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SAL 1 

-- -- -- Parisde diplom•tlar , Akde· 
oiz ve Orta Avrupa meseleleri 
üzeıindc görü~melniae devam 
ediyorlar. 

lı-------------------· 
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5 KURUŞ - -------- · 

vrupa güvenliği 
meselesi 

Doğu 
- -~---

Afrikada 
,. -::., 

İngilterenin yenı 
Hükümet kamutaydan 2,100,000 

lirayı niçin istedi? ' 
Çekoslovakya Cumur ba:kanı Dr. 

:luard Beneş tarafından : 

Prag : 26 (Özel) - A vrupaya , 
r türlü sükuo vermiyen ve barış 
>Hanna engdler koyan, harp sonu· 
un bir çok sarsıotılan güvenlik me· 
•lesile sıkı sıkıya baClıdır. Bu me• 
•le hallolmadan Avrupanıo daha iyi 
ir geleceğe ermesioe imkan yok· 

Yabancı müşahitler Habeş· 
lerin istedikleri anda Ma
kalleye girebileceklerini 

söylüyorlar. 
ır . 

Bu ideuin ht>rkesin kafasına ye· 
.,. Petrol istihsal eden yedi devlet 

mümessilleri ile İngiltere, Fransa, 
isveç, Norveçten mürekkep 

komite tetkikata başladı. 
~~-------·--------~~ 

Ras Oesta, mühim bir vazıfeye tayin edilecek. 

~ · 
Çekoslovak Cumur başkam 

Benes 

Adiıababı : 3 (Rıdyo) - Ras 
1 

Destanın muv.ffakiyeteizliğioden 
sonra Hebe§ler Somali cephcsin- ! 
deki eeki vniyctlerioi kızaomak ' 
için mühim tedbirler almakta· 
dır . 

Buraya yeoidep altmı§ bin ki 
şi toplamışlardır . 

raş yavaş yerleşmesinin bu yolda -~n· Yabancı Kızılhaç tr §kilat1arı 
tar edilmez bir ilerleme olduğu şup· 
esizdir • Meıele çok karışık oldu· gace güodDz çalışuak son SDUre 
undan halledilmesinin kolay olma· brlerde yar.laoanları tedavi ile 
rğrnı, Avrupa devletleri arssı~do uğratmaktadırlar . 
zayıp giden ve b~oüz bekleoılen Aokara : 2 (A.A) - Royttrin 
ıonuca erememesi ıayanı teessür o· dildirdiğine göre ıimal cepbeıin-
an, güç müzakerel~r de kafi derece deki ıon mubuebelerin tarafey-
spat etcnektedirler • Çekoslovakya • 
Cumuriyeti Avrupa güvenlik mese· nin ağır zayıat vermeııne rağmen 
lesinin, harp sonu nizamının son kat'i bir netice vermemiştir • 
bt'kçisi saydığı , uluslar sosyetesi e··\ Terafeyin kuvvetleri •ıağı yu· 
"tasları ile eıkı sıkıya bağlı olduğa· karı bir baprt~o evnlki yerleıin-
ııa inanmaktadır · de bulunmaktadırlar . 

Bu esasl~r yalmz küçük de.,Jet- Adiaabahadaki yabancı asker 
erin müstakıl varhğmı korumakla .. b. l • f'~ . H b 1 · 
kalmıyor , ayni zamanda onların bü . ~uıa .•t erın 1 

" • eş _erı~ 
yük devletler nisbetinde Avrupa sı· ıstedıklerı and• makalleye gırebı-
vasasıoın inkişafaoa yardımcı olma· lecekleri mtıkezindedirlur . 
arıni da temin ediyor • Uluslar sos- Habeo ileri hatlara Adua -
yetesi, ona m~nsup olnn biz ~e bi· Makılle yoluna daha ziyade yak 
im gibi diğer küçük d.evletlerın ~v· la§mı§tır . 120 kilomere uzuaılu. 

rupa eıyasasında mi.isavı haklar ıle d . b J b l · · 
daimi liavatlartm koruyan bir yer· ğunb~ u ~oıdn l u byo I lçıo t aman· 
.ı· sız ır mucı c e &f amış ır . 1 
:ıır • 

üzerine ambargo lconmesı ıureti 
le almacak z~c'i tedbirler bak· 
kında yedi müstabııl memleket
le İngiltere , Fratısa, le~eç ve 
Norveç mümessillerinden mllte 
şekkil olan hususi komite bu gün 
toplanmıştu . 

Komite tetkik neticelerini 
on sekizler komitesine bildirecek
tir . 

Ras Desta 
Veni b4r vazifeye 

tayin edilecek 

Kobire : 3 (Radyo) - Cenup 
b61gesiode bulunan Rıs Desta 
kutvetlerinden mühim bir lnımı 
~imal bölgesinde bulunan kıt' ala 
rı takviye edecektir . 

Ru. Destanın Adiıababaya 
çağrıldığ• Ye başka bir ödeve a
t•nacağı kuvvetle muhtemeldir . 

Şimal bölgninde yağmudar 
yağmasına rağmen yakındı büyük 
savu§ların yapılacaA-ıoa muhakkak 
nazarile bakılmaktadır . 

Her iki taraf da önemli hazır· 
lıkta bulunmaktadırlar • if Bunun için güvenlik i~inio ulus· Ank•u ; 3 (A.A) - Petrol 

Jl-ar sosyetesinin ruhuna uygun ola· .:=:=:m• ~- . ~- s -- - ===-~====~~=""!!!!!!!!!~~ 

rak halledilmesini isteriz· Çekos· Mısır ihtilali yürüyor 
lovakva hükumetinin dı9 siyasasını 
ancak bu düşünce tesbit etmekte
dir . İstiklalimizi temin eitiğimiz 
giindeobni uluslar soe)·etesioio en 

11ate~li taraftarı oldu~umuzu ilan et· 
t•'tik. v~ bu esaııh düşüncelerden il

Yüz kişinin yaralandığı gün 
ham alarak cemiyetin bütün tavsi· 

llY~ltrine ve koounla..,rı~a bf!~ ne şe." 
kilde olllrsa olsun tabı olacagız • Bı· 
zi doğrudan doğruya alakadar etmi· 
yeo İtalya - Habe§İstan anleşma.zlı· 

pol ğında da aynı şeyi düş~n.mektevız · 

8
1 Bu sözlerimizden hızını, ul usla_r 
soayetesinio Çekoslovakya Cumarı· 
Yetine yapılaeıık her türlü tecavüz~ 

0 
\'e istiklalimizi sarsacak her hangı 

c·ıl bir tehlikeve karşı onu koruyaca~, 
B 1 Yegane kadiri mutlak bir teşekkul 
o r zannettiğimize ioamlmeınn • Biz u-
8ri0 lusJar sosyetesinin caoh ve kuvvet-

'1 li olmasını istem~k1e beraber güc 
1
' lükler önünde gözlerimizi kapacacak 
/değiliz • Son hadiseler icabı olarak 

onun en ateşli taroflerıom bile, sos· 
Y:te dışında da, garanti araması ha· 
kıkatini dikkatle takibediyoruz • 

~ 
İ§te Çekoslovak hükumetinin re-

"" giyonal blok siyasası tekibioin sebebi 
I' de hu düşüncedir. 
ıı' Cümhuriyetimizin kiiçük antan· 
.ti 1~? .!aratalmasında büyük bir hizmeti 
!lJ ~ r0r~lDlü§ ve bu şekildeki diger dev · 
BJ, et kurumlarına da büyük bir yardı· 
j,ıO IU1 olmuştur. 

1 

Bunların en açık misal Balkan 
b'I ant~ntı ile Baltk aotandıdır. Yine 
~ 8~01 •. rsaslara dayanarak Çekoslovak· 

~ GS ~ancumburi~eti, büyük bir Avrupa 
. l k § c~pheeı kurulmaeı için yapılan 

onuşmalarda da canlı bir rol almıg· 
,,/ hr. 

k Bu konuşmelarm gayesi muhtelif 

t
ovvetler arasmda mlivazene temin 

Jf e ınek · 
tÖ" " ._ • yenı Avrupa oizammı yine 

, hı;mak ist . 
eyeo ve barptan evvelkı 

- Gerisi ikinci ıahlf ede -

Talebeler ağaçları ve elektrik direklerini 
devirerek ricatlannı temin ettiler • 

~~~-·-·~······~·-·-·~~~ 

Nahas paşanın kardeşi de yaralı. 
Kahire : 30 1 özel ) - Aıağı 

Mısırda vukuu haber verilen ve 
dün biriıi dokuz yaşında dört 
kişinin h•yatına mal olao kuışık
hklar bugüu payıtabtı d• lcapladı. 

Mııırın diğer lustmlarıoda 
vukua gelen nümayişlere karşı 
apılan bastırma bereketinin şid· 

)'d tinden fevkalade tcbeyyüce dü 
e k . 
en muallim ve yükse tıcuet .. 

ş ektebi talebelt'tİ bugün grev 
m d.... k 

tılar . Bu talebelrre ıger me -
yap k · t' d 

1 t •lebesioio e serıye ı e trp er . 
. . k etti Mabalrlcre yerleth 
ıştıra · 
rilen bir Mı sır pi yada fırkası mek. 

tepleri de işgal etti . . 
Eline verilen muhtelıf vasıta· 

., u polis silahını kullao-
lara ragme 

k buriyetiode de kaldı · 
011 mec 

Bugüokll karışıkhklarda yıu• . 

ı mikdar 1 ( 100 ) olarak 
laoan 11rıo 
teıbit edildi · 

Her ıeY bitmiş ve sükunet av-
. bePziyo du . Fakat po· 

det etmışe b . erine 
1. ·n baı;ıoda Lukı eyıo y 
111 :ı .... ül 

grtirilcn İngiliz Holm go: uı 

görülmez nllmayiş yeniden alev
lendi. 

Mısir polis kumandanı mna
vioi Luka bey bir kaç baft• evvd 
talebder tarafındao ağır surette 
yaralanmıştı . 

Talebeler Hoım•i a1ru.n tet· 
birlerin şiddet ve v•hşetiodeu , 
ve geçen ay olan arkadışlaıınıa 

ölümünden mesut tutmaktadır . 

Ni1mayiş yeniden alevlenir 
alevleumez talebeler derhal so· 
kaklarad• brikat [ siper l ler yap· 
m•ğa başlamışlardı, . Bu yeni ntl 
mayişi bntırmik için poliıler 

kamyonlarla talebeye bllcom et· 
mi§ . Talebeler ise bir taraftan 

- Gerisi i/cinei sayfada -
~~------..... ·--------~~ 
Heyetimiz Parise döndü 

Ankara : 2 ( A A } - İngiliz 
kralının cenaze merasiminde bu· 
lunmak üzeıe Londraya gitmiı 
olan heyetimiz Parise döomOştür. 
Orada bir kaç ğün kalacıktır . 

müdafaa projesi 

360 milyon Sterlin 
harcanacakmış .. .. ~ ,. -
Ankara: 3(A.A) Ob

server gazetesi İngilte
renin imparatorluk ordu
sunu talim görmüş beş 

Deniz kuvvetlerııttizin her hangi bi» 
harekete süratla geçebilmesi için 

bu paraya lüzum var.dır. 

yüz bin kişiye çıkarmak 
niyetinde bulunduğunu, 
( Sunday Chronicel ) ga
zetesi de milli mudaf aa 
komitesinin üç yüz alt
mış milyon sterlin lira
sına mal olacak yeni bir 
müdafaa projesi hazırla-
dığını yazmaktadır . 

• 
Japon imparatoru 

Qgaidada yapılacak 
bUyük manavraları 

idare edecek 
Tokyo : 3 (A.A) - lmpara· 

tor, tarihte emsal teşkil etmek ü
zere öoUmOzdeki te§rini evvel a· 
yında Ogaidada yıpılacak o1an 
büyük manavraları bizzat idare 
edecektir. 

Au ziyaret yarım asırdanberi 
Japon İmpıratorlaunıu Ogaiday11 

ilk uyaretleri olacaktır. 

Benim gözümle : 

İç korkusu 

Bir çok wioi, mini cürümcükler 
vardır ki ; insen:burı ları başkaları· 
nın :·gözü o den , tenkidinden korktu
ğu için yapmaktan çekinir • Üzeri
mizde , muhitin, cemiyetin baskısı, 
gözlrri olmadığı zaman ve yerlerde 
hiç çekinmeden bu kabahatleri iş· 
iniz • 

Geçen güo Sioemada idim . Sa· 
lon pf'k kalabalık dt"~ildi . Filim 
devam ettitti için ortahk karanlıktı 
da . Biraz önümde temiz kıyafetli , 
münevverlik iddias1nda bulunduğun· 
tin ıüpbem olmıyao bir Bay, evvela 
bir sağına, bir soluna bakıırak kim
s ~Din kendisine dikkat etmediğine 
emin olduktan sonra venrna döndü. 
ve ağız dolusu tükürdü • 

Eğer eydıolık olııaydı, ve görü
Jece~ioden şüphe etsevdi bu Bayın 
yere tiikürmiyeçeği mabakkııktt • 

Çünkü orada yere tükürmenin 
bir ntzııket noksenhğı vr. sonra u· 
murni sıhbeta zararlı oldu~u için kil· 
çük çapta bir cürüm olduğunu bili· 
yordu . 

Daha buna benzer hir çok şey· 
lt•r vardır ki, gecenin karıınhğıodan 
istifade ederek köşr. başlarında, kim· 
sesiz yerlerde yopma~ı mubah saya· 
rız. 

Halbuki, bu yaptıklarımız görül· 
düğü zaman umumi tenkide uğraya· 
cak hareketlerdir . 

Bu ciirüwc.!kleri aşağı yukrı he· 
pimiz işleriz. Çiiokü; içimizle baş ba
§8 kaldığımız zamon bizi bu hareket· 
lerden men edecek bir korku, içimiz· 
de kendi kf'ndimizi tenkit edecek bir 
knvvet yoktur. Bana kalırsa bunlar, 
rolıumuzun, vicdammızıo küçük bi· 
rer köıülük ckzersizleridir. 

Karanlıktan, kimsesizlikten isti
fade t>derek işledeğimiz bu kabahat· 
lor, bizi kanunlorıo baskısından uzak 
bulunduğumuz zaman daha zararlı, 
daha kötü neticeli ('Ürümler islemeğe 
ahştırmaktachr. 

Hakiki inean her şeyden evvel 
içinin tenkidinden korkandır. 

Nevzat Güven 

Ankara (özel) Kükümet Ka 
mutaydan milli müdafaa Vekaleti 
1935 yılı deniz düdcesinJe açıl•
c:ak hususi bir faslına 2 100 00 li 1 1 

ralık fevkeladc tabs:ut koomasını 
temin eden bir kanuo projeai tek
lif ctmi~tir. 

Hükümet, e~babı mucihesinde 
şunları söylemektedir. 

"Siyl\si vaziyetin icabı olarak 
deniz kuvvetlerimizin her hangi 
bir harekete geçmeğe hazır olma 
s1 ve böyle bir vıziyet tahassül 
tderse ihtiyaç hissedilecek lcvazı · 
mını ~imdiden depo edilmesi za
ruri görülmektedir. 

Böyle ani ve fevkalide vızi
ydleri önlemeğe büdct!de mevcud 

Saylavlar ve 
profesörlerimiz 

Bütün memleketi do
laşarak konferans 

verecekle·r 

Parti başkanımız Örge Ev. 
ren de Samsuna gidecek 

Örge Evren 

Ankara - Anlarındııı Raylav-
1ar, parti ve Halkevi r.,isJeri, 
profesörler ve muharrirler 1-· lu · 
nan kafHeler önümüzdeki hahd· 
dan itibaren yurdun her y•nma 
datılarak istiklil ve inkılap mev· 
zulu • koofera aslar verc-ccklerdi r. • 

H.tibler Cumuriyet halk par-
tisi umumi idare heyeti tarafın

d•n ıııcçilmiştir . 
Üç parti olarak muhtelif yer· 

lerdeki 42 halkevinde konferaua 
verilecektir . Bu hususta vazife 
almıı ohrnlar bir kaç güne lu· 
dar hareket edeceklerdir . Bu 
ırada lstaobul parti reiı ve S11y· 
han ~aylavı H:1mi Edirneye, A · 
danı pir ti reiPıi Slireyya S•mSu· 
na, İzmir parti reisi Avni Doğa·· 
Aydıoa giderek konferans vere· 
ccklerdir . 

İlk kafile ırasında İstanbul 
Hukuk fakültesi istatistik pro 
feıörü Ömer Celal, Ankara bu. 
kuk f•kültesi profesörlerindtn 
Mazhar, Yaşar Nabi vardır . 

Koeferanslar sadece Halkevin· 
de verilecek dtğildir . Pıuti vi
layet idaıe heyetleri kendi mın· 
takalarındaki kıza ve nahiye mer
kezlerinde de bu iki mevzu dra 
fanda konferanslar tertip ede 
ceklerdir . 

İo kılap ve isti le lal gibi hlltilo 

tahsisatın kafi gelmiyec~ği aola
§ıldığıod•n 1935 yılı deniz büdce 
sinde Lıuauei bir fasıl eçılarek do· 
naomamızm muhtelif ihtiyaçlarına 
göre tevıiata icra Vekille.ri Heyet 
karariyle yapılmak üzere bn fazla 
2,100,000 Jirafık fevkalade tahsi· 
sat konulmasına lüzum ha11l ol
muıtur. 

Bondaıı başka tamirlerin~ ln
zum görülen gemileıimizin tamir 
işlerinin bu sene ikm~lioe imkan 
olmadığından yapılacak taabhCd
mübim bir kısmının gelecek se
neye ıirayet etmesi zaruri bulun
maktadır . 

Mevcud tabıiaatın ya rm kadaı 
- Gerisi üç Üncü sahi{ ede -

Irak hariciye veziri 

Ötey günkü ekspresle 
şe hrJm.İiden _ geçti-· 

Irak Hariciye Veziri Gene· 
ral Nurl Sıid, eıi ve tayyare· 
den dü§erek ığır surette yua · 
lanın oğlu ve k•lem mahıuı mil· 
dUrli bulunduğu halde pazar 
günkü ekspresle Bağdaddan teh
rimize gelmit ve ayni btnle İı· 
tınbula gitmiıtir . 

İlbay Tevfik Hadi Baya.l , 
dunkt• generalı kar§ılamış ve 
trenin hareketine kad•r kendiıile 
görüımOt ve uğurlamıfhr . 

Genenl Nuri Said , ğeçtn
lerde .tayyareden düıerek başın

d•n ığır surette yar•lının oğ
lunu tedavi ettirmek üzere Pari· 
se gitmektedir . 

Anti Venizelist fırkalar 
birleşiyor 

Ankara : 2 ( A.A) - Yunan 
gazetderi bDtüo Aoti Veoizelist 
partilerinin birleıeceklerini yuz. 
makta ve ordu §eflerinio teşebbüı

te bulunduklarl hakkındaki haber· 
leri yazmakt3 ve ordunun ıiy•sa 
ile biç lıiı alakası olmadığını ve 
olamıyacağuıı ilave etmektedir . 

Filistine Yahudi 
akını 

Bir yılda 62 bine yakın 
Yahudi gelmiş 

Kudüs : 30 (özel) - Son iıta· 
tiı\ikler 935' ydınd• Filitine 51541 
Yahudi gelmi~ oldoğuou göıter
miştir. 

Şimdiye kadar gelen Yahudi 
mikdar mın en kabarığı bodur . 

934 te 42359 Y abudi gelmi~ti. 
Demek oluyor ki bu seoe 19182 
mubıcir:fezlahğl vardır. 

Yahudilerin pek ustaıı olduk
ları pasaportsuz girmek yoluon 

- Gerlsl iki ncl sahi/ ede -

yurddaş(a.rın 11vgi ve heyecanla 
bağlandıkları mevzulara temas e
den bu konf eranılardıa müm
kün oldu§"u kadar çok yurdda
şıo faydalınmB!ı için icap eden 
bQtüo tedbirlerin alınmaeı alikı
darlara bildirilmiıtir . 



Sayfıı : 2 (Türk Sözü) 
22 fil 

r--r••-·-·-------·-·~•.._....._.,.____._ __ ._.._....___~ 

Atatürkün hayatında 
Avrupa güvenliği 

uıeselesi 

9 Rakamı 

1 Toplayan : Hamdi Akverdil 

Birinci sayfadan arian 
si yaPet uluslarına avdet eden kuvvet· 
lere karşı yeni nizamı muhafaza el
mekıir. 

-7-

Çekoslovakya cümhuriyrıi, oriyent 
paktını yapmak için sarfedilen gay
retleri de doğru bularak bu fikri hi
maye etmiştir. Tuna paktı için de teş
vik edici bir noktai nazar gütmüşıür, J 

9 Haziran 1921 : - Çulı.uro
•• •eı çevreıi topr•U• rını iıgal et 

miı:oıan Fraıı .. , 920 yılı mayu ayı 
lçiode bizimle bir mWueke yap
mıı •e bu suretle , milli hülı.üme 

ti - zımoen - rumt ıelı.ilde la· 
nımıatı . Fakat , -siyui vaziyeti 
bizimle eyi gtçiomeyi icap ettir · 
diti hıİlde - anl•şma iıiode da· 
ba ileri vıı,tmaktan çekinmi9ıi .. 

Likin ; Mustafa Kemaliıı or· 
doları birinci ve ikinci inönö za 
ferlerini kazandıktan , Eıkiıehir 
ve Kiitabya muharebelerinden kıy· 
m,tini tanıttıkla!I ve milli Türk 
devleti Soviyet[Ruıyıı ile dostluk 
muabedtııiııi akdattiktcn sonra , 
Franııı ; Anııdoluda kurulan dev
letin neler yapmıya ke biliyetli 
ol.doğunu anladı ve , bizimle uz
laşmak istedi . 

FraD1ız murahha11 "Fnnlı.len 
Buyyon ., Ankarııya geldi ve i§l1> 
bu tarihte ; Türk mümessili Mue-

• ıafıı Kemal ,, bir devlet reiıi sıfat 
ve ıalihiyetiyle büyük. bir ecnebi 
devletinin mutahh111 ile ilk defa 
olarek bu tarihte temasa geçti , 
JD.Dıakereye .bııtladı . 

(, Tıırib: cilt iV; S. ,104) 

• • • 
19Eylül 1921 : - Mustafa 

Ktmal ; Tüıklye büyük Millet 
Meclisi tarafından , bütUn Türk 
orduları baş lmmııodanı aeçildıği 

gllo, Mecli~ kürıüsüoden ; Tüık 
nıilletiue ve bütllrı aleme: düıman 
ları m•gliip e<leceğini , Bu bu 
aıııhıki imanının çok kuvvetli ve 
yllkaek olduğunu ilin etmişti . 

Söylediğini yaptı 1 

Bat kumımdıoın ilk zaferi ; 
Sakaryada Yunanlıları mağlup 
etmekle başladı. Ve ı ürk milleti; 
bağrından çıkan ve h•sletleıioi 

bu derrce kudretle temsil eden 
btıyllk oğluna , onun lôyık oldu 
ğu mükafatı sunmakta biran bile 
tereddüt etmedi , gecikmedi . 

Büyük Millet Meclisi toı ıf ı n

dan , Mustafa Kemale : " Gazi ., 
önvanı ile milli Türk devletinin 
" Mötir ,. rütbeııi işte bu tarihte 
verildi . Bu tarihten itibaren o : 
" MGıir Gaıi Muıtafıı Kemııl ,. 
oldu 1 

( Tarih : cilt iV ; S, 101 ) 

• •• 
18 -19 Şubat 1922 Millet 

~Ahd" inin " tek: ku.vvet ., eueı 
nzerioe kurulması lüzumunu ve 
bunun m•mkket için çok dahı 
faydala olduğunu bildiren bir ıif
ıfyi 4Gaıt Muıta Kemal iıt~ bu 
t .. iJıte , o ~qıanın kuıııandınla
rıııdaıı birine y1Zdı , 

( Nutuk : S. a95 ) 
• • • • • 

9 Eyhil 19:.?2 : -· B•aku

manda11,. meydan muharebeainde 
eıı:ilen ve; yurc;l.ııuııızun en güzel, 
ep verimli topraklarını ayla.rcıı 
yakıp ·Y~kmaeınıo, kiıletmeeinio 
cııızaaıoı çeke'1 dlltman : " - Or
dµlar ! ilk hedefıniz Akde1>izdir, 
ilari ! . ,. ,diyen Büyük Gazinin 
idare ettiği Türk çocuklaruıın 
önünde perişan bir;halde kaçm ıf 
ve denize dlikülmDttür ! 

Tnrkün .istiklil savı§ıoın en 
bDyük zaferi işte bu tarihte ka
zaaılmıf , bu t.,ihte Yunan ordu
su tamımen m-ıhv eılilmi§ ve İz
mir tekrar . anı vatana , kııteal 

Türk bayrağına kavuşmuşlıır . 

• •• 
19 Eyliil 1922: - İzmirde 

denize dökülen düşmanıo, Ana · 
loda; dağ aralarında, dere içlerin
de takatsiz Ve dermansız bir bal 
de ı..almış olıo tek tilk kuvvetleri 
de toplaomı, ve; 18 Eyliilda bu 
iş tamamlanmıştır . Binaenaleyh; 
yukıırrya yazdığımız tarihten iti
baren , gubi Aoadolu : Bir çok 
aylıır bağrını girletmiş olan düş· 
maolardan tamamen temizlenmiş 
ve, işte bu tarihte; Gazi, milleti
ne, tertemiz bir Anadoluyu tes 
lim etmiştir • 

( Tarih : Cilt iV. S. 120) 

• ... 
29 Eylfil 1922 ; - Akderize, İz

mire Türk bayroi'ını ulaştırmış o 
lan yiğit Tllrk RSkeıi ve onun Baş 
kumandam Gaz~, denizin Öt•sin 
dı bekliyen yurtdaşlera koşmak 
isterken, itilaf devhtleri, işi sulh· 
la halletmek arzusunu izhar edi· 
yorlar . Düoyaoın en büyük kalp 
li iosanı olan Gazi, kan dökme
mek düfüncesile bu teklifi kabul 
ediyor . 

İşte, o; Müdanyı lı:onfaraıısı· 
oı kabul ettiğini, itilaf devletleri
ne bu tarihte bildirdi ! 

( Nutıık : S. 416 ) 
• * .. . 

29 İllı:teşıin 1922: ·- İtilaf d•v· 

letleri, 28 ilk Teşrin 922 de Anka· 
raya gönderdikleri bir nota ile; Lo

zanda toplanacak sulb konferan
sıoıı, Büyük Millet meclisi hükii 
metinin, lstaobuldeki P.dişah bü· 
kıimeli ile birlikte iştiıak etme· 
sini istiyorlardı . Demek ki; ls
taııbulda otuıaıı ve milletin kv a 
güoleıiode düşman zır blıları kar
şısındaki sarayında keyf çalan pa 

dişah ve onuo bükümeti, bala, Türk 
toprakları ve '.fü ı k milleti üstünde 

bir hakka sahip bulunduğu~u dü· 
şünmek ciiı'etioi gösteriyordu ! 

Çok zavallıca olan bu teşeb· 
büs , Gazi Mustafa Kema.IP; Os -
manlı .saltırnalının ve ona bağlı 
bulunan Babıali hükumetinin il
gası yolundaki tasavvurlarını iş 

sabaaıoa koymak vesilesini ver· 
dı . İşte; iki üç gün sonra Bü
yük Millet Meclisicde bir kanun 
m•hiyetini •lan büyük ve önem-

Bu fikirler daha İtalya Avrupa
ya karşı olan siyasasının istikametini 
değiştirmeden evvel kabul edilmistir . 

Her ne kadar bu pla'lların , 
ilk düşünüldüğü ve beklenildiği de· 
recede, ıamamlanması mümkün ol· 
maması şayaoı teessüf isede -Sovyet 
Uniyoou ile yapılan mütekabil yar
dım muahedesini büyük bir muvaf. 
fakıyeı olarak saymakıayız . Ba re· 
giyonal pakt yolunda aıılan ilk adım 
idi . Biz her zaman buna tarafıar 
olacağız . Çünkü buuu Avrupa barı
şının en büyük garantisi sayıyoruz . 
Her ne kadar ortaya çıkarılen dost
luk ve yardım muahedeleri sistemi 
Avrupa barışına destek olmak nok· 
tasından kıymetli iseler de unutma
malıyız ki kendi güvenliğimizin ilk 
ve önemli şartı kendi kuvvetimizdir. 
Ancak hakiki bir kuvvete dayanan 

bir birliğin tesirli olabilecej;ini pekiitii 
anlayabiliriz . Bunun içindir ki Ce· 
koslovakya Cumuriyeti kendi müila· 
faası için çok lazım olan dikkat ve 
ihtimamı göstermekıedir. Biz ne yap• 
tığımızı bilerek ve hiç yotumuzdaıı 

şaşmıyarak bu goyeye doğru yürüye· 
ceğiz . Bizi bu yoldan kimse çevire
mez . Devlet ve ulusumuzun bir te
cavüz karşısında son damla kanım 
da yurdun korunması için seve seve 
akıdacağına kimsenin şiipheei olma
sın . 

Tekrar kurduğumuz istiklalimizi 
elimize aldığımız giindenberi ılış siya· 
samız o kadar açık bir barış siyasası 
olmuştur ki temiz ruhlu her insan 
Çokoslovakya Cumuriyetin silahlı 

kuvvetlerinin yaloız yurdu koruma J 

ve barışı yaşaımak için kurulduğunu 
kabul eder. 
Çekoslovakya Camuriyeti hiç bir 
kimsenin tesiri altında katmadan bu 
siyaseti her şart alımda ne bahasına 
olursa olsun başarabilecektir. Biz ge
nişlemek plilnları karmıyor, yabancı 

devleılPrden toprak istemiyoruz. Bi
zim bütün istediğimiz meml.eketimi· 
zin dahili inkişafı, sosyal ve ulusal 
adalet alanlarrnda daha yüksek bir 
derece)·e ermesidir . Çeko~lovakya 
Cumuriyeti orıa Avrupada arsıulu
sal barış ve güvenliğin yaşaması için 
kendisine düşen vazifeyi pek eyi 
bildiği gibi, ileride icapederse, i~tik· 
lalini müdafaa eımesioi de her za· 
mau bilecektir. Çünkü bununla, ge
nel barış ve güveoli~e en büyük 
yardımı yaptığımıza inanıyoruz. 

Memleketimiz ancak hu:şekilde 
orta Avrupa ve hütiin Avrupamn 
barış içinde inkişaf ve ilerilemesi 
için ubdesiue düşen vazifeyi yapmış 
olacaktır . 

Filistine Yahudi 
akını 

li kararını, - Osmanlı saltana 
tını lağvetmek karaııoı - Musta- ! 
fa Kemal bu tarihte zihninde tes- . 
bit elmiş ve şekillendirmiş bulu
nuyordu . 

- Birinci sayfadan artan

tulup ta gelenler de başka, bun
laıı da bir kaç bin rakamile glis· 
terirsek mu balağa olmaz 

Alman YabuıJilerioi buraya 
getirmek için Amerikada 3 milyon 
lugiliz lirası toplamağa giden Ya
hudi btycti muvaffak olursa Ya· 
hudilerin Fılistiude kabir bir ek 
ıeriyeı olacakları muhakkak olur. 

( Tarih : ~ilt IV. S. 124 ) 

* • * 
- Sonu v1r -

Mısır jhtilalı y.örüyor 

- Birlnci sayfadan arlan -
polisi l•§a ve ıuya tutarak diğer 
taraftan da ~okaklardaki elektrik 
direklerini ve ağaçları devirerek 
'i'C yangın çıkararak. rkallarını ' 
temin eı~iılerdir . 

1 

Bu saatte nümayişciler !okrar 
toplanmışlaıdtr · Mısırın diğer ta· 
raflarından:abnaa baber leıe görr; 
şiddetli kırıııklıklar devam et
mekte ve bir çok yır alı ve ölü 
buluomaktanır . j 

Habeı verildiğine göre taıradıı 
yaralananlar al'asmda V tft fırkası 
lideri Nahaı paıanın kain kardeşi 
de vardır , 

logilizlerle Yahudiler Fılisıi., 
den Arabları uzaklaştırmak için 
ell>irlığile çalıştıkları pek aşikAr
dır. 

Y ah ·di Fabrikalarının iflası 
Son zamanlarda Filistitıdeki 

Yahudi fabrikaları tehlikeli buh
ranlar geçirmektedirler. 

İflaslu bir birini takip etmiştir. 
Yahudiler bu •flasların öoüoc geç 
meğe ve bo ifıasla.rı kimseye du· 
yurmamağa çok g.yret etmekte 
diıler. 

Aksi taktir de Dünyadaki Ya 
budilerio buraya a-elmekten kor
kacağıoi tahmin ediyorlar. 

İvgili?.ler bu fabrikaları bıma
ye için gümrük tarifesi tatbik et 
meğe başlamışlardır. 

Hıis{li Akka 

Şeblr 

alkevimizde 
"DünkU ve bugünkü 

Türk dili,, hakkında bir 
konferans verildi 
Dün helkeviode , kitapsaray 

ve yayın komit•si ne§riyatınnın al · 
tıncısr yapılmıştır . 

Erk k lis•sİ edebiyat öğret 
meni Arıf Nihad Asya, "Düokü 
ve bugllnkü Türk dili,, mevzuu 
etrafında çok kıymetli güzel bir 
kouferans vıırmiştir . 

Dil mrselcsinin nas 1 öoemli 
bir iş olcıuğunu işArtl etmiş, Türk 

çenin, düoyadaki en eıki dille 
rin lıile dedt si olduğuou bir çok 
bii\•ük dil 'erı zamanın •ilin 
diri oltind ~ a erdiğinı, ı ka 1 

Tür çenin .1 zaman o ı 

diğioi k•yde wiş, onun, İslam 
cı 11< tesiri ahında , uzun asırlar 

hastalık ğrçirdiğini hatırlatmış 

ve karışan yabancı kelimeler yü
zllndeo, Türkçenin , bir zaman 
parazit yepaıı bir radyoda ışiti
len - anlaşılmaz seslere benzedi
ğini söyledi . Türk diliıide bir 
müddet önce başlanılan "cımbiıla 
ayıklama ,, işitıhı , Cumhuriyet 
rrjiminde ''sÜpÜ • ge ile süpürme,. 
şeklinde kati bir yol tuttuğunu 

gösterdiğini ıınlatmııtır • 

Şehir m&clisi 

Şohir meclisi ıuhat devresi 
nin ikinci toplatııını yarın saat 
14 de yıpacak ve gündelikde 
movcud bulunan maddeler Dze· 
rinde görüşecektir . 

Mal müdürü Ze"' 
kinin duruşması 

Zimmetine para geçirmek ve 
ibtilaııtan ıuçlu ve mevkuf Dört· 
yol ilçesi eski mal müdürü Ze
kinin duruşmasıoa dün oğır ce
za bok yerinde devam olunmuştur. 

Dörtyol ve İılabiyede bulu
nan şahidlere göoderilco iııtina· 

belere gelen cev•plar okunmuş 
ve lstanbul ile Ceybanbeylide lıu· 
iunaıı şab i dle ı e talimatname!" r 
gönderilmfSine ka rar veriltr, k 
duıuşm n 38 şııbat 936 cuma ııfü ü 
ne b .-duldı. 

Sahtekarlık 
davası 

Sabtekaı lıktan ıuçlu ve mev· 
kof Karaisalı ilçeair>in Btşkıf 
muhtari Nurioin duruşmasına dün 
ağır ceza hak yerinde devam o 
hınmnş ve Cumuıiyet genel ea
vaman yaıdıaıcısı Şeıef Gökme
nin esas hakkında mütaleasını 

yapmak üzere dün evrakınıo me· 
muriyetine ğöod<rilm.sioe karar 
v.;rilerelıı duruşma 5 şubat 936 
çarşaoba güııüoe huakılmıştır . 

Cirid oynanamadı 

Ye:leıı f ' 1 ı çamurlu Pime 
sından do, r hafta I' 7 r 

g ünleri oynıı Lrıı ~kta olan cıri d 

oy u~ ları g•çen pazar güoü yapı 
lam~ro ıştır , 

Fazla içmiş 

Naca•an aramında oturan Tev · 
fı k oğlu Talatın fadaca r&kı iç
tiği gö ölmüş ve hakkında zabıt 

tutolEBu§IUr . 

Saimbeyli hakimliği 

Saimbeyli ilç<ei Hakyed ha 
kimliğine Finike ilçebayı Mob 
med Alinin atandığı Tü e Ba 
kanlığındıın İlbaylığa hildiıilmig 
tir , 

y ki arı 
ilimiz büdçesi 

lıiwiz 936 yılı büdç,.e1nin bü 
yük bir kısmı hazırlanarak idarei 
bueıııiye direkıörlüğüııe vuilmit 
tir . Diğer dairelerde blldçeleri 
nin bir an öne" bitirilmesine ça · 

~hşmaktadırlar • 

Urayca para cezasile 
cezalandırılanlar 

Nolısan tartıda •kmek satan 
E91at oğlu Mehmet 500, Necip oğ 
lu Haci Ali 500, Zülfıkar oğlu 

Resül ve Hasan Şenkal, 300 , 
cadde deı a•aba yıkayan arabacı 

Ahmet oğlu Mrhmet ve Mehmet 
oğlu Halil 100 er, caddeye pis su 
ok1t • r:ı demirci Mehmet, lokantacı 
B• ,. 1-i Mehıı S l eı·mıını'lu 

l\lebme ı, Konyalı bıç.kçı t1 

oğlu Ahmet elOO r, Yıldız barı ki
racısı fıat listesi bulundurmadı
ğından 500, Şoför Ali oğlu Mah
mut seyris.fer memurunun emrioi 
diolemediğinden 100, Abırcı İsa 
oğlu hofız İbrabim ahırını 11bbi 
vaziyette bnlondurmadrğından 

100, Kebabapçı Kamil Hoşgör ya· 
ya kaldırımı işgal ettiğinden 100, 
arabacı Recep oğlu Yakup yolu 
araba ile işğal ettiğinden 100, a

rabacı bacı Ahmet oğ\ıı Mustafa 
c.ıdde)i işğal ettiğindan 100, Ek 
mekçi Rıfat narhtan fazlaya ek-

mrk sattığıodan 500, arabacı Has•n 
oğlu Akif caddeyi işğal etiğinden 
100, arabacı Abdullab oğlu Aziz 
ehliyetnam•sini üzerinde taşıma
dığından 100, caddeyi kirli su çı
karan 'Manifatoracı lbrıibim 100, 
Coı c Zablitin kayuanısı 200 , 
Mehmet karısı Emine ve kondu
racı Hıfzı 500 er , hamur ekmek 
satan ekmekçi Hasan Şrnkal 300 
ve Ali oğlu kara mebmet 500, a
rabacı Recep ollo Ferman ehli
yetsiz adamı araba sürdürdüğün· 
den 200, arabacı Ali oğlu Hüseyin 
yolun sağını takip etmrdiğinden 
100, arabacı Seyfettin oğlu M~h 
met ve Ahmet oğlu Hasan ehli· 
yetsiz adama araba verdikle
rinden 200 r , bakkal İlya Bahar 
gömlek geym.d ığinde 100 kuruş 
par cezasile rezalıındırılmış ve 
ruhsslı•z da y• .ıtıran Hüs•yin 
oğlu Remzi ile Mustbfa oğlu Seyfi 
hakla rında kanuni ı u ı mel e } a
pılmağa batlınmıştır. 

Öğretmenleri11 
maaşları 

İdarei bususiytce öğretmen 
ve işyarlarıo §Ubat maegları te 
aıameo verilmiştir . 

Emri geldi 

Şehrimiz hastanesi baş hekim 
9e operatorlüğüııe atandığını yaz
mış oldoğumuı Amasya memlekııt 
hastanesi ha; bekim ve operatörii 
Kemal Hamidin ataoma emıi sağ· 
lık ve sosyal b.kanhğındaa İlbay 
lığa göoderilmi~tir. 

Bir atanma 

~ rimiz mtıul L.d lı ll IH 

nesi lıemşireleıindeo Muazzer , 
Hayd•rpaşa ı'ümıı.ıe hastabaoe~i 
lı•mşireliğioe nomzad olarak atan· 
mıştır . 

Taşla yaralamış 

Hü iyet uramında oturan Ra 
maıan oğ:u lsmail, bir kovg• so 
nuode Halil oğlu Hasna udııırla 
birisini tışla b~şınd•n bir b.fta 
ıonra tekrar muayenesine lüzum 
görül,cek derecede yaraladığm· 

dan yakalanmış ve hakkında tu 
tulan incel~me kağ1dıle birlikte 
Cumuıiyet genel savamanlığına 

verilmiştir . 

4 Şubat) 
a 

Cemiyetin Jıı 
yatında 11 

kadını : 
Ladz'de münteşir " fal 
se ,, nam Leh gazeteı 
son l<anun 1936 tarihli' 
dan · 

Tüı k buıoından gelt1 

• . d 
lere bakılırsa c~mıydıll 
tında Türk kadıoınııt 1 

ebemroiyrti günden gii01 ri 
tadır . ki 

Yüksek devlet ~ür•1~ r 
kadın aza bulunmakted1

; 

Yalnız Aokara Ş• hrıo s 
kuz kadar kııdıo mııbttP 
tarda hakimlik vaıfesiof ü 

tedirler • . . ' 'J 
Aynı şehirde on ıkı b 

ç&lışmaktadır . Yirmi ~ı d 
dıo memleketin yükse~ 1 1 
lerinde prof~sörlük edf 
Bundan beşka bir çok~, 
bil' 1 ş bekimiuin lı' d 
ğun ö niyoruz . 

D tin resmi d,yff 
ve m takil maho ll i idi 
takriben sekiz bio kad•' 
m•mur ve stneodaktilo U 

olunmaktadır . 
Ayrıca buıusi trşeıılİ 

de bin beş yüz kıdar kaıll r 

tırılmakıadır • ...; 
Şimdi de Türk kad"' 

çi ve amele olarak ıneJll 
fabrikalarını istila etıııeİ 
ler . 

Bu gün İıtanbulda ,,t 
rada fabrikalarda yirroi 
fazla amele vnrdır . 

Şehrimizin sa~ 
durumu 

Geçen bir baftı i~ 
ıehl"imhde ve ilçelerde 
bulaııklı hastalık olmiM 
ve ~osyıl dinktörlllğÖP6 

r•por!ar'dan anlatılmıştır · 

Sarıhamzal• kö10 
cinayet 

Sanhamzalı k6yüude ~ 
fer arasında k6vga çık 

1 

bunlardan birinin kazın• 
dllrüldiiğü haber • v.rilıııİf' 
ıiode tbımgel•n mııayeııe, 

O' ki katı • yapmak üzere 

•'' genel u ·ıaman yardımc • 
Gökmen ve hükl'imet doktof' 
Jı r Ctmil , dün ögledeP 
o a, "itmişlerdir . 

P.olise de hakar• 
bulunmuş 

Kayserli Ahmed o~Jtl 
adında birili on beş Y1~ 
Meşkiireye sö:ı: atmış ve ~ 
ni hu çiı kin duı nınund•~ ıf 
çirmek istiyen -polis uıt • 
da hakartt ve tu:aviizıtt5b' 
duğundan ~akalaomı~ fe 

da lı:aıruııi iş yapılmıştır '...ıı 

Hepsi bir olrnUf' 
,~ 

İcadiye uraıı\ıoda uıu•, 10 
oğla Mustafa , Mustsfa og 

~ır 
net ve Mehmrt oğlu ~ö~ r 
ı.fa bir ka• ıı:. soııuııda 
og· hı Ôroeri b ç·ı~ la üç Y'.' 

• d 
yar larıı.d•u h çak1•'

10 
kal ~ ve b.klarınıla " 
incel . ·;.ı ~ kağ.tlari)• le biri'~ 
muri ve t g .. nel_savamanlık' 1 

ıilroi1lt:rdır . 
Ağır yaralı olan Ôcn•' '1 

vi edilmtk ]zere m" mle' 
tabaoeBine yatırılmıştır • ( 

Otomobilini çarptır 
ı 

Şöfor Mehmet oğlıı a 
kullanmakta olduğu otoıll 

1 r.lıl 
altı ya~larında ResY o~ ~· 
male çuptırarak:: yarııl• 11 ~ 
sebebiyet verdiğinden y• ıı 
mıf ve yaralı çocuk tedafl 

alınmı~tır . 





)lıyh 4 (1 ürk :Sözil ) 4 Şubat 

Ada na Borsası Muameleleri Vilayet encümeninden 
KArois lıııın llumiıliytl köyünde ı' 

llusu~i İıl en n malı bulunan va 
ve b· her uönıiıııü yedi !ıra mulıom 1 
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Sayın pamuk ve çirçir 
fabr ikatörlerine 

Yerli mamulatından lzmir çirçir topu kullanınız 

Şimdiye kadar bir çok folırikalardn yapılan uenemolerle eyi cetico· 
!er vereo n ınet anetile nam koz ınmış olan iz mini ki tanınmış H~yını 

Arditi müessesinin yapmakta olJuÇ:u yerli ı·irç r topl r nJun dBymu 
mağazamızda bul unms lı ta dır. 

Bu yerli çirçi r toplarını.lan alnın!' zı rıı ııfaatınız ıklizosından olmakla 
tevsiye olunur. 

Adana, Mersin, Tıır.us ve CeJhnn acentesi 6412 
Adacada :Y Benyeş 'e O. Elman 2 5 

Seyhan defi'er arlığından 
Mikta r ı Metre murabbaı 

metre muhammen kıy'.lleti 
No: murabbaı Ku. Cınsi 

• • 

lluıluJu 

--Paranı l=.~-- ~ı 
Boş yere h rcaına ve har- · 
cıyac ıksan yerli ma'ı al! l 

Ceyh Ur yında 

1 - 4 '••m r lı çn·~ı rndıle 
ı c it ıı ı • tez 1 ·ıno.ı rneb 

de le ı arıı 1 ınnRı ö:•ünJ.ekı 1 
ııı dtze" la•310 ınct.-etulıhtop· 

r kk 1 h z it ocak t şı d ın yap
ıır lacak nıuntnzoııı p ı kt· kalJırım 
i n tının lıcuAli kr§fı 11067 lirıı

ılır . 
2 - llı3lo 20-2-936 Per· 

:emb günü Eaat 16 dn urny sa· 
loıııınıh kapalı z ırf usulıle ynpı 

]ocaktır . 

3 - 'stPklıloriıı t ·klif m klup 
lan ı kanu un 32 inci maddesin 
deki t r !at veçhilıı izhar V3 ihıle 

günü sa t 16 ıbn evvel mühürlü 
olarak {ihale komisyonuna tevdi 
eylcııırlerı m şruttur . 

4 - Yiızılo yedi buçuk muvak 
kal teminat makbuzları veya ban . 
ka moktubu ıle ticı:ırct o !ısı knyit 
makbuzu vo nafıa müdlirlüğüoce 

musuddak ehliyeti fenniye vesika 
!arını teklif mektupların a lef eyle
meleri ıa.zımtlır . 

5 - Şartnameleri görmek isti
yenler her giin Ceyhan uroyı fen 
işleri bü rosuna müracaat edebilir-
ler . 4-7-11-15 

61116 

/yitik şahadetname 
Mekt•ı• Rü~l ye ohadetname

mi koy! t>t\ m Yenisini nlacoğımıian 
cskısirin lııymrti kılmaJığı illin 
ohıı.ur6418 4-11 

,. 
I' 

Nevi 
Bi r o·Jnlı hane 

Ars'l 

Yıkık hane 

il onu 

\ rs ı 

., 

" 

)) 

Vakfı 

Mazbut şı lı din
uuri 

Kuru köpr i mescid i 

Kurnca olf]u 

Şıh Zülfü 

Kürt Yusuf 

Hu rma lı mesçit 

Bektaş oğıı 

Daunukole mesçidi 

)) )) 

Dükkôn arsası Şıhznde 

)) )) 

llar~p dükkfin )) 
" 

• • " • 

Dıikkan arsası 
" .. 

• • )) » 

Arsa Abdillkerim mesçidi 

• )) .. 

)) )) )) 

Bir odalı hane )) )) 

iki )) )) Şıh MoYlıh itti n 

Arsa Mülhak Emir Ali oğlu 

, 1evkii 
Akmemet 

K ıymeti mU · 

hamminesi 
Lira 
200 

Kuru köprü 

Çukur Mesdt 

Yortan M. 

Merme rlı M.Mücnvir zado 
sokağı 

Hurmalı M. 

Nacnrnn mahallesi Hac ı 

llamit sokağı 

Deru nu kale mobc ilesinde 
ka le ç ıkmazında 

• • 

Abidin pa~ıı caddesi 

" . 
Ak Mehmet 

• • 

» )) 

.. • 

Kasap Bekir M nalbant Halil 
sokağında 

Kaıap Bekir M. mücellit S. 

Kasap 8 Pkir 

Kasap Bekir M. Vaiz oğlu 
sokağı 

Şı h zade M.çile baoe so. 

Durmuş Fa kı 

200 

120 

270 

350 

400 

500 

150 

150 

100 

100 

100 

100 

50 

50 

280 

65 

100 

250 

350 

1215 

Hududu 
bağı ibre him Ra~ih 

kihas arkası hurm alı daire 
cı Fakılar. 

Ş ı rken tabn~ın kız ı M r 
ben tarikıhas şimnlen Gil 
lb ra lı i rn ve k.lak zadtı . ce 
rik iı!m . 

Saf{ı K ıdir ve Asım cep 
t ıce hoca ve tarik ı bas iJ1. 
Kadır ve Cabbar arkası 

hatun ve r~s,.si. 

So ğı topal şıb solu bur 
lu a r kası hadra önü tari 

Şurka n şimnl en t arikiAlll 
mücavir zıı de veresesi oeD 
rik ihıs. 

Şarkeo ter .kihas garbell 
ta rildıım. cenuben sabık 
müfettişi Mahmut bonesi. 

Cephesi yol arkası eml• j 
liyeden arsa sağı Ali solu :rı 

Şarkao şimel en tıırikibal 

ferşat zad6 Mustafa ceoube 
Şarkan Hüseyin Avni 

malen ceou'ıen tarikihae. 
Yemini Ulucami müe 

meşrut bene yesari Takıf 
arkası müftü zade Mehmet 
Abidin paşa caddesi. 

Yemini vakıf dükkAn y 
rikihas arkası müflii zade 
cephesi Abidin paşa cadde 1 

Yemini Şıh zade vakfınd.,. 
k4n yesari bakkal Kürt Ha 
knı Hacı Şaban cephesi ta" 

Yemini ve yeeari şıh ıJ. 
mii vakfından dükkı!n arka 
Ş3ban cephesi terikiam. J 

Yemini şıh zade vakfınd 
k4n yesari tariki4m arkası 
razak zade Kadri C•phesi t 

Yemini müezzin zade Be 
sari vrkı f dilkkAn arsası ar 
dürrezak zade Kadri cepb 
riki ılm . 

Şarkan şimalen yol garbe 
haneci Vartnndan metrılk b 
nube:ı dökmeci ve çakmokÇ1 

hanesi . 
Cephesi yol arkası ve sa 

met onb11şı veresesi solu Ke 
de veresesi . 

Cephesi kara Mehmet ııa 

arkası Hocı Ali! solu yol. 
Sağı berber Vanes solu lı 

oğlu Mustafa ve .ll ehmet 1e 
Mulla arkası berber Mığırdiç 
hesi usta TevCık ve tıı rik i hall 

S~ ğ ı Avni solu Humza a 
tar ıkıtı.m c•plıesı ta rikı h as. 

Şnkan ta riki h"s garbao 
tan zaue ve Mıimine h~tuo v• 
rından arsalar şimo len t~ri 
cenub n ~!Pslan Mde vakfı ı l• 
riıis t .ol ara a;t ursa. 

1 60 50 Arsa 

Mevkii 

Karataş İskele 
köyü 

Şa.6 numoralı arsıı 

Ga.yol,şimııl•n ıki 

numar:ı orsa crnu
ben berber Kapım 

Kaca cılar ,ı 
vata~ h~inidir 

-------*~~~~~~-:! 

TAnıliken satılacak olen yokarıua mevkii ve butludu ve muhamm•n kıym ·• ti gö •t•rilen ye ıl11r 3 --
936 tıırıh.nılen itib ırı>n 20 gıi n müdd<tle açık artırm aya kon Jlmuştur. 24-2 - 936 p:ız~rtes i gü nü s ı•1 
de CVktif uai reRIUU0 ilıalele ri yakılaca ktır . taliplerin mÜracıuıtları.6414 4-11 - 18- 23 

2 60 50 ,, 

3 60 50 
" 

4 26 50 )) 

5 24 50 
" 

" 

" 

)) 

" 

ve B9noş llıst.ıı. 

Şu . 6 n maralı ursn 
On. yol, şimaleo 3 
numaralı arsa CA

nube ı bir num ı
ra lı arsa: 
Şo. 6 numurnlı arsu 
ga. yol şimal n 
4- 5 numaralı ors 
cenıılı"n iki numn- · 
ralı ıırsa. 

Şevket Şermet 

Yağ amiı kar~. nd ki muayenehanesind ~ her gün 
ha talannı kabul •der. 

C'un rte i günü öğledı•n sonra yok~ullara vfl tale-
beye p.ırasız bakar. 6329 11-26 

Tarsasta 
En nefis ve temiz baklava ve hada 

T ureusta Şur ~ i neması karşısıoda ( Yıldız tatlıcılık evi) 

yapılmakta oh n baklava ve sair çeıit tatlıların nefaset ve temizliği 
tüıı Türk iyede ünl mmi:ıtir. 

1 

Şa. 5 n•ımnralı ar 
go.yol şim len yol 
Ü•. 3 nu'll:ıralı orsa 
Şa. 6 numar 1 ar n 
gıı.4 numaralı rsn 
Şi. yol l!l•. 3 nu
maralı ursa. AACUNU 

~IRÇ Nl:ZI 

En yüksek hediye bu tatlılardan alıp göouermektir. 

Her yerden verilecek siparişler derhal g6" 

Şn. Furu'lcU S lih 
go. 1-2 3- 5 
numaralı ars ılar 
«i. yol r.e. mLbııılil 
Baoo~ llcısPn. 

Yukarıda mevki mikta r, hudut, ve muhammen kıymetleri gösterilen 
6 ~ıta arsa n ı n mülkiyetleri 22- 1-936 lorihinden itıbar•?n on beş g-iin 
müddetle aç ık artırma ile satlığa çıka rı lmıştır. ilıal 1 ri 5 -2-93tı ta
rihine musadif ça rşamba günü saat on b~şterlir talipl~lın l\lilllEırıldkt~ 
ıatış kom iıyonuna müracaat lar ı 6369 23-28-1-4 

, 7 ANES!İVDEN ALiNiZ 

UCUZ[slll( OOGRlltıUk 
5370 214 

1 

deri lir. 
Beğenilmiyen tatlılar derhal iade olunıbılir. Bir defa deneyini•· 

2-10 6396 

Umumi neşriyat mödöıll 
M. Bakıı 

Ad!Qlı Türk sözü ıı. a ı t>aalll 


