :--, ~ t 

cağıııı sih l•·rııistir. 
. Basvt>kilin l;u erıdİ~ Başvt~~il ~I. Çalılaris gfı_ 1 

~ 

ZPlf'cilPı'•' .\1. Zaimi~in f Pk siııt~ rağrıu~11 lıaşk'ı 11 

ua hidcn 11t-le11 h<i bP.•·li ı·a I' cu mlııı ı· rris:i i ııti lı:ı p 
1 

tıdilt-ct·frini iimit tıllifriııi 1 
' t..' 

•• :-,1 , . ..,,·, ~ 
gorı~ cuuı 111r re1s ıg 

ı•iiııkii hu makam iciıı has riıulc mıılıaliflt•rlt~ hi'. 
l:ışıııa ıerııin t•ddc11ıf'l1111 
.ll. \'t•rıiz(•lo..;uu nau>ıt 

. .. . 
ka hir fırka ııaııızedi b11-
luııu11yacair1111 H~ san•l .. r-ı • • 
hiivlı~ hir 11a111zt~I cıkarsa . . 1...... . t ılı' 

• 1ırı111 l\O\ :ıca uıııa ıııt 

r ~l. Veııizt>lcıSll ka~ı t·l-
:--ı • • :'"\ • ~I 

kak rıazarılt• lıakılııı·1 

' 
ııll'ktrdir. j Bu lıaliıı Yu- dıl'. 

Bal{ır 111acleııiı1e lılaşıyorııı 

Ergani demiryolu dahili istikrazının stJ 
tertibi de satılığa cıkarildı. , 

Bu devriıı en ehemmiyetli tasarruf ve k3
' 

zanc yolu bu tahvi11erden alınaktır. . ~ 

Y üzdt 5 f o izli ve yüzde 2 ikramiyesi ola il bu istikrazı!l . 
5 
/f 

tertibi de ewelce ihraç olunall A ve B serileri gibi aJ•ni lıok ve ıdl rl 
yazları havi beheri yirmi lira itibari kiynıelte, haf{Jili11e mu/ıa' ~ 
200 bitı tahvilden ibaret olup, tanı talıvilitz 3 te birilli temsil elffl 
tedir. ·tJi Bu talıvilltr, kanun mucibillce umumi vt mülhak bütreterlt 1

1
fll( 

olunan daire vt müesseseleru, vı/!iyetlt!r lıususi idareleri ve btlt ol 
terce yapılacak müzayede, münakasa ve mukavelelerde teminat ·I 
rak vr. lzazinece satılmış ve satılacak alan milli emlak bede/lt'.(I 
tediyelinde itibari ldymttleri iizerirıden başrıbaş kabul olunur. . fi 

vil ve kuponları ile tediye/erine müteallik evrak ve senetler, fl1111 
ikramiJ1eler ve diğer muameleler istikrazm tema men it/ asına /;ti 
her türlü rüsum ve vergiden muajt;.r. . ıtl 

Yüzde !5 faizden başka, senede iki defa vapıldcak ktşıdt 
de kazaflan numaralara arrıca ikramiye verilecektir. 
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Hollandada Çıkun De Telgrafın Bnşmolcnlesi : 7 

(J azinin !Jienıleketinde : 

Bozkır' ~a Bir Mucize - Hummalı Bir Yaratıcıhk Gayretinin 
Hayret Verici Neticesi 
YhN i TÜHKI YE'NIN ÜHNEK :EllBI: ~\~I\ .\ iL\ 

II 
s11r'u11 gt•çil \Pdtıli~lerirı- lcAuiu icirıd•~ 0.;uıaıılı Pa-. 
dBıı 'PllPr, L·1 dar gihi clı- di ·.ahlan laraf111cla11 isk(tn 
~:.nya l ışarak akmış bir t•dilmiş 20,000 ııiifu"u ilı-

haldt• .• ark nıfılıallesi "Ö- liva f•d(ln ve kf:trvaıı is-.. .. ;, 
ruııtı)'Or ve aııki hu kı- ta. yo1111 oları - P kı .\11-
"1111 lopt·akları Y:.tluıl vol- kara'ciaıı, saki uzaklaşmış 
karıik lıİI' OC:tklilll fı~kıt• · olııp Şf'lır'İll kadim Sahİll-
llllŞlll'. Bıı iki kı"ım ara - IPri ilt~ lıic hir ıuünasPhel 

• 
. ıııda lıi<: hir hağlantı hilt' \P ıuıak:ıyP ·p~·p girişmez. 
Y?kt~ır. ( Y~11i) ~n-.ayor; .,Plıri11 ıua11zara~ı daha zi-
(~ kı} yava Y~Haş, rakat \ade iki ~p~'t1 pek h~n -
ıııutlaka öliiyor. Siıaıcli nıil Zl)Or : 

me. aft1 lik hi·,. nıt;hile nıa. Biri~i 1850 dı' l\alifor-
lik olan yt1 rıi .\rı~ara'nın rıiya'd:ı bil'iııci Goldruslıs 
Y•~ri rıde t o . erın t-ıvt1 l lıic 'l.(t ma rııucla görilltııı lıal , 
hir şey ~'oktıı. (~.\ZI keu: ve diğt·ri dP .lııh·s Hoıııa-
diııılen evel lıaşkalarınm ius'i11 Paınpas'la~i fa11ta1,i 
nıiitPaddit tlefolar yarat- .• l 1 hri olan Ooııogoo Toıı-
uıak istcdiklPri, fak:.;l mu- ka'rıın nwrızarası , yani 
":•ffak olamaclıkları birşe- hcırici lt1 sirlt• olnıak~ızın 
lıır yaratnıı lır.Esa en Kii- f..Prıdiliğinclf'u 'iicul hul-
~lik .\ ya'da :.adr.t olarak: nıuş hir P~ ile zor ve 

lfor de' rirı zarPr sahibi cebir ile ''iic·utla getirilmiş 
ycnidPrı yapıııak hevP iltı hir ŞP~ aynı zaıııaııda gö. 
me,eudıı y(ı kmldisi talı- riirıiİ)Of' . 
rip etnıi., yahut gaBinıet llrr Ltll'<ıfla hnıunrnlı 
lwdiyPsi olarak haşkala- hir tarzda irı.aal yapılı -
rıııa vt>rnıPk. urPtilc P\k yor. Pror·nr.lanserı i~nıirı-
.,~lt·nıişıir. F•ıkat yt·m hir <le hir .\lnıan ~Phriıı pla-
~P~ )apılnıı. Ufğil:lir. Bu nını ~apnıı~lır. \Tt>ııİ hi-
llHJ\affo~İ)PlGAZl\·p IH\- rıalar hu plana güre \Iİ-
. ip olmu tur . · dırım siiratilı-! y:;pıluu;k _ 

Ankara'mıı adı 1923 len ladır. ~J. .larısPıı, Y~ui -
•wt•I Augora, )Hhııl En l ş11hri iki nıulıleşPm L>iil
giidi idi. Daha f'\'t•llPr<le var ile ayırıııı~. hu hiil -
clP Arıc~'l'a clt111irdi . Ve j varlarm ortasında - oto

\I) tlıologit>ııiıı \'f'rdilri m·•- nıohillPrin iizt~riııdPu kay-
hlnıata gürt" «Eşt>k k~ılak~ dığı miikt~ııınırl asfoll y~>I 
lı Kr:ıl ;llid:ı '» larafıntlan hO)' nrıca - kı men ağaç-
kıırulclu;;u nıtır·,,· · 1 lar clikil111i. l<1 rdir ·• YPu·ı-

~ ISP l t~ ı 

~Plıriıı huııdaıı c;ok zaıuarı ' .:Plıriıı Ptr:ıfıııda tla cl:ıi _ 
H\ Pi d' ıut~\ ctıl olduğu mu- 1 l'P\ i lıir hiih ar ta~a ,. \lll' 
tıakkaktır. Zir:ı hiiliin kıı- rtlilnıişıir. \'f' hu ~ıırrtlt~ 
nırıu ı'ıl:i dt-vauımca ıııil- t'!"" i .\ ııkara Y t>rıİ:.;ı lıir -
lt•llı•r ı\ııkara\ a l'a;;lwl dt•ıı larııaıııPıı Lt•cı·it t>cliL - . ~ ' 
gos\,·ruıişlrrdi:·. ıııi · hir vazi) N almıştır. 

YAL:NlZ(Yh.ı.Jİ)!ttfEB,'i Bir lıiikfınıPl nıPrk~ziuin 

V] hill'İİUllP lllİİlıiıtı \'f' hPlhi 
~ M UTJ~~BI1 .. [lDİI{ biraz tlil gayri ıııiıtPc.ıııis 

i Harici posta telgraf i 
1 havalesine başlanıyor 

Aııkara - Bir müddt>l· 
l<'ıılwri muattal hntoııaıı 
lı:n·ic] po, t;; ve tt'lgraf 
lıa valrsi muanwlesiııe ~ e
ıı i <l ~ rı lnt) an ura k lı r. 

rmunı miidiirlük, baş 
miidiirlerlP, hangi devlet
lerle ıııuarıırle yapılaca -
ğıua dair muhahcrP Pl -

mektedir . 

Po la ve lelgı·af u rnıı uı 
miidiirii Edip Cemil hey 
)' al,ırıdu Garp Anadolusn 

\'C Trakya vila~·etleriııe 

gidecek tel•rraf ve flOSla 
~ l'ı 

işlel'İııi te'tkik edecf.klir. 

Posta müvezzilerinin 
elbiseleri 

,\ ıık!l ra - Kendisiıu~ 

miiracaat t'ıiilcn mulıtrlıf 
müesse. eler, hn sene pos
la telgraf ıııİİ\'czzilerirw 
\'t~rilt")cek oları elbiselrri 
(tuca k on haha ra k acla r 
yetişti rebilt·cek lcri n i lıi 1-
d i rruişlerd i r. 

İzmir - İstanbul 
telefonu 
--~-

Ankara - Jzuıi r 

Mersin 
Piyasası 

K.<i. K. s. 
Parnu~ el SJH"<~~ 36 
İ a rw 35 
K aptı m.d ı 34 

Kozacı parl .ı~ı 33 
ianeçi~icli 2 25 
)erli o 2 

Bc1 yaz)apak 35 
Susanı 8 
FasuJ va . 
Nohu l 
lercimek 

Ku. \eıııi . . 
Kum darı 

Cr ltik 7 • 
Yulaf 
Acı ('t1 kırclPk 

• 
Toz şeker 
({alı ve 

Cav . . 
l{a la\' . 
B:ıfıar 

.\ rpa :\ ııadol 
» Y t)rl i 

Pil'İllC . 
İnce k11pek 

1\ a 1 ıı ı » 

l\ara hiihPr 

ıcı . 

4 

5 
6 
6 

5 

50 
~f) 

50 
50 

2-87 -5 
23 
~ 8 25 

100 
240-230 

188-190 

90 
3 87-5 

3-25 

17 50 
1 50 

1 
85-86 

Borsa T elğraflan 
lslanbul 

2- 9-934 

Tiirk altumı 9 ?. ·> -"" 
isLPl'Iİ11 618 

Bolar So-75 

11 ı·ank 12--06 

Liret 9-27-84 

Nevyork 
29- 8-934 

13-22 

Liverpol 
2-9-934 

llazır 

Vadeli 

,, 
lliııl 

~işadır 

Limon tuzu 

7 -15 

6-93 

6-88 
5-21 

Salm nsa fi zevlin Y. 25 

16 
70 

50 . 
)) iki nc~i 2 3 

~lısır darı 

Ça\'dar 

» » ecnebi 

2-65 
3 

23 Lira 
» » » cu vah 20K.50 . 

bugday Yerli 3 
i rıci r l O den 11 

i L l H 
. isatırıın bir Hll ev .. J i~- Tarsus Mal .. d .. ı ··.. .. d 
ııı.ıli için ~:ılı ılıı'.aktadır._ 1 mu ur u~u n en 

Balıkesır, Manı a, lzmır Buğdayı koruma karşılığı h:ıkkındaki 2466 
aa·as111da t('lefon direklt'ri 1 1111n.wr:ı1ı kamrn hükiimlt")rinc tevfikan (ıoo) lira üc
clikilıuekledir. I "·llı hır kontrol memuru ile (70) şer lira ücretli iki 

Pnıu m ıulid liri ii k dalıu vr. 45 lira ücretli ui r mu lıafoza memu l'iu k larile 30 

e\'Pl balıke. ir, hm·sa, İs- lira iicrt•tli clörl lwkçi içiıı yeııiden imtihan acılmak 
taubul ara:ırıda nıulıaht~- ~urtılile memur layirı edilt'Ctığinderı talip ol~nlarııa 
reyi temin etnıeğr. çalı - 15 9 - 934 Cıımar·Lesi giiuij . aal on beşte evrilkı 
şacaktır. E~ ltll sonlarrna 1 nıu hit<>lerilt~ birlikle Taı·sns ~lal.ııiidürHiğiine mlira· 
doğru bu kısımda nıiikfı- caa~~~~~:iıı olunur. 4 s- 12 
ltınu·lpn• ha · lanıua. ı muh 
lenıPldir. 

İngiliz Lirası 
Louclra l ((.LA» lııgiliz 

v 

lira ı hııgfııı yt>Lmişlw~e 
karşı yt1 tmi dört kırktan 
urctikce ~orıra 74 t.~lliht·~ 
(..._1 • • ı 

ilP kaparmıı l11·. 

~lazhi lı·;;-11 ı ı v · . • • • :-ı ıc a ıaşı\'au urı.'ıtr· arı ı Plll~f'lıiı·dp top-
lııc hır ııwıııll·k<'tt • larınıı~. lır· . Y(Nİ MERSİN 

EAGLE 
. •. .. r, ıııa · . 

zıııııı lıııkıııii lıtırada ol l)p\ IPl tl:ıirPIPri, Bau-
dıığu ~ a d a r az \fl kalar, ~Jilltıl ~lrcli~i, Po~. 
İlilıarsız ıltığilclir. \lazi ilP talıa11P, .\dli)<l :;al'tı)ı lıPp 
tarihi, ~alıut 1 iihiirl'I ıııu - )euidir. irı~a larz VP üs-
~·~~cPlı4• ''t' rııu k a) l'~PIPr h) hıı, : tı:ıl:alli rııu lı iltı rt~ 
ı_çrn .bir :tl'ZIJ dll)lllmadı- iklin1t• rı \t) :ı~rİ ~l'flİIİk 
gı gıhi hii~lt• hir hare el ve ilıth.ıca ıl\ğuıı oluıJk 
manasız tıddPtlili\.or. z1•1 .. 1 1 ~Sonu l';ırw-
y . .r < -~~~-----l'fll~Plıir L;.,lt'dl'fl \f' kn _ j ı·ı Burada lklfm 7akıeı bir yaz 

l ve dondurııeu bir kıt yApır. 

Jüshası 5 kuruştur 
I 

Abone) Türkiye llariç 

Şeraiti için için 

Senelik 1200 Kr. 2000 Kr. 

Allı aylık 600 1000 

Üç aylık 300 500 

Bir arlık 100 yoktur 

f 

.. 

L 
E 

II ükınet Caddesi N o. 26 
Ömer \ ' asfi t~ Osman I~nver Çiünü geçmiş S;lyılar 20 Kr. 

/ngiliz çeliğinden yapılmış EA GE 
bisikletleri dünyanın en eyi bisikletidir 

1 
----·-----------· •Rllmlllllllllmttılltlllıttl~lDWlll• 
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i l A N 
Mersin it~alat Gümrüğü Mü~üriügün~en : 
niinıdig\im\iz IHlİlllt~~· yiz\iğİıH• bir V('kil ;ıl111:1(':ı · 

ğırıdau rıwmur·irı k:.uuıııuıııııı 4 cii madcfPsi11d•~ :,:ızılı 

ŞPraili h:uz laliph~ rin twr.ı~ı ıııiisl>ih·l··ı·il , ~ ~ - n · ~H4 

Cumartrsi ~ünü ~:.ıat Oll lu~lP nıiııırii~ıe ' ;ı fHl:ıc:ı k ..., . . 
olcuı uıiisahaka imtilaarıına i~ıirakl«~ ri ihirı oluııııı· 

On Ye~inci Tertip Beşinci Keşide 
11 Eylül 934 tarihindedir. 
B ü y ü İ{ i k r a ın i y e 

30,000 Lir adır . 

mükafat 200000 liradır . 

I .I a ı·f l e1·i 11ı11 f-Iepsi 

her nevi . kitap , 

gazete ve mecmua 

bını deruhte eder .. 

ta-

3-9-934 Pazartesi günü borsa satışları 

. Nereııin Mahıulu MiKTARI F . .\ LICI S.\'t lCI 
malın cins Olduğu K. G. K s . 

:\ rpa Ceylıan 60000 1 ., .,12,fi ~1. Humarı i lluc.ı zacldlıf, ıl 
i) 

Bt>~ir ,.f. Anadol :~oooo i) l_;rfo T. 
" 

15 
Yulaf Yerli 200000 ~ 78,ö isak , .• ~ Alher hdıar ~<iS:ılİ hr. - . ~ 
Nohul Osman ive lflOOO f> ~() l' u rfa ,,, . .\ hıl İİ ITt)Z k t• f. 

"' ll u i rıi t•f . l1ersin 15000 D 50 . \. 
" . ' 

Osmaniye 15000 n :;O . \ 1 i N 1\ a ı i •· f. ,, ,, 
~Jersı 11 37000 5 50 ~I. Sipahi Erırir Z .\li 

r'I ' ,, 
Alı111t~I f' f. Yulaf T 45000 ') 70 M. Hu marıi arsu s .... 

Sos:lm H200 7 50 Cima il v ·~ .A l i t• f. " ,, 
l'ulaf A vas 100000 .. M. Humani H t~ uı 'lİ t' f. t1 . 

Urfa T. llüfıii Z, Sad~llin \ q ta A ııadol 75000 ö 55 
Acı eP-k inlt'k 5000. 24 ll. Sipalıi ,, 

" . " 

''e Üt3Şi tlidi r • 
yeı11 

kartvizit 
' dauet 

kartları : zarf , kağıt 

başlıkları tabedilir .. 

Bu dı·fo İsta11b1 

GÖZ SEH.\IT avdt•l .. cı .. ıı 
• ltıh:ı~sısı Hı•!..tor ~ --

\I_ i~. lt·sl imi B. \' oir 1 ı rt paZ . 
• :"'I 

)) )) 11 a s t a n ,. catlcl 
~L lıazıı· 1 )ok lor .\ h 'ullah 
\l. "" lıiı· hafla z. 
llıt!~aza bir llaf . 

y•~11~ ha tlf'!'\İ ııclt>ld • 
\1. ,·.hirhafta z . 

tlairesirıclr. hasl 
lıaıır kahul etnwğe 

ll. v. bir hafı.a 
ıuıştır. 

)) )) 
~1ua\'ene sau 

F T 
., 

vapur, 30 ... . Öglr.dPn evel: 
hazır sek izden on ikiye 
". afi har ~~rrfıı0d·. den sonra ond 

orısekize kadar. 
Yeni Mersin Matbaası -"' 


