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Madene ulaştı 
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Iİ))t t&kran dolu coşkun· 
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1 •tıııd 1hıaı en dolayı da min· 
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Ankara 
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Yarınki 

Yolun açılış törenini yapar] birin 
el genel ispeldcr Abidin Ozmeu 

tutumunuzla daha yüce amıçları
na da varacaktır. 

Bakır madeni istasyonunun 
sçılma töreni halkın yürekten 
kopan gösterileriyle yapıldı. Son· 
suz saygılarımı sunaı ım. 

İlbay T. GUr 

Nafia Bakvnlığma 
Diyarbekir: 6 (A.A) _ BugOn 

Bakır hattının pozunu meırasimle 
açarken hu büyük eserin başarıl
masında hizmetleri meıhuk olan 
zati devlerini saygı ile andık. Teb
riklcrimJe arzederim. 

Dlyarbeldr /lbayı 
Faiz ErgUn 

Qf G ı. 
~ıı4 ,.~ parkının çevresinde k~~~-
rıı,. eglence ve sağlık yerlerı ıçın 
~ •er-.in kroki ve planları geldi 

b,, . 
Cllik 

,,~t >'•pt 11 laıanı profesör 
J)lin ırılan, Atati.:rk par

~t h ~e krokiler temam· 
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J-~I ı t, 'it , uyu ır 
it, -t, 

8 
he tenis kordu ve 

Yine hu pl5na göre biri is· 
tasyooa gitmek üzere 30 metre 
ve fdiğeri d e abidenin mihveri 
karşısında boşlamak üzrre Seyhan 
parkına doğru yirmi beş metre 
genişliğinde ve iki tnrnfı ağaç · 
larla çevrili yollar yapılacak 

tır . 
Cumnriyet alanında ve Ata

türkiio h eykelinin bulu n duğu ye· 

rin ba tı karşısıod yirmi binden 
fczla insan alacak tören yeri ve 
bayrak çekme direkleri bulun· 
maktadır . 

t· 1 bu e!.redeceklcr için 
1"d~ ~~~.er içia 12X50 

1 •t b J uıc bir yüzme 
•ı &tht:rada yapılacak 
bc'k •tı tcekler için bir Japonya hükumeti 
'tıYa da \'erilebilecek 

~- ') Yer) · 
't ~ '•c• b ~rı, bunun kar 
i~ llııı.ı 11 •• 6Yük bir havuz 
\'1 ~ocu~~Ünde büyük hir 
ı~, '~İi~rtı •r• malıAus o· 
,~, 'tııı l e bavuzları kum 

tı, 1 ' erj ' 
ı~l "''l> l n oturmalara-
)- tı hnı" 1 tribünler, ban-

Pıl •r11Jd . b Qcak a gUncf han· 
~ 'b~caj .>'erler, büyük 

• 111.. ' 1ki bu·· .. k 
·~ .... ~ k yu as-
" b,tı ' .. ta Ve parkın 

~ti)lb ~~illeri bodur a· 
•ttdir • 

Çin hükümetinden 
sc.rularda bulundu 

Tokyo : 6 (A.ı\) - Juanchud 
hadisesi ilgisi ile Japonya Çindeo 
şunları istemeğe karar vermiştir: 

1- Mesulun cezalandırılması 

2- buna benzer bediselewin 
bir daha çıkmıyncnğı bakkıDda 
inanca (teminat) verilmesi. 

3- Yatsücl bölgede güvenli· 
ğin muhafaza edileceği hakkında 
inanca v"rilmesi. 

Düşmen uçnklnrımu tehdidi al· 
tıodadır • Dundan kurtulmak için 

ı uçak kurumuna yardım gerektir. 
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ismet İnönü 
Ordudan samsona gel
di ve oradan da ayrildı 

Ordu : 6 (A.A) - Dün saat 
17 de şehrimize gelen başbakan 
İsmet inöpü iki saat kaldıktan son 
ra şehrimizden ayrıldılar. 

Samsoa : 6 cA.A) - Bcşbakan 
İsmet inöoü, deniz yolu ile bugün 
sa : 8 - 30 da ıarımıza gelmiı 

ve sa : 14 de buradaa ayrıJmışhr. 

lzmit işyarlarının hava 
kurumuna yardımları 

lzmit : 6 (A.A) - Şrhrimiz İş· 
ya rları ay ıklam m yüzde ikisini 
ba\'a kurumuna verm,.yi } ükenmiş 
l e~ dir . Ayrıca: 30 üye yılda 770 
li ra verm eyi kabul 'r. tmişlc ı dir. 

Türk heyeti 

okraynada incelemede 
bulundu 

Moskova : 6 (A.A) - Türk en
düstri heyeti Ukrayo~da krııma

torska varmıştır. Heyet krama· 
torsk mekanik icşaat Iahrikssını 
gezmiştir. 

Moskova : 6 (A.A) - Kulini 
Çenko tarafından yapılan paraşüt 
ve karayı eniş deoeçleri dün ba 
şargı ile yapılmıştır. Bak,n 5, 200 
metre yüksekliğe çıkınca uçman· 
lar Balondan~ğaz çikarmışlar ve o 
zeman zarf inşasındaki hususiyeti 
sebebile paraşüt ödevini görerek 
balonun yavaş yavaş yere inme· 
sini sığlımı§tır. 

Muğla da 
Tütün ürünü ve orman 

yanğınları 
Muğla : 6 (A.A) - İlin her 

tarafından tütünlerin yapılmasına 
ve kırılmasına haşlamıştır. Tütün 

tüccarları ürünü inctlemek için 
işy nrlarını yollamışlardır. İnhisar· 
lar idaresi de eksperleıile araşhr· 
malar yapmaktadır. Her oekadar 
kuraklık varsada ürtinüo yt:tişmesi 
eyidir. Butün umud,ilde üc milyon 
kilo Tütün olacağı mrrkrzindedir. 

Muğla : 6 (A.A) - İlimizin 
Bozbuı un, [Marmaris, Kö}Ce)İZ, 
Bodrum iskelerinden İtalyan ve 
Yuuao adalarına Temmuz ayında 
aşağıdaki sayıda hayvan çıktı : 

Yüzyetmiş dokuz İnek, otuzüç 
Dana, altmışiki Koyun, dörtyüz 
sekiz Keçi, ellisekiz Kuzu, yirmi· 
bir Oğlak, dörtyüzyirmi yedi 
Körnes hayvanı. 

Muğla : 6 (A.A) - Goktepe 
alanırıdaki orman yaoğını sönmüş 
ve oraya ' yakın Sarıyer alanında 
tekrar orman yanğını çıkmıştır. 
Söndürülmesi için tedbirler alın· 
mıştır. 

Maraşhlar yakında 
Elektriğe kauşyorlar 

-·-------
Maraş : 6 (AA) - Uray elek

trik tesjsatı bir üstUaceye veril 
miştir. Bu suretle şehrin çok ö 
nemli ihtiyaçlarından biri daha 
kotartlmış bulunmaktadır. Halk 
aydınlığa kavuşacağından dolayı 
Se\İOÇ içindedir. 

Uray şerin baymdırlık proje 
sini yaptırmak içio bir mimar ge· 
tirtmiştir. Mimar bayındırlık pro· 
jesini lıazerlamak üz~re incelem"y,. 
başlamıştır. 

Yunanistanın bir 
yalanlaması 

Atfoa : 6 (A.A) - Hükümetin 
cumurcu kurumlara dağıtmağa 

niyetli bulunduğun yalanlanmak
tadır • 

- - --- --
Habeş işi silahla kutanlacak Gezı görıişlerı' 

ingilizler Jtalyan basınının aleyhtar 
durumundan şikayet ettiler ........ ___ _ 

lrakfan bir 
dusuna 

aşiret başkanı Habeş or
öğretmen sübayı atandı. 

Adisababa : 7 (A.A) -lıakta 
Cıllo aşireti Başkanı Asuri prens
lerinden Malik Dambar , öğret· 
mea ıuhay olarak H ebef'ordusu· 
na girmiştir . 

Yakında Vollaga dağa ili or
dusuna atanacaktır, 

Homa : 7 (A.A) - V cliabd 
Umbertonun yakında Kor Gene· 
ral atanacq ğı ve Floranda kolor 
clusu komutuılığı ele ala•:ağı @öy 
l ı:omektedir . 

Loodra : 7 (A.A) - İtalyan· 
H~beş aolıışmaılığıoın souu bü
yük bir bedbinlikle karşılanmak· 
tadır . 

İtalyınıo yeni kuvvetler top 
laması bizzat Mussolioinin de 
söylediği gibi uluslar sosyetesi· 
nin buna kar~ıo olmasına rağmen 
İtalyanın harekete geçmek zora
ğında bulunduğunu kesin olarak 
göstermektedir. 

Yarı resmiğ cevenler Paris 
kınuşmalarırıdan bir sonuç elde 
edilmesini ihtimal dışında görmek· 
tedir . Bu ceveo Habeşiıtamn er
ginliğine ve siyaaal bütünlüğüne 

dokunmaksızın ltalyaya aocak 
ekonomik menfaatler verilf"bile
ceğini tekrar teyit ctmekte:iir· 
fer. Mussolioi .şimdiki durumun
da inad ettiği ve harbi açtığı tak· 
dirde lagilterenia uluslar so.,ye· 
lesinin ltalyaya karşr teJbir alın 
m ıı s ı ni istemesi muhtemeldir. 

Deyli Telgrafın haber verdi· 
ğia~ göre, İogiliz dış Bakanlığı 
ltalyan basanıoıo İııgiltereye karşı 
yaptığı hücumlardan ötürü Grao· 
dinin dikkatını çekmiştir. 

Dış Bakan lığı ayni zamanda 
Jugiliz basınının bugüne kadar 
İtalya hakkında çok nızik davran
mış olduğunu işaret etmiştir. 

Adisababı : 7 <A A) - İmpe· 
ratör Mallaga Sallo illerine iki 
yeni İlbay atamışhr. bunlarda:a 
biri Jıkamıkues mangağadır ki 
bunun ödevi savaşlarda adet oldu· 
ğu gibi İmperıtorun elbisesini 
geyip düşmanın hücümlarıoı kendi 
üzerint! çekmektir. 

Öteki ilbay İmperator1uk or· 
dusu ıağ, yan komutanı decaz 
Matondır. 

A 1 m a n y a ile t e c i m 
anlaşmalarımız 

Son yıllarda dünya tecim oylu· 
munun azalmasma karşı , Türki· 
ye il ._ Almanya ırasında mal de· 
ğişi çok artmıştır . Bu suretle iyi 
düşünülerek yapılmış olan nnla§· 
ma ve söz bağlarının iki tarafın 
trcimel asiflerini geliştirmek bu
ıusund a önemli bir rol oynıyabi· 
lecrği ve böyle geniş ve karşılık· 
lı bir eıaa üzerine kurulmuş an · 
leşruaların dünya buhranını bir 
dereceye kadar hafifleteceği ispat 
edılmiı olmaktadır . 
Bu hususta Türkiye ile Almanya 
arasındaki dostluğun sarsılma· 

dao devamr iki tarafın tecimel 
gelişmesinde etkin olduğunu da 
hesaba katmak gerektir . Bilyük 
ıef Kamôl Atıtiirkiln önderliği 

ve güdemi altında kaynaşmış ve 
tek bir varlık olarak birleşmiı 

olan Türk ulusu , kendisi gibi 
içinden toplu ve kuvvetli bir bir · 
lik kurmaya çelı§•m Almaoyan•n 
idealini anlamıt:ve tecim .anlaşma
larının da esası olan güvenini 
üçüncü Rııybtan esirgememiştir . 

Türk - Alman tecim anlaş-
maları ' ' en ziyade müuadeye maz
har 11 kuralına dayanmaktadır. Bu 
en ziyade mazharı müsaade,, esa
sı , ber iki d~vletin , memleket
leri içinde yapılan alışverişle kal
makta olduğundan transit malları 
bunun dışındadır . Bu sayede her 
tarafın yaluız kendi ürün ve mal
ları , bu aolaoma ve müsaadeain 
bllkllmlerinden faydalanmaktadır. 

930 yılının tecim anlaşmasr , 
bir esaa oluyordu · Yeri tim ala· 
nında elde edilecek deneçlcrle 
tamamlayıcı bir anlatma kurula
caktı . Türk - Alman tecim an· 
taşması bu suretle kesin bir du 
rumu olmayıp zamanm şartlar ve 

Yazan : Franz Von Guaçig 

gereklerine uygun bir halde elaı
tild vetli olduğundan iki taraf için 
müsbet sonunçlar vermiştir . 

Az zaman önceye gelinceye 
kadar Türkiyede Türk- Alman 
tecimi hakkında yanlış fikirler 
vardı . Bunun ıebebini Türk ista
tistikleriuio malı Batan memleket
leri değil , malın yükletildiği li 
manları göstermesi teşkil ediyor 
ve Almanya için sevkediıen Türk 
mallarınm büyük bir kısmı Tri
yeste , Varna ve diğer mahreçler 
altında kaydolunmuş !bulunuyor· 
du . Bu ıuretle İtalyan Türk teci· 
mi Türkiyeden yana son derece 
kıvanh , Türk - :Alman tccimi 
ise Türkiye hesabına ağır surette 1 
pasif görünüyordu . Meıela 1930 
senesindeki iki taraf tecimini 
Türk istatistiklerı : 

Almanyadau Türkiyeye çıkat: 
27 milyon 376,000 Türk lirası . 

Türkiyeden Almaoyaya çılut 
da : 19,83fl,OOO lira olarak göste· 
rilmektedir . 

Halbuki Alman istatistikleri , 
mrnşe veya satın alıcı memleket 
bakımından 1930 yılındaki durum 
gerçek olnrak aşağıdaki şekli 

gösteriyordu : 
Almanya<lan Tiirkiyeye çıkat 

24 milyon 142,000 . 
Türkiycden AJmanyaya çıkat 

olarak kıydedılea 34,489,500 . 
10,347,500 Türk lirası mikda

rında bir yekün Türkiyedeıı yın• 
aktif bh miktar olarak görünü. 
yordu . Bu sebe :>Ierden dolayı · 
ilerisi için de açtk bir fikir almak r 
gıyesiyle gösterilen rekamlarrn 
hepsi Alman tecim istatistiklerin · 
den alınmıştır • 

1930 anlışuıasından sonra 

- Gerisi ikinci say/ ada -

Ceyhanın Floryası 
Ayas 

Ayas : 7 [ Özel l - Buusı· 
,,Dara,, nıo metrük harabeleri ar 
smda üstü çinkolu bir kaç yeni 
evcik ve mazgallı imiı gibi taş

tın kulübelerle meydana lgelmiş 
bir köy çeşnisi veriyor insana ... 
'I' ek tük ağaç varsa da göze çar 
mıyor ... 

Bir köy .. fakat neresine bakıl 
sa yine t:ski bir medeniyetin ni 
şanesi belli ! .. Çarşısına giriyo 
ruz .. Sağda bir k ahve ve fo ın .. 
biraz ileri g idince bir kaç hakka 
ve kasap ... Sola aşağı bir kavis 
yapıyorduk ki, b urada şaşaladım .. 
Otomobilimiz kat kat çıual yı 
ğıoları arasıı.ıa 'girdi .. Ve niha· 
yet «çuvalaı me» ismini verdiğim 
sokaklar daraldı ., • İnsanlar ço
ğaldı . Ve otomobil gidemez ol
du . 200 metre kadar ilerledikte 
ıoora istifler arasından sahili gö· 
rebildik .. Dönerek geldiğimiz 
yola baktım .. Ve o zaman gör
düm ve anladım ki, Ayas biç te 
:görünüşü , sanıhşı gibi değil ! ... 

Bu gördüğüm ne bir köy, ne 
de bir kımondu . Burası her 

' göz için bir transit merkezinden 
bAşka bir şey sanılamaz .. 

lskelesizliğinden dolııyı baf 
tac. .. iki vapG r gelebilmekte ve 
dıt memleketlere binlerce ton hu 
bubat taşımaktadırlar . 

Bugün Ceyhan ile Mersin ara· 
sı yüz beş kilometre ise , Ayasla 
Ceyhan arası ancak otuz beş kilo 
metredir. Eğer Ceybandan Ayasa 
bir ha uzatılır ve Ayasta bir rıh· 
tım yapılacak olursa ( rıhtam ol 

masa da yine kafi ) Bütiin bu çev · 
re nakliyat ücretinden ve zaman· 
dan dört beş kat fazla kazana· 

caktır . 
Halbuki bugün bu sebeple ih 

racıtın hemen hemen dörtte biri· 
Toprak Kaleden yapılmakta ve 
Fransız battı kazanmaktadır . 

Şayet Ceyhan · Ayas battı ya. 
pılmış olsaydı ıüPheıiz ki Topra 
Kal'e yoliylc ihracat duracaktı • 

Fakat şu da var kı , o zam•D 
Mersinin giret ve çıkalı ( idhalat 
ve ihracatı ) yüzde seksen beş a
zalacaktır • 

Şimdilik Ayas , halile kalsa . 
bile bu bakımdan iyi bir gele· 

rcek ( istikbal ) gözliyebilir ! .. 
Kamun'un imkan dahilinde 

temizlik ve düzeniyle uğraşıldığı 

göze çarpıyor .. Hatta çar;ısı su· 
lanıyor bile .. 

Bir aydanberi denizin üstüne , 
yapılmakta olıu büyük çıkma ta· 
mamtanmış , yalnız boyası kal 
mıştır .. Bu yapı , banyo için ge· 
Jeolere çok müsait ve güzd bir 
barınak olmuştur . 

Bugün Ayasın ihracat mer
kezliğindeki öneminden başka bir 
mazhariyeti daha vardır ki. bu da 
sahilinin banyoya çok müsait, çok 
güzel ve tabii bir plaj olmesıdar. 

Karataşı görmedim . Fakat İs 
tanbulun Floryasının aslı bunun 
yanında hiç kalar ! .. 

Floryadaki konfor , oradaki 
bakım ve oradaki izdiham ve re · 
vacrn yarı11 burada olsa , burada 
yap11aaydı , şüphe.siz ki bu kum· 
sal sahilin yanıoda , acuaun çok 
adlı aanlı plajları sönük ka · 
lırdı • 

Yüzlerce adım , santimetre 
santimetre meyil veren , kumu 
elenmiş bir deniz ve yalın

mış gibi bir sahil .. sanmam ki 
her yerde bulunsan . 

Bununla beraber i)ğrendim· 

- Lütfen saylfayı çeirnlz -



.,ayfa 2 Tftrlı: öSzft 

Almanya ile tecim . 
anlaşmalarımız 

Yeni yapılan 
köprülerim iz 

Bayındırlık Bakanlığına iller
den gelen he berlere göre bu bir 
kaç gün içinde iki yeni köprli üs· 
lenciye ibate edilmiştir . Bunlar· 

dın üç gözlü 97,5 metre uzunlu 
ğunda Adapazarı Bolu yolu Ü· 

zerindeki Sakarya köprüsü en Ö· 

nemlisidir . Bundan başka Bafra 

tütünlerinin taıınma yolu üzerin· 
de olan Bakla köprüsü 35 metre 
uzunluktadır . Bu köprüler beton 
arme olarak yıpılıcıktır , 

lı_Ş_e_b_ir_D_a_y_a_kl_a_rı._. 
- Birinci sayfadan arlan -

yapılan aola~maların en önemlisi 
933 tarihli protokoldur . Bu an 
laşma iki tarafın tecim ilgılerini 
yeoi bir rsas üzerine kurmqkta 
ve iki devlet arasında para alış 
verişioi düzenli yollara sokmak-
ta dır . 

" Emtia muamelaıt ,, her iki 
: taraf ın devlet bankalarında karşı· 
lıklı olarak kaydcdılecelı.tir . Bu 
suretle iki memleketın emtia ve 
para ahı verişi birbiriyle sıkı sı 
kıya bağlanmış ve kliring anlaş· 

ması ipi larafıo ilgileriode etkin 
olmuştur. 

planı doleyısile ihtiyacı o kadar 
1 değişiktir ki , eıki listaleri dai· 

1 
ma değiştirmekten~e , hep yeni 
yeni liste hazır lam ık dıba kolay 
ve uygun gelmektedir . Bununla 
bera her iki taraf teciminin bu 
güzel gelişimi 1933 yılı sonuna 
dogru Türkiyeoin koyduğu güm· 
rük ıırtırmaları yüzünden değiş· 
meye başlamıştır . 

llu kliring anlaşması büküm · 
leıini bir taraftan Türkiye Cumu 
riyeti meıkcz baokası , öte yan 
dan da Almanya merkez banka 
sına tatbik ve yerine getirmekte· 
dir . Her iki haoka karşılıklı ola
rak hesap açmışlardır . Ve emtia 
teslimlerine ait fatura tutaılarıoın 
hepsi bu cari heaa p üzerinden yü· 
rümektedir . Bu suretle tecimel 
muamele yapan ve mal satın alan · 
!arın hiç bir doğrudan doğruya 
ıat•cıya para vermemekttı, bunu 
bulundukları memleketin devlet 
bankasına pdemekte ve satıcı da 
malının bedelini buluoduğu mem
leketin devlet bankasından almak· 
tadır . 

Böylelikle her iki memleket 
için döviz çıkarmak işi yoktur • 
Ayni zamanda bu kliring anlaş 
ması gereğince , Alman devlet 
baoka11 Türk merk•z bankasın· 
dan yana , A beaabı carisiı.den 
başka bir de B kontosu açmıştır. 
Bu kooto ile her gün A kootosu· 
oı düşen hesapların yüzde otuzu 
ni~betinde bir mikdar , Türkiye· 
nin Almanyada özgür olarak kul
lanılmasına ayrılmıştır . 

Hılbuki iki taral devlet ban· 
kalınoın A lcontolanoın biribiri· 
be göre daima denkleşmiş bir hal· 
de kalması gerektiği ve deokleı· 
me esası yalnı1 mal teslimlerile 
ılgilendiği için bu suretle Türki
yeden yana Almanyaya yüzde otuz 
ihraç fazlası hulunmuı , mal sa· 
tışlarmı geliştirmiştir , 

Tecim aolaşmalaıı , iki tara
fın da alım kıpasiteleıini müm 
kün olduğu ka<lır artırmaları 
esası üzerine kurulmuştur . Her 
hangi bir suretle s1tın alan mtm 
leketin asığlırından yana olma 
yan mallar bu anlaşma dışında 

kalmaktadır . 
Bu son hülcümler rn çok Tür

kiytnio önce Almanyadan getirt 
tiği , şimdi endüstrisinden dolayı' 
getirme yasağı olan bir kaç işlen· 
miş malla ilgilidir · Bunlar ara -
sında şeker , ipekli , trikotaj gibi 
ş•y !er vaı dır . 

Bu sebeple Almanyadan Tür· 
kiyeyc gönderilrcek her türlü mal 
guruplarını listeler halinde sapta· 
mak lüzumu doğmuş ve böylelik· 
le birinci liste hazırlanmıştır . 

Bu suretle Almaoyadan özgür 
ve her bııogi bır kontenjan tüzü · 
ğü ile buçlanmıyarak memlekete 
girebilecek olan eşya gösterilmiş 
tir . İldnci listede kontenjana bağ· 
h olan ve miktarları saphslin eı 
ya vardır . Bu li~tepeki mal mik · 
tarının daima altı aylık bir hük · 
mü vardır ve konteojan listesini 
her ay hazırlamaktan vazgeçilmiş 
tir . 

Çünkü Türkiyenin eanayilr~me 
----~~~~~~~~~~~~ 

ki burada banyo, hiçte iti yad halin
de değilmi§ ! .. 

Mazurdurlar : Çünkü insanlar 
daima ezlar•n ve ele geçmezlerin 
arkasından kotarlar da , yanı baş· 
larındıki varlığı göremezler .. 

Nllıud Tuııg ıiner 

Almanyanın kendi mallarının 
pahalılaşması dolayısile yaptığı 
girgileri haklı gören Türk hüku
meti yapılan tamamlayı<'ı bir an
laşma ile durumu düzeltmiştir . 

Bunlıırle beraber Türkiye ile 
Almanya arasındııki kliring anlaş
ması dıı uz tılmış ve yenilenmiştir. 
Bu görüşmeler ıırasında Almanya, 
Türkiyijnin istoklerini mümkün ol
duğu kadar yerine getirmeyi,Türk, 
incir, yumurta ve halılarının satıo 
alınmasını daima göz önünde bu· 
lundurmayı yfıkenmiştir • Gerçek 
olarak Almanya 1932 yılı temmU• 
zunda Türkiyeyi kolay ve elvijrişli 

şartlar altınJ.a 10 bin kental kadar 
yumurta kontenjaıı verilmiştir. iki 
tarafın yapmış olduğu bu nnlıış· 
manın yalnız kllğıt üzerinde kalan 
ve bir anlamı olmıyan cümlelerden 
ibaret olmadığını tecim rakamla· 
rının daiıiıa yükselişinden anlıyo-
ruz. Hiç bir hadise bu tecime! ge
lişmeyi dııraltmamıştır , Aşağıdaki 
raknmlıır 1934 yılının dış teclıni 
ile 1933 yılının rakamlarını gös
termektedir: 

1933 
Mılyon 

18,950 

1934 
Türk lirası 

33,750 Almanyanın Tür· 
kiyedeıı aldığı 

ı 8, ı 50 25,450 Türkiyeııin Al· 
manyadan aldığı 

00,800 08,300 Türkiyeden yana 
fark 

Bu rakamlıırdan unlaşıhyor ki 
1934 yılında Türkiyeden Alman
yaya çıkat yüzde seksen, Alman
yadan Türkiyeye çıkat da yüzde 
kırk ve her iki memleketin birbi
rile olan tecimi yüzJ.e 60 nisbetin
de artmıştır . Bu rakamlardan an
laşılan bir şey daha takvim yılının 
nıhayetinde Türkiyeden yana bir 
tecim fazlalığı görülmesidir Bunun 
sebebi Türk tarım ürünlerinin hep 
ayni zamanda, yani sonbahıır mev
simiOlle gemilere yükletiloıesidir Bu 
suretle kısa bir zaman içinde 
önemli miktarda mal göndermiştir. 

Bundan dıı anlaşılıyor ki her 
iki tarafın devlet bankalarındaki A 
hesabı carilerinin her zaman denk· 
leşmiş bulu nmıı ları gerekmez.Ger· 
çek denkl ~şme ancak yıl sonunda 
bdli ol ıbilir. Türkiye tarım ürün
l·~rinin Almanya tıır~fından fazla bir 
miktardd satın alıııabılmelerini Al· 
man alıcı piyasalarında bir deği

şikl · ği anlatmaktadır. Bu değ · şiklik 

Alman piyasasında Türkiyeye ya· 
naştırmıt ve böylelıkle Türk köy· 
iti.sünün mıılhrını tsbucak satma
sını ve Türkiyede endüstri maki
nelerinin vu bazı endüstri malları
nın çabuk ve ucuzca Almanyadan 
alınması imkllnını vermiş , Türki
yenin beş yıllık endüstrileşme da
vasına hizmet etmiştir. 

Almanya· ökononıisindeki deği 
şiklikler Vd Dr. Schat'ın <~ yeni plA• ' 
nının » gerektirdiği değişiklikleri 
takdir eden Türk hiikilmeti, 27 ve 
31 birinci kllnun 934 tarihli no~a
larla Almanya için 1 ve 11 inci lis
telerinde başkaca posisyonlar ka· 
bul etmiştir. 

ilerisi için bir taraftan Alman 
ökooomisindeki bu değişme öte 
yandan da Tıirkiyeoin gittikçe en 
düstrileşmesi dolayısile iki taraf 
arasında yapılacak anlaşmalar için 1 

kesin bir sistem konulması iruklln· 

Ankara - Kızılcahamam cad· 
deıindt, Ova çayı üzerinde 7 x 10 
luk köprü , Elaziz · Erzincan 

caddesinde , Frat nehri üzninde 
İlıç köprüsü , Çıbık ilçeıi önün· 
de ve Çıbık çayı üzerinde diğer 
bir köprü bugünlerde Üıtenctye 
ibıle edilecektir . Bu köprüler de 
betonarmedir . 

Hopa - Burçkı - Kars yo
lunda 113 metre açıklıkta tek göz 
lü demir köprünün bu ayın altJ. 
ıında bütün yapı işleri tamam
lanmış olacaktır . 

Çiçeklide bir cinayet oldu 
Yarası ağır olan İzzet şehrimize geti

hastanesine yatırıldı rilerek memleket 

Ötey gece Çiçeklide bir cina· 
yet olmuş; İzzet ıdınd biıisi 
o köyde oturan Duran adında 

biri tarafından sopa ile vücııdun
dan ve başından ağır surette ya· 
ıalanmıştır. 

Muayene ve tedavi edilmek 
üzere şebıimize 'getirilen yaralı 
Kadir oğlu İzzet bir yazoıanınııza 
başından geçen hadiseyi şöylece 
anlatmıştn: 

Köyde öküzleri otlatıyordum. 
Duran adlı bir 'adam yanımı 
geldi. Öküzleri başka tarafa gö
türmemi söyledi. Aramızda dil 

Mısırlı uçmnalar 

kavgası oldu. Duran ~ğzını boz· 
du ve bir çok küfürler savurmak· 
la beraber elindeki mes.sle gök· 
ıüme . vurdu. Etraftan yetiştiler, 

bizi oyırıp barıştırdılar. Ötey ge· 
ce uyurken kafamı ağır bir sopa 
vuruldu. Kalkmak istedim, sopa 

lar vücudumun bir çok yerlerine 
vurulmağe başladı. Bağırdım Et
rraftan yetişiliociyc kadar Duran 
vavuşup kıçlı. işte ben de şu gör 
düğünüz hale geldim, Demiştir. 

Yaralı bükftoıet doktorunun 
gösterdiği lüzum üzerine Memle· 
ket hastahanesine yatırılmıştır, 

Kız babaları 
Son g•zileriode Ba§bakan İs 

met İoÖDÜ bu köprüden ilk defa 
geçmişlerdir . 

Dün bir kamyonla Mersine ' Aşağıdaki yazıyı dik
katle okusunlar 

Apğıdaki köprülerin yapılma· 
sı devam etmektedir : 

Samıun - Ordu deniz kıyısı 
yolunda Balaman köprüsü , 
Çanakkale - Ezine yanında Arı 
lan köprüsü . 

Muğla-Fethiye arasında Dalaman 
köprüsü , Kırklareli - Edirne 
yolunda İnece köprüsü Muğla -

Köyceğiz yolunda Namnam köp
rUsü . Malatya - Eiaziz arasında 
Memihan köprüsü , 

Bunlardan en öoemliıi, yapt
ıı baylı ilerliyen Balman köp
rüsüdür . Bu köprünün bugünler

de kemer betonu dökülecektir . 
Köprü coıkun bir su üzerinde 
olduğundan sellerden ıarsılmıya
calc bir tekilde yapılacalıtır , 

Tüı k mühendisleri her zaman 
olduğu gibi köprüyü kazıklar 

üzerinde yapmıyarak az masraf 
la bir iskele kurmuşlardır • 

-Ulus-

--~--~---~--------------
sızdır. Daha 933 yılı haşıoda Tür· 
kiyedeki yeni açılacak fabrikaların 

yapımının korunması ve bu gibi 
yapıkların girmesini yasak etmek 
( meseli! cam gibi ) arzusu ileri sil· 
rülmüştür . 

Bu sijboplerden dolayı anlaşma 

hükümlerinin bazılarının değiş -
mesi ı.ereknıiştir. Onun için şimdiye 

kadar yürürlükte olan anlaşmanın 
bu şekilde kalamıyacağı iki tarafça 
J.ıı kobul edilmiş ve 935 yılı mar· 
tında Dış Bakanlık Genci Sekretı ri 
Numan RiCat ~fonemencioğl u'nun 
başkanlığı altında bir kurul Ber
lino gelmiştir . 

15 nisan tarihinde, tecim anlaş 
ması hakkında . bir çek uzlaşmala• -
dan katınç bir anlaşma imz•laıımış 
tır. Bir mayısta yürürlüğe gıren 

bu anlaşmaya göre 1930 yılında 
yapılmış olan tecim anlaşmasınıa 
esaslarında bazı önemsiz değişik
likler yapılmıştır . 2 numaralı lis 

te.fe ise yeni gereklik ve zorağ
larn göre türlü posisyonlarda Tür
kiyenin endüstri enstalasyonlarımn 
düıergeleri göz önüne alınmalı: su
retile değişiklik yapılmıştır. 

Makine ve makine kısımlarının 
Türkiyeye ve halı ile yumurtanın 
Almanyaya çıkatını arttıracak hü

kümler göz önüoe alınmıştır . Tür· 
kiye gümrük değişiklikleri de ö
nemli derecede kolaylaştırılmıştır. 

Bu anlaşma 1930 anlaşmaıtını 
önemli olarak değiştirmemiştir . 
ileri de zıımanıo ihtiyaçlarına göre 
yapılacak değişiklikler de bu an-
laşma çevresi içinJe kalacaktır, 1 

gittiler \ 

Pazartesi günü bir spor uça
ğile Kahireden şehrimize gelen 
ve buradan havalabacakları bir 

sırada uçakları parçalanan Mısır
lı Nebil Halil ile ar kıdaşı madam 
Mağler sakatlanın bu uçağı sök

türerek bir sandığa koydurmuş 
ve dün ögle üzeri bir kamyonla 
Mersine götürmüşlerdir . Uçak o 

rodan vaporla Kahireye gönde· 
rilecek ve uçmanlar da İstanbul 
yolile Londraya gideceklerdir . 

inzibat komisyonu 

lı inzibat komisyonu dün 
ögleden sonra ilbay vekili Zeki
nin başkınlrğı altında loplanmı§ 

tır . 

Genel nüfus sayımı 
hazırlıkları 

Birinci Teşrinde yapılacak olan 
genel nüfus sayımı hazırlıklarına 
ilimizde önemli bir surette çalı· 
şılmaktadır . Numarataj iıleri 
tamameo bitmiştir. İlçe ve kamun
lara duvar afişleri göoderilmiı 
tir . 

Söz dinlemeyen 
fabrikacılar 

Aşağıda isimleri y•zılı fabri
kalara borsa encümeninin 24 6 935 
tarihli ve 99 No. lu kararı tebliğ 
edilmiı vıı boru Komiserliğince 
borular nizımnamrsinin çırçır 

fabrikaları hakkındaki talimetna 
mesinin 72 inci madde•i mucibincr 
çırçırlarının mrzkftr talimatname 
ve borsa encümeninin kararı da· 
bilinde müstacelen tamir ve is 
tabı bildirildiği halde verilen 
mühlet zarfında encümen karı 
rına ve komiserlik tamimine ce· 
vep vermediklerinden haklarında 
talimıtoame ahkamı tatbik edile· 
ceği haber alınmıştır . 

Pamuk iı, Mürşit, Kokanaki, 
!sa Şakir, Pamukcu Aziz' Mahmut 
Paşa, Doğruluk, iş, Akarcalı, El 
hıdef, Suphi Paşa, Giloılo. Kısa
cık zade Haliı . 

Makine temizlemek 
yüzünden 

Milli Mensucat fabrikasında 
işci Süleyman oğlu Sılib bir ma
kine temizleme yüzünden çıkan 

kavgada orada itci bulunan Haean 
oğlu Halili ağırlık demiri ile ba· 
ıından yaraladığındaa yakalan
mıştır . 

-·-
Kızlarımızı mükemmel ev ka 

dını olarak yetiştirmek ve ayni 
zamanda onları icabında hayat
laı ıni kazanabilecek bir sınat 
sahibi yapmak için açılmıt olan 
İstanbuldaki "Üsküdar kız sanat 
mektebi,. bu yıl da 15 Ağ~stos 
dan itibaren talebe kaydetmeğe 
ba~lıyacaktır . 

Mektep, orta mektep tahıili 
ile beraber kızlara dikiş, biçki , 
fapkaçılık, çiçekcilik ve modanıo 
diğer ttferruatını toplayan ihti
sas şubelerinden beşka çamaşır 

takımları, nakış ve ev idaresinden 
alaturka ve alafranga yemek, pas 
ta, lekecilik, tamir, ütü, kola, örü 
cülük deı ıleri de göıtermekte 
dir • 

Mektep yatılı pansiyonludur • 
Yıllık ücret Üç taksitte 200 lira 
dır . 

işyar çocuklarına yüzde oo 
tenzilat yapılır . iki çocuğunu 
birden okutmak isteyenlere de 
ayrıca kununi teozilit yapılır . 

Mektebe, ilk ve orta mektebi 
bitirmiş kızlar alınır . İık mektep· 
len çıkanlar beş ve orta mektebi 
bitirenler iki yıl burada tahsil 
görürler . Bu mektepten çıkan· 

lar isterlerse liselere imtihansız 
girebilirler . 

Daha başka tafsilat almak 
istiyenler mektep idaresine baş 
vururlar sa ber şeyi öğrenebilir
ler . 

Dükkanlarının önünü 
pis tutan sebzeciler 

Haldeki sebzecilerin hepsinin 
dükkanlarının önlerini pis tut 
tukları gorülmüş ve haklarında 
uray zabıta işyarlarınca zabıtlar 
tutulmuştur . 

Bu da gavga yüzünden 

Hurmalı uramıoda oturan işci 

Şaban oğlu Mehmet Haşiaı 
bir kavga sonunda İbrahim oğlu 
Hasan Tahsioi demirle lıurounun 
üzcrioden on gün soora yeniden 
muayenesine lüzum görülecek 
derecede yaraladığından yakalan 
mııtır. ,. , 
Gök gözetlemesi 1 

. 
Dün öğleden eonra okunan 

tazyiki nesimi 754,1 milimetre 
olup en çok sıcak 34 ve en az 
sıcak 23 saotigrıtdı . 

Rutuhet vaaati %50 olup yel 
batıdan saniyede 4,5 metre hız· 
la esmiştir . 

' ' Sıiel gôlc gôutleme dıırağ 
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Yen •I gramer PAKIUK ve KOZA /ta/yada çocuklann hukukiğ du- Kilo Fiyatı 

ı, ( 
-ttb ~Btu ) selam 

•t 
8 

• Yerine esen demeğe 
~ llııyız . 

11-. "h li• ( a . sı hatte demektir . 
'-lirtı fıyet) o:uyor . ( divan 
Seıa 1 ıeJamct ) . 
~11~ ( barış ) , merhaba 
ltıııe ).remzidir. ( esen ) sağ

l,Stli ıınısidir 
~~~lbak ;erioe esenlemek 
2, Ra başlamıştır . 
•ııı (agah ) - (vakıf) -bi · 

lı •t d 
uhtı k tnıcktir . 
3, ~ ( ınüteyakkız ) dır . 
da abeok ) uyum . 

1 Zen) .. 
'(t\b· Sozij de kullanılıyor. 
~'•d ııc) - almaç 
l~ ~u~ı (nıaç) ismi alet eki 
~I tkanıfnııştır • 
, ~l 1 (•ç) hr : {ılım - aç) 
~- '"•ç 1tlrt 
~r "•ç) ta meslek ifade ,, 
• 

81lıa ) • ç ıse (bulama - aş) 
~ilaç 
· -. sütlü aş) olctuğu s 
'(A l d, bnıak) - buaa karşı 

fı \'•t 

iı ' ("Ld
1

) • 

~ - ant. (yemıo kar-
'111ı 
lead (•bt iça:ıek) şeklinde 

b .. •n ılındığını bir ki
~orllı .. 

'ıtı1 • Uflük • Antlaşırken 
i... Çızip b" b" • . k &"titr • ır ınoın anın-

. ~tak mı, . 
{) tk• bu SÖZ ( ID ) kökü 
il ) ,'(den öz türkt;edir , 
'ıt•d• •gu, ) - kucak 
'l. •11ıı 1~ koçmak :- koçu ) 
~ ~ıııı,1 keo .. ( u ) otekilerde 

J ( :b~• göze çarpıyor . 
t' ak:) - ahlak ( T.-
~ltı 

'"1•rın geld· . . bunun Türkçe 
1t•rıı ispat ettiği not 

10 
edilmiştir.Bundan şu ıöıler çıkı 

yor . 
( Ahlaki ) - ahlaksal · mo

ral ) 
(Gayri ahlaki ) - yadıblak· 

sal 
( Laahlaki - dış ahlaksal ) 
Bnrada ( öoeklerin) kullanıl· 

masıoa zaruret oluyor . Çünkü 
sonda bir son ek vardır . Öteki 
ekide haşa getirmek gerek fi 
renkçeleri de böyledir . 

Kılığuzda, (5-6) notlarında 
şunlar yazılıdır: 

( Yad ) kelimelerin başındı 
Arapca gayrının ve li'ransızca 
(ım) ın yerini tutar. 

Bu örnekler ayrıcı yazılacak
tır. 

(Tış) kelimenin başında orıp. 
ca (La) ve Fran!ızca (A) nın ye 
rini tutar. 

Bu prnek de ayrıca yazılacaktır. 
Bunların ayrıca yazıldığını ile 

ride göıdüğümüz zaman hükm 
verebiliriz. 

Ayılı geçen töz kitabı da böyle 
kabul ttmişti. (ynd,Arko, dış) söz· 
lerini de selbi anlamlarda ön ek 
olarak çok kullanıyordu. Ancak 
daha ziyade (Ap an ... ) ekleri üs· 
tünde duruvordu. 

O t tirdiği "örnekler snğlam olma 
dığını önce söylemiş olmakla. be
raber bu tözü büsbütün yabana 
atmadık . 

Bunun üstüne yopılnn araştırma
ları yakında yazacağız. 

Töz kitabının ( mayıs 1935 de 
Bureada ) basılmış olduğuna ve 
klağnzun ( 26 mart 935 ) de gaze
telere verildiğine bakılınca töz sa
hibi ( Dr. erhon erand ) ıo klavuz · 
<loki ( yar, Jış, ) ön eklerini be
ğendiği, fııkat k1avuzu yapanların 
tabii ( A p, an ... ) ön eklerile meş
gul olmad ığı anlaşılır. 

A. Bakşl 

toplaklarım ı zın hıritasıoı almakla 
Wt' ~guldular . 

Bu meselenin de barış yolu 
ile düzeltilmesi için tut.akları is
ticevaptan soaro l\lıoçuko hudut 
müfrez~lerioe teslim ettik . 

26 Haziran 935 de ,Bulundur 
mıntıkasında karakollarımız yine 
.Mançuko sınırından ıtcıe uğra. 
dılar . Buna tarafımızdan cevap 
verilmemiştir . 

4 Temmuz 1635 de , o güne 
kadar güttüğümüz bütün bırış 
siyasasına ve boı vurduğumuz 

barış çarelerine rağmen Mançu
ko bükOmetinden aşağıdaki ülti
matomu aldık : 

1 - Sınırlardı meydana ge
len badiselerirı bütün soravını 
Mongol hükumeti kendi üstllne 
almalıdır. 

2 - Bu hadiselerin suçluları 
Mongol hüldimeti tarafından ce 
zalandırılmahdır . 

3 - Mançuko lıükföneti Mon. 
gol topraklarında, daimi orun
talıklar bulundurmak ister . Aun
ların 'emniyetleri ve serbestçe 
bareketleıi temin edilmektedir , 
Bunlar kendi kükiimetlerile dai
mi ttmasta bulunacaklardır . 

Bu istekler tarafından yapıl 
madığı takdirde Mançuko hü
kumeti bizden Tamsık Sümenin 
doğusunda bulnuan bütün top
raklarımızın bo~alhlmasını ve bu
ralardan askerlerimizin çekinme· 
sini istemektedır . 

Mongolistan hükumeti , Ja
pon ve Mançuko hükumetlerinin 
l\foogolistana kartı gösterdikleri 
bu lıııksız_ aolaşılwaz hareket-

rumları nasıl olacak? CİNSi En az 1 En çoL. 
Yeniden iki fırka ---- K. s. K. s. 

Satılan Mikdar 

KUo 
apımalı pamulC sef&rber edildi Af kanununun lO uncu mad· Piyasa parla!tı •• 

Roma : 6 (A.A) _ y tniden dtsinin tatbikine dair olan tali· PiyaBa temizi ,, 

iki fırka asktr sefer her edilmiştir. matnamenin tatbikinde bazı müş iane I 39 
f ~üllerr. tesadilf edildiği için af iane 11 Roma: 6 (A.A) - Yeni Be er- b k . . Ekspres 

her edilen iki fırka ile Şarkı af- knnunuoa ek ir anun prOJtSı· Klcvlant 
rikaya talısıs edilmiş olan fırka- nin hazırlanmakta olduğunu bil-
lorm sayisi 12 ye çıkmıştır. boa- ditmiştir. YAPAGI 
lardan brşı siyah gömleklilerden Finans bakanlığının medeni 
müteşekkildir. kanunun meriyctinden sonraki 

Almanyada medeni nikahı;ız çiftlrşmeıcrden 
doğan çocukların hukuki vaziyet· 

~~.,--------~~· 

Beyaz 1--1 1 
Siya~ --•---------•• 

Ç 1G1 T 

Yahudiler hakkında lerini düzeltmek üzere Kamuta-
yateklif etmek iste dikleri tadil 

yeni bir karar verildi şekli fU güçlükleri Çözecektir: 
Brrlin : 7 (A.A) - Alman kül 1- Evlenmenin me•ıu sayıl· 2 o;7 5 

h k 1 b. Y Bujtday Kıbrıs ,o , tür odası Ya udi -ü tür ve ar ır· ması, af kanununun meriyetinden Yerli 2,75 

HUBUBAT 
3,17,5 

liklerini 31 - Ağustosa kadar bir sonra vukubulmuş olmakla bera- :: 
Alman Y abudi kültür birlikleri ber, tesiri birlrşme tarihine ka· l1_~A.:.ırp~a::,.._ ______ ,_._2•:...65_ 

3,37,5 
Men tane 

federasyonu kurmağa çağırmıştır. dar olacağından yttim aylığı al- Fasulyo 
bundan sonra aocak bu federas- makta iken bu suretle birleşme Yulaf 

2,70 

-3 2,85 

yona bağla bulunan gruplar faal ve o günkü hukuki vaziyete göre Delice 

kalabileceklerdir. Bu tedbirin ne evlenme mahiyetinde saytlmıya- ~~:e!e:~umu 
Yahudi mekteplerile ne de dini rak aylığı kesilmiyen dul ve yttim. l\lercimt>k 
kültür cemiyetferile ilgisi yoktur. lerin aylıklarının haogi tarihten Sisam 

-
Giresunda ilk fındık kesilmesi lizımgdecektir. 

ürünü 2 - Soyları (nasipleri) düzel 

Gireı;un : 7 ( A.A ) - Bugün 
borsaya 934 yılı fıadık ürünü ge· 
tirilmiş ve törenle satılarak piya
sası açılmııtır . 60 kilo tombul 
kabuklu fındık yüzde onbeş fir~li 
15 kurutan , 33 çoval sivri fındık 

ardiyada trslimi eylül yüklemtsi 
19 buçuktan , 53 çuval iç ardiye 
teslimi Ağustos zarfında teslimi 
47 otuz paradan , 63 çuval Ağus 
tos teslimi fop 47 oo paradan 
satılmıştır · 

Havaların yağmurlu gitme· 
sinden piyasa durgun ve isteksiz
dir. 

Alman yada 
Kimler sigara 
içebifecek?l 

Bremeo : 7 (A.A) - Polis di
rektörluğu 16 ycı şından aşağı ğenç
lerin göz önünde sigara içmele
rini ve hu yaştakilere Sigara ve 
tütün 'sahlmosını yasak etmiştir. 
Suçlu satıcılardan ve sigara içen. 
Jerin velilerinden 150 - Mark 
ceza alınacaktır. 

T.T.T. kurumunun 
bir genelgesi 

Türk torih tetkik cemiyeti tarih 
öğretmenlArine bir tamim gönde
rerek Türk tarihini geniş 1ctmek 
için, öğretmenlurin beş sahada açıl
malarını ve neticelerini cemiyete 
bildirimlerini istemiştir.Bu suhalnr 
şunlardır : 

1- Türk istiklal suvaşının tür
lü safhalarına ait ilgili olanların 
hatıralarını ve bilgilerini toplamak. 

2- Ulusal tarih tezimizi kuv
vetlendiren yabancı <liJlıml e çıkmış 
eserlerden araşt ırma ynpılarak ta-
rihimizle ilgili kısımlurını dilimize 
çevirmek. 

3- Türk tarihini aydınlııtacak 
Arabi ve Farisi <lillerile yazılı eliki 
kitaplardan dilimize çevirmeler 
yapmak. 

4- Tarihi tetkik edılın ek iste 
r.ilen yerlerin üzerlerinde çalış· 
m1ya elverişli tarihi belge ve eser
le ı ini tetkik ( tmek . 

5- Gene bu y•' rlerde türlü ba
kımdan araştırmalar yap ıbilmek: 
için denemelerde bulunmak. 

Türk tnı ihi tetkik cemiyeti tora· 
tından tesbit edilen bu b"ş ve ıS 
nemli madde bütün tarih öğret
menlerine gönderilmiştir . Anket ne-
ticesi cemiyet tıırofırıdan incele
necektir. 

lerioe karşı taaccüp etmekte ve 
iki komşu milletin barış için 
de yaşamaları için en tabıi hak 
!arını y ı kan bu tazyiklere tees 

süf eylemektedir • 

tilr-n çor.okların düzeltmeden ve· 
vel ölen memur babalarından ye· 
tim aylığı almaları lazım ise de 
bunun hangi tarihten başlaması 
lazımgelecektir? 

3 - Yine bu çocukların yetim 
maaşı bakımından vaziyetleri ve 
bugün haklarında yapılacak tah
sis muamelelerini ne dercceve ka-, 
dar müteessir edecektir.? 

Finans Bakanlığını alikadar 
ettiği için af kanununa ek olarak 
bazırl11nacak bu kanun projesia· 
den sonra af kanununun hususi 
hukuk münasebetlerine de önemli 
tesirleri olmaktadır. 

Bunların arasında bilhassa mi· 
ras hukukuna ait meseleler güç
lük doğurmaktadır. 

Af kanuniyle soy dzeltilmesin· 
deo önce öleo babanın mirası, 
sooradao soyu meşru sayılao ço· 
cuklar ve karı hesaba katılmadan 
dığıhlmış veya nese!:>i sahibi fü
ruu yoktur diye tasdik edilmiş ol · 
duğuodan, yeniden soyları düze
len ve aileze nishetleri kabul edi· 
len karı veya çocuğun baklariyle 
bunlarsız mirasa koDao eski mi 
rascıların müktesip hakları, tas
fiyesi çok güçlük doğuran buhuk 
ihtilafları olarak sık sık görülmek
tedir. 

İş, yalnız kanun hllkmünüD 
meriyetinden önceki zamana §Ü· 

mul ve tesiri bakımıodao güçlük 
çıkarmakta ise de saldığı dal, bu
dak, o kadar çok bulunmakt•dır 
ki, )Oluna konulması bugünkü 
vaziyette bir kanuni müeyyideye 
ihtiyaç göstermektedir. 

Bugünkü vaziyet tatbikatçıla-
rın, mahkemelerin birbirine aykırı 
çıkması mümkün olan telakki ve 
içtihatlarına yol açmaktadır. 

Hasılı vaziyet mali kanunla
rın tatbikindeki güçlüğe inhisar 
etmemekte ve daha çok şümullü 
bir mahiyet arzetmektedir. 

Radyo vergisi 
kaldırılacak mı? 

llükumetin radyodan alınan 
gümrük resmini kaldırmak üzere 
bir knn un ldyihnsı hazırladığı öğ
renilmiştir . 

Bugün raılyo makinelerinden 
giımı ükte o iman resi ın ve vergile
rin tutarı değerine yakın m i ktıır
dadır . 

Maliyet fiatı 150 lira olan 15 
kilo ağırlığında hir radyodan 75 
lira gümrük rcsn.i, 27,75 lirıı mu
amele vergisi, 15 lira belediye his
sesi alınıyor . Bunlar kaldırılınca 
radyo makinelerinin dııhn ziyıı<lo 

yoy lmosı ko!&ylo~oıış olacakt:r. 

u N" 
,.... Salih 

.~ ~ - " 

..o ~ Düz kırma ,. 
~-= Simit ,, 
-c 
~..:: •n• Cumhnriyet 
~ ~ ..,.. 
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Liverpul TclgraUarı Kambiyo ve Para 
7 / 8 / 1935 İş Bankasından alınmıştır. 

Samim Pene 

6 70 nret 9 71 Hazır 
Rayşmark l 97 1 inci 'f. VlldeJi 6 15 
Frank" Fransız,. 

ı inci K. Vadeli 5 'J7 Sterlin "lngiliz., 022 50 
Hint hazır 5 57 Vvıar "Amerikan,. 79 70 
Nevzork 11 411 1',rank. "levi re,. 

DİŞ MACUNU 
Vf: FIRÇAN 1 ZI 

EC ZANESINDEN ALiNiZ 

UCUZlıUIC 
• 1 

. OOGRl/!JUK 
80 5370 

Yazlık sinemada 
-,.. 

Bu Akşam 

Siyahlı kadının kokusu 
Meşhur Fransız ediplerindeo ( Gastone Leroux ) nun on giizel ro · 

mnnı güzelliğine asla eriş ilmiy ecek bir sanat eseri olan ve Sarı odanın 
nihayetini temaınlıyan bu filmi de birin~ i si gibi. heyecan ve zevkle sey
retmeleri için muhterem hulkımıza tavsıyo ederız. 

Gelecekprogram • • 
Büyük Fransız artisti ( Alcovvere ve Nadin Sibirskayn ) tarafı~d.~n 

tamsil edilmiş ve bir babanın kızının hayntı uğrunda ne derece buyuk 
moşokkatlcre katlundığını musnvva r fevkn1Ade hissi vo göz yaşartıcı 
büyük bir filim. 

( Mahkumun Kızı) 

Annelere öğüt 
Çocuk esirgeme kurumu Genel 

merkezi ; yeni doğan çocukların bir 
yaşına gel i rıceyc kadar nasıl bakı 1 a
cağıoı öğreten " aondere öğüt ,, ün 
1 inci sayısını ho~tırmıştır . ( 1 inci 
8ayı öğiitler 12 tone birer aylık kil· 
çük yazılardır ) . 

Ayrıca çocuklarm nasıl beslene· 
ceğioi ve mamalarının uasıl hazırla· 
nacağını öğreten ı annelere ögüt )ün 
2 inci saymnı da bastırmıştır • 

1 "e 2 suyıl ı öğütleri isteyenlere kurum :para ız olarak gönderir . 
Ankarada bulunan çocuk esirgeme 

kurumu geoel merkezi ha~kanlığınll 
yazı ile adrt·s bildirmek yeter • 

5699 

• Seyhan vilayeti daimi encümeninden. 
Adana Memfokt:t hastaOflsine 

lüzumlu olan 400 lira muhammen 

bedelli 20 dano elbise dolabı, büfe 
eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 935 senesi Ağustosun 13 
üncü salı günü saot 1 O uzatılmış· 

tır . Taliplerin nümuneyi görmek 
frzere her gün hastane idare me-

murluğuna ve ihnle gün ve saatın· 
da da Seyhan vilayeti daimi encü • 
menine müracaatları ildn olunur, 

7-10 5700 
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rafına yeni müfrezeler toplanmak· 

tadır. Bugön şehir yakinında yeni ,eoatılık Kanara işçilerine tulum yaptırılıyor ııdB 
manavular başlamışlır. Bunlar 'l ev Vedat Orfi şarıı11 oıfl~ 
bir hafta devam edecektir. Japon· lstanbul Ziraat bankasından: Kanııra işçıleri için elli adet yazlık tulum ve yirmi adet gömlek , kA lor• de ye .. 

Y• basımı Dagon Bao gazetesi mu Adanada Yeni istasyon civarınıla Narlıca mevkiinde kAin Ziraat ban - kasket ve elbisenin dairede m~vcut örnekten kumaş ve dikişi istekli- Güzide sanat r . · Bu ıııu· 
Jııııştır. ır· 

haniri Çanzen Çan'ın kaybolma- kasına birinci derece ve sırada ipotekli bulunan Şinasiler fabrikası na- sine ait olmak üzere yapılması arık olarak eksiltmeye konulıııuştur. alarak şarım za go .ı çocuk e~ 
k kınua u· 

sıpda Çin hükümet dayrtlerinin mile maruf pamuk ve nııbati yağlar sanayii Türk anonim şirketinin malı iğreti tu•um parası yirmi bir buçuk liradır. nasebetle pe ya ı·na bir ııı 

n 

. B 0nfaa 1 
suçluluğunu yazmaktadır. u gQ- olan 1 numaralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullıınılan çimento ihalesi Ağustosun 13 üncü salı günü saat on beşte belediye ~ncü- geme kurumu ro. . ı· 
zete aytorı Japonyada okuduğun - bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev meninde yapılacaktır. samere verecektır. bU ııı~! ı, 
dan Japonlar• dost olmuştu . Bay · lst.nbul 6 ıncı noterliğince tastik edilmiş 9-11-931 tarih ve 15142 isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işleri kalemine Sayın Ad~na~ıl~ı~iınsesiı: r~; 
Pin Şehrinde Japonlar tarafından numaralı ve Beyog·Ju 4 üncü noterliğince tastik edilmiş 11- 2 - 933 ve ihale günü de daimi encümene gelmeleri i!An olunur.5674 mere dolayısı 0 0 ebe~' h 

d taıiŞ v J rıO' örfi idare ilan edilmiştir. Şehrin tıırıh ve 640/33 numaralı mukavelrlerle pamuk ve nebati yağlar sijna- cuklara yar ım.e . olacak~ el 
bütüo kapıları akşam yedide ka yii Türk Anonim şirketinin bankamıza olan miktarı maltlm borcunu • 28- 31 - 3- 8 iyi bir gece geçırroı~ .. bit şer 
patılmakla, saat [dokuzdon sonra I0-4-935 tarihinde gönclerildıği kayJen müsbet ihbarname üzeıine hatırlatmayı Türksozu ./ 
sokaklarda gezmek yasaktır. Ja· de tesviye etmomiş olduğundan işbu borcun ihale tarih ine kadar yüzde sayar . -~ 
pon tacirleri Bay-Pin ile Tenzin 9 faiz ve yüzde 3 komisyon, sigorta ücreti, hesap masrafı, nakli nukut, 
demiryolunon iki tarafındaki top muamele vrrgisi, avukat ücreti vesnir bilumum IDasariCle birlikte tah-
ralı !arı satın almakta ve Japon sili için bu borç mukabilinde bankamıza ipotekli olup yukarda cins ve 
luıo faaliyeti bu Ç•Vrede gittikçe 1 sair evsafı ve müştemilatı yaz ı lı Adana tapu müdürlüğünün 2-4-930 
artmaktadır. tarih ve 87 numaralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında bulunan 

Naokin bükumrti J•ponların ve 2280 numaralı kanuna tevfıkan üç yeminli abli vukuf tar fındun 
bütün tal~plerioi kabul etmiştir. 8000 liru kıymet taktir olunan mezkur ev 1697 nıımuralı ZirMt ban-
Bu suretle Çin ah&lisi içinde kor- kası kııııu o u hükümlerı dairesinde 10-7-935 tarihinden itibaren bir 
ku ve ~arışıklık kuvvett\enmek- buçuk ay müddetle eçık artırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat ihalesi 26-
ttdir Maoçuko dı§ işleri bakanı 8-935 tarihine müsadif pazaıtesi günü saat 2 de lst ınbul Ziraat ban-
on Trmmuzde gayri rrsmi bir bil kasında yapılacaktır. 
dirikle bulunarak, Mançukoyu ta Teminat akçası yüzde 7,5 tur 
nımıyao devletlerin tah'alerı Man- Şartname G•latada kAin bankamızla Adanu 1 Mersin , Ankara ziraat 
çukoda .hukuku düvel hükümle- · bankaları kapılarına asılmıştır . 
rinden faydalaomayaceklardır . t l k r b .k 
Mançuko bugibi devletlerin tab'a- Sa ı l I cJ rı Q 
!arına karşı alınacak tedbirleri in- İstanbul ziraat bankas , ndıın : 
celrmektedir. 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden • 

Mür·sses~mizin bahçesine yeni 
den inşa edilecek olan çıımaşırhane · 
ile binaların dah i lı ve harici sıva 
vo badanası için tal ı binıı ihale edi

leceğinden isteklilerin 14 8-935 
çarşamba günü saat 15 de doğum 
evine gelmeleri üçüncü defa ilAn 
olunur . 5695 6-8- 10-12 

Bahça C. müddei umu
miliğinden: 

1- Bahçıı kazası C. müddei- \ 
umumilik makamında mahfuz Bah· 
ça kazası hapsıınesinin tamirlltı 

kanun mucibince 28 - 7 -935 
tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle açık eksiltme1e konul
muştur . 

2 - Keşif bedeli 897 lira 49 
kuruş olup havalesi gelmiştir. 1 

3 - İhale Bahçıı kazas ı nda mü- 1 
1 

teşekkil komsiyon tarafından ya-
pılacaktır , 

4 -- Talıpleri yüzde 7,5 pey 
nkçasını maı:yeye yatırd . ktan son 
ra ehliyet vesikalarile birlıkte Bah- j 
ça kaz~sında C. M. U. milik ha - \ 
kanlığında te şe.kkiil e d e n komis-

1 
yo nu müracaatları 5680 

30-4-8-13 

Doktor Reşat 

~'9ml eket hastancs! kulak, bu 
run, boğaz mütehassısı Almanya 
nın Berlin-Lııypzig Üniversite
leri sniriyatından mezun. 

Hernevi kulak, buğaz, burun 
ameliyatı yapılır. 

.\Jr"s : Abidin pJŞ~ cııddcsind •· 
Doktor Nacinin tedavihancsi ci 
varında köşe başında 

5691 3-30 

Toros fabrikası 
Adana llcareı odasından: 

Sicil ilanı 
Evvelce Ad ınaıla siptilli çıırşısı 

civarında D. 1\1. Kokınaki fabrikası 
fırması altında çalışan pamuk, buz 
ve değ ırmen fabrikası 6 Ağustos 
1935 torihinJen itibaren Toros fab 
rikası ünvanı ticarisi altında çalış . 
malı.la olduğundan ticaret kanunu 
ııun 42 inci maddesi mucibince si 
cilli ticıırete kayit ve t• sçil edil-

ılıği ilAn olunur 5704 

Adana yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde bulunan ve ceman 
57915 metro murabbaı arazi üzerinde kAin ve Şinasiler fabrikası na
mile maruf : 

Koza anbarı, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 3 numaralı di-
• zel motör dairesi, şifleme dairıısi, çırçır dairesi, platforma 1 -2 dizel 

motörler da iresi,bubar kazanı dairesi,biderlik,çiğit anbarı,çiğit anbarı, 
balya anbarı, temizleme paçel ve prese dairQleri, malzemı, anbıırı, zibil 
anbarı, otomobil garajı, kütlü anbarı, müberrit su deposu , müberrit 
kuyusu, tamirhaneler, çenber anbarı, tahta kurutmıı dairesi , yazıha
neler, 1 No. pavyon ( fen müdürü hanesi ), 2 No. pavyon ( seak me
muru hanesi ), 3 No. pavyon ( tamirat Amiri hanesi ) , 4 No. pavyon 
( ustabaşı hanesi ), amele helAsı su molörü dairesi, su dAposu binala· 
rından müteşekkil içinde buluuun ve fabrikanın kuvvei muharrekesini 
teşkil eden 1-2-3 numaralı atlas markalı beheri 150 beygirlik üç 
adet dizel motörü, çırçır makineleri, şifleme makineleri , temizleme ve 
ve prese makineleri, vantilAtörl"r, umumi transmisyon , kırıcı makine
ler, pamuk presesi, nemleme Aleti, kantllr, kütlü kırması , su d~posu , 
bühnr kazanı, demirhane makineleri , marangozhane makineleri , plat 
çırçırları, plat çırçırlarının kuvvei muharrekesi , lokomobil, roller gin 
atulyesi , yedek Alet edevattau ibaret ve pamuk ve nebati yağlar sona· 
yii Türk Anonim şirketinin: 

1 numrolu çırcır fabrikası 
lstanbul 6 ıncı noterliğince tasdik edilmiş 30-11-931 tarih ve 

15142 numaralı mukavele ile pamuk ve nebati yağlar ~anayii Tül'k A· 
nonim şirketinin bankamıza elan miktarı maltlm hcrcunun 10-4-935 
tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbarname üzerine de tesviye et• 
memiş olduğundan işbu borcun ihale tarihine kadar yüzde 9 faiz ve 
yüzde 3 komisyon, slkorta ücreti, hesap masrafı, nakli nukut, muamele 
vergisi, avukat ücreti ve sair bilumum masrafla birlikte tahsili için bu 
borç mukalıilinde bankamıza ipotekli olup yukarda hudut , cins v•sair 
evsafı vo müştemilatı yazılı Adana topu müdürlüğünün 22-9-929 ta· 
rih 64 numnralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında ve 2280 numa
ralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından ceman 72,000 
liru kıymet takdir olunan mezktlr fabrika 1697 numaralı ziraat bnn
kusı kanununun hükümleri dairesinde I0-7-935 tarihinden itibaren 
bir buçuk ay müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır ,\luvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine müsndif pazartesi günü saat 2 de lstanhul Ziraat 
b a nkasında yapılacaktır. 

Teminat akçası yüzde 7,5 tur. 
Şartname Galatada kAin bn:ıkamız , Adana , Mersin , Ankara Ziraat 

bankaları kapılarına asılmıştır . 

Sat/ık fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından : 
Adaııada eski istasyon civarında zincirli mevkiinde cem'an 45013, 

3250 metre murabbaı arazi üzerinıle kAin Belçika fabrikası namilo ma
ruf: 

Makine dairesi , kazan daift>si , ıskarta dairesi , çırçır ve temizle
me dairesi , şifleme dairesi , hallaç dairesi , sulama ve paçal dairesi, 
Çiğit onbarı , koza mağazası ll'alzeme anbarı , petrol ve benzin mağa
zası , atalyeler , h ıa otomobil garajı ve atalyesi , müdüriyet binası , 
misafirhane , ustabaşı binası , müdüriy. t ikamet binası , başmuhose
beci binasından ibaret ve içinde bi · adet 350 beygir kuvvetinde bol. 
!incik marka buhar makinesi ve iki adet kazanı , bir adet 285 bey
gir kuvvetinde Villiams markalı buhar makinesi , bir adet 50 bey~ir 
kuvvetinde Villiams mıırkalı buharlı gurup alektrojen , bir adet 20 
beygir kuvvetinde kamyon motörü ve o kudrette mütemadi cereyanlı 
dinamo , benzin cihazı , rotabetlendirme tesisatı , bi!Omum transmis
yon , çırçır makineleri , şifleme mak;nel• ri ve elyafın tozlarlnı almak 
için makineler , vanti!Atörler , su cihazları , yangın tesisatı , çenber 
kesme ve delme aletleri , tozları nakil vasıtaları , bilOmum malzeme ve 
yedekler ve sair aıatı edevat bulunan ve pamuk ve nebatl yağlar sana
yii Türk Anonim şirketinin malı olan : 

2 Numaralı çırçır fabrikası 
Bankamıza 31. 7. 931 tarihiı de vadesi biten yedi kıta s•netle 

Lıorçlu bulunan pamuk ve nebati yağlar sanayii Türk Aronim §irke, l 

--------------------------------------------------~ 
Çilteban kaplıcası 

açıldı. 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane tnş

ları •ğrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sediye ile gelen bir çok kötüriimler yürüyerek dönmüşlerdir . Her 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hamile kııldıkları görül
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo oktüitesi dünyada mevcut bütün kaı..Iıcalardan deha yük

sektir • 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furuau, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 52 

firen ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 5512 

1--------------------------------------------------~ 
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Ayran 
Yeni 

gazozu 
çıktı 
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..... ~ / , :AYRAN 8uY-u 
.N 

J)• iÇMEK iÇiN - ' 
Du MRRKnYR DiKKRT EDiNiz ) 

İş bankası altında 5593 28 

tine bu borcu ödemesi İçin yoı lun ve gönderildiği kayden müsbet 
IO. 4. 935 tarihli ihbarname üzerine ele tesviye etmemiş olduğundan 
işbu borcun ihale tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 ko'Tlisyon 
sigorta ücreti , muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilumum ma
sarifıle birlikte tahsili için bu borç mukabilinde bankamıza ir,otekli 
olup yukarda hudut, cins ve sair evsafı ve müştemi!Atı ve Adana 
Tapu müdürlüğünün nisan 930 tarih 137 numaralı tapu senedile şir

ketin tasarrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanun mucibin
ce üç yeminli ehli vukuf tarafından ceman 107,500 lira kıymet tak
dir olunan mezkur fabrika 1697 numaralı ziroat bankası kıınunu
nun hükümleri dairesinde 10. 7. 935 tarihinden it•baren bir buçuk 
ay müddetle açık artırmayıı çıkarılmıştır , Muvakkat ihal~si 28. 8, 935 
tarihine müssdil pazıırtesi günb saat 2 de lstanbul Ziraat benkusın
da yapılacaktır . 

Teminat akçesi yüzde 7,5 dur . 
Şartname Galatada kAin Bankamız, Ankara, Mersin , Adann zlraııt 

bankaları kapılarına asılmıştır . 5601 

3-5-7-Io-4-8-11-14-18-21-23-25 

Kokonaki fabrikasındaO~n1ı: 1·: 
··frrııcr fır· 

Saygı değer rnıı. ka~ı 
· (ab'' 6_... 

O. ~\. Koko•wk• 1 brıkooı r,-
ması altında çnlışan .

1
°b3 ron ( ~ı- ~~ 

8-935 tarihinden ı al ırıık. 
ı ıısıııı ~ıer• Q 

ros ) fobrikıısı ırın ~tireC~ 1( 
· in g nı n ı.. 

Yın müşterilerını rııiılı 0 ni ·q 

miz v~ )·ı 
malların daha t· ·ııaııın ta 

. d~ fabr• ,\ıf· 
olabilmesi içın . r yapılfll'•000uo ~~ 
h:rtip bazı eklcntıle. e bUJo ·soı ~·ı 

Ad anamız n çıfçı v .ön \I' ~.ı ~ 
· ··ven ve ' sıli" İli 

yıllardanberı gu b kaınJall I ioiP 
kazanmış Ol"n fa rı .,0 yöO' '57ıJI 

··ven ' ·ııı gelmişken bn gu .. Jı(erı · 
. . ınesını 3 li 

Ilı 

krı'la ııı 

yıne esırgeome z..-

yitik süel bıra ııt 
ka,.. g" 1d1 · ioı11 1 bi 

1 ıÇ .... ~, 
kAğıdılD .. 1\o01'' ~li 

Süel bırakmabuıunao cıııJreıı ~ 
bir miktar para . suluP 9 Jıle' 
la birlikte yitirdtın· eınoııo .e çı· Ilı 

rıca ın ·sın• ' me getiren ay . . d ye01 
. kıtl' 

cektir. Aksi takdır .e ·n bir bU ~ .. 
'tiğını "a. 

karacağımdan ! 1
• • 5705 ,,uru ıı. 

'ldırırırn· ıe • •ı olmadığını bı. addesiO' ~JU ıı. 
Beledıye ~ isıııail o,, •ı 
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