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B. M. Meclisi intihabı ye 
C. H. F. grupu intihabatın 

ittifakla Kabul etti yenileşfirilmesini 
---------------------------------

Şimdiki Meclis daha üç hafta kadar 
acele kanunları çıkaracak •. 

toplanıp 

-·······~ 
Yeni Meclis art ayında toplanacaktır 

nkaTa: H l Hu uıı ) - llu· 
gün öğlcdt:n ourıt, Tckirda'"' 
Meb'usu 'emil Be) irı ha kanlı 
ğıada toplanan focli grupn. in 
tihabatuı yenile titılmr i me\zuu 
etrafında gfüüştü. 

Bıı .. ekil lsaıeı J'a:ıı• Hazret 
lcri, bu hu u tn iz bat 'ererek 
ö üuıiizdeki a) larııı intibnhııt 

Gazi Hazretleri 

Sovyet ihtilalinin yıldö-ı 
nümünü kutladılar .. 

nkara: 13 (A. A.) - ovyet 
ihtililiniıı yıldönünıü müııasebe 
tiyle, Hcisicunıhur Hnretlcriyle 
.M. Kale'oio \'e Başvekil Pa a 
lıazretlcıiyle i. Molgtof arasın 
da atideki tclgraflır taati olun 
rnuştıır: 

Sovyel osyallsl Cumlıurlyet 1 

lerl birliği Merkez İcra Kom/lesi 
lteis M. Kulerıirı ,· Moslwua. 

Bırinci tf'şriu ilıtilalinıu yıl 
uooümli miiua ebetiyl~ hararetli 
lcbrikl rimi ve §alııi saadctiniı, 

\e do t birlık m mlekellcrinin 
r fıhı hakkındaki samimi <lıl k 
lcrimi bildirmekle çok dalıtiye 

Gazi M. Kemal 

1'url'iye Relslc11111/wr11 Ga:l 
. \lustafa Kı•mal fl:. 11t: A11/\ara 

l inciTc rioihtiliiliniu ) ıldüniiaıii 
•nüua cbetiyle e\ ıulı teh ikleri 
bizden dola) ı amiıııi te,.ekkürle· 
rimin kobuliioü rica rclerim. Zoti 
de, !etlerinin aadeti \ e d t Türk 
milletinin c Cuınburiycthıin re· 
fah \C ınunffaki eti hakkındaki 
co iyi temennilerimi arzey lerim. 

Kalenin 

Halk komscrlerl mccll~i reisi 
M. Molotof; Moskoıw. 

o' yet biı liguıin do t millet· 
ini birinci te rin ilıtılı:\li in pi 
•lönümUniiıı kutlııdıklurı bu hü· 
yük giintle Cumhuriyet lh.ıkun1c· 
linin ve kcııdimin dostça tebrik < 

ıimizin bildirmekle bahtı) nm 
\ e So\ytt cumlıuıİ)ellel'İ birli 
linin rrf hı hakkındaki mimi 
tlılcklcrlınizin kahulünü ric <'de· 

lımeı 

/Jaşıwldl ismet />aşa ll<ıurl 
lı•rfnc· Arıl:ara 

' Birinci te~ılll ihtilfiliniıı yıl· 
donUmii nıiirıı ehe ti) le C\ imli 
dilclledniz<len clolayt del'İu o in· 
btttırhğımın kabuliiuli Cumhn· 
ti) t hük\İmt>tinılen \ c zntidc' 
letlcrinizden Halk kom •ı leri 
b.I c i i u nırna t İı'a c<lcriuı. 

Dost büyük Türk milkıiniu 
nıdeti 'e re folıı) ol undaki en iyi 

dil klrriuıi kaimi Luyurmmz. 
Molotof 

Çangırı şehir meclisi 
toplandı 

(.:ıuıkırı : 13 ( .A) ) eııı iuti 
1-ap dilen lıdr.dİ)c mecli11i ilk ıuw 
lınıı ını ) upu . 'em·hk çoh mn pro~-1 
llıruıuı bazırlımağa batladı . 

1çin en mü ait bir zamnıı oldu~u· 
uu, bu mc\ ımde, hükumetin ic· 
ı arıtmı, halkın rcyJ,.rine mllraca· 
at ureli) le daha faza l un etlen· 
dirmck imkanını anlattı. Grup 
h yeti umumiye i Baş\ ekiliı il ri 
sürddiiğü esı ) rı gözönünde tn 
tarak intılı bntıo yeııilcştirılmc i· 
ne müttefikan karar \erdi. 

1 h·u intilıaL e ki ka u 
mucibince olacaktır. Sıındiki 

nıed uç haf la kadar d h el<' 
Lam ederek l a?.ı çabuk ç J ma ı 

Uizımg,.len kanuııl rı müzakere 
e liyec~ktir . 

1 eni rutli mart ay. içiodc 
te rii \ nzife ine b şlamı bulu-
nac ktır 

Alman büyük elçisi 

İzmirde mekteplerimizi beğendi 
ve: - yaşasın Gazi! diye bağırdı -----·------

Türkçe iyi bilen elçi Hz., ne mutlu Türküm 
diyene 1 cümlesini yüksek sesle tekrarladı 

iZ llH : 13 \ .A ) - Şehri 
nı ıde buhınm kt• olan lıııaıı 
bü) iik elçi i doktor Vou Hoseu· 
Leıg cenPplorı, ) anında lzmir 
konsolosu her lıoli t&) in olduğu 
holde İznıır m ktep \'aZİ) etini 
görmek için G zi ilk mektebini 
g ·zmi~ ve bP ,inci mfırı der le 
ıiııe girıni~tir . Bli ük elçi Tiirk 
ÇC) i hılılıği için d r leıi di lemi 
\<.' çoculd ıln konu~rını:.;lur. Tn· 
lel>edeıı uzaıı hnnını ı rafıııdııı 

hir büket Hrilmi tir. dır. ıue 
tep miidiiriiıı · lıo)IC giizel \C 

mod rn \'Ocuk ) eti tinlmeııio bü 
Dk hir ZC\ k oldu~unu ıö lcdik· 

ten oııra ziıaat intıbalarnıdan 

halı etmi , mekt bin intizam 'e 
miıkemnıelı) eti lınkkuıda tekdir 
tebıiklcıi bildirmi tir . 

:\!ckt plen hareketle uğurla 

nnıı mi nfir, lf!leherıin t zalıura 
tlllR : 

- \ n a ıu Gazi ~ 

Di) c bağırarak mukaheled · 
huluıımu~tnr . llmıdeu onrn !! 

Hariciye Vekilimiz 

Ct.ı~~vr ye gidiyor 
~·--· 

: 13 < . ) - Ho 
rıt:ı)e ekıli doktol' Tcdik llü 
rn hey bu nk amld k p rsl ı~ 
loııJmJa har<'ket ctıni tir. \ f'kil 
IJey yarın k@anı i tanı ulden .e 
ncvı<.'f" hareket ede(' ktir. Te\ 
fik Hii tii be) ı la )Onda büyiik 
millet m clı i rei i Kiıım p 
hazretleri ile Ba 'c-kil 1 nH t pa· 
şrı hazretleri \ ckiHer 'e efirlcr. 
hnrid) e \ ckiileli erkanı 'e efa 
retler er.kfirn taı afıodau tr ) i 
ohınmu tur . 

Erzuruma kar yağıyor 

Lrzuıuııı : 13 ( ~ ) 1 rııııum 
dıı lı ı\ alıır t11uı1uıH'11 o~unıu 11 111r • 
Liur tepf'ltre kıır pğmı ıır . 

Burdurda cumhuriye 
meydanı 

Durdur : 13 ( \ arııuıı 

umhuriv ut d nmııı )apılıııo ı içirı 
hf'I di)e 1600 lira para Vf'rnıi,cir. 

fir c: napları erkek li esini zi}n 
ret etmiş mrkt bin lalırotu\lu 

larmı, re' ir leıini ) emek H' jinı 
rut tik alonlıtrını gezmiş '~ mü 
dür Hilmi Ley tordından \ ıı 
len iıııbati dinlemi tir. ·rfir bu 
rrdn e nıfm Iİ) aziy drr 'ue gir 

miı; \ c deı i dini mi.tir. l~lçi, 1 

nıftan çıkar ktıı talrbe 'e nıuol 
limle r mmnffo~İ)''l temenni el 

mi \e dhnrcla ılı bulunan hir 
it:' lı tin y z 1 olan biıtlik G ıı 

nin 1 u muılu Tiitküm de)< ııcl 
Cumle iui } uk ek e 1 tekrnrl6 
mı ter D ğerli mi ofiıiuıiı li ~ 

de de göıdhğii ile ilikten çok 
nıcmbun kalarak mekt p wtidü
rünc ruemnuuıyetleriui hildirmr 
tir . 

Bundan oııra llurnU\ ada zi 
ı al mcktebıni ziyarel f'lmİ tir. 
\ oli Kazım po a da kendıl<'rine 
huracln mulaki olmu tur . 1i a 
fır. buradaodn R)llİ mü h ı \e 
ki metli intibalar( ) nlmıştH . 

Bursa da 
iki milyon liralık bir fabr'

ka daha kuruluyor . ...,.. ... 
Hl B · 1 ı ( . \ ) - u 

uırrhnnl umum miidiirü u ul 
lalı 11.sat hc)for Heıeke f lırikARı 
mü ürü Heş l \C diğer mütt:Lıı -
ı zernt Bur da kurul cak olan 

k nıkıırnı } tin iplik fabrika ıom 
uihni tetkıkatım yapmışlar 'c fob 
tikar m nçılm ıng kıuar \ermi 

1 rdir. ·anayı progrınnıuuzı d bil 
bulunan ayni zuuaııda merino · 
culu&nn inki nfınn hizmet ede· 
cek olau Lu fabrikoıım io a ıun 
ilk balınrdn lıa laııacnktır . Bu 
f~.bri~R . Cocde ÜÇ mıl} OIJ kilo 
) urı ı,,lt)CCtk 'e bu miktu bü 
Hin Tü~ ki) c ... ilıti) ncınn kıfo) ~l 
ed rektır . l1 nhrikan111 inşasına 
iki milyon lira sar( dılcbeği 1111 
in ılınaktadır . 

Erzincanda zelzele 

~ rziııran : 13 ( . \ ) Bu uıı 

ıat J0.12 de h fıf lıir ulıel~ olmu · 
tut. 

Çifçiliğ ·miz için 

Çok hayırh haberler 

nkara: l t 1 Hu usi ) Ziıa 

at Banka ı toplantı mda ·yhan 
vıl5 etini tem il ,fen ıııuınhlıa 
Jıır bugün Ziraal \ ekıli 1uhli 
Be le gorli tul r 7ekıl B~) Mu· 
rnhb lnrı Ziru t eusıitüı::üııe gö· 
tiircrck birlikte • zm l r 'e lii 
ıımğel<.'n ıznha ı 'c mi lerdir. 

Mu ablıa lnrımızın lıu guru,. 
mel r<I n Jdıkları mt balar ~ok 
'' k ktir Bi has n eyb u \ ilô 
\ tinı nl,ıkad.ır d u dört 11ok· 

mi tlıdır: 

1 - le\simind lmğda) al· 
mai ı daha İ)ı hfr tkle konula· 
<'Gk. 

2 - Ovada çnJışnn .ımeleJ r· 
it çiflik hipleri ara ıııdaki kar 
ılıklı müna betler dnlı diizgün 

hir hıle oknlnrok. 
.i Üniimüzdt ki malı ul yı· 

lındo Klc\ 1 nt pamuk tohumu 
ç fçiy dağıtıl mk O\ ada bu eiu 
pnmngun çok mıkt ı<la rkilm i 
temır edilcc k 
~ V~kil B ) ilk fır atta \dn 

UR) ı teşrif ederf>k oraoın zirai uzi 
)Ctini yerinde tetkik fır Rhnı bu· 
lacak. -----. -----
Vilayet makamı 

Odun ve kömUr işi üzerine 
müessir teşebbüsler yaptı -IJ!r kaç. ywu· /,nciur ş lırln11ı. 
çok kumur Ul' odun grlrcel\ 

DHıı kömur \ e odum mesel · 
i eırnfıuda lıir azı ·oznıış 'rı 

bu i. lınkkıutla dla)C't ve h"IP. 
di enııı ıkı laka ve k hhU le 
1·i111 .ınl ımağa çohşmı,.chk . 

llu •im öğr ıhli •imize l'Örc 
'il.ıy t ıııekouu. l rsuı orman 
bı mUdtirlü •iyle d~ tema ıı g le 
rek ,.cluimizin ilıtİ) acına 'ete 
cck odnuı \C kônıiir tcmiuioc )it 

rnca l tertipleri rılmı tır. 

Vıla ~t maknmı, kazalarada 
a uca enıir lcr 'er rr k kömiir ' 
odun ul ra mUmkün olan kola -
lıklııraıı gii t ıilmr 'nı i t mi tir. 

Bu alakn \e te ebhii lnrd"u 
oııro, s brimizdcki odun 'e kc) 
nıUr derdinin bir kaç giin • kıdor 
tam men o tnclan kalkncn •ma '~ 
fi) tlnrın makul 'c mutedıl lıir 
kerle)e ince ..;ine şiiplıc )Oktur. 

Çarşı esnafına 

Belediyenin yeni 
bir tenbihi 

U lc<li e, hiı kı ım cı.n fa c 
nı hır tcrıhilı )llpııu lır . Bu ten 
hih znb t i H l rlh talım tn 

m 1ot mun 'en madde fri e 

da nnıal tadır . Huna gör ~n d 
yence k ' iç r•k ınuddtl ·ri a 
tou , .. naf, talimntnnmenio tari 
f ıt na uygun ekil de haı kete 
m ('bur tutuhııaktn<lır . 

1e elii hir lıakkol: tl) ı i dıik· 
~ mdo clızecil k ' )"mi .. cilik 
)tıpamı r 1 1 gihi tıatlıkl rı rzı· 

km kn ıt. np 'e k bnk phi lii 
zum uz kı ınılnrıııı d ı rast J?elc 
okaga ntanıı)n<'nktır Çaışımı 

zın çehresine dnlıo ı ınir. 'c ılah.ı 
uyAurı hir gtizellik 'cı nıek em,li 
c imlt•n doğan im t nhilıe ft)ak 
uydurmıyanlnr içın Uelcdıye B) 

rıca "eza hüknmleri <le ko) mok 
tad., . 

•• Odun ve kömür 
1 1 r iııd ) iik t k fi} ıı dPrdiue , 

'ilfi), ı ınoknmrnrn ıleıterli alaka ı 

1 

ileştirilecek 
Yeni Fransız kabinesi 

Başvekil Flandenin, mecliste okuduğu 
program çok kestirme ifadelidir 

Fransa, dahilde ve hariçte sulh 
es sınd n ayrılmayarak islihat 

yolunda yöriiyecekmiş . 
PAHl : 13 ( .A } J·lnn 

d ıl kabin i bugün parl meuto 
da h mı me ini okumu§lllr . 
B ) nunam de fırk lar ora ımln 
ki İ)a ı mliı rekenio dernnı et 
tiğiui \ c hnııuıı do icraatı 11:.ıo,am 

mnıı c •l di~i bildirilınckt , Ji'roıı 
ad H Cumhuriyet birliği için 

d har ket birligi teklif cclilm k 
f(dır Be nmıam de dcuili •or 
ki . 

.. Fraıı ulh ı tl} or Zira 
nlhu h m hariçte, hem d lıildr 

mubafoz ed <' µiz Ha id H')'R 

dabili ıallıu bozın 1• ıd<lin ıııdn 
huhnııııılar kaı ı 1 J\' etli olm k 
i ti)Ol'UZ. lttıfokloıınıızı \C do ( 
luklarmuzı ,\fllr ,, •ız • Millı 

müdafanmızı km' eti uılirc egiz. 
Hukuku dil\ ide adaleti mill't 
lcr cemi) eti ohı) l ı arı ncağtz 

Cuınburi ·eti her tiırlii ihtilal 'e 
ya diktntorliik reş lıbii ltrine kar· 
.. ı müdefan edece •İ' . \ c kumı 
uun, ~er eu• i içiun ad 1 tini i 
tikli'Hini ' tonıan lığını teuıiıı 
) Iİ) ce ğız . tillı J nlkııımn e · 

rin ıl~vauı i1;ın pnrlem ·ııto n 
gih ııi)Ortız . 

lie) nnoam de lı skin 'c kal 

kı m rinden dola ı millet 
ııımına M. Donmf'rg · te ekkür 
ccliluı ktr. bütçe çıj;"lom yavaı 
ya\ nıo oı ladan kaldırılma ı, mas 
r flar hakkında p rlemento te 
şehhüsl tinin tahdidi . 1935 büt. 
çesiuiıı suralle kalmlü ' nsıyiıin 
muhafaza ı liizunıunda şiddetle 
ı rıır olunduktan oorn denİ)or 
ki : 

1 'lc•t i lnhatı muuzam ve 
zaruri bir i tir . Rejimin akibeti 
hu i lnh ta bağlıdır 'e idarede. 
Rdh) cd , \"İ layctlercle ' hatta na 
hi) l"rdc<le i lnbat apılmalıdır. 
1 otihnh u ulunun islilu me&e· 
l inin im denenin ikinci kıs 

mmda müzakere i mm·afık olur. 
Hiikuoıel ıılakadarlarla anlıprık 
eui bir mcmuı lnr uizamnnn6ıli 

ynpncnk ' · idare birligini temia 
içiıı im~ 'ckalettc eni te kilit 
v{iruda g tir ektir. 

Be •cnname öyl bitmekte· 
dir : 

l:Uikuwet i tizab takrirlt!rini 
ıurıık i ıi1111 i bıı ~ekilde kuLul 
edehılir ve layılıalnr hakkındaki 

müzakerelerin kı a kesılmeeini 
pnrl mctod ıı ieti)ecektir . ______________ ._.. ____________________________________ __ 

Yunan iktisat nazırı ___ ,.._...., __ ...., ______________ ....... 
Bursada gazetecilere Türk devlet 

adam arının kabiliyetlerine 
hayran olduğunu tekrarladı 

----···~· .. ._ 

Buraa 13 ( A A } lktlsnt 
'ekilioıiz Mahmut Celil lıeyefen· 
di , r fakntlerıode bulunan Sümer 
Bank umum mudürü Nurullah Esat 
b ) le birlıkle cıt onda köşkten 

ayıılarnk vila etı , C H 1 . ve 
bd dıy yi ııy r t thkteu ıonrn, 
doğruca lpcklş fobrıkeııı JA ındıler 
blllh re vıliycti ziy ret c d n Yu 
nan iktiut nn:rnı M. Prsm ıoğlu 
v r f kati rı ddci z l , ip kış 
fabriknsmd11 Mahmut Cdi beye 
mlilalcı oldul r • ı ... ı tm awirligı 
od ı d kı bil i ahatleıı son· 
r bir liktc f brik ı iplik ve Lo) 
kısımlarına v rınc l) kadı gezdı
lcr . M P ıu zoğlu , h r kısımda 
uıu el ur r nk 'eril 11 ııRhn ı din· 
f,.dıl r , en onra k mış dairesin 
d .. lrnmı~lnrı t tkik tlıkt o sonra 
fabıık müdurtın : biıım memlo 
ketin izde de ıp ki anay vnrJır. 
Kısa zamanda , fal ı ikauııın gös· 
tcrdrği tcrakU 'e kumıılardakı 
incelik ve ncf ısct şayauı tak,Jir· 
dıı· · Tek ar trkrnı ve çok çok 
tehıık ed ruu d~ i . Hu arada 
Cel.ıl beydcudı fa ı iknnın kuınaş-
lArırmı yıkanma ır. kullınılnıı 

artrzi t n t i lını v auyuo lıirc- J 
cıııı ft) ırno rnakiı ı. kıstmlanoı ve 
kımharın )Ün, ipligı, fabrıknıınrn 
kurulacağı ın halli le lkik ttiler . 
ip kiıtcn 0'1r a ı kaplıca ı , 

Muıadıyedeki lırıhi vi , Muradi· 
e turbeleriııi Gezdiler Huıuıi 

sur,.H Bursa kebabı yemek ıçın 
ikanıellcrinc tahıiı edilen lc6tke 
dömlUlcr . Vekıl bey yemekten 
ıoıua 'g mliktf'n ve lcöyü olan 
Umurbc)deu gelen heyeti lrıbul 
c-Uıler . Kendılcriad n Zeytincilik 
vr bu .seoelu Zeytin mıbsulll hak
kındı iz.abat aldılar. Buod D IOD 

ra M. Pcımeıoğlu ile birlalrte 
ıpek böcekçiliği enıhtüıünOn Salt 
Et m b yin , ipek fabrikasını o 
şile mi v tllrbcsini gue-rek Mu 
dauy yn h rek t ttıl r . Acemler 
i 118) onu m~vkıinde kalabalık bir 
kütl t ıafından u~urlandıl.r . 
Mudany ılnn Ertugrul yata ile İı· 
tan\>U gid ceklcrdir . 

Bursn . 13 ( AA ' Yuoın 
ıktisııt rı ıııı M. Peımezoğlu bu 
güıı Cumhu iyet köşkünde Auado 
le &iansıuıo Buru muhabiri ile 
Bur Rdl'lki goıetecileri kabul f"de 
rek ışatıdaki beyanatla bulundu 
lar : 

.. Bursayı ilk gf'leulerin g6ı
lui tnbiatin ı.~ngin güzellij'iyle 
karıılıtşıyor . Otomobille manıa· 
ı ın mütem diyen değifmeıi iaun 
da bir ıin ma filimi seyrettiti hiı 
ıioi doğuruyor . 

E kitehirdc , Hrrcke<le ve 
Bursad nl\:ıarı dikkıtimi celbeden 
ve söylemek 11tedij'im bir nokta ; 
Türk devletinin iş adamları pratik 
bakımdan ellt>ıiu aldılrhn men 

Gerial UoUncu•ıırtıkde 



( Tftrk S<szü 

Bir yabancı gazeteye göre 1 Türk kokuculuğu 1 Orman fakültesi 1 n,--.:~-R _-S--L-R-1] 
Bugün kendimize ye- Tedrisat dört yıl 

Türkiye Cumhuriyeti milli bayramı 
~~--------·.-.------~~ 

"Dor;;t Türldye bugün milli bıy· 
nmını , yani Cumhuriyet illnının 
yıl dönümünü kutluyor ve bu ıu· 1 

retle ytnilenmiş Ye reforme edi 1 

len Türkiyeniıı on birioci yılanı 1 
kapıyoı . 

Mılli matt mim izin bu acık la j 
gOnlerinde Türk ruilfetine ve onun j 
büyük Rehberi Reısi Cumhur Ga
zi Mustafa Kemde lıa·§ı p~ner 
de ettığimiz hürmet ve takdir 
duygularını izhar edı· Lilmek içio 
kalplerimizden , bir an için e'em 
ve matem hislaiof çıliıumağa uğ 
Ufıyoruz . 

Buiretlcir Kemal Paşerıın, fe-
dakar İş arkadaşlarile bir l ıkte TUı ı, 

millet ve vatanının saadeti için vü 

cude getiı diği ıerakkiyatı bu su
tunlarda , defatla ve ne büyük he· 
yecanlarla onlattık .. Şimdi dt' , 

bu ıenekı bayram müu.;ısebetiyle 
kııa bir zaman zarfında Türkiye· 
nin dahili teşkilatı bıkımıodao 
vücuda getiıil11n dehakararıe ıe

fornılau işaret ederken , Türkiye 
harici ıiyasetiuio fa) dalı fuliye· 
tini bütün dünyaya ve bilhassa 
Balkarılıira ilan etmek ve anlat -

mak istrriz . 

Türkiyeoin devlet idueıinin 

reformu Türk mi leıiniu rubi ve 
fenni terakkiyatı gibi, çok ideal 
bir tarzda yupılnıış ve buoa mü· 
vazi olarak pıdış!! blaıi ve halife· 

leri atılmak surdıl~ O•manlı İm· 
paratorluiunun bir vakitki uki 
mif prtnsipl (' ri terk edilmiş ve 

~cnebi tesirlerden 1'urtulmalc 
muvaffakiyeli haııl olmuıtur. Ke
mal pıtı koca bir ~illeti işe ve 
temellerini yeniletm~ğe aevk et 
meğ'e muvsffak olmu~ ve bullun 

için medeniyet dünyasının takdir 

ve tevkiıine hakh olıuık, mazhar 
olmuştur. Türk reıeicuuıbnı unun 
kem•li ıen ve ş.-refle ibraz etli· 
ii 11 mütekamil ve muzaffer,. aıh· 
tı Lütün Tüı k milleıiui seviadi

recek bir ta ı zda teeyyüt t.lmckte

dir , Türk milleti Kemal Paı:ının 
Cumhuriyt>tin , onuncu yıl döııü· 
mü kutlulauırlnn ıöy(,.diği ıaşa

dar "Şerefli, ıulb ve refah,. sözü· 
nü aolamıı ve kavramııtır . 

Gızi bu münasebetle "Biz, 
kaybetliğinıiz &1ırlaıı bir kaç ıene 
içinde lclfifi etmeğe mt!cburuz .,, 
drmiıtir . Bu aht 'e kara l lflm 

manasile } e•ioe getirmiştir . Tür· 
kiye hakikaten a111 laıca hem ken 
dini hem <le bütün lhlkanlan sar 
mıt olan zulmetleri atlamıt ve te 
lifi etmiştir . 

Türkiye bü)ük d~\·let adamı· 
nın idareai alllada tam manaaile 
modern bir devleıe ha~ olaD bii 
liln vuıfJaıı ibraz elmiş bulunu· 

yor . Türldyt-nio lıülıllrd ve mad
di tt-rakkiyatıoıo seviyesi gıptaya 

değ .. r bir yüksekliğe {;lkmıştır. 

On bet mılyonluk muazzam hir 
halk kiitlt siııin mi1fetleıtirilme5i 
İfi imtisal numunesi olacak d,.re 
cede insaoi bir tarzda yapı' mıt· 
tır . Bu hakikati ortay• atmak 
bilbasaa IAzımdır . Okuma , yazma 
ıllratle ''e büyük mikyasta intişar 
etmiştir . 

ZirE .. t ve sanayiin mük,mmP-1· 
leıtirılmui sur~til~ memlck~t ik

tisaden yükseliyor . Türkiyedc 

da Tlirk milletinin kazandığı bu 
varlıklarıo başlıcalarından biri de 
hakiki milli müdafaanın temsili 
olan ve demokratik bir müeese-
seye baı bütün vasıfları haiz bu 
luoısn Türk orduıuour . Bu ordu 

meaalemelkarlığı ve sulbperverli 
ği tam manuile ıilul mertebesin· 
de buluaırn Türk milletinin müıa-
ı~metkir emel ve i:gazeleıinden 
i ıbam almaktadır ve dünya sulhu. 
nuo temini ve Avrupaya daha iyi 
bir istiLbal haiırlanmaıım istihdaf 1 

edru yaralıct ernel ve gayeleıin 

kuvvetlı uo!urlarıudao biri halini 
almaktadır . 

Modern Türkiyeoin milli haya
tında i lin ve tatbik ettiği sağlam 
prensipler bol bol harici siyaseti · 

ne de geçmektedir . Bunuo verdi 
ii neticeler beynelmilel bayatta 
ve bilhassa Balkan devletleri ara· 
11Dda cari müauebetlerde gayet 
aarib ve açık bir ıuretl,. tezahür 
etmektedir . 
Balkın mifü ti eri ar asanda harici 
kuvvetierin hodbin emellerindeu 
kurtulmak mefkuresi günden güne 

büyüyerek vücut bulmaktadu ki , l 
bu kurtulmak emel ve ahti 29 teı· 1 
ıinievvcl 1923 tuihinde Ankarada I 
gayet şeşttah bir surrttc ortaya 1 

atılmıştır .,. 
Bunu bilhassa bu hiılerio Türk 

1 

1 
milletıoin hlLiode daima mevcut 
bulunduğundan çok kati bir suret 
te emin olan biz Yuğoılnlar bü 
yük bir memnuniyetle kayıt ve 

işaret ederiz . Yugoslav- Türk 
dostluk ve ademi t~cavüz miukı 
nın aktrnıo ve birlrştirici krelımız ı 
mütevcff a A1ck1aadrın Tür\ciyeye 
seyahıtinİG yıl dönümünü hatırla- I 

tan Türk milli bayramının kutlu· 
Jandığı bu günler değilmidır ? 

Çok erken vefat eden bü\dim· 
darımızıu bu tarihi seyahati ile iki 
millet arurndaki do!tluk teyit ve 

tekit edilmiş, iki büyük şefin şah· 
ıi muhabbetleri ,.e l>iı birlerini 

anlamaları ile mühürlenmiştir. Kt· 
r•l Alek11odre ve Kemal paşa u 
mumun saedt"tini temin içio bir· 
birJ,.,ioi çok güz• l anlamışla•dır. 

Türkleri ve Yugoslnlara ezeli o

larak birbirine bıığlıyan bn bis 
TürHyc reİ"İ Cumhurunu ve Türk 
milletini bu günkü milli bayram 
kutluluğunu, geçmiş s enelerdr. şa· 

şaa ilr yapmağ'a imale etmiştir. 

Arıkaradıki dostlarımız Yugos

la\'yanro milli yaı ıoıo Türklere 
de şamil olcluğunu gösteren bir 
karar vermişlerdir. Bu karar nmu· 

mi matem dolayısiyle bu ıeoeki 
kutlulama meraaimirıio mümkün 
mertebe mütrnziane olması ka 

rarıdu. Bu ıurdlc modero Türk 
payihhtımn sokakları ve Boğaz 
içinin şarka bas olan • f sa nevi 18· 

biıleri bu sene roilıi b,yramın 
muhttşem gürültllleı ioi görmeye
cektir. Bize karşı gösterdıkleri bu 

lesaoütlco mütebassıl har şükran· 
larımızı Tfiık doıllaıımıza sunar· 
ken kralımı:ıır-; Kemal Paşanın \'e 
bütün Türk milletinin de o kadnı 
~amin iyt tle his etlikleri ölümü 
yüzünden yüreklerimiz parçalaı.
mış olduğu halde Türkiy~ Cum
buriy~tioio lDİlli bayramını kut.u · 
lor ve keudılerie ıaısılmak bilme· 
)Cıı sevgi ve s.1dakatl('rimizi ve 

şimendifer hatlara itıfUı her ıeye büyük dost devlt tio teıekkide 
tekaddü.n rtrJırktedir . On srne l d l 'er cvam o mas• hakkındaki ıe 
zarfmdn şimcudıfer halfoıı iki b:.n ·ı · mconı erimızi arzederiı. 
kilomelro artmıflır . Memurlar 
layık olduklaıı lt!viyeye yüluel· « l'rcme » Belyrat ı 
miılerdir . Bir milletin medeni se· //un ıııuıııııınımımusıı 111111muıı11~1'.4llıuıuumuıilnmıımıııı?lllınınıı:nıış l 
~iy~sini ö çme~ için ~n güzel bir I bu gece nöbetçi ; ı 
olçll olna kadınlık e vıyesine ge . i 
lin~e ~ bq Türkiyede o kadar kuv. 1 Eczane i 1 

vetlı hır baıule göster m ;§tir Vi Tür· 1 ~ • • t: ! 
kiye kadınlığı bugüu Avrupa uıH a Yenı otel <·ıvarırula i 1 
letlerioia ıeviyesine yükıelrniı hu- ,· Vatan flczarıe~id i r 11 

~ 

lu11uyor . Son on bir "lcr:e ıufın -r.rı111m111ımıııı•1 ırı1111111ıtr'lllı ınıııı.'1llın.nııauı1111J~ 

ter hale gelmiştir sürecek Şarımızda 
Aukaradaki büyiik etrgide tf'~· 

bir edilen Türk koku \ e tuvalet t'Ş 
yası pavyoolarını gezen "Hakimiyeti 
millie,, refikimizio bir yazıcm, inli· 
balaranı §öylece anlatıyor : 

Şark, eskiden itriyat ve baba· 
rat diyariydi . Uzoa Hırlar simya 
ilmiyle uğratmış olan tırklılar 
kimyevi ve nebati tr.rkiplerde bü 
yük ihtisaslar kazanmışlardı . O
nun içindir ki , ıarkıo tuvalet le· 

vaıımı , yağları , sabunlan garpte 
geuiı bir mahreç buluyordu . Şar· 
kın güzelliği koruma ve artırma 

işle inde pek büyük sır)11J tide et

miş oldukları ioanı garp alemir.de 
o kadar yerleşmiştir ki . bugün 
bile bazı Avrupa fırmalarının 

yeptıkları tuvalet rşyalarını şark 
sırlarını taşımak iddiasile piyasaye 

sürdüklerine sık ıık rastlarız . 

Bir çok sınayi ıubclerincle ol 
duğu gibi ıarlun kokuculukta da 
garbe üstünlüğü , ğarpta kültür 
ve teknik ilerlemelerinin başlama· 

Jile durmuşı ve birden bire vaziyet 

teuıine dönmtııtiir . 
Garpta makine ve makioe ıa 

naı iioin ilerleme si şarkın tezgah 
ve.el ıanayiini durmağ• mahkum 

etmiş \'e hundan sonra şark yalnız 

bir bam maddo ambarı ve Avrupa 

iılenmi' eşyasına bir açık pazar 
haline 2elmittir . 

Memleketimiz tuvalet levuı 
mı içia gereken bütün ham mad· 
delere maliktir . Bu itiba.ıla esa· 
ıen pek büyük ıeı maye ve pek 
geniş kurumıara da ihtiyaç gös· 

termiyen bu ıanayi ürtiolerini 
dışardao getirmeğe mecbur lul
mamıı hiç te mantıki bir iı degil· 
di . Bu sahada Oımınlı devrin 

de bile , tek te olsa , ulusal tc· 
şebbüıler ortaya çı\cmıı \ 'e bun
lardan bnılari gümrük sinarları

mızto kapitfılesyonlar yüzünden 
dııerıya açık olduğu devirlerde 

hile Avrupa ile muvaffakiyetle 
rekabet edertk içf'rde m:ıllarıoa 
iyi bir §Öhrd ve ıüıüm temin et· 

mitlndi. 

Bunlar arasında bilhııua 1895 

te kurulao Ethem Prrlev , 1909 
da kurulan Oasan Şevki bey ve 
nisbeten daha yeni olan Haııan 

bey Evliya zade ve Nrcip bey mü 
css• ıelerioi zikredebiliriz . 

Bununla ber&bM gümrük tab· 
didah konulmadan önce bu ulu · 
sal müesst'selcr )·abancı mallan · 

oı temamen durduracak ve mem
leket ibtıyaçlaııuı karşılayacak 
bir ııeticeyi elde etmekten uıak 
bulunuyorlardı . Ulusal sanayiin 
her şnbeaiode olduğu gibi koku 
culuk sahısındn da ulusal malla· 
rın gtni§ ölçüde yapılması ancak 
yerli sanayii koruma tedbirleri 
ıayesiode mümkün olmuştur . 

Bir zeytioynğı memleketi olan 
Türkiyede ukid eo aııcak açi ca 
maşır sabuolaıı yapılabiliyor ve 
batta bu sahada bile Marsilyanm 
daha adi cios!co salıuo!ım uln 
ıal ürünlerimizle muv&ffakiyelle 
rekabet edebiliyor . Türk zeylin· 
yağından ancak pek nz miklarda 
İlullaınıp daha fazla vejetalio ne

vinden oebati yağlaı la Avruparıın 

yaptığı sabuolar , teknik ekıik 

Jikleıimiz yüzündt ıı Türkiyede 

halis Tfirk ıeytiDyağmdao yapıl

mış sabunlardan fazla sürüm te 
miu edebiliyordu . Halbulci şimdi 
it deği,miştir. Tıraş , krem ve 

toz aabunlaril~ en iyi tuvalet sa / 
bunları bile memlekett~ yapıl 'ı 
maktn ve dı§arıoın terkibi meçhul 
m11ddel~rine ihtiyaç 2örülmckt~ 1 
dir . 

Şeriide k~ndileriylc görüımüş 
olduğumuz kokucularımızıo da 
söyledikleri gibi , ulusal saoayii 
korurua ledbirle,indeo kendileri 
çok iıtifıde etmiş , sürümleri .. c 

Büyükdercde yüksek orman 
mektebi 28 birirıci teşrinde liiğ· 

vedilmiş ve yeniden (Orman fa· 
klllteıi) adıle kurulmuıtur . 

Bu fakülte de Ankara ziraat 
eııstitüsüoe bığlınmııiır . Faklll
tenin bu yıldan itibaren tedrisafı 

1 
dört yıla çıkarılmıştt . Bu fakiilte · 
ye 1ıircu talebe tabsillrrinio ilk 
iki yılını lstaııbulda diğer iki yı· 
lıoı da Ankara Ziraat enstitüaüa
de yapacaklardır . 

(Orman fakültesi) nde dersi 
vrrt'cek hocalar Almanya dan g'- · 
tiı ti 'ecektir . 1 

Eski Orman mektebinin kad
rosundıt bulunan bazı bocalar 1 
yeni kadroya doçent olarak alm· 
mı~lar bir kısmı da açığı çıkarıl 
mışlıt . 

- Eıki Ormaa mektehint. 
bağlı olan ameliyat nıd,tebi d~ 
lağvedilmiş , yerine (Orta l)rmso 
mektebi knrulmuıtur . -

Mersine 
İzmirden tohum get i rildı 

l\Iersiude yetiştirilmekle olno 
domatiA. Liber, kabak, patlıcan 
\'e ıılatalığıo g ... yfiyctçe islahı i· 
çiıı vilayet ziıaat müdürlüğünce 
lstaobul ve İzmirdao bu sebzele
rin piyasalaıda makbul tutulan 
cislerinin tohomlanndan birer 
miktar getirilerek alakadar me 
raklı bağçecilere dağıtılm•ktı· 
dır. 

Getirilip dagı tılan bu tohum· 

laruı turfandacı lığı ve ııevının 

makbul olması \'e nakliyata ta · 
hammülü itibariyle mühim gö 
ı ülmek tedir . 

- l'cni Jlers/11 -

Mersinde üçüzler 

Dursun hanım bir 
batında üç çocuk 

doğurdu 

Mesudiye maballf'siodc otuı an 
Tarsuslu Ali oğlu Cabbar efendi
nin ıilt si Dursun hanım evvelki 
akşam saat oo sekizde iki i t>rkek 
YC biri kız olmak üezrc bir hatrn · 

da Uç çocuk doğuımuştur. Ço
cukların Jçü de yaşamaktadır. Ü
çüılete s&ğlık dilerken Himayei· 
etfal cemiyetinin pek az raslanau 
hu doğum işine alaka göıtererek 

lazım gelen şefkılı uirgrmiyece 

ğioi umar1z. 

~~~------·--------~~ 
79 yolcu alan tayyare 

Paris - Hükumet, Amerika 

ile Franen arasında işlemek ÜZHe 

dünyanın w büyük yolcu tay.fare 
sini yapmtığa karar vermişti r. Bu 
tayyare 79 yolcu alacaktır. 

iş haci ml~ri bu sıyasadau sonra 
iki iiç misli artmıştır . 

Sergids yukarıda bahsettiğimiz 

müesse!'!el"' rdrn başka İstanbulun 
Şüküfe , Jale , Kemal Bey müu-

eeseleri)le Aokaraoın «Geıı~ Türkl> 
müesarıe1i temsil ediln;ektcdir . 
Kokucularımızın söylediklerine 
göre urgileı vuıtasiyle )'.r. pılan 
propagand11lar bu müesseselerin 

sürümUnü aı hrmakla ehemmiyetli 
bir rol oynamıştır. Bu süretle ulu
e-ai müesst selerimiz serginin ve 
teşhiıiu faydalarını kendi tecrühe· I 
feriyle de anlamış oluyorlar . 

Bizim hu sanayi şubemiz tah · 

miolt'rimiz daba biiyük St•rmaye 

ile daha stand:ırize mal çıkarma · 

•arıdır . Bu suretle firmalarına 

balkın güven ve rağbetini aıtırmış 
ve metbur yııbancı fırmalarla da · 
ha muvaffakıyetle rekabet elmiş 

olurlar . 

Yeni Hal yapılacak •. 

~arımızda hugiioe kadu 
muntazam bir Hal yapılamamış
tır. Şimdiki sebze pazara olan 
Siptilli düzensizlik, perişanlık \'e 
zavallılık içiode bunalmış bir 
yerdir. 

Kasap ve bakkal dükkanları
na oldukç• intizam ve sıhhi şart
lar temin edeıı Belediye, bu mev· 
zu ile de yakından alakalaomış, 
şarın müHıkhel plabı olmadığın· 
<lnu mod,rn bir halin nerede ya· 
pılınası miinasip olacağını kesti 
remedı ği için şimdilik muvakkat 
malıiydtc yine Siptilfüle bir hal 
inşa ettirmek kararıuı a lm ıflır . 

Encümence esas itibariyle 
tekarriir eden hu muvakkat hal 
için feııoi k•§if ve projeler hazar· 
!anacak ve ondan sonra derhal 
inşaata ge-;ilecektir. 

Öğrendiğimize gör,., hal için 
düşünülen şekil ~u olacaktır: 

1 - Şimdıki müselles saba 
duvarla çevrilecek. 

2 - l\lüsellesin her köşe
sine büyük üç kapı konacak. 

3. - Divarıo iç yüzüne gelmek 
suretiyle her üç cepheye sundur
ma şeklinde boyı:lan boya ve ara· 

lar tahta paı maklakla bölünmek 
suıetiyle sebze ve bakkaliye dük 

kanları yapılacak. 
4 - Ortadaki müsellte saha 

üstü açık kalacak vezemin · be 
tonla döşenecektir. 

!) - Duvarnı dış bizalarıııa 

<la iki metre genişliğinde beton 
plakl:.ula clöşt>li bir yaya kal· 
dırımı yapılacaktır. 

6 - Biilin birkaç yerine ~u 
muslukları konacak ve ana lağı 
ma karışmak üzere de bu temiz· 
lik suyuna bir mecra verilecektir. 

Takrilıe.a ıu şekle göre kuru· 
lacak bu halin ak~amları kapısı 
kapanarak anahtar, lıal bekçisine 
teslim edilecek ve herkesin malı 
hu bekçi marifetiyle muhafazıt 
altına alınmış olacaktır. 

Şimdiki derbederliğe \'e gayri 
sıhhi :.ekle son ,·erecek olan hu 
dü:.iiııcenin hir ayak önce tahak
kukunu Belediyern : zdeıı bekli-
yor uz 

C. H. F. 
Ocak kongraları başladı 

-s-.--
Merku kazıyı hağlı oabiyc

leıin ocak kongralanna bu gün 
hnşlanmıştrr. iki üç· gün içinde Lu 
kongralar bitince merkeze bağ'ı 

uabiyrlerin kongraları yapılacak 

ve mt:rkez nahiyesinin gerek ocak 

'e gerekse nahiye kongralarnun 
ne zaman yapılacağı da ayrıcı 

bildirilecektir. 

Ağ1r cezada 

Kıuaigafudaıı Emineaio çocuğu
düşUrtmekten suçlu ve mevkuf 
Kaıakışlakçı köyüadeo Mehıuct 
km Ayş cnio dün öğlcdeu evvel a· 

ğır ceza mahkemesinde dııruşma· 
ıına devam edilmiş ve şahit dio
leomiş ve gelmeyen bazı şahitler 

için muhakeme başka bir gou ... 
bıra kılroışıır . 

Maliyede 

Üç aylık yttim ve mütekaitleıiu 
maıışlarının verilmesine öniimüz . 
de ki Cumartesi günü başlana· 

caktır. 

Etabba odası 

Şarımızdaki etabba odası düo 
keodi aralarıııda bir çay ziyafeti 
tertip etmlşler ve bu samimi top· 
l1111hda mcslel<i mevzular üzerine 
görütmü9lerdir . 

kuya clalmışur. 
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1 .. ... - ____. 

s~' 
·ıt'' 1 radyo 1 
yoc• 

Beyrut - 1c1tr• •' 
riste bnlund" •"~ ·d• 1 

de bir radyo 
1.~rk'ılt 

z<:re Fransız şı iftet' 
aolaşmıştır. pır -"~ 

. k•t r ~ 
lcr~· göre, şır 

1 
de• 

. . b"'" ,, 
rum ısıae .. :) " 

d'/0 
deki ıenc '' 

ktıf· dar oluaıca 
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(SON s 
T ekirdağmın kurtuluş 

bayramı 

ıütün Trakya 

ve yüksek 

ufuklannı ç~nlatan manalı 
bir heyecanla kutlandı 

·~----------·----------~ TEK tnn (; : 14 ( A .A ) - 1 

)ugüıı Tekirdağının 12 inci kur. J 

uluş )ıl clönünıü hiıılcrce ılda · 
•rımızırı içten ğclcıı ) ük ek he· 
t noi) le kutlaıırnı tır. ::)aat do 
uzdn for th 'o anda blitün 
lk , kurum! r, mel tepliler top 

•nmı lor ve .. ehre giren kita· 
lrı kar ılaını"I rcltr. Hurad kıta .. 
tum ndanın bir bükel \erilerek 
e ek iir edilmi ve bütföı nsker 
.ere c;:i ek dagıtıhnı hr . 

chrin kapı ında beledi) e re· 
l nam'ınn coızkun hir nutuk öy
endikteıı oııra kıtalar binlerce 

me) daııın doğru hareket etmi 
rn halk ta bir sel <'O kunluğu ilo 

Gazi hazreti riııin lı keli önün 
tle toplanmı lnrclır. 

Burııdo kurulnıı halk kür ü 
süod n tlarc, üreu bir çok 
uzun 'e he) craıılı nutuklarla 

memlek ·t h lkı IJJu Gaziyi tak· 
di ' minnetle nıınr k içten bağ· 
lıhğıuı lıir kerrc d b gö tcımi 
, e ne eli kurt ulu e lcrini bütiia 
Trnkyo ufuklnruıı ) O} mı tır. Bil· 
nbnrc par lok IJil' geçi r smi ya· 
pıl uuştır . 

J 
Londradaki 

Alman milmessilinin 
beyanatı 

LO 'DH A : 14 ( . \ ) - M. 
Fon Hibbentrop Ho ter njnıı ııı 

) en iden u be) ontta bulunmu · 
tur: 

folnk tlarmı e ua ında Al 
man}aoın Ver y ıııunhedenenıe 
ır.ıu keri artları ilğa edilmek 

şartiyle milletler emiyetit.o gir 
me i mc ele i o la mc,zuu b bs 
olmamıştır . • 

Muğh'da yeni usul musiki 

hı •I · 14 (A. A.) - H, lke· 
\inde modern mu iki der !erine 
b şl nmıştır. 

Haftada ikı defa 'erilen der 
fere billıa a g uçlcr r ğhet gö • 
t ri or. 

uğlada nüfus işleri 

at ı : 
Ulu Gazi varol n Tiirk 

fuğln: 14 ( . .) - Gizli nii 
Gece, kıtnlnr tıırafıudan fcııer fu 'arakal rmıo ) azıım hakkın· 

alayları yapıla ıık 'e halk b Y dal..i kanuna uygun oJ rnk 1 cy]ül 
ri ! ramı azami ıırettc enlcndire den 9 ikinci te rint· nd r 2512 
e !eri ra ındn umlıuri)cl cektir . <lo 'Um, 2102 üHinı, 839 'lenm .. 

Başvekili diyor ki: 

" 13 milyonluk Macar milleti 93 
bin kilometre murebbalık topraktan 

daha fazlasına müstahaktır. ,, 
·····-• 

'ltalya misakının ruhuna uyulma-
dıkça Avrupada sulh olmaz.,, 
llııdapt tc: 14 (A. A.) - ın 

(art Jgraf ajan ı hildıriyor : 
Ba \•ekil f. Gömbö , hiiku 

Ilı t fırkn ı içtimaındn irat ettiği 
nutukte. 1acari tao le)hindc 
bazı devletler ıarafıudan ı.çılmış 
ol D iftira llliİC d le ioi h lJıl · 
••rnk f ocnri taoııı beyııelmileJ 
Ve:d)etini a mığa matuf olen 
bu miicadel nio akim kalmış ol 
dugunu hildudiktcn onro, Ho 
illa protokollarınııı mm aff uki) et· 
le t tbik ecl!hnekt oldu 'Unu 
IQ) lemi 'e müteakih n \ nr O\ a, 

iy n , e H omn C) bati rindcn 
v • im nrlnrdo gördügü mımı 
knhuldcu hararetli bir ILanla 
balı tmi tir. 

1 
uJb muahedeleri r a ıml n ğcrck 

tnribi haki r v hakknni)cl 'e 
i lalı tikler f> mdoo itiroz gii 
rem ez. 

Hemen 13 mil) oaa hali• olan 
'c ni b t itibnriyl" c ki Hl tur· 
ya 1acnristan 1mpart orlu~un
da } ı nu diğer milletlerin hr-p· 
mı ge · n f car ınilletl"ioiu, 

kendi in ulh mnnlıcd İ) le ter· 
krdil •n 93 bin kilometre murab· 
baı rnzıdeıı d bn f zln n. hakkı 
olnı ı t biidır. Buna mukabil 
bizi ç \İren clc\I tlcıd lıu ullı 
mu lırdclHi ı,ayt- inci ktudileri· 
ne ni L tsiz lir ur ette 'crılrn 

\ e 8 bo~ uma 'ak'n ı oJmü tur. 

Çankırıda beton arme bir 
ilk mektep yapılıyor 

Conkırı : 14 ( A.A ) Çoııkın 
mnkczinde } apıl cnk helon rmc hii· 
yiik ilk mekırp . miitenhhidine iholc 
rdilrli . 

TUrkiy güreş 

birincilikleri 
B il A : 14 ( ) - Tür 

kiyr gliıe birinrilikleri Kamı 
nuu ilL: lı fı ıııd ı lıriıni1A.I } n 
pıJacoktır . J koclarl ır bazırlık 
lara bo l nmı lor<lır . 

MarsiJya cioay ti hakkmda 
Macarislamn tahkikatı 

Bu<lope H : J ( .A) i\I ı·<u 
telgraf HJnn 1 rl' men lıildiı i or : 

lıııııcak eni molfımnı mıı ıe un 
olmuk llZf'f<' , lo oı poli i !\lor il <' 
niko ti it olukodnr tnhki atını biıir

ıni~ıir . \ tizlnce i~ti 'op } palım 
'e 21 ki.,i poli nez r<'tind hulun· 
duı ıılmu ıur . tolıkiknı ııeıicf' inde 
i Iİl:\ oıı \" le\ kif edilrulrr de d hil 
olduğu lı ide hiç bir kim enin ui· 
kaftıl lüko ı olmodıgı \ e \ 1 de 
Gt·oıgi fıu lot ri randa ik ın ı ı 
ııırnıi oldu~u hiı olmu ıur. Hınaı 
i o·i ıuiılceci i olarak lf'I kki t>dile· 
lıilec k huııin ) 11 10 1 ' t«>bonl!llıııı 
poli ııt•zareıiode ik metleri içiıı ıed· 
birler alınını tıı . 

Ba ve il, laeari tanla \' s
tury yı hağlıy o lali i,.tirakini 
kı}dederek bn i .. tiraki müdrik 
olna yu tui) a d Al t ad ınları 
da i i d vlet terikm, i ini ul 
bun \e rto \'rupa me eleleri 

razi içiııd e fi hn a1. ııufn ta mil· 
1 tlcr turnfımlaıı diğer milletler 
üz ıinde hukuku hükümrani tat- Sofyada yeni tevkifat 

• Din nef'ine olarak dalın ınüe ir 
Ve daha unfi bir klc koynıagn 
Çnlı makt dırlar. Demi:. tir. 

1. -.ümbii,., Lehi tanin lı

c ri taıı ar mdaki taıih ' n il'· 
lı müua ebetc 'e muhabbet lıis· 
•iy tuu iz lı ettikt n orun Houın 

)alınıioe geçnıi ~ \C im hu u tn 
nıatbuattn intişar ed n )azıl_nrla 
' oıi lt>hliğin 1 cari tanın ltal· 

d n uzakla ın kt olduğuna 
dnir çı~ 11 ha} aJi lı h rlerio il) 

durma olduğmıu i bat kfifı bu· 
lundu •uıın Ö) 1 mi~tir. 

u.,,ckil diyor ki: 
ltalyn - focnri t o müııase-

1 bntı çok lıar ıetli ve çok nmi 
l!ıitlir. Ve i ti ıın ız hütiiıı f acar 
~ıl r l rafmd n tal dir 'e lıiirnıct 
•dilen bü} ük <l vlet adamı ))Uç · 
;ıılu tem il ettiği ğlanı i) o i 
1 lit,ı re i lioat rtoıd tulir. 

1acar lınri ·i siy etinin bü 
~ıu rga) re leriuin temeli, mu li· 

ı t au~ '• ıtnlnriyle ıııu lıcddeıin 
cııııu etmektir. 

l!u ıu u t kTlınkkın;;z gercka 

bik edilmekl dir. Sofya 14 ( A.A) - Poli mU-
Budape te : 14 ( A.A ) Mac r d 

ürıy~tiııio elio vnrdıği bir tehlit 
nino 1 hildiriyoı· : d hu a ın 5 6 sıncla M kedon· 

Macari t o b v kili M. Göm-
hö~ hükumet fark sı t r fmdan ve
rılen bir ziy fette de ayrıc öz 
~Ö) !c&JJiş ve bt.il..ümelln iolibap 
knououod tadılnt yapmak nİ)CIİo· 
d" olduğunu.bildirmiştir . 

Başvekil buod rı ocr h rici 
m~scleler tema tdertk demiş· 
tir ki : 

Roma uıi akı Lir bü) ük dev
letle iki küçUk d \ 1 ti Tun htl\. 
zrı ı me elclt'rinin lıir kısmıor h l· 
letm k üz ıc bir eı·a) a toplam ştu. 
B üç de\ 1 t G) oi zam od büıun 

iya i ve ıkti adı ol şm mazlı 
1 rıo örıUne geçmek niyetiyle a 
rih bir v Zİ) l • vücude getirmek 
üzcı bırle mişlerdır . Bu Üçler 
misıkı ile mi akı imz edenler her 
tütlii ııhvııldc birbir lerioiu mülc 
kabil )nrdımlnrına gÜ\encbilıı I r 
Mi ıtkın e. ıı ıoı tcşkıl eden b zı 
şartları bidnyrt,.n kehul rtmek 
suretiyle lı rke bu mi. aka iıtirfık 
edebilir . F k t jştııa içio bu 
şaıtlırıo kabulü mub kkak 1 z.ım· 
dır 

Ba vekil sözüne şu uretle de 

vam: etmiştir : 

y lıoıo evinde araştırmalar apıl · 
dığı ve bu oraştumnlar netice inde 
bir nıikdnr iliib , mühimmat ve 
p tlayıcı maddeler ile M kcdonya 
ıhtıllit tc kıliitınıu bit kı ım dos· 
yaları r.ld" cdildıği bildirilmiştir . 
Do yalard ki \'t.' ik 1 rd n IJazı ı 

19 moyı tn venı r zimin t PıÜsÜn·~ 
don onraya nitlir . Poli bır çok 
to' ldf t yapmıştır . Talıl<ikot de 
mm ctnı ktcdır . 

Oldukc aıih 1 uıctt .ızabutı 
erdiğimi z nnedi orunı • Çünkü 

Mncar bukumctinin nıuahcdcl rio 
ladıli kc)fı)Ctİnı iyasetine t a • 
olarak im kta bulunduğunu mü· 
tc ddit def .. tebnrü:ı ettirmiştim . 
Mis ka i tiı k için k bulü icap 
den utl rd n birini de bu kcy. 

('ı} et teşkil C) lem "ktedil' . Romn 
mi aklarının ı·•ıbuadau ilham 1 0 

bır ı)a et takip <>dilmedikçe 
Avrupa için lıir kurtulu, olmadı
ğın k, nıim v buııd n dol yadır 
kı Mn ari laum lııdilci ve mutedil 
g yelf'J ine mu lih n bir surell 
v ıl olması ihti~ ileri buluııdnğu: 

._bakkıdda ümitler bcslemekt yim. 

Yunan iktisat nazırı 1 
- 1 

Birinci firtlkd n rt n 

leyi çözmekle ber ber artisti le 
cepheyi de ıhm 1 etmiyorlar . Es· 
kişebirlc Hcreko've Bursada 5A 

hoyi te isnlı arasındaki f rk , bu 
müe se elerin ebtin t bii b ile-
rine ve cmpatisine ııınui le kil 
tmcyi idi c • Hercke ve Burs da 
enayi ehrin m uzar giizelliği 

içind \'C brin tabii çerçevr ini 
boım dan ahenkle s ldanmış Lir 
v ziyettrdir . 

Türkiyedc ve lluraed ur eli 
kabulüm hakkında belki kompli· 
m o tcliiklsi edıliı· diye bir ş y 
öyll'mek islemiyorum : hunu bı· 

ralnnız da Yuuoo g ıetecileriue 

söyliyeyim . » 
Bu rılak Yunnn ikti t n zıra 

kf"ndisioin bir aralık g zeteci ol· 
duğuou söyliyeıek iltifatta bulun· 
dul r ve g z~tecılerden birh~in 

gök ünd ki k y kçı rozetini göre· 
rek iz k ya çı mı ınız ? diyerek 
ordul r ve kendisinin 1 viçıed 

bu güzel potu y ptığıtıı v çok 
z vkli bir ey olduğunu öylcdiler. 

Ermniler • • 
ıcın 

t -
Rusy,ıda 15 bin ev yapllıyor 

Mo kov H riçteıı erme 
oi tana g~lec k olen ermcnilerin 
i ktioi için 15 bin evin ıoş sın 

karar vel'ilm1 lir 
--

Eski İspanya kralının 
Papayı ziyareti 

\oııkan: J (". ) ( pUll)lllllll 

nlıık krolı ıiçi.ınC'ii \lfou il<· aile i 
dün Pııpn tor fınrlıııı kıılıul rdilrni · 
ıir . 

Adana asliye H. hakimliğinden. 
. danın BnlJı 1 ar us mahalle iıı · 

ılen 1ohmet oğlu ilacı B·ldr oğa-
nm mucl<lcn nleyhıma Sivos umumi 
hopi onosinde nıustohdcm moq-
yolı Mu tafn <!ftrnlli nC>zdinılc Mcv-
ltlt kızı Fotmo hanım ol yhinc As· 
liyc hukuk ınnlıkome ino iknmo 
oyledı~i dn,•ad muıldeo ulo) hin 
ikametgahı mc~lıul olduğu molıalli 
ınohkenı ı ınubo irinin ıne rulıolın 
don nnlo ılmoğln ılovclıyonin ılA-

neıı t bliğine ve muhok mcnın 1 O-
12-934 tarihıne ıııu ndıf pazar 
te i guniı aat 9 o l likma karar 
ver ilmi olduğundan )evmı mcz-
t1rda bizzat mnh kemeye gelme i 

\O) hır ' kili kanunı gönılorme i 
tcbliğat ıııukamınn .kaim olmok 
uzore il ın oluııuı .4745 

Nafıa başmuhendislığlnden. 
hrzın - Dort) ol yolunun Delı 

Ça) ti re i uzcrirıdu Oc ıkla kopru 
unun tomirı 934 ono ı ikınci tc · 

rinin yirıııi dolrnzur en per oınhe 
gunu :ıol on hir bucukto iholo 
oJıfmck UZCll' ( c~ hi. Okİz }'UZ 

oltını llokuz ) liro uc kuru bedel 
ıl<' oçık ol ırak mtinokasoyll konul
ınu.Lur . 

Tnlıp olanlar n dldyct tlnımi n
cumcnitH \ e k fı gorm k kııı el • 
N fıo lıur sııı nwr cnatl rı il o 
olun r 4730 11-15-19-23 

Nafıa başmuhendislığinden. 
ı,oz n Fek• yolunun 55-000 

• kloın tr ıı<l y rıııl n •opılnc k 
( \8M \CA ) ı opı uı:;Ü 934 ne i 
ikinrı t rıniıı ) ırmi tlokmrnncu 
por ııılıe gunu s t on Lir.le iholo 
olunmnk uzı>r Dôrll ırı kiz) uz 
kiz lıro otuz kuruş beti l ıl • açık 
olıırnk münoko y konıııu luı 

'I'olip ol n1orm 'ıltl) 1.'l dnııni 
ene urn nin H l t fı görmek İt'İfl 
,ıc afıa d irt İnl' murnr nt 
lemel ı ı ııan Ellunur.4729 

11-15-19-23 

Firlik 

Muameleleri 
PAMUK ' KOZA 
-~ - - --

. ı Kilo Fiyatı 
ııloıı tik:dar T 1 ı--

En oz En ço 
K. :;, #.:&lo 

·~ ,_ K. s 
~ 

1 

1 

~ 

Knpıınolı pı:unuk " 
11iynsn pıırlo~ı 38- - :W.25 .. 
Pi~nSJı ıcnıi?.i --

" 1 ili' J 4.~ 44 
laııo ll 

- ı -~~ -1 
.Ek pre 
Klc\ loııt 

- -- -

1 

1
P A C J. 

1 
Be2·o:ı: 
Sirnlı 1 

. Ç 1 G l T 
J~ksprcs 

lune -Yerli ••)1 emlik,, 
ı -

.. 'f oh 11111 l u k •• -.. 
HUBUBAT 

n~dny Kı[ırıs ' 1 
•• Yerli 

" 
Mt>nlnıw 

A~rpn 
~ ~~ ·- -

Fıısnl) o -- -
·-Yulof - D«>lice 

Kus Y«>mi 
Kf'ten ıohumu ,_ 
Bnklo --- -,_ 
Sisoııı 1 ' 

. UN .... Saılh )~fendi -••• .!:: .;:ı .. 
Diiz kırma ·-.J:l cu .. 

~E Simiı -- ,_ - -
p .. 
~1 •••• Cumfır.riyf't -

- -... 
C"l f3. •• 
" 'Düz kırına •• 

Alfo - ~ - - ~~ .. 
Liverpu'I Telgrafları Kambiyo 'c Parn 

H I 11 I 1931 l B nkn mdao homı tır. 

Saııtım Pt.tıe K. ~J' - ·--
\ odeli 6 62 L;rel 10 81 

- l\ayşmnrk 50 76 
Vadeli 6 62 - - 90 J~ronk"l~raneız,, 

8 30 
Ho?.ır ) Sıerliıı "lnıtilh,. 631 50 

1-ır= 
192 H inı lıozır l>olor "Aıncrikon,, 126 29 

Nev1·ork 13.f l•rıınk "]sviçre,. 41 

Adana Orman memurluğundan: 
Aılet 

648 
I02 
815 

4 
5 

34 
34 
4 

238 
74 
5 

247 

63 

Kilo 

730 
20 

12860 
20840 
13023 

Cin i 

<;anı kere tc 
Çam ve l<otran topak 
<;um mertek \'O hn ki 
Ardıç kozık 

\eşe yuvorlok 
Çom nbnn oku 
Çnm ılüğen tohto ı 

hkmok tahtnsı 

Kozma ' hol epı 

Çam dilme 
Ardıç coviz lota 
S kız tnhtn 
Çoın tahta 
Çom kömür 
Çam çıro 
Çom odunu 
folılöt odun 
MolılOt kömur. 

9 t zot \arnku ıı do thıhil vıı )Okordn yazılı ons kiz knloın om
\(lli ınozhuto o~ık uıtırma ile 4-11 934 tnrihindcn itihorou 21 gun 

ıııbdcl tlc 24 11 H34 cum ırte i guııu not 14 de kodnr otlığo c·ıkn
rılmı lır. gmvoli gormek \ ılıolc şoroitini öğrcnm k i t yenlerin Adono 
Orm ıı muomclt\t ııı nıurluğunn murncnot l'tmolori ve tnliplerin 011 

ihale gunu Alan lıul,(}m 't konoğında Orııı n idnrll ind toplanaook 
satış komı yonunn ~ lmeleri ill\n olunur. 4725 9-12-15-19 

Halk vi dersaneler 
komi esinden : 

H nımlarn ' ı l\ı klcrc Turkç 
) zıp ol uma e lıes ıı kutun dor 

n l alo doktıloğrofı, fraıısızco u 1 

lngilızoo d r o oleı i bo loıııı tır. 

K ) lolm k ıslı) ılır 'omıkkomol 
mı ktohin • ımırfi<' t c ım lidirlor . 

Butun dtr lcr prır ısızılır. 4724 

5-10 

Adana inhlsarlar baş müdürlüğün
den : 

,f lıı ur tı 

:'\1u kırnt h ) i • lı zk •r luınin 
ikmci tok ıt l hJıl nıuom le ine 

r--------------~ 
Alsaray sineması 

'' Eshi Elhamra,, 

Pek yakında 
B t ıı hn n yeniliklere burun

muş olduğu lıaldo açılıyor. 

-
lıu nyın 15 indon itibaren bo 1 -
n rnk 5 l<ll nunuoy\ ol 934 torilı ine 
udaı d vom olunooaktır Aldka

dnrlu rın hu ınuddot zorfındo mıfu 
ctizdonlorı, iki r kıta fotoğrafları 
'c cllorindoki t zkorolerilo idaro-
miz nniracoutları. 4738 14 15 



rtrdk: 4 

Gayri menkul malların 1 
açık artlrma ilanı 
0 o s y .. rıumoıası: 930-1703 

Ceyhon icra nıemurluğundon: 
A: ;\Jacu r ~İrİleti 

B: Ceyhanda Arap Ah lurrnh
man o. Mehmtıt ~r. 

Aç•k ortırnıo 'ile p:ıroya r.P.v
rilecelı. gnyri menkulün ne olduğu: 
Bir parçot.ln 200 dönüm tarla. 

Gayri mı nkuiün bulunduğu 
mevki ,mnhoJlr si,sok oğı,nurrıar ası : 

Belediye ilanları 
-------------------------------------

1 
Gayri menkul malların I 

açık arbrma ilanı 
------------------ 0 o s ya numucnsı 933-1250 j 

Belediye riyasetinden : 
Şehir dohilinde bisiklete binecek olen kimselerin bir haftaya kotlar 

Btılıı<l iyoyc müracaatla f'hliyetname almalar1 ve bisikl('t kiraya ve
renlerin de lihliyotsız kimselere bisiklet verml'meleri ve aksi takdirde 
cezalandırılacakları ilAn olunur.4736 14 - 15 

• .-o\~ " 

Ceyhan icra memurluğundan : 
A: Macar şirkoti 

B: Ceyhan Haseki Z. MustnC:ı ef. 
Açık artırma ilo pııraya çevri-

lecek gayri menkulün no olduğu :2 
parçada 180 dönüm tnrln 

Gayri monkulün hulunduğu mcv 
ki , mahallesi , sokağı numarası : 

Ceyhan ÇiilikAt köyünde~ vaki ve 
tapunun 48 ve 59 No. da mııkny· 
yet tarla. 

Asri sinemada 
1- 'l ' · · · l .. .. k nuıındaıı ·> t•şrırııe.ırnı pcr!leu ıc guııu u ;ı 

" Çin geceleri,, 
. 

Esrnrengiz Çinin , garp halkıncu henüz bilinıniyen; 
verici mrçhuli\tı İ\.· indo g"çfln bir facia ! ... 

Oynayanlar h 
Ceyhan Koook oğlu mahallesi ikiz 
tepe mevkiindo 

Takt'r olunan kıymrt : Be
her döt.iimü dört l ırndı r. 

Gayri menkul mallat1n Takdir olunan kıymel : Beher 
dönümü yedi lirnılır. 

Ramon 
Şemis 

nuvaro-heferı ~ 
stone-varner oı 

Artırmanın yupıltıcağı y• r. gün, 
saat!: 15-12- 934 c•:martPsı gü
nü sont 10-12 arosındıı hükfim•t 
koııoğı önündo 

1 - işbu gayri m .. nku'ün ar
tırma şortnrımesi 25 - 11 - 934 tn 
r hinden itibaren 930- 1703 numnrtı 
ilo Coyhon icra dniresinin muayyen 
numar9sıııcls h"rkcsin görebilmesi 
için arıktır . ffdndıı y:;zılı olGnlur<lan 
f.ızla malOmnt almıı k isti yenler ,işbu 

ıartnaınoye ve 930- 1703 dosya nu
marasile ınemuriyetimizo müracaat 
etmelidir . 

2 - Artırmayn iştirA ..._ için yu . 
karıda "yazılı kıynıetin % 7,5 nis· 
betinde pey w~ya milJi biriBıınka
nm teminat mektuLu tovdi edile
cektir . ( 124) 

3 -- 1 potuk 81J hibi: a lacu kitler la 
diğer &Mkadarların ve irtilıı k hak
kı sahif lı·riı ıin gnyri menkul üvı
rindı•ki hoklnrını hususile foiz \'e 
masrofö dair olan iddialarını işbu 
ilAn tarihinden itib•uı>n yirmi glin 
içinde evrakı müsbitt- ler ile birlikt·• 
memuriyetimizo hıltlırıneleri icap 
eder. Aksi holde hakları topu si
cilile sebit olmadıkça sotış}bedcli
nin paylaşoır sındnn hori<' kaJırJıır. 

4 - Gösterilen güntle:artırmııyo 
ittirAk edenler artırma şnrlnam~
aini okumuş vQ lüzumlu malumat 
almış vo bunları tamamen 1 kabul 
etmiş aıl "e itibar olunurldr. 

5 - 'l'ayin eılilon zanınrıtlo gay
ri menkul üç Jefa hnğrılJıktan son 
ra en çok nrtırann ihıılo-edilir.An
cak artırınıı lıedoli mulı~mmen kıy
metin yüzde y• tmiş beşini butmnz 
veya satış ist .yenin alacağına riiç
hani olnn diğer 11lacııklılnr bulu
nup ta bedd bunlnrın o gayri men· 
hul ilo tc· min eılilmiş alnc ıkla, ının 
IDPcmuunılan fazlaya çıkmazsa an 

çok ortıı arım taahhüdü bski kalmak 
üzero artırma on beş gıin daha tem

dit ve onlıf'Şİnci günii oyni ssatto 
yapılacak nrlırmodo , bedeli s ıtış 
iste1enin olacağına rüçhani olan 
dığer nlacaklıların o gayrı menkul 
ile teuıin ı dılmiş oJs.cııkları ıııec

muundarı fızlnyıı ~~•kmok ~nrtil~ , 
eo çok aıtırona ihnle edilir. Höylo 
bir bed .. l t Mtj eılıleınezsa ihnl J ya
pılmaz. Ve satış tnlf'llıi düşPr. 

6 - G&yri ıııcokol kon lis:n11 
ihale olunan kimso derh:ıl veya 
verilen mühlet içinJc parayı ver · 
mPzso ibıı'e karnrJ fcsholuııorAk 

kendisinden cvvd en yiiks• k t<?k · 
lıllo bulunnn kim ·o orzctmiş ol tu
ğu beddlc nlmağa rnzı olursa ona, 
razı olmaz veya hulunmazso. h ı•men 

on br gün müdıletle artırmılyn 

çıkarılıp en çok nrtırnnıı ıhale cıli
lir. iki ihal., orı sınılııki Curk Ye ge
çen günler için % 5 ten hes3p olu 1 
nacak fuiz ve diğAr zarnrlıır nyrıco.' 

hükme hacet knhıoksızın memu
riyı·timizc• () nlıcıdnn t:ıhsİL olu11ur. 
Madde ( 133 ) 
Orıyri menkulün yuk:ırıda göste· 

rilen 15- 12-934tarı hinde Ceyhan icra 
mrmur hığu oılasır: da işbu ildıı ve 
gösterilen artırma şutnıımrsi <ln· 
iresind· sııt. lncağı ıldn olunur.4741 

Zayi muayene kağıdı 
Senel:k muayene müracaat kd . 

ğını zayi eyledim . Yunisini alaca-
ğımdan esk ;sinin hüknıü yoktur. 1 

Siptillide sebzeci 4744 
Ali 

açık artlrma ilanı -
O. No. 931 - 318 
Ceyhan icrn memurluğundan : 
A: Macar ~irketi 
B: Ceyhnı Jn )Jakinist Mehmet 

usta . 
Açık artırma ile paraya çenilo

cck gayri menkulün ne olcluğu : 
2 Parçada 794 metre ar sa ile bir 
Jükkt\n. 

Guyri menku!üıı bulunduğu 

mevki, ınahalle8İ,soknğı ıı uınarası: 
Konak oğlu mohnllesio<lo vaki ve 
tapunıın 18,36 vrı 14 numarasında. 
mukayyet 

Takdır olunan kıymet : 388 met
resinin beher metresi 79 kuruş vo 
406 metresinin 66 kuruş ve dük· 
kı\o 600 lira -

Artırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat: 15 - 12-934 cumart~sı günü 
sn.at 10-12 arosınJn 

( ALKOPAN CgVAT ) 

Uaş ve. diş . ağrıları; romatizma 
ve Siyatik sancıları için.kullanılan 

ilAçlurın en faydalı ve en t<'Sirlisi
<lir. J-6- l 2 ad~t kaşelik oriji-

nal matlent kutularda ht1r eczane-
den ısrarla arayınız umumi satış 

vo tsvıi merkezi belediye civarında 
kimyager Ahmet Rıza beyin <Yeni 
eczane) sidir. 15 

Artırmanın yopıl .. cağı yer, gün, 
seat: 15-12-934 cumartesi gü
ı, ii şaat 10-12 n r&sındıı Ceyh!ln 
hükfünct kon~ğı önünılo 

1 - işbu gayri.mı:nkulün artır
ma şart ı.amesi 25 - J J _g34 tnri· 
hinden i t • bnreıı 933-1250 numara 
ile c ., yfıan icra dairesinin mu ıyyon 
ııumornsında herk('sin görebilmesi 
için açıktır. İllln<ln yazılı olanlar-
dan fazla malOmnt almak isteyen
ler İşbu şnrtnamoye ve 933-1250 
dosyn numnrasile momuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 -- Artırmaya iştirAk için yu
karda yazılı kıymetin yiizlie 7,5 
nisbetinde ptıy voya milli bir Ban
kanın teminat mektubu tovJi adi. 
lecektir. ( J 24 ) 

l - işbu gnyri:menkulün arl r-
ıua şartnamesi 25-11 -934 tori- r 
hinden itibaren 93l - 318 numara Doktor 

3 - ipotek sahibi alaenklılarla 
diğer aldkadarların ve irLifJk hıık 
kı sahiplerinin goyı i menkul üze-

, rindeki hokln.rını hususile fuiz \'e 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilAo tarihinden itibnron yirmi gün ile Ceyhnn icra dairesinin muay-

yen numarasında herkesin göre
bılınesi için Açı ktır . lldnda yazılı 
olanlardan Cazla malumat almak 
isteyenler • işbu şartnameye ve 

931-3 J 8 dosya numarnsile me · 
muriyt:timizo müracaat etmelidir· 

2 - Artırmaya iştirAk için yu -
karıda yazılı kıymetin % 7,5 nis
bPtinde pey veya mılli bir banko.· 
nın teminat mektubu tevdi edile· 
ccktir . ( 124) 

3 - !potuk sahibi ulacaklılarla 
diğer elAkadarlorın ve irtifak hak 
k• sahiplerinin gayri m 1·nkul üze 
rindeki haklarını hususile foiz ve 
masro.fo dair olan iddialarını işbu 

ılıln tnrihin<len itıh9ron yirmi gün 
içinde evrakı müsbitf:'forile.hirlikte 
memuriyotimize hıldirmel~ri icap 
cılcr . .\k8i halclo hakları tapu sir.i
lil" sahil olmatlıkçn satış bedelinin 
paylaşrnusınd:ın hariç kttlırlar. 

4 - · Oöstnilcn günde artırmaya 
iştirlk edenler artırmıı şartname 

sini okumuş ve lüzumlu malOmat 
alınış vfl bunları tamamen kabul 
a'miş ııd ve itıbnr olunurlar. 

A. Melik 
idrar yolları hastahk· 

ları mütehassısı 
Belsoukloğımu yeni usullarln 

pr>k çapuk ve kati su rette tedavi 
eyler. 

Adres : Namıkkemal ilk mek-
tPbi kttrşısı. 4706 8-26 

Diş tabibi 
Yusuf Hüsnü bey 

lkirıci milli Diş tabipleri kon
gresine iştirtlk i~·in lstarıhula git
miş olırn Diş Tahibi Yusuf llüsnii 
bey avdet etmiş ve lıostalormı ka
bule başl:ım ışt• r.4733 4 - 4 

Sıhhat Ye içtimai muaYBnet mü:ıür
lüğünden • 

içinde evrakı müsbitt>Jerile hirlikte 
mem uriyetimize biltli rnıeleri icn p 
eder. Aksi hal lo h ·ıklnrı tapu sici-
lile sabit olmadıkça satış bedelinin 
pııylaşoıosıodan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde nrtırm oyo 
iştirAk edenler artırma şartname 
sini okumuş ,.e lüzumlu ınoltlmat 

almış ve bu oları t ıınamen kabul 
<>tmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tuyin e'-lil(•n z ıım ı. nda gay
ri menkul ür dP.fıı Lağl'ıhlıldıın son
ra en {'Ok artırana ihale edilir . An
cak artırmıı bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini huloıaz 
veyn satış isteyıınin olııcoğına riiç
hani olan ıliğer nlncnklılnr bulunup 
ta bedP. I bunhrırı o gayri menkul 
ile temin ~Jilmi:ı clacnklnrının rı . ec · 
muundan fazlnyn çıkmnzFa oıı ~·ok 
artırımın taahhüdü buki kalmnk 
üzere ortırma on boş gün ılııha 

temdit ve on beşinci günü ayni sa
atta y8pılncak nrtırmo<lıı , b•)doli 
satış isteyenin alocağma rüç.lıoni 

oları diğer olııcaklıların o gayri 
menkul ile temin edılmiş ıılacıık· 
ları mccmuundan foılaya ~~ ıkmak 

şartile, en çok artırana ihalu odi· 
lir. Böyle bir bodeJ olıJe cJ il e ın cı zs" 

Filme i14veten : Foks Jurn•1 

Y akuıde : Biiyiik Yngosla\•ya Kralıua ynpıları 

teferruat \'e tafeiliidle 

Bugün giindüz iki buçukta 

Hayalin sonu 
Bugün iki matine ikide, dörff« 
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Agfa,,, filmlerinin h• 
Dünyaca meşhur ( A G F A ! ~ 

:esi bulunur . Fiyatlar, dlğe r bıilll 11 

dur . 

-

Amatör işleri en kıs• ı 

·kare Atölye fotograflan, vesı 
dismanlar. 

Tal el1ed ('il tcn::ilallı La 
rlfe ile iicrd altmr . 

o•o 
FOTO COŞKUN : 

Yağ Canıi Cinn 

~ ----

5 -Tayin edilen zamCtnda gayri 
menkul üç de(u bağrılılıktan sonra 
en çok nrtırnno. ihale edilir. Ancak 
urlırmo bedeli muhammen kıymo 
tin yiizd~ yetmiş beşini bulmaz ve
ya su taş _isteyenin olac ığınu rüç
hnni olan dığer alacakl ılar bulunup 
tıı bf!ılel bunları (gııyri menkul 
iltl temin edılmiş alacaklArının mec· 
muundan.fazlaya ç ı kmo.z~a en çok 
urtıranın taahhüdü haki kalmak 
iiz .. re nrtırma on h ·· ş gün daha 
temdit ve on U"şinci giinii ayni 
saatıa yopılr.cak nrtırmrido., lıcdeli 

t5atış isteyenin olacağına riiç· lıani 
olan ıliğı•r olacoklılnrın o gııyri 
menkul ilo to ııin edilm iş alncak
lıırı mecmuundnn Cnzlayn çıkmak 
şartile, en çok nrtırann ihale edi
lir. Böyle bir Letlcl elJa eclilemc>zscı 
ilıal l yapılamaz . v.1 sotış h lebi 
tlüşcr . 

540 l!ra 35 kuruş bedeli keşfi 
olan Dörtyol kazası mu~yene vo 

tednvi evi tunı i ro.tı aı,;ık eksiltme 
usulile 20 gün müdtlt>tle ınünakn . 

ssyn konmuştur. ihale 2-Ktlnunu 
evvel-934 poz ı r:gürıü saat 14 do 
Dörtyol kazost 'i J.tl l\oymaknınlığm 
rei~liği altın<ln t ı'şekkül cıl"n bir 
heyl1t huıurıınılll yapılacaktır. Ta
liplerin teklin P.r i : Bu 'senr·yo mnh
sus 'l'rcnre Oıl ee ı fı·nni clıliy .. t vc-

ihale yapıhmoz Ve sat~ talı bi •------

düşor . lr 
Gazetemizitı 

Abone ve illin şartl 

6 - Gayri meııkul kcrdisine 
ihale olun n kimse ılerhal " "'Yn 
''erilen mühlet içiııılo pnrnyı ver 
a ezse ihale kıırarı fesbolunornk 
kendisinclen cvvcı l cn;yüksek tok
Jift bulunan kimse nızetıııiş ol
Juğu lnılt'lle almnğn razı olursa 
onu, razı olmaz :\'O)"l bulunmazsa 
hcımt'rı orı beş giin ıniidJetlo artır
maya rıkarılq1 en çok artırana iha 
le eılilir. iki ihale nrasınJııki fnrk 
\'O g~·çon günler İçin °/rı 5 ten he9ap 

s kalıın v1.1 knn ununn to vfı kıtn mu
vakkat trırn i notm vezn~ye yatırıl
dığına dair mokbuz vPya hıınka 

kefalet mektul..ııı ile birlikto ayni 1 

gün ve santtnn evvel yukarıda is· 
mi geçoo hoyetin rc:isliğine verme
leri lıhımdır. TaJiplerin hu husus
taki şartname ve e.vrnkı kc~fiyoyi 
görmek üzere Dörtyol kozosı Kay
maknmlığınn mürocont otnwlori . 

13--16 4734 

olunacak fııiz ve c.liğ -3 r zurarlar ay· 
rıcn hükme hac~t klllmoksızın me
muriyctiınizce ahcıtfon tahsil olu-

b - Gavri m rıokul kendisiııe 
" ihale olurıaıı kims~ dsrhal vııyu 

verilen mühlet İçinde parayı ver
mezse ihalo kararı fosholunarok 
kendisinden evvel en yüks~!k fok 
li(te bulunan kims.1 arzctm iş oldu
ğu be<ll1llo nlmAğa razı olurs!l ono. 
razı olmnz VP.yn bıılunmozso homon 
on beş giin müddetle nrtırm!lyn 
çık rı1ıp ım çok 3rhrnna ihale eıli. 
lir . .fki ihale arasın(ln.ki fark vo ga. 
çcn günler için yüzde 5 t~n hesap 
olun:ıcok faiz ve ıliğer znrnrlor oy
rıca hükme hacet knlmnksızın mo
muriyctimizce alıcıdan toJıc:ıil olu
nur.Mndde ( t 33 ) 

Goyri menkulün yuknrına gös
terilen 15-12-934 tarihinde c~y-
hnn icra memurluğu o fasır.cu işbu 
illin ve gösterilen nrtırıno. ş:u tıın_ 
mesi dairel!!inde satılr.cnğı ı lı'rı olu
nur . 4740 

nur . Madde ( 133 ) i 
Gayri menkulün yukarda gösteri · I LJ • • k d 

len 15- 12-934 tarihinde C•ıyhan icrııı C7lZmefÇl Q ln 
memurluğu odasında işlıu ilan ve ı Ev hizmetini görür .bir hizmetçi 
gösterilen artırma şnrtnomrsi dn . kaJına ihtiya~· vnrılır Matlıanm ı7.H 

resirıdu sahlacnğı iltln olıınur.4742 müracaotları . 

------·· . i lif 
3 Aylığı Uç , 6 aylığı altl , yıllığı on Jk. Iİ 

b. ıJllS 
Türkiye hariçi için bu ücretlere ır $ 

Şehir abonelerimizin gaf 
hususi müvezzilerimizle ~;1, 
bahleyin erkenden istedt b 
bır':"'kılır. Şehir için aylık" 
lairdır. 

* • * 
.. u,,ofl 

Ber defa konacak ilanların uç 
11

,11 
düncü sahifelerde her sabrı on I< r i 
ıam llıs..ıiyetindeki devamh uan!a ati 
pazar·hk yapıhr ve en ucuz bir fı'I 

• il rJ U111urn1 ,,, 

MeJı11ıel 
Adana 'flit~ 


