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5 KUHUŞ 

•• -- ·- Yoksullara 

) ardım etnıek için biilün iıwe 
iizlii yuıdıla:laı·a i)nümiizıleki 
ı,avrnnı ne giiıcl hiı· gündiir. 

~ 

-- ~-

ON Hl HlNC1 YIL SAYI 3107 

kuruitciy bir Mart& k8dar k8pandı 
Kurultay bir Marta kadar kapandı 

Başkan 
büyük 

•• 
Kazım Ozalp , 4 üncü kurultayın başardığı 
işleri uzun bir söylevle anlattı, alkışlandı . 

lstanbul liman ve rıhtım şirketi üzerine Şükrü Kaya ve Ali 
Yalçın Kaya' nın kurultaydaki anlatışları beğenildi . 
KARA: 23 ( A.A) - Ku

rııltıy bu giin lıiri Hef et ( Bursa) 
::

0
• diğeri de Başkan Kazım Öz

.. P 111 bo .. kanlıldaruıda olmak 
llZtre b' b' . ır ırı ardınca iki toplaolı 
Y•Pwı§tır . 

. RurultaJ im toplantılarında 
Slind ı· · e ıgınde buluıınn kauunlau 
Clnaylndıkıan başka gelen evrak 
~taaın(ln lıulunıh Lütiio kanun ~ 
~tı ua göndeliğiııe alarak fizcıle 
tıııd~ .. Ü •• 

~ gor §muı ve onaylamıştır. 
Kurulta)ıu Liiylcce bu gün 

onnylnmış olduğu 24 kanun ara· 
lnda İılınbul rıhtım, dok , e an-
lrepo ·ro k . . k . . r anoııııu şır ctınıu 
lbılla ·ı · · rı e tmhyız haklarının satın 
•hııınaeJ için bükfinıetle tirket 
1

' 1 ın<lo bu ayııı 18 inile imza 
edilen wuka\ eleııin ıastakına ve 
Lu urclle hükı1mete gı·çen işlc
tio lali ye bakanlığınca idu~'"i 
1~ira aelalıiyet •eren kaırnn layha 

ları ile J934 vılı nıuum muva:r.c
ne iue giren. dairelerin bazı la -
rınuı bütçeleriııdcn l l l bin lira· 
ııııı iud' ·ı k J • • ırı ere Juuun 78 bm hra 
•1111 • 1 n ) ıne ıu Liitçelerin başka 

:~ ıllaruın konulması v~ 36 bin 
ıra 10111 da yeni açılan Lızı fa -

"
1llara fc, lrnliide labsisal olarak 

"erilmc i, Türkiye - Yunnniıtın 
·~· mdnki ikamet ticaret ve ey· 
rı ef •in muahedesine nıüzcyyel 

Dil kurumunun 

Veni çahşmaları 
sa•• 

OğTCndiğimize gfüc Dil K u -
l'unıu yeni hir çalışma} 11 giriş -
lbişliı· . JJn çalışuıaıını nmaeı Tu
tanın dergi iyle ortaya atılmış 
lUrlii karşılıklar if'indc bir tane. 
İııi scr:ip onu kullauı a J-.oymak
lr . Bunuo için hunra düıUoüm · 

leri yctiş~İn bir dilden almak im 
du .. .. 1 . unum ere uyan i;ı tür ke·~ 
•oı( · b 'cıı ulınnk )Olu tuıula('aktır 

eti kin ılıl olarak fraosı:r.ca ı·Jc 
1111acak ~erek olen yerlerde al 
<ırı"a , iugiJııı·e özlere de lıa -
ılu ·aktır . Her Mr Fransız ii-
111llio aulnttığı dii.,iinı·clcr ı,ırala-
111'uk buıılrırın düşünce famıJyl\
dıı• ~iiz ouiinde tutularak lıcr 
ll~üııccııiıı Türkçede uaeıl Ö) le 
" 11,1 1.~4.:cği helli cdilecf'l .. tir . 

1 tırk.·c sözler kondukça blın 
~111 O nınnlıcada karşılığı ohm 

1
1 ll•·ı iizler <ll' yanında gö tc 
Ccekıir . Karsılı"rı bıılmakln 
,., .. ._ .. b 

llıt Çtıkilen özler dabu on· 
)a bırakılacak, knrşılığı bü} iik 

l
r güçliik olnıaksıııu belirtile· 
tblc .. r oo ıra} n alınarıktır . 

İl CJylee•ı• kouıılau karşılıklır 
I l<tırumu Guıel i)zeyiı11· · bir 
ıa gi' "l ı-k 1 v • I Jru < u ttıı oıırn n~gt~nı-

l«lz.11u Özalp 

anlaşma ilı• Ameııka tebaa ınuı 
istekleri için l iikümetimizle bir· 

letik ınerika devletleri hüku -
meti al'asında yapılaa anlaı.ma -
laı ın tnstiklerine ait kamın laylıa 
la l'ı vauJı . 

Bu günkü tuplaııtıda Tiirkiyc 

'C} a ) abaucı bir wemlekcttc 

Türkiye ve 

~lktüı tnatbualarıu dağıtılma ı 
ve Tiirki) eye sokııJına ınıu bn -
kanlar lıe) etinden müstacelen 
karar ıılmmak iizerc it: bakam 
rım rmrile karardan (ince topla 
ııılabiltceğl , sol .. ulma ı ve dağı 
tılnıa ı menoJııomuı; mal lmalPırl 
bileı ek Tiirkiye) e solum 'e dağı 
ıaııJııriıı 50 liradan 300 lirR)U 
kadar ağır para <'ezasına çarpıla
cağı lıaklcıııda matlmat kunımıı 
nno 51 iııri ıııaıı.lesinılc ) a1nlan 
değişikliğe ait kaııun da orıayln
mış 'e de\ let şurasınrla nçık lııı· 
luııaıı ezalıkların seçııni } apıln -
ıak ılevlel .urası umumi kfitipli 
ğine Gümriikler nmum mUdürü 
Cemil , azalıklara da valilerden 
Mu~tafa Arif 'e luanımer seı;il 
mişlerdir . 

Akay idare inin kıuhk4;y 'e 
l:laydarpıışn yolcnları için klip . 
ıüye > ftJHıl'Bcağı bitişik i ktleleı·e 
upılncnk masraflal'm ) arı .. ma 
İstanlml Belediyesinin iştirakiııe 
müsaade veıcn kanun ela im giiu 
kurultayca oua} Jıııırn :kenul!!ıır
d111 lıiri olmustur . 

Bu kamıııuo maddelerine 
göre, Belediyenin fııı masrııf a 
i~tiraki 125 bin lirayı geçuıiye-

cek ve iskeleler üzerine yapılacak 
kira yerleriuiu bakımı, akay'a 
geliri de Belediyeye ait olıcakıır. 

- Getiıi !kinci firtikte -

Sovyetler 
iki devlet arasındaki bilgi bağlannı ber

kişfirmek için iyi bir çığır açdıyor ------. -----~ 

Uzak Şarkta durumu bulandıran 
duyum yalanmış .. 

1osko' n: 21 (A. A.) - \ asıf 
t.' ıııarıa 'o' yetl~r LirHgi bilgi 
Al nıl~ınisiııin diiıı) npılaıı toplaa
t1 ında akdenıi iiyesindtn Ba) 
Snmcilo\iç'uı ikinri Tiitk Dil 
kongresi ve'l'ürk So')el bılgi 
ın ünasebetleri hak~ ındaki rapo· 
nı okıınmuştıır. 

Kabul cdildrı lıi r kaıar ure
ti1Hl • genci toplaıı ll iki ılocıt 

memleket nras mlaki bilgi l'aLı 
t }arının peld~tirilıne ini k" nııc:
la cliimlıyrırak Tiirkİ)e ve .. ·o,
yetler birliğı arn ıncla bilgi ıuüna· 
selıetlcri komi yon nnıın faalh e 
tıııi tn \•ihetmişlir. 

Türk ve So\) et hi'gilcriuiıı 
jlitiıaki) le Tiirki) e lıakkmcln ) a 
zıhıra tafıc:iı: cdilecrk Türkcc ve 

H ıı ea olarak husıı~i bir dcgi ~ı 
kıırıl ına~ı d iişüoiilıneklc: dir. 

da fotoğraf ve ııefcr d, kagıt iize· 
rine ha;.ıı notlar alnıağa başla 
mı tır. 

Zabit birka\: gün C\' tl kô) ürı 
kar,.ısıııdaki bir Çin C\İudrn ka

çan 7 yaı;ınde bir çorukla bir 
hafta e\\cl 'o\'yel ı:.ınır ıunharı?. 
Jarı tarafından le\ kif edilen biri 
Koralı \ c (ilıiirü Çinli iki Man 
çurı kö) lü iisbnii arrıınak için . ı 
nırı geçlİtiİni &Ci) Jrıni..tir. 

Japon zalıiu oLOınolıille mır 
ıniifı~esi kıuagahıua t:vkedil 
mi tir. Tahkikata dm am edilmek· 
le( lir. 

fo l,.o, a: 24 ( A.) - Kal-
ho:darıo ökonomik durumlarının 
pcki§tiıilııH·si ama ·iyle Komiioial 
fırkası !\terke?. Konıitc~i 'c halk 
1 .. omsede ri IH·ycti Kol lıozlalnr ııı 
1 1/1933 ı,cnc iadcu f "'el olan 
\C yekunu 136 mil) On l39 bin 

- Gerisi 3 üncü firtikte -

Rus ve Türk 

musikisi 
l Yeni Yugoslavya kabinesi 
1 

)lu kora : 21 (A.A) lz,c .. tİ)SI 
~azrtcsi SovHt rıulyo koınitt•eiııin 

Hu halk mıı iki inin ııaı;ıl ·ava 
·ra vıı~ ilnlemi§ olıluğuııu gö termek 

için tertilı ettiği kon erlcrrll'n hulı~· 
cdrrek di' or ki : 

iv evtic'in yeni kabineyi kurması dolayısile 
çekilen ve alınan telyazılan 

Rus halk 11111 iki iııin IHtg;iınkii 
modt•rıı e\ iyi" iııi bulmak için gcçıi~i 
ııınluılrlt"rİ lııı kon!\ı'rlı•r uçık<"n p;iı • 

termektccfir • 
Bu tunıııiilde ,. as olan 1ıreıı .. İp· 

ler 'l'iirk mu i k j,.j ıı in modern lıiı im· 

lr ••r.lıııck iı;in tııkibcdt>ı~ı•ği 111 ı•ıı ip
lrrin a~Rgı )Hknrı a ıııılır. 

Kublay için ihtifal yapıldı 

\ııkarı.1 : 21 (A.A) - \lt·ııeııı.-·11 

h.alırnnıaııı Kulıhı)ıu öHiuıünuu ) ıl 
rıı;nümü lrngüu lıolk C\ iude zuLitler, 
rııcrnurlın , rnuolliııılcr 'c halktan 
hli) iik bir kolnbulık içinde )tl odıl
ınıı; inkil.ilı ,.,, 1' uıııl111riycı ) olıııulıı .. ' 
lıer türlii fcdakaı lığı ) apruağa lıozır 
l'iirk geııçliğiui K ııl.ıiliiyın fenıgat 
lilkii iiudı• J.irle§ikliği tekrnr cdilmi , 
ünHi ~eııl'İn re nıi ııı 'ra imle a@ıl· 

nıiştır. 

Türkiye Japon sef' l'inin 
~öleni • 

\rıknrıı : 2.~ ( A. A. ) - Mı•m· 
lt>kcıinıiz<lt'u nnılmok:ın ulau Japon 
lıü)·iik t>lçiflİ lıugiiıı Aııaılolu kulü
lıiindr lıir \ t•ıl,ı kıyıtfı•ti \ erıni~tir • 
'Y enwkte lla~hnkan İ@nıP.t İuiiııii i16 
dıs iç ' • ökrııwıııi ışlrri hakımları 
ve güuırlık. ınlıi .ul,ır hakanı dı~ 
i leı i lıaknnlığıııııı Heri gdl"nleri ve 

§rhrimizdr. hnlnnnn hıi iik ı·lçi ve 
ııı a lalını güzarl ar 1.ml u nııwştııı'. 

Bafra tülüncüleri 

B:ıfrn : 24 ( . \. ) - llafra 
türiiııciilı•r l'iirk aııuuinı şirketi 50 
bin lirn sermayesinin yüzde onunu 
iş hunka ıım ) atnarak uıul.:a\'clcsiui 
\ ek iller lıe) cıiııcı· tıı rlik edilmek 
i~in ükonomi hakanlı~mn göııtler
nıi:.:tiı . 

Yurtta saylav 
• • 

secımı • 
1 ozgaı : 23 (A.A) \ ilii)etiu 

lıcr )'l'rindf' lıiriın•i ı-cçif'ilt•r huzırlığı 
biııııi , defterleri )rrleriue a ılını • 
ıır. 'J'c lıiı olııııtm ııiifıı o giire 'ilii
) et bu rlı•\ n~dft h ayin) çıkııral'ıık
tır. 

) uzgot : 23 (A. \J - 1 aılınlcırR 
İ)'a al lııık H'ı·ilını- i iizN ine kadm· 

larııııız halk fıı ko ınu giı nıekte, ikin· 
e·i f'!ı(İl.'İ ve: l ıırnın nwPIİt! ii)I' i oln
lıilnwk iı,;iıı ~iıııılidPn lı:ııırlnnıııuk· 
ıııdırlar. ) arın figlf'cl<•ıı ourn kıırlın · 
lnnmız lınlk o indı• lıii) iik lıil' top-

lantı ) ıp.ıcaklnr \o halk "'inin şu· 
lıell'riur )nzılu<':ıklnıdır 

Hafı ı : _ ı (A.A) tı'ıı ku kon· 
brnlarıııı irlnreyf' tııl"ıuıır rdilen Gi
rf'sun t) IA\ ı uı i /\ kknJ :ı lıugiirı 

lllf'mlekı ıimi~ı g"lmi tir • 
l~dirrıı·: 21 ( \.A) \ il:ı)ı•ıııııiz 

ele fırk ı kıızn ) e nnlıi e• konf!ınları 

lıituıi , ıir . 1 :ıkot \iliını idare hC'\CIİ 
lıo knııı İlırnlıiııı \krnoı biitliıı kon· 
gralHrJa lıııııı lı11l111111111 , fıı kal arla 
uzuıı lıo) lu kouıı mnlnrla , kongra· 
lurııı dilı·kleriııi dinlı•mı.,. \ r. on giin 
iirC'u ı;ı )ııhaıındıııı lıııgiiıı diiıııııiiş

ılir. \ ila\l'ıt<'. fırkada \'C lırlNli ·NJc 

a' la\ EH'ı·iıııi lınzırlıkluıı de, aııı t'I 

ıııcktNlir. Kudıulıır fırka a İİ) ı 'o· 
~ılııınva hrışlamıı:tır. 

~---------· ---------~--
Bu miine eLetle en hararetli 

telıriklerimin kahuH.inü ril'a ede· 
rim. 

l\lem ll'ketimi:.>. arasında me' -
ı ut olan ınüoaı:elıctlerin İAtikh.
linden tamnmiyle emin olarak 
şalı i vefakiirhgnnı ,-e Cnmhuri-

el lıükômetinin .atlık do tluğu
nu tekit rdrıim . 

ismet lnönii 

l 1'ıirklye Harici!/(' Bakam 
Tevşl/\ Rıişlıi Aras 

r llf/()Sf tl/lf/(I !/C n/ {ıu~/ııı lw /U 

Yevliç 

\l\K HA: 21 ( A .A )- )e, 
tiç'iu Yuğoııla' )U lın§hıkaulıgı 
ve dı:. işler hnknnlı~ım iizerinc al
mesı ve i e haşlama ı ılolayı i le 
kentli iyle lıaşbıknn 1 ınet fniinii 

'e <lı:.: işlt•r lınkam Te' fik RütlU 
A rn'I nrasımla aşrı~11laki ff'I ·111 

\arı ~t·kilmiştir. 

UıışbaA mı ismet lnömı 
A 11/w r ıı 

Bakanlar heyeti lıalibakanlı
gıııı ü tüme aldağını fu sırada 
sizi seJam lanınyı ve ~ah~i merbu· 
liyeliıni ve iki memleketin sami· 
mi ıloıtluğıınu oJau tam itimadı· 

mı hildirmcği tatla hir \.azife lt·· 

lıkki ediyorum . 
Yevtiç 

/Jalwnlar lıeytll başkam im~ 
revllç 

Belgrad 
lktidar ıuevkiiııiıı size te\(Ji 

olunması eureıiyl~ dnAl ınomle · 
ket tarıfıudan yük ek şalısııııu 

göster ilen büyük itimuılı hakiki 
hir Fevinçl e sclfi m lnrını . 

Aııkura 

Baş\ ckileı ,.,z.aifini derulıte 
ettiğim ırada size ülkelerimizi 
bir1'irinc lıağlıyim dos1luk bağla· 
rını ıı ht>rik i mi He tin cyliği ve Bal
kı.tn lıırııımııı km' etlenıncHi için 
nıii,.,lt•rek ga1.etelerimi7.le daha 

:\ 

ziyade kıınet hulat·ağı teminatını 
gfoul~ımckle lıahtiyarım. 

Yevtiç 

Halwrılnr Jıeueli Uaşbalwm 
ve /Jış /şla lmlwm Bay Yeutiç. 

Bclyrad 

) ük ek 'az.if eııizi clerubte 
ettiıriniz 1.umuncla hanı ·ollamak 

o . 
lfıtfıında lmlıındu~unuz 1ınzık tel· 

yazır-ındmı dolayı he1· flurelle te
şt>k l tir r:clerioı. 

Tiirki) "'• dost 'e müttefik Lir 
m<"m leket le iktidar mevki inin 
izin gibi kı •uır.Har hir devlet 
aılamına , t~ sizin kaılar sadık hir 
do tA le\ eli eılilmesıni görmekle 

nnıinıi ul'elfe t'\ inıııiı;tir. Ba .. · 
1ati1,_;111 ız a!il \ azif edt• tanı bir 
tnll\ aftnkiyetinizi dilerim. Ve 
eminim ki ılirny~tlc gayrcticriniz 

iki nıerulekr.li lıirhiriııc bağlıyan 
sıkı lıağlarl dalıa ~iynde kuvvet
lenılireı·ek ve müsmir hir teşriki 
me ni ile Balkan ulh H~ do tlu· 
l';uuu larsin ed~('ektir. 
rı 

Tevfik Riittil Ar•ı 

'--------···--------
Torossporun yılhk 

kongresi 

'l'orosspor kl ubü yıllık kon· 
gresini yaparak aşağıda adları ) a· 

zılı nrkndaşları idaıe b yttine seç 
nıişlerdiı· : 

Hami reisliğt.: Maşuk, fahl'i re 
i liğt•: Şakir Bozdoğna, faal rf•isliğe: 
Hasıh Halil Neici, ikinci rci lige: 

belr·di) e yazı işl"ri müdürü Vedat 
güçlü, umumi katibliğe: Ömı r Ke· 
mal 1 vezuendar muhasip: J lüsuü, 
knpdnnlığo: Nebi Menemeni~; au· 
lıklaıa : ı·cati epici , çinkograf 

Ahmet Rıfat 
Seçilen ycııi lıcyelin öııüınür.-

deki yılda verimli işler görnıt.leıi· 
ai umar va kendilerini kutlrırız. 

,---------
Oruçta 

Fransızlar 
Lehistanla da anlaşmışlar --

VAH~ \A: 2l ( A.A) - Et· 
ki "n' aşı·ılıırıı a:ı;ılığı açık bir nıek· 
ıulıın 1 ı•lı yıııt koru ucuları kurumu 
lırışknııı gı nrı ııl C :oı eı·kl eli1 or ki : 

l'rıın-.cı İll' 1 ı•lıi ıoııııı mli§terek 
ıııı•ııl.111tlı•ri ıışikurdır, fııkaı bu iki 
iilkı .ırıı .. ıııdnki ıc aııiid hali teına-

ıııcıı ~ıı)rıııı ı'uıu hir dunıııı gö lcr· 
111l'ktı,diı • ( lkiHı•riıniz uraaıııdı db-
:ultilNıwz hi1. lıir olgu hadıse geı. 
111..,ıııi ıir • 

Uizlı·r L• rım n ilı• 1 elıiıırını ara
~ıudnki iııifnka t•ııi lıir atılma ve· 
l'f't't'k malıi) ı•ııe lıir hn, a ·aralal'ak 

'c lıihiin ıuaue\ rnlaı ı Silip iiplire

··ek hiiylik ltiı likir ~·e,rryonı tnf"V· 

ıloıın gcıinııı·~c· ıığrasmakıayız. 

Fransız Parlemantosu 
kapandı 

P \ B l : 21 ( \ • A ) - Parlc
ıııcıııo 19:i 1 r~vknlaclt• toplanma dr.\. 

~ı~r gnzeteleırlc 15 ~e r 20 ;er 
~tık li leler kıhgında bildirile 
t ~r. Bt'. ~:w ~çio 1 lımbuldan da 

'.\loskovu: 24 ( \ . A.) - Knha
ro klan bıldiriliyor : 

' s uri uchıi keoarıuda \.e 
İman şelııinr. JO kilometre uzak r 
lıkta huluını \ erkcaikol•ıııki kii. 

Arkadaş 
Kurun bildiren 

Bnı;üıı giiJU'Ş (ı.52 ıln doğt1e·ak. 

iiğle ezanı IJ, 51 ele, ikindi 11 1 

:~2 de, akşnm 16.:~7 tf', )ıt ı 18.9 
ele okıınaı•nk. Emsak .) le olııe·ak. 

rt• ini kupoıııı ıır. Toplnnıılarıus H. 
1 · 11U,, ıorilıinılc' l<-krnr ha~lıyacak· 
lır. 

Dönebileccklermiş l nç kı.-ının ı;nğınldı~~ nula
~•ktaılır. Bu ırn·yd:ırıda Ktip· 
tı Bııy Fıııd da 'ardır. Konıis 
ıı 'lk 
, 

1 loplaıı!ı8ını pa?.arlesi )H· 
takıar. 

Ulus -

} iioc :! 1 12 tarilıiudc lıir Japon 
znhitiylı· lıir Mnnçuri emir nefrri 
ı.ıelnıisler \ e hir Kolkozlıınun 

~viııc girerek ) iyccek lıirt;ey i le 
dikten sonra zabit koyüa ortaşıo· 

Karadon ve şalvar yasağının başlamasına 
6 gün kaldı . Kendine, ona göre çeki düzen 
ver. Cezaya çarpılma ... 

------------------------~ 
Şar mut al.kıtı , r..hlıı uı.~ il 

Bl IJAl'EŞl'E : 24 ( A . A ) -
llt·zgı·I gnz<•lr i) ugo 1,1\ yadan uzak-
la~ıırılan ilk ~la ·ar aile ine tekrar 
I ugo la\ yaya girnıcg,. izin veri Mi· 
ğiui hildirmektedir • 



Firtik : 2 Türk Sözü 

Kurultay bir marta kadar kapandı 

Kanunların onaylanmasıııdaa 
ıonra kurultayın bu toplantı se 
nesi içinde gelen işler bitirildiğin 
den intihabın yı-nilenmesi de ku· 
rultayca onaylanmış bulunması
na göre, bu devrenin 1mart935 e 
kadar tatiline karar verilmesi 
dileğinde bulunan C. Uybadın 
Tekird•ğın takriri okunmuş ve 
bütün üytlerin ooay sesleriyle ve 
alkışlarla karşılanmıştır. 

, Dilimizin özleşmeıi itine bü · l yük millet meclisinin gösterdiği 
boğlılık ögüçle anılmağa deger . 
(Alkıılar) Layik budun tutumuna 
uygun olar~k çıkardığınız kılık 

kanunu , cumurluk desteklerinin 
bütünleşmesi dileğiyle atılan adım
ların en başta gelenlerindeddir. 

Ankar: 23 (A, A.) - C. Uy
bııdın Tekirdağ'ın bu toplantı 
&enesi için karar almış bulunan 
Kurultayın, 1 Mart 935 tarihine 
kadar tatile karar vermesini di 

leyen takririnin kurultayca onay
lanmasıüzerine Başkan Kazım 
Özalp şu söyleviyle kurultayı ka 
pamıttır. 

Sayın arkadaşlar; 
Dördüncü Büyük Millet Mec 

lisl ·l Mayıs 1931 de toplanmış· 
tır. Teşkilatıesasiye kanunumuza 
göre, 1 Te§rinisanı 1931 e kadar 
grçen günler fevkalade içtima 
sayılmıştır. 

Srçımin yenilenmesi JÇin ver
diğiniz karara göre, birinci kanu· 
nun beşinci günündenberi blitlln 
ülkede seçim anıklığına giril· 
miştir.ı 

Meclis bu verdiği karardan 
sonra da bugüne dej'zin çalıştı. 
Gert"kmezse, beşinci Büyük Mıllet 
Meclisi işe baolayıncıya kadar 
toplanmıyacaktır. 

Dördüncü Büyük l\lillel Mec· 
lisi 287 toplantı yaparak, 801 ka
nun, 33 tefsir çıkarmış ve ayrıca 
2Q7 karar vermişt!r. 

Bu verimli çalışmaların !;Ok 
yüksek olan değerini kıvancla 

anarım. 

Türkiyenin bütün Palanlarda 
erklenmesi ve yükselmesi için 
verdrğiniz emekler hep yuıdse· 

verlik duygulariyle olmuştur. Bu· 
nu Türk tarihi öğüaçle yazacaktır. 

Bütün acunda alkışlanan bu 
ünlü ilerlemeler sizin ve sizden 
önceki meclislerin yöndemli ça 
lıomalarından doğmuştur. 

.Büyük Millet .Meclisi uluoal 
cıem ocağıdır. (Alkışlar) . Siz, bu 
ııluu 1 eremi, Cumhurluk törüne 
en uygun bir yönde yerine getir· 
diniz. Sizden önceki Büyük Mil
let Meclislerini yolu üzerinde 
benzer hizla yürüdünüz. 

Başardığınız işler ara~ın<la 
ulusun yükselmesine başlıca ya 
rayanlar pek çoktur. Buolar 

ökonr mik sosyal ve siyasal ka· 
nunlarla perkitilmişlerdir 

Temelini kurduğunuz sanayi 
kurumunun tuttuğu gidişte d•lıa 
~imdiden değerli verimler top 
lanmağa başlanmıstır. 

Bu güzel Türk ulusu ya
bancıya el açmıyarak kendi ça · 
lışmasının verimiyle yaşıyacak ve 
bütiln erkinliğini koruyacaktır. 

Ulusluk olması gereken demir
yolu, rıhtım ve bunlar gibi tülcel 
iıleri güttüğünüz ana siyasaya uy 
gun olarak uluılaştırmakla en ya 

rarlı ulusal bir ülküyü yapmış bu· 
lunuyoruz . Unı;dulmaz itlerden 
dolayı yurdunu seven her Türk 
sizleri bugün de , yırın da öğme. 
ve saygıyla anacaktır, • 

Bunlarla birlıkte onurlu ve 
değerli ordumuzun yurdu koruma 
gücünü artırmakla büyük uyanık 
lık gÖlterdiler . ( Alkışlar) 

Dışarı siyasada da verdiğiniz 
ögiltlere göre çalışan hükümetimiz 
ulus için yarar anlaşmalar başu • 
mı§ , böylelikle dııarı siyasamız 

belli ve uğlam temeller üzerine 
kurulmuıtur. ( Okahay seslt~ri al
kıtlar) Uluılar <lerneğine girme· 
miz, Balkan antlaşmuı barış için
de ilerlemek isteklerinin doğur
duğu sonuçların fıaşlıcılarından
dır. ( Alkışlar ) 

Bu kanua din yönünden bilik 
lııtkılığının ötedenberi yaşatmak-, 
ta olduğu ayrılık düşüniltilnü or· 
tadan kaldıracak ve birlik yara· 
tacaktır . ( Okahay sesleri alkıt· 
lar) 

oyadı kanunu da soysal iler
lem1ıde kıvançla anılacak bir ılı· 
lıştır . Türk tarihinin eıki çağla
rında yaşamış olan bu güzel türe 
saltanat çağlarında başta bulunan
ların, ümmet siyaıası güderek 
ulasal duyguya gevıetmeleri yil· 

zünden bir yana bırakılmış iken, 
sizin yaptığınız kanunla bunu di· 
riltilmit olması övllnmege deger 
bir iştir . ( Alkışlar) 

Dördllncü Büyük millet mec· 
liıı Türk k•dınıda verdiği onurlu 
siyasal orun ile ulueal borçlarının 
en büyüklerinden birini ödemiştir. 
(Alkışlar ) 

Kurtuluş savaıına kaniyle, ca• 
niyle giriten Türk kadınının ulus 
işlerinde sözü olmaeı pek doğru , 
pek yerinde idi . Türk kadınının 

bilinen yararlığına geoişlilı. ver 
mek ülke için çok ı~ığlı olduğu 
bellidir . Bu yüzden kadınlarımı
zın köy, kent işleriue olduğu gibi 
bütün ulus işlerine de bakabilme 
!eri için yaptığınız kanıınlarlı 
gerçekten övünebilirsiniz . ( Al· 
kı§lar ) 

Ünlü arkadatlar ! 
Devrenin her yıl toplanııında 

beni reis seçmekle gösterdığiniz 
inana değerli olmaya çalıştım . 
( Oka hay sesleri , alkıılar) Övünç 
veren işlerinizi burada sayarken 
reiıiniz olmaklığım dolayısile ben 
de de sonsuz bir gönül sevinci 
duymaktayım . ( Alkışlar) 

Bu bUyük işler yapılırken öiıüt 
lerinizi en doğru görüşle kavrıyan 
ve yP.rine getiren hükümetin ba· 

şarıılı çalışmalarını, övünçle anmı· 
yı borç bilirim . , Alkışlar ) 

Baıarıcılığımızın kaynağı Ata· 
türktedir. (Şiddetli alkışlar) onun 
• açlığı verimli yollar ilstiibde yü 

rümekledir ki ülkeye yararlı oldu 
ğumuzu söyleyebilir . Ve kanunla 
pek yerınde olarak övünebiliriz . 
( Alkıtlar) 

Türklüğe yaptığı sayısız iyilik
lerle hepimizin yüreklerinde tü 
kenme~ gönenç yaşatan uluğumuz 
Atatürke bağlılığımız ve sonsuz 
ıaygılarımı bir daha sunarım . 

Hepinize esenler ve ulusal iş 
[erde okıular dılerim . ( Sürekli 
alkıglar) 

Ankara : 23 (A.Aı - İstanbul 
rıhtım dok ve antrepo Türk ano
nim şirketinin mallarile imtiyaz 
haklarının satın a lınmasıoa rlair 
olan kanunun kurultayın bugünkü 
toplantıaında görütülmesi dolayı

ıile bayıudırlık bakanı Ali Ç•tİıı· 
kaya ile hükümet namına şirketle 
mukaveleyi yapın ıdliye bakanı 
Saracoğlu, şirketin kuruluşundan 

bugüne kadar geçirdiği safhaları 
ve buna oit imtiyaz ve hakların 
alınmasındaki sebepleri anl•tmıf 
lırdır . 

Bayındırlık bakanı Ali Çetin
kaya demiştir ki : 

latanlıul rıhtım şirketinin satın 
alınmaaı meselesi nihayet buldu . 
Onun mukanlesini bir kanunla 
meclisinize sunuyoruz . 

Bunun mazisi ve hali hakkında 
ufak bir hulasa yapmak istiyorum. 

Bu rıktım şirketi imtiyazı 1836-
1890 senesinde verilmiştir. 80 85 
sene müddetle imtiyaz verilmiıtir. I 
imtiyazın mahiyet ve vecaibi de 

---............ ___ _ 
- Birinci flrlikteıı artan -

İstanbul ve Galatı tarafında rılı 1 

tımlar yapın.ık, iki köprü arasında 
yine rıhtımlar yapmık, antrepelet, 
yapmak , rıhtım iıleritıe ait icab
eden teshilatı da trmin etmekti . 

Halbuki bu şirketin deruhte et! 
tiği iıler yapılmamıştır . Yalnız 
lstanbul Galata tarafında bir kı. 
sım rıhtım yapılmış antrepoları 

yapılmamıştır . Bilhassa iki köprü 
ırasında Lıir set yapılmamı~tır. Ve 
bunıı siyasi teairlcrle o ıamanın 

ıiya1etine göre tehir ellirmişlf'r 

dir. 
Zamanımıza yani Lozan mua· 

hedesinin tarihine kadar bu suret· 
le!devam etmiş olan imtiyazlı rıh· 
tını ~irketi , Cumhuriyet devrinde 
bir readaptaıyon muamelesi gör· 

müştlir . Yani şeraiti cedidcye tev· 
fik ameliyesi yapılmı~lır . 

Tarifeleıinde yüzde 3 zamnıe
debilmek imkanı verilmiştir . Şir· 
ket ise diğer bir takım ıirkellere 
guya verilmiş tarife olan zam oiı
betinin yllzde 6 yapılmasını İsle· 
mitti . Halbuki memleketin ~eraiti 
umumiye ve i~tisadiyesi değişmi~ 
olduğuna göre , şirketin artık o 
tarihden ıonra tarifesine zammet 
mck suretiyle bir ıey yapmak im 
kanı yoklu. Ve bu bir hayli za· 
man devam etttkdtn sonra Cum · 
lıariyet bükümeti 1928 de şirketin 
ve rıhtımın vazıyetini yenıden tet
kik elli · 

Saim alabilmek imkanını araş· 
tırdı . 

Şirketin bir çok vecaibioi yap· 
mıdıiı teıbil tdildi . Nihayet ea· 
ki devirden kalma bir mesele şir· 

ketle hükumet arasında bir ihtila · 
la sebeb olda . Liman dahiline 
giren va purlardın da yine rıhtıma 
çıkmıyanlardşn vergi almak me· 
selesi bundan da yine rıhtıma çık· 
mıyınlardan vergi almak meseleıi 
bundan dolayı nihayet vaziyeti , 
hlikümet bir daha tetkik etti n 
bu rıhtım imtiyazını şirkttten al
mığı karar verdi . Bu bir hayli 
zaman kaışılıklı münakaşayı mu· 
cip olur . 

Bir ikı sene içerisinde ve ni · 
heyet şirketin tarifesine yüzde 3 
zamma mukalıil şırkctinde ıltı an· 

trepo yapmsııını karşılıklı kabul 
elti . Halbuki şirket dörtıane ya
par . ikisini yapmaz . beşinciyi 

yapmakta iken , yeniden tarifeye 
zam ister • 

Hasılı bu suretle Cumhuriyet 
devrinde hükumetle şirket arasın
da safha ibtiliflar devım etmiş 
dir . Nihayet şirkete imtiyazını sal 
ması teklif edilir . Ve şirkette sal
mayı kabul edeı: . Bu ıurttle mü· 
zakereye başlanır . 

Satın almakta en mühim naza 
rı dilıkatimizn arzedelıileceğimiz 
meeele şudur : 

imtiyazı 8atın almak için son 
beş senenin hasılatı gayri safiye 
nin yüzde seksenini diğer imtiyaz 
senr )erine vermekte aynı 85 sene· 

nin 45 senesi geçmiştir. Dığer 40 
senesi içio yüzde 80 vermek su 
reliyle 270,280 bin lira kadar ve· 
rilmesi lazım gelen para tutuyor. 
Böyle bir vaziyrlte pazarlığa otu
rulmu~ ve netice lenmişdir . 

Yani buna yüzde 90 faizi ve 
emlaki hususiye parasıda zamme· 
dilirse, senede beşyllzbin lira öde 
mek mecburiyt tinde kalacaktık . 

Mukavelenin mühim noktası 
budur ve memleket için bu mese · 
leniu halledilmiş olmasıdır . 

Mli1.akere oldukça mühim saf· 
balar geçirdı . Ve neticede satın 
almak meselesi tamamen halle 
diidi . Mukaveleye Saraçoğlu Şlik
ıü arkad•şımız kabinece memur 
edilmiştir . 

Müzakeralın ıafahat ve netice· 
!erini kendileri izah edeceklerdir. 
Nıfia vekaleti c•phesinden izah 1 

edeceğim noktalar buulardir. Son 
içtimıını2da bu hleseleyi hallet· 
tııek suretiyle karıınıza gdmekte 
l:ıir hazzı mabevi duymaktayım . 

(Alkıılar.) 
Ali Çetinkayadan sonr eöz alan 

adliye bakanı Saraçoglu da ıunla· 
rı söylemiştir : 

Arkadaılar ; 
Epey ıamandanberi rıhtım ~ir· 

keli mütnessiİiyle cereyan eden 
inüzakerrler son günlerde bir ne· 
ticeye bağlanmış ve iki taraf 
arasından tesbit edilen mukave
lename dört güo evvel imza cdi· 
lerek hsvib edilmelı: ümidiyle bu· 
glin büyük ımclise arzolunmuı· 

dur. 
.Bugün satın aldığımız imtiyaz· 

lar 1890-1306 tal'ibiode ve 85 se· 
ne müddetle verilmiştir . Antrepo 
imtiyazı sahası Tekirdağına kadar 
imtidat eder o tarihde şirkete ser· 
maye olarak konmuı olan 23 mil
yon franlıla lam fyarınnı lngiliz 
devlet bankası vermit , diğer ya· 
rııınıda osmanlı bankası tatnin 
etmi,tir • 

Sirketin bugünkü sermaye ve 
mevcudun sahipleri çok az farkla 
aşağı yukarı yine aynidir . 

İmtiyazın onuncu senesinde 
şirketle hükümet arasıodıı çıkmış 
olan ihtilaflar had bir devreye gir· 
ılikten sonra imtiyazın 41 milyon 

frangıt istirdat edilmesi tesbit edil· 
miş ve ıayct 01Ubayaı meselesi bir 

sene zarfında ihmal olunmazsa 
bükümelia 25 bin lıra tazminat 
uermesi kararlaıdırılmış . 

Bu uzlaşmanın tatbikinden çı
lan ihtilaflar tevlit ederek Midilli 
adasının Fransa donanmaıı tara
fından işgal edilmesi gibi elim ve 

acı bir batıra yaratmı~tır ki fık· 
rimce lıu ıirl..etin bu ıarihden ıoıı· 
raki zamanlardaki muvaffakiyet · 
sirliğinin en büyük sebebi bu ha· 
lıra olmuştur . 

1313 T aıihinde Nafıa nauıı 

şirketeta bir mtktub yazarak 
iki köprü arasında yapılacak 

rıhtım ile scfainin kışlaması i 
çin hazırlanacak yer sadet ha· 
ricinde olduğundnn yeniden ıa · 
yin olunacak zamana katlar lıun· 
lardan vazgeçildıği bildi, ilmiş ve 
şirket cevaben kendisine bu ira 

dei seni ye teblığ edildiği veçhi· 
le bu mecburiyetleri ifa ctmiye· 
ceğini ve bundan dolayı bükü· 
metten tazminat aramıyacağıoı 

bildirmiştir . 
iki sene sonra nafio nezareti 

tarafındın şirkete yazılan bir tah· 
riratta rıhtım tarifesinin ıadila 
tı içio bu iradei seniye cenabı 
hilafelpenahı teşekklll eden ko· 
misyon mukarrccalı sefareti ec
neb:ye tarafından kııbul edilmiş 
olduğu bildirilerek kapululer bir 
vaziyetin içine düşülmüştür . 

1914 de Cavit bey tarafından 
veıilen bir mektup ile de limau
da ve gümrüklerde vücııde geti· 
rilecck tadilat ve saire münase 
betiyle şirlıo.etin ıüsum ve me
naliiııin muhafaza olunacağı te
min oluamuıtuf , 

İmtiyaz mukavelenaıııesinin 
yirmi altıncı maddesinde şirke
tin denizden kazanacağı arazi. 
ile iıtimlik kanunu tevfilcan işti· 
rak edeceği araziden ve muka 
vele mucibinçe devletin kendi
ıine terkedeceği yerlerden artan 
mahıller kendisine emvali busu· 
siye olarak bırakılmış olduğu i. 
çin bu ke yıttan İstifade eden 
şirket istikraz ettiği paralarla 
mesut senelerin varidatını bir 
araya getirmiş ve koskocaman 
bir emlaki hususiye me)dana 
getirmiştir ki imtiyaz haricinde 
bubu8İ mallaıı ola o bıı emliı~ iıı 
kıy meli oııluı göre 70 -80 mil 
yon franktır , 

Bulgari• 
şe~ 

Bulgar ikli~ıt ıt 

Şuraeı mulıalık:ıklır ki §irkct 
bu rmlalıtcn senede 150.000 lira 
kira almaktadir . 

85 Senelik imtiyaz mukavele-· 
namesinin 40 ıııcı ıenrs1nden son· 
ra devlrt mllbayeıı hakkıbı hı· 
ıırdır , 

Mübayea bedeli evvela on beı 
ııeneliki gayrisafi varitlıt vasati· J 

sinin yüzde 80 niııi imtiyaz müd-, 
ıleti bıtamına kadar saniyen ala· 
lı edevat ve levazımın müham · 
minler tarafından takdir oluna
cak bedelini peşin vermek su r 
retile yapılacaktır ve bu miktar 1 

sermayenin Caiz ve itfası için ıa. \ 
zım gelen miktardan dün olmı· j 
yacaktır . 

Şirketin altın devriuıle eu yük· 
sek ·ıaridatı 3,5 milyon franga 
kağıt devrinde de 18 milyon fraL· 
ga yakıudır . Son be' senelık 
varidatı da 700,000 liraya yakın
dır. 

Ancak bu varidat arasında 

200.000 liraya yakın bir meb· 
hukuk ve tnenafii dt:vlete geli · 
yor . 

Müzakere başladığı zam .. ı şir· 

ket tmlaki lıususiyesini mutlaka 
mubayaadan hariç bırakmak is· 
tiyor ve mukı\&İenin iştirak maıJ 

dtaioin tatbikini istiyordu . 
Bu esastan müzakere ve lıe· 

saba girilebilmek için tarafeynin 
yckdiğerioden hi~ bir şikay .. ti 
bulunmamak lazım geliyordu . 
Hulbulci tarafeynin daha ilk te· 
ma~da bitmez tükenmez bir şika
yet listesile karşılaştı. Onun için 
bütün bu şilıiyetleri de bera· 
her yok edecek olan makul bir 
r•kam etrafında buluşulmak ha
yırlı görlindü ve bu yol tarafeyn 
mürahhaslarıı;l sizlere arzedilen 
mukavcİenameye götürdü . Bu 
mukavele mucibince tirketin res· 
ıni huıuıi bütün fmval emlak 
hukuk ve menafii devlete gidi· 
vor. 

Buna mukabil devlet evvela 
Osmanlı b)rçları tahvilleri huku 
kunu haiz 7.5 faizli 31 küsur mil · 
yon franklık resulmalı havi bo
nolar verecek nniyen üç sene 
de ayrıca 1,400.000 frank ödeye 

cek salısen yüzde 4 faizli 570. 
000 Türk liralık lıorçu ve ser· 
visini üzerimize alacağız . 

Bunun haricindeki ıalıamlar 
bir nevi takaı ve mahsub muame
lesinden ibaretdir . 

o~mek ki şirketin hususi, 
resmi bütün me~cudu takriben 
31 milyon frankla ,j70 000 lira 
ya mübayaa edılmiş demektir. 
Bu çeşit borç senetl,ıinin lıu 

günkü borsa kıymetleri yüzde 

60 olduğundan rıhlım şirketinin 
büıün mevcuduuu peşin para ile 
20 milyon franka yani 2 000.000 
liraya mübayaa edılmiş telakki 
edebiliriz . 

Bu lıorçlar için her sene Ö· 

deyeceğimiz taksit yekuuu 230 
000 liradır . Bu neticeye var· 
mak İçin yapılan müzakere ıı· 

zun sürmekle beraber çok ıami· 
mi ve doetane bir hava içimle 
cereyan eımiş olduğunu söylemeyi 
vaz!fe bilırim . 

Muka\elenin ana hatları ar 
zettiğim ııoktalar<lır . 

. d kadar 
senesın e ne ket 
ceği hakkındı I' 
ile görüşmeleriııe ııri 

Bulgar gazele 
tına göre bu aeoe. 
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geçen seneler 1

, 
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cuz degeı e ,kel 
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tar pancar e 1 
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mamen ıneoılefıel 
dilmiş olacaktır· 

Bu vaziyette il' 
sel'• zım olam oıe 111 

rınm fabnJ.alar 
1 
,il'-

ese' alınacağı ın • 
m lizakere buııull 

yan M;tk~d 
- 'Lesi 

İhtilal ko~ 

d cık•' Sofya a • t . pıı• 
gelesi Petrıç J'I' 
ıiyete ve l.\b~ 
tiliil komitet1°10 ~ 
niden temas ede~, 

Mücrimler, k 
hesabını verili' 
mabkr me [erir.İP 
lıdır la . Bulf9r • 

f. e • 
nalıkları ıas 1Y 
riyetinde idi '. 

gl o ..,, 
gelnıuine 111~ bePi 
nun kuvvetiolP .., 

rsırr lıisıolunnıası a . J., 
. ylcr' 

li ve umunıı ill 
ibti raılarıoı talili 
yanlış fikirlerio~jrl,ıl 
için Bulgar ~rtlll 
<la adam öldU ııt 
. . kb. h etıııe 

rıoı ta ı ii~ı 
·· Jk·· L işten 111 

JJ 
U U U klfpr 
tcesısir oloı,!. • 

Teşek 
- •eli 

Yirmi ae.ıC" (ıt• 
. ma diş kull• 0111~ 

b. bır 
dişlerden ıç 

olmamıştım · .\d•' 
Hu lıerre • . 

k. difCI 
karşısında ı lıif 
yirmi lira ucuı çolı 
dığım dişlerdeP 

dum . ditl•" 16 

Hatta a~• . btıi""" 
yetmiş lıeş 0

'' 
111 

• 

gıda mı alı) oru b•ııli' 
açıg s~} gılar 11111 

mutlu ve • lar ) lı "' i' 

ş 

~örülüyor ki hliyül.. meclisin 
aınme hizmetlerinin devlelle~tir
mek lıususuedaki ıleğiımez p · 
rensibi bütün hızı ile yürütmr/i:e 

çalışıyoruz . Eminim ki yakın bir 
atide devlctleşdirme politikamı· 

zın faizlerini burada görc<'eğiz 
ve lıuğünkü ğeri vaZİ)Ctteıı rıh
tımlar müteıekki ve fenni bir 
techizata malik olmakla geeikmi 
yecektir. (Allıışlaı) 

Bayıııd 1111 ıı ' 
lt•Yı r',j~l'--_I 

!arının ku• 11 
11 I:rıl 

Devlet ve millet içio hayırlı 

ğüı<lüğümüz Lu muk&\elenamenin 
kabul edileceğini ıımduium ve 1 

ıar• I•" Jarilc onay ,öı , tııi~ 
den sonra aııo"o 
memlektliP bir ·~,,ıt: 

• e' Iı":lil kıvanca tleg .,e 
od•O Jtf 

mış olınası jll 
bir mül's•• 5'

1
P ,1od'' 

. . . . r• 'h 
Si !'101 b•f1 Jif • • . 1 c flJ 
meli övıı:ıilş 



Bır arap gazetesi 

Yeni iŞleri~izi nasll 
görüyor? 

Türkiye hükumeti bütün 11rk 
luılarının ve buolrtıa batında 
ııır ulusunun dikkatine deier , 
Oyük'ııliLat yepmııhr . Türkiye 
&kfimeıi ber Türk [ vatandaıının 
fbdi aileıi içia bir ıoyadı alma· 
na kırarlııtırmışhr . Bu suretle 
er türkün ailui lanmmıf ola· 
ktır . Buadan maada TOrkiye 
lkümetı , paşa bey , cf endi , üo
n.lartnı da kıldırmıı ve bunların 
erıoe ba1 ünvaaı koymuıtur . 

Bu ünyan , ukiıi gibi isimden 
llrı dejil, önce kullanılacıklır. 
escla , Ali bry denilmiyccek , 
Y Ali denilecektir . Avrupa 
eınleketl ri dıLi bu tarzda hare
'.l etcntktedirler . Avrupalılar 
1 ter Joaı , Möa) 6 Riter ve her 
rederik derler , ve bazı şark 
luılırı gibi Jons uıiıter , Riıe , 
ö ya ye Frederik Her demezler. 

Bu yeai iılahat , Türk inkıli · 
•ndan doimuıtur . 'fOrk inlcdabt 
ki oıma:.Jı impuatorlutunun 
•ıiai ile bütüq alik11ını keamiı 
~ bunun yerine tınlı TUrk maıi-
1 ıle bıih olaıı yeai hir Türk 
luıu karmuıtur. TUrk ulusu Türk 
kllAbını batinal " garb , mede 
iyetinin ea ileri , e uaalı temel 
ri üzırıae yapmııtır . 

Venizelos 
öldürmek isteyenlerin 
duru,ması başladı 

A'Il A : 24 ( A.A) - Atina 
ıjan ı , Venizelo suikasdı nıaz -
nunlarınınmulıakemesi dolayı -
ıile Pirede rfi idare ilia edil 

dıği haklunda hızı ecnebi Tad)O
larından haberler çıkmakta ol 
duğnumı hıyretl~ görüldüğünü 

ve yalın1z bütün ıebirlerde oldu 
ğu gibi Pırcde de şedit fekat i 
tisnai olmiyaa letbirle itıibız 

edilmiş bulundnğuuu tebliğ et -
mrktulir . Melôm olduğu üzere 

J uri heyetinden 14 aza bızır bu· 
luamadığı için muhakeme talik 
dilmitlir . 

Hindisfanda lngiliz 
komünistleri 

HOMHAY: 24 ( A.A )- Ko· 
monist Spratt sOrgüu edilecektir. 

Bılindıği üzrrc Sp alt muha -
kemelr.ri dört yıl ıüren 32 ko -
müniatten biridir k.i iki haftılak 
bir hapisten ıoan ıoo günlerde 
er be~t hırakılmı§tır . 

Türkiyenın reçtalerde yapdı · 
1 Yeniliklerden b111lar1 belki mu Fransız bütçesı açık 
•lefctle karıılanmıştır . Fes ve -

•plcaya tuafdar olıalar g8rüımüı· PARI : 24 ( A.'.A) - .. ya~ 
ur 9 1•11• bu J h ,_._ d mecliei meclisten donen butçeyı · m meae e AK•ID a . . 
iyec,timiı bir ffY kılmamııtır . kat'i olarak lcabul etmışhr. 1a 
Onlıü umaa bu meaeleyi hallet- raf 4i,817,011,976 \8ridıt 46,9<)1, 
ittir . 1 ikin Türkiye büidlmetf. 968,737 ve açık 825,043,939 

in ıoyıılı hakkındı aldıiı lcarırı fnnktır . Butdıy piyas111 hık -
lnıı Türk mılleti dejil , bütün kıodaki kınunda mecliıce yapı -

cua takdirle karıılu . lan tadılAt vedıile kıbul edil . 

( TlrkS&ll) 

s~v .A) 
Avrupa siyasası 

Uzerf na bir konuşma 

P\Hİ : 24 (AA) - Frıu 
sız- Jngılız konuşmaları diin 

saat 16. 15 de nibayetlenmiı 'e 
İngiliz dıı inleri hakanı F..lonSı} 
Pari bü) iik elçi i olarak \ e orta 
elçi ( afmpbell Fran ız dıt İ§lcrl 
bıkım Laul ile gene) katibi Le 
gerin ) anıııdan samimi bir ureHe 
ayrılmışlardır . Konuımılar ' -
rupı politika ının hıllcdılmemiş 
meseleleri üzerinde ) apılmııtır . 

Uluslar arası gerginliği 
C.E F .. VR:E: 23 ( A.A) -

l lu lar ara ı ulh bürosu oel 
}Ort"ııı müna ebetiyle mutat ol 
c.luğu gibi ne§reltili bt"\ annamf'(le 
fö) le clemektedır : 

A\fupa milletleri arasındaki 
mU011ebeller gergindir . ihtilaf 
mevzulııı rk ik c.leğildir. ltimat 
eızlık bir çok leusiire değer 
anlı::mawızlıklırın meoıriui te 
kil etmekle berdevamdır . ~ 

Bu he) annıme bUtün hunlara 
uğmen ümitsiılige kapılıamı 
mı • tauiye etmektedir · Bnaıı· 
namede ulu lar kurumuna J Sar 
mesde iyle Marıilya suika tı mc 
eJeıinde elde etmiş ol<lugu mu
vıffaki)dleri kaydederek diyor. 
ki : 

Türkiye ve Sovyetler 

- Blrirıcl firll/,/en arlan -
rulıleye yDlcee)en ekinı borcl1rın· 
ıJın affetti lmelerine kırar ver-

ttti~tir. 
loıko\a. 21 (A. .) - Tas~ 

ajaneı bildiriyor: 
Bir g'izli müfrezenin güya 

l\laaçurı ıraziıine girerek Beton· 
arma askeri iıtihkimluı yepll· 
ğına 'e bu iıtilıkimlarıa üzerin· 
den ovyet tı)yarelerinin uçtuğu· 
na tlair Harbinde çıkan hıber· 

ler 'ovy~t Japon münasebetleri· 
ni gerıinlt-ştirmek için nydurul· 
muıtur. 

Uluslar arası ve Fran· 
sa esham durumu 

J>aru~: 21 <A. A.) .E"lıım 

bor1a mm ıliln l• ransız randmanı 
yeniden yük clme fÖStnnıİf \C 

yükselme, hızı elektrik ~irketleri 
eshamı hariç, diğu büliiu ma· 
halli tshım iizerincle güıülmii~· 
tür. Be) oelmi1el eshamm vaziyeti 
i) idir. 

Bir ölüm 

Pari 21 ( AA ) - (:omen 
muharrirlerinden h.Jicien Clıam· 
pasnr 77 ya!'lau<la olduğu bılde 
dün dlmüştür . 

Soy adı 

Dit tıbibi Yıııuf Hüsnü ve 
dıyısı Kony• ııblıiye müdüeü 
Doktor Ş•bab ailece "Akin,, soy 
adını ilmıılardır . 

Milli emlilc bat yazgım Muı
tafa ve kardaşı Butamı eoy ıd
larını (Taıtemur) olarak k•bul 
tlmiılerdir . 

TeşekkiJr 

-
Asri sinemada 

24 Kauunue\ 'el l'aır.arlf"8İ giinb ekpmıodao itibercu 

mevsimin Na giizel filimlerinden 

Dal Dl'aab 
Oynayanlar 

Firitz Kampers - Goge Aleksander 
Hu . ·c11~ gördiiğiiniiı fili 11ıleriu t1 n ~ğlenceli • e .-n giiı@Iİ 

Sizi iki Luçuk uat mütemadiyen ıalıkedar edec·ek nkunızı çok 
giiul ~rçirt>crk eıusal ız hir ,. f'r • 

Filme ilAveten : En yeni dQny• h•v•di•i 

"Yt RtlYtl .. 
4874 

Adana Borsası Muameleleri 
P A 'M U K ve l( O Z A 

c ı ı .. ~n az Eu çok Satılın Mikdar 
K s K ~ 

46 46, iO !!!Pımeh p•muk 
-PIViea parlata ., 
Pi) a a lf"ruizi •• 

"3,7.) ---:147,-:;:2!;.-!1 "~-..ı-------·---

~) 
lif' yaz ı 
~~-------. ıroh _ • 

ç 1 T 

"\ rmlik,, 
~--= 

"Tohumluk., •• 
HUBUBAT 

'J Urkiyede ukiden isimler an11- miştir . 
ftklini almış idi . Bu aoarıi yü- Arnavutlukta ihti161 
uıden buton nt1ıller •~ .. hılyet-

Emui) rti zaman altıua almak 
lıakkı her türlü tiddete kuşı 
masun bulundurmak cihan efkarı 
umumiyesini tenvir etmek ve 
vicdanları U)andırarak oao yenil. 
mtz bir km vet haline getirmek 
her kesin uhdeııine diiıeQ müh • 
rem bir vazifedir · 

Paristen 
orta mektebın ilk tabıil bıyatinı 1\1 ı~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Jıaoflam Rebanin menhus baatılık U 

rıkaybolmuılardır . Hılbuki her 
luıun ıaa 'e ıerefi bu temeller 
erine lcurulmuı ~uluomaktıdır • 

Grkler ıabıi iıimler ile ilıtıfa 
diyorlardı , aile , aoyadıaı kul 
Uanıyorlardı . Bu suretle bir Türle 
ltıi siilile11 ve iıl~sinin tar1bi 
kkındı hiç bir şey bilınmiyor

u · Bir T urk6n kaıaadıjı t6hret 
•un tılaııua miiah111r oluyordu • 

Meaela bir zat, ismet paıa
ıı taribçeııni yezmık iıterse 
llcak hu yüksek tahıiyetio h•
•tında yaptığı eaer ile ıktıf a e· 
ecele, ve keadiıioia ıülaleıi ve 

u ıülileaıa T6rk ulusunı yıp
•iı hizmetler meçhul ~alıcaktu. 
rldyede ıoy adı , bir çok ıanla 

şerefli eserler iörülccckdi. 
Hakikat şudur ~i , hu ıbmı· 

b men~ti İnada c.loimuı ve İ 
•nın nBfuzu altındı bulunmuş 
an memleketlere yayalmı§hr • 
•11r uluıu hu memleketlerin 
•t111da bulunuyor . İranlılar bu 
kaanlıtı ınlım•şlardar . Ve t. 

11 bOkumeti bir kaç yıl e.vel 
Y•dı icar ununu t.nzim etmiş 
r 

Mııır uluıu da bu i Jahatı 
Pınıta muhtıçd11 . E\Ct Mısır 

uki ıoyadını mublfna eden· 
' vardır , likin bunl1r bir e
llıyet teıkil tlmektedir . Mı· 
da ıkı tahaıa k1rdeş olduiu 
Ilı dtjıldir . Çünkü oyadı 
ktur • Mademki Mııırda önü 

delci iki yıl içinde nüfus 
rırı yapıca;ız ve bu tahrire 
11 olaa defter .,. ccdvelltrf 

~•rlıtıyoruz . Bu vuile ile Mııır 
Ü11eta ıoyadı kanunu hazır

llıl •k ve hemro tatbikine reçil· 
htır . 

0ı Yere h ırcama ve har· 
Yaclıksan yerli mala al ! 

çı memıı 

'JJPA : 24 ( A.A) - Arn• 
vulluk matbuat barosu Dibre 
mıatılı.asındı ihtilal çıktığı hak -
luadaki haberleri le kzibederek 
bütün rnavutlukdı sükun hü -
kim ıürduğuall bıldirmektedir . 

Bir tayyare servisi 
denemesi 

LEOPOLD\ İLLE : 24 ( A.A ) 
llruklelden kalkan Kraliçe: A lirıd 
ıtdıodıki tayyare lıura) a gf'lwi~ \ e 

Lu ureılc Belçika ile Kongo ara-
ıoda ılk ıiraret 'e po ıa servi i 

nıuV1ff•kiyeıle nf'tirtlenmiııir. 

İngiliz- Japon 

Deniz anıa,maları 
bitimsiz bir halde 

Lcndra : 24 ( A.A) - Tok-
yoclan relen bıberlere rore jıpon
)anın Vaıinıton bByük elçiıine 
telır•fla verilen Vıtingtoa anlat 
muın&n fcıbi hakkındaki ihbar 
Londra dl"niz müıakerl"leriain ge
riye bırakılmuı llfHıadıki uzi. 
yetio de biç hır deiitiklik yapma· 
mııtır . Her uç heyet de buıün
kU siıtemin yerine baaıi 'ıtemia 
konulaC1ğın1 dOıUamektedir • 

S6ylenditine ıare J•ponya 
a-emi yıpma protramlarının hıl· 

diıilmnı•i lnıılterı ve merilı.a
nın hukuk birliğini ve tonilatolarm 
tayiai prtl•nnı kabul etmeleri 
ıartiyle tal\ ip edilecektir • Bilia· 

dı~i uıere bu iki fart daimı Jıpoa 
heyeti taraf ıadan ilerı sürülen fa· 
kat İ•ıilız ve Amerikaa heyetleri 

•ıarı~odıa reddolu11aa ıarllardır. 
Tokyodıa re:en ıon haberlere 

1ıöre Japon mur1hhaaları İaıiliı 
ltkliflerioi yeaiden tetkılc etmek 
içıu emir almıtlırd1r. Fakat bu 
ıon talımatın dıterlerinden dıbı 
ıiyac.le uzlıtıcı mahiyette bulun· 

Rus Ganeralını kaçıran 
adam yakalandı 

-·· Paria:2 l(A. A.) - Portekiz po
li i geçen ayıu otuzunda werk 
J .edıi adında birini yakalımııtır. 

Ledıki Odesad11 doimuı ~e 
hic.lemıtı şakkıye mahkum olarak 
ıittiği (,uandan kaçmışlar. 

Sorgu sırasında l edıki Beyaz 
Ruı Ceaer•h Kutiepefua Paris· 
ten kaç1rılma • badi uınde f ıal 
bir rol oynıdıiıoı itiraf etmittir. 

Romen Fransız 

Bükreı: 23 ( .) - Dı~i leri 
b8 uı TiUUe&ko dversıJ gaze· 
11nı oel için çıkarmıı oldu;u 
huıu i bir nuıhıda çıkan } azıı:.ın. 
da ıöyle diyor: 

"Biz }'ran ayı "iyoruz, çiln· 
kü tarihinin bir sayfa ıaı hürri
yete tah1Ji etmiıtir. e bt~ria 
hukukuna karşı yıpılmlı tetı· 
'Uz \e ifratların iinüne geçmek 
için en iyi çarelere La vurmıı
tur. 

\Jtmıt SS)falık olın gızetenia 
bu f evkılid~ sayı11nda birçok 
J4 ran ız ve Romen ricafioın yazı· 

Jarı vardır. Bu yazılarda Fransız 
ve Romen ulusla rınm kırdeece 
ine birleımeleri ehemmiyetle 
kıydedilmektr(lar 

peaçeaiaden kurtulcnayarelc ilmeai 
dolayisıle cenaze merasimıai n· 
tuiyetle acf r.r1ma iştirak eden 
meslekdıılarımm arkıdıı ve do
ıtJarımın kıpıııaa bizzat fiderelt 
ayrı ayu lefeL.kiir etmeıe acll•rım 
anıni o1dutundan i•zele ile bu 
tııekkUrir miıur rörmıleıin! rica 
ederim. 

Orta mektebin sayğılt • 
idare ve ders hiyetine 

tnlclu niz oğlum Rehunın acıla olumu 
lıasvbıle <.·~nozcsine i tirak ettirilen 

Cum ariyer 

J,iverpul Telgrafları 
2.l / 12 / 1934 

.S. lım l'r11~ 

Vadeli 6 
6 

Huır 7 
Hint baaır 5 

ev ork 

Kambiyo ve Para 
lı Bınka ınd1n ıhnmııtır. 

IC 

oğlunıun ınokteb urkadnelırina , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'd Şimdiyf' kadır Adanıdı ep gorülmemit ve gôrüJemivecek bir filim 

12 

ve ı are Vt! Jers heyetine ayrı ayrı ' 
teıekkur eılerım .. 

Merkez hukumet tabibi 
tukrü 

Çocuk esirgeme kuru· 
munun telkAOatlar1 

t.'oC'uk f'&İrgemf' kurumu tarafın· 
dan luı11rlının " Lükı " tebrik Cel
gı af kiatları ureti buım,iyede Viyı 
nada be tanlmıt çok Arif ve ii IU· 

pin • Bu kHtlar her lt'lgrıf merke 
zind bulunur . 1 ebrik telgrafınmo 
bo üılü kiatlı mubarabınaza veril 
meeini i te~nıs , arzuouau &elcrıf 
meuıuruu11 O) leyin iz • f elgraf nere· 
tindf'u ha ka vt>rf'cf'ginia 15 kurut 
nııkııadmızı lf'ınin f'dror • Un urelle 
hf'm çotuk t• irgeme kurumunun 
bakmakta oldu~u kim a iz ',. fakiri 
yavrul1rın bakınıana ) ıırdıoı , hem 

de ltl~rıfmızı ı,;ektit!niz zata kar ı 
dı fızla H At o termi olur unuz. 

Hayat bizimdir 
Müme.ıili 

Garri Kuper- Jan Kravford 
Metro Goldvin Mıyer Super filmi 

2.1 Birinci Kanun 11ktamındın itibaren 

Alsa ray sinemasında 
Ü\· gun muhterem Atlarıa halkına ve sinema seyircılerine sinema ziya 
fetı 'crilecoktir . 

Büyük tayyare harpleri 

' l" 

Panama kanalıntn 
Bu yılkı durumu 

çok iyi imi, 

,-~•ı•uwıuuı.._ı•ıı~•m•rıınm11111111•~, 

1 
bu gece nöbetçi 1 

Fu kııulı ın ııları ır• ındı hem kehr•man heuı 111ık olın ıDNo neler 

yııuyor . 

Ahn•n cepheai •t•tl•r içınde 

-\ 1 C-r l t > : 24 ( A • A ) 
11 bak•h«ıoın yıUık raporuna göre 

Panıoıa kınahoın lıu yılkı faaliyeti 
l uzde 23 nitbetiade erınnııır. a
nıldın eç D l'şya yüzde ıl,, 8 zim 

Amrrikı gt>tnılrr· lızde 21 ini la 
"'iliı milrre yüsde 8 4 iui nor sa 
grmilen \'e yuadfl 65 İDi Japun e-

Eczane i 
Yeni otel dvarmda 1 

Vatan czaue idir 
- ,.. ..... ı.. .. ı --

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

DUtm•n filosu korku çekiyor 
ııa, f' 

Dü ya havadisleri 
Çar •mb• •kt•mı 

Haluki Kıng Kong 146 kiloluk demir kıran pehlivan ve 

Bolts maçları 
Gelet ek J)rotram 4872 

~duj'uadı ıüpbe ıclilmıktedir • 

t nfllerı ıaıınıı ıar. 811 yıllık an karı 
~yıl• nazaren ) üale elli ı fa1-

I JUijle 18,177,100 dollnhr. Ôliim Ada ı 



Nafia baş mühendisliğinden. Muhasebei Hususiye müdürlüğünden : 

Sayhan ziraat müdürlüğünden 

Ziraat müdürlüğü için münu
kaaa ile Göztaşı, Kükürt, Arnp Bil· 

bunu ve ciğit yağ satın alınacak

tır. ihale 17 ikinci ktı.nun 935 per
şeoıbe günü saat dokuzda vilayet 
encüoıenindo yapılacaktır . Talip 
oloıak ve şartları anlaoıak iste
yenler her gün iş saatlerinde Zı • 
raat müdürlüğüne müracaat et
ıinler.4873 23 - 31-8 - 15 

Sayhan defterdarlılından • 

M· Ka. 
Sıra No. 

3 

Mahallesi 

lcadiye 

Pey Sürülmiyeo 

Em!Akin 
Mevkii 

Kalağzade fabrikası Ci. 

<..:inıi 

1 alıtani ve fevkani 
bir bap hane ma araa 

Miktarı 

Muhammen 
Bedeli 
Lira K. 

ı 10 

l\lıi!O.hnat 

Tamamı 

6 Çukur Mescit Knyalı Boğ \1edreu Hnrwalı daıresi 250 " 

7 i;ih zade Tepehağ ~heler sokağı Ar~a 

IO l~ski llamam Hacı Veysel ef. melı.tebi Ci. 
" 

17 Kara soku Orta bedestan Bir bap dükkdn(dolap) 

18 
" " " 

)) )) 

:l I Yemeniciler çarşısı Arsa 

22 Babı Tanus 

23 

24 

26 

27 

Paşa Nabi 

Ak kapı 

Yemeniciler 
çarşısı 

Ziraat Bankusı arkası 

Battal ağa sokağı 

» • ' 

Ada sokağı 

Odalı bir bAp hnııe 

Arsa 

)) 

)) 

Bir bap dukk!nın 3/1 
hissesi 

40 

1 :142 arşın 500 .. 

100 .. 
100 " 

40 ,, 

700 

336 arşın 00 tiO Beher arşın 

» " 60 .. • 

66 arşın 10 Tamamı 

100 • 

lfodudu 

ın~kinııl 
c~phesi, tariltill.m, Yemıni, Hacı Manok, yes11rı 

l\rkesı tarikidm. 
)br• . ş· aleP• b Şarkan, Sakine H. ovi ile Hafız Murtaza evı , ıııı 1ıkal 1) 

bey evi ile kısmen berberi Ahmet ef. evi, garben bn 
evi cenuben, yol ile mıhtlut. . ııııu 

Cephesi tarikiAm, yemini Kürt Mustafa zevcesi Se
1
"

1 

taı·ikiılm, arkası, Emine Hatun arsası. ver 

Şimalen, Yusuf ve Pamukçu Mistili ve berlıor Ar~laD~lu il 
kon yol, Cenuben, Emine veroseleri , gıırben , !lalı 0 

reseleri . 
. . .. - y cıuiol 

Cophesı Bedestanın r. rtıı kapısına nıt dukk!l.n • . P 
Sınıo · destan yesarı, Çarşuyu Kebir, arkaeı , Kalıp~ıyan . i 

, . • . , )' oıJJIP _,,. 
<..:eplıeııı, Bedestanııı orta kapısına aıt dukkı.ın • tala ~ 

bir, yesarı, kdrgir Bedes~an, arkası , pamukçu M~s /. 1 
Cephesi, tarikill.m , yemioi l'amukt'u Z. HUseyın e 

Milliyeye ait dükkıın , arkası, Oturakçı dükkll.nı. 
90 

ııı•IJl 1 
Gıio doğusu, demirci Şinıon , ·errsesi Nozııret ve ,\hıııt 

l'Y 
'°l•r 

izd 

r. 
.., 

' illi 
r uı 

illi . 1 
llıı 

~u;u 
lk~ı 

Hiçer oğlu Avades iken elyevuı Celtı.l ef ve kısınen ııaoeı 
ve Bedir ef. Hanesi. Gün batısı, Musa oğlu M~Jıınet el ıı•o 
tarikidm, kıblesi bakkal Ahmet ef. ve kısmen lloeııo ı >ıı 

~a ' •olıy 
Şurkan, Hacı Mulla \\lebmct ikon elyevm Siilhı a(j(llflul li 

garben, tarik, Şimalen, Remzi ef. hanesi, Cenuben ' ~İJr' ı 
vereseleri . tul guıı, 

· h 'k' ho~ ~o lı lı Şarkın, Kara lmamlıır vereecsı , gar on, tarı 1 
111 ıneı 

l'ık efendi Şimalen, tariki dııı, <..: uuulıen, Çakmokı·ı ue ır. ( 
1 · tıluıa ıe erı . 80 

!{Pli 0 
Tııriki am,Arsuzlu Alımet,<..:smcı oğlu Sıiloyoıoıı "~ 11 ııü 

· · s· d'k 'l' k 1 . "\' t 'k' •oı cerlıeıı Ycmını , ız ı yan o o 11, esarı, eıı ı " • 
1111 

ıırkaeı, Rum Kilisesi vakfı . 

Tuzla nahiyeıinin Tabaklar 
köyünde k4io olup tahminen elli 
bin Dö. miktarındaki hazineye ait 
yaylım yerlerinin otlakıyesinden 
intifa hakkı 16 maddelik artırma 

tartnamrei mucibince 11-12-
934 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle artırmağa ı:.ık•rılmıştır . 
Sürülecek pey değerinde görüldü
ğü takdirde 1 1-12-934 tarihin~ 
müsadıf pazarteıi günü saat on 
beşte ihalesi yapılacağından talip 
olanların ve şerait müzayedeyi an
lamak isteyenlerin yüzde yedi bu· 
culı: teminat akçosile Millt EmlO.k 
idaresine müracaatları i!An olunur. 
17-20--24-28 4854 

pıl• 
· h d 1 ·· saııl 0 

Yukarda cins, mevkı ve u ut arı yazılı eml!l.kin müzayedesinde müşteri çıkmadığından ihaleleri 27 - 12 _ 934 tarihine müsadif perşembe günu jleP 

üzere bir hafta müddeıle temdit edilmi9tir.Talip olanların •;o 7,5 pey akçalariyle birlikte mezkur gün ve seatta Vilayet daimi encümenine müracaatları 
----~.:.._.;,_.:.._ ______ .:_ ____ __:~----------~ ~l'tğ 

Bi 

ı '' \ ri 

r Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

3 Aylığı üç, 6 aylığı altı, yıllığı on iki liradır. 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edılir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

* * * 
Bir defa konacak ilanların Uç üncü ve dör

düncü sehifelerde her satırı on kuruştur. Rek
ıam rııc.:ıiyetindeki devamlı ilanlar için ayrıca 
pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. 

FOTO 
COŞKUN 

Agfa," filmlerinin her çeşidi , 

IJıi11yaca meşhur ( A G FA ) filmleriııiıı eıı ta
zesi bıılıınıır. Fiyatlar, diğer bütün ıııarl<alardaıı ııcıız· 
dur . 

Amatör işleri an kısa zamanda 
verilir 

Atölye (otografları, v~ı-ika resimleri, agran 
dismanlar. 

Talebeden lenzildtlı ta· 
rif c ile ücret alınır • 

cı•a 
FOTO COŞKUN : 

Y •!! Cami Civarı 

-------

Seyhan Tapu müdürlüRünden. 
iieylı Musıafa mahaılesiııden 

Musıala kızı Uullı Fatmnııın senet · 
Aiz olon Şeyh l\lustofo mahalltsin 
dek ı evini vere sel~ ri senetsı zden 
tapuya lıeğlamak ve bağladıktan 
sonra namlarına in tikel muam~le · 
sini yepmeğı istemektıı oldukla
rıadan tarılıı ılAııdan onun · 
cu günü takip edec•k cuma 
günü mehalliode tahkikat icra ed ı· 

ilcegindln bu ov için tasarruf ıd· 
diasında bulunanların bu müddet 
zarfında v~s&iki t~sarrufıyelerile 

Tapu müdiiriybtine ve yevmi mu 
ayyende keşi( mahallinde bulun 

K•Y4DEL. 
llAZl:IZU 

mnlerı ilAn olunur. 4881 

Nafia baş mühendisliğinden; 
Dört bin sekiz yüz sekiz lira 

otuz kuruş keşif bedelli Feke-Ko
zan yolunun ( 55 000) ci kilo· 
metresinde ( Asmaca ) köprüsü io -
şaatına talip çıkmııdığından pa
zarlık müddeti 935 sonesi ikinci 
kAnunun 3 ocü perşembe güniı 

- saat dokuza kadarlizatılmıştır. tu 
4878 - 71 ' 

' 

.. 

SICIJl<LllRD!J MilJE e1,e 

B!IGIRS!ll<ll1RllV~l/J ÇON 
~ 

DIKKl/T EThEK ihzll!ll}l/}. 
BVHUN İÇf!JV l{OHKNllO~. 

<< KRYADp.f.N fJRZOILfr»~~/t. 
HGH SGRINLl_I( V&''li'ili 1-illfl .. 
IM)~ER. 

J 1 f lııııüu 
B e 1 e d i y e i 1 a ~";~~ 

: \ı 

Belediye başkanlığındıtll. 
1 

1
.:·1·;·: 

1 rıP 1 d 08 şe' ~ ırıııi 
1 - Dairede bulunan şartnamesine göre, A 8 kıtı' 1 

altı yerinde, 2 İ!)ç kutrunda , içi kalaylı borudan ça k0pulıP1 pılması, bir ay müddetle, kapalı zarfla münakasaY0 Jılf1 
2 - Münakusa, 15-1-1935 salı günü saııt 00 

encümenince yapılacaktır. . 0ctği 
3 - Münakasa günü hiç bir leklif kabul oJilııııYı.•J'1 lııı, 111 

!erin, bir gün evvelinden yoni 14-1-935 akşaınırııı ,,/ 1 r ya 
Belediye riyasetine yapmaları ltı.zımdır. yi ll'ııl' ijtl e 

4 - İsteklilijrl', bu iş için yepılmış olan şartıısrı;;_...ııı kın 
heyetinden parasız alabilirler . 4857 k.,J!~ . 

ıo'ııı tr, tk 
k 'f ve şor ı 1- KerşıyakaJaki Yeni kabristan eşı_ ktir. r.lır 

hendek ve dikenli telle ılört taraftan ı·evrılece 
1 

, \ 
2 - Keşif tutarı 971 ,32 liradır. . 

1 
ıa1 

1 uııuı 
3-lhale kapalı zarfla 15-1-935Saı" 

Belediye tlaimi encümeninde yapılacaktır. 
1
, ıaılil 1 

' 11.' 
4 - Keşif \'O şortnnmtyi görmek iRteyenl~rıo ~· 

liiğiine baş vurmaları. . 01 11•~ / 

5 -- İsteklilerin, en geı· 14-1 - 935 güniı okf
9 

'P ll rİnı 
l•ırini Helediye reisliğine yapmaları ilan olunur.48 - ıuddıı 

•• 
• • ~, l.ı-n 

ı•kiJlC1 ııı .. Uç ve altı aylık 

Fatma hanıJll 
,.,ıı~ ) 

. . d ı . ı k' 1. k' l'k' ş•l'k~ 1 Y 1'111 ısla~yon cu ı esıııı e · ı 111· ı • ı ı~ 'c ııı 
1 .,tn~ r 

nrif V, · k:lldiııııı ret.ııı"ıı kıılıııl dli~ı Belı; ıku 11 . ,,;re l 
. l .. 1 - ı· t ııt' 'b 1 biçkı \'e nıaka~tarlık !..ur• urıoa g-orn •!n rııı:: ıe d 11 111 

• . ~ p 
iiı; ve allı aylık kurs ılevresi lıirinci kilnıınun lıırın i~te! 

•u, ol 
1 ... 

Ok 

I ı:., 
karar ,·erilmiştir. l\•yılolmak ve ş · raili a: . lanııık 
yurıla miırorARI el~iııler. 4799 8-10 

D. 

111rtı 1 
1i1 

Buıı ·t ı ok 

Muzaff erSeılt- , '.~ ·:·:, 
~. ,,,, 1 Jtle 

Oahiii hastalıklar dliitelı 
ııın 6 ıııt' J411 

Borlh Oniversit•si ikinci Dahili SeriryatınJarı #u" 

Doğruluk fabrikası yanında 


