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Sümerbank genel toplanfısmı yaph_ Kamutay toPlanhsmda 
•• • 

1935 hesap yılı 
ve bir kuruş 

içinde banka 1,617,032 lira 
öz kazanç elde etmiştir 

Olüm cezalarının onanması sorumu 
bazı düşünce çarpışmalarına yol açtı 

Yeni çimento fabrikası 
uzman, Anadoluda 

~urmak için Avrupadan çağırılan 
araştırma yapmakla uğraşıyor 

Ankara ; 20 { A.A ) -Kamu
tayın bugün Fikret Silaym baş
kanlığındıı yaptığı toplantıda Kon· 
ya ovası sulama idaresi ile yük 

sek mühendis mektebiniıı 1931 
yılı soo hesabına ait mutabakat 
beyannameleri hakkındaki divana 
muhasebat encümeni mazbataları 
kabul edilmiş bazı eşhasın ölüm 
cezasına çarpılmalarına ait maz· 
hatalar üzerinde görüşülmüştür . 

Yargı kurultayın ve encümenin 
bu gibi meselelerde teşkilata esa 
siye kanununa oazaren olan vazİ· 
yetlerioi izah etmiş ve encümen 
çokluğunun cezanın değiştirilme 
sini icabedecek bir sebep görül 

mediğini söylemiştir . Ölüm ceza· 
sıaın 20 sene hapse çevrilmrsi 
lehinde bulunmuş olan adliye en · 
cümeoi üyelerinden Osman Dine· 
er de bu husustaki noktai naza 
rıoı izah ettikten sonra ceZBnın 

20 sene htpSe tahvili için verilen 
takrir okunmuş e reddedilmiştir. 

Mazbata olduğu gibi kabul olun -
muş HaleLin Arac mahallesinden 
ALidin oğlu Hüseyin Nurinin 

ölüm cezasına çarpılması hakkın -
daki mazbata da tasvip edılmiştir. 
Kamutay Pazartesi günü toplana· 
caktır . 

Ankara : 20 (A.A) - Sümer
bank idare mrclisinio banka umu 
mi heyetine verdiği ilk çalışma 
yılına aid raporda garbte sanayi 
mtm!ekctlerinde fabrikalar işsiz
likten tasfiye olunurken memle
ketimiz le şuurlu hedef ve istika
meti muayyen bir ·gayretin mah
sulü olarak umumi surette sanayi 
i5tibc;;~ ... Ve' • ı t) ..... jıı !)ilhassa 
fabrikalar ve imalatı ıeri J.( 111· • 

kişafa mazhar olmuştur denil
mekte idi . 

Banka idare meclisinin ikinci 
çah~ma yılı hakkında heyeti umu
miyenin yarm yapacağı toplımtı
yı arzedeceği raporda memleket 
ıanayi işlerinin bir se':lelik l)eyri 
etrafında vermekte olduğu ma
lllmıt yukarıda işaret edilen lıu
eoeun geçen yıl içinde de aynı 

kuvvtt ve emniyetle tahakkuk et
miş olduğunu göstermektedir . 

Fılhakıka devlet sanayi işle
rinde olduğu kadar hususi sana· 
yi İ§lerinde de seri bir inkişAf yı· 
Jı olarak gösterilebilecek olan 
1934 yılanda bir taraftan beş yıl· 
lık sanayi proğramı tatbik cdılir
ken diğer taraf tan da milli sana
yi htm tevsilcr , hem de imalat 
artırmaluile umumi buhran için 
de bir strüktür genişlemesi gôs · 
terilmiştir . 

Diğer taraftan Sümerbank 
fabri\ialannın milli ökonominin 
aynı branşlarındaki hisselerinin 
son senelerdeki hareketlerine aid 
rakamlar ta ki bedilccek oluı sa 

banka fabrikalarının diğer bir 
ifade ile devlet sanayi eektorunun 
milli ökooomideki rcbheı lik vu 
boa tgittikçe daha çok uymakta 

olduğu görülür . 
Beş yıllık programıo tatbikı· 

nm ilerlemesi ile bu mevkiio dai
ma daha ziyade dikkate şayan bir 
seviyeye yükseleceğini şimdUen 
·abul etcıektn hllti }'Oktur . 

e. .. il 1dare meclisi raporuna 
göre Sümcrbank tabrıkaıarı ma· 
wu!itınm .i.utımi s:tışlamıda ge· 
çen yıl gibi bu yıl da istısnasız 

bir canlılık ve inkişaf görülmüs

tür. 
Bu artma bir taraf tan Sümer· 

bank fabrikalarnuo rasyonel bir 
satış siyasuıı takib etmif olma 
lara diğer taraftan da bu mamu 
lalın gittikçe rağbet. kazanmlŞ ol
masıocla izah ve ifadesini bu -

lur . 
Ancak 11poıdan şunu da öğ-

reniyoruz ki geçen yıl satışlar , 
1933 de 1932 yılına göre olıın 
tıüı'ata nazaran daha yavaş art 

mıştar . 
Bu bilhassa milli mamulat sa

tışlaııoda görülmektedir . 
Feahane , Hereke ve Bünyan 

fabrikalarınm imalfitioın seri ar
tış10a rağm~n satışların aynı ar 
tış deposunu takibetmiyerek nis
beten daha yavaş hareket etme
sinin seh~plerini 1934 yılmda 

ulusal piyasada talebin darlığln 
dan dolayı rakib müesseselerin 
fiyatları kıımalarıoda ve buıı-

Sovyet Orkestra şefi 

Şteinberg, 
durumda 

Orkestramızı çok iyi 
bulduğıınu · söylüyor .. 

--~------..... ·----------~-
Şef, Türkiyeden gördükleri iyi karşılan

madan çok bahtlıltk duyuyor .. 
Ankara: 20 (A.A.) - Dost 

memleket artislleı inin vermekte 
oldukları festivallerde Türk sen· 
fonik orkestrasını büyük Lir kud
ret ve rmeharetle idare etmekte 
olan büyük Sovyel o:-kcstra şefi 
Sevretroviç Şteiuberg ihtisasla· 
rıoı sözle §Öyle hülasa etmiştir: 

İdare etme\tte olduğum or
kestradan ziyadcıiyle memnu 
num. ' 

Genç ve dost Türkiyenin mu 
siki ve orkestra hareketletiod~ 
daha bidayette alınan bu parlak 
neticeler çok takdire §ayandır. 

Orkestra mükemmeldir ve 
hakıki san at Le eJzem b ul ı 1-

artistik bir la11supla çalışn .. ' ' 
dır. 

Hepsinin ayrı ayrı meziyet ve 
liyakatıeri vardır. Kendilerine 
daha llizumu olan aı tistik terbi
ye ile artistik displindir. 

Tecrübeli ıeflerin idaresinde 
çalışmak suretiyle bugüo kendile 
rinde noksanca buluna!: çalış ve 
tuozitesini de alacaklardır ki 
bu suretle orkestra mükemmel 
ve kusunuz olacaktır. 

Evveli_' pedagojik kültür ile 

Cmali'imatın kucıurlu derecede bu
lunmadığı birkaç alet kulübl~ri 
için profesörler lazımdır. Buna 
Lir çare olarak birkaç zaman için 
muhtelif spesyalistler celbetmek 
İcab eder zannındayım. 

Spesyalistler birkaç zaman 
kaldıktan sonra yetişecek olan 
müsteit artistler arzu edilen nok· 
taya vasıl olmak üzere terbiye 

- Gerisi ikinci flrlikde -

~~---------·---------~-
Mete piyesi 

Provalara devam 
ediliyor -

Mayısta Asri Sinamıda temsil 
edilecek olan mele piyesinin pro 
valarına biiyük htr dıkkat ve iti 
na ile her hün muotızam bir su
rette devam edilmektedir • 

Bu piyeste rol alan gençleri
mizin daha şimdiden büyük mu
vaff akiyetleri görülmektedir . 

Pıycs İÇİll Iazımgelen dekor 
ve resimlerin de bitirilmesine ça· 
lııılmaktadır • 

ların fazla imalatla fiyat zararla · 
r!nı telif etmek jsh•melerintle ve 
r.ilıayet alım kabiliyeti darlığı hal 
kı ucuz mal& meyillettirm,.sinde 
bulao banka milli fabrikalar 
mamuliita 1935 de de imalatı ar 
tırmada devam ettikleri takdirde 
esasen 1934 yih içinde idhaline 
müsaade edilmiş ol1tn mümasil 
mamulatın yünlü piyasasındaki 
tazyiki de inzimam ve devam 

edince içinde bulunduğumuz yı 
lın yünlü ~ kumaş sanayii için bir 
istihsal fazlası l>ir fiyat düşkünlü 
ğü ve binnetice bir iş darlığı şek 
liode tecelli eden sıkıntalı bir yıl 
olmak iatid&dıuda bulunduğunu 

işaret eylemektedir. 

Sümerbank'ıİı Beykoz ve Ba
kırköy fabrikaları satışlarına ge· 

Hnce; Beykoz fabrikasının satışla
rı 1932 yılına nazaran 1933 de 
yüzde 2 artmış iken 1934 de sıı-h 
tış miktorı 1933 yılına nazaran 
yüzde 81 artmıştır . 

Bunlardan Tirebolunun Ara
gtris köyünden Halil oğlu A· 
sım ve kavga oğullarından Emin 
oğlu HüseyiniPJ ölüm cezasına 

çarpılmaları hakkındaki maz · 
batanın müzakeresinde adliye 
encümeni azalarından üç saylevın 
kararalmuhalif kalını, olmalarının 
sebelıi etrafın<la P.orolan süallere 
karşı encümen reisi Selabattin 

Buğazlar işi çevresinde 
''Taymis,, gazetesi hem nalına, 

hem mıhına vuruyor. 
Yioe Bakırköy fabıikalannın j 

sıı.tışlıuı 1932 ye kıyasen 1933 de 
yiizde 13 artmış iken 1934 de sa 
tış oisbeti 1933 yılrna nazaran 
yüzde 31 yllkselmiştir • 

--~---------·-------~~-Boğazlar işi yalanız Rusya, Türkiye ve Akdeniz 
devletlerini değil, Tuna devletlerine de müessir 

Londra: 20 (AA) - ''Taymis,,ı 
gaıetui Türkiye dı§ bakanı tara 
fından C~nevredt1 ortaya konulan 
Çanakkale meselesine telmih e
derek diyor ki : 

Bunula beraber Türk mütıle
besi her defa Cenevre<ıe resmen 
ortaya konuldokça tabiidir ki 
hakkaniyet dairesinde diolenpi· 
ye liyık olacak ve öyle de din· 
lenecektir , 

Her iki faLıikaoın piyasaya 
yaptığı satışların bütün satı§ ye· 
kfinlarındaki hisseleri de şu su· 
retle inkisam eylemektedir : 

Beykoz fabrika~ıoın 1933 yı· 
lında piyasaya yeptığı satışdaki 

bisrnsi bütün satış yekununda yüz 

- Gerisi ikinci firillde -

Yumurtalıkta 

Onyedi metre uzunluğunda 
bir balık karaya çıktı 

Yumurtalıkta ooyedi metre 
uzunluğunda bir balığan karaya 
çıktığı Nabiye Müdürlüğünden 
Vilayrte bildirilmiştır . 

.Balığın ağırlığı hakkında bir 
malunıat verilmemiştir . Bal•ğan 

fırtına tesiıile karaya vuı duğu 
zannediliyor . 

Geçen yıl da buna benzer bir 
balık yine Yumurtalıkta karaya 
çıkmış, vekaletle muhabere edil
miş ve bundan istif <le edilmiye· 
rek oradc öylece bırakıl mıstar . 

Bu balıktan da aynı suretle 
istifade edilemiyccektir . 

1 

1 
1 

İngiliz, Fransız ve İtalyan hü· 
kum etlerinin şimdi Çanakkale re
jiminde lırrhangi bir d~ğişikliği 
eyi bir surette karşılamaları için 
aşikar hiç bir seheb yoktur . Bu 
rejim nihai bir surette halledil
miyıcek olan arsiulusal bir me· 
selenin muvakkat tarzı hallidir 
ve bu kahil muvakkat tarzı hal
ler ekseriya hayret verici bir ıu· 
rette devamlıdırlar . 

Uçak Kupa 
şampiyonluğu 

Umumi merkezden mıntaka
mızıı geleo mektupta ,Adarıadaki 

mevcut kulüpler arasında Uçak 
kupası şampiyonluğu maçları ter
tip edilerek hesılatının temamen 
tayyare cemiyetine bırakılması ya 
zılmışh · 

Fransız meslektaşlar 1 

Mıotekamiz umumi mnkez
den aldığı bu mektub üzeıine ge· 
rek futbol heyetine ve gerekse 
kuHiplere bu maçların bir an ev· 
vel yapılmasını ıesmen bildirmiş 
ti . Şimdi haber aldığımıza göre Dün matbaamızı ziyaret 

ettiler •• 

Garp vilayetlerimizde tetkik 
ıeyahatı yapan, Pariıte çıkan Tan 
gazetesinin tanınmış mulıarrirle· 
riııden Somraj ile yine Pariste 
çıkan Maten gazetesinin yazarla
rından Bayın Koletin şehrimize 
geldiklerioi yazmıştık. 

Bu iki meslektaş dün <le yan
larında kız lisesi müdürü Enver 
ve muallimlerden iki Bayan bu
lunduğu halde şehrin bazı yerle
rini gl!zmiş ve öğle üzeri matba· 
amızı da ziyaret ederek arkadaş. 

(arımızla görü~müşlerdir. 

Bu iki meslektaş dünkü eks
preile Konyayı gitmislerdir. 

1 

futbol heyeti geçen haftaki içti
maanda bu meseleyi görüşmüş ve 
mtmleket müdafaası için alına
cak tayyareye· yardımı bir borç .bi
lerek Lu maçların 23 nisaoda 
yapılmasını karar altana alarak 
memleketimizdeki dört kulüp a· 
raııuda çekilen kurada ilk karşı
laşma İdman Yurdu ile Toros ve 
Seyhan ile Adanaspor arasında 
olacağı aulaşılmıştır . 

Maçın yapılacağı tayyare ce 
' miyeti ha~kanlığıııa bildirilmiş 

tir . Yurdun müdcfaasında Lüyük 
h:zmetleri görülmüş olaolayy0ıre ce· 

miyetine karşı halkımızın da alaka 
' göstererek yarın vspılacak olan 

hu heyecanlı maçı seyretmelerini 
, tavsiye ederiz • 

Fakat Türk hükumetinin tek
lif edeceği derpiş olunan tadılit 
için hiç bir muteber sebeb mer 
cud gibi gözükmüyor ve bu ta
dilatm lehinde müteaddid kuv· 
vetli deJiller mevcut bulunruak 
tadır . 
• Diğer cihetten m~sela Sovyet 

ler birliği Türkiye ve Akdt!niz 
devletlerinden başka Almanya· 
dan Bulgaristana kadar büyük 
Tuna cereyanından istifade et· 
maktc olan de\•lellerin hepsini 
alakadar etmektedir . Bu devlet· 
!erden . her birinin de meıelenio 
müzakeresine l iştirake b:ıklan bu
lunmak icap edecektir . Almanya
nan tekrar silahaomasınan doğur
duğu arsıulusal tehlike eodiıesi
nin batı. devletlerini bir gün mü
teessif olacakları bir değişikiiği 
kabule amade kılması için sebeb 
yoktur . 

Balkan antantı 

Ökonomi konseyi top
la nt isına devam 

ediyor. 

Ankara : 20 ( A.A ) - Bal
kan antantı ökonomik konseyinin 
münakalat komisyonu bugün top 
lanmış ve evvelce Beigradda mü· 
zakere mevzuu teşkil eden mese 
leler üzerinde görüşmüştür . 

Bu komisyou işlt>rini hemtn 
hemen bitirmiştir . 

Ticari siyaı1a komisyonu bo -
günkü içtimaında umumi bir fikir 
teatisi yapmıştır . Balkan bankası 
komisyonu dalbugün ilk içtimaını 
yapmıştır . 

Balkan antantı istişari kon· 
seyi mesaisine Pftzarfesi devam 
edecektir • 



Türk Sözü •-Wl!!!!!!~.!!!!!!!!!!!!!I!~~~-~ _..!P:rr~ti~k~2~ ... m!!!!!IJ'!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!ll!!!!!!!!P.!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!ll!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll~:.':~~~~~~:7i~~~~-İ!!!!!~~~~~~!!!!!!!'~~~~~~~~~~~~~~~~· 
• Gezgin yazılarım ŞEHiR DUYUKLARI - 23 Nisan Sümerbank genel aP 

H O P a toplantısını Y 
Yapılan kutlama proğramı 

Kontenjan payımız • ------·------

Tuhaf bir tesadüf oldu : On ıupuren , lemizliycn o !?. Htr 
beş, yirmi gün içinde Payast~a tarafı yikıyıo o I?. Her tarafın 
ta Hopaya uzandım . Payaı; gu cıliillnı , revnakını , parlaklığını 
neyde hudut nahiyesidir . Hopa veren de yine o !?. 
ile ; Çoruh vilayetinin hudut ka Allabım , bu f.ndık meğerse 
zaııdar . Bir az ötesinde Batum ne mutlu ağaçmış ?I. Karadeniz 
bulunuyor • halkımızın kendisine verdikleri 

Hopn; TOrkiyemizin cennf!t ta- o , büyük değer gerçekten yerin· 
raflarındia birisidir 1. Daha karşı· de imiş 1.. Fmdığın ; memleket 
dan , ilk bakııtı , bu memleke- ökonomisi için ne değeri baiz ol · 
tin güzelliğini sezmek mümkün duğunu eıcısen bilmez değildim • 
oluyor . Hele, bir def. kayıkla sa- Fakat, bu gezginden ıonru, bunu, 
hile çıkıpta her hangi bir vaaıta .taba iyi anladım .• 
ile Borçka istikametinde uzak- Evet , fındık ; karedeniz bal-
lışmığa bı§ladınız mı idi, güzel- kımızın gerçekten velioimetidirl. 
likler, adeta uatiri bir mahiyet Bu yahlaumızdaki ökonomik var· 
almağa ba§lıyor ..• lığı ve yaratrcılığı , biz , h~p fın-

Burada tabiaUn bütün kuv- dığa borçlu bulunuyoruz . Kua-
•etleri saoki bir yeşillenmek, bir deniz ıabillerinin arızalılık dere
zümrütletmek müsabakasına gi- cesini , bizim gibi dümdüz bir ova
riımit !?. Bu yeşil manzarayı , bu da yaşayanlar bilmezler . Ora~a 
müstesna feyzi yaratmak için ta fındık,.) kadar arızalı yerlerde 
biatın hütiin kuvvetleri rekabet mevki almıt bulunmaktadır ki , 
halinde I?! :Toprak ve kayalar ; sabahleyin udeo çıkıp bahçesine 
çıplaklıklarını aaklamık ve mia- giden bir çifcinin , bir köylünün 
zarıdalıd ihtişamı kaçırmamak yanıoda muhakkak karısı da be-
iıtiyor gibi, cibeci ı yetilliklere, raber gider .. Ne için mi diyecek-
yemyeıil bir örtllye bürünmü~.. ıiniz ? .. Kocasına yardım etmez· 
Hava.' bir bulut şekline girerek ıe ; kuvvetli bir ip iaoesiyle er· 
bu yemyefil ağaçları ve zümrüt- kek bir kayanın dibindeki bir 
in tepeltri, daiları §efkatle ıar- toprak parçasın• sarkıtılarak in-
mata ve kucaklamığa koşmuş.. dirilmezse ; bahçeler hazırlanamaz 
Güneş; teıir ve füsunuou arhr- ve iılenemez . Akşamleyin kadın 
mık için yüksek dağ zencirleri- gelmiyecek olursa ; erkek yuka 
nin ardına çekilmiş ve parlak yü- rıya çıkamaz J.. Çünkü , a~ağıdan 
ZÜDÜ rengirenk,~dağınık, periıan yukarıya , - kuyudan adeta SU 

uçuıan bulutlarla örtüvermiş!.. çekilir gibi çekilmek v~ alınmak 
Hopa ; Cumurluk hükumeti- şartiyle - a~ıamleyio ıncak yu· 

mizin yarattığı güzel bir liman!.. vasına döne bilir 1. 
F11iletli hükumetimizin )ilkıelc Sonra , fmdık ve kızıl agaçla-
bayurmanları (amirleri), Hopa- \ rıo büyük bir değeri de ; kaya la. 
Artvin istikametinde , ta Karsa rın ye taşların yolların üzerine 
kadar uzanan çok mükemmel ve ı düşmesine ve toprakların akıp 
munt~za~ bir ı_oae Y.•pm~ş\a~dır: gitmesine meydan vermemeleridir. 
Ve dıyehıleceğim kı ; Turkıyeaın Kökl · . ad ta b' ç m de e· _ I I . d b' .. b 1 erı , c ır a r 
ea guze şose erın en ırııı u . de k etl' 1 b v v d 1 cesın ·uvv ı o an u agaçcıgıo, 

ur ... karadeniz havalisinde ne gibi yer-
Buralarda tabiat hırçınla~ma- lerde yetiştiğini görürseniı emi· 

ğa , daglar yükselmeğe başlar · nim ki ıaşıracakaınızdır .. 
Bu civarda yol yapmak düz yer- Evet ; ( fındık , ceviz, kestane 
lerinkine benzemez . Hopadan 

ve çay ) ; hu havaliyi diriltmcğe 
hatlıyao bu çok muntazam şosa 

yetecektir. Bu mutlu yarını söyle· da, bir defa virajlar kuıursuz ve 
mckten deriu bir zevk duyuyo

tehlikeıiz olarak geçirilmiştir . 
Yolun uıunluğuuca , tehlikeli rum ki !? •. 
yerlere, hep parmaklıklar, siper· 
lıer kooulmuı ve divarlar çekil-

Ragıp Manoğlu 

Sovyet Orkes
tra şefi 

mi§tir , Ben, bo güzel yoldan an
cak Borçkaya kadar •gidebildim. 
Daha ilerisi için de güzel diyor
lar . Bir Cumurluk vatandaşı ıı
f•tile bundao· kıvanç bulmuıum· 
d - Birlrıcl 'iriil\len artan -ur • J' 

Yetil , yeşil ! .. Her taraf yem 
yeıil ! .. 1Ben vaktile, Bur~aya ; 
ıonr•dan Kocaeli bnalisine ve 
Antalyayı gittiğim de, oraları, 
{Yeıil) unvanını takmıştım . Bu
ralarını göıdükten sonra , bakk1 
seven bir :insan ııfatile , ancak 
Hopaya (Yeşil Hopa ) adını vere
bilectğim !.. Yeşil ki ne yeşil ?I 
İaaan yeşillik güzelini, Yeıillik 
tazeıini, uf ytıilli , yeıillik yı
kanmışıaı gelip buralarda görme· 
l. ' ı ... 

Bülüo Türkiyede Hopa ve Ri
ze kadar ye§il bir yer bulunacağı· 
nı eanmıyorum . Geçtiğiniz bü
tlla dağlar ve tepeler ( kestane
fandık .... ihlamor - kızıl ağıç
larla ) örtlllü .• Ortada ne feyiz 
var , amma ne feyiz ! . Göklere 
çıkar gibi , birbiriyle yarış eder 
gibi yi.ikıelen ; kat kat sivrilen 
bu ağaçların altında sarmaşıklar, 
eirilti otlara , Mürver özleri yer 
almıılır .. Anla11lıyor ki, burada 
tabiat yeşile , yetil de tabiata vur-

! En üst tabakadan en alt 
gubn k~ya kadar her taraf zümrüt 
~ a d k' d 'b' I Ortada toz ın ır en eser 
g~kı .... Sanki her ıe~in pisliğ~ yı 
y d gı'divermış ! .. Tabıat ; 
kannııı 1 · · 

d b •eyin icabına bızzat 
bara a er ıı f ·ı 
kendisi bakmıf : Her tara ı sı eo, 

işine kendi kendilerine devam 
edebilirler. Bunlar idare etmekle 
büyük bir zevk duyduğum or· 
kestra son defaki konferanslarda 
orkestra bakımıodao gayet zor 
parçaları o kadar güzel çaldı ve 
bundan sonraki konserlerde ça
lınacak daha zor parçalara o ka · 

dar mükemmel prova etti ki or 
kcstrayı teşkil eden bütün arkı · 
d•şlnrımı tebiıiki kendime çok 
ıevinçlı bir vazife bilirim ,, 

Steioberğ sözünü bitirirken 
dost Türkiyede istisoasız herkes 
ten göımekte olduklart samimi 
ve candan hüsnü kabulü teLbrüz 
ettirmiş v~ Türkiyeden unutul· 
maz çok tatla ve dostça batıralar
ta ayrılacağım bildirmiştir . 

Hepsi bir olmuşlar 

Elife adında bir kızı kaçıran 
izzet yakalanmıa ve kızla birlikte 
eıki istasyon karakoluna götürül
mii§tür. Bunu duyan kızın babası 
kaptı Celil , karısı Fatma ve akın 
balarından Naciye ve Sıddika ka 
rakola sıelmiılcr ve kızla İzzeti 
taıı tatmak istemek ıuretiyle te
cavüzde bulunduklarwdan yaka
lanmıtlırdır • 

Ticaret Odamızdan öğrendiği
mize göre Nisandan itibaren altı 
aylık Fraoıa kontenjan hissemi~ 
şudur : 

Yumurta 375 , mıın dara 68500, 
arpa 18544 , bakla 30000, fasu1ya 
1000 , nohut 10000 , mercimek 
5000 kentaldır • 

Niundan itibaren fiç aylık : 

1- 23 Nisıın SGlı günü saat 
8,30 da Çocuk kurumu bayrakla
rilo süslenmiş otomobillerle her 
ilk mektepten ayrılacak birer ta
lebe mümessilden mürekkep bir · 
heyet çocuk esirgemn kurumu haş . 
kanı ile Vali , Kumandan , halk 
fırkası, lJalkevi ve beladiy.e maka
mını ziyaret eJerek saat 9,30 da 
Cumhuriyut meydanına gelmiş ola
caklardır. 

- Birinci firtl/\den artan- ,,~ 
111ıibt•Ç 

mı§ ayni zamanda. d.,.ik • de 2 iken bu nisbet 1934 de yüz
de 14 e çıkmıştır • 

Bakırköy fabrikasının 1933 
de piyasaya yaptığı satışdaki his 
St'Sİ hükumete yapmış olduğu sa
tışlar hariç olmak: üzere amumi 
satrıa nazaran yüzde 52 iken bu 
nisbet 1934 de yüzde 70 e çık· 

)arı bam maddeler•., tı tlJJ•fur · 1 
te de müşkülata ug'~ o ~uru~ 

Bankamız ,ıaraCın. a1eııı~ğe 
ve 1935 senesi içinde ışıııu~lıJ ! 
lıyacak olan büyük pa kıııll 1111' 
binalarının bir tarartraoeı jtib&Jr 

f key ıy rıı• 
d iğer tora tan . baııı 
muayyen evsafı haız eleC1~_:t• 

mıştır . ıarı g Y 
talebinde bulunma. ı.uyii~ 

Raporda 1934 yılında men- 1 a yıoe u _ı. 1 ~ 
Kabuklu ceviz 500 , cefİZ içi 

890 , taneli hulisalar 325 kental, 
deriler 600 kilo 476 A. pozisyo· 
nundadır . 

2- Saat 9,30 da Cumhuriyet 
meydanında toplanacak olan bütün 
mektepliler, hulk ve memurlor ta
rafından lstikltil marşı llalkovi 
bnn<losu iştirakil e söylenerek me
rasime başlanacaktır. 

zarfında bun U~ •• •• jl\İbv· .4 
ıucat piyasıasanda görüleıı gev- yasto. bir üçüncusuoun}tarıdİ ~·, 

ıekUğe mukabil ham madde piyasa· . sının e' 
lerında görülen yükseklik ve bunun pamuklu pıyasa ·oi tııb'' ~,,,, 

Daimi encümen 

3- lstikldl m:ırşmdan sonra 
Daimi encümen düo ögleden 

önce Vali Tevfik Hadi Baysalın 
başkanlığında toplanmıı ve en 
cümer.e gelen kağıtlar üzerinde 
görü§Jlerek kanı- verilmiştir • 

Daireler yarin kapah 

Kamutayan toplant~sıoın yıl 
dönümü olan yarinki gün resmi 
daireler kapılı bulunacaktır · 

Hulkevi üyelorinJ.en ( Vr.dad Güclü) 
tarafından bugünün hukkında bir 
lıitabo söylenecek ve Ortamektep
ler namına Kız lisesinden bir ve 
llkmeklepler namına da ilkm~k
tepli bir kız ve bir erkek iki talebe 
tarafından şiirler okunacahtır. 

Münir Alt.ok 

Cumhuriyet müddeiumumisi 
MüPir Altıok iki gündenbeıi bat
la bulunduğundan ödevi başına 
gelememektedir • 

Yağmur 

Bir kaç güadeobeıi yağmakla 
olan yajmurlar evvelki gece ve 
dün .sabah kısa faeı\alarla ve bol 
miktarda yağmakta devam etmiş
tir . 

Yağmur Vilayetin bir çok yer. 
lerine aynı mıktarda yaimııtar · 

Kasım Ali Hasan'ın 
duruşması 

Karısı Dudu ile ,çocuğunun öl
dürülmesinde alakası bulunduğun· 
dın dolayı yedi buçuk sene ağır 
hapse mahkum edilen ve hakkın
daki bu büküm Temyiz muhake
mesi tarafından bozulan Çarbpa 
re köyünden Kasım Ali Hasan'ın 
nakzan görülmekte olan duruşma · 
11 yapılmış ve bazı kimseler tabit 
olarak dinlenmiştir · 

Duı U§ma ; gclmiyen şahitle 
rin 1ıetirilip dinlenmeleıi için beş 
kı bir güne bırakılmıştır . 

Bahçe kaymakamı 
işe başladı 

Kilis kaymakamlığından ,Bab· 
çe kaymakamlJğına layin edi 
len Nuri Bahçeye gelmiı ve ö
devine başlamıstır . 

Osmaniye tahsil 
m üf etti ş li ğ i 

Osmaniye kazası maliye tah
sil müfettişlığine Hukuk mekte- 1 

tehi mezunlarından l\lacit Sami 
tayin edilmiştir . 

Döğme , yaralama ve 
yaralanma 

- - --
Milli Meosucet fabrikasında 

iplikhane kıamında çalışan Bekir 
oğlu HUsoü bir kavga sonunda 
ayni fabrikada çılışan Selim oğlu 
Mebmcdi masura ile yüzllnden , 
KöprUsokağında oturan Hasau 
oğlu Alinin tutması ayni mahal . 
lede oturan Şaban oğlu Yuıufu 
biçakla vücudunun mubteHf yer -
lerinden yaraladıklarından ve Çar· 
çabık mahallesinde oturan Salih 
oğlu Tevfık de karısı Ümmüyü 
döğdüğündcn yakalacmışlardır . 

4- Bundan .sonra o gün için 
çocukların büyüklerine çekecek
leri telgraflar okunacaktır. 

5 - Bütün talebe ve halk ban· 
donunun iştirakile Cumhuriyet 
mo.rşı söylüyerek resmi geçid baş
lrınacaktır. Resmi geçide iştirdk 
eden mektepliler ve halk , önde 
bando ve dövizler olduğu halde 
asfalt ca<ldeyi takiben dört yol oğ· 
zına ka<lur gelecekler ve ora<la 
duracak olan bandonun önünılen 
geçerek hor mektep kendi mekte
bine ayrılıırrk merasime sou veri
lecektir • 

6 - ~lekteplerine dönen tale
beye mektı>plerinde çocuk es'rgeme 
kurumu ve belediye tarofındnn ve
rilecek şekerler dağıtılacaktır . Ve 
her mektep snot 16 lı.a kader kendi 
proğromlıırını tatbik edecektir. 

7 - Saat 16 da belediye tara -
fınden temin eJileçek kamyon, oto· 
moh!l ve arabalarla şehrin ortasın
sındıı bulunan Namıkemal mekte
binde toplanacak c•lo.n mektepliler 
gpzılirilt·c ektir. 

8 - Bu gece saat 21 de halk 
evinde toplanılocok ve önde nandos 
ile istiklfif marşı çalındıktan sonra 
Büyük millet mf'clisinin açılışına 

dair Ömer Kemal tarafından kon
ferans verilecek, büyük nutukt m 
23 nisana ait parçalar ile orta mAk· 
teplilerden bir talebe tı\rafından 

şiirler okuııncaktır. E<lhem Necdet 
çocuklarm bulnşık hastalıklarını ve 
korunma çarelerini anlatacaktır . 

9 - 24 Niaan Çerşanba gü
nü saat dokuzda Namık Kemal 
mektebi solonunda bir yaşmd•n 
beş yaşına kadar olan çocuk1ar 
arasında gürbüz çocuk müsaba
kası yapılacak ve kaunanlara, 
çocuk rsirgeme kurumu tarafın 
dan müoasip hediyeler verile
cektir. 

Saat 15 tc Asri ve Alsaray 
Sinemalarında çocuklara parasız 

~incma gösterilecektir. 

10 - 25 Nisan Perıenhe gü 
nü, her mektep kendi proğramı

m tatbik edecek ve gece Halkevi 
sıılonullda çocuk çocuk esirgeme 
kurumu Hılkevi menfaatına bir 
balo verilecektir. 

11 - 56 Nisau Cuma günü; 
gbndüz Belediye oyun yerinde 
çocuklar için dolap, salıncak gibi 
eğlenceler yapılacaktır. 

12 - 17 4 Nisan Cumartesi 
günü; güodüz her mt ktep kendi 
proğramıı:ıı tatbık edecek ve gece 
saat 20 <le Alsllrey Sinemusında 
çocuk esirgeme kurumu meofa
atına mektepliler tarafuıdan bir 
müsvmere verilecektir. 

§ Ccylıınm Sirkeli köylio<len 
1 

Mehmed oğlu Hasılll teıocağında 
çalışırken büyük bir taş ayağının 
üzerine düşerek nıniştir . Hasan 
ıebrimize getirilmiş 11e memleket 
bastahaoesine yatıulmı§tır • 

13 - Ni~ao Pazar günü: Ht r 
. mektep kendi proğramu. ı tatbik 

edecek ve çocuk anlamını yuıt 
. taşlara t1nılmak ve yardım yö-

maliyet fiyatlarmdaki tesirleri biimizden togdiyesı·ı ıas• ·it 
Yete almak gayesı be'ıkatıııı ıt~ 

etrafında izahat verdikten sonra . 
1 

. tat ·ııı•~ 
denilmektedir ki: milli sanayiin olaıı t?dbı; 0.rın göre ola~1

1 el~ 
geoişlemesile , içinde bulunduğu- hususıyet erıne. 1 ve t~k91 s1l 014 

k . d dairesinde tacı . rııe~ b• 
muz iktisat hare etinın evam lüzumunu taktuel bır pıoıılı 
etmesi karşısmda geni§ köylü tur . 

1
ne 

kütlesioin alım kabiliyeti meııele- ortaya koymuş. . soll
9 
'-

sini daima göz önünde bulundur · madde istihsaıının nk oloıa~!.J 
temposuyla hem0

•
0

• sa\'İ1~ 
mak zarureti şimdiden kendisini dahili piyasa tek~ığı ıeeS•iiS 
ehemmiyetle bisıettirmeğe bıt· . zıyet . _hl 

intaç edoceğı. v:ı İ"UolP"' .ı 
lamışttr. k hlrıo " . .;ı r" 

Teessüı devresincJe daha zi- resindeki fabrı a üe-'iv' b• · 

Yade teknik maliyet ana11nnın kün olmıyıın bnZL ~yet1° "8 ,oll 
esnsen pahalı uıa 1

• rtıod!SI • mamul tmtianın fabrika maliyet- · tevıtzı r' 
teri üzerindeki büyük sıkınt. ras · elen bot u şkn ı\b11~ 01~\.~ 
yonel i§letme preosiblerini sür'at- lışmalarıı · . 

3 
ole gibi lı' 1 

la müdahale ettirmek surdile en madde fiyııtı u ·ı~m osur ds \ı V 
aleyhine menfi bır 0

60 
;ıab• \b 

kısa bir zamanda hafifletmek 1 ktır. t• 
memlekette sanayileşme hareke- ve etmek 0

1 
o~u tarafıodll~ ol•' 

tinin tn kuvvetli mesnedini leş· kibon dev e t vdi edilll1
1
'

11 
il~ 

kil eden devlet kurumlanoın ilk SumHbanka .
8 ro~rsıJJ1111f{8~ 

senelik sanayı P mu"' .ıp 
ve yakın hedefleridir . olan 1934 yılında . ıırJt eıı 

Milli alım kabiliyetinin art- neticeler alındığı ~ş bııJtıll 
ması zira.Bl ve sanayide ökooomik yapılan işlerle içİll arıJoc&~ 1' 
faaliyetlerinin ahenktar olarak muz yıl içinde b9~ ilıJJe~te 
cereyan etmc.sıle kabili tasavvur-~ hakkında izahat ver ı1 
d . k' . ff~ ıır · nilmektedır 1 • ,..0 ~u 8

oJ 
S ·1 k d b ·ıeşuıeı · ' anrı.yı eım~ aurının a a Milli sanayı k deınır ,ıı 

düu kapılan yüzüne kapandığı için ana mesnet .o}ocll karıırlB~(ııı' 
dünya p:ızarlarıodan geri döoen mevıuu üzerınJe . dire~tı~eO 
milli ziıaat mabsulatrnın ıüralle k · · kAletııı ·Je .. ~ 

mc ıçın ,.e 1 ·ıı· saıııır• .~ 
sürtımüoilo en emin ve isabetli !emekteyiz. ~ ı ı bllıac 
bir tedbiri ol iuğunu anlatmakla geniş bir paZ8~6 (ılefl 1,. 
gecikmedik . Bir taraftan sürüm- kimya sonoyii ile laıa•• '' 
de zorluk gören milli mahsüUerin senelerinde uğra§' t' 

milli fabrikılarcı gittikçe artan mıştır . 
1 

ııu1't1~' 0~ 
istihlaki diğer taraftan da inkita · Bundnn aısd ıı8riC1 ,J 
sız bir raıyonelleşme ile tecrübe· telkini ile proğr9kıı: 018rıo1.:,,, 

k l · ·ın t.ı brl" Icoecek sanayi urum arımızıu kurulııbilmosı ~ to fs ~ 
ucuz mal t~min etmel~ri Türk va- mız yeni bir çıa>~~ bassıs ~I 
tandaııaa gelir~ ve .~aarafı ara : 1 davet olunan rnu 

08ıct•d~t·jılftl 
ı·ıuda ahenkli hır muvazene teman I luda tetkikat Y0.rr: 111usa1~~cıJt 
edtcektir . Milli ökottomi faali· 1 cak nt ticelor~ goktirJ1' Ol 1,r ~ 
yellerinin dünya şartlarının icab· lar görühlüğU ta fılrk.11 ° lO il 
larına uygun olarak devletce tan ı rikalarımızJa.n •elli çiı1le~9 
zimine gidilmesi kararı hükumeti 1 Ana<lolu<l:ı bır } kurullfl'o') ~ 
bu faaliyetler aı asındaki rabita· kasının sürat le bbiiS uc 

119 
J , 

lara tam bir ahenk ile kuı mak lecoktir. Bu tcşe olitiktı91ısıiJI 
gibi bir vazife karşısında bulun- cıalem çiınento P olıJlO~ 
durmaktadır . kuvvetli bir o.Jııo t'lılhp 

l tı• ıv 
Hükümr. t bu cümh<len olarak dadtr . 

19
34 yı 1 fil' 

milli sauayie bam madde menbaı Baukaoın '1rıı1111 ~,t-1 
Yi pros I bt1 , r 

olan zi,.ati de planlaştırmak gibi gelince sana JJuğU 11 lir' 
zahmetli bir işi üzerine almıştır. tesİ! otınekte 0 

317
1
360 

Filhakika ziraatte pliiıilı bit inki· bu yıl içiallo 3, t~'"ı 
şefın sanayideki ilerleme seyrine dilmiştir • 'kıııar1" rlİ ıı1 1 . b'lh t fahri 10 ~ ayak t1ydurması zıuurth ı assa Me\'cu "e 

11 
fi 

1934 seoesinin ticari bir tahlilin- Ioyısilc bunlo.rlıı İ! oltJ119 1~t•'1 

tO 1S iti rf dea vu~uhla anlaşılmaktadır . pazarlarına nY'J ~ıı f 

Y k d .v. . 'b' "t davil serfll 58 .. ı~ ~ u ura a tt1nas l·ttıgım ız gı ı nıu e )'ra ş~' , 
Tiltkiye ile devletler arasıada mü· 9,021 ,055 

1 
~ 58 kur"eilO b' ı 

ı ı okit ticari arıla§maların mrmnu- \ 11,539,6~5 ~rıcr ı.]01811:.ısİ~e: ~ 
niyeti mucip bir neticesi olarek I Ycnı t~~~sile 01Ut8

11 )9~1 
artan ham madde ihracetımıı di- nın tovess~ııra rDğfll8:9 1,6 bi 
ğer tar.aftan gittikçe gcni şliyen tan ın~sraf: c)ş b~Jl Jc&f V 
dahili bam madde ihtiyacı milli sencsı zar ııı sııfı bır 
fabrikaları :ydııız umulmıyau bir lir~ oı. kur~§n(J18ktildır· ~ 
fiyat tereffüü karşısında bırakma- cttırmış bu u _.. srl' 

I< rf1 ';' 
nünden kalabalık kabvd~rde 
Halkevi tarafından konferanılar 
tertip edilecektir. 

14 - Nisan Pazartesi giinü; 
saat 14,30 da Ş~hir stadyomunde 
spor şenlıkleri yapılacak ve bu 
erada erkek muallim mektebi 
f vtbol takım• ile mektep murllim· 
leri takımı arasında bir futbol 
müsabakası tertip edilecektir. 

15 - Bu bir haftalık bayram· 1 
da, gazetelerde bayram!\ ait yazı · , 
lar yazllaca ktar, 1 

- Kaç 8 ,..:.......--:- ıı•b 
~1>d" ~ 

oğhl ~'~ d 
Mercan d"oe I•"' ··ı .. k• 

rnba ile yu } ' ;ıJ' 
o ·ref 

tek gö ds1 

direkle-. .,J 
edilrniştır • dıkl'(J l~ 

taşı .1, Tabanca . ••i •. J' ., ıu N•Y ,,,;ıı 111 
Mustafa og f o ijıel ili'. 

1 Yu&U u g&I 
biD1 oğ u dıtıl•t• 
baı ca t:ışı ııl11ıştır . 
c lleTindeo eh 



Son 
l'ataresko 

~om 
~e anya Krahnın be-

nnarnesini okudu .. 
8 .. k - • -

te ! u rt§: 21 (A.A.) - Saylav 

reıe,rn ~eclisleri içtima dev 
b ıu bıJdirmiılerdir Q•tb . 

be,_
1 

akan Tataresko Kralın 
ı. naın, . . k 
"'Y•ı. sına o umuştur. , Bu 
h lll 118

1bede ökonomik ve mali· 
eseıeı • • 

lıııd, erınıo hükumet siyasa 

~Yded~J~· safta gelmekte olduğu 
defa, 1 

•kten sonra milli mü 
'1ııd, ~~. ordunun techizi saha· 
llıihti ~kuınet ticaretinin eht!nt· 
tetl'e tnı tebarüz ettirmekte ve bu 
lı 1 eredd·· i~ Uts(jz devam olunma· 

8~~ithliği bildirilmektedir. 

'-• l'e i_'t: 21 (A.A.) - Meh'u· 
"dit' d.""' Yall mccJielcri adi içti-, "·~es· 

. •ne nihayet veruıiıler· 

a,,h " '~t~l>nu a •n T ıtaresko Kralın 
t. .. ,1 ~lcuaıu§tur. '-•~ilat u nutkund1 memleket 

~,~ bh 
1~111 ikmaline matuf ola· 

ııı " •çr d 11 ola1ı • •mı devresinde yapıl-
'dilraı ~•tleri ehemmiyetle kay· 
l\ e tedir. 

.. .J talın 
·~llr: nutkunun son cümlesi 

'-t Şillldi 
•fıaad Ye kadar hükumetim 

~I oı,:n ber sahada ~ide edil 

•''ı •&cu;eticeler bir itimad ha· 
' ~ll"" e fetirmiıtir ki bu ha-
~t~te ttli bir istinatgih teşkil 
~li Ye"; giri§ilmi§ olan itin 
.. ~ b'-lrıı evlet kuvvetinin resa· 
""~t as, i . b' ,. e old ~ın ır zımın addet· 
\ ~ leaaıi 11~~muz istikrar reji-

~ilatı nı ıçin Jizım oJıtn iı· 
'· 

( 1'flrkS6zft) 
__ o a o s 

duy~kları 
Bir Leh gazetesi 

Sarp ihtimalinin pek 
az __ olduğunu yazıyor. 

..... w 

Vaışova: 21 (A.A.) - "Kur 
jer Poruny,, gazett-si Uluslararası 
vaziyeti tetkik ederek diyor ki: 

Görünü§lere rağmen harp ih· 
timaJi pek azdır. 
Bnı memleketlerin milli eme_J. 

lere kavuşmık yolundaki gayret· 
lerioi görüyoruz. Ancak hunu si· 
lahı sarılmak suretiyle elde et· 
mek istemiyorlar. Bu emellere 
iltihak, me§ru olabilecek hususatı 
teslim etm,kle beraber iltihak 
temayüllerine kat'iyeu kar§ı du 
rulmalıdır. Bunun için de mües
sir yegane çaıe ask.eri kuvveti 
elde bulundurmaktadır. 

Hauptmanın duruşma-

sına başlandı .. 

Tranton: [ Nevjersey] 21 (A. 
A.) - Hapmanıo istinaf davaıı 
nın iık safhası baflamıştır. 

Mumaileybio avukatı alakalı 
makamata kendisi hakkındaki 
idam kararını nakzettirmek için 
yüz otuz üç delil serdetmiştir. 

Avukat icabında meseleoio 
birleeik Amtrika yüksek mahke 
muine sevkedileceğioi beyan et 
mittir. 

Tayyare mektebi 
açılmıyor 

Ankara: 1 (AA) - Ankara· 
da bir ıivil tayyare mektebi a
çıldıiı ve bu maksıt)a muallim
ler getirildiii hakkındaki haber· 
ler doğru değildir . Gelmiı olan 
mütebasaıslar Türkkuşu kurumu 
için getirilmi§tir . 1 

Alman hükumeti 
Cenevrede verilen 

kor arı protesto etf i -·-Paris : 21 (A A) - Almanya· 
nıo uluslar kurumu konseyinde 
ahnan kararları protesto eden 
notası hariciye hıkanlığıba gel· 
miştir . 

Londra : 20 (A.A) - Alman 
hükiim~ti Londradaki Elçiliği va
ııtasile İogiliz hükumetine Ce
nevre kararını protesto eclen bir 
nota göndermiştir . 

Kısa olan bu nota Cenevre 
kararına kar§l umumi bir protes. 
to mahiyetindedir . 

Mançuko petrollar1 me
selesi kapanmış 
Tokyo : 21 ( A.A) - Jııpon 

hiikiimeti Mançuko petrol inh isa -
rı meselesine kapanmış nazariyle 
bakmaktadır . 

Hirota lngiliz ve Amerikan bü 
yük elçilerine Japonyanıo bu me 
selede vaziyetinin evvele(" verilen 
cevaplardan tamamiyle tasıih ve 

tayin edılmiş olduğanu söylemiı· 
tir . 

Uşakta bir katil asıldı. 

Uıak: 21 (A A ) - Simıvın 
Krık knak köyünden Ali oğlu 
Hüseyin hakkındaki ölüm cezası 
bu sabah saat üçte infaz (dil 
mi~tir. 

Hüseyin evli olduğu halde 
baıka birisinin karıeıyle münase
betini engelıiz yapabilmek için 
ve sonra da evlenmek çarelerini 
aramak maksadiyle kadının ko
casını öldürmekten suçlu idi. 

Bulgaristan da 
' 
1 
Veni kabine h61a teşkil 

edilemedi 
iM il 

Sofva : 21 (AA) - K•bine 
buhranına henüz bir hal çaresi 
bulunamamıştır . 

Kabineyi teıkile memur edi 
len sıbık nazır Tosef muhtelif 
ıiyasa adamları ile müzakereleri
ne devam etmektedir . Fakat bu 
müzakereler şimdiye kadar bir 
netice temin edememiştir • 

Tostf istifa eden adliye na· 
zıra Dikoffa yeni kabineye dahil 
olmasıoı teklif etmiştir . 

Dikoff Doktor Tzankofun affl 
şartile bu teklifi kabul edece
ğini söylemiştir . Söylendiğine 
göre eFki nazırlardan General Ra 
des ve Miralay Kolcf hu teklifi 
reddetmişler ve kabul edildiği 
takdirde yeni kabineye girmekten 
imtina edeceklerini söylcmiıler· 
dir. 

Eski başvekil Zlatefe harbiye 
nezareti teklif edilmiş fıkat ka
bul etmemiştir . Tosef gazeteci 
lere vaziyetin herıüz çapraşık ol
duğunu söylemiştir · Bu akşam 
Kralın huzuruna çıkacak olan To-
sefin kabineyi teşkil :edemiyc
ceğioi söylemesi ibtimıl dahilin· 
drdir . 
Tuna konferansı geri 

bırakıldı 

Londra : 21 (AA) - 11Deyli 
telgraf,, gaıeteai evvelce Roma 
da 20-5-935 tarihinde toplan 
mcsı karaılaşmıt olan Tuna konfe 

ranıtnın yapılacak işin daha ıonrak 
bir tarihe talik edilec~~ini yazıyor 

Gazeteye göre sureti mahsu 
sadı Romayı gelmiş olao Avuı· 
turya baş ve kil muavini Pre~ s 
Staı bt mberg Mussolioi ile görüş· 

müıtür. 

2 

Flrtik :3 

Asri sinemada 
22 Nisan pazartesi akşamından itibaren 
Mevsimin en güzel ve en neşeli fıliml niD;den 

...- Yataklı vagon cilveleri ,. 
OYNAYANLAR 

Klaude Dauphin - Jeanne Cheirel 

ilave : en yeni dünya ha•,adisi 

Pek yakında : Baltalı cellat ! .. 
oynayan: 

Edvard Robinson 
Bugün gündüz iki buçukta umuma tenzilAtlt matine 

EkmekÇI kadın 
5339 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Yine iki fılim birden gösteriyor 

1 
Kocasız kadınlar 

Mümessili • • Doroti Jordan 
lnsanlnrın yaşayış cilvelerini gösteren çok ı.elis bir eser 

2 
garp kahramanları 5 inci kısım 

ilave : dünya havadisleri 
Gelecek Proğram ----!........____---------------------------------~~=----------------------------~ ~' Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu Bosna sevdaları 

~h·,d 
,.. - lramJar 

llıttj Vtllelt 
'lr, 

1
= Eb'adıoı meeaha et· 

tb lb arın ölçmeli • 
~ •tıı [ B ~•ıaı, ak : Batıl itikad ]-
tı () ' - (Fr.) Superıtitions 
. ~ 't rne1t • E 
'l 111lııda · b.atile ballı olanla· 
)~ "°• b Yerı yoktur - Bo§· 

loltturagı. olanların aramızda 

t~ ~bed ~ 
' (~r.) bediy~t - Sonrasız· 

() Eterbıte 
t~. rlle)[ • 
S~let dü : Bu _fani hayat içinde S,, . ~ir ,:Unces!, . bir teselliden 
~t 1Çılld Y degıldır - Bu ölez 
~ld~lllbrn,~ •onraıızhk düsüncesi t • tan başka bir şey de· 

~tthb'di ._ 
"tl 8onr111z. - ( Fr. ) 

~~~ Ôrllelı; • 
1~ı~ ~· ~"uı · Ebedi bir huzur ve 
)Qtd 1r bay ınak i tiyordu - Son· 

~ · sallı~n kavu~mak isti· 

~t ~ bedi>'en [ . 
"'~ ''-'•b, b' ı!elched ] - Hiç 
tt, ' ( F ıç bır vakit, biç bir 

tld jabla~~) Eternellemeot, a 

~ı.. Ôrll ı. 
)~ "q'lll e,.. ' G" 
·11• •it n • 0 zleri hiç bir daha 

•e "Zere k , 1()1lt f apandı - Ses 
~ ' ()llıt h' erın6e eterotllement. 

'~ , l";ou, ~~ ~ir daha görnıiyece· 
~h e Verrons plus ja· 

'~ey 
~ (), n - Ana'hıba )' •tı, . lleJt : Eb 

'-)eı 111t "•zif,. ~v~yoe hürmet ev· 
t- Çocuıtı sıdır - Anı bııba· 
~ht arın ilk .. d 'd' 
b ~tıaı o evı ır • 
c:.b, - D·ı 
b ....._ 8 ı siz, epıem 
C:.bl'•t Ulut 

tbt11 - İyiler iycı'll 
tı... - ~ ' er 
ıuı, l'\8f 
~ t ...... 

d,d G&dük -n ~~()tll L cdelP.r 
et e,.. • Ec 

.... ned dadunızdan kalın 
elerinıizden kılan 

-----------------------------------------
Büyük Türkçe film 

Ecil - İçin, sebeb 

Örnek : Bu ccilden - Bu· 
DUO IÇID • 

efrız - Kaldıran , yükselten 

ÖrnP. : Alenıefraıı iıyan- Azı 
bayrağını kaldıran . 

önem vermtk - ( Fr.) Attacher 
de l'ınıportance, donner de l'im

portanco 

Pek yakında:Çılgın kadın 
5234 

Ecir [ Bak : Ücret ] efrnz - Parlatan, aydınlatan, 
tutuşturan 

Örnrk : Sözlerine ehemmiyet 
vermediler - Sözlerine önem ver· 
mediler, eözlerini önemediler . 

---------------------------------------------------
Eclaf - Ayak takımı, baldı

rı çıplaklar 
Ecnebi - Y aduyru - ( Fr. ) 

Sujet etrınger 

Örnek : lstanbuldaki yaduy· 
rular - Les sujets farangere a le· 
tınbul 

Eda - Ton [ T. Kö.] 

Örnek : Söyleyişindeki özgül 
ton onu öteki eözmenlerden ayırı· 
yor - Söyleyişindeki aeli (original) 
eda, onu diğer natuklardan ayırıyor. 

Eda ( Şive, cilve anlamını ] -
Bayla - (Fr.) Gricr., clıarme 

Edalı - Baylan - (Fr.) Gra· 
cieux, cbarmant 

Örnek : Edalı edalı yürüyor· 
du - Baylan baylan yürüyordu . 

Eda etmek - Ödemek 
Edeh - Edeh 

Edille [Bak: delil ] - Kanıt· 
lar 

Örnek : Davasını edillesiyle 
izah etti - Dilevioi kanıtlariyle a· 
çımladı . 

Edib - Yuman 

Örnek : Iliiyük Türk edibi
Büyük Türk yazmanı . 

Efkarı umumiye - Kamusal 
düşün - (Fr.) Opinioa publique 

• 

Örnek : Dilefriiz - Gönül 
aydırılatao, gönül tutuşturan . 

Efsane - Mual 
Efıun - Afsun 

Örnek : Bu asırda efsuna kim 
inanır? - Bu asır afsuna kim ina· 
oır ? 

Efsus - Yazık 

Örnek : Efsu1.1, sadheziir cfsus! 
Yazık, yüz bin yazık ! 

EfşH - Saçen, d•ğıtan , sil· 
keo, serpen 

Örnek : Dürefşiio - inci sa· 
çan . 

Etrafa ziya efşan olmakta -
Her yana ışık da~ıtmakta . 

Efza - Artıran, çoğaltan 

Örnek : .Me&erret efza - Se· 
vinç arttırsn , ( çoğaltan . ) 

Efıayiş - Artma, çoğaltma 
Efıun - Çok, artık, yukan 

Örnek : Sinni 25 ten dun, 35 
ten efzun olmıyanlar - Yaşı 25 ten 
aşağı , 35 ten yukarı olmıyanlar. 

Ehadiyet - Birlik 
Ehali, Ahali - Elgün 

Örnek : Ehaliye karşı - Elgil· 
oe karşı . 

Ehemmiyet - Ô~tm - (Fr.) 
İmportance 

Örnek : Bir memleket efkarı 
umumiyesini gazetelerinde görebili· Örnek : Bu işin ehemmiyetini 
riz - Bir ülkenin kamusal dü~ününü anlamahdır - Bu i~io önemini anla-
gazeteleriodr.n gfüehiliriz . malıdır. 

Ehli - Evcil ' Fransız muharibleri 
Örnek : Ehli hayvanlar- Ev· 

cil hayvanlar. ltalyada büyllk bir 
me;hlileotirmek - Evcilleştri- hüsnü kabul gördüler 

Örnek: Yırtıcı hayvanları bile 1 . Paris : 21 (A.A) - bütün ga· 
elılileıtirrueğe çah§ıyorlar - Yırtıcı zetelcr eski Fraosıı mubarible·ine 
hayv~nları bile evcilleştirmeğe çalı· Homsda yapılan hararetli t.za-

şıyor ar · hürattan ve bilhassa Mussolinioin 
Ehlivukuf ehli hibre - Ayırt- Romada irad ettiği nutuktan ehem-

mao miyetle bahsetmektedirler . 
Örnek: Ehli vukufun verdiği Napoli : 21 (A.A) - 1500 

raporda - Ayırtmanların verdiği ra· eski Fuosız muharibi Romadao 
porda . 

buraya gelmişler ve istasyonda 
Ehliyet - Eıdik 1 İtalyan erkanı ve eski haıb arka· 

Örnek : Ebliyetı;iz adamlı1ra 1 daıları tarafından haratetle kar
iş vermemdidir - Erdiksiz adamlara l 

1 şıhomışlardır . iş vermemelidir. 
Ehv'n - Ucuz l Japonyanın Çin sefiri 

Örnek : Bunun fiatıuı ehven istifa etti 
bulmadınız n11 ? - Bunun pahasını ----
ucuz bulmadlllız mı? Şankhay ; 21 (AAJ - Jnpoo 

Eizze ( Bak : aziz) - Erenler muhafıli J ponyanın Çin elçisinin 
Ekabir - Büyükler İıiıtifasıoı mumaileybin Japonycnıo 

Örnek: Ekabiri Kuren -Ku· noktai nazarını kabul ettirmemiş 
ren büyükleri . olduğu suı elinde ttfsir etmekte· 

Ekal - En ez, en •ıağı dir . 
Japonyanın metalibi hilbasu 

Örnek : Ekalli mücazat -Ce· 
za'"!'ID en azı 

Ekalli üç saatte oraya vasıl 

olabilir, ondan evel gidemez -Enaz 
üç eaaue oraya varabilir, ondan önce 
gidemez . 

Ekalliyet - Azınlık - ( Fr.) 
Minorite 

Japonya aleyhindeki pröpağıoda· 
lara nihayet verilmesi V<'Çhile Ja
ponya orasında bir tfŞtiki mesai 
vücuda gelirilmHi idi . 

Reyi am _ Geneloy Ehemmiyetli ( mühim) - Ô· örnek : Kamutayda azınlık 
nemli - ( Fr. ) İmportant partileri yoktur, bağıoeız saylavları· 

Çin bu iki noktadan birincisi 
hakkında Japonyayı tatmin etmiş 
ancak pek dikenli bir mesele o 
lan Mançuri mestlesinde ihtirazi 
kayıtlar dermey11n eyl<mişlir . 

Örnek : Sar'da yapılan reyi mız vardır - Büyük millet mecli-
am - Sar'da yapılan gcneloy Örnek : Bu ehemmiyetli fikir· sinde akalliyet fırkaları yoktur, mfü!· r-

Hitlerin yıldönümü 

Münasebe1:iyle kendi
sine ondört tayyare 

verildi • 
~--

Berlio : 21 < AA ) - Hitleıi 
46 ıncı yılı mün sebctiylc harbiye 
bakanı yaaıo~a drniz ve hava 
kuvvetleri reiılr ri ile hirliktt: teb 
rikte bulunmuş vr ordunun sada 
kat yeminini tekrarlamıştır . 

Eski muharibler cemiyeti rdsi 
miralay Reiohard bt"diye :olarak 
Hitlere 14 bombardıman tayyare 
Mİ veı miştir . 

vilayet encümeni daimisinden: 
Abidin paşa cacldesindo kdin 

eski Ermeni kilisesi ~1ııyıs - 936 
sonuna kadar açık artırma suretil 
icara verileceğinden talip olanla. 
rın 2 - 5-935 tarihinu musadıf 
perşembe günü saat on birde % 
yedi buçuk p~y akçalorile birlik 'l 

Vildyet Daimi encüm~nine ve şera 
iti öğrenmek ıstiyenlerin el~ her 
gün llususi Muhasebe müdürlügiin 
müracaatları ilan olunur. 5207 

15-19-23-28 

·tl aııımuıuıımıuunııuın ııumıuıımııımnınıın aııııu .nıuıııuımıı111111t111111 

İ bu gece nöbetçi 

1 Eczane 
& 

Efrad - Erat önemli düşünceleri ilk önce ondan a pas de partie de nıiooritc ı't la ocu a ası ,.1 
ııo Örnek: Bölüğe yeni gelen cf. işittim · Cbambre, maia il exiıte des indcprn Nisanda başhyor ·· 

Hükumet t'ivarııula 
istikamet czaııesitlir 

leri ilk önce ondan İ§itrim - Bu takil mebuslarımız vardır - CI n'y 1 Ç k h ft 23 -

rad Bo··ıu .. 11e yenı· gelen erat Ehemmı'yet vermek-O .. o·mek, d· ute ~ 
- Fo ' a • ~_,, ....... ----------=" r-~1UımlllUllli11UllJ1lllllU!!lllıııııuıııo;UU:llllll awtl•Rll'----...... ._._ ______ ....._ _____________ , ______________ _.. __ ...,_,....,~_.. ........ ----------------------------...: 



firtik 4 

Sahibinin ismi 

lsmail otlu lbrahim ve kardeşi 
Yusuf 

Erzurum muhaciri Hacı Hasan 

Haşim oğlu Arif 

lsmail oaııllan Osman ve Cemil 

Emlakin cinsi 

Kargir bina yukarıda iki 
ve aıağıda iki odası var
dır. Bahçe ve avlusu ile 
beraber. 

Avlu ve bahçesile bera
ber tuğla ve kısmen ker
piç ev. 

Avlu ve bahçesile bera
ber tuğla ve kısmen ker· 
piç ev. 

Avlu ve bahçesile üç 
aşağıda, iki yukarıda beş 
odalı tuğ-la ev. 

Bitlis muhaciri Malcsut otlu Kasım Bahçe. ve avlusu ile be
raber kargir ve kısmen 

kerpiç ev. 

Vanlı Ômerin iştalindc 

Bedir oğlu Musa 

Bedir o~lu Mahmut 

Ômcr oğlu Hasan 

Bosna muhacirlerinden Adem km 
Ayişe 

Cindi oğlu Nadir 

Mustafa kızı Emine 

Van muhaciri Naşin o~fo Ahmet 

Ômer oğlu Kasım 

Mütevcff a Ômer kıu Fatma 

Van muhaciri Mehmet oğfa Ab· 
dulmecit 

Kasım oğlu Salih ve Yusuf kansı 

Hamail 

Mehmet oğlu Tahir ( Elccvaslı) 

Hasan çavuş 

,, ,, 

Bahçe ve avlusu ile be
raber kerpiç iki oda. 

Bahçe ve aylusu ile be
raber kerpiç oda. 

Bahçe ve avl • ııu ile be
raber altlı üstlü ve avlu
suda bir olmak üzre üç 
kerpiç oda. 

Bahçe ve avlusu ile be
raber üç yukarıda ve üç 
a§ağıda altı odalı kargir 
ve kerpiç ev. 

bahçe ve avlusu ile be
raber yukarıda iki ve 
aşağıda üç odalı tuğla 
ve tahta ev. 

Bahçe ve avlusu ile be· 
rabcr iki kerpiç odalı ev. 

Çinko, tahta ve tuğla iki 
katlı ev ve bahçesi. 

Avlu ve bahçesile beraber 
iki katlı kerpiç, tuğla 

dört odalı ev. 

Avlu ve bahçesile bera
ber dört odalı iki katlı 
tuğla ve kerpiç ev. 

Avlu ve bahçesile bera
ber dört odası tuğla, bir 
odası tahta ev. 

Avlu ve bahçesile bera
ber iki üstte ve iki altta 
dört odalı kargir ev. 

Avlu ve bahçesile bera
ber dört gözlü tuğla ev. 

Avlu ve bahçesile bera· 
ber teneke üç oda. 

• 
Bu evlerin civarındaki 

boş arsalar ve yollar ve 
bataklık. 

Bu evlerin civanndaki 
boş arsalar ve yollar ve 
bataklık. 

Bahçe 

Yusuf oğlu Hasan ve zevcesi Cüllü Kamış iki oda ve bulun
du~u arsa ve avlusu ile 
bahçesi beraber 

Süleyman çavş ve Hamide Kamış oda avlusu ve 
bahçesi ve odanın yeri. 

Perişan hanım Üç odalı ev ve altındaki 
dükkln avlu ve bahçesi 
ile beraber. 

Arsa. 

Arsa. 

Mehmet oğlu Mehmet Avlu ve bahçesi ile be-
• raber dört odalı iki katlı 

ev. 

Rcmdi hanım 

Emine hanım 

Şeh Ahmet 

Avlu ve bahçesi ila bir 
katlı iki odalı tahta ve. 

Avlu ve bahçesi ile be
raber dört odalı ve iki 
katlı tuğla ev. 

Avlu ve bahçesi ile be
raber iki katlı, beş odalı 
beton ev. 

Boş yerler ve yollar ve 
arsalar, 

( Türk Sözü ) 
- -

A ana Belediye Başkanlığından : 
Merbut istimlAk 
haritasındaki 

No. 

19 

20 

20/1 

21 

32 

23 

24 

2411 

25 

27 

26 

30 

28 

29 

31 

32 

33 

34 

34/1 

34/2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Delcüiyc 
No. 

Yeni Eski 

107 97 

37 37 

35 39 

91 41 

89 

45 

87 49 

81 85 

49/47 59157 
• 

45 55 

51 61 

53 'Z9 

81 77 

57 69 

55 65 

79 71 

28 

38 

36 

32 

2' 

21 

23 

25 61 

Tapusunda yazılı 

Tarih No. 

Tapusu yoktur 

T. sani 931 

T. sani 934 

Aftistos 932 

Haziran 932 

Tapusuz 

,, 

Haziran 932 

T. sani 934 

T. sani 931 

Tapusuz 

Haziran 932 

T. evvel 932 

Ağustos 933 

T. sani 932 

T. evvel 932 

T. evvel 934 

Tapusuzdur. 

5. T. sani 932 

Ka. evvel 933 
Mart 932 

T. evvel 933 

T. 11anl 931 

T. evvd 930 

T. evvel 930 

37 

151-150 

39 

158 

98 

150-171 

224 

40-550 

128 

147-27 

157 

155 

147-37 

76 

138-16 
~1 

93 

13 

95 

94 

Arşın 
murabbaı 

100 

100 

274 

90 

65 

231 

194 

550 

304 

355 

664 
24 parmak 

400 

50 

220 

75 
120 

200 

200 

200 

357 

Kıymet 

Lira K. 

560 

100 

640 

560 

480 

150 

800 

800 

480 

640 

800 

560 

800 

100 

325 

69 

69 

69 

107 

Takdir edilen kıymet 
Vahit Mecmuu 

Lira K. Ura K. 

1000 -

300 -

300 -

800 -

900 -

200 

200 

300 -

1000 -

800 -

250 -

1000 

600 -

550 -

900 -

700 -

300 

350 -

40 

20 

25 

100 

275 -

180 

1500 

30 

30 

1100 -

500 

1200 

2000 -
30 

Mülahazat 

hlcerııe~ 
Iskanın 340 tarihli vesikası ve ın~e.;euttııf· 

17 /3/934 tarihli ve 116 numaralı ~ararımuhaYYer<fi! 
Bunun alınıp alınmamasında f abrıka . 5oiiııd~ 
Lazım olan arsadır. Bu 19 numaralı evın 5uratsı1 
arsanın metre murabbaı otuz kuruştu~·ıece~tif· 
isabet eden yollarda bu fiattan hesap e 

1 

dabilcJlt· 

B 'k' . .. " d k' bu bedele u ı ı evın onun e ı arsa 

45 pLIJ!l~ 
Elinde iskanın 12/6/927 tarihli ve 

vesikası vardır. 

~ıf· 
. . esikası _,, ,,. 

Elindeki isl<.anın 2/4/935 tarıhh v da nıSI' 
Bu vesikada bir oda yazılıdır. Beher k~ndll· 
!usu ile yüz yirmi beşer lira kıyınet 

Avlu ile beraber. 

J ve) . 
,, · ars& ~ tıl 

da,.ı . doltıl • .ıt 
20 - 34 numaralı e\ ler arasın dalcı . 111ev-

lar Karaisalı caddesile fabrika arası~ yir~1 ferııN°' 
taklık yeri şosadan fabrikaya doğr et ,Ah e. 5ııı•1 
derinliğe kadar olan saha ve_ Meh~3}lçe. }'I erit ' 
ait olup istimlak sahasına duşen~ -,,dele' 1 

· onu•· -'• 
ve şimale tesadüf eden evlerıo tur ot )<C' 
yollar metre murabbaı kırk kuruş · . 0rsıı ' ~ 

ndakı eJ1 ) ,r 
20 - 34 numarali evler arası 1·tibıır b'b'-~ 

d · den < c' 
lar ve bataklık Karaisalı cad sın çı,vlh 0erı ~ 

. . . . ı-ıasan 'f e Ab 
metreden ılerıdekı fabnka. ve 

1 
tesadu 111u·-

sine kadar olon saha ve şımane rnetre 'il' 
lerin öniindeki yerler ve yo ar t>Cş ~ • 
yirmi kuruştur. .,jrıflİ ı' ~ 

bbaı ı . 5eb 
Bahçenin beher metre ınura . E,ıcnı 

d hiJdır. .kf 
r~ş~ur. ~ğ"~çlar bu bedele a e bol"' 
hıbıne aıttır. halilld 

Bahçenin içinde üç kamış od!ı liraôıl'· 
varaır. Zemini hariç bu üç oda yu 

• .ııı bıl .,. ov 
. k" ük kiirgı 

Bu evin bahçesindekı uç 

dele dahildir. 

• 
Bu arsanın metre murabbtuna 

met konmuştur. 
Bu arsanın metro murabbaına 

met konmuştur. 

ıı" 

~' 
ııl"" ·~ 

daid 11rs ~~:1',J. 
l r arasın aP e J.;İ y "ti 

2- 10 harita No.h ev e kuruş he;51ndll ş ~t e' 
meti metro murabbaı otuz h evler ar 1'u'0a,ıı~1ı 
Yine bu iki ve 1 O numara bbal otııı yt'1!(1111 .... ~ ,J 

· t e mura t ıı t•tl'v ı 
nn kıymelı de me r ak' kıyıne tııı " tJLI 
edilmiştir. Fakat yukdarddal~ildir. su diP t~fll eO;J 
lere ait arsaların be ~ ~I ·gi ıuhur erııf id J~
met ileride hc:r . hangı b' n yere tas~ ı.-ofl 
ve yollar içerısınd.en ır a1ınınalc"U'" -
o zaman nazarı dıkknte 

v 
v 
v 



ııt' 

~Nisan 1935 

Sahibinin ismi 

\1 atılı "' Vanlı ı; ehmet ojtlu Ömer 
\1 acı ojtlu Mehmet 

•nu B 
ayan Sinem 

Sa 
Yan Fatma 

Eıııııki nı·11· 
ı ıye 

Şerif kı 
lı bayan Adile 

~I 
Otlu Mehmet 

tıııı•ı.· 
""ı rn ·u· · ı ıye ıle sündüz arasında 

Eııııaı..· li ı rnilliyc 

asil.n °ltlu Besim 

~Olat 
Oglu Tacettin işgalinde 

Sıııcy,,_ 
·"an 

w,, A.lıQt. UU.h 
~ 0ıtlu Elci Tahri ve 

'\Yan 
<n. lııuhaciri Abubekir Abdur-

~"1 . 
llıtt 0ıtlu Abit 

~ 
1 OtJu I; 

asan 

"•n tııu1ıa .. 
cırı Kasım o~'iu Hüseyin 

'~h.ıeı otı 
allı R· u Cafer ve Abdurrah

Uşlü beyler. 

A.hıııet 
ib, otlu Şakir 

-ıı;tıı 
0
llu lbrahim 

sllih 
Otlu Q 

sınan 

~ııı· 
ıı otı 

n Mchm t Al"ı 1 e 
6 h; 

' it'~ iHb . 
' 

1 lbralıi arıle 7 hissesi Bitlis 
() • Ve 9 h~ 0 ltlu Mecit kansı 

1tıı•n ısscsi ojtlu Salahittin 

~ lıevcesi Fatma 

Yh .\h 
tııeı 0 ltlu Akif 

Emlakin ncisi 

Bina, bina yeri avlusu 
bahçesi. 

ç 

Avlusu ve bahçesile be
raber tujtla ve toprak ev 
ve bahçesindeki kulübe. 

Avlu ve bahçesile bera
ber tuğla ve toprak ev 
ve bahçesindeki kulübe 

Avlu ve bahçesile bera
ber toprak ev 

Avlu ve bahçesile bera
ber kısmen kargir toprak 
ev. 

Avlu ve bahçesile kıs
men kargir ve kısmen 

kerpiç ve kısmen kamış 
ev. 

Bahçe ve arsası ile be
raber alb ahır ve üstü 
oda iki gözlü tuıtla ev. 

Ana. 

Ev ve bahçe ve avlusu. 

Boş yerler ve yollar ve 
arsalar. 

Avlu ve bahçcsile bera
ber bir tek oda. 

Avlu ve bahçesile bera
bir tek hasır oda. 

Avlu ve bahçesile bera
ber iki yer odası. 

Avlu ve bahçesile bera· 
ber iki yukarda ve iki 
aşağıda harapça kerpiç 
ev. 

37 harita N.Ju evin bah
çesinde hasır kulübe. 

37 N.lu evin bahçesinde 
hasır kulübe. 

iki kerpiç yukanda bir 
aşağıda oda. avlu ve 
bahçesi 

istimlak haritasında gös
terilen hududu mazbutası 
dahilinde binalar. bahçe, 
önündeki arsa yanındaki 
iki odalı ev ve bahçesi 
ve albndaki koza mağa
zası. Binanın önündeki 
bahçe ve ağaçlan. Ve 
albndaki ahırlar ve saire 
kamilen bu fiata dahildir. 

Atlı üstülü kerpiç iki oda 
avlu ve bahçesi. 

Kerpiç altlı üstlü iki oda 
avlu ve bahçesi. 

Altlı üstlü dört oda avlu 
ve bahçesi. 

iki odalı kerpiç ve tuğ
lalı ev. avlu ve bahçesi. 

Bir altta ve bir üstte iki 
oda ve yeri. 

iki kat tuğla iki odalı ev 
ve yeri. 

Tuğladan eski iki odalı 

ev ve evin yeri. 

iki odadan bir odası ve 
odanın yeri. 

iki katlı ev ve bahçesin · 
deki kulübe. 

Altta iki ve üstte iki ol
mak üzere dört odalı ev 
avlu ve bahçesi. 

Harap saj kulübe avlu 
ve bahçesi. 

Harap saj kulübe avlu 
ve bahçesi. 

Bahçenin yanındaki dük
kan. 

Arsa. 

Saj ve teneke harap ku
lübe. 

Saj ve teneke harap ku
lübe. 

(Saj;ve teneke harap:ku

lübe. 

Merbut istimlak 
haritasındaki 

No. 

11 

12 

13 
13/1 

15 

16 

17 

17/1 

18 

18/1 

35 

35/1 

36 

37 

3111 

37/2 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50/1 

50/2 

5111 
51 

52 

52/1 

51/2 

52/3 

Belediye 
No. 

Yeni Eski 

95 975 

89 99 

93 103 

101 

29 27 

31 29 

33 

105 95 

77 69 

59 15 

61 77 

64 44 

76 46 

4/6 6/4-15 

75 42 

72 41 

70 40 

68 38 

57 55 

55 53 

48 51 

46 34 

24 36 

34 

75 

( Türk Sözü ) 

Tapusunda yazılı 

Tarih No. 

T. evvel 931 78-560 

Haziran 932 39 

T. sani 933 139-199 

Tapusu yoktur. 

Ağustos 933 134-53 

Tapusuzdur. 

• 

" 

Haziran 933 133-93 

T. evvel 931 251 

Ağustos339 104-160 

T. sani 932 69 

Ağustos 932 167 

Şubat 932 119 

K. sani 922 6 

Haziran 933 133-52 

K. evvel 933 139-48 

Temmuz 932 100 

K. evvel 933 139-76 

Iskanın 
4/4/935 T.li vesi
kası var. 

Mart 927 350 

K. sani_927 282 

Arşın 

murabbaı 

210 

380 

101 

800 

Zira 
1600 

149,5 

149 

300 

155 

135 

220 

120 

660 

434 

Kıymet 

Lira K. 

560 

480 

560 

1200 

560 

320 

1800 

280 

280 

800 

400 

480 

640 

480 

480 

120 

435 

Takdir edilen kiymet 
Vahit Mecmuu 

Lira K. Lira K. 

30 

30 

30 

300 

100 

500 
200 

50 

700 

500 -

200 -

800 

200 

200 

20 

300 

680 

10 

10 

500 

8250 -

500 

300 

800 

500 

400 

500 

400 

200 

700 

600 -

25 

25 

50 

30 -

20 

20 

Firtik 5 

Mülahazat 

Elinde iskanın 1 Mart 927 T. 8/9 vesikası vc.r. 

13/ 1 in kıymeti bu bedele dahildir. 
Bu bedel ynlınız 13/1 alınaca~na göre konul

muştur. Temamen alındığı takdirde buna konan 
kıymet nazarı dikkate alınmıyacakbr. 

Elinôe iskanı adi kağıdı vardır. 

Maliyeye ait olan bu arsanın metro murabbaı 
otuz kuruştur. 

18/1 bu fiata dahildir. 

Bu bedel yalınız 18/1 alınacaıtına göre konul
muştur. Tamamen alındığı takdirde buna konan 
kıymet nazarı dikkate alınmıyacakbr. 

11-18 No.iı evler arasındaki boş yerler ve ar
salar ile yolların metre murabbaı yirmi beş kuruş 
hesap edilmiştir. Fakat yukardaki kıymet ayrılma
dan evlere ait arsalann bedeli dahildir. Bu yirmi 
beş kuruş kıymet ileride her hangi birisi zuhur 
edipte bu arsa ve yollar içerisinden bir yere tasar
ruf iddia ederse o zaman nazarı dikkate alınmak 
üıere konulmuştur. 

61/77 Belediye numaralı evin yanında. 

ls!CAnın 1/4/935 tarihli vcsikasile i•k11nı adi. 

Bu kulübenin yeri 37 N.lu evindir. 

Bu kulübenin yeri 37 N.lu evindir. 

Avludaki 19 adet çinko kendisine aittir. 

Sol cephe dıvarsız. 

Avlu ve bahçesi hariç istimlak edilecek olan 
kısım için kıymet koemuştur. 

Avlu ve bahçesi hariç istimlak edilecek olan 
bina kısmı için kıymet konmuştur. 

Avlu ve bahçeıi hariç istimlak edilecek olan 
bina kısmı için kıymet konmuştur. 

Avlu ve bahçesi hariç istimlak edilecek olan 
binanın yalnız bir odası için kıymet konmuştur. 

Fabrika divarının önünden geçen sokak üze
rindeki iki oda ve önüne isabet eden avlu ve oda
lar altındaki ahır tahminen evin 3/2 si istimlak 
edilecek olan kısım için kıymet konmuştur. 

Fabrika dıvarının onünden geçen yola nazır 

üstte iki ve !altta bir oda ile bunların önündeki 
avlu ve bahçesi tahminen mevcudun nısfı istimlak 
edilecek bahçe dıvan olan 26 adet çinko kendisine 
aittir. 

37 Numaralı evin arsası üzerinde. 

27 
" " " 

Üzeri çinko kapusu cemakan tahta dükkan 
bahçenin metre murabbaı için 30 kuruş kıymet 
konmuştur. 

Bu bahçenin dıvarı ve parmaklığı için toptan 
kıymet konmuştur. 

Bu arsanın metre murabbaı 30 kuruştur. 

52 numrolu arsanın üzerinde fuzulen yapılmış-

tır. 

52 numaralı arsanın üzerinde fuzulen yapıl

mıştır. 

20 - 52 numaralı arsanın üzerinde fuzulen yapıl-3 

mıştır. 



Firtik 6 ( Tftrlı S&ztl) 

Muam~leleri ' Adana Borsası 'Zeytinyağı meraklısı müşterilere : l'JX~ftjr ve rö~A 
- Kilo Fiyatı 

Halis ve oefis Ayvalık ve Edremit ZPytinyağları Yıldız 1 

CİNSİ - Satılan Mikdar 
En az En çol.. 

1 
K. s. K. s. KUo 

gelmiştir. Bir, iki, üç ve beş kiloluk ka- 1 '~ 

O. Dttmlr yollan Adana işletmL 
.... d • ,, 
gın en . teıniıı 

Adana Garda idam binalarına ait ~ala çukur~uklar~~~abhide ~r 
mesi işi bir sene müddetle ve oçık eksıltme usulıle ınu (' 
rilecektir . . . . li~i kaıeıııi bakkaliyesine 

ı=tcapımalı pamuk- 39 
palı tenekelerdedir . Ven ıek ve salatalarda bu yağı kullanan çok mem-

Şartnamesi işletme merkezınde yol baş müfettış . 
ı k .. "} b'l' ~lifi bedelsiz o ara goru e ı ır · . bile "" · Piyasa parlalı ,, 

Piyasa temizi " 
iane 1 
iane Iİ 
Ekspres 

, ı Klevlant 
YAPAGI 

Beyaz 
1 1 SiTah 

Ç t G 1 T 
1 Ekspres 

iane 
Yerli "Yemlik., 1,80 

.. "1'ohuıoluk., 

HUBUBAT 
Buıday Kıbrıs 2,62,5 

.. Yerli 2,62.S 

" 
Men tane -Arpa_ -

Faıulya 

"tolıf 
Delice 

. .K.ut yemi 
Keten tohumu 
lltllda 
Siaam 8,75 

UN' .... Salih Efendi ... 
" 

nun kalacaktır . Muhakkak alın ız ve deneyiniz 5210 3- 5 1 --
- 1 

Dahili hastalıklar tedavi hanesi 

Şanmıza yeni gelmiş olan doktor Taldt, bu kerre lstiklAl mektebi 

civarında doktor Süleyman Sırrı muayenehanesinde hor gün öğleuen 

soo ra hastalarını kabul E::tmeğe bıışlomıştır .5104 25 _30 

Pazar ve salı giinleri fukaraya parasız bakılır . 

içel Nafia Başmühendisliğinden vilayet encümeni daimtsinden. 
1 - Keşi f bedeli 9269 lira 93 Adana Memleket hastanesi Eski 

kuruşdan ibaret olan M~rsin - Si- Röntgen mnkinası ve teferruatının 
lifke yolunun 22 + 534 - 27 + 238 1500 lira muhammen bedelli açık 

kilometreler arasınua 18 auet be- artırmasına tayin ve ilAn olunan 
ton menfez inşaatı açık eksiltmeye vakıtta istekli çıkın adağından ar-
konulmuştur . tırma, eksiltme ve ihale kanununun 

2 -Eksilme 28 Niean 935 Pa· 43 üncü maddesi mucibince pazar-
zor günü saat 15 ue vildyet encü- Iıkla satılması ve pazarlığın 935 
meninde yapılacaktır . 

İsteklilerin muhammen bedel üzerinde yüzde 7,5 hesa iki ıııııneı 
1 'b' vesa il" sağlamlık akçesile 2490 numara l kanun mucı ınce işteıll1' 

hamilen 24,4,935 çarşanba günü saat 16,30 da Adanad: 22 
fettişliği merkezine müracaatları . 5200 14- 17- 19 / 

., ·n' O. O. yollart Adana işletme müfettişı~g~i ue~ 
Adana deposuna gelecek kömürlerin vagonlardan tahlıY ,J• 

tif edilmesi işi açık eksiltmeye konnlmuştur . ·ııetın' 
Eksiltme nisanın 27 inci cumartesi günü saat 16 da 

1 ~ 
f Pttişliğinde yapılacaktır . . . . bedelsiı 0 

Şartnamesi işletme cer baş mtifettışliğı kalemınde , 
görülebilir . . . 101,yi b~ 

isteklilerin 2490 numrolu kanun mucibince vesaıkı Iaz ças1ıe !" jj 
len muhammen bedel ilzerinden 75 lira sağlamlık a~ 18_r ... 
mezgürde işletme müfettişliğine müracaatları . 5199 14 

j 

~t yılı nisanının 28 inci pazar günü Düı kırma !·. 1 ~ ,. 3 -Muvakkat teminat miktarı saat 11,:iO da VilAyet encümeninde Simit 
" 695 lira 2'5 kuruştur . lstoklilerin ' ~t m• Cumhuriyet yapılması uygun görülmüştür. 

bu miktar temioo.tı idareyi hususi- , ... 
" Düz kırma •• 

Alfa ., 
Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

21 / 4 / 1935 iş Baokasıodan alınmıştır. 
Santim Pene 

6 41 Liret 
1 

9 S9 Mayıs V ıtdeli 
Temmuz Vadeli 6 35 Raytmark 1 96 

Frank"Fransız,, 12 05 
Hazır 6 68 Sterlin "lnıziliz,. 611 

5 62 Hint hazır . Dolar "Amerikan., 79 32 
Nevyork 11 58 F,rank ''lsviçre,. ı-

Belediye ilanları 
1 

Temizlik işleri hayvanatı için dök.tim halinde günde 1170 kilodan 
bir aylık 35100 kilo yeşil ot açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

ihalesi nisanın 25 inci perşembe günü saat on beşte yapılacağından 

iateklilerin o gün teminatlurile birlikte Belediye encümenine gelmeleri 
il4n olunur. 5191 10-15-19-22 

.. 
Yarbaşı mevkıınde buğday pazarında dıvan yolunda 22, 24, 26, 28, 

30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 vo Pazar yeri 
cihetinde 52. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 numaralı 29 dük\cAn 
açık artırma ile icara verilecektir. 

ihale 7-5-935 salı günü saat on beşte Belediye encümeni odasında 
yapılacaktır. İstekliler her zaman Belediye hesap işlerinde şartnameyi 
görebilirler . 

istekliler ihale günü teminatlarile birlikte Belediye encümenine 
gelmeleri nan olunur. 5231 21-25-29-3 

ye veznesine yatırmaları veya mu-
teber banka m 'ktuhu ibrazına mec 
bur<lurlar . 

4 - istekliler nafia başmühen- 1 

disliğinde alacakları ehliyet vesika· 
lnrallı ihale günü heyete ibraz et-
meğe mecburdurlar . 

5 - inşaat hakkında fazla ma - 1 
10.mat almak istiyenlerin İçel nafıa 1 

ha şmüher.<l isli ğine müracaatları 

ildn olunur . 5213 
16-19-22-26 

içel Nafia başmühendisli~nden • 
l - . Keşif be<leli 6616 lira 70 

kurnştan ibıı ret olan Mersin-Tar· 
sus yolunun 0+ 000-1 + 500 ki-
Jometreler arasındaki şosa tami · 
ratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1 Mayıs 935 par· 
şembe günü saat on belite Vilayet 
encümeninde yopılacaktır. 

3 -· Muvakkat teminat mik· 
tarı 496 lira 25 kuruş olup talip-
lerin bn miktar teminatı Muhase-
bei hususiye veznesine yatırmaları 
veya muteber bonka mektubu ge-. . . 
tirmelorı mecburıdır. 

4 - İstekliler Nafia başmü
hendisliğinden alacakları ehliyet 
vesikalo.rını ihale günü heyete ib. 

isteklilerin tayin olunan vakıtta 
Encümeni Vilayete müracaatları 

ildn olunur. 5208 

15-18-22-26 

~ 

Dişçi 

M. Nedim Yurtman 
Yeni Otel karşısında a~·tığım 

<liş muayenehanemde snat 6 <lan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshilAtı gö:.terdiğim gibi cuma 

ı günleri fukara için tedavi 
çekmek beleştir .5228 

1 3- 30 

ve diş 

1 

''"t'k 1 1 1 Paskül kağ,dı 
Belediyeden aldığım üç Pasküle 

ait müracaat kAğıdını yitirdim. 
Yenisini alacağımuan eskisinin 
hükmü yoktur . 5338 

Müteahhit 

Tahir 

raz etmeğe mecburdurlar. 
5 _ lnşaı.lt .hakkında ruz1a ma- Paranı!---

, CJlumat almak ıstıyenler lçel Nafıa 1 
1 

Başmühendisliğine müracaatları Boş yere harcama ve har• 
ilAn olunur. 5217 cıyacaksan yerli malı al l 1 17-21-25-i.8 _________________ .... 

~ 
. . . ·ı b lJ ı B' . . C eczı cı Cel~ .,,o f 

Hakıkı Grıp ı Acını u um . ırıncı .sını . hostaheı 1 

beyin on iki senedonberi: yaptıg ( Nı}vrozın ) Grıp . i-' 
gane ilAcıdır. Kalbo katiyen zararı yoktur. ~e\'ro•'11 

kesen 
Baş , J ı ş ve romatizma ve bel ağrılarını hemt!D 

hıılde alınız. 537 10 

/ 
-------------------------------------,-------------~ a.i•~ --------------------------------------------------------------- d•~ ~~ 1 arasın "'.,,., 

37-52 No. lu evler ara
sıdaki arsa ve yollar. 

.. 

1- 2-10 N.lu e\·ler arasındaki boş yerlerin .fıatları tesbit edilirken bu zaptın 
otuz kuruş olarak yapılın t&1hihat tarafımızdan tastik olunur. 

30 

37-2 Harita numarala ev er abb•• 1,r . tro oıur ... e" J' ve boş yerlerle yolların me kard•ıır:' -ı1ılİ1J 
kuruş heıap ed!lmiştir. Fakat yo ıarıo 1>r" 11,ı 
hizalarında yazılı kıymetlere arsa ilerid•~ı,t 
dahildir. Bu otuz kuruş kıymeı a ~e ,v-,.. 

. b' . . h d' de bu arı e o hangı ırısı zu ur e ıp . d'a eder• ulO'of 
içerisinde bir yere tasarruf ıd .. ~ere koll 
man nazarı dikkate alınmak u 
t d•-u r . ~oıı 

birinci sahifesinde 10 hılrittı N.lu Şayh Ahmede ait evin altındaki izahııtta yazılı fiat daktilo hatanı 
. oldd& 

·ı· rıııt olarak ıı ıo 

2- lıbu kararımızla evler için takdir ettiğimiz kıymetlerin içinde o eve ait bahçe , avlu ve evin yeri ve binaların bilumum müştemiliHı dahildir. iddi• 11 

3- lıtimlAk İçin kıymet konan evlerden hariç kalan sahibi malum müstakil arsa ve bahçchrin de o etro murabbaı üzerinden ayrıca kıymet konmuştur. ufunu 
4- Yukr.rda iki ve üç numaralı maddeler mucibince kıymet konan evler bahçeler ve arsaların arasında olup ta alelmüfreuat miktarı ve hududu şimdiden belli olmıyan hoş yerlere de ileride tasarr 

isbat edenlerin kıymetıne esas olmak üzere metro murabbaı üz ,.ı rinden fıat konmuştur. 
5- lıtimlAk sahasında iskdnı adt surctile kendilorintı hükumotçe tahıis olunan fakat tapusu henüz alınmıyan evlere konan kıymet içinde avlu bahçe arsa ve hane müştemilAtı dahildir. ·ıı1•' 
6- Yolların bedeli; bu yollara civar olan boı yerlere ve bahçelere konan kıymetler üzerinden takdir edilmiş ve bu cetvelin mülAhazot hanesinde gösterilmiştir. uzerioe ~1
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makamından beledıye başkanlığına havale edılen ışbu mPnaf,i uınumıye mucıhınce beledıye encumcnının 3-4-935 tarıh ve 361 N.lu kararıla seçılen ımza va adresleri aşnğıdıı yazııı bızl e r 6,7, ıi ın ve r. 
935 tarihlerinde istimldk olunacak su hayı ve bu saba üzerindeki binalc r'a bııhçe, yol ve soirenin bulundukları yerleri birer birer g• zip araştırmalar yaparak w Topgraf Fikri beyin bi!mesaha tan 'IAP olıı00 fJ6 
e ı~diği bu zııpta bağlı kadastroda harita üzerine t&tbik ederek yukarda yezılı olduğu gibi kıym ı, t taktir edildiğini vo alAkodaranın sekiz giin içinde itirazları varsa belediye riyasetine müracoetları ı -~ie•O,..... 
ivka{ müdürü: Mithat Tapu ır.üdürü: Emin Belodiyo azası zürradan: Vehbi Necip Belediye azası zürradan: lbrah'.m Belediye ozosı zürradan:Rifat Belediye azası tliccardon: izzet 

13 
/ 

Belediye fen müdürü: Şadan Muhammin: Fasih Muhammıo . Ömer Muhammin: Şükrü ~ 
Hd" o : y, 

Umumi neıriyat mu ur tbaaıı 
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