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ON BİRİNCİ YIL - SAYI 3063 

Balkan daimi konseyi müzakereyi bitirdi 
Balkan itilafı konseyi 

Müzakerelerini bitiren dört Hariciye 
Nazırı bir tebliğ neşrettiler 

Sumer bank 
Veni ihtisaslar için 
talebe gönderiyor 

Büyük önderimizin aydışları 

Bu aydış, içerde 
rılması gerekli 

ve dışarda başa
işleri anlatıyor .. 

onsey, önümüzdeki yıl içinde 
Bükreşte toplanacak 

Ankara: 2 (A. A.) - Avrupa
da okutturularak ihtişam kesbet. 
tikten sonrı, bankanın idare et· 
tiği muhtelif sanayi §ııbeleriode 
çalıştırılmak için Sumerhınk ta
rafıodkn açılmış olın müsalıaka 
imtihanında kazınan uamzelltr 
anlaşılmıştır. 

Musikimiz Garp tekniği üzerine kurulacak 
ve şimdiki alaturka musiki kalkacak .. 

Ankara: 2 (A. A.) - Balkan 
ilafı konHeyi buglin saat 17 de 
n içtimunı aktetmiş ve bu içti-
&ın sonunda aşağıdaki tebliğ 
frolonmu~tur: 
li•lkan itilafı daimi konseyi 
teşrioif'vvelden 2 teşıinisai 934 

rihine kadar Ankarada toplan
ış ve aktettiği <li>rt içtimada 

. znaaıede yıızılı bütüa maddele 
ı derin bir surette tetkik ttmiş· 
• '· Du vuile ile konsey asil Türk 

illetine en Jıar temennilerini ve 
enıfekeıinin mnkadderatını iyi 

~ıirleri bütün düüya tarafından 
ısscdilecek olıın dahiyane bir 
•shctle bir sulh ve refah istik· 
aliue doğru sevkeden Gezi Mus
fa Kemal Hz. ne en tazimkar 
&yranlığını arzı:ıler. 

Konıey, müzak~ratı ooaeın 

Balkao itilAfı statüsünU vücude 

getirmiştir. 
Baıkan itiJaf ı şimcliye kadar 

olduğu gibi bundan böyl~ de ida
re edici heyet olarak dört devlet 
Hariciye nazırlara konıeyine ma 
lik olmakta devam edeck ve bun. 
elan başka yardımcı teşkilat ola 
rak ta bir daimi kitabeti ve bir 
istişari iktisat konseyi b11leoacak
tır. İktisadi koosey her eört dev 
(etin her biri tarafından tayin 
olunan murahhaslardan teşekkül 
eder.ektir. 

Bu konsey 1935 mayısından 
evvel llükreşle nşığıdaki mesele
ler üzerine müclellel bir rapor 
takdim edebilmek üzere önümüz· 
deki bt ş ay zarfında h11 kerre Ati· 
nada . bir kerre de Ankarada 
içtima edtcektir. 

Bankanın açsıış olduğu bu 
imtihana girenlerden kazanau 
namzetlerin fazlalığı karşıınnda 
Sumerbınk nvelce on olarak 
teebit ettiği talebe adedini onbeşe 
çıkmıştır. 

Kazanan namzetlerin isimleri i 
ve ihtisııa yapacaklar& saaat şubo İ 
leri şunlardır: 

Mücahit Bedii ( işletme mü 
hendisliğin~) , Ömer Hayri (işlet
me mühendisliğine) , Osman İs· 
met ( iıletme mühendiıliğine) , , 
Burhan Ali ( kimya mühendisli
ğint"), Mehmd Fehmi (kimya mii· 
h n<lisl•ğine) , S:lıir Nedim (pa
muklu mensucat müheodis)iğine) 
Tuğrul ("eramik) , .ı. ecati Sıthri 
(kağıtı , Sadık Atıf ( pitmuklu 
mensucat ) , Necmi Cevdet ( p&· 
mu~ lu meusuçat ) , Suheyl ~zı t 
(elektromekaoık) , Mehmet Nail 1 
(mensucat kimyageıliğ'ne) . 

a Umumi siyaseti ve bütün Bal· 
anlar üzerinde mulıtrmel akie 

ltrini tetpik etmiştir. Konsey 
lnütttfikaa şu ne ticeye vrı mıştır 
ki, yalnı ~ sulh balkanlarda bir 
tehsikeye maruz olmakln kalmıya 
eak, fakat eğet ba~ka bir tarafta 

A - Balkan itilafma vaziül 
imza devletler arasında ikti3adi 
ve ticari münasebetlerin kuvvet 
lendiıilmesi. 

B - Balkan arası münakale 
yollarının lussatan Tuna v~ Ka
n deniıde!l istifade ederek Bal 
kan \ e !lı1crkezi Avrupa devletle
rinin Asiya ile olan mOoasclwtle
rini f aalleştirecek yollar ile diğer 
bahri irtibat yollarının inkişafı. 

Müşir paşanın mu
kabil tebriki 

. '"yle bir tehlike çıkara• Bıtlkın 
llı)fifı nctictSi olarak kendi mu 
bilinde Vıtziyete hapim kalacaktır. 

Daimı konsey llalklın itilafı 
a~a ı olmıyan Balkan devlı tleri
nıu , Balkın itilafı ile olaa mü 
nü ebetleriodeki devamlı terak 
kiyi ve Balkan itilafı azası devlet-
1 ·r tarafından komıu Balkan dev 
letlcriyle muallakta bulunan me· 
8eleleri her taraf içio şayanı mem
httniyet bir suretle halle tevessül 
•tuıek için ahnan katara memnu· 
lbİyetle kıydey(emiştir. 

Daimi goosey bundan sonra 

C - Ecnebi meml"ketlcıde 
bir Balkan Bankası ihdası imka· 
nı, ılelümum turiım 

Diğt~r taraf tan daimi konsey 
itilaf azası o)an devletleri ahıka
dar edebilecek lı•lberlerin taati 
edilmesine vo Balkan itilafı nzi· 
sının eıoniyet servislerinin teşri · 

ki mesailerini kolaylaştıracak 
tedbirleri teklif eyJiyecek bir ko· 

- Geriıi dördUncU firtikte 

İzmirde Maarif işleri 

Bu yıl vilayet içindeki ilk mektep 
talebesinin sayısı 45 bini bulacak 

-------· Karşıyakada bir orta mektebin 
açılma merasimi yapıldı 

İzmir : 2 ( A.A ) - Dün gece 
lz.?1ir<le ve gerekse vilayetin o~ 
dort kaz!l~ıoda millet mekteplerı 
8çılmıatır . Kaza merkezindeki 
millet mekteplerinden en çoğu 
köylerde olup h~pei iki yüz yet· 

rtıiş sekizdir . Biitüıı büyük köy· 
ler yıl bütçesine muallimlerin 
ku, e taheiutı için elli§er lira koy· 
ll:ıuştur . Bu suretle çok mektep 
•çınak ve çok köylü ve işçi~er 
0 kutmak planını çizmişlerdır · 
hütün mekteplerde idare amirleri 
Ve halkın ileri gelenleri dün ge· 
{' 1 v )' e ~naıtr bulunmuşlardır . a 1 

~azını p"şa Dumlupınar mekte 
hınde ilk derei vermiştir · 

İzmir : 2 ( A.A ) - Geçen se 
ne Vilayet dahilinde ilk mektepli
~' rin mevcudu kırk bini bulmıı~ 
•keQ_bu yıl kırk bet bini ııacak-

tır . .Mektepleri olmıyan küçük 
dağ· köylerinin halkı mektepleri 
ol un büyiik köylerdeki yatı ida· 
relerine çocuklarını göodermek 
suretiyle maarife alakalanmışlar-

dır. 

Yirmi beş köyde açılan yatı 
daiıelerine 470 çocuk kıydrdil
miştir . TlreJ Ödemiş, Kemal pa
şa, Berguma gibi köy yatılarında 
gerek kasaba, gerek köy halkının 
canlı alakası ile bütün bu çocuk. 
tar tertemiz ve yeniden giydiril
miş ve yiyec~kleri t.m bir kalo
riye göre taıozim edilmiştir . 

İzmir : 2 ( A .A } - K a ş ı )' a 

kanm yeni orta mckt p biue~ı 1 
Vali Kazım paşaııın bir nutku 
ile açıJmı~ "e büyük hir kalah,.lık: 1 
ile mektrplilcr tarofı ı.<lan alkış \ 

hoınıştır . 

Ankura : :i ( A. A. ) - Büyük 
Erkanı Harbiye R ci i ınü~ür 'Fevzi 
pa~a hazretleri Cumhuriyet hayra· 
mınm onbirioci yıldönümü uıüna· 

selıt•lilf'. muhtelif makanı VI' milt's· 
8l'Belcrden aldığı telıriklcrP uyrı ayrı 

ccvııp vermı>k inıkamıız lıulundıı· 
ğıındıın mukabil telıriklı rinin ve I~· 
§C' kiirlerinin ihliiğına Anadolu ojıın· 
sım taveit huyurnıu§lardır . 

Sinopta 
Mektepçıl ik ve panayır 

Sinop : 3 ( A. A. ) - .Maarif 
planlarına göre çiflik köyünde )'a· 
pılan mektep ile Geczede ioşa ı lıi· 
ten yatı mektelıinin aç1lmo mna· 
simi kalabalık hir halk huzurunda 
yapılmıotır . 

Sinop : 3 ( A. A. ) - Bu sene 
ihdae edilen Gerze panayır1 dün 
açılmı§, üç gün devam edecektir • 

lzmirde at yarışları 
haz1rhkları 

İzmir : 2 ( A.A ) - 16 Tl'§ri 
oi &anide y•pılacak ve iki hafta 
devam edecek olan aoo bahar at 
ko§uları hazırlıkları için vali Ka
zım paşanın riyasetinde bir koşu 
heyeti Kızıl Çulludaki koşu saha· 
sına giderek bir çok ihtiyaçları 
tesbit etmişlerdir . Koşu heye· 
tince döı t halısı müşterek kiteei
nin dık.a yaptırılmasına kuar ve 
rilmittir . Hazırlıklar ilerlemek
tedir . 

lzmlrde üzüm va incir 
sat.şiarı 

fzmir: 2 (A. A.) - Bu ayın 
21 i ci glhıün<len bn giine kadar 

lıo ı-aıla <:ı kiz kır ktaıı yirmi bir 
huçuk kuruı:a kadar onbın ikıyüz 
altmış skiz huçuk çuval üzüm ' 'e 
b•ş buçuk ktırtı§taıı onbeş kuru· 
şa kadar br-~hin altıyiiz yetmiş ıki 

1 
çu\!al incir satılmıttır. 

Ankara: l (A. A.) - Heicum· 
bur Hazretleri Büyiik Millet Mec
lisinde dördiincü içtima devre· 
sinin dördüncn toplaomıı yılını 
acarkeu aşağıdaki nutku irlt bu
yurmuşlardır: 

Büyük Millet Meclisinin sayın 
liyeleri; 

Büyük Millet Meclisinin dör 
düncü devresinin dörd~ocü top· 
lanma yılını açarken ulusun de
ğerli vekillerine saygılarımı ıu
narım. 

Gtçen yıl içinde yurtta çok 
değerli işler körülmüştür. Dış iş· 
lHindtki arasız çalışmalarımıza, 
genel siyaaamıza ulusal ülkiimiize 
uygun olarak bışnnlmı§ltr. Bun
dan ötürü Uüyiik Meclisin ulus 

işlt'ıindeki özeni, ulusumuzun caa. 
lılığı ğHçekten öğDnç ileianılmı

ya değer. 

Arkndı§lar: 

Ülkenin ökonomik knruınunu 
berkiterek gtnişletmck en önce 
tutacağımız işlt>r<lendir. onun 
için saoayi proiramımızı durma 
dan yürütmtktcyiz. Taşralarda 
fabrikalardan çoğunun temelleri 
atılmıştır. IJ..pRinin kurulup iş· 
letilmesi için fcor.e. maliyece gc· 
rck4!'n)erde bulunmuştur. Ülkenin 
en belli ek ıkliğini giderecek 
olan lıu falııiknları çok geçıııed, rı ı 
kurup işleıınek hiiki.iuıctin cu füı· 
c .. ııö.ecı-ği iglrrdcn olacaktır. 

Ticıııret bağlıltklarımız karşı 

lıklı, denk anlaşmalar çevresi 
içindedir. 

Okonomik işlerin ortaya çıka
rdığı yeııi gidişi ·r içimle yeai tka
ret yönd~ınlerinin iyi1ikleri görül 
müştür. Aııcak '1ir yandan da dış 
ticau tiıni?:i ya• dmıcı kurum larl:ı, 
doğru bilgileri~ kolaylaı;tırmak 
yolları araştırılnıklulır. 

Arkadaılar; 
Bilirsiniz ki, dışaırya Battıkla· 

rımızın hatlıcası ekim ürünlcri
ınizdir. Bu yıl Ür iinlerinıiıden 
Lir nicesinin değeri geçen yıllara 
göre daha elverişli olmuştur. Ya
ıulım ı;ıiloların tla yunlumuzun 
üstüu güzellikte olen üriiul .. rini 
piyasalara tanılnrnkta çok yardı
mı olacaktır. Bununla lıirlikte 
ekim işler inde ilı ii n lcriıniıi ıı arı· 
tılmasına blitiin (;zenimizi ver 
meıııiz çok yerinde olur. 

Arkadaşlar: 
Yurdun hayıudır lığı proğr mı 

de, büyük emekle ılurmadnıı ) ii 
rütülmektcdir. Bugün yapdm 1ktn 

bulunan yeni <lemir yolları hcş· 
yüz kilometre)İ geçmckteılir. Sa· 
tın ahnanlarlı hiı likte d"vlet rlın· 
ti eki demir yollarımı;>, beşbicı ki 
lometrcyl gf'çer. 

Arkarlaşlnr: 

c;cç~ıı yı\ bütçede alınan tn
mrulartlaı. i;lçlilerdcıı uyrılnıı

Gariai UçUncU firlikte 

Müjde? 1 .. 

Kim ne der e desin lıf'n litedt>n
lıeri, kadın 11ılı 'erilf'n mahlukun 
" Nukısaıül'ukıl ., oldıı~unn inonnn· 
lardanım! Ilutıu onlonn bu cık iklik· 
leriui, " aiJ,. şiroze i ,. denen mu· 
kaddc ıaıukonuıı l>oznlıuıı ıada dn 
en lıirirıci amil olarak göriirüm ! . 

Affcı inler oma ht'n, kodm kafa. 
sıııın içini biraz do şııııo heıızcıirinı: 

Sanki hilkatin t•li , urada işle
mesi lazımgclcıı mu hakeme, marı ıık 
ve ölçii knlıiliycti gıhi ı•ilınzlıırıu •e
rin• hir 1 umnl inır crleşıirmiş , 
onun )Bm hıışıııa do bi ıı<lıııı Vl'r
tliğinıiz Lir tuıam ivri ıırn k mu· 
. ull.ıt eımi !.. yııınıık giı)i ıikç(• tırncık 

01111 kıı~ır v knılııı dı·ııı~n ın.ılılilkıın 
lıiitii lıoyatı da im llernııi gidi§nıe 
ve koeınıııaııııı t•k Priya )ereiz , c 

menn ız tezalıiidcri ilı-- gt>lip gf'çe· ' .. 

Şimdi, karı ı ,,,-. kızı olaıılnrın go. ü 
oyılm : Aı ıık lıuııdıırı oıırıı ııın ı ıf 
lniıçr.leriıw '· 11111 O)lık nııcHil.1 pın 

nııumıfı .. ıli)e yl"rıi lıir fnıııl ı•kle

nwyi unutıııarnılıır • Çüııkii lııı m 
) apıu•uk mıtkiur. ve usta Adııııumız ı 
d.ı gt>ldi ve lıaıııml.uıınızın ııçı nu 

lınrıl lııırıl yeni şı killer 'erıııt )'P 

hoşlaclı bih·. llı>nı gup•t uruz : 

Ahı lirıwık .•.. 
An\ıııtyoı l ır ki, ııııiıl'I hir t lek· 

lrik cilııw:ıııııı ) ıınııııı pı·ııc;e ırıe lı·s· 
lim ı•Jih ıı açlar, iic; saaı siiıf'U lıir 

izıir.ıpıapteıı oura \uk1iı hııkle huk 
le olurornıu~ ııııııı, ıoruki lıuklı·ll'r 
zınnaıı geçiııcr· birt•r ikişu tt•I çi.i 
ziiliip ıWkiih• ıliikiilı• . gliniın lıi
rindı·, tıpkı f'ski lıengı•r ıipi ff'pe i 

1 ç.pluk kıııl l11•rifln gıbi, Zil\ııllı lıo· 

ıuım ı: udilniıı ı1,. 1111111 d ızlıık lıir 
kııfu ilf1 ortııda kolmn ıııdan korkt 
lııyormu ! .. 

Miitelın ı lar var8ın lıu neı fıki
lwıi ) ı111a )ııkıln ıuılııta dııı mılar , 
kiıııin urnııruıııl.ı ..•. lwm işiıı en 
gıırip lıt!,ıfı ; lııı onıJiililsyoıııın lıer 
çdıreyı• ) nrn~ıp yarıışını) uı·u~ıııı dii 
şiiııcıı dl' yok .. Çıiııkli lııı , ıııa

ılam ki lıir moıln ol ırnk orınrn çık 
n•ışur ve mademki folnıı , fıılrııı ~~ 

falıın huıııı ynpıırmıştır da; o lıalde 
onlardan rıiçiıı gı>ri 1 ıılınalı ? . \ e 
lıiııur.nalryh gı•lsin oıHliilfısyom·ıı !.. 
ı\ nıa' i)ıı·de kocasının \'t va lıolın 1· 

nı n. lııı nn ılı ı lira veret•ek hali 'ar 
ıııı, } ok mu? Bu, ne ine lizıııı hn· 
nımefondinin . . Erkek dı•gil mi; 
lı~I. ıın ! .. oııuu knfosının içindeki 
gıılışnıı• ve kaşınmoılım ılo~ııın kadın 
mıınıı~ı ( ~!) lıii)lt• ı•uırı•ılirnr çiin· 
kii .• ' . 

t'ionrn • rlikkııt cılin ; nıudnya 
il} an vı• fıtlaııın kızıııdııu , karı-
ın~lan gPri kıılmornnk için şık ( ?! ) 

gf'çuwıı hiç hir kud 111 , , } a kızın 

a ·ok pıırmııkları oziirsiiz <lı·~ildir . 
O,ya ua ır dı•nı•n lıt'lfinın izıirahilı~ 
yııhuı ılıı pıırııııık ıırıılıırının 'ıcık' 
vıcık lınlile ridden inlcvorrlıır ama 
kim eye hu sırrını çaktırmıız , e si~ 
onu dnimn nwmnuu , e miitı•lıe im 
göriirsiiniiz •• 1 ! 

Kadın, giizı 1 gi)riinııır•k dııvu 
eınJa hakiki ._,. fı•rııgotkar lıir l'r· 
ıfrı_ı _gı•ı;ıidPr ! O, kf'ndisi için d ğil, 
el ıçın vı• ayı ız rnkiplf'ri için •oşıır. 
Den kadınları hu lıallı•rilt> hirnz da 
~una lıeıızctirim : 

Huni hozı erıistlP.r vardır ki 
rolii; sahnedı· şen giirii nuwk lıoİ 
lıol gillını•k Vf' gııyct sıhlııııli lılr eda 
ile koııu~ınaktır .•• Hulbııkı zovıılh 
aıJaııı o anılı· ; u n~11r , ·ıı uncıeı 
'arclır... ııluıt dıı hin lıir ıiirlii f'n
di " ve ızııropla içi sızlu ordur 
onıın .•. 

Her nı• İSf' • i)z çok uzadı "" 
ılollonıh lııııluldaıırlı . Bt'niııı nıak
~ıulıııı, Aıionaını:r.ı lıir ondiila )On 

rtıııun ıcışrifindı•ıı tloln) ı kım ve kız 
o~~~hi y11rt111şlıırn hoşa gidf'r bir 
mu1dı• Vl'rnlf'kıi ! llollıuki , durııp 
<lıırurken ı•ıımayi üstüme ıçratnuı 
goliha ? 1 • 

Mim mm 



Firtik: 2 ( Türk Sizü ) 

Gizik Duran-a ağıt 
~~--------·--------~~ 

Güney Yurtta Gizik Duranı bil· ı 
miyenyoktur . Duran : ( Feked~n 
Hacına giderken önümüze çıkan 

bir kısık varya, o kısığtn birisinde 
değirmenin doğusundaki yamacın 

üstünde , yoldan görünen köyde 
doğmuştur . 

Duran Gizik idi amma oymak 
lar , obalar arasında kendisini çok 
sevdifmişti . 

Gizik Duran : Budun gücünde 
[ 1 ] değerli ün almış , yoldaşları 
arasında büyük bir batur ( 2 J ola 
ı ak tanınmıştı . Onu Hacın sava 
şından tanıyanlar ; şahlanmış tor 
Lir Ata ; yağılan 11çrayaıı , ka
pan , yeıe vuran!bir Şaharıa ; gür 
leyen bir Boğaya benzetirlerdi .. 

ıası ( 6) kara • ölüsü Kara Dura
nın ıon üzeli [7] dii . 

Duranın ağıdı : 

Evlerinin önıl ekin 
Yekin kara arszamm yekin 
Duran ağam ölü.yormuş 
Kozana telöraf çekin 

* ..... 
Değirmenin çifte gözıi 
Dizlerime vurdu SlZl 

Duran ağamı vurmuşlar 
Öksüz kaldı iki kuzu 

• ... 
Değirmenin akar (bendi ) 
Döner fırlam , fırlam 
Eğer Duran sağ kallrsa 
Çifte keserim (yoluğu ) {8] 

* Budun gücünde.ı ıobra Gizik * • 
Duran göksünde savaı nişaniyle, Evlerinlnln uğru arpa 
olwıyacak bir ıeyden kendini gine At yayılır kırpa , kırpa 
dağlara attı . Duran ağam can veriyor 

1928 yılında Boğa dağlat ından Koli arını Çlf pa, çırpa 
"- .. dönerken onu 11öyünde görmeğe .. 

gitmiştim . Köylülere kendisiyle (Candarmalcır) tek, tek gezer 
görütmek istedigimi söyledim , Yollara gözctıler 'dizer 
Dur•n beni evine gölUrdü, bir ıa· Bana Gizlk Duran derler 
at kadar lıenimle şurdan burdın Çıkarsa taburu bozar 
görüıtü . O çığda ben bu yiğidin • * • 
bir çakal gibi dağlara sığındığını Duran, Duran, a,cjarıı Dnran 
içinıe sığdıramadım, kendisitıe öğüt (Siperlerin) varnıı ldr? 
vr.rdim. Öğüt almadı, hep kendi· Çok glzller ıinlerıcliydi 
sini doğru, batkalarrnı eğri görü· Senin eşin varm idi 

• yordu . Amma işin yordamrna ha· * • 
kılarsa Duran çok kötü bir yol tut- Duran gelir yele, yele 
muştu . Ylrllazda yanında bile 

Bır bakımda: erke (3! sine olan Osman Mersinden geliyor 
ver'i borcunu gönderiy1.>r , bir Duran Ham sora, sora 

... 
bölük yoksul babasız çocuklara ııı • 

okuma evlerine yoJluyor, kimst' ıiz Arkadaşım çok diyordun 
dul avratlara yardımlarda bulu· Haniya gelen olmadl? 

Baş güvencim {9} Ytrtlaz der
din 

nuyor .. 

Ondan da yardım olmadl 
* . .. 

Seyahat hahralan 

Ayancık önlerinde 
-29-

Ayancık ; es\:iden ehemmi 
yetsiz bir kaza merkr zi idi . Zin 
dan , Çangal ormarılano ı işletmek 
maluadile Ziogal orman şirk e ti 
tesis edılince birdenbire ehemmi· 
yeti artıverdi 

Zirgal dtyince öyle dudak 
büküp de geçmameli : Zingal <le· 
nildiği zamao, akla, ilk önce, 9 
10,000,000 Türk lirası g~lmeleli
dir l?f .. İı k iıe başlan<lığı zaman 
1- 2,000,000 lira ile başarılacağı 
sanıl ıı ıı bıı muazzam orman işi i 
çin , bi labere , tam 9,000,000 lira 
kadar bir p.-ranın sarf• icrı p et 

• miştir il.. 
Bir ts bmioe göre ; hu müthiş 

paranın yarısı , alat ve ııdevat ve 
malzeme içiu, Avrupaya verilmiş 

1

1 

diğer yarısı ise tamamen bizim 
memlekatimizde kalmış ; Türk 

1 işçilerinin ve Türk mühendisleri· 

1 
nin cebine girmiştir . O halde, 

1 

temenni edelim ki. bu iş hayırla 
devam etsin ve muvaffakiyetlı bir 
neticeye erişsin ... 

Ayancığa geldiğiniz zaman , 
karııda ufak bir memleket ve bu 
memleketin sol tarafında Zingal 
şirketinin kurduğu mu zzam mo
dern bir fabrika göıürsünüz. Za· 
mao , zamau karşıdul-i d&ğl rın ı 
arasından , havai Lir hat üzeriu 
den kayan •e kendi keodiı e yü ı 
rüyen kütüklere, krrPstt>lere raat 
larsınız . Buolar ; 80 90Jkilome.tre ı 
içeriden · hatla daha uzaklardan 
gelmektedirler. 

Biriyaoda , yaptığı iyilik ka· 
dar, belki ondan çok fenalıklarla 
alnının kara yaz111oı çoğaltıyordu. 
Atalarımız: 

« Atın , avradrn , yiğidin beli 
berk gerek . » demişler . Duran 
belinin ısı olamadı , udemliği • 
yiğitliği bir yana bıraktı , şunun 
bunun davarına , avradma göz dik
ti, sonurıda:kurşunu yedi ; canını 
sası [4] tamulara (5) attı . 

Sou parçalarda bir Yırtlaz, Lir 
de Osman adları geçiyor. Yırtlaz, 
Gizik Duratıın en özlü bir arka
daşı idi . Kötü günlerde arkadaş
tan değil anadRn , babadan, kar-

1 
dattan bile gel olmaz . 

Osman, bir arkadaşile Menin· 
den çıkmış ve Duranı öldürmDt -
tür . Nasıl vuı masın, Gizik Du : 
ran Oımanın ocağını dağıtmış, 
avradını zorJa elıoden almı~ daha 
bilmem ne kötülükler yapmıı· 

Buradaki fabrika binlerce li· 
raya mal olmuş, elan da devam et 
tiği halde • tiıkct maalesef fazla 
satış yapamıyormuş . . . Ne yazık!. 
Halbuki , bizi~ memlelcetimizde 
bu şekilde· bir oıman saoayiinin 
tesiıi ~artlır. Ancak bu şekilde 

kendimize lizım olan orman ma· 
mulatını memleket dahilinden te-
mine mavaffak olabileceğimiz r.ıey
daoda0dır . Temenni edelim ki , 
bu it ; heoı memleket~ ve hem de 
tirkete bavırlı olacak şekilde fe 

Gizik Duran , bu kadar-kötü bir 
yola düttüğünü bile , bile erdemli 
ağıtcı karılar ona ağıt yaktı . Oku
yucularıma Gizik Durandan ötürü 
yakılan 1ayıştırmayı burada oku
yalım . Bu ağıt : gönlü kara sıta · 

[.) Gizik Durao - e§kiya Durım 
demektir . Kelimenio kökü ( Giz ) 
dir • Gizle ıı ınek , ı;tizli hart~ket et· 1 
mek maoasıoda kaçakçı gilıidir . Ta· 

ranıa dngisinde lıu kelimeye mnkalıil 1 
( gezekci ) yar • Bunun kökü ise St'· ı 
yahat kökiidiir . l\luhiıimizde eşkiya· l 
ya ( Gizik ) derler . 

Dörtyolda bayarm 

Dörtyol : 2 ( Hususi ) · - Dört· 
yolda Cumhuriyet bayramı pek 
parlak geçti . Her taı af taklar , 
bayrak ve fen erlerle ıüslenmiıti . 

Sabah saat sekizde makamın resmi 
kabulünü müteakip Cumhuriyet 
meydanını gidilmit ve orada Halk 
memurin , mektepler ve alay ba· 
zır olduğu halde resmi geçit ya· 
pılmııtır. 

Bunu müteakip mahfeJde alay 
kumandanı tebrik edilerek beledi
ye geliomit ve orada balk izaz ve 
ikram edilmiştir . Ve sonra C. H. 
F. halk kürsüsünde söz alan ha
tiplerden muallim Şt'vket Gülte
kin ve onu müteakip belediye ya· 
zı itleri memuru Saiabattin Edip 
bt>ylerin« İnkılap ve Cumburiyeh> 

üzerinde kuvvetli ve heyecanlı ola · 
rmk alkıtlarla devam eden koofe· 
ff'r•nslarından soora, kürsüye Müf 
tü Ahmet dendi de çıkmış ve bil 
bassa « Sevr » moahedesini imza· 
lıyanlardan b~bisle konferansının 

bir }'eriod~ " Müfterisler , daha 
doirmm tere!lt>r • df'mit ve çok 

tı . 

Görüyorsunuz ya bu acunda 
kimMenin ettiği yanına kalmaz. 

A. Rlza 
Sözler : 

] : Budun gücü - Milli miicale, 
2 Batur- Buhadır 3: Örke- ükum· 
t:t 4 : Sasl - kokmu~ 5 : Tıımu -
Cehennem 6 : Sıtara- Baht 7 : Öze 
- Ezeliyet 8 : Yoloğ - Kurban 9: 
Günveç - itimat . 

Müderris Raşit Tahsin 
bey teşekkür ediyor 

Adanada bulunduğum 15 gün 
arfıoda meslektaş talebe oğulla· 
rım ve Hilaliabmer heyeti tarafın 
dan gördüğüm hüsnü kabul ve 
asarı mihm11uouvazı ile ahalinin 
hakkındaki itimat ve muhabbet
lerine ve muhterem gazetenizin 
müzah~retine arzı tükran eyeler 

etibba beylere sonsuz sevgi ve say· 
gılarımı ve halka afiyet ve aıbbat 
temennilerimi ıunarım efendim 

Müderris Doktor 
Raşii Zeki 

Yunanistar:ıla ticari 
münasebatlmız 

Türk-Yunan ticari aola~ma
sıoın birinci kaonun 934 tarihine 
kadar tekrar uzatıldığı TüJkofis· 
ten Ticaret Odasıııafbildirilmiştir. 

alkıtlaomıttır . 
Ve a-ec~ alayın tertip ettiği fc· 

ner alayı çarşıdan geçerken şid · 
detle alkışlanmıttır . 

yizli faaliyetine devam im"aaıoı 
bulabilsin .•. 

İki tarafı dim dik , yalçıo ka 
yalıklarla çerçcv-tl enmiş bir koyda i 
mevki almış bulunan Ayancık; kar· 
şıdan göze pek hoş görünen bir 
yer olmakla beraber ; Slllıild~ o 
turmut olun bir vapur , yolcuuun 
maııeviyatı üzerinde pek fena te 
sirler bırakmaktadır . Bu gemi; 
Sadık zadelere ait Bozcaada va 
ru imiş ... Anlattıklarıua nazaran 
bundan iki seoek önceki büyük 
fırtıoada , Zonguldak önlerinde 
iken bac~sı uçuveren bu vapuı 
g~ç bela lı:apağı buraya atabil
mı§ .. 

Hani , bazan , (Baca) der ge· 
çeriz , amma , vaziyet biç te öyle 
değllmit . Çünkü: Bir defa , vapu 
run kolaylıkla istim tutabilmesi 
noktasınd•n bacaya olan ihtiyaç I 
katidir. 

Saniyen ; karşıdan veblede \ 
fazla imit gibi gorunen bu baca 1 

olmadığı takdirde, çıkacak duman ı 
ve toz bütün vııpuru istila eder; 
ve ~öz gözü görmez bir bale gelir
miş .. İşte : O meşhur fırtına es 
aınnda ,- Bozcaıdı -, bacasını 
rüzğirlara kaptırınca istim tuta
maz bir hale gelmit , ve muhafaza 
edebildiği isUmlc ve büyük bir ı 
maharet safile gelip Ayancık ko· 
yuna ba~tan kara etmrkteo başka 
çare bulamamış ... Derken , efen 
dim , birinci fırtınadan sonra pıt- 1 
lıyan bir ikinci fırtına da vapurun 
galıba du fona vaziyetine razı ol
mıyarak , kendiıini kaptığı ~gibi 
yanlamasına .karanın üzerine atı
vermiş l?IAllab saklasın,bu de
niz değil belayı ~bezab!... 

Kar•denize çıkarken , zaten 
dür lü korkunç hikayelerle kulak· 
ları dolan insanlar, birde,- an-

( ŞAR SAVALARI) 
Ehli hayvan sergisi 

Cuma günü Vali bey tara- 1 

tından merasimle açıldı. 

Şanınız ehli hayvanlar s~rgisi 
evvelki gün Vali Tevfik Ha?i bey 
tarafm<lırn saat ond~ kumluk 
meydanında merasimle açılmış-

tır . 
Vali bey ve fırka kumandanı 

.:;alih pa!2a, birincilik, ikincilik ve 
üçüncülük kazanan hayvanların 

bölmelerıoı birer birt-r gı"zmişlor, 
vilayet baytar müdürü Adil hey
d~n izahat almışlardır . 

Bundau sonra sergi.halka açık 
bulundurulmuş ve binlerce halk 
akşama kadar sergiyi gezerek ka
:.Ganan iiayvanl9rı seyir etmjş}er 
dir. 

Sergide tay, kısrak, sığır, eşek 
gibi çok faydalı ve iyi cins hay 
vınlar teşhir edilmişti . 

}i'akat bu seneki rağbet geçen 
seneden azdır . 933 te sergiye 
90 tay iştirak!ettigi halde bu ıene 
57 ve 50 kısrağa karşı bu ıene 27, j 
150 sığua karşı bu 5ene 40 ve 21 
eş ıağ .. karşı bu sene yalnız 8 eş,.k 1 

iştirak etmiştir . 

ikramiyeler de geç~n ıene 
3500 lira iken hu seue 2620 lira -
dan ib .. reltir. 

idman Yurdunun 
kongresi 

Cumhuriyet baynmı dolayııile 
tehir edilen İdman Yurdunun.se
nelik kongresi geçen cuma 
Yurtta top'aumıı ve idare heyeti 
nia s11nelik raporu 'tasvip edildik· 
ten sonra yeni idare heyeti seçil
mistir . 

Bu vazifeyi alan arkadaşlar 

müddeiumumi Münir, Kasım Zeki, 
Hakin Salih , Nihat İhıan ve~Re
tat Sadi beylerdir . 

Yurt, kongre direktifleri mu· 
cibinct, bu ıene atletizm ve atiçı
lık a., voleybola daha çok ebem· 
miyet verecektir . 

Halkevi 
TE msil komitesi yeni 
idare heyeti seçildi 

İstifa etmiş olan Halkevi tem- 1 
sil kemitesi idare heyetine, Cuma 1 

günü saat on beşte Halkcvi "isi 
Ramazan oğlu Kemal beyio re:ts
liği altında yapıları seçimde 5 Ki 
nunusani mektebi paş muailımi 

Mürşide baaımla , Avukat Zıh~i, 

vilayet evrak memurlarından Se· 
lihettin , Mühendis Fıkri ve Sey
han parkı müsteciri Fazıl b eyler 
Sf'Çi lmişlerd iri. 

Yeni idue heyetini kutlar ve 
muvrffakiyctlcı dileriz . 

Tayyarelerimiz gitti 

Dost lr.ık hilkiimetinio tayya
relerini uğurlamak üzer~ pcrtem 
ile günü fRflmıza gelmiş olan tay 
yare fılomuz cuma günü Eıkişe • 
bire dönmüştür . 

Sükuti bey 

Kendisine ameliyat yapılan ve 
nekahet devresıni İstanbuldo ge· 
çirmiş olan Zirnat bankası Meı ı su 

cııt fabrikası müdürü Sükuti bey 
lamemile iadei afiyeı ederek ta· 
rımııa dönmüştür . 

Vilayetimizde afyon 
ekilebilecek 

Vilayetimiz içinde Afyon ekil
mesine müude edildiği vekalet
ten vilayete bildirilmittir . 

Defterdar bey geldi 

Mezuniyetle Ankarayo gitmiş 
olan vilayetimiz Defterdarı Halil 
bey şarımıza döomütlür . 

Şarımız müze mildürlüğü 

Y eoi idare heyeti azalarına 
muvaffakiyetler dileriz 

Şanmız müze müdürlüğünü ve· 
kilden idare etmekte olan ilk ted· 
risat müfettiılcrindeo Ali Riıa 

beyİG bu vazifeye asaleten tayini 
için maarif müdürlüğünden veka 
lele yazıldığı haber alınmıştır . 

1 Müze ve dil itlerinde büyük bir bil 

ı gi ve mümaresesi olan Ali Riza 
Bir dilek 

Türk Sözü gazetesi yazı işleri 
mıidıirliiğıine : 

İki hafta e ... vel stvgili gazeter.i
zio Şar savaları içinde" 29 ,, 1 inci 

T"trin ilk mektebinin genişletilmesi 
için yaoıbaıında bulunan e~lerin 
istimlaki yapılacağını okudum.1bu 
mektebe gideo bir çocuğun baba
sı olduğumdan bu havadisten çok 
sevindim . [Doğrusunu söylemek 
lazım gelirse bu mektep çok dar 
ve teneffüs zamanında çocukları 

istiap etmediği gibi temiz bava la· 
nıak dahi mümküu değildir • Y av· 
ralarımızın meklt"pte daha serbe8t 
olmahnna çok yaııyacak olan bu 
istimlak itinin bir aa evvel tabak· 
kuk etmesi için alakadarlardan 
ve bilhassa mekteplerio ihtiyaçla 
rını bertaraf etmek için yorulmak 
bilmez bir azimle çalışan m•arif 
müdürü beyden rica ederim efen · 
dim. 

Ahmet 

---------·------------------
latılanluın birer hakikat olduğunu 
insana adeta anlatmak isteıcui

ne,- böyle feci bir maozara ile 
karşılaşıvetince , bu denizden ba
yağı korkmeğa başlıyor .. Halbuki 
daba yolun başlarındayız . Ayfn· 
cıktan öteye daba en azdao dört 
günlük yolumuz var. Dostiarım, 
bana iyi seyabatlar temenni eyle· 
yin,. Yoksa size hu seyahat hatıra· 
larını kim yazacak ? .. · 

Madenoğlu Ragıp 

1 heyin bu vazifeye asaleten tayini 
ı şanmız:mozesini bir kat daha zen · 

ğioleştirmiı olacaktır . 

Zira~t mektebi 
müdürlüğü 

Bursa Ziıaaf"mektebi mildllr· .. 
lüğüoe tayin edilen ıarımız Zira· 
at mektebi müdürü Fazıl beyin 
yerioe mıntalca Ziraat mütebaıı 111 

Rahmi Behçet beyin tayin edil· 
diğ vekaletten vilayete bildirılmit· 
tir . 

istife etmiş saylldı 

KürkçlUer köyü muallimi Sab
ri bey istifa etmif sayılmışhr . 

Arabacı Bekiri öldürenle
rin duruşmaları 

Arabacı Bekiri öldürmekten 
ıuçlu ve mevkuf İncirli köyünden 

Hacı ve bunu katle teşvikten suç
lu ve mevkuf Duranın daruımala-

' rına diln ağır ceza mahkemeılade 
devam olunmuf ve bazı phitler 
dinlenmiıtir . Daruımaya gehni· 
yeu §ıhitlcrin gctiriimeleri için 18 
son teırine bırakılmıftır . 

Kahvehanenin önünde 
bağırmış 

Arap Ahmet oğlü Ali k•hve 
lıanuinin önündll Lağırip çağır

mak suretiyle halkın istirabatıaı 
bozduğundan hakkında kanunu 
takibata hatl•nlllıftır. 

Çukurovaoıa 

lükleriade pek Y1a;' 
kadar Çuliuıovaıl" 
bir ırk dolaşıyorcl•· 
Büyük harp bak 
hemen hemen yok 
le getirdi. 

U ıfadaa ined 
knoanı ve ev11fıia4 ~ 
h:.ı Çukurova ıtJır . 
<lolduramaoıışt~ 
memlektt ~ehil' 
ziraat mıkioeleıİ 
yetiştiriciı;ği ihllfi ed 

Yükskk bükülll 
mizin Çu~urova 1 

canlandırmak diitf~ 
rovada kurduj'u :Jı• 
posu gibi iki y~ılşt ,f 

• •• me müessescaıo ., 
h·fiır memleket da 1 

malisullarııı g&ıÖllll 
loştur. Türeyen. bO 

larıo güzellerinı 

fatlandnmak içia ~ 
gördüklerimi •t•f1 

2 Tetriniaani 
gi mabaline giıtilll 

CJao stçilmıf on ~~~~ 
deki d~rin göru 
atçtlığında atıl•• iıi.I 
yüklüğüne kani 0~ 
lardan ziyade yao• 
uygurı vDcut birlet 
lerin üzerinde birb., 
min katmasına se 

Bundan sonr• fi 
kazanan 26 baş t•~ 
güzel buldum. 8110 

ye göre hiçilmit d 
h·nziyordu. 

Gerek binek '' ı 
istikametinde aı; 
teyların babadaa k 
tında aldıkları ço 
vuıflar kalbı mde 
lığının ıız zamand• 
saraılmaz inaonı•1" 
bassa dıapo •Yi1~ 
mahsulu taylardıkı 
ve ırki va11flar çok 
ğa ve ineklere g~Ç; 
inek ve sekiz bul1 t 

Buolu menılekİ~ 
Halep ırkınıo, tet• l 
olan kırmızı mıb•U 

Gerek ıüt ve I' 
·s 

nazarındaq mOa1eY1 f 

olan bu kırmalar t• 
da yüksek tenaı&b~ 

Adana atçılıi1P :Of 
lığında çok mübılll ' 
na çifçiıinio i\rrtoi• 
düzültme huıuıu• 
lievesleri bakikateO 
dir. 

Yalnız buDd• 1d 
şarttır. Bu arzu 0 f•" 
atçı] ığının ve~sırcılı 
yüksek neticeler 
§' phe yoktur· 



( TtlrkSôzft) Firtik : 3 

Türkiyenin maliye ve 
para siyaseti 

(SON SAVA) 

lngiltere' de 
-~---· 

H8\as'ın Ankaradan aldığı bir 
bnberde , Tiirk hükumetinin, Tür 
~iyede çalııan ecnebi tirketleri 
temettü bisselerioin münakaleıiae 
bundatı sonra yalnız mal ihracatı 
tekille müsaade etmrğc ve bu 
111akaatla döviz bavalisini meney 
lemeğe karar veıdiği bildirilmekte· 
dir . 

Bu haber bir kaç ay evvsl"Tür· 
kiyedc ltmetlü bislcıi üzerinde 
ambargo vaz'ı ,, parol111 altında 
ınti~ar etmişti . ~Mamafıh o vakıt 
bu haber , itti , bazı mukarrer bir 
tedbir diye aksetlirilmi~ti . Nıba· 
Yet Londrıda çıkın Times g1Ze
tesj bu yılın döviz iılerinde ve te · 
ınettü bisaelerinin münakalesinde 
iradıkları müıkilah etraflıca mev· 
ınu babseiledi • Türkiyenin kapı· 
larını ecnebi [sermayesine karıı 
IÜnden güne daha sıkı bir surette 
kıpadığı hakkında Londra gazete· 
ıiala şikayetleri üzerine bir Türk 
ıaıetesf ( 23 Aıustos tarihli Cum· 
buriyet) sert bir cenp vererek 
ecnebi eermıyuinin faiz ve temel· 
tü hisselerinin münakaleıi mal ib· 
racatı ıeklinde vuku bulduğunu 
te ecnebi memleketlerin hu tedbi
re uymağa mecbur olduklarım vt 
TUrlciyede artık kepitülisyonlaraa 
hlt\CU( oimadığıoı yazmıştır . 

1 Teşı ioit-vvel 1934 tarihinden 
İtil>uen Türk ticaret politikası trt· 
dit edilm i ş kontcujan sistemi yenil 
bir safhaya girmittir. llu suıelle 
Türk ticaret politikaaiylc para ve 
d6viı siyasetini ye;ıiJen tetkik et 
hıek faiJcli olacaktır . 1922 - 23 
deki aakeri zafrriuden devamlı 
bir Renai111nce yaratmağa genç 
Cuoıburiyet muveff ak olmuşsa , 
bu rnuvaffakiyette son bir tnede 
bkip edilmiı olan iktisadi ve ma 
h ıiyasetin büyiik bir tesir Ye his 
•tıi buluoduj'unu unutmamıltdır. 

Bılbaesa maliye ve pırı ıiy•ıt 
bakınıdan Aalcau bük6meti lyle 
tıaalu:ve kaideler takip etmek
tedir lıi bunlar , uki Osmanlı dev· 
lcıiade adet haline girmiş olan 
~cıidclerio hemen tcmımcn zıddı· 
dır . Ec11ebi ser miyesinfn ve ecac· 
bt nüfuzunun TOı k devlet iktisa
diyı\ı iie huıuıi ve ferdi iktisadi
Y•ttan mümkiin mertebe uzak bu· 
luodurulm11ı , buourı yerine yerli 
•ktisadi imkiu ve kabiliyetlerin 
llaılhnkün olduğu kadar geniş bir 
halde seferber edilmesi [ sanayi 
leırne ıle bankacılık ve kredi faa · 
Hyetlerinin tamıml11nması ) , bu 
faaliyetlerde garp ftkil , uıul ve 
t lcni~ioe büyük bir muhabbet iı · 
baıı ıle buolarıo Türkiyeye inti
lıaı rttirıneıi ve nihayet Tiirk lir• 
ııaın iatiluırınm mulııfnesı , inf· 
fatlondın ve devlet bOtçceiode 
.çıktan ( Defezit ) içtinap edilme 
1 lakip olunan mali siyasotin 
.•Hlarındaodar . Dış cicıret poli 
1 1ıası da bu ıivaıete göre tanzim 
dilmittir . 

Hakikatte Tll1kiye lconlenjan 
01itilcaaı yılıle ticaret polilikaıanı 
ktif yııpmağa muvaffak olmuştur. 
)f,ing listeli füıerinde g&tteıilen 
tıllır, ecnebi mrmlelu:tlcrden 

•bditıiz i~bal :edilebilir , fak•.t 
u ırıalların mukabil kıymetleriaıa 
cnebi memleketlere münak•leei, 
lnıı Türk mıhıulitı ve Türk hım 
•ddeleri ıalıa almak ıuretile ya -

1•bilır Atuıtos nihayetinde Cum · 
"•iyct Merkez Banka1ıoda 27 
ilyon Türk lirHı mevkuf tutul 
"' bulunuyordu Zira mOnakale 
k&oı mevcut değildi . Türkiye· 

i1ı keodilerile henüz klirig ve 
oatenjın mulCaveleleri ıktetme 
1~ 1 llıeınleketler , Turkiycnio u 
tıırı ibr. cahncla yalnız yüzde 5 

t urnunı ıbrac11tıodı da yüzde 21 
'" f•tl• bir nisbette bisse<lar
ıtlar Türk İktısat vekilı bryi 

kliring listelerinin neşri münaıe 
betile vaki beyanattı döviz ancak 1 

bizden mıl alenlardın alırız de· 

miıtir . 
l§ler bu vaziyette olunca tabii 

dir ki döviı. ihtiyacı asgariye in
dirilmiş ve ayoi zamanda Türk~ 
parasının dahili bir para vasfında 
son derece kuvvetlenmesine yır

dım edilmiş olur . 
Bu tedbirlerin himayesi altında 

yerli "redi ve sermaye sistemi 
gayretle Ltamamtanmaktadır . Az 
bir müddet evvel 11 Bankası o
nuncu yıl dönlimü bayramanı yıp · 

mışhr . 1 milyon Tiirk lir111 A K. 
ile 2,5 milyon tevdiıttan ibaret 
küçük bir beılaugıçtan son ae · 
nede 5,0 milyon A.K. ve takriben 
50 milyon tevdiat kaydedeq bu 
bankanın memleket dahilindeki 
bir çok ~ubelerinden başka ecne· 
bt memleketlerde de iki tubesi 
nrdır . 

(İskeoderiye ve Hamburgta) 
1930 daoberi Türk lirası müıtakar 
olarak utulmılctadır . 1932 de 
tcsiı edilmif olan Devlet bankası 
tedavüldeki 155-160 milyon Türk 

lir11ını utırmağa lüzum biuet
memi tir . 26 Milyon Türk liralık 
bir (altın karıılık), lira temevvüca 
hoa mani elmağa kifi gelmekte· 1 
dir. Butfin müess~selerdeki tasar· 
ruf miktarı 40 milyon liradan faz · 
ladar. 

Az zaman evvel Lir (dabUi fİ· 
mendifer istikrazı) nın Uçüacü 
tertibi sıtılifa çıkarılmıştır. Bu 
istikiız ite ilk defa olara\c yerli 
tasarruf :ıermayesinin bu kabil 
itlere 1ahnlmaıı tcıebhü•ü ortay 
atılm1thr . Bu iıtiluazın mecmuu 
12 milyon Türk linıı olup fiatı 
97 Jire, faizi yüzde 5 tir . Serma· 
yıoin yDtdc 2 .si aiıb~tinde de her 
sene çeki~p tevıi edilen ilctımive· 
li lıurHı vardır . 1934 35 ıeoesl 

deYlet Hiitçesl 184 'milyon lir•y• 
baliğ ve m\itevaıiodir . 

Sondan 44,8 milyon devlet 
borçlarına (DOyunu Umumiye) 
ve hemen SO milyon da aak.sri 

me11rife tabaiı edilmlstlr . Yuka· 
rıda ıibredılen dahili iıtilcraıdan 
beska Türkiye Cumkuriyr.U harp 
onu ı manındı yalnız bir defa o· 

larak harici bir istikraz nkdetmiı ' 
tir ki bn da 1930 senesinde İaveç 
kibrit tröıtüodcn alınan 8,5 mil 
yon dolardır. 

'
1 Neue Zıirlcher Zellurıg ,, 

Almanya da 

Gıda maddelerinde hU
kumet kontroıu 

Berlin : 3 (AA) - M Hitlerin 
valilerle akdctmiı olduğu bir içti· 
madan ıonra Prusya Başvrkili M. 
Gotriog polis müdUrlcrine ve idi· 
ter alakadar memurlara rtllnen 
vcrilmiı mezuniyet haricinde fi· 
yatlardan ve bilb1111 gıda madde· 
leri fiyatlarında görülecek teref
fQlerde hemen ve tiddetle •uda· 
balede bulunmalarını eb~mmiyet 
le tavsiye eden bir emirname: iı· 
tar etmiıtir . Nazır bu emir.ame· 
sinde ııda IR•ddeleri fiyatl11ırıın 
mlıtemadiyen kontrol cdilmettini ve 
bayıt pabalılıA'ın• artırm•y• matuf 
ber türlü teıebbUıü tiddetle tec 
ıiye etme1erini de ilave eylemış 

tir . 

Tar ueun Bey dı ği rnwııiııde 1rlı 
nıet oğlu Abrulltı hın ıki hap 1111 ça 1 
lıırak §r. lıriıııize gdt'ıı • ~lııııt't •l~lıı 1 
Cumali hap aıılarl.ı hırlıktı ) ak alH rı· 
mı§ ve adlİ\' ı ·d. or~ıı )0U .!:r•kılılıldık · I 
l~U o ııru 1,, kıf cdılun:ııtı r. 

Belediye intiha batım amPle 
fırkası kazandı .. 

--
Londra: 3 (A. A.)) - Londra 

belediye iotihaLahna !ait son ne
ticelere göre amele fırkaıu nam 
zetleri 448 ve muhafaza kir lar 362 
izalık kazımışlardır. 

Amele fırkası nam1.etleri 209u 
muhafaZlkiaların zararına ol · 
mık üzere 226 fazli azalık kazın· 
mışlardır. 

Eyaletlerde yüze ya,.ın şehir 
ve ka abada amde fırkası nam 
zetleri ekseriyeti elde etmişlerdir . 

Rekorcu 
tayyareciler Londraya 

döndiller. 

Londra : 3 ( A.r A. ) - İngil· 
tere - A vusturalya havı yarışında 
dördüncü gelen İngiliz ıayyareci Co
nes ile Valler , dönüş 11~ferini de 
muvaffakıyetle temamlayıp 13- 15 de 
Limpne meydanına inmiılerdir. Huo
lano gidip gelme yolculukları 13 
gün 6 aat ve 38 dakika siirmüşıür. 
Cones ile Valler, yere ayak bnsar 
baemaz : 

Geç kaldık. Buraya daha çalıuk 
nracağımızı umuyorduk • Çok kc<ler 
ediyoruz .. demişlerdir. 

lla\'8nıo bozukluğu ylizilnderı 36 
saat Aıinada f'ğlenmek mecburiye· 
tinde kol n Cone ile Vallcr. huna 
rağmeıı bazı rekorları kırmağa mu· 
voffak olmuşlardır. Ezciinıle 15 aat 
\ 'C 9 tJakika aşarak 3 glin 7 aal 

ve 2 dakika farkla ı• ki rekoru kır · 

m1ş oluyorlar. 1 
Londra : 3 ( A. A. ) -Y~oi Ze

laodali tayyareci H~vill ile Kay, bu 
aabab 1.33 ıe Melburuna 'asıl ol· 
maılardır. 

Silahları bırakma kon- ı 
feransı etrafında 

1 
Cenevre: 3 (A. A.) - Millet

ier cemiyeti mahıfiJine göre si
lllJları bırakma konferanıı diva
nının önllmüzdeki ictiaıı tarihine 
ait M Artlmr Hrndereon ile İogi 
liı. ve Amerikan ırkıdaşları 

tarafından her hangi bir karar 
ittihaz edilmediği gibi edil
mesi de imkan dahilio<le değil 
dir .. Çünkü M. Hendeuonun azası 
miktarı oudörde baliğ olao Divan 
h~yetine dahil devletlerle müşa 
veredc bulunmakfl17 .. m böyle bir 
karar alması mümkün değildir. 

Atlas Okyanusta balon 
postalar1 

Vaşington: 3 (A. A.) - Dok
tor Eckner poıta nezaretine mü· 
racaat ederek kabılisevk balon · 
larla Aılas Okyanostı bir poata 
sen isi yapmık teklifinde bulun· 
muıtur. 

Bu balonlar dört gümle bir 
kılkıcak ve.50 saıttR geçc(·ektir. 

Fransız ticaret naz1rı 
Rusyaya gidiyor 

Paris : 3 (\A.A ) - Ticaret 
\'e eanıyi o.zırı M. l,amoureu 
Uus hükumetinin d"vetioe ica 
bet ederek Lu haftaaın sooların 
da Husyıya gidecektir . 

lrau tayyareleri 
Eskifahlr.de 

Aallara : 3 (AA) - Cumburi 
yetimizin on birinci yJd6aümll 
ıenliklerine iıtirik atmek üzere 
şehrimiz~ gelmiş olan heı tayya ; 
rcdf' n marekkep İran teyyaresi fi-~ 
lo-u bu ın~ ah E•kitvbire hareket j 
tmiştır . Ton "' c n e) danında 

har.e:ket ( S1Jası 11da ~avıa müıteşarı ı 
Salım Cevat.Pıtı ıle bava zabit · 
!erimiz hrıfıodanı µğurlınmıı \C 

bir tan~aremiı Es~it"h re .kadar 
ıefakat eımiştir , 

Büyük önderi
mizin aydışları 

- Birinci firtikden artan -

yarak yürüıniye özenle çalışılmak· 

Adana Borsası Muameleleri 
P A M U K ve K O Z A 

-----~----------~ Kilo 
cı Satılan Mikdar sı 

Kılo 

tadır. D r. v let gelirini a ornalandığı ı-...-:--=---,......!--..:.:..._1 ___ 3=5"""'50~--ı ·--,,,..,,-::-,,.,---ı----------a 

gibi gerçekltştirildiği çok umu · ., 
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• 
lur. Türk parssı seğlam degerini 
tutmaktadır. HUkfımet bu siyası· 
ya çok elıcnııniyct vermektedir. 
lluodaıı böyle tle hu siyasadan 
ayrdmıyaca.ktı.,.. 

Ergani Utlünciiniin uçuncü 
bölümü de bu yıl beklenildiği 
gibi, kapanmıştır. Ulusumuzun 
Löyleliklc hem devl etin maliye· 
ce olan gücüne güvençli, hem 
de bayındırlık aiyasaınıza verdiği 
değeri bir daha göstermiş olması 
övüolenecck bir ergioliktir.. Dev· 
Jet işJeriııi maliyece sağlam bir 
temel üzerine kurmak içio Millet 
.Mecliıioin - göstrrdi "i uynnıkhğı 
övgülerle anarım. 

Uluıun, ulus gençlerinin, ÇO · 

cuklarının sağlıkları , eağlımlık· 
)arı, gürbüzliikleri; iiZtrine düş· 
tüğümüz çok gerekli diriklik İl 
tir. Sağlık, soysal yardım hakan 
lığının bu yönden bize kıvanç 
ver~cek yolda çalı§maktı oldu 
ğnnu görmekteyiz . 

Kültür işlerimiz üzerine uluı 
ça gönellcriınizin titredığini bi· 
lirsiniz . Bu i lerin ba,.ında eh 
Türk tarilıini doğru temelleri üs 
tüoe kurmak, öz Türk diline de-
ğeri olan gcnitHği vermek için 
candan çalışmakta olduğunu söy· 
lcmeliyim . Bu çalıımalaruı göz 
kamııtırıcı \erimlere ereceğine 
şimdiden de inıııabilirsin ız . 

Ar kedaılar; güzel sonatların 
hepsinde ulus gençliğinin ııe tiir · 
lü ilerletilmesini istediğinizi bi· 
lirim. Bu, yapılmaktadır. Ancak 
bundan en çabuk, eo önde Götü 
rülmesi gerekli olan, Türk muai· 
kisidir . Bir uluaun yeni d"ğitik· 
liğine ölçü, musikid., değitikligi 
alabilmesi , kavrayabilmesidir . 
Bugün diol~tmeye yeltenilen mu
siki, yüz ağartacak değerde ol· 
maktan uzaktır . Bunu açıkça bil 
meliyiz. Ulu111I ince duygulan, 
düşünceleri anlatan: yüksek de
yi§leri, söyleyiıleri toplamak, oo 
lan bir glin öoce, genel son musi· 
ki kurallarma göre itl(mek gc· 
rcktir . Ancak, bu güzeyde ulu· 
al musikisi yükselebilir, evren· 
~l musikide yerini alabilir. KOi· 
tür itleri hakanhğının buna de· 
ğerinceaözenç verm ini, kamu 
ııun da ona yardımcı olma mı di· 
lcrim. 

Ar koda§lar: uluslar araAı siya 
sa, acunu, geçen yıl içinde korun
ma kaygusunn dü§ürdO. lJu yüzden 

bütün ülkeler de silahlanmaya hız 
verildi . Cum buriyct hükumeti de 
bundan dolayı hir yandan ulaaal 
koruma gücüoü pekiştirmeye ça· 
lı§ırken, bir yandan da barışın 
sarsılmaması için ulusların birlik 
tc çalıomasına umut veren yoldan 
ayrılmamak uğrunda elinden ge· 
leni eeirğememiştir . Cumhuri 
yet Türkiyeeinin; dostlarına çöziil· 
nır z bağlılığı, geçmiş yıllarda tür· 
lü işlerde denenmiştir. Ulusumu
zun acunca tınınmıı olduğunun 
gert>ği de karoılıklı verilmiı sUzü 
tutmaklır . huna ne t0rlü111özenil 
diği, bundan.böyle de özenilecc· 
ği bellidir . 

Balkan aolaomHı; Balkan dev 
Jetlerinin birbirinin varlıklarına 
özel saygı beslemıaği göz ()nünde 
tutan mutlufbir belgedir. Bunun, 
sınırların korunmasına gerçek bir 
değeri olduğu:beıbellidir. Anka 
rada toplaumıol olan B.lkan an 
Iaıma dovınınm verimli, yerinde 
çalışmasını ulusumuz sevgi jle 
karşıladr. Ulusumuz genel öko
nomık, genel siyasa karııhğı hil· 
yük olguolukle kaı§ılemıştJr . 
Kendine gö11terilen yolun do~ru· 
luiuuu oıılamıştır. 'euiden çıka 
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bilecek -güçlükleri yenmeye de 1 r 
anık oıduğun.u göst~rmiş~ir. Hava tarassudah 

Son beledıye seçımlenade rey 1 
kullanabilecek olanların yüzde 1 1 - Dün Adanıı<IR :r.cvnlden 
yetmiş be§imler. çoğu , reylerini ı soııra okunan tazyiki ne•ıimi 763 
kullanmıılardır . Ulusun içinde 12 milimetre olup, en çok sıcak 
bi~liğin hem belli, hem denen- 28 en azı 13,lQ santigırattı . 
m_ış ol~Hı gelecek için eo biiyllk Rutubet vasati % 67 ole 
guvençtır · rak kıydedilmiştir. 

Arkada§lar; 2 - Dün bava ftZ bulutla 
Dördüncü Büyük Millet mtc- geçmiş rüzgar sıkindir . 

liei ulus birJitinde, devlet siyasa- A keri hava ra ot i ta ·onu 

eında yüksek çalııma değerini 

göstermiıtir . Bu toplanta yılın 
daki çalışmalarınız 8Jraaında eıze 
gelectı k ulus i lcri içinden en 
doğru yolları bulup gUstereceği 
nize güvenimiz vardır. Toplantı
nız kutlu olsua .. ,, ... 

• 
ntuktsgeçtn TOrkçe kelime

lerin karşılıkları §Onlardır : 

TUrkçe 

Sayın 

Oımenlıce Frın11zca 

Güzide, mubıe· H.onorabl~ 

Üye 

Uluı 

rem 
za, unsur , 

uzuv 
Millet 

Gent!l (gen, mumi 
geoit ) 
Siy1&a (Yı· ... iya t'l 

88 ) 

Uluant (ulus) Milli 
Yöndr.m Uıul 
(hen İtina, dikkat 
Ö&Unç., öv· İftihar 
üoç 
Ögünmek Fabretmek 
Ökonomik lkri111di 
Kurum (kur· Teıkilil 

Membre 

, . 
aııon 

G6o6ral 

Polili<ıue 

ational 
Proced6 
Aateotioo 
Fiertl• 

tconomique 
Organieaıion 

mak) 
Berkiuuck Tahkim el· C9nıolider 

m~k 
Gerekmr.k İçabeımck , 

lazım olmak 
Gerekenler lcab~pcoler , Cooditiona 

lbımolıalır nbce aire,a 
Denk Muıdil, mil· &auilihrc , 

ıavi halaoı•e 

1 Ekim Ziraaı Agricuhure 

gece nöbetçi 1 
eczane 

Kale. kapısı civarında ~ 
M. Rıfat Pczant> ·idir 

- 1111 llll!UlllllllC!Ulllllllllllllll 

Giiç Kudret, kuv· Force 
vet 

Ôğm~k, öv· Seoa etmek Louer 
mek 
Dirildik Ha) ati 
(dirlik) 

\ ital 

o ·aal ( oy) içtimai 0 ial 
Bakanlık Vekalet, ne· tinisterc 

zarel 
Bakım ekil, nazır 
Kural Kaide 
Gü:r~y n ... gölg 
Evren l<"'ı Irk, kainat 

Evrt!o&el Alı>m§ıımul 
Peki tir · 1'akviye el· 
mt"k mek 
Barı§ .. ullı 
Gereği gibi Jeabı gibi 

Alır 

Mini lre 
Hegle 
,race :l. 
niv rs 

Üniver t'I 
!t'ortıfier 

Pai 
Commo il 
faudrait, tt!1 
<ıu'il fauı 

Anı 
Arıdaşına 
Özel (ciz) 
Ozel 
Mualu 

ti ok Pacle 

Belge 

Hu u i Perıiculier 
E~rl, \ vc l 
Hubıi ar. me· lleureu 
Ul 

Hüc l, H&i D~ument 
ka 

'ı Ürün Ilaaılıı, uıah· Produit iya ııl 
ınl Anımak 

Bavındtrlık imar, unmm Anık 

i 8 i Poliıiqut-
Hazır olmak fört- prct 
Amad~, lıazır Prct 

B• ınılır Mamur Güvenç 
Arııwak Ta fi)e ı•ımrk rleoıioıın<'r 

Orarılaıııuk Tııhınin Nmıık Prh oir 
Ödilnç laukraz .Euı pruuı 

Gıh~ıı 
Kuılu 

1 tinatgfih , ppui 
zahir 
itimat Coofiıacc 
MUıeyeww~u Drni 
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Firtik ! 4 (Tftrk Sözü) 

Balkan itilafı 
konseyi 

l. __ B_e_I _e_d_i _y_e __ i_I_a._n_l _a_r_ı __ ll 
- Birinci firtikten artan -

misyonu tayinine karar verilmiş 
tir. 

Ayoi zamanda daimi konsey 
Batken itilafı azası olan devlet 
ler io kanunlarından bazılarının 
hcnıabenk: kılınması ve hatta 
mümkün olduğu tıkdirde [tevhit 
edilmesi gayesine vasıl olmak 
için takip edilecek uıulü, kendi
einio tetkik mevzuunu teşkil ede· 
cck olan bir komisyon ihdasına 
kaıar vermiştir . 

Nihayet arjantinio teşebbüsü 
üzerine 10 Teşrinievvel 1933 ta 
ribinde Rio de Janeroda imza 
edilmiş olan Saavedra Samas ade-
mi tecavüz ve uzlaşma muahe<le
!İ nio tc-mıil ettiği sulh eserine 
kar~ı samimi takdirlerimi izhar 
eylemek maksadiyle itilaf azası 
devletlerin milli menfaatlarma 
harfiyen riayet edilmek şartiyle 
bu muıhedeye iltihak etmelerine 
müsaade bahşolacak formülü tet 
kike karar vermiştir . 

.Mesaisine nihayet vermeden 

Belediye riyasetinden : 

Belediyemiz için, nsfolt yo\ inşaatında kullanılmak üzere 1-3 san· 
tim kutur eb'atlın<la taş kıran v~ elek tt"rtibatını havi bir konkasör t 
kdnunuevvol 1934 torihine müsodif cumnrtı> si ~günü Adona Leh·ıliyf'si 

daimi encümenindH kapalı zarf usulile satırı alıııacaktır . Taliplerin be-
lediy~mize müracaatları.4680 26 - 3 J - 4-9 

D. D. yolları umum müdürlüğünden: 
(4000) Çam telgraf direğinin kapalı zıırfia münakasası 26 _ 11-

934 pazartesi saat 15 J:! Ankara<la İJore binasında yapılacaktır. 
fazlaltafsillt Ankara, Huydarpaşa, Adana ve Eskişehir veznelerinde 

beşer liraya satılan şıırtaamelerde vardır . 4686 28-1 ·-4 

Müjde müjda 

Ziraat Bankası karşısında içki san· 
tralına çok eyi Şarap gelın.iştir. 

4689 4-5 

evvel daimi konıey, ma~deki mc- ~~~~----~--~~~~~~~----~~~~-~
Eaisiy le Balkanlar arasında bir an
laşma zihniyeti y1Tatmağa medar 
olmuş bulunan Balkan konferan· 
sına teşekkürlerini bildirmek is· 
ter . 

Balkan itilaf. daimi konaeyi· 
ııin gcleoek alelade içtimaı H o 
men .uıilli bayramı vesilesiyle 10 
Mayıs 1935 te Bükreşte olncık.tır. 
Eğer hadi;at lüzum gösterirse 
hali hazıdaki reis bu müddet arat 
iıoda fevkalade bir içtimaa davet 
eclcbiJir . 

Gayri menkul malların 
açık artırma~ ilanı 
Adana 3 üncü icra memurlu

ğundan: 

Ankara : 2 ( A.A ) - Bugün 
Yugoslavya haridyt-: nazır muavi
ni M. Puriç, vaktiyle Sırp ordu· 
sunun da iştirakiyle Timurlenge 
karşı yapılan meşhur mubaıehe 

nin cereyan ettiği yerleri grzmiş 
ve kendisine de hu hususta lazım 
gelen izahat verilmiştir . 

Ankara : 2 ( A.A )- Şarımiz 

dı bulunan Romanya hariciye na· 
1.ırı M. Titult"skcı, Yugoslavya ha
riciye nazır muavini M. Puriç ve 
maiyetiyle Yuoan hükumetinin 
Belgrat ve Bükrrş sefirleri M. 
Melas ve Kola , bu ak§am husu· 
si trenle saat 22 de İstaobula ba· 
reket etmişlerdir . lstanbulda bir 
askeri kıta tarafından selam res 
mi ifa edilmiş ve muzika milli 
marşları çalmı§tır . Reisicumhur 
hazretleri namına katibi umumi 
vekili Hüsnü Riza ve seryaver 
Celal beylerle Büyük mıllet mec 
Jisi reisi Kazam, Başvekil İsmet 
paşalar hazernt•, hariciye Vakili 
Tevfik Rüştü bey, Sovyet büyük 
elçisi M. Koıahdo, Çekoslovakya 
sef ueti müsteşara ve elçilikler he· 
yelleri teşyi merasiminde bulaa· 
muşlardır . 

lstanbul : 3 ( A. A. ) - Ro· 
ıııorıya hariciye nazırı l\l. Titulesko 
Yugoslavya hariciye nazır muavini 
!\{. puric refakat ve waiyetleriod~ki 
ze\'af, Bükrf'Ş ve llelgral elçilerimiz 
llaın<lnllalı Supbi ve Baydur beyler 
hııgiin aat 12 df' hususi trenle Hay· 
ıfarpaşaya gelmi~lerdir . Balkan na· 
zırlorı i ta yonda Vali, emniyet mü
dürü, merkez K. Romen ve Yugos· 
lav kon olo boneleri erkanı tar'afm· 
dan karşılaomışlor , nıuzika milli 
marşları çalmış, asker ve polis miif
rezeleri selam re mini yapmı§tır. ı 

Mi,afir nazırlar hazırlanan mo
ıörle l tanbula geçmişler ve perııpa· 

1 ae oteline inmişlerdir. 

----·.-.+•··----

Dosya numarası: 34-191 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne olduğu: 

1202 dönüm tarla . 
Gayri menkulün bulunduğu 

mevki,mahnllesi,sokoğt,numarası: 

Kara Fasıl köyü civarında şorkan 
Olaz oğlu ~1ustafu of"'nJi gnrhen 
Uemal cf<:.ntli ve. tarikiarn şirnnlen 

sahHıi ferağ coı:ubcn tdrikidrn ve 
llcı Ahmet ağn tarlııları ile mah
dut olup Hoziran 919 tarih ve 86 
No.ılıı ko.yitlidir . 

Tuktir olunon kıymet : Be
her Jönümü 25 !ira<lır. 

Artırmanın yupılacrığı y'(r. gün, 
5- 12-34 Ve 20-12-34 saat 
14 den 16 ya kadar Adana 3 üncü 
icra d11iresinde . 

l - İşbu~gayri menku~ün ar
tırma şartnamesi 6- J 1 -934 ta
rı hinden itibaren 34 19 l numara ilo 
3 .. üncü icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
için a~~ıktır. İIAndn yozılı olonlarJnn 
hzla mahlmat almak isti yenler ,işbu 
şartnameye ve 191 dosya n uma-
r o sile rnemuriyetimizc müracaat 
etmelidir . 

2 _ Artırmaya iştirA ~ için yu · 
karıda yazılı kıynjetin o/o 7,5 nis· 
betinde pey voya milli bir Banka
nın teminat mektubu tevdi edile
cektir . ( 124) 

3 - lpotok sahibi alacaklılar-la 
diğer tılAka<lnrların ve irtifak hak
kı sahip lerirıin gayri menkul üze
rindeki haklarını hu~!:.:: !f\ faiz ve 

masrafa dair olan illdiaiurnıı işbu 

ildıı tarihinden itibaren yirmi gün 
içinılc evrakı müsbiteleı ile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi holde hakları tapu si
cilıla sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmrısından herk kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartnamr
sini okumuş ve lüzumlu malt1mat 
almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlıır. 

5 -1'ayin edilen zamanda gay
ri menkul üc defa bağrıldıktao son· 
ra en çok artır~na ihale edilir.An
cak artırma bedeli muhammen kıy-

, metin yüzde yetmiş bEışini bulmaz 

Ziraat mektebi müdürlüğünden. 
veya satış istiyenin a.locağma rüç
hnni olan diğer rılacnklılar bulu-

Adıma Ziraat mektebinde 30- 40 nup ta bedel bunların o gayri men 
hin kilo ince mokine samanı ile 1 hul ile t~min edilmiş alacnkJannın 
h syv'lnntu ye taklık saman pazarlık 1 mecmuun<lan fazlaya çıkınazsa Pn 
suretıl9 so.tıiacağmdnn taliplerin 1 çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
hAr gün :nektep idaresine mürn- 1 üzere artırma on beş gün daha tem
caatları ilAn olunur.4b96 2-4 dit P.dilerek 20-12-934 perşembe gü-

( ALKOPAN CEVATf) 
Buş vo diş n~rıları; ıonıaıizıııa 

vo Siyatik eaneıları kin kı.llnnılan 
ill\çlorın en foyılalı ve en t 1·sirlisi 
Jir.:t-6-12 adet koşPlik orijı

nal nıaılerıt kutularda hflr eczane
Jcn ısrarla orayıııız umumi satış 

ve tevı.i merkezi belediye civarıı11la 

kimyager Ahmct:Rızo'heyin (Yeni 
eczane) sidir. 

Kiralık hane 
Eski istaC1yon knrakolu arka· 

sında ve istosyon anbarı krırşısınp 
müstakil . Su ve elektriği içinde 
2 - 3 - ve 4 odalı evler kiralıktır. 

Müracaat - Mezkur evlere ve 
yahut eski istasyon karakolu kar
şısında berber Mahmut pfen<liye. 

3~6 4695 

nü ayni saattu yapılacak artırmada, 
lıeuoli sutıŞ isteyenin olacağına rüç
hanı olan diğer alnçaklılamı o gayri 
merıku 1 ile tı min edilmiş alncaklorı 
mecmuun<lan fttzlaya çıkmok şartile 

2280 No: kanun hukümlerine 
tevfikan muhammen kıymetin OJo 75 
ini bulduğu taktirde en çok o.rtıra
nn ihnle edilir . Aksi halde sutış 

geri bırnkılarak alacak bet sene 
tecil olunur. 

6 - GCıyri menkul kendisine 
iholo olunnn kimse derhal veya 
verilen mühltıt içinde parsyı ver · 
mezse ihale kararı fesholunarak 
konılisinden evvel en yüksek tek · 
lıfte buluntın kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on bı:ış gün mfül<letle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale edi
lir. iki ihale nrıısıntlaki fark ve ge
çen günler için % 5 ten hesap olu· 
nacak faiz ve diğ~r zararlar ayrıca 
hükme hacet kahıaksızın memu
riyt•timizce rılıcı<lan tahsiı olunur. 
Madde ( 133 ) 

işbu tarlalar yukarı do gösterilen 
tarihlerde 3 üncü icra memurluğu 
odasında işbu ildn ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde sa 
tılacağı ilAn olunur .4704 

Büyük Türkün, Ulu Gazinin başardığı tarihten 

-·ASRİ SİNEMADA~ 
Onbirinci Cumhuriyet Bayramı şerefine iki bayram bird811 

Türkçe sözltt büyük inkılap fnnıi 
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Büyük Y o goslavya kralil e F ro ns• :1ıariciye ne zırına ye pı lan ve dün yan ıo her ta raf ınde çok d"'ıl dl ~; 
uyaodıron tarihi suikasti bütün tı•forruat ve tafsillltile pek yakmda ( Asri SineııJS :~~ 
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BU SU EV~Af i'.HBAR1l~LE~ . DüNY4NIN '(N iYi EN L~d ;~ 
VEENHAfif 5ULARINDAN BiRi iDiR. RESMİ VE GAYRİ RESMi 
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Adana memleket Hastanesinden: 1FOTO '•il 
lıu 

COŞKU~~~'. Soyhan vilöyeti Aılana Memleket 
hoetoncsi için 9439 lira bedeli tah
minli yeni bir Rontken makinesi 
kopalı zarf usulile satın alınrıcak
tır • 

ihale 934 senesi birinci kanunun 
yirminci perşembe günü saat 16 1 

<lo Seyhan vilayeti Encümen doi- 1 
resinde olacaktır . ihaleye iştirdk 
ve şurtnnmesini görmek istoyen-
lerin lstanbul ve Seyhan Vildyet 
leri sıhhat ve içtimai muavenet mü- il 

dürlüklurine müracaat etmeleri. 

4682 26-·31-4-9 

Kiralık ev 
Mermerli mahallesind( operatör 

Ahmet beyin muayenJhanesi yakı
nında elektriği mevcut hrş odalı 
53 numaralı ev kiralıktır. İsleyen
lerin Zi,·aat banko.sında Eehmi be 
ye müracaatları . 2-6 

Kiralık Ev 
Yeni istasyon caddesi üzerrnde 

Vali konağı köşesindeki beş odalı 
ev kiralıktır . Arzu edenlerin~görüş
mek üzere Güzel Adana pazarında 
Muhittin kanuni beye müracaatları. 

4677 6-7 

=§~~~~§§§§§§l~ = ~ liı 

çef ~L" 
Agfa,,, filmlerinin h~ 

ırıltl 
Dünyaca me1hur ( A G F A ) filf111~ıorJ 

zesl bulunur . Fiyatlar, diğer bıilü11 ın: ./ 
dur. ~~~ 

Amatör işleri en kısa ıarfl / 

.. ·' · Ie'" 
Atölye fotograflara, vesika resııtl 

dismanlar . / 

Talebeden tenzildtlı ta· 
rlf e ile ıicret altnır . 

a•a 
FOTO COŞKUN: 

Y ag Cami Civarı 
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Umumt rı tJfetJlfl;' 
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Adana Tür" • 


