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Ankarada sergi evini Başvekil Hz. açtı 
ayramımız ve yabancı 

gazeteler 

'Türkiye Cumhuriyitinin yaphğı işler bü
ük bir milletin ölmiyeceğini ispat etti." 

~~------.-.· ... ------~~ •• 
lmanyanın reisi M. Hitler, Yüce On-
erimize kutlama tel yazısı gönderdi 

Var§OVB : 30 ( A.A ) Türkiye 
mhuriyetiuia on birinci yıl dö 
mü münasebetiyle ba hcı ga 
trler uzun makaleler ve Gzai 
ustafa Kemıl hazretlerinin fo
raflarını neşrederek Türkiye 
Cumhuriyet hükumeti idare· 

deki mükemmel ıöneaaıısından 
hsetmektedirJer. Yan resmi ga· 
le polskf', 'fürkiyeye en ami 
i bağlarla bnğlı olan Lehista
n Türk bayramını iştifak etti 

• oi ve bu memleketin yük ek 
iıinin idare inde cesaretle ta 

"p ettiği gayelere eri§eceğinden 
ti surette emin bulunduğunu 
ydetmektedir . 
Kuryer Poraııııi gazete!i <li

r ki : 
Türkiye ile Lehistan millet 

tinin nefi için müsalemct ptr· 
r çalıgma fikriyle birle§mi§ler· 
r . Bu fikir iki millot arasında 
ütekabil samimi dostluğu temi · 
t altına almaktadır . Askeri 
ıafilin aatiri efkirı olan Pals 
Zbrojna ile Ekspres Pranni 

Irk milletinin Reisi Gazi Mus 
a Kemal tarafından yapılan 
deni isJalııttı kaydederek di 
rlar ki : 
l~vvelce Lehi tanın parçalan· 

Uına itiraz etmiş yegane dev 
t olıa Türkiye, muazzam kal-

kınına hareketiyle büyük mille 
tin ölmesi imkanı olmadığını is 
bat etmietir . 

Berlin° : 37 ( A . A ) - Türk 
milli bayramı müna ebetiyle M. 
Bitler, GBzi hazretlerine bir tel 
gref çekeıek Türkiye ve onun ıe 
fi için en iyi tcmenniyatını ilılağ 
eylemiştir. 

Mo kova : 30 ( A.A ) - Tür
kiye Cumhuriyetinin on birinci 
yıl dönümü müna ebetiyle ov
yet Hu yo fen akademisi rı·isi 
M. Korbiu~ki, Türkiye maarif ve
kiline, Türk dili tetkik cemiyc· 
tine ve taıih komit r ine birer 
tebrik telgrafı göodermi§tir . 

Atina : 30 ( A.A ) - Türkiye 
Cumhuriyetinin yıl dönümii do 
layısiyle Reisicumhur M. Zaimis 
Gazi Mu tafa Kemal hazretleri 
ve Ba:. vekil M. Çaldaı is tA ı met 
paısya birer tebrik telgrafı göa· 
dermişlerdir . Yunan - Türk ce
miyt'ti de Türkiye sefaretine gi 
clerck t.:brikatt• bulunmuıtur. 

:StokhoJm : 30 ( A.A ) - Tür 
kiye Cumhuriyetinin on birinci 
yıl dönümü müua ebetiyle elçi
likte bllyü bir kabul resmi ya· 
pılmış ve buna bir çok 1 vrç ri· 
cıliyle sefirler i§tirak eylemiş 
tir . 

Tayyarecilik aleminde 

Uzak mesafe rekorları kuran yeni 
tayyareciler çıktı . 

Vzbon : 30 ( A.A ) - Porte· 
li tayyareci Hiimberto Kruz 1 

ra!n gelua haberlere göıe, Tuh· j 
ak ıle Bnsra arasındaki mesafe
Tımor'o doğru cle\Bm eden se-' 

hatinde önceden muayyen du- 1 
klruda tevakkuf etm~k izin ko-
tmiştir . 

Honolulu : 30 ( A.A) A\ustu 
lyalı tayyareci Kink fort imit, 

t 19,10 da karaya inmiştir . 
yalıntin ikinri safhası da birin· 
si kadar çetin olmuştur. Simit, 
ci adalariyle lfonolulu ırasın 
ki 5 070 kilemetrelik me afeyi 

' saat 50 dakikada katetmiştir. 

l.ondra : 30 ( A.A ) - lngil 
re - Avu turalya are ındıki 
va yarışını iştirak eden tayya· 
leıin son vaziyeti şudur : 

Stodart keza • ırh·ilden 20.5 
hareket etmi§tir . Mclro e, 

vça tle Voters dedir . Hevit 

Kay Konkuryde, Vrayt ile 
Oloııclo Kalkutıdı, av Buşirde, 
avies ile Hutl Kahrı ta, Brook 
Atiıııdı muvakkat bir müd · 
t için haraketten ıakıttırlar . 

Avdet seyahatine devam eden 
DU ile Valler, Allahabatta bu 

Mrlburn : 30 ( A.A) lok'un 
tayyareei oat 10,55 te buraya mu· 
vasılat etmiştir . Bu, İngiltere 
Avu turalyıı yarıfıııa iştirak eden 
tayyarelerden buraya gelenlerin 
altıncı ıdır . 

Honolulu : 30 ( A.A ) - Tay 
yercci King ford U\'a ile Houo 
lulu ırasındoki 2750 mil ınc afe· 
yi 27 saatta kat ederek buraya 
gelmi§tir . 

~~-------··--------~~ 
B. M. M. Reisi 

Kazım Paşanın konukları· 
mıza ziyafeti 

Ankara: 30 (A. A.) - Bugün 
saat 13, 5 tc mi ıfir nazırler şe 

refine llüyük,Millet feclisi Hci i 
Kaz.ım Paşa Hazretleri tarafından 
Anadolu kulübünde bu u i bir 

öğle yemeği..verilmiştir. 

Ankarada Balkan 
konseyi toplandı 

Ankara: 30 (A. .) - Bugün 
saat ond• Balkan itilafı kon -yi 
Hariciye V ~knletiode uıcUmen 

halinde toplanmıı tr 

____________ ! __________________ _ 

Bayramımız 
Komşu vilayet ve kaza
larda büyük merasimle 

kutlandı -Hodrum : 30 ( A.A )- Büyük 
Gazinin eseri Cumhuriyetin yıl 
döııüınii mera imi parlak tezabu 
ratla kııılandı . Büyük emek ve 
fedakar likla bitirilen su tesisatı· 
nın açılma mera imi yapıldı . 

Elih~iz : 30 ( A.A ) - Cum
riyetin 11 inci yıl dönümü bay
ramı şarımızda on binlerce bal
kın t zaburetiyle le it edilmiştir. 

Hize : 30 ( A.A ) - Cumhu
riyetin on birinci yıl dönümü 
şehrimizde çok parlak tczalıurat· 
la kutlandı . Yapılan ı ri mr•z. 
bahanın kü§al resmi yapıldı . 

llilı:cik : 30 ( A.A ) - Vila
yetimiz halkJ hüyiik bıyram1 ka 
ipten gelen coşkun tezahuratla 
kutlamıştır . Vilayet merkezin· 
de spor meydıniyle bir ilk mek
t bin re mi kü,.ndı yapılmıştır. 

Tekirdağ : 30 ( A.A )- Cum· 
huriyet bayıamı yüksek bir heye· 
canla kuthmdi. 

UJubor)ıı : 30 ( A.A )- Cum
huriyetin on birinci yıl dönümü 
büyük tezaburatJa kutlandı . 
Bir srıır.de hııarılın işlrrin kü 
şat re mi yapıldı . Köylare va· 
rıncı)a kadar her taraf bayrak
larla c1ooatı]dı . Gnce de fener 
atayı yapıldı . 

Bafra : 30 ( A.A ) - Cumhu· 
riyetia on birinci yıl döaümD par
lak tezıhuratla kutlandı . Bia. 
lerce halk ve mücsıcseJer, teşek
küller, sanayi fıbrikAlan men 
supları, mektepliler, lııılk fırkası 
ve Halkevi er ki'1111 merasime işti
rak etti . Her taraf bayraklarlı: 

toklarla sü lendi . Gece elcktirik 
teziynatı em alsız derecede oldu. 
Gece hükumet salonunda balo 
verildi . Bayram çok büyük bir 
sevinçle geçti . 

E kitelıir : 30 ( A A )- Cum
huriyetin 011 birinci yıl dönümii 

.,burada çok parlak tczahuratla 
kutlanmıştır. 1ü amereler, ba· 
lolar, konferan )ar \erildi se\ioç 
tezıhuratı abalılıra kadar ıür 
dü. 

iirt : 30 ( A.A ) - Cumhu· 
riyet bayramı binler c şehirli ve 
köyliinüıı iatirakiyle kutlandı . 
He mi geçit pek canlı oldu . Ge 
ce halkevinde balo \Crildi. 14,oner 
ılıyı yapıldı . Hatipler husu i 
kor ülercle hitabeler öylendi. 
Uc mi geçide iştirak eden kıtaat 
ve lıolk G11J tepe indeki Gazi 
heykeline çelenk koydular . 

Amerikanın 
Meksikadan aldıOı 

gümüşler 
-~.-.-·-

rc\york : 30 ( A.A ) - Ame 
riko hükumeti Mele ikadan mfi 
him miktarda gümll§ satın almak 
tadır . Eylt11 ayı içeri inde e\'· 
york federal Hezeıve bankası fil· 
lıakilcn verakruz ve hmpikodan 
3,000,000 ons gümüş getirtmiı
tir • Çin lıükfıınetiııce gümüş ifı· 
racatına konulan rUsum dolayı· 
siyle Amerikı hazinesi gümO§ 
mübayaasıaı ancnk Meksikadan 
icra eylemektedir . 1934 senesin· 
de meksika her ay 6,1000,000 
ons gümüş i tih al etmittir . Ki· 
nunusani ili Ağustos 1934 ara
sıodoki gUmD~ i tih ali 47,8.32,000

1 
onsa hıliğ olmuıtur . ı 

Ankarada sergi evi açıldı 
. 

Başvekil ismet Pş. Hazretleri güzel 
bir hitabeden sonra kordelayı kesti. 

Serginin '' Lozandan önce ve sonra ikti-
sadi Türkiye ,, salonu pek manaltdır • 

ANKARA : 30 ( A.A )- Mil
li iktiıot ve ta arrnf crmiyeti tı· 
rafmdan tertip edilen 1934 aana· 
yi sergi i, crmiyetin yeni yıptu· 
dığı sergi e\'inde hugfin Hıışvekil 
1 met paıa hazretleri tarafından 
açılmışlar . 

Açılış meraıiminde vekiller, 
mebuslar, büyük ve orta elçiler, 
B:ılknn antantı daimi konseyi 
a~lorı1 yeı li ve ecnebi matbuat 
mümessili hızar hulunmuştur. 

Milli iktisnt \'C tasarruf cemi 
yetiiumumi katibi Halımi ll. bu 
müoastbetle söylediği nutukta, 
huzuru ila merasime yüksek şe 
ıcf verdiklerindden dolayı Dış· 
vekil 1 met Paşa Hezrerlerine \'c 
i~tiraklerind~rı dolayı hazır hulu· 
nınları teşekkür ederek cemiye· 
tia kurulduğu günden sergi cinin 
~çıldığı bu giine kadar geçen dev 
re içinde başaıılaıı işlerden bıh· 
setoıiı ve demiştir ki: 

Şimdiye katlar kurulmuş olan 
sergiler bize 11n'atın en son veıi 
kaJariyle be1.enmi§ daimi bir ser
gi evine ihtiyıç göstermiştir. An 
kıra böyle bir müesse eden uzun 
zaman mahrum kalamazdı. 

İşte bu ihtiyaçlardan ilham 
alaıı milli iktiıat ve tasarruf ce
miyetinin teşehlıüsii ile if tilıar 
e<leceğimiı mimari esrlerimizdeıı 
biri olan AakaraJsr.rgi evi mey· 
elana gelmiştir . 

Hahmi bey binının meydana 
gelme i hu usunda yiiksek yar
dımlarını e irgenıiyen lıiikumeti 

miz]e mfüssesrler ve binanın ia 
şutında çalışmış olan fen adım
ları ilr. sanatkirlara \'e inşaat mü
müe eselerinc karşı cemiyetin 
ttşekkUrlrrini ifade edcrak söz
lerini bitirmi§tir . 

Müteakiben Hışvr.kil 1 met 
paşa bozretltri bir nutuk söyli
yerek sergi evinin kurdeleaioi 
kesr-rek sergiyi açmıştır , Başvc. 

kil paşa hazretlerinin nutukları 

şudur . 
Hanımefeııdiler , beyef~ndi 

ler ; 
Hu gUzel e eri, ergi evini 

iktisat ve ta arruf cemiyetinio 
çalışma ına ve onun ttşebhü 

süne borçluyuz . Cemiy "l 3,4 
sane ev\•el memlck~ua -çalış· 
malariyle umumi alakaya uyan· 
dırdı . Ve 3,4 sene içinde varlığı 
m memleketin her tarafında se· 
bat etti • Cemiyet mesai ve f ıali· 
yetinin bir gün eksik olmasına 
tahammül edilmez bir varlık, bir 1 

faaliyet vucudQ getirildi . Cemi· 
yeti huzurunuzdu bütiin millete 
karşı taktir \'e tebcil etmek be
nim için bir \'azif r.dir . imdı ser· 
giyi açacağız . ergi memleket 
için liizim bir unıurdur . Bunu 
erginin teferruutını gt"zip gönlii 
ğümUz zaman daha iyi anlayaca
ğız . ergiyi vakit vakit gezecek 
olnnler her kim e önünde dik
ka Ue cluraı•nklar, tetkik eclecek· 
ler ve aolaouya çalışacıklarılır . 

ergi memleket için çok fay 
- Gerisi ikinci firtikte -

Çıkmaza giren müzakereler 

Deniz işleri müzakeresinde Japonlarla 
Amerikaldan uyuşturmak çok güç .. 

--~-------4·--------~-
Londra: 30 (A. A.) - r§re 

dilen re mi bir tebliğde Ameıika 
ve İngiltere murahha l•rı arasın
da müzakerelerin yeniden ba§l• • 
clığı ve bahri müzakeretın ıon 
safha l hakkmcla aralarıoclı fikir 
taati eclilıJiği hilrlirilmektr.dir. 

I..oudrıı: 30 (A. A.) - İngiliz 
ve Amerikan murahhasları arı
eınıla bahri me aile ıit olarak 
cereyan eden mHzakere, İngiliz 
murahhaslarına Amerikan mu 
ralıhaslarııun umummi tonaj mü· 
avıtiyle her memleketin hu usi 

mecburiyetlerini telif yolunda 
büyük zorluklar görmete olduk· 

larmı!ınlatmı§tır. 
Hunıl rağmen muralıhalllar 

arasında lmgünkii çıkmaz vaziyete 
ıağmcıı müzakerelerin devamı 
lüzumu üurinde:nıutabakat haııl 
olmuştur. 

Her iki memleket murahhas· 
lerı bugünkü 'vaziyetin çok t•iddi 
olduğu ve mllzakerelerin yllksek 
Lir ueliceye varma ı için her te 
yi yapmak liıımgeldıği üzerinde 
de mutabık kalmışlardır. 

Amerikan muralıha ı en arzu 
etmediğimiz vaziyet J ıponya ile 

aramıztla bir ilıtilllf lıa ıl olma ı· 
dır demiştir. Fakat gerek Ame 
rikalılar, grrr.k hıgilizler Japon . 
yı ile bahri mü avala aleyhtar 
buluıımaktıdır. 

Amerikan mıhnfili gayet b,.d. 
hin bulunmaktadır. Çünkü Jn 
porıynuın bahri müsavat haricin
de bir ureti halli kaimi uleceği· 
dair hiç bir cmmare lllC\' ut de 
ğildir. 

Loıulrr: 30 (A. A.) - Bnbri 
mlizakerelcr matbuata gayet hcd· 
bin makaleler ilhnm etmekte ve 
gaıcteleri bu urcıle dli akşamki 
bedbin J' halı•ti ruhiyeye trrmii 
mın olmaktadır. 

Uütiio gazeteler mlizalcert!I · 
rin Lir çıkmaza girmiş hulundu
gunu \'e i i bu vaziyetlrn çıkar
mak içio mucizr)C ilıtiyaç oldu 
ğn nokta ıncla müttrfiktir. 

Londra: 30 ( . A.) -:Anıe 
rikan muu,bbası M. l 'orman Da
vis'in ralıatSJz olma ı dolayı iy!e 
bugün bahri müzakerclHe devam 
c<lil~memiş ve hiç bir içtimı ol 
mımışllr. 

Londra: 30 (A. A) - 1bgiliz 

- Gerisi ikl"cl firtlkte -

Vazife ve deve .. -·-Çukınndır hu {itunn yozı yazma· 
ğıı vokıı bulnınıyorclum • Allah razı 
ol u ıı ıelgraf idaresinden ki , bana 
bugün lt>krar buruda kalrm yörürıuek 
fır ııtım \'erdi : 

Adaııoda , po ıa ve relgraf ha 
mlidiirliiğU diye bir nıokaw var. Bu 
makamın bir bo mildlirü v onurı 

mai ·erinde dı"' • nnırız ki , hir iki 
mangayı dolclura<'ok kadar mrmuru 
\•ar .. Bu mokanizmenın i i gücü , 
po ta ve telgrof ervi !erinin düzgihı 
girıne ini temin f'lınek olduğunu be§ 
yaşındaki çocuk hile lıildi~i holdr • 
lıı•r rıl'dı•n e bu i ler bir tlirlU yolu· 
nn girmedi gitti • 

Aylardan. yıllardanhPri kalı po • 
ıo İ§lcrinin lıozukluğurıdau, kalı tel . 
gernf rrvislı•riııin dıizen izljğiııdcıı 
madde \C w iko gö ıererck şikt'i)ı t 
ederiz. t>dt>n onra huş müdürlük • 
liitf,·n hu ~ik )etlı"'rimizlc nlfıkolım ı r· 
lor ... nıma u~ azık ki bu alUko ; 
şiku ' f'I ıııe\ zuıınu ortodoıı knldırm ı· 

ğo değil , §İku)'t'l edenleri 11 tıırm . 
ğo motuf bir zihni •etle ve uıun 

uzun to\'zilıler günererek işi örtlı 16 

etnıf'k mak ndımu temiııi lurzmrla 
tecelli e)•ler • 

{)ç diirr gün Hncı•, lıir yazı yoz· 
ılık ve ıelgroflorıımzın l tonbııldon 
on üç , Ankarodon da ancak dokuı 
saatte g ·ldiğindı·n ,.iku ·eı ettik . Ve 
h r zaııınnki gibi ha miidür bryden 
bir ta\Zilı nwktulm bekledik ... ,e
den e c çıkmadı • Belki o yazımızı 
görmrmi lı>rdir di •c bugihı yeni bir 
\'C ika ile kt>ndilt•rioi ıekrar muhntap 
etmt>k i ıi1onız : 

114 Ankora 11140 numara \t> 

30.10 tarih ' '" nal l:l dı-. verilıuiı 
bir lc--lgraf 3220 numnrn \'C uat 24 
de Adnna rclgrafhane ince alınnıı~ 
ve hittnlıi bizf• ele hurıdorı hir miid· 
det oıırn gr.lıııi tir. Arodo geçen za· 
mon dokuz. eontıaıı fazladır. 

oııra ; 

107 1 toııbul 2®.l numara ve 
30- 10- 34 ıarilı .. ,c aat 14,45 dr. 
verilmi bir rrlgraf ; 3237 numara 
\ ' C erli• i gün not 7,45 di', }tini §Öyle 
hö ·le 18 aaı onra dana h lgraf 
lııme iııcı-- olıııobilnıi . •• Çok gıir· 
me) ini1.; biraz di ini ık o , trenlerde 
d hu kadar ürot rldı• etmek ka· 
bildir ! ? . 

O halde• i meli, ho. miiclilr he) df'n 
onıyorıız; hu niçin höyl,., oln or ? 
Bıı grcikıııc-. ı inile hiç nlfikalaııdılar 
mı ? .. Alitkaloııclılar o nn ıl bir tı--· 
chhii le hııluııdulor \'e ıe cblıii lr· 

rinden ne gibi Cf'\' DI' aldılor ? Tc•I· 
gruf eni lerirıdrn lwkleocu ıirRli 
lt>nıin cdt>crk kudrer 'e \'a ııadan 
mahrum i ·ler niçin bunu bir" Tav 
zi.h,.i,I ) ıırtlu nnloıınadılnr?Bnşnıti· 
durllik mnkıımınm imdi ~ korlar ga· 
zerelerl' n:r.dı~ı '• 'fo,zıb ,,ler, niçin 
mutlakn o nıaknnıırı eınrindr. bulu 
nnn ıe kililtı nppıık go ı rnıek çrr· 
ÇC'ff' İ il; gı>çnıcdi ? 

lı'nzlo pnro 'Prl'rt"'k mulıalıerf'· 
sinde ~irnı knznnm k i te · c·ıı bir 
)' ıırrrıı · ' 'C bir gazt'IPcİ 1 ıfoıilr ıra
ladıAımız hu orgulnrı çoğaltmak 
mıımkıiııdUr ve hiz "" akm hir 
me ııl makam di ·e tanıdığımız po ta 
\'~ lc•lgrof ho miidiirlUğUne tf'\dh 
f'ttiği miz bu orgıılorln da olııı?. u 
mak adı glittULUlıııüzü Hylemı•ğe bil· 
mem ld huc ·r ' 'ar mı : 

l~INiu, hc>klcnl'u çabukluk ve 
dnı~ıılikle llrıiıiilıııı· iııi ... 

Hunu i tl'mPk na ıl bizim lıak
kırıı~ı a, hu dilt•ği f nİnl': getirınf'k 
d~ ö. 1 ~1~". po 111 • V" lelgraf haşımi· 
ılurlu~unilıı vnzıf1-. idir llc•r ·r , . · \azı ı-

'l ı--elıılııc• lıoıo olnıll ın - clı•\•eye 
hl'lı?.cr; vnıifı•dnr rlcı çolıoırn •. Bi
ıı~c•nnll' lı • çoh ıılığı iizt>ri nı- ulan 
hır odamııı dı"\ n 'ı • • • • • • ·- ı ı gurmr ını 111 · 

tı--mck • en hıı İl moııtık ahihinin 
hile do~ru lrnlaca~ı lıir dilektir ilB 

rıırız • 

Mlmmuı 



Firtik: 2 ( Türk Sözfi ) -
Güney Yurdun konar 

göçerleri [ * 

ı Çıkmaza giren 1 ] 

1 müzakereler 1 ( ŞAR SAVALAR~ 
] ! - llirinci firllkden artan - 1 H d EIA . 

Ben bu yazı yarışına bir öndü! 
al yım diye girmedim . Yıllardan 
beri bu uğurda çahşmış olanların 

) amaçla unda benim de yıllarm 
emekleri içiode yuvarlanmış biri 
olduğumu tanıtmak istedim . 

<'Cenupta türkmen oymakları» 
adıodaki dört bitiğimde konar gö · 
çerler arasında devşirdiğim öz 
Tiirk dilini • öz Türk duygularını 
belki siz de okumuısunuzdur . 
Bu göçebe türkmenlerin &a} ı..mı 
ve bir bakışta adlarını olsuo 
öğrenmek l>ir iıe, bir gidişe vara· 
yacaktırumudiyle söze baıhyorum. 

Güney Yarduo yazılarında , 
yaylalarında , kışlalarında barının 
80 den çok göçebe türkmen oy
makları bulunmaktadn . 

l Bunlardan : ( Maraşta ) 
{15 ) obanın ( 900 )çadm ve(S800) 
ze yıkın sayısı .. 

2 - (G. Antapta ) ( 8 ) oba 
( 720 ) çadır ve ( 2950 ) d~n çok 
sayısı . 

3 - Çukurovada ( 40 ) oba 
( 2200) çcdır ile ( 14000 ) den 
aı olmıyan sayıı:n . 

4 - lçelde ( 26 ) oba ( 1700) 
çadır ve ( 10700 ) ze değin sayısı 
değerli bir kümedir . 

Bugün Güney Yurtta ( 89) oba 
( 5520 ) çadır ( 33450 ) çoluk ço· 
cuğuıı , arı yiğidin birikmiş oğuz 
suyunun adlarını yazacak olursak 
okuyucularımız bu çokumıuz [l]ya· 
,ıyan türkmenleri daha iyi tanımıı 
olacaktır. 

A - Maraş obaları : 

[ Elbeyli , Honamlı , Hayta , 
T(cirli , Cerit • Avşar , Sanlar , 
Ulaş , Karalar , Çepni, idil , tUrk 
men , Yahşılar , Horzumlu , San· 
keçili) adlariyle anılırlar . 

Bunlar , yazın : Berit , Binbo · 
ğa,Nurkak, Ahır dağlarında yaylar 
Çulcurovanrn, Ilıkceyhan boyundı 1 
Dörtyolun , leçesinde ve Tecirli 
içinde kışlarlar • 

B -Çiaziantep obaları ; 

(Barak , SavcuJu , Bayındırlı, 
Hotamh , Hamath , Küsyanlı , 
Karalar , Demirciler J adll'riyle 
anahrlar . 

Bu obalAr yazıo : Bozdağ , Be· 
rit , Nurkak , Ahır dağlarrnda yay· 
larlar ve kışın : türkmen içinde 
(Colap verakacın) kuzayanda bu
lunur]ar . 

( J ) ÇOkıım UZ - peri an , demİ· 
yt>t halinde olmayan • 

Yazan : A. !Uza 

C -Çukurova obaları : 
[ Beydili tiirkmen , Akça ko· 

yııolu , Karalar '.~oyunlu. , Boz· ı 
doğan , Sarıkeçıh . Bakşıs ı Saçı· 1 

karalı , Kçşaflı , Karabacılı . Hay
ta , Tecirli 1 Cerit, Çecelli Mene 1 
menli , Avşar , Varsak , Karaka j 
yala , Tekeli , Kösrelli , Kaçar , ! 
Hooamlı , Karagöçer , Telli , Bo 1 
lacalı , Karageçili , Horzum , Ça· 
kal 1 Karasaçılı , Ulaşlı , Elbeyli , 
ç,pni , Tahtacı , Sarıtekeli , Ka
rakoyunlu , Bayandırlı , Kürkçü 
ler 1 Araplar , Ballıcalı ) adlarını 
alırlar . Bunlar yazıo Aladığau 

üç kapılı , Banayla , Demirkazık, 
Taşban ; Kezıu dağrnın Balurdağ 
yaylalarında; kışm : Yürükeli, Sey· ı 
haoboyu , Leçe ve Toprakkale ile 
Tuzla kıılalarmda kışlarlar . 1 
Ç- İçel obaları : 
---~-

[ İmamlı , Tırtar , Koyuncu , 
Çiriş , Kıyacı , Sandallı , KaTake 
çili , Kocabasanh , Kösrelli , Ka · 
raçadırlı , BoynuinceH , Keşafh, 
Karahacılı , Avşar , Cerit , Bola· 
cah Hooamlı , Karakoyunlu , Ka· 
ramanı. , karagö~er , Haytalar , 
Karalultı , Beydik 1 Bahşis , telli, 
Kaçar adlariyle anıhrlar . 

Bu oymaklar yazın Aladağın 

maden yayl~larıyle Bulgar dağı· 

um Bulgar Bozoğl11n , Bulgar su· 
yu , Sogaolı , Barcin , yaylaların· 
da kıŞıo Mersin - İçel yoluoun 
Güneyinde Viıen şaı ve Kız kulesi 
ile Sandaldağ , Erdemli , Mut ve 
Anamur ovalarında barınırlar . 

Bunlardan sonra Afyon Elbe
ğiude : [ Sırıtekeli , Karabacılı , 
Kızılışıkla , Manav , Sarıkeçili , 
Türk , l\lanarili , Kaçar , Güzel 
beyli , ] adıoda dokuz oymağın 
( 172 ) çadırı . 

Oenilli Elheğiode : Çalhbal , 
Babaoluk, Akoluk , Karababa ] 
yaylalarında ( 15 )çadırlık bir oba. 

Milas keotliğinde : [ Kara -
mania , Baharh • Ovalı ) admda 
( 60) çadır. 

Antalyamn Almıdağ yayla
sında ; ( 40 ) çadırlık [ Tombul ] 
obası vardır . 

Güney Yurdun bu abalar1 daha 
sıkı bir araştırmaya başJanmış 
olursa bu konar göçer ıayııı bizim 
umudumuzdan daha yukarı çıkar. 

Bu yıl, Güney Yurdun bir kaç 
bölük göçebesi yerleşmeğe baş· 
lada. Göreceyiz ki bir kaç yıl sonra 
bu özlüklerimizio hepsi bir Yurt 
ısı olacaklar ve ( 900) yıldır çek 
tikleri bunluklıudan kurtularak 
baylıklara kavuşacaklardır . 

. ay arpaşa - azız 
rrsmi mahafili dün:deniz ınfüa· 1 

kerelerinin kat'i kararının, Japon- 1 Ar~srnda yahıklı vagonlar 
larııı ileri sürdükleri toptan to işliyecek 
ııilato hacmi rakkanııııa bağlı ol· 
duöunu ihsas ve şunu ilave edi -

" yorler: 

Bu rakkam Japonlar tarafan
dan güçlükle erişilebilecek Jc,e 

cede yüksek i~e belki lngilizle
rin mukavemeti azalabilir. Fakat 

Jeponlar İngiliz filosunun mü
him miktarda azalmasını icabrt 
tirecek bir rakkanı teklif ederler-! 
ae İngiliz mukavemeti kırılmaz 1 
bir şekilde olacaktır. 

Zannedildiğine göre Japonlar 
kendi donanmalarını takviye ede · 
cek ve Anglo Sa~soo devletleri 

ninkilerini hissedilir deracede 
ozaltacak bir rakkam teklif ede 
ceklerdir. 

Bu tekliften başka tedafüi ve 
taarruzi silahlar hakkında iddia-

lan da vardır ki bu İngiliz ve 
Amerika tezlerinin aksintdir. 

Londra: 30 (A. A) - Deııiz 
müzakereleri matbuatta dün ak· 
şam hiikiim süren, oldukı;e ka· 

raolık efkarı umumiyeyi aksetti· 
ren makaleler illısm etmektedir. 
Hemen bütün gezetel,•r, mlizake· 
relerin bir çıkmaze gireceği fik 

rindedirler. Üç devlet yalnız Su
per clretnotla,ın deniz kuvvetle 

rinin başlıca unsunı olduğu hak· 
kında mutabık kalmışlıııdır. 

Londra: 30 (A. A.) - Bugün 
yapılması kararJaştırılaa Japon-

vmerika deniz görüşmesi .M. Nor· 
man Devisin geçici bir rahatsız 
lığıodan dolayı yarım bırakılmıştır. 

Londra: 30 (A. A.) - İngiliz 
nazırlariyle Amerika deniz muta· 

lıassısları arasında dünkü istişa
reyi miiteakip bahri müz.,kerat 
yeni bir safhaya girmiştir. 

---- - ·------, ·•·91-.--.---
Samsun hakkında 

bir kitap 

« Samsun hakkında yazılmış 

bir kitabın yakında neşrolunaca
ğı bil<lirilmektf'Ôır . Bu kitabuı 

muhar,iri olan M. R Vadala do 
kuz sene müt~madiyt>n Fr~ıısaDın 

Samsun konsolosluğunda bulunmuş 
ve son zamaqlarda Korfo konso · 
losluğuna nakledilmiştir . 

Evvelce Samsonda Fraosanın 
meslekten olmıyan bir konsolos 
ajanı tarafından idare edileo bir 
&janlı~1 vardı . Fıansa hükumeti 

Haydarpaşa ile E liziz arasında 
haftada iki defa yatakla vagon 
işliyecek , yatakla vagonlu trenler 
cumartesi ve salı günleri Haydar · 1 
paşadan hareket edecektir . 

'takında Mersiııle Ceyhan ara· 
~ıında da ilave olarak iki tren da 
ha işliyecek ve lıu treoJer Mersin 
den kalkıp Ceyh•na gidecek ve 
Ceyhandan Mersine döoecektir . 

Şar meclisi bngiin 
toplanıyor 

Şar meclisi bugün saat on beş 
te bt>lediye salonunda mutat top 
lantısını yapacakhr . 

Ehli hayvan sergisi 

Hayvanlara num~tra verme 
işi dün akşam bitti 

Ehli hayvan sergiıi yaran ıaat 
dokuzda kumlukta merasimle açt· 
lacaktır . 

Sergiye girecek bay~anlar içio 
numara işi dün akşam bitmiştir • 

Sergiye yirmi sekiz kısrak gir· 
miş ve bunlardan on ikisi birinci· 
lik , ikincilik ve üçüncülük kazan· 
mışhr . 

Sekiz sergiden hepsi , yirmi 
bfr inekten onu , yirmi boğadan 
sekizi , elli taydan yirmi altısı bi 
rincilik , ikincilik ve üçüncülük ka· 
zanmışlardır . 

Ruam mücadelesi 
devam ediyor 

Vılayetimiz içinde ruamla mü· 
cadeleye ehemmiyttle devam O· 

lunmaktadar . Şimdi,te kadar ilaç 
lanan ve muayene edilen bayvau· 
larıu yekunu üç bini geçmiştir . 
Mücadeleye devam olunmaktadır. 

Heykeltraş Hadi bey 

Uru önderimiz Gazi Hazretle
rioin Cumhuriyet meydanına di
kilecek olan heykellerini yapmak· 
ta olan beykeitrar Hadi hey lstao
buldan şarımıza gelmiştir . 

ismail Hakkı bey 
--.,.._-~ 

Üçüncü komiserlikten ikinci 
komiserliğe ter1~ edildigini yaz · 
<lığımız İsmail Hakı bey Muğla 
vilayetine tayin edilmiştir. 

Nebatat hastahklar1 
mütehassısı 

Ankarada serhi • 
evı açıldı 

1925 senesinde M. Vadalaya , bi 
rinci sınıf bir koosolosluk tesis 
etm k üzere Samsuna göndermiş .. 

Nebatat h11talıkla11 müteba1· 
sısı J{euf bt-y sl11j görmek üzere 
Ziraat vekaleli tarafından Aaka 
raya çağırılmıttır . 

- Birinci Flrtlkdeıı Artan -

dalıdır. Ve mesaisi bizim için da
ha verimli olacaktır. Gezdiğibiz 
zaman göreceksiniz ki sergi için 
çok çalışılmıştar. 

Buyurun arkadaşlar, bu ser· 
giyi hep beraber açalım ve eser
leri zevkle tet~ik tdelim. 

Başvekil Peşa Hz. ve davetli 
ler sergiyi lıaştan başa gnwişler 
ve cemiyet umumi kattbi tarafın· 

dan kendilerine izahat verilmiş· 
tir. Başvekil İsmet Paşa uazret
leri, başardıklan bu güzel işten 
dolayı cemiyt"te teşekkürünü Vt! 

1934 sergisine iştirak enen milli 
müesseselere takdirlerini ifade 
buyuımuşfardır. 

Bugün açılışı yapılan 1934 sa
cayi sergisinin en bariz hususiyeti 
hu kadar güzel ve tamamen mo 
dern bir sergi · evinde bir çok 
mılli müe seselerimizin mamulat-

tarını teknik bir cepheden teşhir 
1 

etmekte olmaları değıldir: hu bu· 
susiyet daha bugün açılış meraı:ıi-

minde bulunmuş olan herke· 
sin çok büyük dikkat ve alakası· 
nı üzerine toplamış olan ve cemi 

yetin huırladığı ( Lozandan önce 
ve Lozandan sonra iktiı:ıadi Tür
kiye ) adlı salonrladır. 

Bu salonda son asırlar<la Tür· 
kiyenio geçirdiği iktisadi istiba 
leleri kısa çizgiler ve formüllerle 

gösterilmekte ve Lozao muahede
sinden önce Türkiyt"nio iktisadi 
esareti ve Lozamlao ıonrıki Tür-
kiyenin hür ve müstakiJ kalkınışı 
karşılaştırılmaktadır. Tarihi bir 

seyr takibrdilertk grafıkler rak
kamlar temsili resimlerle bu iki 
.fevrin en canh bir ımrette yaşa 
tılchğı hu Balonla Ankara sanayi 

1 

sergisi adeta bir mekteptir. 

tir. Bu tedbire tevessiil bir za· 
rurct idi . Çünkü Samsun Türkiye· 
ain Karadeniz limanlarıom en 
mühimmi halini almakta idi. Yu· 
narılılarrn Anıisos adıoı verdikleri 
Samsunun yirmi beı asırdan ıiya· 
de devam etmiş olan bir taıibi 

vardır • Samsun Avrupa ve batta 

Amerika ile doğrudan doğruya 

münasebetleri olan bir pnargab 

idi ve bugün de öyledir . Samsun 
Türkiyenio şimendifu hı.th ile 

dahile bağlı olao yt'gane Karade 
ııiz limanıdır . Bundan mada Sam · 
suo yeni Türkiyenin vücut bulma 

sıoı ve kendisinin riyasetine gel 
mesine yarayan berekete ha§lamak 

üzere, 19 ma)·ıs 1919 tarihinde 
Samsuna çıkmış idi . 

Bu kitap herek oryantalistlere 
ve gerek ticaret erbabına faydalı 
olacak bir eserdir ve gayet güzel 
bir lisanla yazılmıştır . 

- La Masejerdalen -

Niyazi Musa bey 

Orhaneli hükumet tababeti va. 
zifesini ifa edtn dolctor Niyazi 
Musa bey sıtma ve muaveneti içti 
maiye vekaleti tarafmdan rokfel. 
ler hesabına Almanyaya gönderil
miştir . 

Niyazi bey iki yıl Almanyada 
tahsil gördükten sonra vekaletin 
göstereceği yerde vazife' görecek· 
lir . 

Mumaileyh liıemiz .~en en iyi 
derecede mezuo olmuş ve tıp fa 
kültesini birincilikle bitirmiıti . 
Niyazi beyin hükumet tarafından 
takdir e-dilmesi lisemiz için de hü· 
yük bir şereftir . 

• 
Kaçak kereste 

Keıesteci Muıtafaoın dükk• · 
nmda altı tane kaça~ kereste bu
luomuı ve ahnarak orıqao daire 
sine teslim edilmittir . 

Kaymakamlaran 
toplantlsı 

Vılayetimize bağla kaza kayma· 
kamları bu ayın dördüncü pazar 
günü Vali Tevfik Hadi beyin re· 
iıliği altında toplanacaklardar . 

Hastahaneler teftiş 
edildi 

Vali Tevfik Hadi bey rdakat
lerinde Sıhhat ve içtimai muave
net müdürü Doktor Hüsnü Mu 
bittin bey olduğu halde dün ögle 
den evvel şarımızdaki hastabaoc
l"i teftiş etmiılerdi . 

Mektepler bugün 
açıllyor 

Cumhuriyet bayramı dolıyı· 
yısile üç güodcnbnri tatil Lulu· 
nan orta ve ilk tibıil m~kteple· 

rinde bugünrleo itiöareo deralere 
baılanacaktır · • 

İki hırsızhk vakası oldu 

Mustafa oğlu Hüıeyin adında ı 
birisi İzzet oğlu Hüseyinin bir p1l· 
tosunu ve Mehmet oj'lu Habibin 
de bir cıketini çalıp kaçarken ya· 
kalanmııttr . 

§ Mebmd oğlu Hasan admda 
birisi polis karakoluna müracaatla 
dükkaoıoın önünde yere gömülü 
su tulumba11nın bilmediği şah11lar 
tarafından çalıodığılll ıikayet et· 
mui üzerine t11bkikata beılanmıı· 
tır . 

Bıçak tHşıdığından 

Mü'mi~ oilu Veli adında biıi
sioin üzerinde bıçak taııdıiı gö· 
rülerek alınmış ve hakkında zabıt 
tutulmuştur . 

----·······--......---
İtalfıa kadını 

• • 
ıcın • • • 

Faşit fırkası , Faıist kadınına 
vazifesioi öğretmek için üç 'yük· 
sek mektep acmaıtır . Mekteple
rin açilma merasiminde Maarif Na· 
zarı ile faş ıst fırplıı umumi kitibi 
hazır bulunmustur . Maarif Nazin 
İtalyan kadınına terettüp eden va· 
zife hakkında uzun bir nutuk söy· 
lemi§tir . 

Faşiıt fırkasa umumi katibi bu 
üç mektebin muvaffakiyetini te· 
menni ettikten sonra demiştir 

ki: 
Kadınının etas vazifesi ailede, 

mektepte, yardım !tlerinde , fab· 
rikalaeda ve köylerdedir . Faıiıt 
rejimi böyle kadınlara muhtaç· 
tar . 

Kadın hakkında Mussoliniain 
prensiplerini takip edeceğiz . Ka
dın "bOtüu faziletleri 6ğrenecek 
ve öğretecektir , 

F aşiıt kadını ıu fnıletl,.,ri öğ· 
ı enecektir . itaat fazileti, iş fazile
ti , iyilik fazileti ve sadakat faıi· 
letidir . 

Nutuklar bittikten ıonra ge,ek 
Maarif Nazırı, ve gerekse f aıiıt 
fırkası umumi katibi mektt.p bına
larını gözden geçtrmitlerdir . Bu 
bioalar modern cil\ızları ihtiva 
etmektedir . 

-il Popolo Dltalya-
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k .• Suriye • Tür iY ___..., 
Halep - (Elfık 

··ddet zeteleri bir mu 
ve Lübnan yüce 
Dömartt lin P&F 
ken Ankııraya uğr: 
Türk bnkumet . ric~ 
ğini ve Suriye ıle . 
daki prüzlü iolerıo 

budutluda kaçakçılı~ 
bir de hususi itıJif. 1 

yazmışlardı . Bu .. ~!t. 
bir de ticaret '"'-"'" 
SuTiye-Türkiye ti 
ıaf yollar1 tenıirı 1 

F•kat MarlilJ• 
kuu ve Franııaıo 
him icraata geçcıı•t 
si hu ziyareti tecil ' 

Yüce komiser .;t 
nasip bir zamaad• 
Ankarayı ziyaret 
ıu devleti alakadar 
leter etrafında raı 
ricalilc temas edec• 

Mısırda mjlhidl 
• 

bekleP1 

Kahire - Kralıo 
dtn güue iyileflD . 
yadan sureti busuıı1 
leo doktor , Kralı• 
maaı f üzeriue tekti; 
dönmnıtür , (V~ft)bit 
manlarda görüout 
liyete a-cçmiştir · f. ft 
teırii bayatın iadetl, 
tonun içlimaa daveti 

teşebbUılerde bul 
lantılar yapm•ktıd~• 
him inkiliplarıP ı 

yor . 

Hicaz demir yol\J 
Şam - Buuda 

Hariciye veziri fuıt 
caz demir yolu halık 

bulunarak bu yolu• 
edilerek mDoalcalitl 

Hicaz bOkumetioİJJ fi 
yardımı yapıcıiınJ ~ 
etrafında konuıol• 
verilmek üzere )le 

1 
bir kongre açılac•i'' 
tir . Koagreye düPf 

'eıindeki İslimlıı tit , 
lar davet edilecek 

Suriye ilk mek: 
Fransızca kal 

•f" Şam - Maarı • d 
benin ana dilleriDI ·çit_ 
nebilm~lerini teoıio 1. 

teplerin birinci ve i 
rında okunan f ra• 
ni kaldırmııtır · 8 11 

·'bat~ cek seneden ıtl edil 
nıfla ra da tef mil ,'j 
ıuretle ilk mekteP1\pı 
tedrisat kaldırıiıc• 

·-----:ti,, 
Kahrolsun f-tı 

bağıranlar• 
. ~ ... ~ 

Dublio : 30 C. >-· ~ 
yanın yeni DubhO · 

Kalmanın kabul ıoe J ;ı 
"' Kahrolsun Bitler 

sok• ranlar olmuotur · eef~ 

hgın kısmı azamı . ~
tarsa da küçük b•; .. .,ıt 
reıi proteıtoya kal • i 

hl" eııO Taelmaoio ta ıy -' 
Bitlere muhalif be1' 

tılmııtu . " 

Siya Kralı h~ 
~·)·' 

Banglok : 30 ( ~ 
telerin Kralıa Fr"~ 

ıerı 
si9den bah,etme 
muştur. 



Yeni Türkiye ve 
yeni Almanya 

~~-------·------~~-

Türkiycdc biz, dostlarımız • 
r•sındayız . Memlekete ayak ha · 
•ar basmaz basıl olan ilk tesir ve 
İbliba budur . Burada ikamet u· 
ladıkça bu tesir ve intiba o nis 
bette kuvvetlenir . Yeoi Türkiye 
de hUHımet ve millet , yeni Al 
tııanyaya karşı 11mimi doıtluk 
hislerile mütebassııdırlar . 

Burada ekseriya şu söz iştilir. 
1

'Siz Almanların iıt~diğioiz şeyi 
biz Türkler çoktanberi elde et- 1 
illi§ bulunuyoruz .,, Bu öz mutlak 
•ureue değil, ancak bnı kayıtlar· 
la doğru ise de her iki mcwleke 
tin iç ve dış politika1ına ait esas 
lardaki calibi dıkkıt benzerlik in 
ltar edilemez . Türkiyede sultan 
İle onun etrafındakiler (Mutavut 
Poliıikdıı) aa taraftar idıler . Fa
~•t Musta Kemal daha 1920 de 
Yani Sevrcı ıulh diktesinin tasdi· 
llındın evvel kendi memleket ve 
lbilletioi mahvolmaktan kurtardı . 
rtıillcti uyandırdı ve İtilaf devlet
letlerioin arzuları icraya memur 
olau Yunan ordusunu 1922 de 
llıabvetti ve Temmuz 1923 tarihli 
loı.n sulh mu&bedesilc , Türkiye 
Yi mağlup merkezi devhıtler ara· 
•ında yegane olarak İtilaf devlet 
leıi lcarıısındı . onlarla müsavi 
Lulcuk ve mevkie sahip bir akit 
•1fıtile ikame elli . 1923 te Cum
buriyetio ilaoile Gezi Mustafa Ke· 
lnalin Cumhur Reiıi intihap olun
~lliundınberi burada fU rıas ka· 
lı:le hlkimdir . uoabile lctrfı kuv 
~etli bir el , barice karşı milttebit 
bir irade 1 " Burada yalnız bir 
fırka vardır ki o da Gazinin Halk 
Fırlcaııdır , yeni devlet tamamen 
laallcçılık es111 üzerioe J,uruluyor . 

l' ı~4 ıeueıiade Almanya ile 
Grlcıye Cumburiyeii arasında ıi

h&i lhÜaaıebet teeııilı ettiiinde 
Alaıaalar burada seksen senelik 
bir Fıansız lstiltür faaliyeti ile 

~aba reuç bir ltalyao kUltür fu 
11Yeti ve çok m..ihim olan eıki A 
~ıturya nüfuzunun bakayeaım 
bulmuşlardı . Silah arkadaılığının 
haun alcibeti ve bir de bilbına 
••itana\ idaresinde cui olan ve 
l'Grlriye Cumhuriyetince bittabi 
ltvuu. edilmek utenmiyen eski 
Alman emperyalist nüfuzuaun acı 
b•tıraları evvetce mevcut Alman
'türk milo11ebahaa bağlınm•ğı 
tllçleştirmiıti . 

Harp sonunun ilk seneleriode 
rada Almanlığın mevkii bir hay 

li ıerilemişti , fakat sonraları Al 

Ilı•• n&fuz ve itibarı memnuniye 
~· tayan bir tuzda artmııtır . Ve 
•tli Almanlık ıimdı burada harp 

~~o evvelki mevkiindea daha ileri 
•r ınevkidedir . 

Bu muvaffakiyette bışlıcı Amil 
lınan ıefaretioia hedefini bilen 

ledbiıli mesaisidir . Buradı Frau· 
1 ve İtılyan kültür ve iktisat 
0P•gandasın1n çok bOylik nakli 
•ııtalarla çahşhğıoa bakılınca, 
Alınan ıefaretinin bu meıaiıini o 
iıbette takdir etmek lazımdır · 
'~at ihtiyıtı olan ve bir atırdan 
"l'İ ecnebi nüfuzundan zararlar 
Grerek son derece ıüpbe ve iti 
•taııblc besliyen Türk , bu hu 

ta Almaoyadın korkusu olma 

'iın pek•la biliyor . 

Y eı,i Türkiyeaio medeni kur 
~luıundaki bu iş dıba oa ıeaede 
1tıni ·ı -1 olmıyacaktır - Alınan ı mı 

i~••iai haiz oldutu doğru vl ha 

1 
1 lcatiy•H ve mahiyeti ile rehber 

Qau§tur . Türk ·mabıulitıoıa ra-
•Q11aı· • •ıer [.] edilmesi , Türk fıkır 

"rıı [.,~ İmar ve istihsal işlerinin si · 
1 atık bir tarzda düşünülmüş ener· 
,~e llJ afta tasarrufu temio eden 
ti Odl•r kullanmak suretile ıe§ki · I 
•odırahnaeı demekıir • 

}'azarı : Prledrlch Va/llsclı 

bayatı ile ıktisadiyatının siklet 
merkezinin Trakyadao, yani Av
rupa lutaıındalci Türkiyeden Kü
çük Aıyaya , Aaıdoluya nakli 1 

gibi ilmi ve ıinai s"balardaki iş
ler Alman mesai iıtirikile ya
pılmaktadır . 

Berlinli Prof Jınıen , yeoi bü
~fımctio merkezi olan Ankaranın 
ıehir pl8oıoı yapmıştır. Bu plaoıb 
tatbikatı itrinde de Charlotten
burglu Pıof Eblgöı çalışmakta
dır . KüçDk Asyadaki en mühim 
arkeoloiik tetkikatın mühim bir 
kısmı Almırn ilimlerinin elinde
dir . Zirai tecrübe enıtittilcrinde 
ve nümunelik faaliyetlerde Alman 
mütehassısları görülmektedir . 
Yeni sanayi müesııeıeleri Almsn 
mühendis ve ustalara tarafından 
yapılmaktadır. Rektör ,Cebesimart 
Falke, L ipzigio idaresinde Al· 
mao pröfuör ve aıistaniarıaıo ça
lıştığı Aokara yeni Ziraat Yük
sek mektebi son derece kıymet 

ve ehemmiyeti haiz olup hu mek 
tep bUtün Ön Asya için bir ilim 
merkezi olmak 'istidadındadır . 

Hususi AlmAn mektepleri yal. 
oıı İstanhulda vardır . Bir ilk orta 
ve ticaret mektebi ve bir de kız 
mektebi ve bunlardan baıka bir 
de Avusturya himayesinde Al 
manlık için takdirlere şayan faa 

liyetler gösteren St. G'org mek
tebi vardar . Bunlara karşı adf'di 
yüzden aıağı olmıyaa Fransız 
mektepleri bulunuyor . Mamafih 
buolardao bir kaçının ancak bir 
avuç talebesi vardrr . Bur•da İtal
yanlaran da ötedenberi bir çok 
ve mebzulen yardım gören mek· 

tcpleıi vardır . Bunlardan gayri 
Tür ki yede artık ccnelıi linnında 
mektepler açılmıyacakl11 . 

Türk mekteplerinde Al1qanca 
li11n tedrı11tıoıa daima geniıle
mısi memnuniyeti muciptir . Ev· 
velce orta mekteplerde yalnız F
ranıııca liaını mecburi idi. Bugün 
ise Fransızca ve Almınu ayni 

bUkümde yer tutuyor, fakat Alman· 
cıyı &ğreomek buıuıundaki ali 
ka daha ziyadedir • 

1stanbulda bir kaç ıene evvel
ue gelanciye lcadar FranKızca bey
nelmilel bir liıın idi . Bagün bu· 
radı Almancı dabi en aşağı ay
ni derecede münteşir ve mütem· 
mimdir. Kez11lık Ankarada da hay
ret edilecek derecede çok Al
manca konuşulu1or . 

lıtınbulda bu•gün 4 Alman ce· 

miyeti vardır : 
Alemaiı , Teutoaia , Alman 

futbol kulübü ve AvuıtuJyalılar 
cemiyeti. Bu cemiyetler gayretli 
ve faydalı bir faaliyet göst"riyor· 
lar. " N11yon•I ıoıyıliıt mahalli 
grupları ,, ve " Jıtınıt noktaları ,, 
Türkiyede " Faııst mıbılJi grup 
ları ,, gibi ıiyaıi hedefleri dolayi 
ıile Türle kanuni hükümleri mUva· 
cehesiode cemiyet olarak ıayıl 
mazlır. lst•nbulda Almanca giin · 
delik '' Türkiıcbe Post ,, gaıeteıi 
çıkiyor ki .. ıcvimli ve kıymetli bir 
gazete ve bütün şark için iktisadi 
bir enfornıHiyon orianıdır. Tür
kiıcbe Poıtan on bet günde bir 
çıkan " Yakııı Şaı k ,, ismindeki 
i ti di iJiveaiain pek büyüle Lir 
ıöbret ve kıymeti vardır. Türkiye· 
de müteaddit Fransızca gazetele
rin baskı adetleri bu Almancı g•· 
zetenin ba1kı adediodcn çok o· 
ıaktır. Türk efkarı umumiyuinin 
Almanlığa kartı dc•shne vaziyeti, 
bir aralık hu dostluğun acı bir 
tecrübe ve imtihan geçirmiş ol 
maıı ile buıuıi bir kıymet kazaa 
mııtır. Almın dili konuıan bazı 
mubırıir)er geçmit yıllarda Tür· 
kiyede Alman itibarını ağır suret· 
te ızrar etmek için her şeyi yap -

( TiirkSlSzü) 

·(SON SAVA) 
Avusturya, Almanya 

Şuşnig hükumetinin tuttuğu 
yol Almanları ürküttü .. 

Viyaııa: 31 (A. A.) - Şuşnig 
kabine inin aldığı kat'i vnziyet 
Alman muhibbi e:.:hasla . uyuşma 
ihtimallerini tam men bertaraf 
ı•tmr-ktedir. Alman mnbibbi eş. 
hasın şimdiki vazifesi ıabık çifçı 
partisiıı<lcn başlıyarak nazırların 
mutedil kısımlan111 kadar olan 
birhirindrn ayrı muhtelif gruple 
rı bir ar aya getirmektir. 

Milliyetperverler fikir) erini 
bildirdikten sonra Başvekilin biç 
Lir grup tarafmdın ileriye sürü 
lan hiç bir şartı nazarı dikkate 
ıılmıy cağını söylemi , bilakis 
teşriki meeai e a11ıu teşkil etmek 
üzere 'u turya haricindeki siya
si aob uJa \'C has ateıı nazırlarla 
her tür lii müoasebatın kafi u
rette k,.şilmcsini iıtemi tir. 

Romen gazeteleri 

Ankaradaki görüşmeler 
hakkında sitayişkarane 

makaleler yazıyorlar 

-· 
Bükreı: 31 (A. A.) - Blltüa 

gazetfler Lugüo Ankarada toplan
makta olan Balkan itilafı daimi 
konseyini mevzuubahs ederek bu 
hndis nin Balkau memleketleri 
ara mduki siyasi ve iktisadi mü 
nasebat üzerindeki büyiik ehem 
miyetiui tebarüz ettirmektedir. 

Japonyanın 
petrol siyaseti. 

Londra : 31 ( A. A. ) - Japon
yaom petrol sanayii kanunu ıabaa
larmın zararım n•ucip olduğu iddi
asile Japon hilkumeri nezdinde İn
giliz. Amerika ve Holenda hüku· 
metlerinin teıebhüslerdf: bulunma· 
larıoı mudp olruuetur . Kanunun 
ba§lıca maksadı Japon hükumetinin 
lehine ve ecnebi şirketlerin aleyhine 
olar~k hüyük petrol stoklarının kal
dırılma ı ve Japonyada petrol iılet· 
me ana yiiniu (eıvi.lcıdır . Bu sanayi 
için elinde bulunan geuif alihiyet 
Japonyaya alım fiaıım ıe pit ile her 
ecnebi §İrkeıi encd yapacağı ithal 
ni bcıini ta) ine mü eade etmekte· 
dir. Uiger ıaraftan ecnebi şirketler 
yeni taaklar inıaaeı ve aarfedemiye• 
cekleri mikrann ücretinin veriloıeal 
için hiç bir teminat almadan stok
larını arıırınak gibi taalıbütler yap· 
mega mecburdurlar . Bu mesd~yi 
Londra nıatbuıHt milnakaşa eımek· 
tedir. 

mıılardı . Emil Ludvig; Gazi Muı· 
lafa Kemal tarafından kabul edi
lerek taltifkiir bir surette muame
le görmü§til. Halbuki mumaileyh 
miaafırperver Türkiyeye karıı 
ıükran borçlu olduğu belde öyle 
kio ve husumet dolu netriyat 
yaptı ki bu yOzdcn kızan Türk rf· 
kirı umumiynini, Emil Ludvig 
ile Almınyaom bir tutulmawası 
lüzumuna inandırmak haylı miiş

kill oldu. Fakat öyle göıünüyor ki 
Gazi bala bu gliııe kadar kendiıi· 
ne bu adamın hazırladığı nıboı 
ıürprizi unutmuş değildir. Lud
vig gibi ayni veçbile Tbomaı 
Marınıa burada Almaolığa karşı 
zararı dokunmuPtur. Mumaileyh 
Türk makamatı tarafından mera
simle kabul edılmiş iken sonra 
ya:r.dığı yazılardı kendiıine yapı· 
lın bu ımaimi resmi kabulO alay 
ve istihza ile tasvir etmeyi libum· 
lu görmOı ve bununla Türkleri 
kırdıktan ba~kı Şark ahvali h•k· 
kında keoditlnio mürekktp ceh 
lioi de iıpat etmittir. 

TOrldyeoia geçmiş zamanlarda 
tibi oldujıı zararlı ecnebi nüfuzu· 

Doktor Ekner 

Amerikahlara neler 
teklif etmiş? 

Vaşington: 31 (A. A.) - Al
man Zeplio f ahrikası müdürii 
M. Ekner bir Alman - Ameri
kan - Hollıoda kumpanyaıınırı 
teşkilini resmen teklıf etmiştir. 
M. H uzveltiu riyaset ettiği hava 
komisyonuna izahat ver,.rck tıy· 
yarrleriıı Halırimuhiti ueraıı'ı 
gt çmediklerioi, halbuki kabili 
ıevk balonların biilün hayı mü~
külatma galebe çaltlıklarıııı söy· 
!emiştir. Mumaileyh hatavya -
}~ridrib Haf en ve ~evyork arasın · 

da Cenubi Avrupadao geçmek 
üzere muntazam bir havı hattının 
ibda ını teklif etmiştir. Böyle bir 
ballın tesisi bir çok noktalarda 
Helium depolan kurulmasma ih 
tiyaç gösterdiğinden ve Amerika 
ise bir gazın ihracıı:u yasak etmiş 
bulunduğundan M. Ekener bunu 
iÖrmek Ozere Vaşingtona git· 
miştir. 

Amerikada camcıhk 
sanayii ve görülen 

müşkilat 

Vaıington : 31 (AA) - Tica· 
ri mütelcabiliyet mualıedtler yap
mak için tetkikata aıemur komia· 
yon Amerika camcılık 5anayii pat 
rön ve amele murahhaslarını dinle 
mlştir . Bunlu Belçika ile yapıla· 

cak muahedede gümrük resminin 
indirilmuine itiraz ettikleri gibi 
ıümrük reaminiıı Jııponya, Alman· 
ya . Çekoslovakya ve eo ziyade 

. 
-

mnhari müsaade memleket kaide 
ıinden iıtifape oden bütüa diter 
memleketler ~naaınıda tesmil c· 
dilmesini iıtemişlerdir . Jıponlar 
yükıek gümrük resimlerine rağ· 

-

. men Amerikay" yerli eıyadıo )' üı 
<le eltı dü,ük bir fiyatla mal 1at
muyı muvaffak olmaktadır . A · 

merikan ımel,si Belçika ımele

şinden dört ve Jeponya amelesin
den de beı kerre yüksele giladelik 
ahnaktadtr . 

Dört bin yıl önce 

Demir devrine ait ertırl er 
bulundu . 

..---.,._ 

Goting,.n ( Almanya )31-Büyük 
otonıabil osasının inşa ı ı>sna ıuda 
milattan iki bin eene evveliudı• ilk 
demir dtıvrine ait muhıelif a lir 
meydana çıkarılmı ıır. 

na kartı yeni rejimin açtığı müca
dele • iktisadiyah millilcıtirmek 
yolunda kanuni hükümler vazını 
ıstilı:am elmiıtir . Gençleşmek , 
yenileımelı ve yükıelmek arzusile 
meıbu olan bu memleketteki Al 
man misafirlerin " Türkiyede ec 
nebi dOımaalığı vardır ,, diye ec 
nebilerin kulağına fıııldamaları 
ve ~ikiiyrl etmeleri kat'iyen yer · 
sız, idraksıı ve haksız bir hareket 
olur. Bur adı oturan ecnebileı den 
bazılarının memleket işlerinin ye· 
oiden tanzimi dolayııile: mütees· 
ılr olacakları şüphesizdir. Fakat 
şu muhakkaktır ki. Türkiyede ec· 
nebilerin tiibi tutu\dukları kanu
ni hükümler, cihanın diğer bir çok 
memleketlerinde ecnebiler hale· 
kında vazedilmit olan hükümler
den daha ziyade himayekirane 
dir. Hele Almanların bu gün bli 
tüa bu işlerde Türklere, hilba11a 
bak vermeleri ve Obları anla)ıp 
tasvip etmeleri icabeder. Türkiye· 
de çok lıuvvetli olaa Fransız ve 
ltılyaa propatand111 bizim her 
baoji bir z~f ve kuıurumuıdın 
kcadi,t.ri iç\a f aydı çılcarmıja 
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Adana Borsası Muameleleri 
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31 I 10 / 1934 lş Banka mdan alıomışur. 
Santım Pem K. SY 

Vadeli 6 67 Liret 

1 
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Vadeli 6 64 Hay~mark 50 59 
:Frank"~~ransız.. 8 ·w 

Hazır 6 9~l Sıerlin "lnıdliz., 7>26 -
Hint hazu 4 87 Dolar "Am~rikan,. 125 74 
Nevyork 12 21 Frank: "hviçre,, 40 88 

M. Bartu ı BUyUk Okyı.nus 
adalarında 

Bütün servetini Fransız aka-
dem isine terk etti Mauiy : 31 ( A.A ) - Formoz - ada ıodan gelen ve luson adası· 

Pariı 31 f A. A ) - Sabık bari- aın imaline gizlice çıkan b ı Ja-
ciye nazarı M. Bartunurı vasıyetna 

1 

ı•on tevkif edılmiştir . 
mesiyle bazı hususi hibeleri icra 

edilmek ıarliyle biltün malına Fran- 1 " -
ıız akademisine vermiıtir • Kendi· 
ıi Franıız akademiıi azaııodan Ziraat mektebi müdü~ülündan. 
idi. 

Adana Zirnnt mektebinde 30 40 
Katalonyanın muhta- bin kilo ince mokine samanı ile 

riyetl mesel esi hoyvnnııt yataklık saman paıarlık 

Madrit : 31 ( A.A ) - Hüku-
~urotilo satılacoğındon talip]erin 
lu~r gün mektep idaresine müra-

metin Katalonya için bir murah· cootıorı ildn olunur.4b96 1-4 
h11 tayin edeceği muhtemeldir . 
llaş,·ekil Kataloayanıo muhtari. 
yetine dokunulmaması lizım gel· 
ıliğini söylemiş, yalnız lüzumu 

Adana memleket Hastanesinden= takdırinde bu muhtariyetin me-
hu san meclisi tarıfıod•u tadil 
edileceğir.i bildirmiştir • Seyhan vılAycti Adana Memleket 

F ransada Askerlik hizmeti 
hastanesi için 9439 lıra bedeli tah-
minli yeni bir Rontken makinesi 

müddeti. kopalı zarf usulile satın alınacak-
tlr . 

Parie : 31 ( A. A. ) - Harbiye ihale 934 sonesi birinci kAnuııun 
nazın maretıl Peten parlemento 
mali encumeui huzurunda bir ıe-

yirminci perşomhe giıniı sııat 16 

nelik hizmet kanununun tamamen dn Soyhan vildyeti Encümen dai-
tatbikı mecburiyeti buhınduğunu resinde olocaktır . lholeye iştirak 
izah etmiştir . vo şarlnıımesini görmek isteyen-

Çin hükameti Ankarada el· lerio lsu:ı nbul ve Seyhan Vılllyet 
leri sıhhat ve içtiınat muovcnet mu-

çilik kuruyor. dürlüklorine müracaat etmeleri. 

ankin ; 31 ( A. A. ) Bu 4682 26 31-4-9 
en "nİn ba larındı Türkiye ile Çio 
arosıoda do tluk: muahede inin İm· 
za ı iizerine Çin bükfimeıi Ankarada 
bir orra elçilik reeiıine karar ver· dana tütün fabrikaSI Müdürlülündan. 
mİ§tİr. 

l1'obriko karşısındaki arsada tu-

daima baıırdırlar. 1ıtc bu bal, bi· tun tozu ynkınnğa mahsus bir ru-
zım Almanlık ve Almanya için run inşası acık nrtırmok usulile 
ıimdlye lcadır elde ettiğimiz bU· 6-11-934 salı günü sont 14 de 

yllk muvaffalıiyctlerle iktifa etmi· ihalesi icro edilecektir . Proje vfi 

y"rek bilbas11 burada, yeui Al- şartnameyi görmnk uzere falırika 
manya hakkında pek doıtint! bia müdürlüğüne vo miınukasoya işti-
ıiy•t ile miiteba11iı olan, Türkiye· rAk odecı•klerin de bolli giın ve 

de kıymet ve itibarımızı çoğalt- saolta fnbrikndo toplanacak komıa 

mık için daha ziyade gayretle çı yona müracoatlıırı. 4641 

lıımamıza s11k olmahdıf. 17 22-28-2 



Firtik : L1 (Türk Sözü) 

rv ., 
Pamuk ve nebati yağlar sanaygi 

1 

Tlrk Anonim şirketinden: 
ASRİ SİNEMADA 

----~ ..................................................................... ~ 
..................................................................... ı .... ... 

Onbirinci Cumhuriyet Bayramı şerefine iki bayram bird•" 

Türkçe sözlü .... hüyük inkıltip filınl . 
( Adanamızdaki Belçika ve Şinasiler fabrikaları 

çalışmağa başlıyor ) 

(Çekme ücretlerinde rekabet kabul etmez 

tenzilat ve teshilat ) 

Kozadan çekilec.-k pamuğun beher kilosu 3 Kuruş 

iane küıliisünden çekilecek pamuğun beher kilosu 2 
' 

Kül ·iyetli mal getirecek çifçilerle dah -ı miis ,it şerait teshil olunabilir. 

Her gün gündüzleri iki matine ikide, dörtte fiyatlarda zam yold11" 
kon 40 dühuliye 25 talebeye yalnız gündüz matinelerinde t• 

Fabrikrlarımızda maki 11eler üzarindP- bir çok m~ddi feda~ ar hklarla yaplığııuız 

tadilat neticesinde pa 1111ktan en çok baş bulmak imkanını temin ettik . Pamuğun 1 

evsafındaki mükemmeliyeti ve işlediğimiz pamuk'ardaki safiyP.Li anldmak için bir ALGOPAN 
tecrübe kafidir . 

Ad· na çifçisine hizrnet gayesini istihrlaf eden bugünkü ç~lışmamız muhtert~m 
nıiişlerilerimizi memnun ederse Bunu bir muvaffakıyet bilect•ğiz. TeşkiJMıırnzdaki 

Yerli ve Amerikan çırçırları emrinize ~nıadedir · 
Diş ve başJağrıları içio!on fay

dalı ve müskin ilAçtır. 1-6-12 
lık ~edeni kutularda her eczane
den arayınız. Şehirde uraum satış 
ve tevzi merkezi ( Yorıi eczano ) 

Prese makineleri : Ehven fiyat ve muvafık şeraitile balya yapma~ta ve i~lt~

riınizi tuktir eden müşterilerimiz fırsattan istifadeye ko~nwktadır. M ruzufıımzrn 
doğruluğunu ishal için fahri kala rımız daima saygı d{lğt•r hutkı ,,ız~ı açık olup 
Relcika f brikalarımızdaki miidiirivet dairesi daha fazla her türHi malıimat ver-• • 

<lir . 4692 2 

Kiralık hane 
Eski :istasyon karakolu arka· 

sında v~ ist~syon anbarı. ~ar~ı~mda 

1 
müstakıl . Su ve elektrığı ıçınde 

meğe hazırdır . 4576 18-26 

2 - 3 - ve 4 odalı evler kiralıktır. 

1 B 1 d • 1
• 1 aA D 1 & r I l ı Gayri menkul malların 

e e 1 ye açık artlrma ilanı 
'-----------------------------·---------------

Müracaat - Mezkur evlere ve 
yahut eski istasyon karakolu kar
şısında berhr r Mahmut rlendiye. 

1~6 4695 

Kiralık ev 
Belediye riyasetinden : 
Belediye meclisinin 1 - Teşrini sani ·- 934 

tarihine ait birinci devre ikinci inikadı 
ruznamesi 

1 - R~is vekilleri ve meclis kdtipleri seçimleri . 
2 - Encümenler seçimi. 
3 - Meclis ve daimi encümen azalarına verilecek huzur hakkıe<Büt

çe encümenine havale » 
4 - Belediye memurları mesai saatlerinin tesbiti « Kanunlar ve 

nizamlar encümenine havale » 
5 - Yeniden tayin olunan memurların takdıki memuriyetleri «Bütço 

ve kanunlar ve nizamlar encümenine havale » 

6 - Gürültü ilu mücadele hakkında Dahiliye VekAleti tnmimi '·Ka
nunlar ve nizamlar encümenine havale,, 

1 - Adana merkez kazasında bina kıymetleri üzeriade tadıldı ic
rasına dair dosya « Kanunlar ve nizamlar encümenine havale • 

8 - Gazi parkı ve meydanındaki arsaların Belediye emldkile mü· 
badolesi hakkında Riyaset teklifi cllütçe encümenine havale• 

9 - Fasıllar arasında münakale " Bütçe encümenine havalo ,, 
10- Kanaraoın tevsii ve yeJek Komperesör ilavesi • Bütçe encü-

menine havale )) 4697 

Yakıt tayini için Adana saat kulesine konulmak üzere on heygir kuv
vetinde bir Siren s11tm alınacaktır . 

Satın alınma münakasa talimatnamesi mucibince kupalı zarf usulile 
olacaktır . 

İsteyenler Belediye yazı işleri müdürlüğünden şartnameyi alabilirler. 
Te~rini seninin 10 uncu cumartesi günü @aat on beşte ihalesi yapı

lacağından taliplerin teminat ve tekliflerile birlikte Helediye tjncüme-
ııine müracaatları ilAn olunur . 4648 19-23-27-1 

Belediyemiz için, asfalt yol inşaatında kullanılmak üzere 1-3 san· 
tım kutur eb'adında taş kıran ve elek tertibatını havi bir konkasör 1 
kAnunuevvel 1934 tarihine müsodif cumartesi günü Adana bell'diyesi 
daimi encümeninde kapalı zarf usulile satın alınacaktır . Taliplerin btJ-
lediyemizc müracaatları.4680 26 - 31 - 4-9 

D. D. yolları umum müdürlüğünden: 
(4000) Çam telgraf direğinin k~palı zarfia münakasası 26 11-

934 pazartRsi s'!at 15 <le Anlrnrada Jdare binasında yapılacaktır. 

fazla tafsilAt Ankara, Hnydarpaşa, Adana ve Eskişehir veznelerinde 
bepr liraya satılan şartnamelerde vardır . 4686 28-1 -4 

Ct. y han icra memurluğunı.lan: 

Dosya numarası: 934- 100 
A : Osmaniyedc Memduh efendi. 
13 : Bekir Sıtkı ofönıli. 

Açık artırma ile paraya çev- " 
rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
969 metro nıüfrez tarla. 

Kolordu caddesi üzerindo y<ız
l ı k sinema karşısındaki Kaymaka
mın evi kiralıktır. Dutınnk istiyen
for muhaseb rı i hususiye müdürü 
Kani heyi görsiinler. 

Gayri menkulün bulunduğu movki, ri morıkul üç defa bağrıldıktan son· 
mahallesi ' sokağı numarası : ra en çok ortırana ihale e<lilir.An-
Ceyhan Türlü baş M. v11ki hudut cok art•rınu bodeli muhammen kıy-
ve evsafı sairesi artırma şartname- metin yüzde yetmiş boşini bulmaz 
einde yazılıdır. veya satış istiyonin alacağına rüç-

Taktir olunan kıymet : Be- lıoni olan diğer rıl:ıcnklılar bulu-
her metrosu 32 kuruş . nup ta hedol bunların o gnyri mon· 

Artırmanın yupılacağı yıır, gün, bul ile temin edilmiş nlacı:ıklacının 
saat : Ceyhun hükumet konağı mecmuundnn fazlaya çıkmazsa on 
önünde 28-11-934 turihino mü- çok artıranın taahhüılü baki kalmak 
snJıf porş11mho günü saat J 0-12 üzero Drtırmıı on beş gün daha t"m
arasında . ı ılit edılcrck J 5-12-934 cumartesi gü· 

1 - İşbu gayri mtnku:ün ar-. nü ayni snutta ynpılacok artırmada, 1 

tıruıa şartnamesi 8- l l -934 tA . ı beuı:ıli satış isteyenin alacağına riiç-
rıhinden itibaren 934 100 numnra ile hanı oları diğer nlnçoklılarırı o gayri 1 

Ceyhan icra dairesinin muayyen menkul ile temin edilmiş alacoklurı ! 

numnrosınllo herkesin görtıbilmesi ınecmuundün fıı zlaya ~ıkmak:şoıtile 
1 

i~in açıktır. fldn<la yazılı olanlardan en çok artırana ihale eJ.ilir. Böyle 
fuzla malumat almak istiyenler,işbu bir lıcdol elde o<lilrnezse ihale ya · 

§arlnameye ve 934-100 dosya numa- pılnmoz. Ve sa tış talel..ıi düşı:ır. 
rosile memuriyetimize müracaat 6 - Grıyri nıeııkcıl kendisine 
etmelidir . ihale olunan kimse derhsl veya 

2 - Artırmaya iştirdk için yu · verilon mühlet içinde parayı ver · 
karıda yazılı kıya.ıetin % 7.5 nis · m(' zso ihale kararı fcsholunornk 
betiolle pey veya milli bir Banka- kendisinden evvel en yüks~k tek· 
nın teminat mektubu tovdi edile- lifto bulunan kimse arzetmiş ol lu-
cektir . (124) · ğu bedello almağa razı olursn onu. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarln razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
diğer elAkadarların ve irtifak hak- on bf:\Ş gün müddetle artırmuya 
kı sahip terinin gayri menkul üze. çıkarılıp en çok artırana ihale edi-
rindeki haklarını hususile faiz ve lir. iki ihale ArAsıntlaki fark ve ge- : 
masrafa dair olan iddialarını işbu çen günler için °lo 5 ten hesap olu-
ildn tarihinden itibnren yirmi gün nacak faiz ve <liğıır znr:ırl:ır ayrıca 
içinde evrakı müsbiteleı ile birlikta hükme hacet kah:ıaksızın memu-
memuriyetimize bildirmeleri icap riyı•timizco alıcıdan tahsiı olunur. 
eder. Aksi holde hakları tapu si- MadJe ( 133 ) 
cilile sabit olmadıkça satış bedeli- o;n 2,5 Rusumu d1Jllaliyesi alıcıya 
nin paylaşm~sındon hariç kalırlar. aittir . , 

4 -Gösterilen günde artırmaya Emvali mcmkulenin yukarı-

iştirak edenler artırma şartname- da gösterilen tarihlerde Ceyhan 
sini okumuş ve lüzumlu malfimat icra memurluğu odasında işbu ildn 
almış vo bunları tamamen kabul ve gösterilen artırma şartnamesi 
etmiş ad ve itibar olunurlıır. dairesinde satılacağı ildn olunur. 

5 -Tayin edilen zamanda gay- 4694 

Müjde müjda 
. lıi Ziraat Bankası karşısında ıç 

tralına çok eyi Şarap gelıniştif• 
4689 2-5 

Seyhan defterdarlığından : 

Mahallesi 

İcadiye 

Hızır llyas timdiki id
man yurdu. 

Kartlloku 

Emirler~ mahallesi 

Cinsi 

Bir fevkani ve bir ısb 
Bır bap hane 

Irmak hamamı. 
. ,.,. 

l1azineye ait yokarıdn yazılı Hanelerle hamamın ıcır k 
934 tarihındım 5-1 J-935 gayesine kadar muteber ol1D8 -'_ 

11 934 tarihine müsadif pazart11si günü öğleden sonra 
k•' ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle açık ~rtırmağo çı4668 

taliplerin Milli Emldk idaresine müracaatları ılAn olunur. 

Siz de bir tay-

yara piyango 

bil&ti ahnız. 


