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ilk m 1 
Hariciye Vekilimiz 

·ııetler'-Ceıniyeti konseyinin toplan-
k .. l d. 1 

tısında bir nutu soy e ı ve .. 

nlaşma ve teşriki mesai yolunda azim- 1 

ürümeği bir şeref addediyoruz,, dedi.. 
ne\ re: 16 (A. A.) "Arııa· 
ıjan ının husu i muhabiri 

iyor: 

anıhlenin umumi müzake

. e na uula Bari iye Vekili
're,fik Hü tii B. s:.eğıdaki 
u Ö) I.,mi. tir: . 

tçen a ambledenheri mürur 
devletlerin vasfı müme) yizi 
iy~ için bütün nıenılekctler
§ıiki mesaisinin de' amı. sulh 
Ü alenıet faaliyetinin taz"ifi 

tur. Bu lıu~usta yalnız Bal· 
kom ulariyle olan yeni mu 
elcrle arki Akdeniz kom
tnızla aktedileıı muahede· 
e Orta asya devletleriyle sıkı 
U\carenet içio tezahur eden 
ıı faaliyeti zikredeı·eğim. 

Üna ebetle Türkiycnin neş· 
tniycıı, herkese malfım ol 
ll 'e milletleı cemiyeti tara· 
_rı u ulü veçlıile kaydtdil
ış v .. ya edilmek üzere bul1ın· 
1 olan hiç hir taahhüt aktet-

l 

Teufl/i Rtişlu lu•y 

menıiş olduvunu öylemekliğime 
miiımdeııizi rica ed«>rinı. Herke· 
sin mlitead<lit vesilelerle cihan 
matbuatında okuyabildiJ;ri bir :.C) i 
huraıla tekrar suretiyle 'Eıktınızı 
ka) bettirmekten içtinap etmek 
isterim. Yalnız dünyada hiç biı 
memleketle hayatj veya adece 

- Gerisi dördUncU sahifede -

Balkan daimi konseyi 
Gzakere edilen emniyet misakla

ı memnuniyetle karşılamaktadır. 

nsey , gelecek toplantısını 27 
k Teşrinde Ankarada yapacak 

Oe\•re: 16 (A. .) - ·· Aoa
•jansının hu u i muhabiri 

ti yor: 

~l.kan autaııtı daimi konseyi 
1 ı gün ve dün 1\1. :Maksiıno 
tiı.liğiuıtc iki cel e aktecle 
•uınımeye dahil meseleleri 

llltyanda Sovyetlerin mil· 
t Ctnıi . . . . . yetme gırmc ı, rınnı· 

~ 1 aklan, akalliyet, Balkan 
cketieri arasındaki miiua· 

Ve Balkan antantının mil 
'
1 

cemiyetiyle münasebatı 
elerini derin bir ~nretl" te't· 

ttıniştir. 

.\Yellerin milletler cemiyc
girnıe i nıe elesimle daimi 
ey dört devletin kabul lehin· 
t Y vermesini kararlaştır 

iitesavver veya hali müza 
e olau emniyet misakları 
!inı·c <lıiıııi konsey bunları 
B~ Uıette karaılaştırwak~a·. 
ılha • Ak<leuiz misakı gıln 

t•rek bir denize komşu olan 
l>a devletle ini Lıağlıyan lıir 
k~~ ehemmiyetini kayde lü 
gorrnekte ve bunun kısa bir 

k 1.arfında nktini t"mcnoi 
ledir. 

kaUiyetler muahedt-leri balı 
daimi kon ey azasınnı mıl· 
l ccnıiy.ıti ruiizakeıelerinde 
a tasriha fırsat bulduğuma· 
khattı hareketini muhafaza 

t dir. 

alkanlare müteallik nıt-se 
11 •1kkında kon ey hütiio Bal· 

Konseye reislik edt'n 
M. JJ1a/\si11ıos 

kan devletlerinin teşriki mr ai i 
ni temin için çalışmağa de\ am 
edeceğini ka:rarlaştırmıştu. . . 

Konsey Yugoslav kralı Bırın 
ci Alckcaııder Hz. nin }akında 

ofyaya yapwa~'l kararlaştırdık
ları ziyaretten dolayı ıne erret 
izhar ederek bu seyahatta ulh 
e erine \'. Balkaolar arası yaklaş 
nıa ... ın kıymettar bir hizuıd gör 
mektedır. 

Tr meli mualıc.delcr~ rİa) et 'e 
milletler cemiyerıyle teşriki me
sai olan Halkan antantı dokuz :.n 
bat 1934 tarihiııdc imza edilen 
muahede ile ona merbut proto 
kolu döıt de'_lcl namına ~a):det
tirmiye reisim meoıur etmıştır. 

. Balkan daimi konse~·iu~n g~ 
lecek içtimaı bu oeneoıu ı:.7 l>ı 
rinci teşrioiodc Aokarada olacak· 

tır. 

. 
. . . 

Yarın 
Şehir meclisi fevkalade olarak 

toplantıya davet edilmiştir • Bu top· 
laotıda bazı uıühim kararlar verile
cektir • 

ADA A GÜıLÜK GAZETE o BİRİNCi YIL SAYI 3023 

re bu yıl fazla istek var 
Sovyetler cevap verdi Fransız maliye nazın 

1935 senesi bütçesi hakkın
da izahat: veriyor. 

Pari : 16 ( A. A. ) M. Jermain 
Martio,1935 ene i bütçe inin t~ babı 

ınucifw Hiyiha ında parnnın i tikran 

Ve otuz millet tarafından imza edilen da
vetnameyi kabul ettiğini bildirdi. 

Muğla' da 
Kredi kooperatifi 

teşkil edildi -Muğla : 16 ( A.A ) - Muğ· 
lada kurulan y~ni zirai koopera· 
tifte 1546 ortak vardır • Bu or
taklar 137 bin küsur lira teab 
hüt etmişlerdir . Tahsiledilen ser· 
meye ,yüzde onlarla birlikte 86, 
263 liradır . İhtiyat sermayeler 
9,900 liradır . Kooperatif ortak· 
larmın muhtelif kredi ihtiyaçla
rma 107,300 lira ikraz olunmuş· 
tur . Kooperatifler gün geçtikçe 
inkişaf etmektedir. Zürra lıu kiy 
metli teşekkülden azami mü. 
zaharet ve muavenet görmekte· 
dir. 

~~------..-.··---------~~ a ınıı ınü teniı bir siya~ct takihi· 
nin mııtlok urette elzem olduğun

dan bah-.elmekıe, para kıymetinin 
indirilme ini takbih eylemekte ve 
paraların dü:ı:ürülme~i veya kaldı· 
rılına ı gibi muamelelerin bozuk 
olan ikti adiyatı i lab için hiç hir 
zaman ıııfü•s ir bir çare olmamış ol· 
duğunu ilave etmektedir. 

Sovyet Rusya murahhaslerı konseyin 
yarınki toplantısına iştirak edecekmi 

Japonya, Amerika ve İngiltere·: 
nin altııı e n ını ıerk:euneleri i tenı· 
lerek dı ırj), mecbur kalınarak apıl 

mı lıir şeytlir ve her tlcfa ıuda 
muhtelif el.ıeplerdcn dolayı ,.e muh· 
telif mak otlarla yapılma ma mec· 
lıuriyeı ha ıl olmuştur. 

M. (;nmairı Martin ticarı mu· 
bodPlelrı in artırılma mı i temekte 
''e .Frrııı arııu Lir enedcnberi bey· 
nclmilel mulıadelelerin i lalu için 
ııınkavelenaııw aktetıni olduğunu 

meoımıoiyetlc kaydc) !emektedir. a· 
zır, nukit pi ya a ının zenginleşmi 
olduğunu ve lıu ayedc devleti bir 
çok kol ) lıklara naıl edecek urette 
faiz fi atlorıuda umumi bir tencz 
zlil lıu ulc gPlcceğini hı· •an ermek· 
tt·dir . 

Mıııııaile)h , para fi ·attnııı dii· 
§Ürülme ioi Hi)ihanın onunda hir 
kem• daha muvafık lıulmndığım 
tekrar e.tm~ktedir . 

P ri : l6 ( • A. )- 1a raf!arda 
i<ldetli tenkilıat )&pmok: ayesinde 

li'rııo u maliye nazırı M. .T ermen 
Marte · ~ bilrçcde 80,000,000 f renk 
raddesinde bir fıtzlalık teminine ça· 
1ışacaktır. 

Diğer ıarafıan re mi a1tızdım 
söylendiğine göre Fransa altın ese· 
sım bıroknnyacagı gibi y«>ni wrgi
lcr d~ ko mıyaı·aktır . 

Bir Bulgar komite reisi 

Hükumetimize iltiea etti ve 
lstanbula gönderildi. 

Cenevre : 16 ( A.A ) - Otuz I 
<levl"t tarafmdın imza edilmiş 
olan du etname .Fıransada bulun
makta olan 1\1. Lihinofa aat 14 
le gönderilmiştir. Sovyetleıin hu 
akşam cevap \ermeleri beklenil · 
mektedir. 

lilletlec cemiyeti konseyi 
Sovyetlerin cemiyete girme ine 
müteallik on ter tihatı kararlaş· 
tırmak üzere saat 18.30 da E-,ıizli 
bir celse aktetmiştir . Davetaa 
me metni kısadır . Sulbuıı mt.n· 
foao. namına Ru yauın cemi) ete 
girme i temenni olunmaktadır . 
Sovyetler cevaplarında namzet· 
liklerini koyucoklar ve crwiyet 
mukavele ini kayıt ve fartsız ka
hul eden devletlerin aza cılacak· 
larauı natık olan mezkur muka. 
velenin 16 ıucı maddesini kabul 
etmekte olduklarını beyan ede· 
ceklerdir . Bundan sonra So\ · 
yetler milletler r.cmiyeti muka· 
velesi ile Paris \'e Briyau, kellog 
misaklanoın hemehenk kılınma· 
sı icin ık ık ileri sürmekte ol 
dukJerı fikirler lırıkktnda izahat 
vereceklerdir . Usule ait muame· 
lenin Salı günü ikmal ve ovyet 
Rusyanın Çarşamba günü cemi
yete kabul eclilmn i iimit edil
mektedir . 

Cenevre : 16 ( A . A ) - İki 
sülüs ekseriyet fazlasiyle temin 

M. Liluirıof 

edilmiş olduğu için Sovyet Rus 
ya milletler cemiyetine dahil ad
dolunabilir . Sovyet cevabının 
okunmasından sonra M. Benes 
isim ç.agırmak sureıiyle reye mu
racaat etmiştir . Almanya ve Ja
ponytt çıktıktan sonra konseyde 
kalan 13 azadan onu evet demi§ 
ler ve panama, Portekiz ve Ar· 
jantin müster.kif olduklarım bil
dirmişlerdir . 

Portekiz hariciye nazırı M. 
Kayerodamata muhalif reyi ile 
kons y ekseriy~tine ku§ı gelmek 
istemediğini fakat Asamblede mu· 
halif rey Vt!rmek tasavvurunda 
olduğunu s(iylemiştir . 

- Gerisi UçUncU sahifede -

Ekalliyetler meselesi 
Almanya; ekalliyetler meselesi hak

kında Lehistandan memnun 
-~~------.... ·---------~~ 

lzmir beynelmilel pa
nayırı kapandı 

İzmir : 16 ( A.A ) - Beynel· 
milel dördüncü İzmir panayırı 
dün kapanmıştır . Bu münasebet· 
le bir çay ziyafeti verilmiş ve zi
yafette vali Kazım paşa ile müs· 
tahkem mevki kumandanı, bele· 
diye rıdsi, baokalar \'e panayua 
iştirak eden müesseseler müdür
leri, panayır komitesi, matbuat 
erkanı ve bıtzı zevat hazır bulun· 
muşlardır . Bu panayır 300 bin 
kişi tarafından ziyaret edilmiı
tir . 

Adapazarında 

Fut bol maçı yapıldı ve 
temsiller verildi --

Adapazarı : 16 (A.A) - Gençler 
birliğinin davetile lstaobuldan ıehri
mize gelen ileri spor kulübünün fut
bol takımile gençler birliği erasıoda 
yapılan maçı mi afir sporcular 4-3 
kazandtlar • 

Ayni kulübün tem il heyeti gece 
lı~lke_vi. tiyatro salonunda ( kaoborcu) 
pıyesını temsil etti • istiklal müca· 
dele inin bir ahoesiııi ta vir eden 
bu piye ~ok canla temsil edildi . Mi
s~firl~r. bu a~şam da [Ben öldürdüm) 
pıycsmı temsıl edaek yarııı lstanhu
la döneceklerdir • 

Edirne : 16 ( A. A. ) - Diinkii 
·• Buhcr ,, gozrte inde Kırklarel:nıle 

lıudurlarımıza lıazı Bulgar komite
cilerinin ve bu meyanda komite 
rci i lihayilofıııı iltica etriği yazı· 
lırkNı umumi miifetti İbrahim Tali 
heyin de lııı uıüna ebetl Kırklare
lirıe gittiı?i lıildirilmckte iıli . ibra· 
him Tali heyin Kırkloreline gittiği 
hulu ri do~ru df'ğildir.Milıa}ilof, ka· 
rı ile lıirliku~ diin 1 lanlıulu gi)nt.le· 
rilmi-.:tir . Cihan Yahudi icra komitesi reisi Gold

hususta fıkir beyan ediyor 

Vilayet ve kazalarda 
belediye intihabı 

hazırhkları . 
~~-------·--------~~ 
(b))ftk~atDeır : 

Yanhş anlaşılmış .. 

~ir olwrumuzdan aldığımız 
aşagıdalii meklllb11 1111/wssa in
hisarlar vekclletlnin 11azurı dik 
katine swıcınz : 

"Memleket lıarlçlrıe çıkan 
yolcuiarrn beraberlerinde gö
itireceklerl para miktarı ahiren 
yirmi beş lira olarak talıdil 
cdllmlşll . Fakat bu emir f slô.lıi 
ye glimrıiğıi tarafwdan çok fe. 
na tefsir cdilmeklcdlr ; llariç · 

trn memlekete ğirerıfrrinde a11cak 
yirmi beş Ura ile memlekete gl. 
rcbl/ccckfrrini zannederek yol· 
cularırı uzerlerlndc b11lunan pa 
ralar111 ;jlrml beş lirası ke11di
leri11e terk edilip fazlası mem'"' 
lekeile11 çılwrkeıı iade edilmek 1 

uu re glimrtik idaresince Jıifzc- · 
diliyo,. . 

Memfrkele giren doui:i lalı 
dit etmek ve ecnebi ~seyyahlara 
mlişk/Ml cılwr11UJkla11 başka bir 
işe lJnraımyan bu yanlış lafslrln 
all olduğu makam larafmdan ı 
bir an euuel laslılb edileceğini 

ıunlt ederim . ., 1 

man bu 
Berlin : 16 ( A.A ) - " Ha· 1 

vas ,, ajansı bildiriyor : 
" Korrtspondcns politik dip· 

1 

lomatik ,, gaıete i yarı resmi Al 
mao mahafilinin fikrine tercii· 
man olarak ekalliyetler hakkın 

dıki teh heyenatıodan dolayı 
memnuniyetini gizlememektedir. 
Gazete diyor ki : 

Almanya milletler cemiyeti
nin ekalliyetlerin hamisi gihi ti}· 

lakki edilmemesi lazım geleceği 
fikrine çoktanberi alı§mı§tır. Fa· 
kat diğer memleketler ekalliyet 
hukukunun heynclmileJ teminat 
altına alınması efsanesinin malı
voluşurıdan acı bir surette i'1ki 
sarı hayale uğramıştır . 

28 6 . 1919 muahedesini im· 
za etmiş olan hiiyük devletlerin 
me ul şaheiyetleri halkın protes· 
to gihi telokki edebileceği ihti
razı kayıtlar erdotmek uretiyle 
sadece zc\alıiri kurtormağa çalııı· 
maktadır . 

lef heynelmilel teşekküllerle teş
riki me aiyi ıeddedeo bir tarzı 
hareketin alkışlanmıyacagını ilii· 
ve etmektedir . " Tribuna , gaze
tesi hu hadisenin bir fada şek
line sokulmaması lizımgeldiğini 

düşünmektotlir . Ekalliyetler va i 
liğinio bizzat onu tanıyan mem
leketler hakkında tatbiki sonde 
rece nazari bir şey olc1uğuou na
muskiirane bir nrette itiraf et· 
mek lazımdır . 

- Gerisi UçUocU sahifede -

. • Konya : 16 ( A. A. )-Belediye 
~-nnbap ın~ddetini kararlaştırmak 
uzere beJedıye meclisi 23-9-19l4 
cumartesi gününe davet edilmittir • 

1uğla ; 16 ( A. A. ) - Belt:diye 
iutihabana ait defrerler bua-üo bele· 
diye ve hükumet kapıların• Hılmı•· 
tır • 

. Zile : 16 ( A. A. ) - Belediye in
ıılıap encümeni intihap hazırlıkla· 
rını ikmal etmiı ve seçilmek hakkl· 
nı haiz olanların isimlerini havi 
d .~terler hug~nden itibaren altı ~Un 
muddetle ebırde muhtelif yerlere 
a ılım ur . İntihap biriuci teırioin 
birinden başlayıp onuncu gllnil bi· 
tirilecektir . 

~-Bugün akşam bitiyor ---1 
ini/hap cetııel/alııe lliraz etmek isleyenlerin mliracaat hak

lil bu al\şam bitiyor . Onun lçi11dlr ki : 

H~men git, ı~wlrallenln crı yakrn polis karakolu.1tda, yahut 
/Jeledıye rıeya lml\l'wıet salonunda asılı duratı defterlerde ismini 
ara. lntilıap numaram iyice öğren . 

Yoksa intihap lıakkım lrnybedersin . 

Adw yoksa ilirazımm bugıltı saat 11 ile 12 ar Jsında Beledi 
yede toplanan lnlihap enciimenirıc yap • 

Homa : 16 ( A.A ) - Cenova· 
do çıkan " La\oro ,, gazetesi Le 
histnnm müdahalesinin mahalsiz 
hu)makto ve ekolliyetler huku· 
k"aun tatbikini koııtrolla ~ilkel- ~~~~~~----~~~--~~~~--~-~~--------------~· 



Sahife: 2' ( Tftrk Sözft ) 
fili±± --- a e& 

Elmalı intibaları 
- 17 -

l __ ş_E_H_i_~_ ·a.A.JEI EH x.zn i ı - Dünyan;~ 'kar7ışık 
meselelerinden Elmalı , tabii vaziyeıioP. göre, . -------------------------

bugün daha ziyade Finikelilerin j J/k mektepferJe 
: vr bir kısım Antalya balkının; Kur ı 

Şehir meclisi 
kuteli isev munbasıran Antalyalıla 1 Tahmin edilendtın çok fazla Deniz silahları meselesirnn çıkmaza 

sapmasından korkuluyor .. 
. ! r ıo yaylagı olmuş .. Elmalaıı ı11 su 1 .. . 

1 ları, Kurkutelininkiodeo daha bol. talebe muracaatı Vılr 

Viyana : 12 (Hususi] - Silah
lanma yırışmm bütün bızile ilerle 
diği bir mevıimde bazı Avrupa 
gazetelerinin silabsıılaoma mese
lesile mefglll ıörüameleriue hay
ret etmemek imkinıızdar . ÇOokü 
bu itin hallini lberine almıı olın 
Sılihııılıama konferaosı~ konfe 
rans reisinin ciddi vıitleriae , ve 
azalana biianüaiyetlcrine rağmen 
fena bir çıkmaza sapmıı ve bu 
çıkmazdan bir türlü kurtulıma- ı 
mııhr . Gerçi konferaoıın manen 
eiao yaıamakta -ılduğu ve güttü- 1 

jil gayelerin bu dıı!faki Cemiye
ti alcnm toplaohsmda mevzuubabs 
edileceti ıöyleniyoraa da , halci 
icatta itbu 'kocımaa ~onferansıa 
debdebeli içtimalarına ebemmi 
yet veren hiç bir millet kalmıdı 

jına ı&pbe yoktur . Demek olu
yor ki beynelmilel silab11zlanma 
konfera11na yaşayan bir ölü veya 

tam manaıilt- canb pir cenaze aaza .. 
rile bakmak pyet münaaiptir . 
Fakat ; ıilah11zlaama meselesi a 
ceba bu cenazenin g6mülmeai ve· 
ya bu yaııyan olünüu Rsini kes
mesile bitiyor mu? Şimdilik ha 
yır 1 Çünkü onun kendinden da
ha mübım •• timdilik daha zin
de g &rinea bir y•murca;. vardm 
Deuiz ufülarını allilt.. konfe
ranaı. İtte. bütüa A.,.,. siyaad 
lerinin röd kulaiı ad h•rtd• . 

1935 de toplaam1aı mu~arıreı 
olan (BlyBk denizci devletler kon· 

feran11) .lllD ua1abnr g6rltmek Ü• 

sere; alikadar İ11giliz nazarlar ı 
ile Birietik Amerika Cumhuri-
yetlerini• llfant.•..ım Ye""]apoa 
J&••• Loadra sefiri arasınd#a bir 
ay e•vel ttaan bo,ta mltakereler 
cereyaa ettiii Ye t.u mllzakere.Ur 
aeticeaiode koaferaa11n Japon eh
liYalcufwa& Lo•c1r•1• plmesioi 
beklemek ime birinci tl!trine ta
likedilditl malGmdur . 

Temmuada y4pılan iıbu müza
kereler esnasında Japon aefiriain 
f&Jet ihtiy•tlı bir tıvır takınması 
karıı•dı gaz.eteler , Japnnyanın 
1935 konferanııada b&ıbütila ser 
beat kalabilmek i~in (1922 V aıiog
ton cJeııiz ul&faa-ı.a) aı feabe ka· 
rar verdiiina YPIDlflar , ve batta 
bu itle alikıdar Jabon mıhafıli 

araaand• bu okta üzerin~e .18.ii · 
him ihtilaf çıkdıjmdan da bah 
ıetmiflerd . Bu rivayetlere ıöre 
Japonya Bıbriye Nazırı •miıal (O 
1ami) be,tta olmak &zere btitüa J• 
poe E'rliinıharbiyeti 1922 uzlet 
mUIDIJl. feahiıti istedıkleri hıJlde, 
ILriciJe N-.ra blyle teri bir a 
damı• et,&q1111aa llRIDİ elmuıta • 
T f••••• .,.._ bu pyialaıa i 
••ııll b ; ~ '.fapc>aya Bıı 
vülllle ~eve Hericiye Na 
•laı•ıp , Japony•nm deniz •iya
letillde ~taçai,t adam liıerinde 
...ı....,. oW~ını ~bulcım• 
liD ••lir • Çünkü 29 Apstoata 
.Yetil•lt olup ıeçenlerde rerek 
Japon ve prek lnıibı resmi a-
,iaa•ı ltrafıadaa netredilea bir 
brara ılre Japonya : biri.Dci 

.. Lotnlr...-dr'Jfl! bı;tayıcak 

bu plin her devletin bahri kuvve
tine ton vabidikiyasisi üzerinden 1 

muayyen bir bad çizilmt>ıioi ; ve 
donanmaların lec.vüzü silibları
aıa azaltılmuıoı iıtmektedir . J•
ponyanıa bu plandan kazınmak 

istediği ietifadeler meydaodadar . 
Deniz kuvvetlerine çiıılecek h•d 
gemilerin ton mikfararı yeküau, 
üzerindeıı kabul edilirse; Japonya 
kendine müsaade ediltcek ton ye· 
k_uau dahilinde kendi harp gemi
lerini kendi ıbtiyacına en uy~un 

bir şekilde imal edecek . Fakat 
diğer tuaftın tecavilzü bir ıilih 

addettiği fazla biiylik deritnotluı 
ve tayy•re gemileriui lt'akis ettir 
mekle bugünkü İngiltere ve A
merika donanmalarının en can a
lıcı silablarını zayıflatmış lacık· 
hr . 

japoayauın kendi m r nafiini te
min için pek iüzel seçtiği bu pli
ına müzakeresinde bat gösterecek 
müşkilih tahmin etmtk te güç 
değildir . Bir defa hatırlardadır 
ki Amerikanın Bahriye nazın (S· 

vaasoo) geçenlerde hir nntuk ıöy
lemit ve Amer ikanın keodi planı 
üzerinde israr edeceğini bildirmiş
ti . Bu plana göre deaiz kuvvetle
ri ton yekünu üaerinden deiil ; · 
doirudan doj.ıuya sımf ımıf teo .
kis veya tehdit edilmeli ; yani beı 
devletin ıo vt:ya bu cins ~emiden 
ae miktara m1'lik olması caiz ol · 
dutu t,yin ve tespit edilmelidir. 
Bu esas dıhili .. de olmak üzere 
Amerika mevcut deniz kuvvetle 
riaia yüzde 20 ve batta yDzde 30 
tenldıi,ne razıdır . Amerika bu e
sas üzerinde iırar edecek "~ ayui 

zaman4• Japonya ile müıava'ı ~· 
kabuldmlyecelWr. İnıiltereniq de 
Japonya \le mli.avah kabulelme
diii ve bllliu bir mağlubiyet te
llkki ettiji düt&nillürae Japoa pli
aının karıılaşıcıiı mütkiiller ko· 
layca anlaşılı r. Fakat buaa mu
kabil İngiltere ; Japon planının 
ilk kısmını teılcil eden (Tabdida 
tan ton yeküau üzerinden yapılma· 
sı) esasına kuvvetle taraftardar . 
Donaomaların t t cavüzi silihlan 
om azaltılması bahsine ıelince ; 
bu noktada her üç devlet de müt
tefik iseler de (tecavJzi ıilih) ta 
biri altında ne anlııılJığı mesele
sinde h e r birinin kendisine pre 
dütilnceai vardır . 

Japonya tabtr lbabirlerio bir 
miidafaa ,NIMı oldStoPu binatnı
ley b azalhlmaları caiz olamıya 
c:aiım iddia ettiti halde; İegiltere 
asil tahtelbehirlerin ortadan lral
dınlma11n1 iltemektedlr . Diğer 

tarafta~ japou)'a; tayyare gemile 
rinia tam m•aasi;I~ tecıvüli bir 
silah ,.&duta-. ve j.pon ıaliitle 
rinin emoiye\i.ni tt'-dit eUiiini 
iddia e~tiii b~de; J~ilter~ ıve 
Ameri~a .bu ıemileıia ber"moder4 
donanmada bulunmaaı icap edea 
en tabii bir ailah olduğuau·v, t•J"' 
yue remiıİ olmayın bir doa•D• 
ma tasavvur edjlemwec:!liini '6y 
Jemektedirler. 

olan (Büyük denizci devletler "°n 
fera•)" ralit mlzaket•t · yr bi uf
laay• sirmeden (Vqington deolı 
•'-tm•) bao feabiai talep etmi-
19ce.tir . Bundan baıka Japon- 1 
anıa Loodra müzakereler inde tek-1 

lif etmete katar vertfiği yeoi bir 
ulqma pliıu; (1922 Vaıingtöa 
ulqmaaı) nın feıbini talebetme 
tle e hacet barakmamaktadır . Bu 
,eni Jıpoa plinıoın referruabna 
dair laea .. ı lôç bir malumat me• 

cut cleiilw de ., aelibiyettar Japon 

Bütftn bu mllhim teferruat ü · 
zerind11 ç devletia 1922 clenberi 
bfr çok defalar m8zakerat )aphk· 
lah ve bütün uzlaşma g yretl ri . 
ne HğmeD bir t6rl8 uyupmadılc 
ları dlş&nülürae yapılacak yeni 
konferansların vereceği netice .. 
lerden tll_pba etmek lizım gelir . 

• lıerinin azalarına J!re ~ 

Kaldı lcl lrıfiltere, d eniz iıtlerine 
dair ber hangi bir muahedeyi im-
7#)arke.,; A•ıupada aon g&alerde 
gittikçe bararetlenen beynelmilel 
ıilablaama y•qJtnı, ve bilhıua 
FraoH ile ltalJ&Dıa deDİJ ka•Yet
Jerioj ı-

hele , memleketin tam ortasında · 
ki iki güzel çeımeden suiır öyle 
gürül , gürül akıyorlar ki ! . 

Herkes , bu buz gibi sulardan 
hoılana , hoşlana ve bayıla , ha · 
yıla içiyor . Bir , bir daha !.. Bir 
tane daha !.. Mübarek gazöz mü 
sün , nesin ? .. Sandım "i ; Adana 
dayım. Ve buz gibi soğutulmuı 
( bir Kayadelen gazözü ) içiyo-
rum !.. Bu su ; o kadar köpüklü, 
onun kadar gKzözlü ve serialetlci 
idi 1.. Sakın ba l aziz bemşeh~ile· 
rim , ( Kayıdelen gnözü ) deyip 
te ıeçmeyia .. Bu ; sizi katiy~llc 

temin ederim ki, lıtanbulun Bo 
monti ve Olimpos gazözleriadrn 
dıba iyi bir gaaözdür .. 

İlk mekteplere talebe kayıt 
ve kabul muamelesine ıimdiye 
kadar biç bir se-ne zafında görül
m emiı bir şe"ilde ve hararetli bir 
surette devam olunmaktadır. Oku
ma çağında bulunan çocuklar sem· 
te bakmıyuak ve bebemabal kıyt 
olunm•k heves,yle en uzak mek
teplere bile kıydolunmaktan çe · 

kinmemektedirlcr . 
Maarif müdürlüğü talebeaia 

bu fazlı müracaah kırş111nda bu
tün mekteplerde geçen sene kad
roıundın sekiz yüz:iti bin talebe 
dıbı alabilecek tertibata almıf bu
lunmıktadır . 

Bu sene 925 ve 926 doğumlu
lardan müracaat edanlcrin kaffesi 
"•yıt olunacak ve biç biriıi mek · 
tepıiz buakılmıyacakhr . Bun
lardın soDra da 927 doğumlularaa 
müracaatları kabul olunacaktır . 

* 

Elmalıdaki su, iıte böyle bir 
su idi . Ben hile o kadar çok su 
içmediiim halde , çeşmelerden 
böyl~ şarıl , ıarıl akan sulana 
güzelliğine dayınamadım . Ve o 
buz gibi ıudao kaoa , lca11a içtim. 
Ve Antalyanın Ağustos sıcakla- Şehrimiz kız muallim mekte-
rından bulanın kaf .amı hu suğuk hinin lağvı üzerine yeni bir vızi-
sularla hinlendirdim . Ve yenid~n yet hasıl olmuştor : 
kendime geldim. Beynimdeki ağır· Şimdıyc kadar bu mektebin 
lık ve ezginlik adeta ortadaa kal- tatbikst kısmında okuyan taleLe 
kıvcrdi . ler ne olacak ? Bu mekttp hioa . 

Elmala ; 1000 metreden Jdaba sı ne tarzda kullanılacak ? 
yüksek bir yer .. Kaza merkeıinia Fi"rimizcc bunun en keıtirme 
yukarı tarafından büJiik bir su yolu, zatea taiebesini o semtin ço-
relmekt~ .• Elmalı belediyeıi ; bu 

1 
culdara tetkil eden bu mektebi lrız 

dil el • if d k d l ı muallim mektebi kadrosundan ça-ıen au an 11t a e mı aa iy e ~ 

bi Ö k h
. t lcararak murif müdürlüjü emrine 

oraya r mot r oymuş , se rr , 
1 yakında ~ elektrikle narlandtrıla• 
1 

almak ve mektebin " tatbikat ,, adı-
cak , telair içeriaiadeki teaisat he- aı degittirip yeai bir adla ve yeoi 

men , laemea bitmiı gibidir. j' bir kadro ile senişleterek yep yeai 
Biz elelctrilc fabrilH1t111 ti lece bir illr mekt~p halinde açm•k ... 

yakınd•n u.,aret ettila • B•it 'm Memlekette ilk mekt~p ibt~yacanın 
tubin "• dinamo .. Ost taraftın l çok taıkın 98 aılua bu şekli ıldı 
4üı&p te pleo .u dtifme k•wvetile r jı bu zamanda hazır bir mektebi 
makineyi çerirecek .. Yani' bura· eldf n kaçırmakta.mana olmaıa ı• 
raiJaki- itme kunetif le ·dej-il , rek · • 
daha ıiyade , ditme lsuvvetile Alakabların bu noktaya ehemmı 
teairini: yapacak • yetle di"katleriai çekeriz . 

Elmahdaki bu umtan fııliyeti 
bittabi çok hoşamuıa gjtti • Bu 
çalı.kaa ve İ§ çıkar~a belediye· 
mizi ve helkı k&&tJaw.k iateriz . 

Madenoğlu Ragıp 

Bizim Ermeniler 

Pamuk fiyatı 
İki üç gündenberi borumısda 

M181r pamukları ya vat ya vat düt · 
mekte idi . Bu vaziyet dün öğleye 
kadar devam etmiş ve pamuğun ki· 
losu 32.S kuruşa u&ılmlflı.Fabt öt· 
leden aonra bir iki ahcıo10 borsaya 

Din ve dünya işlerini girert'k almağa baflamHı üyerioe 
fiyatlar 33 kuruta yükselmiştir. Dün 

ayırdılar öjtleden sonra honada epiyce mal 
•• 

0 
•• ı satılmıştar . 

. ~stın~ul - _T,urkiye. Ermenile- Sıhhi 8 mOdU lü~ü de 
rı cıımını mcclısı Patrık Moryen y r 11 , n 
tfeadinin riyaseti altmda topl•n
mıı ve Ermeni cemaatinia dia ve 
dünya itlerıni memleketin liik p~ 
renıiplerine göre ayarm•t• karer 
vermiıtir . Ve cismani meclia ken· 
di kendicai feaaetmiıtir . Bundaa 
sonra patriklik mılcamı yalnız din 
i§lerile utraııcak ve yeni •Jltibap 
edilecek cismıni meclis mektep, 
itamhaae , hıatabaoe i1leri,1.1e ~a
kecakbr . Cismani meclise arhk 
Partik Pfendi reislik etmiyecek
tir . 

·--:-----------··-----------~ 
Bir çocu~ çiinendi 

Fenni ve tıbbi ıstılahları 
derleme komisyonu teşkil 

edıldi 

Sıhhiye müdllrl8ğünde bir fen
ai ve t.bbi ııtdablu, de~eme !Fo
misyoou teı~il edilerek f .. liyete 
pçilmiıtir. 

Şehi r Meclisi yarın saat on bir 
de felkalide toglantıya davet olna
muıtur . Bu toplantıda intihap 
jiioleri tespit olunacak ve Cum 
buriyet meydanana dikilecek o 
lan Büyük Gazimizin bey kelleri · 
ne sarfedilen tıbıisat kifi gelme· 
diğioden mütebaki paranan sarfı 
için diğrr fasdlardan münakale 
yapalmrsıaa karar verilecektir • 

Bunun için dün Belediye Reis 
liğindtn aulara davetnımeler· 

ıöaderilmiıtir . 

intihap defterleri 
itiraz müddeti bugün 
akşam bitecektir 

Belediye seçimine iıtirik ede. 
ceklerin adlar11a1 16steren defter
ler için kanunc-n tayin edilen iti 
raz müddeti hu aktım bitr cek 
ve defterler aııldıkları yerlerden 
indirilecektir . 

Aıılmış olan defterlerde ıdlara 
yazıh olmıyanlardan intibıp encü

menine itirazda buluaarek ıdla rını 
yazdıranlaran yekunu düne kadar 
yüz elli kişiyi bulmUJtur . 

Halkf!vi 
Temsil komitesinde vazifA 

bölümü yapıldı 

Halkevi> teeail komiteaiode 
açık b11IU11aa ilci alıp S kinu
•usani mektebLhaf muaUiah Jlür. 
fide hanımla telgraf muhabere j,ıı 
memurlarınd9• Ziııa .heyia ıe,il
dikteri yazılmıfb . 

Temıil komitesi kesdi arala
rıada yaptıkları ~ir loplanbda A· 
ziz beyi reisli;e, Mürtide hanımı 
mOmeasilliie, Ziya beyi mutemet· 
liğe vr Recep Turan beyi de ki· 
tipliğe sec•iıleıdir. 

Vali vekili Kadirliye 
gitti 

V•li velcili Oıman Nuri bey 
haza tetkikatta bulunmak lıere 
.dün ı1tbala Kadirli kızasıaa git 
miştir. Bu alrıam şehrimiıe döne
ceklerdir. 

Müfettiş DoGan bey 

Vilayetimiz ilk tedrisat müfet-
tiılerinden Dopa beyin lçel vilaye

ti ilk tedriMt mlfettitliji•e .•ak 
lindea sarfın•ur olunarak yi•e 
viliyetimiıde bıHkıldıiı haber 
almllllftlr • 

iki katil mehkOm 
oldular 

Karaiıahlı Mebmedi lldürmek
tm ıuçlu ve mevlıof Çaıbpare ki · 
yünden kutÇU Dr.ıvif ve al'kad8fl 
Ramazanın atar een mıhkeme
sinde devım eden duraımal•n bit· 
iDİ§ ve bunlardan Denit iki ve 
Ramazan da beıer aene bepiıle 
maktulün vereıesİlle bin lira tazmi- ~ 
vat vermete mıhkam olmaılardır. 

170 namaralı kirik araba 16-
rücilsü Hıdır o;ıu Haun,drmekte 
ol ~utu arabayı Muıt8f ı efe•di 
luzı,biı buçuk yıııadalri Perihaaa 
çarptırt1rllk yaralanma•••• .ebe 
biyet verdiğinden yakalaamtf ve 
hakkıncla lranuoi muameleye baı· 
lınmıftır. 

Sıhhat ve içtimai moannet 
mildOrii doktor Hllanü Mubittio 
beyin reiılijin.de ve ııtma müca
dele reis; doktor Kini, enstitü mi
dürü doktor Mahmut , belediye 
baı he~imi Nizamettia, trahom 
hastahanesi bq· bek,imi Kipf O· 
mer, dotum evi baı hekimi Zeki 
Betim, memleket baıtab,neıi ope
rat6ril uri, operat6r Yuıuf Zi)a, 
doğum evi çocuk mütebıss111 Ak 
koyunlu Ahmet, rontkea müte-
hasıısı Ekrem, emrazı zübreviye Stajiyer Mehlika hamm 
baıtabaneıi doktoru CeYat Mub· j 

retluiai de şöz 6oünde bulaod~r· 
m•ta v~ hesabını ona g6re tut
maja mecburdQI'. 

Blltla bunlar 1935 de toplaa- 1 
m .. ı beklenilen Loncka deniz ~on· 
feraDBIDln 1922 clekiadeade 1930 
.. akinde• d~ büyük ve baUi güç 
miifkilled~ kaıtıl.,.catmı iıbata 
Ufidiı. 

tar, aaistaa ~afa, kulak botaz mil M&lga lcız muıllim melatebi 
tehaa1111 Ziya 4hmet,ıdoktor Ah- Stajiyerlerindea Meblik" b11oım 
dullab, bükftmet tabibi Şükrü ve 1 lıtaabul kıı liarsi tabiiye Stejtyer 
kimyaker P,tu.aiafa Rifat ve Tabıin f liiine tayin ediltniıtir . 
beylerdea aaiirek,kep ol~a.bu ko· Bolu ve Manisa mebusları 
misyon ~aftada bir gibı toplana· 
caktır. Bolu mebuu Hakkı •a Mani · 

lık içtİlqeuaı ya~p bu komia· . • mebus~ Tahir beyler Ankara
yonun kiti.plitiae doktor c.,.t dan ıebrimiz,e ıelqai.fler • yeni 
Muhtar bey aeçilmiıtir. otele miaafir olmUflardır . 

Naoıır, ayağın s ,~ 

da küçük bir ka barcık 
yetsiz bir şey, fakat İ 
terlikle gezmeğe mec 
Ay•k kabı giyt1mu olur 

lstanbulda gözü açık 
cılardaıı biri sokaklarda 
ıuşa nasır İ 'acı dağaht • 
lcidermit . Küçük pık 
iliç yerine ~u nasihati 

- Dar ayak kebı 
Fakat o ldu bir keı 

ayak kabı giym iş bulu 
nasıra tutuldunuz . Art 
ile değiıemez bale gefd' 
töre gitmrli , paosm• 
malı .. Uzun iş .. 

Şimdi uzun sözün k 
nasn ilacını ra tgele IMt 
eczanede başka iliçlıt 
gözüme iliıti . 8u ilic:ı 
dim . Naur ilacı dedile 
aramıt bulamamıştım . 
aldım ve bir kaç güade 
kurtuldum . l Şimdi b 
eczaneyi veya bir ilica r 
mt kten fazla bir şey ya 
ğuma gazete okuyucı.1lar 
at getirmesi için ıunu 

edeyim: 
Bir müziç bastalak 

Onun ameliyatsız -
mul-·akkat ttıirli olma11•' 
hm - bir meşhur ilacı 
aa ( Hedensc ) derler • 
burada bir lcaç eczanedt 
Vakia birez pahahdır . 

Raatg~le Suriye , Mı 
lerinin ilaa aabif eler ine 
dirirkea bu Hedense il 
bir ç eyrek sahifelik i 
düm. 

Bizim tüccar , böyloı 
aala rbemmitet v,.rmiy 

ver ecıacılır da, batti d 
d r bil otduin halde .. . 

Evet; mes·li ıiz be 
dir ? diye insan giinlerct' 
fırındıa ••tlak almat• 
lıyor . Gazetelerin (kü 
ıütuaaaa olaun biiı: Is.-:+ 
reklam vermeğe 
olmaz mı? 

L~yleğin halkası 
Odasına veri 

oumaraeıoı tatıyan yaratı 

ğio Alba civanndı A • 
· çiftliği civanna indilioi 
gilo 8 >ora öldüğünü dftD 

Leyleğin ayağında b 
ıalominyom halka, zireat V 
olbaptaki emirnımf'&İ 

Ziraat Odası tarafından 
dan ıldınlm11 ve Vekile 
rilmiştir. 

Saimbeyli bUk 
tabibi 

Saimbeyh h&kftmet 
ni bey mezuniyetle pri 
mittir. 

Cezalandlrtlan s 
Bir kaç l(Qde-Aeıi 

de s&t ıat•• leJJH liil 
bıtai belediye memurla 
elan çok baldı i,ir kon 
tatulmaktedtdD. Şütl•,. 
tardıl&ları ~tea ltir k 
nıD ı&tleri dllıilmDı ,e 
rinde• pqio para cezı•• 
tır. 

Dotumevi h.ı tabibi 
ya OD bq &llD meıudiJ.t 
tir . 

Amatör işle 

·zırlamr. 
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sesler kesilmiş, bacalardan yükse- ı YAPACI 

dıslerindeo bir parça daha fe
·~ la rdemiyecek bir vaziyete düştü-ı 
lı • ~r . Ve • artık çılı~ınayız 1 ,, de· 
•. iler . 
':. "jArtık çalışmayız 1 ••• Bu iıya · 

il sadece " çalışacaksın 1 ,, ku 
lııaudası değil dakikada bir ınil· 

"'- o b' d k' - k"f' k' nu ır en ırınıga a ı ma ıne · 
• ateşi karşıladı . ilk hamlede 

1 
azmasına , küreğine sarılmıyan-

ılll tr birer birer öldürüldüler . 
11 ı.J Ali , ölenler arasında değil .fa· 

I~ •t ağır yaralılar içınde idi . Sol 

l
ıacağıadaa ağır surette yaralanan 
li , tek sinir üzerinde sallanan 
Cağını bir logiliz cerrahının bıça · 
ııı teslim etmişti . ' 

ıl., * 
• K • • ôyde boralı , kapkara bir ha 
lıi' '• • şimşek çakıyor . Uzun kopek 
ıd luıoaları var . Gelin Ayşe ile ib· 
~ .Yu kayıo anası ocak . başında , 
.1 osuna külde pişirılmış patates 

•' ~-d' . ' "" ırıyorlar . 
I ~ Bacadan bir taş düştü . Kapı 

ll'tle acele vuruldu . Gelin Ayşe 
in. bir çıra aldı Ve kapıya 

' ttu . 

~ 
i· 

Değneğine dayanan uğursuz 
1tiyar bir kadın bir kağıt uzattı. 
teri girmeden yüz üılü döndü 
iti . " Aliden bir mektup var ,, 
Ye gelin Ayşe s•vin<li . ihtiyar 
ne sevinç yaşı döktü . Tosun 
lınedeo neşelendi . 
Erteıi sahıb , cami avlusnnılı 

•ku mektubu okunacak diye ib· 
)'ar kadııılar , genç dullar top· 
ıııoış , herkes dört kulak kesil · 
11 dinliyor . Mektubun ortaların· 
•mektubu okuyan hatip yutkun· 

y 111 · Kekeledi . Nihayet dilinin al 
, lııdıki lokmayı çıkardı : " Gül
~ ltıı tıinenin Ali de sizlere ömür!,, 
' İhtiyarlar ve dullar gözlerine 

1 iileıini bastılar . Gülsüm nioe 
;

1 
Psarı ve up uzun avluya serildi. 

;,ı •b,ıi duy&n Gelin Ayşe , bir 
ııı4i1 tk kopardı . Za va Ilı masum 

1111 tncuk da bil mı ıl c n kiiyün ya · 
~ lılı uydu . 

~ .. Bu yalan yanlış babn, köyü 
"' Uat etti. Taze gelinler, genç dul-

t &elia Ayşeyi teselliye çalııtı
' lhıiyarlar boynu, bükük tosn 

~ 1 kucaklorıne bastılar. Her biri 
'. c~Phede kalan oğullarının bas · 
tını ·· 1 . · '&o:ı erinin yaşı ıle yehm 
~unun •arı 8açlarında diııdirdi-

len dumanlar ehrımlarını tamam· 
lıyorlar. G~lin Ayşe ocağı tütıni 
yen evde ve meitil yatağında 

mum gibi yatıyor. 
Ali kapıyı vurdu . Açılmadı . 

lşık11z pencereden baktı : 
-"Ana,ana,,diye sasleadi. Ka

ranlık iı;eriden bir ses; yeni dil 
lenıneğe başlıyan bir çocuk seıi 
cevap verdi : 

- Bıp bap., ha ba ba ... 
Ali, koltuk de~negi.ne eyice 

dayanarak kapıyı omuzladı. 
Gecenin ışığı bacadan içeri 

vuruyor. Ve ateşsiz ocakta soğuk 
bir kül yığını görünüyor. Bir ço 
cuk: 

- Mam marn mam. 
Diye ağzını ~ıpırdatarak me· 

me arıyor. 
Alı cebinden porsumuş bir 

mu kihıit çıkardı . Ocığın ke 
mer taşına vurarak çaktı . Gün 
lrrce ziya~ı:ı k;ılan karanlık ev 
bir ışık yüzü gürdü. 

Bir mitil yatak, tombul bir ço
cuk. Hir deri hir kemikten ibaHt 
hasta bir ~ücut ve kesilen bir ne 
frsi kelimeleri anlaıılmıyan bir 
cümleyi tamamladı : 

- Alimmın ... Tosunumm .. 
Horuzlar öttü. Sürüler ıhğıl

dı ... Köyün müez:riai sabahın ez• 
nında seli veriyor ve hılkı cena
zeye davrt ediyor. 

Gün ağarırken ~erkes şunu 

biliyor ki : ömrü iki gün süren bir 
saadet artık ebediyen kara top · 
uğa gömülüyor . 

* •• 
Bir gün yolumun mezarlığa bi-

tişdiği yerde bir hayal g<irdüm . 
Tek ayağı üzerin(kalktı. Muva 
zrnrsini kaybederek desteksiz ta· 
rafına olduğu gibi düştü . Kulak· 
larıma deıinderı bir inilti do 'du . 

Dakikalar grçdikçe koyulaıan 
akşamın ilk saatll'rinde gördüA-üm 
bu canlı bıoyalet kimdi ? yaklaş• 
tım. Çakmağımı çaktım ve tanı· 
dım: çocukluk arkadaşım Ali. 

Sokuldum. Baktım Hl'yhat 1 
Çenber sakalına kır bile düşme• 
ğe başlamış . Gelin Ayı r si~de~ 
teberik kalan Tosunıına ~esık dı· 
zini yastık, kuaolıkları da yorgan 
yapmış ninni söyliyor: 

Uyu geliıı kuzusu 
Uyıı /;esik d/:iıııdc 

Belgrat : 17 {A.A) - "Avala,, 
ajansı bildiriyor : 

Bugün beynelmilel dokuzuncu 
parlementolar ticaret konferansı 
kıral Aleksındrın himayesinde 
merasimle açılacaktır . Matbuat 
bu hususta makaleler neııederek 
ecnebi murahhaslara beyanı hoş 
amedi etmekte ve mııvaffakiyet 
dtlemektedir. "Stampa,, gazetesi 
diyor ki : 

Yugoslav hükümet merkezin
den sonra Zagrep ve Split şehir 
lerirıi gezecek olan ecnebi mu -
rahbas'ar çalışkan ve sakin Yugos· 
lav mı lletiain münhasıran sulhu 
ve milii devletin takviyesini iıte · 

diğini müşahede ve tespit edebi
ltceklcrdir. 

Ayni mevzu hakkında "Prıv· 
da,. gazetesi yazıyor : 

İçlerinde Yugoslav milletinin 
eski v sadık dostları da bulunan 
lıeynelınilel parlemenlo hayatının 
mümtaz mümessillerini yürekten 

. 

Amerikalılar 

Almanyııya gizli sılah ve 

mühimmat satmışlar. 

Va iogıon : 17 ( A. A. )-Silah 
atışı hakkında tahkıkat icrasına me· 

mur komisyon ı\lmanyaya gizli su· 
reıır nıiihim ınikt•rda silah ve ınü· 
himmaı ithal edilmekte oldugunu 
bildiren bir rapor almırur. 

Konyalı kafile lzmirden 

döndü. 

Konya : 17 ( A. A. ) İzmir 
1

' "''l!;isiue vl' kurınlu ·u te•ide giden 
9'.l kişilik kafile grri dönmüştür. 

Yugoslavya kralı 

24 Eylulda Sofyayı ziyaret 

edecek. -Cenevre : 17 ( A. A. ) - " Ha· 
va' ., ajanoı bildiriyor : 

Krol Alek•andrm Sofya eyahuti 
21 -9 934 ıaribinde olac•ktır. 

Kredi F onsiye tahvillt>rinin 

ıkramiyeleri • 

Kahirt· : 17 ( A. A. ) Yüzde 
üç fai.li ve ikraıııiyrli kreıli foosiye 
tahvillerinin diinkü çrkilişinıle 1886 
-.ne i ıabvillrrindeo 169,007 ; 190.1 
senesi tabvillerindı·ıı 129672, 1911 
srne•i tahvillerinden 305, tl5 ou · 
maralı tahviller !iü,000 frank ikra· 
miyr kazanmışlardır. 

B. Yakıtsız ademe yaklı "' me· 
"I .1.r kaç gündür ayılamıyan • zarlık bekcisi baba, oğul be na bir 

Almanyada 
__ ıu~ nine " oğlum, arslan A· dert oldu . lztıraplırımı ılıoleye 

•' b' dıye ve dudaklariyle bir l;t1 dinleye oradan ayrıldım . Ye · 
Ticaret müvazenesinde 

9 milyon mark açık var ,, •yeli öpüyormuş gibi sayık- timinin aheogi bala kulakla -
• •ayıklaya gözl< riııi dünyayı 

du gitti.. rımda : Berlin : 17 ( A.A) Deyli ıel· 
G 1 K .. Beıı Jıayalı ııeydeyim ıı;raf muhahirinio bildirdiğine göre 

.ı ı . r in Ayşe yıtalığa yattı. •· b ·k -ı. b b glııı ou istati tikler Almanyanın dı• 
~ •ad ı h .. Boyıııı ıı "". e e . • er i yetim Tosunun oynu b ticaret müvazene•inde 9,000,000 ınark 
"ı ~e .hil'u··1du··. " Ne J.-nderslz ba ayım. k ld ö k d" H 1 
1111 

K ~i I açı o uıı;unu g sıerıne ıe ır . 8 • 

•, Elır evde bir canlı crnaze ya · 1 •• Uyıı tosıııı bebeg 111 
.,, huki 1933 senesinde hu müvazene 

ı - Son -Dr. Yanında da babadan yttim 1 1 66 milyon mark fazlasile kapaoınış-t'----------------------- tır . 
Ceyhan hükumet tabibı Viyanada yem bir Nazi 

ağ ve bahçecilik 
1 

'Pacaklara bedeva arazi 

Verilmt>si bildirildi 

ıl 2 --
sıo ııumeralı ıskiın kanunu 
17 İnci maddesine ilişik , lop· 

il \evzi cetvelinin üçüncü beıı · 
dt }'erlileru de bağ ve aıryve· 
~ Y~pınak üzere brş dek~'. ( ye · 
Öuum ) toprak verılecegı ve 

•~ar, iki yılda iınar edenlere de 
~ıduı on dekar verilmek icap 
tr,~; dahiliye vekilrtindt'n 
;~ır biıdirilmiıtir . 

vekilliği suikasti mi? 

Meıkn hükumet tabibi Hamit 
br Ceyhan bükümet tabibi vekil 
lığrne tayin edilmiştir . Hamit bey 
doktor Şükrü bey buradan gel
dikten sonra CeybanR gidı•cektir. 

Faik bey 

Viyana : 17 ( A. A. )-Poliı, i . 
ı.ı~yonda bir bomba bulmuşıur.Bom

lıa ıııüdPfaa nazareıi tPknik müte· 
I ha••t>l•rı tarafıoılurı imha rdilnıiştir. 

Yeni hir azi sııika•t t•~ebbüsü 
mevzuu lıalı•oldojtıı zaıınedilmrktt·· 

dir • 

Adapaz.ırı avcılarının 

bayramı. 

Kadro mucl.b'ınce açıkta kal 
Aılapazarı : 17 ( A. A. ) Ada· 

mış olan çarşı şub~si. bin~ trbıık · pazarı av.·ular kuliilıiiııiin ıerıip et· 
k k memur muavını Fayık bey, ıiRi anılar hayranıı ~ok ·~IPnr•li 

b 
u. · kolordu muhasibi mtıulhık olılıı. Kulüp oza,ııııloıı maılıi 200 

tşıncı 
kitabetıne tayın edilmiıtiı . ı ıJaHıliye ııv Pli ziyafet vrrilıJı. 

. 

selamlarız. Konferans mcHisinin 
muvaffakiyetle tetevvücünü ve bü 
tün milletlerin terakkisine badim 
olmasını temenni ederiz. 

Belgrad : 17 (A A) - Parle
ınentolar ar111 ticaıet konferanaı 

yarın açılacaktır. Konferansa Al

man ve ltalyan parleınentoları 
müstesna olmak üzere 30 parle-

Siyah 

Ekeores 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

.. "Tohumluk,, 

Buj!day Kı brıB 
,, Yerli 
.. Men tane 

1 1 1 
Ç İ (; 1 T 

1,75,5 

HUBUBAT 

1 2,6.5 3 
2,6.'; 3 

2,70 -mento iştirak etmektedir. Arpa 
Fasulye 

lagiliz murahhası ve konferana ı-v::l'.u:i'.la:;fr-"-------1------1------1----------1 
reisi Sir allan "vreme,,guetesine Delice 
beyanatta bulunarak yeni bir har· Kuş yemi • 

Keten tohumu 
bia tehlikelerinden bahsetmiş ve Bakla 
bu tehlikelerin yalnız Avrupada Sieam 
mevcut olup uzak şarkta höyle bir 

tehlike bulunmadığını söylemiş· 

tir. 

Mumaileyh Sovyet Rusya preD 
siplerine sadık kaldıkça onııa ik
tisadi teşriki ın saiıinin dünya 
için bir eheınınlycti olmıyacağıaı 

ilave etmiştir. 

Derincede silo 

Sıvas , Eskişehir , Kony::ı 
siloları işlemeğe başldı 

-
İstanbuldaki,buğday tacirleri 

Ziraat Vekaletine müracaat ede-
rek Derinced bir silo yapılmasını 
istemiılerdi, Ziraat Vekaleti bu 
teklifi kabul etmiştir . Verilen ma· 
lumata göre , Derincede Anadolu 
deıniryollarına ait buğday amlıar· 
lan bulunmaktadır . Bu ıımbarlar 
tamir neticeıiade 10 bin ton buğ
day alınağa müsait bir silo haline 
gelelıilecektir . 

Sivas , Eskişehir , Konya silo
lan iıleıneğe başlamıştır . 

Mersin için de büyükce bir ıi
lo inşası zarureti göz önünde bu· 
lun<iurulınaktadır . 

Akalliyetler meselesi 
-

Birinci Sahifeden artan-

Vorşova : 16 ( A.A ) - Nazi 
nışirs efkarı olın •· Dantziger· 
• oye akrilıten ., gazel•. i yazı· 

yor : 

Lehistan hükumetiııin rkalli
yet hükumlerinı reıldeden knrarı 
versay muahedesinin tadiline ınu · 
kaddemr.dir . Zira mualıedelerin 
bazı hükümlerini reddııderken 

diğeri ı inin meriyette kalmasını 
istemek imkansızdır . 

Bu makale dantzig erbest 
şehri vaziydioin tadili için bir 
mücodeltye başlangıç görünmek· 
tedir . 

Cenevre : 16 ( A.A) - ··Ha 
vas,, ajftnst bildiriyor . 

Y nhudi heyetleri komitesi ci· 
han Yahudi kongresi icra komi· 
tesi reisi M. Golclman şu beya
natta bulunmuştur : 

LPhistan hükumetinin her tür· 
lü Yahudi altyhtari temayülle 
mucıdele ve ekalliyetlerin hukuk 
ınüeavatmın mühafıızıısını siyasi 
bir prensip olarak t~lnkki ettiği
ni memnuniyetle görüyorum. Fa-

' kat ekalliyet muahedeleri ekal -
1 liyet lıükiimlerini kabul etmiş 

olan bütiio meml•ketlerde ekol 
liyrtlerlerin himayesine dair dai
mi bir sistem kabulü iı;in ihdas 
edilmiştir . Ekalliyet himayesi 

' •istemınin umunıileştırilmesine r 
dair olau Lelıistıın teklifi lıaklı.ın 

UN 
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Alfa 
" 

Liverpul Telgrafları 
17 / 9 / 1934 

Scınıim 

Kambiyo ve Para 
İg Bankasından alınnııgur. 

PtM K. 

Vadeli T ·İret " ltalya ,, 
Vadeli Rayşmarlt "Alınan., 
Hazır ı-F,.-ra~n~k-"F~ra:;:n..:•:;:ız,"-',---ı--.:.· -ı--

Sterlin "loıriliz,, 

1_~Hti:nt:::=h~az:;:ı~r-----\·---\--~-~D~o~l~ar;_:"~A~m~e!r~ik~a~o~,.- ı 
ı N ·- k -ı'~-ı-ev.or Frank "lsviçre,. . 

Sovyetler Cevap Verdi •• 
- Birinci sahi{ eden artan -

Panamanın ietinkafı beklen· I 
miyordu . Çünk6 bu memleket / 
Sovyet Rusyaya m6seit murah-l 
haslar tarafından konseyin gizli 
eelHeeinden sonra neşredilen teb 
lige iştirak etmişti. Panama mu· 
ruhhası o kararından Cenevre 
matbuatında intişar eden maka
lelerılen sonra rücu ettiğini söy· 
lemiştir . 

li mektuptaki teblig•tı alan kon 
sey, miaakın dördüncü maddesi 
nin kendisine vıırdiği selabiycte 
tevfikan Sovyet Rusyayı millet· 
ler cemiyetine kabulii Asamble 
tarafından kabul edildiği andan 
itibaren konseyin daimi nzosı 
olarak tuyin eden konsey bu ka · 
rann tasdikini Asambleye tavsi
ye eder. 
. Cenevre : 16. ( A.A ) - Dey

lı telgraf muhabırinden : Hayber verildikten sonra A
samblenin rrisi M. Sandler hiiro· 
yu Pazarte~i günü saat 10 da ve 
Asanı bltyi •aat 11 de içtimaa da 

vet edeceğini ve ruznameye ovyet 
Rusyanın namzetliğini kaydede
rek hu husu. taki rapor tanzim 
edilmek üzere meselenin altıncı 
komisyona havele•i hakkında ka
rar \erilmesini istiyeceğini bil 
dirmiştir . Siyasi komisyonun bu 
husustaki mutaluasını bildirmek 
üzere Sn lı sabahı müzakerede bu. 
lunması muhtemeldir . Bu tak 
dirde Asıımı.le temamen müceh. 
hez olarak kabul kararını vere· 
bilecektir. Bu program normal 
bir şekilde tetbik edildiği takdir• 
de kati celse Çarşamba sabahı 
aktedilecek ve ovyet Rusya he· 
yeti murahhosaeı Asamble tara
fından kabul edilerek milletler 
cemiyetine iştirak edebilecektir. 
Sovyet Rusya milletler cemiyeti
ne pek şerefli şerait dahilinde 
girmekte ve böyle bir hadise ha
li hazırda pekrmühim bir şumu 
lü haiz bulunmaktadır . 

Cenevre : 16 ( A.A ) - Kon 
eey aşağıdaki karar suretini ku
hul etmiştir . ovy.t ltusya tara· 
fındon milletler cemiyetine gir 
mek mrselesi hakkında Asamble 

. Sovyetlerin akvam cemiyetine 
ı gırmeleri için tertip oluner, da 

vetname 30 dan f•zla milletin 
mümessilleri tarafından imzala
n~ra~ ~oskovaya telgafla gönde
rılınıştır · ovyet hükumeti bu 
daveti kabul ettiğini hemen bil. 
d.i~mi tir. Akvıım cemiyeti mec. 
hu hu geceki fevkalade toplan· 
hamda rey verenlerin ittifaktyle 
Sovyetlere daimi bir azalık talı· 
siımi kararlaştırmıştır . Pana· 
ma, Portekiz ve Arjantin müs. 
tenkif kalmışlardır . Sovyetlerin 
bir reis seçilmesi ihtimalinin 
önüne geçmek koygueu ile akvam 
cemiyeti meclisine reis ııeçimi 

Sov~etlcri~. az•lığı katiyet kespet 
mesınden once Salı günü yapıla
caktır . 

-
Davet 

Seyhaıı musiki ynrdu idare hr. 
yeti relsliğlrıden : 

Mühim bir mesele ibrkkında ka
rar verilmek iiz<'re niıuımoamf'9in .. 
tevfikan heyeti umumiyeoin reyine 
mnraraaf ururiJbulunduj!undan yur· 
d_a kayıtlı bütün arkıdaşların~23 ey
lu~ 934 pazar:ıı:ünii)kşamı::s.ai:yir
mı buçukta yurt hiuaBını tegriflf'ri 
rica olunur. 

2-3 
reisine gönderilı-n 15-9 934 tarih· ı-- Agfa filimlerinin __ 

da milletler cemiyetinin karan 
ne olursa olana dünya Xadudile 
rinin sulh muahedesiyle teessüs 
ı·tmit beynelmilel sisteme mutlak 
ıırette riayl\te devam lehinde hu· 
lıınmalo rı liizumu aşıkard\r , 

Her çeşitten , en ta· 
zelerini çok ucuz fi· 
yatla i 

Foio COfkuııdaıı tedarik 

,.._._., ____ ~ED~E~B~JL~İ~R~St~N~tz~.~ 



Hariciye vekilimiz 

Birinci sahifeden artan -

mühim meseleler hakkında biç 
lıir ibtıliifımı:ı: olmadığını teyitle 
iktifa edeceğim. 
Bılakis herkesle mukarenet yolun 

da azimle ilerliyoruz Bir memlc 
k.ıin siyasi icraatı komşulariyle , 
olan münascbatına göre takdir 
ı•ılilrbilirse lıiz., tarlluk eden kı-

~ııml* gerek Anııp~ ve gerek As
)3 kom~ularımızın bu babta \ -
n'l'eklt·ri hükmiin kabul ve bu 
lııırnsta izhar eclecekleri noktai 
ııazora memnuniye tle iştirak eılr 
c·uimizi •öyliyebılirim. 

Bıze ğeliuce: onlara kao~ı eo 
lıalı~ane \'C en dostane his~iyatla 

ıııııtıa•ıfız. Hır de\ le tin' en ziya-• 
de ha,sa> bulunduğu meselelf'•· 
de lıudutlarıra t.alluk edf'n mf' 
~ele drğil midir'? İşte o kadar 
nazik olan hu hudut tahdidi me 
•ele•i hakkında İr•n ve Afgani~ 
tan; Türkiyedeki dostlarının ha 
kt>mliğine müracaat etmiştir. 
Bunlara bu ilimatlarındao dolap 
lnna<la derin minnettarlığım ızı 

hilclirmeği bir vazife addedPTim. 

Bundan b ışka milletler cemi· 
~ ı•ıine giımrdrn en el H o za 
ıııandanberi daima bu milletl~r 
ııra,ında anl.şma ve trşriki me 
Mi yoluud1 azimle yüriim•l!'i bir 
:erci' adclediy11ruz. BÜ cemiyeıiu 
trmeli olan fikri; en iyi tatbika 
tıudan biri de bu olduğundan Lıü
ıüo kalbimizle emın bulunuyo
ruz. Sulhun ınütavazi amılleriıı -

(Türk Sözü 1 

Vıldız parkında 

Hikıııel bey Cemil bey .3 
lstanbul Ankara İzmir Bursa Viltlyctlerinde takdir vo olkış

laro mazhar olan Türk sanatkarlarından baş'camlı z Hikmet ve Cemil 

beylerin dehşet vo h·•y~can verrc~k pek kıymettar nıını1ralnrını vo 

milli oyu larını görmek isteyen muhterem Adana halkımızın 21 9-934 
perşembe günü akşamı lıeh•meha I teşrifleri hürmetlerimizle rica olunur. 

, "1 
1 

Yeni istasyon caddesi B e ı e d i y e 
Hanımlar terzihanesi ________ ..;... __________ _. ilanlar ı 

1 

1 

Zahide 
l 93:ı SPno sinin gayet şık ve 

zarif m0<lılleri üzerirıfl i~ı• bHş

ludığını muhterem lıanınıel.ırıdİ· 
lure ilılo Hl<·r. 1-10 

Telefon numarası : 32 

Gayri menkul malların 
1 attırma ianları 

[)os.yıı numarası : 1673 
A.ılıııın 1 inci icrıı n·~rnurlıığun· 

ıLın: 

Mustafa oğlıı Solinı efenılinin 

Gııııı• li oğlu miiteveff.ı Mehmet 
nğodo alocağınılan dolayı ipotek 
r yleılrği. 

Aı·ık nı tlırına ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne oltluğıı: 

Gayri menkulün bulunduğu 

mavki, mahallesi,sokağı,nuınarası. 

Nıı. 293 
Torihi ; Mnrt 932 
'iııvkii ::ı,;otlıı 

Cinsi : TArlıı 
Dönüm : Tapuc~ 50 inılelnıe_ 

salın 5 hektar, 6000 metre 
llududu : ŞHkaıı hilli garhcn 

hendek şimnlen ururnlu Ömer cıı · 
1. nubenj\'eli:oğııllorı. 

Nu. 294 
Tarihi: Mart 932 
Mevkii : Çotlu 
Cinsi : Tarla 
Dönüm : Tapuca 79 indelme

saha hektar 6, metre 2000 

Belediye riyasetinden : 

Belediye intihabı başlıyor. Bütün hemşehri 18 

dikkatli okusun. 
1 934 yılı BeleıLye iııtılıalıın<la rey vormey~ v11 b,.\, ıl Y'' nı 

olnııığa hakkı olaıılornı i siııı l. ri vo lıiıvıyotlerı uyrı . "Y" lıirl'r ,\,fi 
1 

yazılmıslır. Bu <l..fterln 12 Eyhil-934 çaı ~aırı~ il giıııil sabntııodl 
itilıareıı talı] günleri hori(· olnınk İİZ"re altı güo nıiltl•letle lıiıkıinıd ı 
belediye salonlarına v" ayrıca da pol ıs karakollarına , . ., lırlı•ıliy~ 10' 

kileriııo nsılocaktır. 

2 C•nıal paşa ve kurtuluş mahallelorirıin ılefıerlı•ri Yeni i~l~İ 
yon polis karakoluna, Döşeme lstikltll ve llunednn mahalt ·• IPrinin •1 

terleri ı ski istasyon polis karakolona, Kuru köprü ve Koen \'ezir Jfl~ 
lıullelerinin ıl~fterleri ilacı bayram polis karakoluna,Reşat boy , Çın 9 r1 
T•pebağ,Kayalı bnğ malıoll· lerinin defterleri yarb1ş1Jpolis karekofun 
l\oresokıı, Ali deılP, Hürriyet, Sucuzacle, mahell~IMiııin dPlterlerı I~ 
nıuk pozarı k11rakolıına. Sarı Yakup, Ulucarni, Türkocağı mPstarı z3 

mahallelerinin <lofterlıri merkez karakoluna, !\arş yaka s.,ylıan cu~ 
huriyet, Köprülü mahallelerinin d~fterleri Korşıyakaıla köprü ho~ın IB 
elediye mevkıinP, l\lirzaçelebi Mıdık, Akkopı mahallelerinin ılııfteriı' 
<le siptilli<leki belediye mevkıinA, asılocaklarJır . 

3 - Defterier 18-EylUl-934 Salı günü Rant 18 e 
duracaktır. 

4 -- Bu defterl~rde İdimlPTİ yazılmamış o\,ınlur yahut nıiik rrf 
veya yanlış yuzılnıı~ olanlar 12-gyJOl-934 <,:ar~anılııı <>'ıiııiindcn 1 

llylOI - 934 Sıılı gününe kadar her gün saat on b' r i~ on iki srl 
sınıln belediyede toplanecek olan İııtihoF eııcümenin' lı zzat ıııürar1' 
eılerek ıtirazlorını söyleııl!'lıılirl .. r. Bu tarilıtl'n sonra itiro~ ılirolen° ~ 

itiraz etmeyen lor in ti hap h okları 111 kay lwderle r. 1 
5 - Her 11'mşehrinin int ı lınp ıkt'terlerıııi altlka ile tetkik eılel 

ismini bulması ve isminin hiznsırıdnki sıra numarusıııı ögrcrıme8İ 1· 
zımılır. İntihap gününde mahallesinin isıııile ılcfterıleki sıra numaro~·pı 
bılenler reylurini kolayca atabilırler. 

. t ı 
6 - Rey atmanın hııogi gıin başlayacağı koç gün slireccği: \'I' 

sandıklarının ner~lere konulacağı ayrıca iltln edilecektir. 4516 

Belediye intihap encıinıeni Reisliği 
1 1 - 12 - 13 - 14-1 b - 17-18 

~------~----------------~---/ 
FOTO 

den biri olarak buraya halli ica
bedcn müşkülleri te-di için de 
ğil fakat bütün kuvvetimizle 
bizim gibi beynelmilel ahenk ve 

mü~alemetin artık mübhem bir 
emel değil bir realite olmasını 
istiyenleı in eserleriue hadim ol-
mak için olan b.at'i aızumuzu ifa r 
dl' ederken mılletleıin mukare-

Biçki ve dikiş yurdu 

llndudu : Şarkan Ahmet çavuş 
ve ınüştereki Mehmet ağa garben 
Mulla Agmet evldtları Hasan ve 
Cennet şimalen Tuzla yolundan 
yotlu yoluna giden tarik Cenuben 
hergele yolu. 

Nu. 295 COŞKUN 
neti sahasında ıimdiye kadar 
yıpUğımızla gururlanmığı dii
§Ünmüyorıız. Sadece teveccühü
nüze layık oıabilmeb. iddiasını 
izhar etmeği düşünüyoruz. Çün 
kü daha da yepmak ietiyoruz. 
Milletler cemiyetinin tecrübele 
rinden istifade ederek kaide ve 
usullerinin islahı yolunda inkişafı 
ve asamblede bu salaha matuf 

muhtelif teklifleri müzakereye 
koymak suretiyle bu inki~afı tes
ride büyük ı:ı1enf.ııt meuııt bu 
lunmakla berabar bu inkişafı 
anarşiye doğru inhiraf ettirebile 
cek ve bizzat müesseseyi vahım 
surette zayıflatabilecek hususi ve 
bir an için olan mülahazaların 
tesiri altında kalmaklığında bü
yük bir ehemmiyeti haiz oldu 
ğunu zannetmekteyim. Müsbet 
gayeler talıibetmek ve onlara ya
pıcı usuller gayesiyle vasıl olm•k 
arzusu hemen hemen umumi ol
duğunu zannetmek isterim. Bu 
itibarla bazı azanın milletler ce 
miyetinden çekilmesıne --!Sef:et 
mekte berdevam oldııgumuz bir 
sııada memleketimizin her za 
mın en ivi dostluk münısebatı 
ıdame etmiş olduğu Sosyalist 
S"ı-et cümhuriyetlerinin teşriki 
me~aisi temin edilerek müesse 
.,cmizin cihınşümulleşmesi yo
lunda şayanı kayıt bir adım atıl 
ınış olduğunu görmek benim için 
bahtiyarlıktır. Bu büyülı memle · 
ketin do~tlarımız Lehistan. Ro. 
manya ve diğer lıomşulaıımızın 
trşriki muaisiylc Londra mua 
bedelerinin tahakkukunu müm · 
kün kılın . mütecavizin tarifi su 
retiyle vaki mÜP8Sİr hizmetini 
baiırlatmaktan kendimi menede-
mem. 

Muhterem meslekt11şım .M. 
Beck tarafından ortaya sürülen 
ve enteresan müzakerelt're yol 
açan ekalliyetler mrselesiuc ge
lince Türk heyeti munhbasası 
bu meseleyi dahı,ı ziyade beşeri 
yet zaviyesinden mütalaa dmek 
tedir. htlı hükümlerin trsırle-

Refika Recep 
On senedenberi nıernlekı•te hır ı·ok kıymetli tıılebeler yetıştıreu 

Adananın bu en ı·ski nniı>s8ese•İ bu kcrre biçki ,.e ılıkiş işlerine ilıl.· 

veton Belçika v~ Ladö\•ez metotları, yapına çiçek ve yuğlı boya şube
lerini ıle armıştır. l!iyatlarda geç•n seneye nazaran yüz,lo yirrııi ton
ziltlt vardır. Kayit v~ kabul muamelesı kapanmıık üzeredi r . Kadro pek 
dor olduğundan hır yurda gir~ceklrrin bir ao evv~I ıniiıaca:ıt etmeleri 
ltlzımdır . 

AılrPs : Bebekli Kilise civarır.<la Biçki ve Dikiş yur,lu . 

--~-----------------------------------------
Seyhan muhasebei hususiye 
lüğünden : 

müd~r-

Siptilli mevkıinde kıl. in İ<larei 
Hususiycye ait ılükktlnlara • 123 
} ı ra 62 kuruş ıı uhamm"n hede! 
üz•rin<len yaptırılacak ola sııçak-

lar aleni münakasaya ' nış 

olıluğıınJon talip ol~nl ı-

meyi görmek üzere her .ı ıılııı 

sebei Hususiye dairesine ve yevmi 
ihale olan 27-9-934 pn~~mbo 

günü anot Jokuzda % 7,5 <lipozito 
akçalarile birlikte mezkur gün ve< 
saaltA Encümeni Vıltlyete rı.ürn
caatları ilAn olunu r.4514 

10-15-20 26 

rini bazı memleketJ.,re tahdit et
mek suretiyle Lıunlara hassasiyet
ler tevlit etmeğe müsait vecibolcr 
manzarası verilecek yerde buo
ları bütün m , dleu t•şmil et
mekte hakiki ve acil menfaat 
mevcut olduğu fikrindeyiz. 

Vekil beyin nutku sürekli al
kışlarla bitti. M. Berlu, Jon Si
mon ve bir çok zev t Vekil beyin 
yanına gelerek hararetli surette 
tebrik ettiler. 

Nutuk asamble üzerinde fev· 

İsa Şakir fabrikası 
müdürlüğünden : 

Pamuklarını fobrık"mız,la ('ek-
tiren muhtı>rem müşterilerimizin 

. ötedenb>'rİ olduğu gibi çiğitlerini 
yukarıdan alanlara oycen ve anbor 
edenine de birn iki hesabından 

verılmekte olduğu ilan olunur.4541 

AJana sulh hukuk mahkemesinden 
1296 

Adana inhisırlar idaresine iza
feten vekıli avuk t Cemal ı< !l.mil 
beyle 1isis karyesinden Veli oğlu 
Mustafa ın eyanıılerinde müteheddis 
nlacıık davasının cari duruşması 

ırnsındn müddeialeyhin mahalli 
i~am• li meçhul bulunmasına bina
en ildnen tebliğat ılasınR ve du
ruşmanın 15 - 9 -· 934 tarihine 
talikına karar verıldiği halde miid 
deialeyh yevmü oıezkfırde mahke
meye gelmediğinden ilAneo gıyap 

kararı t.ıbliğin:;ı ve duruşmıının 

27-9- 934 tarihine talikına ka-
rar verilmiş olmakla müddeialey
hin muhakeme günü gelmediği 
veya tarnfınılan bir vekil gönder
mediği takdirde muhakemenin gı
yaben cereyan edeceği ildn olunur. 

4540 

Tarihi: Mart 932 
Mevkii : Çotlu 
Cinsi : Tarla 
Dönüm : Tapuca 20 İndelm:;ı· 

saha Dönüm 38, metre 786 
Hududu : Şarkan Hacı Kadir 

oğlu garben Hacı Ahmet efendi 
tarlası Cenuben şiınalen sazlık. 

Taktir olunan kıymet : Beher 
dönümü dört lira . 

Artırınonın yapılacRğl yer,ğün, 

saat : Aılana icra dairesinde 2004 
ı u. lu kanun mucibince 30 gün 
içinde bedeli ve kıymeti muham
menenin yüzde 75 ini bulduğu tıık 
<lirde 20-I0-934 cumartesi günü 
saat 14-15 te bulmadığı halde 
artırmanın 15 gün temdidilıı 4 
11-934 tarihinde ve ayni saatte 
ihalesi İcra kılınacağı. 

1 - İşbu gayri menkulün art-
tırmıı şartnamesi 17-9-934 tarihin
den itibaren 1673 numara ile Aıla · 
na icra dairesinın muayyen numa· 
rosrnda herkesin görebilmesi için 
açıktır. lldnda yazılı olıınlardan faz· 
la malumat almak isteyenler, işbu 
şartnameye ve 1673 dosya numn· 
rıısiyle memurıyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arıtırmaya iştirak içinyu · 
karıda yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 
nisbetinde pey akçasiyle veya mitli 
bir Bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir (124) 

3 - ipotek sııhibi alacaklılarla 
diğer altık adarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını husuRiyle faiz ve 
masrafa dair olan i<ldialnrını işbu 
ildn tarihinden itibaren 20 gün için 
dıı evrakı müsbıteleriyle birlikte 
memuriyetımize bildirmeleri iyca
be<ler. Aksi halde hakları tapu si-

' c i liylıı sabit olmadıkça satış bede· 

kalade iyi tesir ve intiba bırak 
mıştır. Türkiyeoin yakın ve ıızal.. 
bilumum hükumetler le dostane 
münasebatta bulunduğu ve mil
letler ccmiyetiııe bir ihtilafını 
hallettirmek için değil fakat ci
han sulhunu böyle dostane siya 
setiyle kııvvctlendirmtk arzusu 
ile geldiğini ~öyleyişi gayet bü 
yük alaka ve lakdirlerle.,karş ı 

lanmıştır. 

/ 
111 

· ''
111 

" ' -uıııuıuıuımıı ııuıı• "· '"''m"'"'"'""'~ 1 lının pııyloşmasın<lan hariç kalırlar 

.,. bu gece nöbetç i ı .. , .1 4 - Gösterilen günde arttırma-
. :: ya iştirak edenler arttırma şartna-

8 c z a ne !.,,:1
1 

mesini okumuş ve lüzumıu:malO.ma-

1 

HükOm&t civ:ırıııtla _ tı almış ve bunları tamamen kabul 

il 
İst"ıkamet rczaııf'sidir 1 etmiş a<l ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay-
w~ıı, '" ıuıı ıı ou ııııı• ı•~ııııı ınıııııırıııoııı -i ri menkul üç defajboğırıldıktantson-

"Agfa " filmlerinin her çeşid' 
Dıinyaca meşhur ( A G F A ) filmlerinin en ID 

zesl bıılıınıır . Fiyatlar, diğer bıilıiıı ıııarkalardaıı ııC 
dur. 

Amatör işl e ri en kısa zamanda 
verili' 

Atölye fotografları, vesika resimleri, ag'' 
dismanlar. 

Talebeden ienzildtlı la· 
rife ile ılcrel alınır . 

o• o - FOTO COŞKUN : 

- Yağ Cami Civarı 

------------------·--------~ 
ra en çok arttırana~,ihale edilir . 
Ancak arttırma bedeli muham
men kıymetin yüzde yetmiş be
şını bulmıız veya satış isteye
nin olacağına rüçhanı olan di
ğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma on beş gün daha temdit edile
rek 4 11 - 934 pazar günü ayni 

saatta yapılacak arttırmada bedeli 
satış isteyrnin alacağına rüçhanı 
olaİı diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları 

rnecmuundan fazlaya çıkmak şıırtile, 
eıı çok artırana ihHle edilir. Böyle 
bir bedel elde e<lilm~z•n ıhaltJ ya
pılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesbolunarak kendisin
den eve! en yüksek teklifte bulunan 
lıimse arzetmiş olduğu bedelle al
wağa razı olursa ona, razı olmaz 

veya bulunmazsa hemen 15 f 
müddetle arttırmaya çıkorıl•I~ ~ 
çok arttırana ihale edilir. iki 

1~ 
arasındaki fark ve geçen ır1' rl 
için yüzde 5 ten hesap oJuO:u~ 

faiz ve diğer mbsraflar oyrıcll . 1r 
hacet kalmaksızın memuriy0111111 -ır ( . 
alıcıdan tahsil olunur. Macide rı 
Emvali Gayri menkuleoin yıı~e ~ 

gösterilorı 20- I0-934 tarihinde 11 
na 1 inci icra memurluf(u oıl5 ~ 
. b 'lA .. t ·ı orııı 
ış u ı un ve gos erı en 1 
şartnnme~i daireRindo sotı1°' 
illin olunur . 4539 

·---------~ Kacakcılar vat'1 
• • 

hainidir,/ 
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Adann Türk sözii math311~1 


