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•• Suriye bütcesinde 
On rli' rı 'rlıl ı ıl ,t.; " ' f İırt ııı İ I· 

on ııh ı ıı lir.ıl ık .ıc; ı k t1l ı lııl!ıı it '"l'ıt 

eıJrlıli • 

Yunan·stanla bir ticari anlaşma yaptık 
Y unanistanla bir ticari anlaşma yaptık 

İki millet arasında mevcut siyasi anlaşmayı kuvvetlen
irecek olan bu anlaşmanın neticesi çok şumulludur. 1 -·······---

Yunanistana yapa~ağımız ihracat mallanm'z beş guruba 
aynlmış ve bedellerinin ödenmesi şekilleri tesbit edilmiştir. 

K n A : 10 ( ) - Tü-
ün ve Ü7.Üm i inde Türk - Yu 
an çalışma \'e ıedef biıliği hnk· 
ındaki müşterek tebliğin bazı 

ccarlarca \e bılhoı a bütün ih
tı fJDio bir elden idare edilece 

' eklinde tcfıir edildiği işitil 
iştir. Y ıpdığımiz rahkikal bö) -

e bir tef ire mahal olmadığını 
ö termiş \ 'C şimdiye kadar mü 
er:rrren 'e en !elihiyetli ıekil 
e IÖ) lenm iş olduğu veçbile ne 
titün, ne üzüm, ne de her lıan 
i bir malı uliimüz için inhisar 
ldinde bir elden ihraç mevzuu 
ıh olmodıgım teyit ctmi~tir. 

Tütüıı için mavzuubabli olan 
klin satı ı ve alıcı piya :ılar 
cnf ant ve taleplerine uygun ve 

iya alarm müsaadeleri imkanı 
le ınütena ip ~hir kıymctlendir

e \C istikrar ıesis etme maksı 
ından ibaret olduğu anlışılıyor . 

NKARA : 10 ( ) -
1'ürk \e Yunan h')Cti murabba 
lalan ara8ında bir kaç günden· 

eri mü~ıkere edıJmekte ohn 
Tu, k - )' uoan tiroret aı.laıma· 

ı hu akşam baıici e \ekiletın 
e inızılenmı§ \C ~u tebliğ ııeş 

redılmiıtir . İki clo t memleket 

ra ıudaki tic.ui nrnbadeldere 
llıütcnllik mr elelerdeu ımımı 

bir zihoiyotic tetkik edılmiştir . 
Malııullaıının ayni olması, ik 

iktisat vekili Celôl bey 
tisadi bünyelerinin birbirine ban 
Zf'mesi ve icabatına tabi bulun· 
mak zaruretinde oldukları ahdi 
rejim. nrılnrıudaki mübndelele
riuiu tanzim işioi ihtimamlı me 
sai) e mi.ilıtaç bırakmııtır . 

Türk heyeti murahhasa ı Yu 
nan maheulat11tın Türk pıyaaa
ııada duha gerıİf hir yer bulma· 
ıma imkan vermek ve bu uret 
le mübıdelelerin Türk ıhracan 
111 ınılnu ıırellc azaltmak ile 
ıleğH, fakıt Tiirkiyeye Yun111 ilı 
racıtıoı tedricen ulumak urc· 
tiyle Ha yooalizc edilme ini i tih-

clnf tmi~tir . Hu mnk alin iki 
memleketin ikti nt nazır lnrı 1. 
Pe mezoğlu \ r lo!ımut Celal 
he) , muhtelif nmcli ihtimallt:ri 
d rp \C tetkık etmi.J rdir . Bu 
gün iınzsJannrı aole msda ~ uno 
ni tan ihroç olun o Türk malı . 
. ulatmm ıediy u ulleıi itihariy· 
Je IJir kaç sımfa ayrılm&Sıuı Hi. 
zum görülmü~ \'C az eheınmi)ct 
li cirolara tnhıiıı edilen tripertit 
taka u uli) le bu abada yeııi hir 
tıthik §ekli derpiş oluumuftUr . 

Diğer tuaf tan muayytn bir 
yüzde itıhariyle tom ta\casa tabi 
bazı ıınaf e§ya için lıusuıi bir 
kleriug teei olur.muıttır . 

Türkiyt-ye ithıJ olun&CAk Yu
nan mahsulatı için ıerbcst \e sa
bit "~ koııtenjınh ithalat liıtefo 
ri tanzim ohıumuş ve bu malı · 

sulatton brtzıları için de tarif· 
üzerinden tenzilat kohul edilmi§ 
tir . İmzalaııau bu aulaşuıa şim 
diki anloşmanın munluzi olaca
ğı 15 Birinci kanundan itibaren 
meıiyete iİrecektir . 

A. KAUA : 10 (AA)- ~e 
ni Türk - Yunan ticaret anlat· 
muı Türk - Elen mılletleri ua
~ındaki amimi uzlaşmanın yeni 
bir d~lilidir. Bir hafıadao bir az 
daha f ozla süren gec·eli gündiiz· 
lü müuıkaşılordı ıki milletin ıi 

Gerisi Uçancü firtikde -

erbent istasyonun- ı Makdonalt neler 
da iki tren çarpışh 1 demiş 7 

'nkarn : 10 ( A. · . ) 9 10 
t't•e arı ı BO ıik Derbr.rıl i tor. o
uua gı len hir ilk treni hudut i a 
flinı biraz ıec•a\ uz f'ltiği içiıı mez
ur trenin lokomotifi ile ıııuknhil 
raf110 g,.fmrktc olan dijtf'r hir yük 
eninin lokomotifi çamurluk ııok 
larından lıirhirlerinc ürtünmüş· 
rdır . Bu iirıUnmeden miiıevelliı 
rıırıtı netict' irıdt· bir kaç ugon 

oldaıı ı;ıknırgtır. Her iki tr<'uİn baş 
emurl n lıafıf ıurt>tlı• varalanını§· 
rdır. İn anca hir Zll)İ&ı olıııadığı 
bi \ "on , e makinelerdeki hasar 
ehrınmi rt izdir . Yoldan çıkan 

ıgonlarrn kııltlırılın3 ' hu k 0::ı 111a 
dar iirec,.~i ıçin dim ukaradan 

tanhula doğru ) ola çıkın lıir mı· 
aralı tıııroı H' h numaralı )Ol<'u 
•tarlnrıııdoki ) ol<·ıılıır kıarma u· 
trl" Hnydarpuş a df'\ aııı ı~ımi ı:ler·. 
r . 

ontenjan tah İsalı güm· 
rüklt·ı e bildırı idi . 

ııkaro : 10 ( . \ . ) 2 1156 
) ılı , e 21 B 934 tıri hlı karar· 
111cııın kontı• ııj nı lı lf' i) it• Hrİ· 

talı i .ıtta n hirinci kiiııııu 934 
akııwi k 111111 93j ıı la rıııa niı 

•ııl rı giiıııriık 'r inlıi ıırl r \ t' 

l<'tİnre hıı •uıı giiuaruk haı.: ,.,. 
rk~z nıüdiirlukleriıı~ '"' ıi rdil 
~lir. 

ısırın ~pamuk rt· koltesi 

\ a ingıon : 10 ( A. A. ) 1934 
Ilı ıııirı Mı ır rekolte i 1881 <'llr
lltl c rıLeri f'n 7.8)if olnıı rt'kolı<'dır 

l 3il,527,000 luıcı•Je lıolit? hulun· 
•ktadır.193'-l Pnı ind t' 2,34 l,000,000 

el di , ) iııc Zıraeı mııau·ıiııin 
mıı 1 rnıı µı)rı kr.ıcıı ıobumu r~· 
it ı 5,200,0llU lıuceldir. Geçen tıe· 

ı000,000 bucel idi , 

" .. Her devlet milli müdafaasını hesaba 
katmak şartiyle silahsızlanmalı .• ,, 

~-----·-----
'' .. Almanya er ve geç milletler cemi
yetine dönmeğe mecbur kalacaktır.,, 

LO DHA : 10 A. ) - t. 
1akdonal<l dün ak anı Loııdın 

h lccliyı· lordu tnufıodan 'erıleıı 
lıir ziyofett~ bir nutuk öyli} c· 
rek dı ıi)D ıdaıı \ e ılibları in· 
rakınıı meıııdeainden bıh r tmiş 

U zını L.endi lee.iıb•miz gö · 
ter mi lir ki zihinlerin ş inıdi"i ha
linde i !Alı ları bırakm te:ı;ehhu ii 
Eilnlı lnıın rkıilıilme" ne H) abur 

IE' ren .JI gihc iıı n r tırılı uı ına 
ha ı to brrk•ştiıi m ıııiı .c )ar )R 

cak lıır çare de~ilclir • tlcrııi tir . 
M. 1.kdoıınld lıundan ourn 

l'llHlİ , ti temin için e\ renc:el hir 
uzl ~mn ) •pılnııı m i tC'miştir . 
Bu uz lnım milli nıüdaf 13) ı he 
aba katmak rt ı le milli ıi l iilı · 

lan in bir urctt · tahdit ede 
ceklir . Bu uzln~ma de\ letlc· in 
barışma 'c mak otları hak kır da 
knti) en §İipbt) c mahal bıukma· 
y.cak hir ekiJıJ .. olmıılıclır. 

.u re mcacl : rıd co lıah eden 
Bo:ı\ , kil tlngılt ro hükumetinin 

olıirrıı plebi · tin güı ühü iizcc 

yap im 1111 \cahul c~~~kte ?ldu 
ğuna dair iman hukm~etın ~t.
minıl 11 lmıf olduğunu ~oyl mı§ 
tir . 

\1. Mu/ do na// 

ihayet lmaııyarırn Ceoe\ re
de bulunma ı meıde iuc doku· 
nan İngiliz Ba§\ ekili, İugihue 
htikfimetiui Alman milletine yal
nız başına kalmak aurctiyle hak:. 
kını lı iç bir zaman ktndi kendi· 
DC Alamıyıcak \c Almanya mıl· 

Jetler cemi) ttine dönüp dönmi-
_yccegi meselesinde kararsı:t kal 

Suriye ticaret 
muvazenesinde 

14 yılda 94 milyon al· 
tın lirahk açık vak -·-

Uerul - GiimrUkler umum 
müdiir lüğü tara fıııdao '\lire ko 
uıi erliğe \erilen i tatistikte man 
da altındaki o razı) e 920 sene in· 

dcu 933 ~ene i onuna kadar gi 

rcu \ C çakarı eş)n degerl ~ Iİ hak· 
kuıda muf ı si malfııual \aıılıı . 

Bu i tali tığe göre, 920 ene· 
inden 933 ene ine kftdar monda 

ahmdaki arazinin muhtelif nuuı 
lekt•ttercl f' ıı ithal ettiği ı·~yanın 

cleğeri 148 milyon 79 Lin 62 al 
tın liradır . Huna kar!2l bu müd· 
det içinde uriyc•ılen muhtelif 
auuıleketltr~ gtiıadcrilen e ya
um drğeri i e ınrak 52 mılyon 
168 bin 150 altın liıadtin ıharet· 
tir ki: bu huıba gört>. mandı 
altındaki memleketlerırı 14 yıl 
içinde ticaret muvazeoe açığı 94 
milyon 211 bin 712 ahın lıra ıuı . 

maktadır . 
Yine Lu müddd içinde Liilı· 

nan gümrük idarelerine gelen rş · 
)•d n 22 milyoo 217 bin 718 al 
tın liıa gümrük rt'SDlİ alınmıştır . 

-----·· 
Günün meselesi 

Cenevreyi işgal eden en 
mühim mesele ne imiş? 

Cerıe\ rr : lO ( . ) Hu' a 
ojan a bildiriyor : 

imdi Cenr\ re i i gal t.darı ınt> · 
rlr arre hükfımeı komi ·on rei inin 

Sarredeki Alınan i~ cephe.siııin çılış· 
nıa ına tlair 'r.rdiği rapor ilt>: ara • 
ıırnııtlar ıra ında \akalarımış lıir 
ıokıın do ıılardır. Buıılıınn hir ıakım 

tı hditlt· ılı• n rrı' halkı iizr rm<I a· 
pılaıı tar. ikll'rderı lıalı oluıımıaktadıı . 
Ehuli birn hirt>r lıin•r Alınan cep· 
hı• inr girıuf'"tt> devri t-dihni olup 
rapordH lıu fırkanan iııııbaı memıır· 

lorının lıııki' olta gizli f11Bli f'lle bu
lunan pcıliıı km" ı•tlerı olduğu he) aıı 
edllmf'kH·dir . Bu raporda Alınan 
lıiilmıııetiııitı dt' 'aı rede nılidahaled e 
bulıırııııır ~ oldıığıı heya11 edilmPktı• 
ve lrn ıııudulıaleyi go ıerrn hir takım 
nkıılar ıayılmakıadır . 

Düzce tütünleri 

Düı('f' : 10 ( . ) Uu f'nt• 
Dıiz •t:de liııunler goriilmf'ıııit nefa· 
rttt' olııp ınikıar itilıarilf' bir buçuk 

mil onıı bula ağı ıııhınin edilmek· 
lt·llir. Ziirra çok JUC"mnutı ve iimİI · 
liclir. 

Tt'mizlenen hır sız 

\ııkara : JO ( A. . ) zılı 
lıır ı:ılıırdaıı Karat Ha dııı o~lu lo, 
\ ozgadm Uelı llıı •atı kc) ıinde j ıı 
.Jnrmıılıır tnrıafındıırı 11111 ndı•nu• ıl() 

iuıha ı•dilıııi ı: ııı • Dı~rı ııç ıırkad . ı 
lıirı Htrıılı olarak kaçını lttrdır. 

Od•·sa Kançelarımızı 

vurdular. 

\nkara : 10 ( J\ . • ) l'ur· 
kı ı•rrirı Odr n kançılıın Zeki Ct" ınil 

lıı , lıir meçhul adam tarofındıur 
aıılaıı iki knrıuııla yarolanuırınr • 
l>rı hnl ıedın i alııuıa nlmrrıı \C kıır· 
uıılaı ııı çıkarılnıa ı için arurli •aıo 

karar \ t ı rlrııiotir • 

dıkça Almnyarıın barış an:uımn · 

da buhıuduğu uırtindcki be)&· 
ıııtuı diğer milletlerin itimattı~ · 

lıkla ku§ıl•nmekta d t> vam ede· 
cekleriııi anlatmaktan yorulma ı· 
cağını beyan rtmiıtir 

iktisadi cinayet 
ihraç mallarımızın arasına taş ve 

kum karıştıran bir tüccar 

~u aşeğıdnki can ık ıcak ha 
heıi " Yeoi 1er iu ,, arkadaı:ıınız 
da oknılnk: 

" E\ velki gün Ka seri 'e hı· 
'nli iudeıı toplanarak Hanıhurga 
gönd rilrnrk iizr.re lt'r~İııe ~t·ti 
rilcn kiilJr) t tli ıuiktar<lı lıir } a· 
pağı parti•i Belcfliyt> i kcl"siudeıı 
tnm 'npurn iiklcnrcl'ği ırada 
~ iinıriik Bn:.:ıniiclürlüg-iin r \C n]fi. 
kalı olanlara nıaişuş oldngıı lıa 
l11"'r verılmi ıir. 

lhrac·nt ınallnrıunzııı ınua) e· 
ue 'e mlirakahe inde biiyiik lı 8· 

a iyet gü tereu Tiı au~t OJa ı \e 
ümrük idaresi clrrhal f ealı) et 

g çer ek malların 'apura yiiklcn 
nıe ini mtndmİ§ \C Ticaret da ı 
H Lı Hü eyin A \ ni, Hor a umu
mi katıhi 1;-en~i Kamil, Bor a ha· 

kem he etinclt>n H nr fi zade Ah· 
mrt Gümrük idare i mrmurları
nm huzuru ilt- baly:ıla açılarak 
mıııyeceı1inr- başlannn tır. 

HN hal)aııııı ayrı r ı tetkiki 
netice inde menle. ef h p inde de 
) cıp11gı argıl rı au•ındl! ince 
kum \ e hundan lıR ıı kn ıln clöıder 

huçıık kilo ağırlığında da hir ı ·ok 

ta~lnr olrlugn ha)rt~tlc giirülınüş 
H~ orııdo zabıt yapılarak ihracat 
mallnrJmızı tngşi,.iıı nıen"i \C ih
rııcrıtı ~orıırıı ı k mınurıa il} iUU 

olarak maim ilırocı 111 "nf'clildiği 
gibi mal ahipleri d Cumlıuıi et 
f~ıldeinınumiliğıne \ crilmiıtir. 

Bu akı§ık alrnı)aıı lıadi e 
Mcr inde hii Uk tee~ ür U) arnlır

mıştır. 11 

Türk Elen Dostluğu 

M. Maksimos T opraklanmız' T erkeder

ken Samimi Bir Telgraf çekti .. 
- - -· .. ~···~ 

Hariciye Vekilimizin Verdiği ce
vap ta Ayni Samimiyettedir .. 

M. ı1folisimus 

Aııkara : JO ( • .) - ) una· 

ni~ı a Harki)c uzırı 1. tnkıi
mo Hz. Tiiı ki)e topraklarını 
tcrketlrrken Jlariri)C Vc\cilimiz 
Tedi k H ,j tü bty dendi ye :.:" tel 
)R7.ı ını günd,.nuiştfr : 

Y11Cl' Jlariçlye \'l'ldli 1°l'l•fll• 
U11şl11 lfoyef('/ıdlyı"'; (A11lrnrn) 

(;iizel iilkcniıdc lnılnndugıım 
ırnıla gfücliığiim ' f' onun unutul 

m '/, bir hrıtıı 1111 h •rnlı r giitiir · 

diiğiim •' nn d gN kalıuldcn clo
layı «>ıı 11tc.Jı le ekkiiriimii çok 
nıiitehn si hir kalple lıilclıriıim· 
Bu) Uk cf (,azi tu tf a !fCema~ 
Hnırcıleriuın münt' \ ver ıdar r sı 
alıııııla a H d ıst milletin )•prJ '1 

\ .. , erimli urticcleri bcrahr. rrc 
guthiAihniız ıııullı cı;eri için ~o. 
emİo llİr Zllllltll olen ha ret \ Crl ' I 

ga) 1 etlcıi l11r daha görebilmek 
fır atını hulduğıımdan dola ı bıl · 
hıı ıa hıhtiyar oltlum. 

Jki meml~k··rimiz nra mılaki 
eıkı d lıirliğinin bu )ctıi tema la 
cfolıa çok kunetlenmi olduğu 
kanaati lf' Tiiı ki) erl~D ayrıhyo 
ruııı. 

Balkııı ınla mnsı kon e) iııin 
\rrdiği mühim neti eler iynııa 
nrnr.ı nçarkeıı \C ıfo r dört iilkrrıin 

her ÇllC)C ha \ urarak sulhun 
erle meıine yaıdım etmek husu· 

suııdaki kat'i azimleriui teyit 
cderk•n be lemiş olılıığnmuz hü· 
tüıı ümitlerin yerinde oldugunu 
g() termi ,. tir. 

H eiıil'umlmr llnzretleri. Baş
\ ekil Jlazrf'lleri '~ Türk Jıliku-
111 eti ııt ztlt'firulc iik ramrun \ c 
<'D derin minnet \ ıdakat duy
gularınuı tf"rcünıan olmanızı rica 
,drrim 

Harid}~ \ekili fcdik Hü:.:tü 
hr efendi ce' abeu R agı<laki tel 
'a:1:1 ını göndermişth : 

llarlciye Nuztrı M. Mal<slmus 
llazreltr. rf ne. 

'I'iirki} <'ılcn fi) n 1 ırken !,ana 
güodermek lutfnude huhıuduğu
rıuz telirıfıan dola)l lıarnretle 
teşekkür rdeıim. Ankara toplan-
tımız eht'mmi et 'e ku\' etini i · 
bat ctmiv birer \ e~ikn olno Bal -

k ııı nııln ınn ıınn ıallığ ı re -
ııli t \ • J'n rk - Yunan arı laşm• 
ei) le bir birin'" ba 'lı bııhman ) u -
n ani tan '<' Türkiye nra ıııılaki 
ıkı irligi hil' dnlıı göstermiştir. 

Bu Balkan Vf' A' rıapa ıılhu C' e· 
ı in ola o ~alııi } u11l11ııımz cok 
buyiiktiir. Ve lllt' ·ut ue tw e letı) le 
ı:ok \ r.rimli olıo toplnı lmnzdan 
onr bu ııdımı tiikraııl. anmak: 

isle• im. 
Se' imli düşün· ııizden ı·ok 

nıütrlın ı olan Hcıııicıımhur 111: 
derin lc~ekkiirlerinin ıi7.c bildi · 
rilmc ine berıi memur elti . 1 mN 

f'a R dn h:e hfüiin kalbi\ it• te· 
,.<·J kiir eder. Madam lok nıo"'• 
•)gılarımı bildirmeııizi rira ı-der 

\C ize de güzel bir döııü~ \.(' İ)İ 
hir alılınt dilerim aıiz do t111ıı . 

" Tayyare piyakosu 
17727 nurnaru 20,000 liııı, t)Ol)) 

numara 8 ,000 lira , 19,0i .\ 11uıı11.ra 
4,000 lira, 23,005 ııumarı :i,000 lira, 
l l . 6687 nunıara 2,000 lirn, 67;,-l, 
15,593 , 17,610 , 20.213 numaralar 
lııner lira ikraırıi f' kuzanuır lıırdır. 

Amorıilt'r 14 \" 60 dır • 



Firdk: 4 

11· YILLIK 

FOTO 
COŞKUN 

Agfa, ,, filmlerinin her çeşidi, 

EOer ltlertnlz
de intizam anyor
sanız, hem 11cus, 
hem gUzel iş yap

tlrmak lstlyorsa
n•z TUrk SözUne 

mUra•cat 
ediniz. 

ALGOPAN 

Boş ağrıları, diş ve sinir- sızı 
]arı romatizma vo grip rahabız

lıklarına karşı en faydalı ve miıskin 
hir il4çtır . 1 - 6- l 2 lik orijinal 
madeni kutularda her eczaneden Dii.nyaca meşhur ( A G FA ) filmlerinin en la 1 

I l d alınız. Şehirde umumi satış ve fov-zesl bulunur. Fiyatlar, diğer bütiin rnar w ar an llCLU 

dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 
dismanlar. 

Talebeden tenzildtlt ta 
rif e ile licret altnır . 

o•o 
FOTO COŞKUN : 

yel Cami Civan 

- -

Adana Orman memurluğundan: 
Adet 

648 
102 
815 

4 
5 

34 
34 

4 
238 

74 
5 

247 
63 

Kilo 

730 
20 

12860 
20840 
13023 

Cinsi 

Çam kereste 
Çam ve Katran topak 
Çam mertek ve baskı 
Ardıç kazık 
Meşe yuvarlak 
Çam saban oku 
Çum düğl'n tahtası 

Ekmek tahtası 

Kozma ve bel sapı 
Çam dilme 
Ardıç ceviz lata 
Sakız tahta 
Çam tahta 
Çam kömür 
Çam çıra 

Çam odunu 
Mahlut odun 
Mahltlt kömür. 

9 Mı•zat varnktısında dA bil VH yokarda yazılı on sekiz kalem em· 
vali mazbuta açık artırma ile 4-11 - 934 tarihinden itibaren 21 gün 

müddetle 24 - 1 1- 934 cumartesi günü saat l 4 de kndar satlığa çıka
rı]mıştır. Emvali görmek ve ihale şeraitini öğrenmek isteyenlerin Adana 
Orman muame]At memurluğuna müracaat etmeleri ve taliplerin son 
ihale günü Adana hükOmet konağında Orman idaresinde toplanacak 
1&tıf komısyonuna gt-Jmeleri ilAn olunur. 4725 9- 12-15-19 

zi merkezi ev eni eczane ) dir. 12 

Halkkevi dersaneler 
komitesinden : 

llonımlara ve erkeklere Türkçe 
yazıp okuma vo hesap r:kutan der 
s nı•lerle ılaktiloğrafi, Fransızca ve 

İngilizce <lersa:1eleri başlamıştır. 
Kaydolmak istiyenler Namıkkcmal 
nıc ktebine müracaat etmtıJidirlor . 
Bütiin <lnsJ,r parasızdır. 4724 

3-10 

Halkavi Reisliğinden: 
Tomsil işleri hakkında görüşül

mek üzere 12-11-934 pazartesi 
günü saat ( 20 30 ) da umumi bir 
toplantı yapılması Komitamızca 
kararlaştırılmış olduğundan o gün 
ve saatte şubemize kayitli bilu -
mıım aznmn Ifolkevindeki:Büro
mu:ı:ı1 teşrif ~tmeleri iJAn olunur. 

2-2 

Fransızca ders 
Namıkkemal mektebi Laşmu

alJimi Ömer bey tarafından Tica
ret mekt bi, Lise vo Orta mekt'p 
seviyesinde olanlera ücretle Fran
sızca ders verilecektir. Ştrniti öğ
renmek istiyonln kendisineSrnüra-
caat etsinler.4723 3-5 

Diş tabibi 
Yusuf Hüsnü bey 

ikinci milli Diş tabipleri kon
gresine iştirdk için. fstan bula git
miş olıın Diş Tabibı Yusuf Hüsnü 
boy avdet etmiş ve hastalarını ka
bule başlomıştır.4733 2 - 4 

,. 
'I Doktor 

A. Melik 
idrar yollar1 hastahk

ları mütehassısı 
Belsoukluğunu yeni usullarla 

pek çapuk ve kati surette tedavi 
eyler. 

Adres : Namıkkemal ilk mek-
tebi karşısı . 4706 7-26 

Tarsus belediye riyasetinden. 
Yeni yapılan şehir sinema ve 

tiyatro binası makine ve teferrua. 
tile beraber, belediyeler müzayede 
ve münakasa nizanınamı>si ahkdmı 
mucibince kapalı zarf usulile icara 
verilecektir . ihalesi 2 inci teşrin 
ayının 25 inci pnzar günü saat l 4 
de yapılacaktır . Talip olanların 
şartname örneklerini belediyemiz
den aramaları ilan olunur.4722 

9-12- 16 

Nafıa başmüheMisliğinden. 
Erzin - Dörtyol yolunun Deli 

Çay deresi üzerinde Ocaklı köprü 
sünün tamiri 934 senesi ikinci teş
rinin yirmi dokuzuncu perşembe 
günü saat on bir ·buçukta ihale 
edilmek üzere ( Üç bin ~ekiz yüz 
altmış dokuz ) lira üç kuruş bedel 
ile açık olarak münakasaya konul
muştur . 

Talip olanların vilAyet daimi en
cümenine ve kıışfi görmek için tlo 
Nafia dairesine müracaatJarı illl.n 
olunur·4730 1 f-15-19-23 

Nafia başmühendisliğinden. 
Kozan - Feke yolunun 55-000 

kilometresinde yeniıll'n yapılacok 
( ASM \CA ) köprÜ!IÜ 934 senesi 
ikinci teşrinin yirmi dokuzuncu 
perşembe günü:saat on lıirJe ihu)e 
olunmak üzere Oörtbin s•·kizyüz so
kiz lira otuz kuruı ba<lol i l ~ açık 
olarak müııakasaya konmııştur. 

Talip olanların vilAyet daimi 
encümenine ve keşfi görmek ıçın 
<le Nafia <lairesino müracaat ey
lemelt•ri ilan elunur.4729 

11-15 19-23 

Hizmetci kadın 
' Ev hizmetini görür bir hizmetçi 

kadına ihtiyaç ·vardır Mat bııı.tmızlt 
müracaatları . 

Asri sinemada 
12 Teşrinisani pazortesi iıihsrc>ll ııkşaınmdan 

Müstesna filim serisinden 

Hayalin sonu 
Mütnf'!!SİIİ 

Lian Hayd - Willy Forst 

ilaveten : Foks Jurnal 

Gelecek proğram 

Çin geceleri : Ramonnuvaro 

Dikkat: 
·1e• Yugoslavya Krahna yapılan 5"' 

yakında bütün tafsilatile 

Bugün gündüz iki buçukla umuma 

Neron 

Siz dtt bir tay-

yare p i ya n g o 

bil&ti ahnız . 

Son gündür. 

KAYADEL 

• 

,-ır.:;-,_~ra-._ . 
. -,"'t ... -,. 

BU su EVSAF iHBAR
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Isı , Başyazganı ---, 

FERİT CELAL •• -- •• 
13 İkinci teşrin 1934 

SAL 1 
u Yunanh misafirler 

lkıiııaı '"kiliınizle birlikte FAki· 
clıirt• \llrdılar . Bli) ük ıezaburlerl~ 

karşılandılar . 

A! 
Bln1NCI YIL - SA Y1 3071 

Dün şar elisin de bazı kararlar verildi 
Şar meclisi toplantısında 

Sokaklara yeni baştan Türkçe adlar ko- 1 

nulması için bir komisyon aynldı 
------·· za ta rafından yapılan tekliflerden 

bir kısmı kabul, bir kısn1ı reddedildi 
Dün. or mccli i aat oıı dört· 

le rei Turhan Cem• l hc)iD ba 
kanlığındn toplnndı . Yoklama 
Y•pılıp ek eri) et olduğu eni ışı l 
ıktan oııra e ki zabıt okundu 

\'e kabul olundu . 

Ruzunmenin birinci madde i: 
Cumburi) et nıeyd mnn dı kıle 
cek hatırn taşı \ c ş~lıir hnıita ı· 
ın tanzim \ C t C\ ii \'e hdediye 

kinıyageriııin maaşınm 35 liradan 
55 Hrayn çıkarılabilme i için biit 
enio fa ılları ara ında yapılacak 

lllÜoakalc hak kında idi . Biitç,. 
encümeninin lıu m • cici r hak· 
kındaki mazbatası okundu . ) · 
ben kabu 1 olundu. 

Huznaoıenin ikinci madde i: 
ara merı,.e şelıadetuamrsiz giren 
cuk ve pa tırnıalıum kilosundan 
ki kuru •• bağırsağm kilosundan 
ç kuruş muayene re mi alınma· 

•ına dair olan kanun encümeni 
lnazbatnsi idi . okundu. Kohul 
olundu . 

Ruznameniu üçiiocü madde i: 

ennzc meruimlerindc 1 Allah 
hmet e) le in diyenin akibeti 
)lr ohıuo 1 diye hağrılma ının 

ı ak edilmeıirıe ve höyJe bağı 
anlardım 1 50 J kuruş para ceza
ı nlıonı11ına dair olan knnmı 

b( ümcni mazhotası idi . Okun 
u, kabul olundu . 

Huzrıamenirı dfodiirıcii mad· 
esi; .. aran uzak köş le, iuin sn 
nnıuı hakkındaki takrir idi . 
Gtçe dola) ı iyfe ileride nazarı 
•bara nlıııma•rna karar veri1di . 

Huznnmenin h 'nci madde 
nrtl f)('ledi c tarafından oto· 
ıtletilmcsi lınkkındnki mnlı 

lit rııciinıeni m zhaı ı uli . 
ili e dolay i İ) le ilrrid nazarı 
iharn alınnı ııeırıa k rnr , e ı ildi. 

Huznnm ııiıı nltınrı mad Jc~ ; 
arm dig ·r bi r nı.. lın J rı<' k Eiap 
ar çarşı ı uçılm1ı ı hakl1.mdnki 
iilıtclit f' ciiıııı•ıı mazh ln ı ıl . 
tiı çe dolup iele 935 fi • rı . '-İ o d 
z ıra ıt lınra .ıhoma ı nn ka rnr 

t'l!(di . 

Hııwnnırniıı 7 dinci nrntldC'"' : 
azhnoe l" koııulrıc a k lıc z irıler· 
ıı saııcl k kı ın a n>da ( JO) ku 

ru alıoma ınn dair rİ)aııd tekli 
fi idi 'nen knbul olundu . 

" Huznnmen iıı rkizin i mad· 

de•i; Önümiizdeki mebuo intiha· 
bata dolnyı iyle 1500 liranın mü. 

uakale i hakkındaki riyaset tek· 
lifi idi . Ayı en knbııl cdıldi . 

H uznaınerıiu dokuzuncu ınad 
dv i : Yapılacak nunıarntaj için 

( 200 ) Jıra talı i at istediği ' o 
§nrm okoklnrıoıu i imlendiril
me i hakkındaki riyaıet teklıfı 

idi . ( 2000 ) liranın rnii ıı k l 
irıe ve Ahmet Krmal. Kemal 
H oıırnzaıı , Hııhmi ~ibat , Baki 
Tonguç \ e Ha ih zade l1C)Zi bey
leıden mürc·kkcp bir komi you 
tar afından şarın bütün okakla
rıua i im \ erilme ir.e karar ve· 
rıldi. 

Huznamcde maddeler görüşü! 
dükten ıonra tekliflerin müıa· 

keresine gcçıldi . 
Meclis encümenlerine buıur 

hakkı verilmesi hakkındaki Tcv
fık Grnç betin teklıfi reddedildi 

Arab•cıl.ıra yr.knank elbiıe 

geydirilrneai hakkındaki Haki Too· 
guç lelclıfi müzakere olundu . E 
111cn daimi eacümeoin böyle bir 

korafl mevcut olduğundan yeni 

bir k"rar ittihnina lüzum görül
medi. 

K<;mür fiıtlarıınn ucuzlattı 
rılması hnkkındaki teklifi müza· 
kere olundu . Riyns eıçe leşehbü 
salta lmluoulmasına karar verildı 

Şehirde gürü]ıüaün naltılnu
sı mııka dile kahve erde tavlala 
ııo iç"risine çuha döşenmesı hak 
kıad l<i Dıbhrn zıtdc İbrahim ht>· 
yin tt kl ı fi rcddr dıl H . 

B it diyl" f eo heyetinio da r lı 
ğı daıı hı hsedtn T fık g uç lı e 

yıu l ek l ı fı olcuııdu . Reis bey: hn 
nu n tlogru oldug o J \e )llkırıda 

lıel d ıy r. y c bır fen müdürü tayıu 
eoilt <' rgıni Ü) 1edi .. 

d.ııi-ı uı k mıntı k la rı n c 
1 k rı l< 1. m bıı ı 1 tolcnası hakkın · 

d •ki Namık lıf' ) i ı ırıkrıri okun fo. 
Bü ı ç r in mü nit ol 4uğunda tıa z r 
itıbar ı 1 nn sı na k rar veri!d : 

D ~~ıı hıl rır \ · l t<t: l ı f olen 

d ğ ı ı çi ı r is lop l r tıy son \er 
di : 

r~------~-------------------------------
vrupanın akıbeti hakkında 

ort Eden ümit verici beyanatta bulundu 
-----------~----------~-l.ONDH : 12 ( ) - 1. 

erı <llirı öyltmi olduğu bi 

Utukta A\ıupnnııı nkibeti lıok 
n fn endi i1eye nı lı J o]madığı 

1 hı ldiruı',, lir . l\t . Eden ) kı ıı 
' lınrp l hlike ine inanmamak· 

i<lı · Ji'akııt giiniio mli ."ii leıi· 
n de inkfir edihniyt•c,.ğ ni i 1a\'t" 

tn:"ktediı . Bü) ük Bı itO rı)n :ı~ır 
e tıl ı) t l l l'rİnt• kar ı l .. o, ı'u ol· 1 # .. 

a dır · Büyük U iı ırn)a ruillrt· 
r <'Crui)' t uı i tuınrnk ılfih lnrı 
l~nLınn koııfcrnıı ı için çnlışı-

' kolltktif f ullı si temini km
tlc d' il 1r mrğe gayret ede<'elr, fa 
1 •yni zımaııda kendi müda· 

f u nırı ilıti ynçlurun ti bilme 
m zlik etmi) ccrktir . Bu müdn 
fn au ırı ku\ 'eti VI' zıfı bir giin 
dün :ı ullıu üzt>ri ııde büyük bir 
tc~irı olabılir . 

1. Eden hiç bir \akit hir in· 
raflı ilalılo rı huo kmırnın tarof 
tHı elmacl t{ • oı ilih c etmiştir. Jıı. 
gıltnen\rı ilahları diğAr millet· 
}eıiııkile le lll Ü l tr rısip olmuıı tur 
Diğer ta ı afı rn mili hiikfımet 
umumi hir s i lfilıln r ı lıııakma mıı 
kaHlc inin imznl ı uuı:ı ı oı ha p 
tehlike mi ıı znhırok m hi)t:lle 
, c altü t oluıu düoynya bir t m 

.. 
ni)el hi Ei \ ertcl'k ,.t>kilde te· 
lekki etmelidır . 

. 
l.~tanbulda 

Şehitlikleri iymar cemiyeti 
yıllık kongresi 

Fransada nümayişler 

J toobııl : 12 (A. A) - ehit
likleri iymnr c emiyetiııia senelik 
kongrf'sİ Cumburi)et Halk Fırka 
ının 1 tanbul merkezi hina ında 

rei \'Ckilı remli zade Cemal B. 
rarafıııd n açıldı . Kongre riya e· 
tine Ce\ det Kerim Bey seçildi. 

Mütareke yıldönümü dolayısiyle 
yapılan tezahurlarda hoşa gitmi

yecek hadiseler de oldu .• 

Heyeti idarenini o faaliyet \ e 
ıııe ai raporu ' e lıesabetın tetki 
ki içirı heyeti umumiyed o ayrı 
lan komı yonuıı hesap raporu 
okCodu,\e knlml cdıldi. 

Eski Başvekil M. Dumerge karşı nümayiş
çiler büyük saygı ve bağldık gösterdiler .• 

lhyl" lı idareııin!şimdiye ka
dar\ ücucla getirdiği i ler taktlire 
liiyık görüldü. 

Dnr h ir hUtçe içiud \ fü·o Ja 
gı:tireo hu cr.nıiyctio ruP. ni inin 
daha ziyade grııişletilme i için 

nizamunme inde tadi lat yapıldı 
ve giizel bir cnzi) ete ~iren Edir
ııekapu şehitliğinin llC\ kı ıııııı 
ikmalı için idare hcyetiııe yeni 
tahsiı;at ' e lalı ıyet verdi 

• f cJkezi umumi 'e idare he
yf'li aynen ipka edildikten oora 
toplautıya ııihnyet 'eril i i. 

Başvekilimiz 

Hilaliahmeri teftiş ettiler. 

Ankara : 11 ( A. A. ) - Ua.· 
\ t'kil 111ıııt:t pa a hazrf'll~ri lıugiln 
ö~ledt-n mıra llililiahmer unıunıı 
ııtf'rkr-zioiıı ı~fıi lıuyıırrnu§lar VP 
Ct'rııİ) erin umıımı i leri çalı ıııa;;ı 

gelir '" ıııa rafları hakkında i:ıalıaı 
alınıilardır. Baş\ <'kil ıııı a hazrt"llt>rİ 
R) rıi v.amanda merkezin muhıı·lif 
ulu•lerini de giizderı grçirnıi§lf'rdır. 

Büyük misafirimiz 
Eskişehirde 

F kı lıir: H ( \. A. ) )u 

narıı ı ıı ıkıi oı nazırı Pceınezo~lu 
<:1!11 plnrı ile İkıi nı \ c~L:iliuıiz Cdiil 
lır efı•ndı 'e refakaılnindeki Zf'\'Bl 
hu ıtlıalı Ankarndoıı harekeı cd cıı 
hu 11 ı ırt ıılt· F ki r hire geldiler.Ha§ · 
lıe ı ıo oııl ırd.ı halk hıı 11 i ırı· rı · 
d ki mi fıri o lkı ,. I mı ' t harareıl e 

elU ml um ıı r aı }() d I ~ kı lıir 

~orın ıt gıı en ır<>ni i ta yonıı doldu 
rıırı k laholık bir halk kliıle i 111'

lamlı ordu. !\1i ufırlc• r ı ı ondcl Ko· 
lordıı Kum rıdarıı Nacı pe ı lıa\a 
kııoıııı ı·rkünı \ali bC' lt'd i ~ c \'e Halk 
fırka ı rçİ lc ril ı ı lı i r \ I' ı'l'mi} etlt r 
ınuııı l' illrri l rafından i ıiklı a l rdil
ıııi ._ l,.rıhr. kc•ri lıir kııa r1rl:ını r.• -

m i ııi ıf < ımi ıir. l i afırl r doğruca 
ırrrıle r kcr f ılıri kıı 11111 giıoıişler . 
J•ıı brikad ki lı'lkiku ı \t' gf'7.irııi ikı 
o ı ı urmii ıür. 1ı afirlı r ,_Prefınc 

fulı ri knda ıuiikı llrf bir zı uf er \'Pril 
ııı iş ıir. ) un ın ikıi .. ıt \ ekil i Pı: ııı c 
zo~lu ı~ı nııplerı t kı•r fulırikaıııızm 
zıyureı clrfıeı iııe §il nıırl ırı nz 
dılnr : 

Yurdunuzun iltrlı·\İ i lıo rı• ır 
dı ğı r c ki l'iirki e i gt>7.l'll hiriııin 
g{izüniı "•İ,; iiz in an naııri)ı' doğru 
nhıııı.lar iık ı•ltu~i nıiııarclf'r çe 

~ı rrli • ) t'rıi yorallı~ırıız Tıırkİ)Cdl' 
ı ı· çalı maııızıu ı:ticıı \e hizi falııi · 
ko111zın bae1larındıın göklrre iik· 
t•li or. 1i firler 1111 20 de Jzmir,. 

lı rekt'I Nnıi lt•rdir . 

Giresonun imam ve 

hatipleri .• 

Paris: 12 (A. A.) - Dün hü 
Hin .Fransada mütareke merasimi 
cereyan etmiştir . M. Her} onun 
rei lığindc Lyooda cert yau ed .. 11 

merıı im, havanın çok giizel olma-
ı saye ınde pek pndnk olmu~ttır. 

M. Heryo bliyiik hir nutuk iraı 
etlerek bütlin Fransızların hir 
IE11me i ve i)a i rejimleri ne 
olursa olsun diger ıııeınleketler 
le iyi anl uşmn fıkrini mt>tt'lmi \ e 
drmış ırki : 

L Hlh fikrine. ' atan fikrıne lıiz· 
nı ı? t etmek Jôzımdır. Eo aziz \C 

en haı retli temeııim , Fransızln 

rm emniyet hu u ucda bnzt endi· 
.. ~ leri yatışmış hir \Otan içiotle 
tekrar hirleşmcleridir. 

Bordo: 12 (A A ) - Borcleau
dn yağmur altında ynpılaıı muh 
tetenı mera imde kahraman ölti 
ı,., tazimle } ıdedilmiştir. 

LiJ'de vatınpen erene merasi· 
miu yauıhaşında müştcıek cephe· 
nin bazı kauşıkhlclara ebep oları 
müdahaleleri görülmii rür. 

Pariı:1te bir hraften yüzbinler 
ce halk meçhul a keri seJamJa
nıak için zafer abide ine gider keo 
diğer taraf tan başın .Meb'us Her-

Trabzon da 
Su meselesi ve Gazi 

heykeli işi 

Trabzon : 11 ( .A ) - Be 
lediye meclisi çok hararetli ve 
mlirıaka .. nlı i çtimelıtrına devam 
etm" kt l"di r. Trnhzonun t~ıı ıniih im 

d r rdi olun ıı uıe l(•siııin rscı it 
bir u ı <'lte lınlli etrafında k.u\ 
\'<•lli bir cereyan \ ı\ r t.lır . 

Trabzon : 11 ( A.A ) - Gazi 
heykelinin dıkilmcsi yolunda uy 
anan fıkir iiı rinc wecli tan bir 
komi }OU çilmiştir . 

Muğlada tütün sattşlar1 

1 GL : 11 ( ) - tug 
la , Milas \C F ıhi)ede tütün ahe 
v rişi lınr& r ctle de\ ı m t di)Or. 
foğl da lıirincı ve ı kinci ııııf 

tütünlerden iOO 1 irı kiJo Mıln 
H' Kor O\ rıı1a 400 bin, Felbiyrde 
60 h n kilo tütün :ıtıhni :. t ı r . ) c 
ni g t>'cn kıımpanplnr muhtı)OO · 
tıı henüz l ııtl am ışlardır . fak 
paıtilcıden \e üçü cü ınıftnıdan 
tek tük \C hü) üku partilerden 
kıımpnııyalar o dmolarının dol 
duımıık için miih yaaua bulun 
m kt r.dırlar . Fiptlor 60 ilfi 80 
aru mdadır . 

Muğlanın. dışarıya sat-

Gircson. 12 ~) Vıli · bğı hayvanlar 
)'<timiz şehir ve kö) !erindeki 1UCLA : 12 ( .A ) -
imnm ve hatipl ·r kendi ara ların layetimizirı kiillük. bodrum i ke 

da y a ptıkları bir topl ı tıdn dıni lclcrin<leu birinci teşrin a ı için 

vnz f •ltrindct başka zamonlHda de 8 nt, 3 merkep. 95 i>küz, 67 
sarık V t' clibhel l' rİnı çır karmağa ınr.k , 121 dan , 3 domuz, 398 ke-
karnr vererek 1&11k ~e cübhelt>rini çi uğlak, 1254 k{inıe lı }\ rıı .~ 
çıkarmıılır , medeni kı) af etle gt'ı· 11 koyun ~e 949 kıl o süuğ~r ih· 
mej'e bıtlımıılaıdır . • rıç cdılmitti;-:- -

jeıi olduğu halde nıü2terek cep 
henin Hlnre inrle sabık muharip 
ler feılcrrıl birliği tarafmdaıı siya· 
i mahiyetle teıtip rdilen bir alay 

da Ha ıildrıı e yona kadar ılıti · 
ifil .. rkıları iiylr.ycrek ilttilcmiş 
'e dnğılıcn1\Jnrı e unda hir müfet· 
tiş fcııa muamele) e maruz kaldı . 

ğmdan poli rniidah leye mel·bur 
olmuştur. 

Bundan haşkn : hütürı rntan 
pcner guruplar meçhul Rskeri 
eliinıladıktan sora t. Duıııergiıı 
nparınıanının önüud n geçmişler 
H keneli i ni o derece nlkışlamı:. · 

lnrdır ki t Dumerg, peıı ereyc 
g ·imi) ' " kendisine muhabbet, 
hürmet , i) ti mat ve ıaıim lıi Jeriui 

hildirnıiyt! gelen muhtt'lif heyet 
lcıi ve bu rııcy .. ıda ilıtiyat zıhit 
lr ri murahhaslarını kabul etnıiye 
Uh cbur olmuştur. 

liazı ağ ce11alı müfritltri M. 
Her) ouurı irıdlği otelio önü od~ 

tezalıurat )apmak istemişler c de 
polis kenclilcrini hadise iz dıaıt· 
mıştır. 

Biitiio Franında im nıiiııa e
bet le ılini ayin ynpılmışJır. 

Çifçiye bono 

Ziraat bankasının buö
day ahml işinde düşnü

len yeni esas 

Ziraat hanka ınırını köylüd~n 
huğda) alımı i,.1 ri üzerıııde yeni 
proj ·l('r huırlaumakı dır . 

Bıı projelt•ıde keiylül~rin silo
ln ı n teslim edecekleri lmğdo) mu 
lrnhilindc bono almaları \C hun· 
larırı zahire bor alnrmda c ham 
gihi ıab,il etti rilmesi düşüıılil 

mekıedır 

~-~----·------~~--
lbrahim Tali beyin 

teftişleri 

EOİHNE : ll ( A.A )- mu· 
mi miifrltİ§ lbnıhinı Tali bey re 
fnkotiıııie i kan ve ıpaliyc mii§&
virl t' ıi olduğu hnldc hugfü. Uzun 
köpı ii kesnn yolu ıl~ ~:anakkıle 
) c hor ket et mi tır. İbnhim 1'• 
H heyin hu t.yahati üç dört gün 
ürcctktir . 

Beyşehir gölünde tetkikat 

KO YA : JJ ( A. ) - Hey· 

şehir gölii ile ieka aha ırıda tct· 
kikatta hulurımık üzere dün ak. 
§ilin Konyayn gden ziraat mli -

teşarı Auf b<'} lıu sahı.lı Beyşe· 
bire gitmiştir • 

Tahrikat yaptığı için 

11~KS1K \ : il ( ) 
Koıolik Pap.ı lar tolırikit yaptık· 
larıııdon doln) ı Pnpanıu wUme -
ili ıle Hucjutla Pe kopoıu ıııüd 

dri umuminin emriyle te\ kif 
._ ~ailiôiıtir . 

Mukaddes gUrUltU .. !? 

e i P- ki hizim ınaıbaaom öoüo-
dcıı pek o kadar araba filan geçmez; 
ku) hı hir yerdedir . . Fakat ıu cad· 
dt> Uzeriııde evi 'e yazıhanesi olın· 
ları dLi§ÜDİİ)ordum da onlara. yüce 
Torırıdan Hazreti Enup sabri diliyo· 
ruııı doğrusu. 

dana cidden ölçüsüz, törpilıüz, 
çerçivesiz bir g\irültü ~c>lıridir . Hele 
haziranla mıırı v~ hatta Nisan aylı· 
rı nra ı lıerg(in giren çıkan kocaman 
iki ırkerlf'kli camuz ve öküz oral>.· 
lari le: tclıirdt> şuradan §Uraya yilk 
ta§ıyan Allalıın brlaıı dtirt le!rt•rleldi 
\'e tr•k nılı aralıalıırın durup diııleıı· 
ıuf'k lıilmiyen glirühUlerin~ tabam-

nılil t'lıııek hnkikııtton her habayigitio 
L:urı olma a guek .. 

0

t'bir halkıuuı rahaımı kaçıran 
bu a gı ız giiriiHi1eri göz öoüne ge· 
ıirt'ıı Cuınlıuri er miiddei :uıımmili · 
~i, gı•çtnlı•rcll' btlt'diyf'}'t' reameo mü· 
rocııot t•dert.k lnma bir çare bulun· 
ıııa 1111 i 1t·di . Uir çoklanmızı sevin
dir ıı bu, t'rinde İMt>diAi belediye 
reı ı Plıir uıcdisiııde müukf"reye 
ko tlu . 

Gt•çım gliıı lıu meıcle gUrüaUUlr· 
lı:eıı azadan hiriıi n)rığa kalkıyor .-e 
şu \'ı•ciz özleri Uylilyor : 

Eft>ndilt>r; dilnyada iki tür· 
lii giiriihii \'llrdır ! Biri i {ıunkaddet 
gilrühü, diğrri ha~ Lelaıı gürültü ! ... 
Fahri kıı, alöl) f' , rniisira , dtlirmeo, 
demirci, kalay .. ı, mahsul taııyın .rı· 

lııı, ıraluör , halta da\ ul zurna , def 
düınhelrk , gremofou, radyo ... gibi 
gürUhül.,r hiıınci, yani muk•ddea 
gilrillıli diyr a)'ırdığım k11mı dahil· 
dir \C ı.;ilnkli hnnlann bir kıımı 
nwnıltkeıin ikıitıadiyanna, milletin 
zengin olmnıııuı, diğer k11m1 da 
ır.vklf'riıı yüklelmeeine yarayıılıdır. 
lar .. ! 

Unı brla ı olan gürühülere ge
lin ·e , lnma dair şu aode ııiıe eöy
liyf'ctk hiç bir ey aklıma gelmiyor .. 
l ıuııafi •ukarıda aydıklarımıo hı· 

ricindc kalan her güriihilyü eiı ikin· 
<'i kı rııa ıiahil f'dr.bilir iniz ... ! 

imdi bt>n, bu izabrtımdao ıoara 
unu demek i Iİ)Orum ki bt!lediye , 

lıu mukeılde gliriihiılrre aııla dokun· 
nıoıunlı .. Onların çıkardığı setleri 
hiz. Brıhofenin c>n Hlhliti be1teleri 
k dur Hı'l içindi' diıılc-ıurliyiı .. 
Bıi Hniin hirkerr, bir caoıuı arabaaı; 
O\anın hoğrıııdan toplanan bcmbeyH 
alımları , başka lıir öküz arıbaaı da 
kızıl ahın kader kıymetli çukuron 
hu~dı) larını şebrt ıaııyor . Bia bu 
arulı~ları , giirültü çıkarıyor diye 
hangı haki• ıelıre girmekten men 
edebiliriz? e oayet • budanckerde
bö le bir karar, lıu iikeck mecliaıra 
çıkıırsa lıile arın toronlarımıı bi•i 
f'n acı şekildt> nnıaha&e eım~zler mi? 

Bana krlır ı , gürültü çıkarıyor 
diyr. IHi le " wukadde11 gilrilhU 
urııilleriııi )8 ak eımektenıc ..... ; 
bıiıün cnclde Ve" okaklarıoı yumpk 
k8\'uçuklo ılö t>tıuek daha doğru· 
dur !!? 

BinaPnale) h , mediıiiliye teklif 
t'tlİ)'orunı ; lıalkı gtirültilden kurtal'· 
mak için biieçc- e ıaheisıı koyalım 
ve huınınla da bUtilo sokaklarımım 
on hf' aıııiınl'lre kalınhğmdı bey• 
ka\ uçukla dö§eteliw .. ıebir h•lluna 
hizmet böyle olur .. " 

• • • 
) amandır ıu çukuro"aoıo Y•lı• 

çocukları Vf'i ı>lam ? 

Mlmnun 

-~--------··-------------.-Japonya nın deniz planı 

.J'ok)~ : 12 ( A . A. ) - lngili• 
deınz planı .. akk1oda hiç bir karar 
alıneınenıı olmakla htrıber rf!emi 
mohufil bu plnnm reddedilmeıinin 
ı>f'k akilane olmı)•ca&ı fikrini isbır 
ermektedir. Uununlı bf"raber Japon· 
yıoın bu plıoı fHliyNioe e1a1 tu· 
tabilmeei içio plının tetrih edilmeli, 

_.7dıalatalmi'il acap ouaôk&ecür • 
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Müteahhitlerin kazanç F ·zı· ya(jmurlar 1 
__.. .. • =- ___..,.._.ı.;;~ 

.. 
ispirtolu 'ckilerimiz nerelerde ve 

' ~ 

~ o·n. saat kal~n.~~ 
bir kuyucu 

hang · ş rtlar dahil ·nde hazırlanıyor?l 
1 
1 

"Hakimİ)'Cli i\lilliyt>,, arkadaşı· 
mız , "Sergide dolu~malar,, haşlıgı 1 
altında Tür ·iyen in yı•ııi iktisadi kud· ı 
retioi anlatan çok isıifodeli bir &t'rİ 
ne§retmekt t>dir . Son ııu hada ıtör· 
düğümüz ispirtolıı içkiler l 'e ıuz İn· 

hisarları bakkıudn ıııfsiliit lıize, bil 
diğimiz bazı noktalara ay<luılatuğı 
için aşağıya alırornz : 

İspirto ve ispirto\u içkıler : 
ispirto ve ispi rtolu içkiler iu 

hisarının kurulmssı devletin ispir
to ve içkildrden aldığı geliri pek 
fazla artırmıştır . 1922-23 yılın 
da bu go( Jır auc.,k 412 bın küsür 
lira tutmuşken 1029 dn 6 milyon 
lırnya yaklaşmış ve buhrana rağ· 
men 1932 de 5 milyon lııcyı geç 
mıştir . D evlet inhısarınııı kurul 
mesından alıııaıı en mühim neli 
ceye arhk yabaDcı içkilt>rc güm 
rük ıınıfJarımrzı •ı kapanmış olma 
ııdır . 1911 yılında memlekete 
giren yab ncı ispirto ve ispirtolu 
içkiler için dı şarıya bugüok ü para 
mızl 5 milyoı, lu a çı~ mışkeo son 
on yıl içinbc memıekete,)spif to 
bira , likör u, mına dışardoo h iç 
bir şey g r memiş , diğ r ba~ İÇ· 

kilerden is p t-k az mıktor gir 
miştir . Bu uıetle devlet iuhi aı ı 

ülJ,enio mubtaç olduğu içkileıi ve 
ispirtoyu Türk ham maddelerini 
Türk fabrikalaııud Türk işç lerc 
işletmek ıurdıle içN de yapmış 

br. 

Devlet inhisarı işe başladığı 
zaman mf'mlekı:: tte modern ispir 
to saoayiı uamıo hemen hiç, bir 
şey yoktu . Düyunu umumiye id • 
resi yalnız gc lir lemini düşünce 

siyle olakeda olduğu için yalnız 
bunoula uğı aamış , memlekette bıf 

ispirto ve içki .sao nyi ı kurmak., is
pirto ve içki sauayii kurm k , is 
pirto ve iç.ki istıbs.lllinde. memle
ket bam maddelerani kullanmak 
gibi ş yleri hatırına biic getirme · 
mi§ti • Bu yok!uk içinde işe ba~lı 
yan devlrt i his rı beş yıl gibi 
kısa bir znm n içinde ülkeyi içki 
bakımmd ıı keorlive yet r.cek hale<: 
getirdi . D. vle~ i nhisara lı.urulu · 
şuodanb r • ~ ı f hrikşlen yaptir · 
mıştar: 

1) T tlti duğmd biı taı apb ae 
2) Sisl ı 'e , Mccıdıye köyünde 

bir likör v• ko yak fabrik sı . 

3) Diy Hbrki rdc bir r ln falı· 
rikası . 

Bunlardau başka , 
1) P .. şabnbçede bir ispirto ve 

müskir t f .. b:ıkası f:!dlıll alarak 
bunu islnb ettniş , veıim gücüuü 
artarmış . rQkı yapaıak İÇ!D yeni 

tesisat kurmuş , Avrupanıo en bi
rinci ispirtolcrı a yarıoda ispirto 
yapabilmesi için fı-rıo in son ilrr 
lemelerın,. uygun ve temPm4!!n ye 
ni bir hi a inşa ettirerek içice 
son sist m i pirto la fiy e cı hezlar 
koymuştur. 

Gazı Antepte d~ bir utlu f b
rikası sa tın alarak islob etm"t 
tir . 

Ôteyabd h , gene rakı yap l 
masirıda kull&nılan aııaıoo rski 
den dışard n geıtıilirkeu bugüo 
memlekette yeıiştirilmektcdtt • 

lnhısar şt1rabı ~ 
Türkiye dünyanın eo İ)i üıüm 

leril'li yctiıtiı en bir mt mlcket ol
duğu için tbemmiyetH.bir şarap 
çılık Dlkeıi balioe gelmui gerek· 
tir . 

Bir zamanlar memlekelimizdo 
ıarapçılık epey ileri gitmi~ ve F · 
raıııada bağ baatahkları yüıüoden 
şarap istihsal edilmediği bir de
virde Türkiye Fıaosaya pek çok 
şarap ihrsç. etmi~tlr . Fekat sonra· 
ian Frıınsa bağluını islab ,.ettiği 
ve ardı aruı kesihn\}'rn barplarla 
memleketimizin bağları baup ol· 
duğu içiu bilhassa büyük barptcb 
sonra Türk ıarapcıhğı ıönmütlü. 

Ş t"yhislero ve fetva hükmü alt&nda 
bulu_nao Oımarılı htikfımctioin , 
dini l assup~ yüıüodeo ıarap is
tılısalioe k.ıırşı kayıtsızlıl.. göster 
mes\ bu mübim ekimr. ı nahmız, . -. 
durdurmuştu . 

Devlrt inhisarı , i~e haşladığı 
ıamandanberi , Türk f.Uapçılığı 
oı layık olduğu mevkie yükseltmek · 
için büyük bir gayretle Galaşmış 
tır . Şarepçılık zamanımızda çok 
iace bir fen işi olduğu için Fran · 
sadan drğerii bir müteb&1sl! ie
tirildi. Memleket bağlan ıarapçı 
lık bakımarıdın derin bir tetHke 
tabi tutuldu ve bu tetkikler neti 1 

Lefkoşada kuyuculuk eden 
lehmet Ali Tahir geçen pnışen 

be İki Kardt'Şl l"rio evleriude ça
lı§ırkeu altındı bulunduğu lağım 
çökmüı ve dışarı çıkma!ıına fır· . ~ 

sat vermemı!itır. 
Kuyu, başında çahoan;ar kada~

ları hnndan .. bir s~s duymllyınca 
artık öldü~üoe hükmetmişlerdir. 
Buca rağmen lağmm başka bir 
taufında kazılarak bir künk ge
çirilmi§ ve bu suretlf! kendine 
hava verilmesi temin olnnmuıtur. 

Bundan sonra arkadaolan 
künğün deliğinden baktılar, lam
hasu>lo yanmakta olduğunu hey. 
rt tle gördüler. 

.Mehmet Ali buolanı 1ts vrr 
miş ve htnüz sağ olduğunu bil 
dirmiftir. 

Etraftan birçok halk birikti, 
polis erkauı ve inHatı umumiye 
mühendisi geldi, bi• çok uğraş 
malardan sonra gece onbirde ku· 
yudan sağ salim olaıek çıkarıldı. 
:Muciıe kabilinden kurtulan Meh
met ~li hiç kendini kaybetmemiş 
ve çökeo toprak altında bulundu· 
ğu müddetçe itidalini bozmamış · 

tır . 

Ekmek :. parasını~~ kazanmak 
için bu ağır ve tehlikeli hizmet 
leıi göreo Mehmet Alinin kuıtu 
luşunu memnuoiyetlc kaydeder 
ken t polis ao1irl~ıiyle Mübendiı 
Mr. Ramsayın gösterdiği alaka 
ve sarfr ttiği gayretleri takdir ve 
şükranla anarız. 

- Söı. -
ccıiode meml(kctimizde dün)'Qoın •.,~ ---.~-!11!!!!1"----..-... -.-
en nefiı şaraplat ıoı yiııı>mak kabil 1 likörlori çilek, ibududu~ • Yifoe v~ 
olduğu anlatıldı . portakaldır • Bu likorle•de en mü 

Bu sırada her ıeyde oldğu gi · babı muvaffakiyet imili ıseçilen ye 
bi , şarap yapmB11nd• da en mü· \ mitlerin güzelliği ve iyi cinsten 
him nokta şüphesiz ki teknik üs : olmasıdır . 
tünlüktür . Bunu anlamı§ olan dev· ı lnb~~arın çi~ek ~ı~Öı.ü bu .b~~ım· 
let iııbisan Tekirdağtnda mem· 1 d~n du~y o.~?.,co ıyı çılek l~ık~rÜ· 
leketio ihtiyacına bakarak pek 1 dur . Ç"?ku:dünyıada çok. guzel 
küçük fakat en son iıt~m bir fab- · çilek çeııtlerı varBıt do Arnavut 
rika vüçnda gelirdi . 1 ilöyümü:tütı çildderindeki kokuya 

Bu surotle ilk dc.-fe olarak t malik bir mabıul dünyanıo hiç bir 
Tü,kiyf'de stand.rdize, yani her yerinde ye>k.tur . Ahududu Jikörü 
şişesi ay11 i cins ve aynı lezzette için de ayoa şey söyleoebilir. Viı 
olan şqrap yapılmıya başlandı, ne likörü Küteh,a vişneıiuden , 

'Ie~inlağ §araphaneıinde ya- portakal likörü de Döı tyol porta · 
pılan ve "eek,, ve '•dgmi sek,, ola· kallaruıdan yapılıilRktadır . Öte· 
ı: k Trakya'nıo en güzez yapın deki ·likörlere· gelince yemit likör· 
pıncaklarından yapılıyor. l.,ri oasıl eo İyi yemiılerio ıuyun 

dan yapıl.yorsa altın likörü , san 
Kırmızı ıarep için. de Kıı Har-

Jıkör , Marasken v. s. gibi baba
elioio ötedeubeıi m'thur olao Ka· 

rat likörleri de en iyi cins ko~ulu 
ragevrek , pilpaalıareaı üzümleri 

nebatlarJn fabıika da çekilmiş 
ıeçilmittir . Kırmızı şaraba güzel 

eaenılarmdan yapılroaktadu . 
lal rengini verebilmek için kua · 
(ahana cinıinden üzüm de kaııt Aynı zamanda bütün bu likör-

ler tamamen maldneletden geç · 
tırılmııtır . 
İ11hisar likörl~rl ; 

Memlrketimizde dünyanın en 
ı~zıetli ve güzel kokulu yemi§lni 
yctit\iği hald~ eıkiden bütün li 
körlerimiz AvruP,adan gelirdi . 
Likör , bir içkideo ziyade k bve 
gibi , şeker gıbi , konuklara ikram 
edılecck bir çcru olduğu için bu 
aun çok güzel ve lezzetli olmuı 

ilk ş rthr . 

mek suretiyle ve insan -e li değme
den yapılmıktadır . İnhisar likör· 
lcrioio rub çtkici ve gönül açıcı 
ıiıel~riuin güze: liği hakkında ise 
hHkea hükmünü verınişlir . 

Türkiyede tuz 
1927 de tuz iobiıar1 blikum~te 

geçtiği tırada Türkiye tuzlamno 

3) Meraıude "Boğmll,, deQj en 

1 bir Devi rakı y pmak içlo bir iy · 
maliitbs c kiralamıştır . 

Garbın, laboratuvarbrda kim-
yevi maddelerle yııphğı lrkörlerin 
bir y mit memlektti olıtn Türki · 
yede sürülmesi kadar maouız bir 

vaziyeti fen• ve büfün tuı işlui 

bozuktu . lstibsol usullerinin iü
zeltilmesi yapılac ~k ilk işti . Bu
nuu için de bir prognm tesbit 
edilmiş , bir bı>ş mübendi le bir 
çok fen memurlarmd~u mürt-kkep 
bir fen şubr.si kurulmuştu. Bu f~o 
mt:murlerıodarı bir kısmı da Av· 

İnbis r id resi bu tesis tı sa 
yesiode memleketin ibtiyaçlanoı 
tamamen karşılıyacak V•Zh ete 
gelmiı , bu tt>sisatm değ• rini ye 
di milyo liraya kodar çıkarmıı, 
memlek~lle ispirtoculuk ve içki 
cilik ;sanııyiıni sağlam temf'l er 
üzerine kurmuş , hem yabtılicı 
mallara memleket sınıdumı ka 
pnmı~ ve h~m de yer 1i mal mod. 
deler için hir istihlak kAynağı ol
muştur • Devit!! inhisau böyl ce 
beş yıl içinde ceman 41 milyon 
kilo üzüoı ve 23 milyon kilo incir 
kullanaı·ak ruüstehNilleı e yardım 

etmiştir . 

şey: oln>ezdı . Devlet inbisaıı bu 
1 tkıiğı de tamamlamayı kendisine 
' ilk iş bildi ve İetanbvluo Mecidiye 

kö)ründeki çok modt.ro likörcülük 
müessescsiui meydına g f" füdi · 
Bu fabrikada teknik üstünlük , 
sağlık ve temiElik tndişeler i ıon 

haddine çıkerılmıttır . Mecidiye 
köyünde yapılın likörlerin çeıidi 
25 kadardır. Burılardarı bir kısmı 
doğrudan doğruya meyv lıkö
rüdür ki meyvan saı:uinden yapı
lır , Öbür kısmı da Bcoedikteıı , 
ıarlöz gibi klasik likörlerdir ki 
lt"r kibi gizli tutulan esansla da 
yapılır . İohiABrın l•aılıca meyve 

rupad a staj görerek ihtiıaı ka 
zanmışlardır . 

Devlet tuz inhisaııoı ışletmtğ., 
bcolıdığı zaman tuzluı ın bü»ük 
bir kısmanda idar" bihaluı harııp 
hir haldeydi. Soo yıllarda bir çok 
tuzlalarda ytoiden idare bibnl•rı 
yapıldı , memurlar ve işçilerin o 
turmalara için evler ioşı rdi!di . 

Mtmlekelin tuz kaynağı olan 
ve memleket ürününün üçte ikisini 
temin rden Çemııl ı ı tuzl.uumn 
ıslahma bilbasaa ebtmmiyet \etil· 
di . Bir çok iıtihıal cihazları ye-

vergileri hakkında bir . e~ı 1 
• , .. 

t~mlm yaptı Evvelki akşam .!4ababa kar§• 
9ebrimize bir mikhr yağmur yeğ· 

Müteahhitlerin kazanç vergi· 
leti hakkında dün Maliye Veka· 
}etinden . vilayete bir ~·min;ı gel· 
mittir . Bundan evvelce gönde
rilen, azlığı yüzünden pezarhkla 

yapılan ve mukaveleye Taptına 
lüzum görülmiyen muhııyaalar 

için mukavele yapıldığı takdirde 
k .. zanç vergisi alınmıyacağı §ek· 
linJc bir mana çıkarıldığı görül· 
düğü bildirilmittic . 

K<ınunun 8 ind maddeeiııin 
birinci fıkr•sında yazılı daire ve 
müesıcseleıe ker§ı mık'.tara ne 
olmıa olsun ı:nukaveley~ üierbut 
Yeya muhabereye müstenit o)nu 

bütün taahhütlerle tiki ve yeni 
münakasa kaounlarıoıo azlığın· 

dan paıarlıkla iiıubayaan caiz 

olan ve mu kav( le yapılmasına 

lüzum görülmiyen kısım müstC!S 
na olmek üzere hu miktarların 
üstünde: olan ve istıhsal edilen 
müslade seLebiyie pazar hkl.ı ya· 
palan mubayaa bedelforinden ka
ıaoç vergisi alıcmak lazımdır . 

Azlığı sebebile pazarlıkla ya
pılan mubayeattao ancak muka· 
vrleye bağlanmamış olanların 

vergiden istisnası lazım geleceği 

ve billaeoaleyh vergiye tabi tu· 
tü!memak hususunda mubaY.aatıo 
yaloız azlığı de~I, mukavdeye 
bıağh olup olmecİıgınıcda nazan 

dikkate al.oması. ve lıu~gihi &?. 

mubayaaJardao mukaveleye bağ
lı oianlarından veıgi Rlın-tcağı 
bildirilmiştir . 

nİ leştirildi va İfçiler ıçın sağlık 
ve soysal yardım hdbiıleri lıbdı. 

Yirmi dört yıldaobui metruk 
duran tuı değirmeni yeoidrn işle · 

tilerek ince tuz istihselıne bııtlan· 
dı. 

Van ve Siirt mrntakaaunn tu:ı 
ihtiyacını karoılamak içio Cınik 
ve Hozyar tuı.ları"geoİfleıild' vo 
ıslib edildi . 1924 - 2S yılla ında 
tuı istıbsalimiz vu"ti ol ıak 124, 
000 too kıdardı . 1926 dan itiba· 
ren artmaya batlıyan istib'Jal mik 
hrı 1932 de 218,531 tonu buldu . 

'tuı yaliıız bir gıda ma "desi 
değildir . Sanayide dericilik , pey 
oircilikı , konteıve lıalıkçılık gibi 
iubeler gıda maddeti olarak kul 
laoılandan fazla tuz iıtiblak eder · I 
ler . Fakat bu maddderin n aliyet 
fiatlarını artırmak içiu isıiblik 1

1 ettikleri tuıu aanr.yicllere ucuı 
vermek icap ede-r « Düyunu umu 
miye ,. zamauuıda ihmal edi 'en bu 
ökohomik meseleye devlet it hısarı 
ehemmiyet verdi, ve sanayid ~ kul 
!anıla~ tuz dr.be ucuz satılclı ve 
mallarım dışarı ihraç edeolcre iı-
tibJak ettikleri tuza göre prim 
verildi . 

Tuzlararın ıslahı ve yabanr.ı 
memlekc tlere tuz ıh· acı için alı 
nan tedbirler saye!inde 1923 yı 
lında tuzdan alının gayıi a fi ge 
lir 3,976,534 lir ikeo 1930 l ve • 
1932 mali yıllan içinde r ide ~di 
Jen gayri safi gelirin yıllık vuaa 
tisi 8,209,400 liraya çıktı . 

mıştrr . Dün bütJn iÜo bava kapa 
lı geçmiş ve yağmur ihtimali de
vam ~tmiştir . 

Z•raat <lıtiruindeo 1 aldığımii 
m•lumata göre Bahçe, Kozan, Ka· 
raisah ve Osmıoiye liazalarına fe 
yizli ve devamlı yağmur yağmıştır. 

Ağır cezada 
A' i ' 

s .. ıediye gazhane memuru Ah 
mtt ef-:odiain mahkt-meiioe dllo 
ağir ceza mahkemesinde devam 
edildi. Şahit ve ehli vukufları din· 
!emek üzere muhakeme ayın yir
misine talik tdildi. 

Sahtekarhk davası 

Sıahtckirlık suçiıodan mevkuf 
eıki icra memuru H•ydar, muha
sip Rahmi ve ubta senet yapa
rak para almaktan suçlu Kamil 
tfendilerin dün ~ğır cezada mu -
bakemelerioeJ devam edılcli. Şa · 
hitlcrdcn icra ~ memuru Ömer e· 
feudi ile .diğtr oab~t Gızi, Hasan, 
Cumali rfendiler dioleodi . 

İf •delerindc bu meseleden be
be rdar olmadıklerını ıöyledıler. 

Tayyare piyankosu 
Adana JandHrma meıker; ka 

ralfolunda Aydınlı Ali Hasan ve 
ortağı Nazilli İbr.him .Mustafa· 
ntn 19073 numaralı biletleıine 
4000 lira ikramiye itabet etmiş· 
tir . 

Gençlik Teşkilatı 
16- 21 yaşındaki 
Gençler ahnacak 

Kurulmall karat Jaştırılan genç· 
lik teıkılatı için m,mltketin 1 
mulıttlif yeı lerinde tetkikatta bu- 1 
luoan C. H. F. umumi merkez he· 
yetinden Rahmi Bey tetkiklerini 
bitirerek Ankaraya geldi. 

Rahmi Bey hu tetkiklericde 
G. H. Fırkasının bUtüu teşkilatı 
bilhusa Nahiye, Ocak merk, zle 
ı iyle mahalli gençlik teoekküllai, 
spor kulüplt'ri, içtimai gençlik 
hi·likleri ve mahfellcrin vazİrd· 
laİy le aza Sft yılar lDl Ve gelirler İ 
ıİD meoba ve · cierr cel .. rini tesb;t 
c tmişlerdir. 

Gençlik teşkilatı için tide bir 
proje bulunmakta idi. Haber ve· 
rildiğine göre gençlık teşkılatı 

mevcut olan yerde yapılao tetki· 
knt neticrsinde hazır lın8n proje· 
tle bi!haHa Rahmi bt.yiıı tetkik
lerinden sonra bazı değişiklikler 
yapılmesı düşünülmektedir. 

Bizee kurulac.k olan g .. nçlik 
teşkilatıoıb en buiz hususiyeti 
hiç bir memlc:ketio gençlik te· 
~' kkülüne aynen benı.rmemeıi 
vı· temamen miJJi ve bize mahsus 
bulunması olac,ktır. 

Bu teşkilata hangi çatda bu 
luoan gem;lcriıı altoacağı h"nüz 
br Jli değilse de iki mektep bari 
ci kalını~ ve 16-21 yaş araeı tes· 
bit edileceği kıt'i görülmektedir. 

r Bu feşekkülün bir forması 
olup oln ıyacırğı hakkında karar 
)aşmış b:r şty yoktur. 

Devht inhisarlar, tütün, is~ 

pirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve 
barut ve patlayıcı maddr leı gibi 
elioe aldığı çok ehemmiyetli 
maddelf'ri m~mleketin , devletin 
ve halkın me(.lfıatlerine en uy· 
gun bir §ekilde ve ulusal bir ıi 1 
yas,1 t2kip ederek işletmektedir. 

Rahmi Bey tt tkiklf'ri netice
sini bir ıaporla tesbit t'tmektedir. 
Bu upor Flrka umumi lıryetiodc 
miizakcre edıldikıen soora he-meu Bütün bu maddelrrin istihsal ve 

istihlakinde anarşit'lin önüne ge 
çilmiş, yabancı menfaatlere ıon 

tt ~kil ata ıbaşlanacaktır. 

Standardizasyon 

ları neırtdiyoruz : .. ~ 
" - Sevgili Tut ,.,.,,,...., 

uın Tarbrana gelerek 
edenlerin kalplefiud• 

l fi büyük scvin~i l 
kendilerine '' boş ':ı 
mekie çok öabtiyari • . ., 

Afganiıtanh l~•~. 
kao Hudut m~scle•11 1..111 

• 1: ,e.,.. 
mayı ka~ul ettı~ı 
halli yoluoda böyle 

yeller gö rı derdıği içlo ~ 
. uarı 

metine çok mıonı 
.. oıı 

et uıuo bir yolcului . e 
larına katlandı ve ıf 

ı .• da yorulacaktır. 1' • 

1 . . . t Ji... 'ı ırıb• erını ıs e gımı ,, 
remiycceğiz . Aacakı e 
azalarının, iki dost 111,·~_.1 

'btı'sındaki bu hudut 1 .,dl 
melde manevi ıneo>O 

caklarındao eminİıll·d. 
metinin böyle bir ba ~ 
olması tabiidir. ~il~ı 
arasında çıkan bır ~i-' 
bir kardeşten başka 
'1allcdr bilir ? 

k·ı· b Balkan ve ı 1 • U• 
ibtilafm muveff akıyt 

kındaki dilekleri.,i· 
'k' ... ., raf olmasmın ı ı ... 

daki doıtluk bıjlartr 
dİrect.jioi söyleınif 
memleketin, irade lı.tl 
rakkıyi ve ~ark 1 
birbirine tc kırı übllO 
reisleri terrfine lı• 
mışhf. 

Fabretlia pa~a d~Je' 
v•p vereıek gösteri 
buldao dolayı tefe 

İran ve Afi•P bük4", 
. · · oltd1 

yetlerının tem>ı t•• 
bu iki kard'f •'

911111 

• .b ·ı f üçUJJ ydsız ı h a ıo, b•' 
nfıodaa kolayhkl• 
kuvvet le umduğuJlll ti 

- flakinılYe 

------· 
Tifoya 

:...----" 

Aydın Beledi111 

!
bahçelerinin P,, 
sulrnmasını ~ 

--"*' ~ .,,,. 
Aydın şehri cı d•'" 

h . ,·9! 
sehz<! hı çesı Jlf 
çoğu için~ birçok fi 

·ı ınuır çay suyu ı e su ,te 
Br lediye de seued 

l r 1' lira su parası 8 1 

1
,,1' 

Belediye bu bahçe (çil, 
. 1 9sıoı g 

larıyle su anın bıJ 
sak etmişti. Fak~' 0 
lrr gene bu Sll ti ı.. 

'filflll> 
Tifo d. bh çok lJı l 
mızdan ayırdı. 

1 
re 

hu suyun babçı: e .;~ 
kt'' 

la11 tamamen Y1 bSMc 
bir daha eebze 10 I 
sudan ısulann1851~·1'3.,4 

• .. de sO ' mış ve im ı~ı 
rip atmışttr. rl 
Sü~ . "t" 

Süngercilik ıil •• 
ı . ·ete " 

havzasında fea J} 1~l'' 
re tfş1dHit }ıazıt 
mıştır. ·U" ı veıilmi§, devlete tn fazla gelir 

tt min etmek gayes:ne uygun ola
ı ak çalı~ılmıştır. 

Bir siiugerc•111~ur 
İktuat vekaleti muhtelif eıya· ğetirilmesi karar _a 

ı nın standardize edilmesi için Hol· Buodıo bad§k~111l Devlet ınhisarları, övünçle 
söyli)'eb.liriz ki, ü~etine ı ldığ1 
büyük vazifeyi büyük bir ornvuf 
fakiyetle Laşaıruıştrr ve hı§ar-

makta devam edecektir . 

·er e j lendadao bir mütehassıs getitle· mahsus geoıi af 
1 Cf ktir . Mütehassıs İzmirrle çılı- üzerr. 10 siiug~:ıı 1(1)• 

j ş .. caktır . Tarifeler için de bi. mü-I cektir. lstihsatn 
tehauıs gfliıtilecektir. IMnacaktır. 
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urupada gıirııiıı tıı mıihlm meselesi « Sar » mese/Psid/r. Çıin
ada yapılacak reyi anı gıinlerl ycıklaşnuştır. Hir taraftan 
, diğer lataflatı Almdnya bu mwlalw11rn 11 ul.adderalile 

erini pek yakwdan alakadar görclılklerl için tt.Sur meselesi» 
ında kendi 11oklai nazarlarım bildiren yazılar yazmaklad1r 
Btz bu mesele lıakkmda okurlarırmıı tenvir etmek kaygusile 
n ve Eransız guulelerlnden bazılarında bu mevzuu dair çı-
11aıdardan Mrer paçayı aıağıya alıryoruz: 

a1al S01yalut ferkaaıDtD li •ıkHleri•i au. topıalclarınl 111-
i neıreden F611&iıer Beo- dtrm•i• ıeviıeden 100.000 telı 
yazBıta bir bıt yadda Sa- raf direjini de laatarlıyortıi . Bun· 

ılun yıpalıcıAı bekkıoda ıon dan haıka bAn• içinde ya,ıyan 
rde çılun ıaylal.,ın mabi· Alman topraklenna iluutiytlılt 
nl araıhrmakia ve böyle be bir savat barekrtiyle ıoktürüloo 
•••İci baherle•i•, tili~ ıa- ucsn b.çalltiz ıcıyı ve ftllk•ii 
la alıı veriti için ıık ıık or· de unutmadık . 

•taldıtiaa iprıt etmektedir . Noye Zirller Çaytuoı , S.r 
yazıda deniliyor lci : me1eleıitıl araıtıran bir bınazı 
uı. Sar bıllDDID Alma.. da ' Fran1anın aldıiı .. "eri ted-
•a d6nmelı için ittifakla birlerin , ıırf aJda yapılııcak ol1D 
''celılcrini bilen Alm1Dya reyilmıo , hiç alııamıldim c,.reyae 
ıorlayıcı bir b1rekete ıcçme- edebılmuioin teıııioi ujruoda , 
ibtlyacı y~tur . Boyle bir iycabıdda mUclabelede bulunmak 
talı , on lıeı •~tıe ı&ren bJr mıkHdile oldtıiunu lcıydetmekte 
b reyilm ıonundı ortıya çi · ve babetia uyaadırdıtı beyrtan ve 
ı kayruıunu tıftyaolar iı akıüllmel , Avrupa ıiy11etinin ge· 
lirler . lecek bubraolı ıafbısı içio ilk fi-

lrieten verilen haberlerin ha· kirleri vcrdijini )azın•lctadır . 
ifade cdtn btricik noktası l1Viçre pzetui diyor ki F r n-

' o da Funıiz askeri ted sanın Hkeri tedbirler alacaıı ib 
İ• çok ciddi enditelere ttmaH dalaa çok evvelleri h~11ba 

verdiiidir . kıtılıbiHrdi , Ulualar cemiyeti 
1le umarız ki, A•rupa bükü konıeyinio 27 e) 16ldelci toplaDtı-
ıner keılui Franl8DID yeni· sındı Fraoll hariciye hakanı M. 

ile hthw ttbU\eli bit oyun Bart•, ulatlar cemiyeti konseyi 
ıktı oıldujunu tılsdır ede ni• 1935 ve 1926 yılltrındalcı ka· 
dir . rarlarna dayanaıek FranHnıa üze-
~all'J•' nrlayıcı bir hare rlne alCtrfı t11dıhtitleri hatırlatma~ 

içı• biç bir ıebep 16rmımelc h . FraaHnın t•hhltleri arHMda 
• Fakat M. K11'*9ae ttlt Sar, btiktmet komiıyoau reiainln 
~t_tiii endipter , Fnnaız H-, mOracaata takdir iade, F ranıız r•r 
•ı içeriye ,. .. _.le olur- nil()alarınd•o Sır ıınırlanaı u-

te o alfttl ZOtta~ıCI' Wr laa- lrer ıl .. "',.ek ve ba ukerleri 
dot-t olar . ea;e. IJb ...... Sar topr• ... emrine hırakmalc 
doftadM .... Wltlr8m belli bqh bir !Jer tvtmaktadır • 

bozumu ~ ....... da da Uluıler c~miyeti koa•7inin 
uluılar c•mlfed eulıl'ıDa lcararlerıaa dayanan bu taabbttt 

lmit bir derbe demrlc olsa ıooradın eyrreı-f'nltn ti• Almn· 
tit . ., ya arauncla da tHdik edilmiıllr . 
tile ıyai ıazete tıbliktli o- Ren'ia telaliyt1i için Briyı• ile 
~hi'le yndıtı bıılıı bir Ştrezeman ar11ındıki 16ıOtm•lrr· 

tunlerı ı6ylüyor . da Sar tolcraklır1nde bulanan 
•üade ve ıoaundı AW- la• «demiryollar yabancı mulıııfaslın 
eti •lhDda olaft Al ..... top nıaıa » ıeri çekilme prtlırı te.btt .. 
S.ra iıpl etmek filn Pt•• edılditl ıamıa , Sar hllı6metl , 
ıa 16ze aldıkhu ı tc 1 o- m&ıkOI haller takdirınde aaayifl 

tahrikçiler tar.flftıclın oy korumak mıkıadiyle Forbab , Saf· 
•11111 dtvam edilmeld•dir . pmlnd , &içteki ilk Frıa11z gar 

bir mheaebetle tem,iz ve aizoPlerını müracaatl• 11lror r&ı· 
alın dOaya muhitl.rınerini derilmuioi iıtiyebılmeai içi• ali-
YI bu pliolan tiddet1e pro. kadar ber iki de.lettea ele temi 

. İerıliı rızeteleri bir nat almlflı ' Ba itit.rlı llalıa•t ve-°"" biten feyler karırım ziy•t kati olarek urıbtlr . ... ,.d. büylmelrte olan Fransız gazeteleri ne diyor? 
• la.yecını yııuyorlu • ite p, oırH ı•ıeteaioin Patlı 

.ela Pari•teld Roytu bl mubabıri 21 ikinci teıriade topla• 
halteri y111yeruz : nacak olan Milletler Cemiyeti kon-

-.ın .. bu ya"ntda frı1191z .eyinin ıilll11azlaama ve Sar re,i· 
lntalerı hHer bir veziyet lmı h .. kk1ndıt ı~ m'ltılb'"rı yü ü 
.. 1ııectir • t61or : • 
• bndi iaadarmam nıi Baılnlerden Jıl ıonuaa kadar 

'Olmıdatı ıalıstırde ban olan uman aarfınde Sar mttelui 
hlttlmeti komtıyoa reitİ· kendi üzeri•e dilcketi çekecek ve 

•lefoatı bir S. O. S. iıareti bu me1eleein alecafı mlripflarle, 
ilerbıl ilerliyebilecek YI Berlin kabinftı•I• Avropa ••• 

er • Çabutclulc lrati ne balskındıkt bınt harelıelini atren· .._.le bir imıl olmuı ola· 111elc kabil olıcalchr 
ICe•yonlarla Sar toprak· Soa içtimıda toplaam111 katet· 

..... ..-.1,cek olan bir kıç bİ• laıtırılan Mıllttltr Cemiyeti lc09ıe· 
ıeee içinde v111iyete ba· yiain f ewkılide toplantıaa , reJi· 

bllecelclerdir . im dolay11iyle ıoa alman tedbir 
Sarın itııli içia iıltilm~- ler üzerinde de koauımılar yapa· 

el ç.bukluju ile bokk•- caktır . Bilindiil üzere , bun• dı· 
fepthyor . Harbin Oıerin· r Uçler komtsyonuncı bııa tedbir· 
~f 11ae , .. çtrji halde Sn ler alıomıısa da bunlar ıumalll 
Yle çok y•kıadaa alikıdar n tımım deiıldir . KoDl'"Y , M. 

L~ ~ devletin Hkeri tarafın BırtuauD mubtirHıodı babıi ıe-
UQ'ııın ort11mda yebaocı çen akoaomllr 91'1 m•ll iti rle her 

ltltetin ifgıl ed1lme1İ ta• 1e1dea eTYef maden- oenfarıent .. ,.i, ıibi riiıterilmekte· müteaddit nazariyelrre 16re iler· 
deki iıletme tartları , yani bun-

• 11111 aıkerleri•İn bır ileri 
~.. ça~ıbak naaıl bir p•

luDd.pau bıli,o• ye 1923 
Paıabre1i Fıa•lll 1 

ların Almeny•y• ıdeai , Fransa
ya ilbakı HJI StatOkonun ipkuı 
baklct•cla koc uıacalrhr . F alcıt bu 

ifl•r.•k* alllacıl olar• 

Moskova gazeteleri 1 

Bat vekH!mizln tel
grafını yazıyorlar 

Moıkova : 12 (A AJ - Oaıe. 
ieler tt'frİııievvrl inkltibının yıİ 
d6nümU mün11ebe,ile İsmet pıtı 
ve M. Molotof arHında •lınıp ve 
rilea tebrik telırafıoı neoretmek· 
tedirle!r. 

Odesada kançeları• 
mız nasıl yaralandı? 

Moelttıh : 12 ( A. A. ) - Tas 
ejaoıı bildiriyor : 

Türkiyc-oin Odeu kançılır1 Zeki 
Cemil bey 9 birinci teırio gect-ıi 
eobkııo geterken milis 111emurJırı· 
mo yakalamaıa uğraıtıkfaM bir ear· 
botun atlığı · kurşuolı omuzundan 
bzaen yıralınmııtır . Moııademede 
ağır aurrtte yaralauan arhoı ıevkif 

edilmiı ve elinden ıilibl ahnmıth . 
Zeki Cemil bey hemen baetabsoeye 
kaldırılarak tt>davi edilmiıtir . Dı·k· 
torların le hisioe göre yati ebem· 
miyeı izdir . Me ele bı.kkıoc.la cab· 
ldkaı açılmııtır. 

Anlı.ar• : 11 ( A. A. ) Sov-
yrt büyük elçiliği Odesa kancıları 

Zf'ki Cemil bryin yaralaomaeıoa 

m~oc: r olan ~aka hakkında neıret
titımız havadı11e ıu ıekildf' tashık 
icra mı ııjaostan rica t-tmitıir . Zeki 
~mil beyin yaralanması meçhul bir 
edam tırafından aıılao Lir kurıuola 
nki olınuı değildir. Sarhoı bir miliı 
m-ferioio tevkifine çıhıao bir Milis 
btaıma brtı mumaileyh t,.ııliıu ol
maktan inıtiaa ile ıabaor.atııoı çeke
rtk attı açmıı ve •tul• kurıunlar 
orıdao geçea Zeki Cemil beye teu 
dllfle yualanmuaaa 8t'bebi1eı ver· 
•itlir. Kançılar beyin ııbhi n&İJe· 
rinde hiç bu nbameı yoktur. Ana
dolu ıjanıı Sov1et bilyOk ~lçiUlinin 
bn anuıuou kem•li memnuniyetle 
i& eder. 

olıua , bnalarra üatOnde olıa bır 
llM'ıele nrdar ld o ela reyilmın 
doiru olarak yapılm111dar, Sar'da 

M. Kuvkeıin reuıliii altındaki idre 
lcomiıyonu vakıa emniyeti temin 
edrcek kuvutlere maliktir; fakat 
Sard" reyiimdan 6nce veya ıon 
ra buaun y•pılmaıı araa1Dda dıpr 
da bazı ıl•aara veya içerde çıkarıl 

maja çal.ıılacak Hilluci bir kai
gatahk takdirinde ba lcuvntler 
emniyeti temin edemnlcr . Bu 
takdirde 6nce uluılar cemiyetiace 
alınan kat'ı karar mucll>i lcomiı· 
yt>a kendi kunetleriyle birleımek 
ipn dııardao baıka kuvvetler ça . 
ii~abiltcelttir . 

Almın r•zeteleri idare komiı· 
yooooun bu bıkkıaı iokir etmek 
le , iiocc verilen kararlan da in· 
kir etmiş oluyorlar . HuJuttıki 
Fransız rarnizonlarrna bazı takay 
yitleıde buluaulm111 tavıiye edıl-

cHği için bu ıazeteler talat ediyor 
lar •• bu yolda çıkın haberleri , 
S*r'da seçimler ilzerinde Fransa 
irin bir tazyiki teklinde göıtermr.· 
t- çalıııyorlar . V akıi Aloıan ga -

• te1ni ne Berliadı , ae de Sarda
ld Hıtlcrci mahıfıldc kimıraia 
Wr kara•t•ltk çıkarmatı düıUome· 
cfltinl ill•e ediyorlar . Bu takdir 
chı de zaten laiç bir müdahele ib 
tim•li mevzuubıbı olımaı . 

R .. yiim muntazam ve badite· 
ıil biter ve Ser abaliııinin iıtelrle· 
ri de ıadikane bir ıurett~ tatbik 
ve icra edılirıe , bir kargaıahlc 
da çılrmadıtı takdirde M. Kaohı 
•ıo ıdareıiadelci komi11yoa dııar' 
dan biç bir yardım iatrmiyecektir. 
Busıa 16ıe de me.ele Hitlerci Al 
man1• ile Sat'dıki Hıtlarcıleria 
nti7ttiae bailıd1r • Eter onl., 
intizama ri17et ederleree t maıyct 
ıiılık H korPfAlık çılcm11ıaa da 

l8kl•,..· 

Sovyet ellerinde 

Mimarlar korultayı 

Moıkon : 12 ( A A ) - Sov 
yet Ruıya mimarlar konferansı 
çalıtmıııoı bitirmiıtir. Konfcranı 
bir mim1rfır kooıraııaın topJan
mağa çaimlma11 baklcındı Moıko 
va murabbHlar heyeti tauıfından 
yapılın tdclifi ve Sovyet Rusya 
mimari aerjiıioia tetkılit planıaı 

kabul etmiıtir. Konferan aynı za -
manda ıelecek kongranın apjı
dald ruzaameaini de tasvip eyle
miıtir. 

1 - Sovyet mimarf mucle
leri. 

'i - Sovyct Cumhuriyetleri i 
çinde mimari. 

3 - Mimar mekteplerinde ted· 
risat ve hüyOk mütebaa111l1r ihza · 
rf meseleleri. 

I"' KapıôiiTı pamuk'. 
Piyaııe parla~ı ,. 
Piyau lt>mizi .. 

~ -~~ S. c=I"" IC. '~ ls=-ıo=z:===-='=IC:Cilo::...--.... 
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4 - Şebirlerio imarı . 

S - Kolkoz mDetaeıeleriain 1 ı---.--:=-___,...,..,....-.~...., U N 
inşa vt: iılibı. - Salih Efeodf°i ----,ı---.,..--------• -6 Ecnebi mimariıi. 

7 Sovyrt mimarlar birliği 
bİn oizamnemeai. 

1 -~ .Q - " : ~ =. Düı kırmı .. 
~ ıı:: Simit .. 
~.; --:• Cumhuriyet 

Ne. " 8 - So,,d birli~io idare te· 
tekkOll,.rinin intihabı. 

" Dnı kırm• .. 
Alfa - ------r-·-------1 

·ı--~::::::lrit"i:::ii~---+---~~~----..~; 
Muğla Kent kurultayı l.iveTpul Telgrafları Kambiyo ve Pıra 

12 I 11 I 1934 İt Baoka1ıodan ılınmlfbr. 
1 

j Safuıa Peu K. . 
Vadeli 
Vadeli 
Hasar 
Hint bamr 

Nevyor~ ~ 

İngiliz parlamentosu Halkevi relsllilncİen: 

'rrabzunda fındık işleri 

Devrestni tarnllmfıyor 

Loodra : 12 ( A. A. ) - Par· 
l•meotoouo bu igtima devre.inin 
c~ma günü bitecrti mubaklı.•k gibi· 
dır. Kral ayın yirmiıinde yeni dev
reyi açaeaktır. 

TRABZO : 12 ( A.A )- 811 Mü rek babiıler ile piyaftolıar 
11bıh bor88da Kanunu evvel tes- bakkındetl mU..kerf'lcrio yımo •k· 
ı · · 

1 
tam biteoeai vr mecliıio iktiı•di 

ımı 11 tı v~g~n iç fındık fop Trab- bubr•nıhw nnntarip mıotebl•r hak-
zon kırk ıkı buçuk kuruıtan 81- 1 kmda t•bkikat yapan komisyonun 
talmıttır . Kabuklu tombul fıa raporunu dinliyrbilecf'ti unnedil· 
dık yirmi bir kuruıtur fiatlar j mektedir. M. rvil Çemberl•ra bn 
mustakir bir belde devam ttmek· mü~attbeı~e. kodmhi~Jlonun ılmm••ıoı 
tedi B' . . . . . t.vaıye euııı te ır er bılduoda bil· 

' · ınncı teırın ayı ıçınde kumeıin görüılerini ınlnt11c•kt1r. 

Tra~on liman1nd o1 n muhtelif ec Glreson fındıkları 
?ebı m•mlc:ketlere 10,398 çuval 
ıç fmdılc, 378 çuval sivri fındık 
ihraç edılmittir . 

Uzak Şark demiryolları 

H•rbio : 12 ( A.A ) Çin ıark 
t.imeodifrrleri müdürü M. Budi , po
lı ıarıfındao yapılan indi icraat b•k 
kında •imendifer idar~ mecliıoe 30 
u!ri~ievveldt> bir mektup gönder
mııt1r . Müdür bu ıul"ktu'p&a timen 
difer polieinr vaki miltraddit müra· 
caarlerine rıımeu bu icrHhı nihayet 
verilmeıi için h!ç hir ıedbir ahuma· 
dığım ve bu barekeclHin aon uman• 
larda daha tık Y•' b•U• bir uıul al· 

tında cereyan etmekıe oldu&uou bil· 
dirmekıe Vf' bir çok vrbyi zikrel· 
tikt~n oora bunların timeodifer 
memuruna biıyük zararlar tevlit et· 
mekıe oldu~uou kaydederek idare 
mt>chıinden İC'abf'den ırdbirlerin ahn· 
maınuı iıtemektedir . 

lsveç Veliahtı Tahranda 

Tahran : 12 (A. A) - İsveç 
Veliahti, PrenıeB İngrit, Prenı 

Bertil ve maiyetiyle birlikte Tab 
rıma muvaaalat etmiıtir. 

V ~liıht, refakatide Prrnı Ber
til olduğu halde sarayı ıtdr.r~k 

Şeb'ı ve mlteakıbrn Baınkili 

ziyaret etmiıtir. BııvekU kendi. 
ıine hükômrı UlllDJ takdim ey ...... 

Giret0n: 12 (A. A) - Ka· 
boklu fındık 20, iç f andık f op 43, 
kabuklu ceviz 12 den 13 e kadar, 
ceviz içi 31 den 4S e k.dar mu· 
aiiit.le görmilftlr. __ _... ____ _ 

Kozan Feke yolunun 55-000 
Ju1ometreainde yenit!fm yapılacak 
( ASMACA ) köprtiıtfi 934 aeneei 
ikttıci teırinin yirmi dokuzuncu 
perıembe giıniı 1&at on bir\le ihale 
ol.un~ak üzere Dörtbin &f'kisyüı.ıe
kıı hra otuz kuruı bedel ile aoık 
olarak münakasaya konmuı&ur. 

Talip olanlarm vilayet daimi 
encümenine va keıfi görmek ioio 
de Nafia dairesine müracaat ey
ll\melrrı HAn eluuur.4729 

11-15 19-23 

,-
Alsaray sinemas1 

''Eski Elhamra,, 

Pek yakında 
Bııtan bd~a yenılildere burun

muı oldu~u halde açılayor. 

Evimizin Kütüphane ve Neıri 
yat Komitaaında münhal olan bir 
azalık için intibıp yapılacattndan 
bu tuheye kayrtlı olan umum ua
mn ikinci te9rinin yirminci ıalı gü
nü saat ( 16,30) da eecim yapal
mak üdre Halknini teırif etaie-
1-.ri rica olu'lur.4738 

Helkevl relsllOlndan: 
Halkevi Köycülük l\omitatama 

heyeti umumlye1i yeniden intihap 
cdileceğindrn bu şubeye kayıtlı 
olan bılOmum azanın ikinci teırhua 

19 uncu. pazarteıı günü aaat(l6,30) 
da seçmı yapılmok üıere Halke
vini teırif etmeleri rica olunur.4739 

Halkkevi dereaneler 
komlteslitden : 

Hanamlara ve erkeklere Tdrkoı 
yaııp okuma ve heaap 1:kutıb der 
ıı.nelerle daktiloA"rafi, Fran•llOa 
lngilime dtraaneleri batlamlftt;9 
Kaydolmak iııiyenler Namıldcecaıİ 
mektebine müracaat e\melidirler 
Bütün dersler para1ııdır. 4724 • . 

4-10 

Adanı in~illrlır bal IOdOrlllba
HI: 

2,5 Milyon tütün, içki , tuz:, bı
~ut .ve ~unl~rı1 müteallik mevadı 
ınhısarıyenın 25 Teırinlıa . 912..1 
J . 'b m, ~ 

en ıtı aren bir senelik nakli1e ve 
hammalıyeai ocık ekıiltmeye ko. 
nurmuıtur ihale 15 T~ . . i 

4 
· -.rınaaı~ 

93 do lnhiaarlar Baımüdtlrl~
de yapılacaktır. lıtiyenlerin bıtdell 
muhammen ( 892 ) lira ( 50 ) ka
rufın yüıde yedi buçup ) 
lirri ( 94 ) kW'Ufla mf1 ...... .tı 



Fbtlk4: 

Gayri menkul malların ı 
açık artlrma ilanı 
Seyhan icra memurluğundan : 

Doıya numarası : 1458 

Açık artırma ile pıırayıı çev-
rilecek gayri menkulün ne olauğu: 

No. 49 
Tarihi : Mayıs 934 
Cinsi : Tarlanın dörtte 3 hissesi 

384 sehim itibar . ı~ 142 ıehmi, 
Köyü : Allak 
Dönüm : 30 
Dönüm itibarıle tıthmini kıy . 

meti : 8 
Hududu : Şarkan timalen Sarılar 1 

cenuben Taşakçı oğlu garben ta- 1 
rikiAm. j 

No. 51 
Tarihi :.Mayıı 934 

Cinsi : Tarlanın dörtte 3 hi11esi 
384 sehim itibarile 142 sehmi. 

Köyü: Afiak 
Dönüm: 25 
Dör1üm itibarile tahmini kıy

meti: 5 
Hududu : Cenuhen çeşme garben 

nehri cari şarkan dere şimalen 
cebel • 

No: 52 
Tarihi : Mayıs 934 
Cinsi : Tarlanın dörtte 3 hiesesi 

384 sehim'itibaril" 142 s· hmi. 
Köyü: Allak 
Dönüm: 12 
Dönüm itibarile tahmini kıy

meti : 5 
Hududu : Cenuben AClak kaş 

ıimalen Nurettin oğlu şarkan ce. 
bel garbAn dere. 

No: 53 
Tarihi : Mayıs 934 
Cinsi : Tarlanın dörtte 3 hissesi 

384 ıehim itıbarile 142 sehmi. 
Köyü: Aflak 
Dönüm : 10 
Dönüm itibarile tahmioi kıy

meti: 10 
Hududu: Cenuben nehri cari 

ıimalen çalılık şarkan şarkan ce· 
bel garben Mustafa . 

Artırmanın yupılacağı y·~r. gün, 
1aat : Adana İcra dairesi 15- J 2-
934 cumartesi günü saat 14-15 
de yapılaca~ı . 

1 - işbu gayri menkulün ar
tırma şartnamesi 15 - 1 1 - 934 tn 
rıhinden itibaren 1458 numnra ilo 
Seyhan icra <lfliresiniu muayyım 
numarasında herkesin görebilmesi 
İçin açıktır. 111\nda yazılı olcınlar<lan 
fazla malilmat almak isti yenler ,işbu 
ıartnameyo ve dosya numa
rasile memuriyetimize miiracıınt 
etmelidir . 

2 - Artırınoya iştirdk için yu . 
karıda yazılı kıymetin % 7,5 nis· 
betinde pey v(lya milli bir Banka
nın teminat mektubu tevdi edile
cektir . ( 124) 

3 - lpotuk Hhibi alacuklılarla 
diğer elAka<larların ve irtifak hak
kı sahif lerioin gayri menkul üz~
rindtıki haklarını hususile faiz vo 
masrafa dair olan i<l.<lialarını işbu 

il4o tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitt-lerile birlikt .. 
memuriyetimize bıld irmeleri icap 
eder. Akıi holde hakları tapu si
cilile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşm&sından hariç kalırlar. 

4 -Gösterilen günde artırmaya 
i~tir!k edenler artırma şarİnımıe
•İni okumuş va lüzumlu maltlmat 
almış ve bunları tomamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 -Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defo. bağrıldıktan son 
ra en çok artırana ihP.le edilir.An
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüç-
hani Olan diğer Alacaklılar bulu
nup ta bed~I bunların o gayri men 
bul ile temin edilmiş a)acrıklaflnın 
mecmuundan ff'zlaya çıkmazsa An 

çok ertıranm taahhüdü b1Jki kalmak 
üzere artırma on beş gün daha tAm

dit ve kıymeti muhamminenirı % 
7'5 kunu bulmadığı takdirde 15 
&in müddetle ikinci 31 - 12-934 

-

(Tftrk 9'Jzit) 
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S'!C!ll<LllRDIJ MiDE ue 
... 

BllGIRSllKlllRINIZll ÇOK ... 

DIKKf/T ET#EI( LllZ/#0/R. . .. 
BUNUN IÇlJN KOHKHNORN 

« KRYRDELE_N pRZOZlf .>> İ('İNİZ 
llEM SERiNLiK tJERIR HEM
DE BESLER. 

Sıhhat ve içtimaı .muavenet müJür- Adana Orman memurlug"' undan: 
lüğünden • 

540 lira!35 kuruş bedeli keşfi 
olan Dörtyol kazası [ muayene ve 
tedavi evi~tam iratı açık eksiltme 
usulile 20 gün müddı;tle münaka 
soyn konmuştur. ihale 2-KAnunu 
evvel-934 pazar günü saat 14 <le 
Dörtyol kozasıo<la Kaymakamlığın 
reisliği altında tetekkül eden bir 
hey~t huıurııo<lıı yepılacaktır. Tu
liplerin.teklifieri : Bu seneye mah
sus Ticare Odası f~nni ehliyet ve
s ikaları ve kanununa tevfık1tn mu
vakkat teminatın vezn~yo yatırıl
dığına dair makbuz veya banka 
kefalet maktubu ile birlikte ayni 
gün ve saatten evvel yukarıda is -
mi geçen he1etin reisliğine verme
leri lbımdır. Taliplerin bu husus 
taki şartname ve evrakı keşfiyeyi 
görmek üzere Dörtyol knzosı Kay
makamlığına müracaat etmeleri . 

13-16 4734 

ALCIOPAN 

Oiş ve~ baş ağrıları için on fay
dalı ve· müskin ilAçtır. 1-6- 12 
l ı k madl'ni kutularda her"eczone-• 
llen arayınız. ,Şelı i rde urauın satış 

ve tevzi nıerklızi ( Yeni. ... eczııno ) 
<l.ir . 4692 13 

pazartesi soat 14 - 15 J o ortırm ~ 

yap ılacağı. 
BtJ0li salış istiy .... nin olacttğın n 

rüçhani olaıı diğer olacak1ıl n rın 
o gayri mPnkul ıl c temin eılilmiş 
alacakla rı mecmuundun fazl aya 
çıkmak şartilo , en çok nı t ı rana 

ihale eJilir. Böyle bir bedel cl<le 
edilmezsA ihale yapılmnz V•! sı:ıt ış 
talebi düşer. 

6 _ G&yri menkul kent..l is ne 

Adet 

648 
102 
815 

4 
5 

34 
34 

4 
238 

74 
5 

247 
63 

Kilo 

730 
20 

12860 
20840 
13023 

Cinsi 

Çam kereste 
Ço.m ... ve Katra n topak 
Çom mertek ve baskı 
Anlıç kazık 
Moşe yuvarlak 
Çam saban oku 
Çam düğ"n tahtas ı 

Ekm.-. k tahtası 

Kazma ve bel sapı 
Çam dilme 
Ardıç coviz lata 
Sakız tahta 

Çam tahta 
Çam kömür 
Çam çıra 

Çam odunu 
Mahlut oJun 
Malılüt kömür. 

9 Mezat varakhsırdo dahil vn yokaı <la yazılı on sekiz. kalem enı -
~ali maıbuta açık artırma ile 4-11 - 934 tarih 'n<l.en itib ıı r .•ıı 21 giin 

müddetle 24- 11 - 934 cumortesi günü saat 14 de kndar satlığn çıkn
rı1mıtitır. Emvali görmek ve ihale şeraitini öğrenmek i starıı l ı r in Achınn 
Orman muomelAt ın emurl ıı ğuno. müracant l'tmeleri V f• tnl pl•· rin son 

ihale günü Adana hüküm Pt konoğııı du Orm an i d n resinıl ·ı toplnnocnk 
eo ıış konıısyonunn gt· lıı ıe l •' r İ ildn olunur. 4725 9- 12-1 5- rn 

Gazetemizin r- Ab_o_n ........ e_v_e_ı_·ı_a_n_ş_artları 
3 Aylağı üç , 6 ayhğı altl , yıllığı on iki 1 i radır. 

Türkiye hariçi için bu ücretle re b ir misli zam edil r . · 

Şehir abonelerimizin g-azetele ı·i 

hususi ınüvezzilerimizle her gün Stl

bahleyin erkendeıı istedik leri yere 
bırakılır. Şehir için aylık a bone b ·,r 
lairdır. • 

* * * 
"' Bir ata konacak ilanların üçüncü va dö .. _ 

dUncO Sflhifelerda her satırı on kuruştur. Rek
ıam 111~.ıiyetindeki devamla ilanlar için ayrıca 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir. 

iholo olunan kimse d erh:ıl veya 
ve r ı l en mühlet içindo paroyı ver 
mezse ihale kararı fesholunarok 
kondisindon P.vvE'l en yüksek tek · 
lıfte bulunan kimse arzetmiş ol lu

ğu bP.<l.ello n1m ağa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on b e ş gün miltldetle artırnuıya 

ç ıkorılıp en çok artıı ana ihale edi
lir. iki ihale nrıısımlaki fıırk ve go- --------------------------
çen günler için % 5 ten hesap olu-
nacak faiz ve:diğer zararlar oyrıca 
hükme har.et kal".Il ıı ksızın memu
riyf timizce alıcı<lo.n tahsiı olunur. 
Ma<l.do ( 133 ) 

Hudut mevki Yukarı rlo göst Pri 
len 15 - 12 ~ 934 salı ~~G. S. 16 
tarihinde Seyhan icra memurluğu 
odasında işbu ılAn ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde sa
tılacağı ilAn olunur. 4737 

Diş tabibi 
Yusuf Hüsnü bey 

lkinci,.nıilli ' Dit tabipleri kon
gresine iştirdk için lstanLulo git
miş ohm Diş Tabibi Yusuf llüsr.ü 
hey avdet. etmiş ve hastalarını ka
bule başlamıştır.4733 3 - 4 

Fransızca ders 
Namıkk<~nw l ınekt ı• bi l•a şıı ı ıı 

nllimi Ônwr bı>y tn rafırıtlan Ti a-

r t:t rnr• kt• lıi , l)s ~ vı' Oıt rı mekt,. p 
sıwiyesinılc olnnlr. ra ücretle Frnn
s ı zcıı ıl a rs vorilecektir. Ş(. rniti öi7. o 
rı nmek istiyenlı •r keı ı disiue ıııii rıı -

caat etsinler.4723 4-5 

Asri sinemada 
2 'l' d ı" tibarell 1 f"Şrioisaıı i pazartesi akşamıu un 
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