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•• Mısırda 
Uçkun halindtt gelen biiyük bir 

çı·kirgı· isıilaııı , Mısırın l>iitiin mah· 
ı:mlatırn yidi tükrui. 

ON BİRİNCİ YIL SAYI 3028 

-- -istanbul-Diyarbekir hava postası başladı 
Bir mahkOmun dilekleri ı 

1 

n yıldan beri şehrimizde mahpus olan 
1 

bir yurttaş , hapihsanede mektep , 
atölye ve kütüphane istiyor • 

Açılacak 
düşen 

okuma odası için bize 
yardımı yapacağız. 

On yıldanberi ıehrimiz hapis· · ancak kırk kiti çalııabiliyor. Geriye 
hanesinde yatan bir mahkumdan dün kalanlar avarcdirler. Şu veya bu se· 
uzanca bir dilek mektubn aldık . heple hapishan~ye düşenleri , yarın 
" lsahacıhdau Abdullah ,, imzasını kurtulupta cemiyet araruoa karııtık-
ta~ıyao bu mektubun hulasası şudur: · ları zaman zararsız , okuma yazma 

•• .... Her vilayette yeni yeni bilir ve hayatını kazanmak için bir 
nıuntazam hapishaneler yapıldığını toanat edinmiş Lir vaziyetle görmek 
'Ve yapılmakta olduğunu gazetelerde lazımdır . 
okudum. Adana hapishanesinin nor- Bu maksatla şanların yapılma· 
inal kadrosu 400 kişi olduğu halde sını diliyorum : 
bir zawaolar, bu kadar dar bir yere 1 - Mahpusların insanca ban-
900 dan fazla mahkum ve mevküf oabilecekleri bir bina . 
lnkıştırılmıştı . Bu izdiham neticesi 2 - Arzu edenlere sanat öğre
olarak bunlardan bir kısmı öldü,bir tecek ve onları çalıştıracak vasıtalar. 
kısmı da alakalı amirlerimizin him· 3 - Daimi olara·~ tedris yapı· 
metlerile başka taraflara gönderildi. labilecek VP. her mahpusu mutlaka 
Mamafi buna rağmen bugün bile okur yazar bale getirecf"k bir mck· 
675 kişilik büyük bir kesafet, bu tepçik. 
daracık yapıJa sıkışmış kalmış bir 4 - MabpuHlarıo dünya ahva· 
haldedir . linden, terakkilerden, yt!niliklerden, 

Şimdi , bu kadar mevkuf ve günün hadiselerinden haberdar ola· 
ınahkum, hemen kamilen günlerini bilmeleri ve onlar arasında okuma 
boş yere öldürmekten başka bir şey zevk.inin U)'andırılması için bir okuma 
Yapmıyorlar. Vakii hapishanenin bir odası açılması. 
sınat kısmı vardır. Fakat burasıoda -Gerisi UçUncU sahifede -

Suriyenin aşar belası 
Şimdiki vergi usuliyle Suriyede 
toprakla uğraşmak imkQ_nsızdır 

Ali komserin Parise seyahah yüzünden 
Meclisin toplanması geri kald1.. 

Suriye Ali komisalik idare merkezi oları 
Bcrulian bir 9örı1rıı1ş 

Suriye muhabirimiz 21 Ey· ctmaa 1983 kuroı masraf çıkılu· 
itli tarilıf yle bildiriliyor : sa, köylünün elinde 417 kuru o 

. b bir para kalır. 
Suriye Çiftçiler kongres~h ü- Bugünkü aşar kanununa göıe, 

liin Suriyeden gelen u:ıur~ 3
.s- mahsulün sekizde biri hükumete 

lırlı toplanmış ve çiftçılerın elım aittir. 

Vaziy~.tini Dô Martelin hareket·i·n · .Bu arazinin 4800 kilo huğı:ley 
dan evvel kendisine anlatmak uze· istihsal ettiğine göre, hükfu:netin 
re bir heyet seçmi~ti. Heyet Dö öşür için alacağı miktar 600 kilo 
M.artelin hareketinden iki l!aet ev eder ki buann kıymeti 300 ku-
vel kendisiyle görüşmüş Vt'! va~i-

1 l ruıtur. 
Ytti müıbl't riyazi rakam ır a Ancak hükumet, aıar borcu-
iıah etmiştir. d d . misaller nu aynen almaz. 926 sentsio e 

H"yetin göster iğı çıkın bir kanun mucibince ve o 
d .. n bir tınesi audur: "' zaman huğclayın 100 kılosu 175 

Suriyede 8 hektarlık arazi va· kuruş heıı.abiyJe köylüye maktu 
8•ti olarak senede vasatı 4800 . 
kilo buğday mahsulü verir. Buğ- vergi olarak tarhedilmişu. 
dıyın yüz kilosu bugünkü piyasa İş hu kadarla da kalmamış, 
:ı 926 da frangın birdenbire suku 
uıeıiodea 50 kuruş alton parcl-
dır. (Osmanlı altunu yüz kuruş tu üzerine bu vergiye bir misli 
itibariyle) 2400 kuruş tutan hu daha ı.ammedilmi§, yani huğda 
lllıhsuldea hayvanata verilen yem, yın hP-r )ÜZ kilosu 350 kuruş he 

Ya k l k 1 -Geriıi dördüncü sahifede -nagma ve hiçim iıası o ara ~ 

iktisat Vekilimız 

Mahmut c~ıaı bey Zongul
daktan Ankaraya döndü . 

iktisat Vekili 
Celil Bey 

Ankara : 22 ( A. A. ) - lkti88t 
Vekili Mahmut Celal bey ve rf'fa· 
katindı·ki zevat bugün sabahleyio 
saat yf'dide otomobille Zonguldaktan 
harekı•t etmişludir . Vekil bey Ge
rede, Bolu heyetiJe konuşmuş ve 
bir müddet de Kızılcahamamda te
vakkuf ederek akşam saat 21 de 
Ankaraya avdet etmiştir. 

Birinci umum müfettişin 
tetkik seyahati. 

Diyarbekir : 22 ( A. A. ) - Bi· 
rioci umumi müfettit Hilmi bey 
kendi mıotakası dahilinde uzun bir 
tetkik seyahati yapmak üzere bugün 
K11raköeeye hareket etmitrir • 

Diyarbekirde 
H.ılkevi köycüler komit~si

nin faydah yardımları • 

Diyarhekir : 22 ( A. A. )-Hal· 
kevi köycüler şuhf'sine ınc>nsup 25 
kişilik bir heyet köylerde uzun tet· 
kiklerde bulunmuş, köylülere kinin, 
ilaç dağıtmış , Örnek köyü ittihaz 
ettiği köyünde evleri e1hbi bir va· 
ziyete sokmak ve sokakları düzelt· 
mek için köylüleri faaliyete davet 
etmiştir . 

DlkkatDer: 
Gece ve doktorlar .. 

Dün bir arlrndaşumz bize şu 
şlkdyclle bulcındu : 

" .. /Jir Jıastam vardı . Gece 
bira:. fazlaca ra/ıatsı;:landt Dok
tor gellrtnıek icap etil. Kalktım, 
tabelcsi olan bir kaç doktorun 
kapısını çaldım . Yakıt haylice 
ilerlediği için olsa gerek , her 

müracaat elli!/im kapıdan menfi 
cevap aldım ve nilıayel çaresiz, 
lıastamrn başına dönerek sabah 
gcineıinirı doğmasım bekledim. 

Acaba $lhhal ve içtimai mu· 
avenct mıidr1rlciğı1 /~eczahane
lerde yaplıf/ı gibi , serbest dok
torlar arasmda da ihtisaslarına 
yore bir gece nobeti wmlti koya
maz mı ? diye dı1şt1ru1yorwn . 

Rica ederim • bu halden ve 
bu lekllfterı aldkalı makamları 
bir kere haberaar etseniz, belki 
bir çare bulurlar .. ,. 

Amatör işleri 
En Kısa Bir Ztfrlla11d<1 Ha 

zırlancr . 

Foto Coşkun 

Parlementolar konferansı 

Muhtelif devletlerin murahhaslan birer 
ikişer istanbula gelmeğe başlamışlardır 

~~-------·---------~-. 
ilk toplantıda B. M. meclisi reisi 
Kazım paşa nutuk söyliyecektir. 
İstanbul : 22 ( A.A ) - Şeh 

rimizde toplanacak olan otuzun-

cu beyn"lmiltıl parlementolar 

konferansına iştirak edecek mu 

rahhas heyetlerinin bir kısmı 
dün ve bugün gelmişlerdir . Ge 

ride kalan heyetler de yarın şeh
rim;ze muvasalat etmiş buluna· 

caklerdır . par lementolar konfe

ransnın hukuki, siyasi, sıhhi ve 

içtimai mubt .. lif emniyet ve tah
didi teslihat, müstemlek1J iktisn-

di ve meli komisyonları yarın 
faaliyete geçecelı;, hu suretle kon
fer•ns fılen vazifesine haglamış 
bulunacaktır . Konferans heyeti 
umumiyesi ilk toplantısını Pazar 
ttsi güoü saat 15 te yapacakur . 
İçtimaı konsey reisi açacak, hü· 
yük millet meclisi reiıi Kazım 
paşa hazretleri de Türkiye namı
na bir nutuk irat huyuracnklar-. 
dır. Konferans, riyaset bürosunu 
tegkil ettikten sonra çalışmaları· 
na başlıyacaktır . 

lran, Mısır ve Suriyede 
İranda dıl inkilabı - Mısırda çekirge 
afeti - Emir Apdullahın kaypaklığı 

Tahrıo - Türkiyedfln avde ı 
tinden sonra Şah hazretleri Acem 
dilinin islihı için mllhim teşeb. 1 

hüslerde hulunmuı ve ilimlerden 
mürekkep bir heyet seçerek 
faaliyete geçmiıtir. 

Acem diline girmit olan ec
nebi kelimeler çıkarılarak yer 
!erine öz Farisi kelimeleri ko
nacaktır. 

Knhire - uçkun halinde 
gelen çekirge sürüleri Mısırı 
ba§tan haşa istila etmiş ve ye
şillik namına bir şey bırakma· 
mıştır. Zırar ve ziyan on mil
yonlarca İogiliz lirasıdır. 

Kahire - Mısır hükumeti 
kendi müdafaası için İngiltereden 
bir kaç tayyare filosu satın al 
mıştır. 

Berut - Burada bulunmakta 
olan Hus ticaret heyeti Tarablu
sa giderek Suriye ve Lübnan 
yünlerinin naklini tetkik etmiş· 
lerdir. Heyetin satın aldı~ı yün 
95 hin 800 altın lira tutmaktadır. 
Bıı yün Rus vapurhriyle savk 
edılecektir. 

~am - Kral Faysalın cena· 
usinin Bığdada nakledildiği 

Trakya Valileri 

1 brahim Tali beyin reisliği 
altında toplandılar • 

_..___.. 
Edirne : 22 ( A. A. ) - Bugftn 

saat 8 de açılacatı bildirilen Trakya 
valileri içtimaı, umum Mf. lbrabim 
Tali bryin riyasetinde ve iktisat Ve 
kaleli tarafmdao gönderilen alaka· 
dar zevalin da hazır Lulunduğu bu 
toplantı,lbrahim Tali beyin bir nut
ku ile açılt!ı. Bu toplantıya Edirne, 
Çanakkale, Kırklareli, Tek.irdaıı va· 
lilerile yüksek İktisat meclisi aza· 
sındao Fortunzade Murat bey ve 
her Vali ile birlikte g .. Jen Nafia ser 
mühendisi ve Ziraat, baytıtr ve Ma
arif Md.leri lt>fkil etmektedir . Bu 

günün yıl dönümü Şamda büyük 

merasimle tes'it edilmit ve Suri- 1 

yenir, her tarafından gelen hatip
ler tarafından merhum un Arap 
milletine yaptığı hizmetleri sa
yan nutuklar ve hitabeler okun· 
muttur. 

Berut - Ammandan verilen 
bir habere göre Hicaz ile Y amen 
arasında çıkan son muharebede 
Şarkulerdcn Emiri Apdullahın da 
pıtrmagı vardır. 

Doğru haber alan bir kay
naktan Hızdığın• göre harp çık
madan hır ay rvvel Emir Apdul 
lah ile İmam Yahya arasınd.ı 
yedi maddelik gizli hir muahede 
imz.lanmııtır. 

Bu munhedenia hulasısına 
göre, iki Arap emiri, İbnissuudu 
Hicaz ve Asir kıtalarından kovarak 
Hicaza emir Apdullahı Krı1l nasip 
etmtk ve Asir kıtasını da Yemeiı 
topraklarına ekl~mek için ittifak 
etmişlerdi. 

Ancak harp başlar başlamaz 
Emır Apdullah verdiği imzaya 
rağmen muabedeye riayet etme
miş ve Yemeni, ibnuseuud. karşt 
yalnız bıoıoft bırakmıştır. 

Sanayi Programı 

Tatbiki hususunda bir heyet 
Vilayetlerde tetkikat 

yapacak. -Ankara: 22 (A. A.) - Beşse
nelik sanayi programına göre İ§
lettirilecek madenler hakkında 
tttkikatta bulunmak üzere Profe 
sör Franik, maden umum müdll
rü Bekir Vehbi, Baş müfetti§ 
Müh«"ndis Abdullah Husrev, 
Altuo arama Md. Hadi 

beyler yerın İzmire hareket ede
cekler ve oradan başlıyar•k Mar
din• kadar muhtelif yerlerde tet
kiklerde bulunacaklardır. 

Bulgar Kralı 

Japon murahhas hayetini 
kabul ederek görüştü •. 

Sl)fya: 22 (A. A.) - Kral, İs 
tanbul parlamentolar konferansı
na iştirak edecek olan Japon he
yeti reisı Marki Haci Sotıka §e · 
refine bir ziyafet veıilmiştir. 

Ayni konferansa gitmekte 
olan Rom1Dya .Mecfü:i meb'usan 
reisi M Savean<l bu sabah Sofya· 
ya gelmiştir. Bir gUn kalacaktır. 

Kuyseri ve Muğlada Bele
diye intihabatı hazırlıkları 

Kayseıi: 22 (A. A.) - Beledi 
ye intihabatı faaliyeti hararetle 
devam etmektedır. 

Fevkelade içtimaa davet edi 
len Belediye meclisi iotihabınn 
altı gün zarfında icrasını karar 
altına almış, intihap defterleri 
bugünden itibaren talik edilmiıtir. 

Muğla: 22 (A. A.) - İntihap 
defterleri Belediye ve hükumet 
dairelerind,. allı gün kadar kal 
dıktan sonra askıdan mdiıilmiş 
tir. Asılan deftere göre Muğlada 
7500 kişi intihaba iştirak ede
cektir. 

Kayseri kazalarında 

C. H. fırkası reisi 
tetkikat yapıyor 

Kayseri : 22 ( A.A )- C. H. 
fırkası reisi Kayseri mebusu Re · 
§İt bt:y kazalardaki Belediye in · 
tihabatında fırka faaliyetltrini 
tetkik etmek üzere kazalara git· 
mittir . 

Dört haydut 

Nevyorkta b1r bankayı 
basarak soydular 

Nevyork : 22 ( A.A) - Dört 
haydut bir bankayı basmışlar ve 
orada bulunan bir kaç kişiye ke 
lepçe vurduktan sonra 42,000 do
laragırıp savuşmuşlardır . 

Sovyet hükQmetinin 
bir tekzibi ____ ___,...._ 

Moskovıı : 22 ( A.A )- Man· 
çuri hududundaki Sovyd kuv 
vetlerinin geri alınacagtu. dllir 
baricte dolaşan şayialar katl ola 
rak tekzip edilmekt~dir . 

Almanyadaki Yahudi-
lerin miktarı 

Berlin: 22 (A. A.) - Neşrolu· 
uan bir istatiğe göre 166,.934 ta· 
rihiode Almanyadaki Yahudile
rin miktara 368,264 idi. Bu mik
tar 925 senesinde 404,446 yı bu
luyordu. . 

lrlanda 
Mavi gömlekliler reisi 

deijişti 

Duhlin : 22 (A A) - Moıvi 
gömlrkliler fırkası riyas tine 
Cı-nar•I Oduffinin yerine M. Kro 
nin gelmiştir. Serbest İrlanda 
hükumeti sabık icra komitelİ 

1 

toplantıda um~mi Mf. li~ ha' mü
ııaviri ve .ı\dl\ ve emniyet mötavirl 

1 

Osman bey de bulunmakta idi. Her 
Vali kendi viliyetinin ahvali ikti-
aadiye ve 11iyaeiyesi11in birer hü· 
laeasıoın yapmııur . İkiod ıoplaou 
öğleden sonra taat ikiye hır•"•l~ıt· 
ur. 

Türk müsün? 
Dilini Türkleştir. 

1 reisi M. Kosguy birleşik İrlanda 
fırkası riynst-tine geçmtktedir. 
Ceneral Ociuffinin ı stif sı fırka· 
nın dığer azaları ile olan ıhtt]if. 
tan doğmu~tur· 



Sahife: 2 ... 
Tifo ve korunma çareleri 

Tifo en ziyade Sili 25 yaç ara 
11nda görülürse de 40 yaııoa kadar 

zuhur ettiği gibi, daha yaşh kim· 
selere de isabet edebilir. Çocuklar 

tifoya nisbeten daha iyi dayanabi 
lirler . Y •ıhlar Ye şişmalar içia 
tifo aynca ttblıkelidir . 

Yazan : Dr /ffan Naim 

lenen, deniz hayvauatile de has
talığın bulaşabileceği gözönünde 
tutulmalıdır . 

Hiç ihmal edilmemesi Ja11mge
lea bu kadar umumi ve şabsi ted- 1 
birlere rağmen tifo gıbi, her mem· 
lekette ve titr ıchirde yerleşmi~ 

Sazan tifo hafif geçer . Baş olan hastalık, zaman zaman küçük 
ağrısı , iştihasızlık , kmkhk , ak- salgınlar yap call sur~Ue , baş kal-
şamlau yükselen ufak bir hararet dırabilir . 
biç tifo ıüpbeıı vermez ve şahıs 

1 

Buna karşı yapılacsk en mües· 
biraz ğayretllyse , işine gücüne sir ve kati tedbir , hır .tek vaka J 

bile devam ~der . Fakat bu ufek ı karıısınas bile, hemen o muhit hal 1 
telakki edilen rahat11zlıklara tedbir kıbıa , bütüa say<lığımız te mizlik ı 
almamanın cezası çok paba,lı, hatta ı kaidelerine riayet c mekle beraber, 
bayat ıle ödenebilir . tifoya karşı aşılanmaktır . Burada 1 

Böyle ayakta dolaıabilecek sabhi teşkilitm ğöıtereceği yar · 
kadar zabiren bafıf olan hastalıkta . tfımlara herkesin koşması ve has 
barsak afeti çok derin olabilir . ı talık ıavapndı hisse alması lizım 
Günün birinde korkunç bir bar- 1 dır · 
sak kaaamasile iş mey.dana çıkar. G!yet ~ıym~lli ve en emı o bir 
Ve ıahıs çok ciddi bir t hlikeye koruma yolu olan aşr (ölmüş tıİo ı 
uğrar • mikroplarahı vücuda saçarak , uz 

Bu tafsilatla , yıkın 9e uıak viyeti hastalığa karşı tesirsiz kıl- 1 

tehlikelerini ve ığnhğım canlan- mık) şabıı ve cemiyeti korur ve 1 

dıı mak iıtediğim bu mühim basta- kurlanr . Bi t' r 'hafta fas ıla ile üç 
lıktan DHıl korunmalı?. küçük tırıngauın vrr~ ct ği küçük 

Bu , yukarıda baatahğan baş · rab:atsızlıklarthn kaçınmak bır 
laşma tarzı ve yoluna dair verdi- 1 hayata veya biç olo zsa hafta .. 
ğım iZRbattan kolaycı çıkar . Ma larca , aylarca yataktı yatmak su• 
demki hastalık mikroplan , ancak reıi le sıhhi , ıklisaJi ~üyuk ziyan· 
yemek içmtp yolunda11 vücudumu lara mal olabıliı . Şırıogıt surehlt 
ze girebilir . O halde yiyeceği- aşının koruma ka bilir.cti ikı seneye f 
miz ve içeceğimiz şeylerin , ve İ kae!ar devam ederse de ,ftbas 4 a1ık 
bunları koyduğumuz yemek takım zuhurunda her sene tekrarlıınaıuı 
larımızıo emia , cJlerimiz ve iğ icap eder. Afının yapabileceğı bir 
ztmızın hilbasaa yemekten evvel kaç saatlik Tahetsızlıktan çeki 
temiz bulunmHı ıarthr • Dt>nler • şırıoga yerine ağızdan a 1 

Kendileri basta olmadağı hal hnması mümkun , fakat daha kısa 
de , baraaklarmda tifo milcrolıu bir müddet (3 6 ay kad•r) koru- ' 

ta§ıyıp ı~çabile~ek., tifo geçir~~ l yao tifo aşısı hapları ku\lanabilir
veya geçırmemıı kımsrler olabıle- ler . Bunlardan üç gün sıra ite , 
ceti dilşünülürse , bunlarıa defi heT salJah ac kartuaa ve kRhvalt&-

ı 

hacetten sonra alelade yıl..odıkla- dan yarım saat evvel birer bap 
rt ell rUe tutacakları yemek takım- almak , ~n ufak bir rahatsızlık 

lan vasıtaaile h11talığı pelıila salim vermeksizjo tifodan , bir salgın 
kimselere verebilectği aclaşılır . devr~ıl içiade insana korur . 
Bu itibarla ğerek umumi yerler -Akşam-
gerek evlerde çalııao bilhassa bu 

sınıf kimselerin , evvelce tifo ge Eh 1 h 
çirip ğeçirmedikleri soruşturul- 1 ay~pn sahşları 
mala •e tBpbeli h111lerde büyük 
abdesllerinde tifo mikrobu ••attı
mahdır. 

Tıfo zuhurunda sirayetin meni 
ve korunma için yapılacak ilk ted
bir , •akayı o mahallin sıhhi işle 
rile meıgul olın resmi makama 

haber verilmesi mecburiyetindedir. 
Bu, hekimin vazifesi olduğu kadar 
aile ıeisinin ve ber münevverin 
ıçlimai bir borcudur da . 

Tifoya tutulmuı kimseleri~ 
ayrı tutulmaaı zaruri olduğu gibi, 
ıüpbeli .kimıelerin de iid•iOde 
bulundurwmHI icap ed_er. 

Tifo nekabatiade onlar , b11-
1a1&• bitti diye en az iki •ydan 
en.ı mektep ıibi umumi mabal

rlıaio arasana kantma· 
.. Daha emin olmak içid 

'bi kimselerin blyilk ab• 
tlerinia muayene1e tabi ulu 

•asa •e mıkrop garülıne<hgi falc 
clirde 8RalC teblikesız a<liledılme 
~lazımdır. 

'Tifo ile bulıtık , Jilplili olan 
..... ,...r ıey (çamaıır, ylltak tıkımı , 

:e.t.:r , idrar , balgam , maddei 
ite v• hanların ctlk&ldüp al:f 

kaae~er , lizımllk , tBktlr6k 
~üa111 , kaplar , kaşıklar , ·Har 

klar , tabıkJar) feuoi ıurette 
iflenmelidir . 
Kayu ve ha fi me~ba suları ve 
Jolları ıakı bir teftite tabi tu· 

talmılıdır . 
StH iyi kayn11tılmalı t çi yenen 

9eyYalara kartı , bi1ba11a b11ta
hlı t•kttiı zamanlar . çb\ titiz 
dana maltd1r • 

İNu lluuratınıo glbrf! ola 
,.le ıebze tatlalarına ve ~yYe 
ba .. el'İtle dllclhaelİ mebedil-

ir . 

"İl Popolo d' İıalia,, dan : 
Prof t sör Jaonssing 1 beyqelm.i 

lel zira~t enstitüsü bült~ı ıode , ci
hanrn ehli hayvan ser~~ tine dair 
eoterespo b;r iıtatiıtik neşretmi.1· 

tir · 
Bu istatiıtiğe u,zatıan l9l8 

ile 1932 arasında , . .ctlJan piyas.· 
l•ııoda a11tılmış qJaıı beygirlerin 
~dedi oo l;;eı ~ilyondUI' . 

Beyaetmilel piyasararda sah•
mıf olan sığır b&J.Yalannın 'Adedi 
de alta yüm elli milyondur . 

Koyuaı , keçiterin Hl!Jı adedi 
de altı y6z elli milyonu] bul 
muttur . 

ltalyad~ Turistler için 
kolarhklar 

u&l.Popole d' ltatie,, dan • 

ttNl!~CQ rı is ~ ak 
luoJJ ~d~~ ~anuo neşre mış 
tir • B~ k,nup sayesinde , İtal1aya 
ğ'e(t>il •rurhfete f'Pnl tcoliylılfar 
gösterilmekttdirr 8ti lıoLıylJ'dar 

iki k11ma ayrılar . lfiriJi pasaport 
ve vizelerin resimleri ve dığeri de 
oteJ qotlarıaJ ait rüaumdur, Bu 
kıau,n mµ~i~c~ t~ıı.hi ıpelllJ! 
ketl~indpn ı~~ turiat~n pa 
aapo vizo rü,ııtqıııu azaltıJm•ıttı , 
Mi~fj.ı;Je.~p.,n aluı~IJta olan r~· 
ıj.ml~ Turi•tl~rdep aalanuyac•k 
tır • 

.-...; Aa-f a filimi erinin ........ 

Her çeşitte.o , en t• 
:relerini çok ucuz fi
y 

nlilr ~idye , iıtirid,e aibi, , 
dnin dikilen IQ1111 ıularile lftr. ,_ ..... _.._...&ı....iııilııııiiı~:..;.;.;.;;;;._..ı. 

( Tftrk Söztı ) 

1 
ŞEHİR. HA.HE~ LERi: 1 

~----------------
933 Yılı içinde 

Vilayetimiz içindeki hümes hayvan
larının .. vekunu 839336 dır. 

933 Yıla ıçinde viliyeıimiz ddd kömes bayvanatına teıkil eden 
tavuk , kaz , ördek • bir.ı<li, güvercin ve diğer kuşlarla bunlardan 
alıaan yumuıta miktarı ziraat dairesinçe şu suretle tesbit edilmiştir. 

Kümes bayvanah yekunu Yumuta yekunu 

Şehirde 121212 3538243 
KövJerde 031193 0153791 
Tuzla a 003095 0448600 
Karata~ 006822 0833543 
Kozanda 012256 0528.!J90 
KAdirlide 522700 0000000 
Karaisalı da 023410 23000 
Fekede 033000 4380000 
Saimb(lylido 026000 3900000 
Osoaniyede 019358 0482961 
Dörtyolda 046032 0338950 
Ceybanda 012169 0250540 
Bahçed6 08089 0036725 
Buna gör~ küpıes hayvaoııtıoıo umumi yekunu 839336 ve yumur

tanın adedi de l 4;91S,143 dür . 

Şehrimizde geçim 
811§ nüfuslu bir: aile ayda 

ne kadar para harcar? 

'Şehrimiz tica:-; ve sanayi oda 
sının tanzim ettiği sekiz aylık rnu
kayaseli bt~ raporuna gö•e şebı-i 
miidt- otursa b:?ş nftfusbı bir aile 
nin 930 eenesi geçımiııe endeksi 
BTaıında yftzdlf 32 gbh r· o~san'ık 
vardır . 

Endı kse göre ayııi ailenin 930 
dairi aylık masrafı 110 İİra 72 ku· 
ınt oispetiode ik'"ıı 934 seı esinde 
75 lira 37 k•ıruştur . 

Eo çok azalı§ farkt gıda madde
lerinif cdlr ki buda ylizde 47, ışık, 
komür: onufi ve temizlık medde
lerinde yüzde 33 ve giyecek, mo · 
bily• ve kiralarda yüzde 17dir · 

Urfa meb'nsa, Refet B. 

Uıfa meb'usu Refet Bey Ur
fadan şehrimize- gelmiştir. 

Kadirli kaymakamı 
1 

Kadirli, kaymakamı Rifot Bey J 
mezndiyethl şehrimize gelmiştir. 

Kozan kaymakamı geliyor 

Kozab ICaymahmlığına tayia 
~dilen f481il bey'io 22 eylülde yeni 
vaz,fesi başıfı8 gitm~k üure Ediı
o-ederl hareket ettiği vilayete gelea 
bir telgraftan anlaşılmıştır . 

iki ecnebi tayyaresi 

Dlin uat dokuzda bozota Bze
rinden Oltı\:rıla istikametine doi· 
ru haori devlete ait f>u1ımc1uiu 
ahlaıılalmıyan iki tayyarenin gtç
ıiğı viliyete bilduilmittir. 

Dair,ı,rd~ çahşı;na 
saati eri 

Bug~4;:iiba';en hütfü, da 
irelar ~mı slilt*ri fU suret 
le değiştirilmiştir : 

Öğlen;csnce 8 -... 12 v~ öğle • 
den sonra l3,3Q,- 16,00,da key 
fiyet daire müaürlerine tebliğ 
eda~i§1ir. 

Koza arabltları 

K6ylerd~n ıehre soa gDnler 
içinde çok miktar<\• koza gatiril 
meğe~ brılaamıfhr. Zabıtai Bele
diye aeyr ve Aefeı memurluiu 
1CMlarda her b•nri bıa intizamıız
hp meydan verilmemesi~ için li·· 
zımgeleo yerlere m"murlar ftoy
myıtur. 

Zoru ne im ş? 
Çiaerlı maballesinde Olursa 

ameledtn Abdullib evinde l>iriai 
nrboı olarak umumh.nade baiı· 
rıp Çtilldıtından yakalunaıt :ve 
laaklıuada kanaat takibata beılan-

mııtt..-. 

Yeni İran konsolosu 

Dün Vah vekilini makamın
da ziyaret ederek görüştü 

Şehrimiz İran konsolosluğuna 
tayiu edilen İsmail Han ıehrimize 
gelmiş 11e dün eski Kotısolos Fe-

rit Pak Mırza lsmail Han ile bir 
l!kte vıiiyete gelerek Vali vekili 

O:.mın Nuıi heyi ve vilayet erka 
1>ıoı ziyaret edtrl!k görütmil§tÜr . 

Hafif grip salgım var 

Me•sim dolayısiyle şehrimizde 
hafif grip salgını Laş göstermiştir. 

illallah bu kokudan! 
.....,,......_ 

Kuruköprüden baılayarak ta 
Kolorduya kadar uzanan cadde· 
den gt çerken insanın adeta ciğer
lerioe iiliyen , başlDI döndilren 
berb•t bir koku duyuluyor . Su 
kanalları o caddedeki lağıma bağlı 
bazı fabrikalarıo yaktıklara ıey 

ı,..rdeo çıkan bu kokudan şikayet 
elmiyen yok . Hele yeni istasyon 
asfalt.caddesiui kesen dört yol ağ· 
zıudan geçenler bu boğucu gaz 
kokusundan baı ağrısına kalıyor . 

Ya sonra dediğimiz yolun iki 
tarafında evi olan talisizlerln çek
tiği .. Muhakkak ki bunlara ağız 
tadiyle yemek yemek, batta rahat 
uyku uyumak nasip olmuyordur . 

Memlekette sanayideg , tica 
retten , ber ıeyden , her ıey:den 
6oee 11bhat iti ıelir . Giı göre 
göre blllcın sıhbatani bozan ve onu 
lkr an taciz eden bu kokuya ala 
kalı makamlar artık her ne baba· 
ııaa olursa olsun bir çare bulmalı! 

Kuluçkasıı 
yumurtadan 

Sıcağın t.,.sirile bit 
çıkdı 

civciv 

Mite.bbit Abmet ığanıa fırı · 
nıada çalııan bir amelenin bir 
kutu içinde uaottuğü yumurtadan 
bir cifciv çıkm11tır. kutu fanma 
kcnaı anda balooduğundan sica -
ğın tesirile cbciv çıkmııtar. ciY · 
civ- satchr. 

Pide ekmeği 
~ 

ikinci nevi un fiatl ve bi~ mik · 
tar düıtDiilnde"' pide ekmejini:Q 

kilosundan yirmi para indirılmek 
suretile alh kyruıtın aatılmağa 
hatlanmp. Bonoa kilo.unun 
btt buçuga kadar dDıeeeği umu 
luyor. • 

Birinci nevi undan Y•P•l•ıa ek
meklerin kiloıu yine eskisi ribi 
75, kuruttur , 

Finikenin içinde 

- 21-
İki evvelki yazılarımda Finike 

Merakll sı1twı : 

,-Odun kum 
1 elbise 

nin dağlanndan ve dıı tarafuıdan ___.... 
ve bahçelerinden bahsetmiştim . Ham maddeleri d 
Bu gvün Finikenin iç tarafına anla. 1 rik için mütemadiyeıi 
lacagım ; , manya dokumağa ait 

Düz bir yoldan ilf'rliyoruz . ı men hepsi tıprdan 
Etrafımızda sazlıklara ve batak· dir · Nitekim bu g8D' 
hklıra r11atlıyoruz . yer yer, dönen hariçten yüzde yiil 
dolaplardan bahçelere bol , bol pamuk , yüzde dok.-
su ahnmakta .. Karşıda güzel bir 1 ve yüzde 800 mikdı 
koy :~ Finike kuyu r. hafif bir ithal edilmektedir • 

Bu rakamlar kar 
meltemin oynattığı dalgacıklar , 
b 

alimleri dokuma mı 
eyaz köpükler icinde ve sonıuz 

çok çalıtmıılar ve ni 
sıralar haliad~ yekdiğerini koğa · 1 • • 
lamakta ve Hbili kucaklamakta 1. dao yapılan ?ar ne~ı 

Finike · bilhassa kereste ibra- yafı elde elmışlerdıt. 
d · '. . . denberi kimyevi utnl 

ca_tkmt adn ıyı ~ırak~az~ond. M?hhım de bulunup tecı übeıl 
mı 8r a Cevaz UtÜgÜ C 1 raÇ f . v· L 

d Ç 1 
'k .

1
.•. k l I smıne ıstra elya11 

e er . e h cı ıgı ve porte a cıhğı A d k d • -·' 
d ld k .1 .d d' F' 'k . ıuoı o uma ma ~ 

a o u ça ı era e ar . ıoı emn Al d k 
t k l l kt 

·ı . · . manya a umaıa dl 
por a acı ı a ı erı gıtmıt , meı· 
meşhur yerleri : ( Hasköy - Çer· ıey yapı~mağa hıtl 
Çı• F' •1: • d' h il . hassa Vıatra maddet• o - ınlK;enın ye ı ma a eıı 

F k 
....,. rıştarıJ.arak dokun&JI 

ve ini eye bağlı verme nahiyesi) 
dir . Buralarda ' takriben , 31,000 etbiıelik kumaılar 
adet ağaç vardır . Senede 15,000,- mel olmakta imif . B• 
000 adet kadar portakal elde olun yumıakhğına diyecek 

harareti nakil olmad 
maktadır • 

Finikenin içi , dıtı tabirlerini 
kullandım . Finikeoin . dıı taraf. 
ları ne kadar iyi ise iç tarafı da 
muhakkak ki o kadar fenadır J. 
Bilhassa lokantalar !. Bunlar · le.im ' bilir ; Finikeye belki de pek az 
müşteri g~ldiği için , elluine bir 
fırsat geçince . ondan azami ıe· 
kilde istifadeye çalıtıyorlarl.. Ba
kamz ; ıize bu hikayeyi anlatayım: 

- Finike civarandaki tetkik 
lerimizi bitirip de öğleyin ıebire 
döndüğümüz zaman bu lokantaya 
uğradık • Basit bir yemek yedik . 
Heaabı iıtediğimiz zaman, bizden, 
10 kuruıluk bir tavuk için tam 
75 koroı para istediler ve aldılaı!. 

Buna itiraz edecek olduk . Al· 
dıran, djplayen olmadı . Biı tavu
ğa ; cılaz • mendebur , etleri lce· 
miklerine ya~ıımıı , bir iskelet 
haHne gtlmiş , yağıız bir tavuk 
için tam 75 kurut l?l Jnaaf , a ca 
nım ?I .. insan İstanbulda , Anka· 
rada bile bu parayı vermu . 

Aman 1 arkadat .. Fioike gibi 
yerde bir tavuğa 75 kurut nasıl 
verilir? .. dedik . Sinsi ve alaycı 

bir gülüt il~ karıılaıhk l.. Bu işle-
re -Adaoada olduğu gibi-, mem · 

leket belediy~ıioin vazı'yl't etme· 
si lazımdır . Yoba, Finike gibi 
ilerlemeğe ve zeogioleımeğe cid 
dco çok liyakatli ve elvf'rişli bir 
şehrimize yolcuların gelmesi ve 
kalması ihtimı.lleri çok azalır . 
Ve her yolcu , haklı olarak Fini
ke de deiil Elmala da kalmığı 
tercih eder ki bu , bittabi , bizzat 
Finikelilerin arzu etmiyecekleri 
bir keyfiıettir • Mal6mya, bia aea 
gin dejil fakir insanlarız • 811-
le bir tavuk için 75 "urttı v11 · 
recek olunık, iki aGnde iflis har 
rağuH çekmemiz lizımgelecektir 1. 

Madenoğlu Ragıp 

Anasım dnğ~n hayırla evlat! -Hanedan mahall,.ünde otoran 
Turan adında birisi kendisine da· 
rılan anası Halimeyi diilüp baba 
sı kör Hakkıya da bıçal< çekerek 
tebdidatta6 buluudvjundan yaka
lınmıf ye tahkikata baılınmııbr. 

Polis~ çatmış 

Hakkında yakalam• müzekke
resi bulunao Ye hurriyet mabaHe-

• sinde oturun Mehmet oğlu Bttml 
kendinini yakalamağa geleıı polrı 
memuru el' lal efendinin &zerine 
büctm ederek elbilll!ıinia yalca 

f smı ve lcoll~ını yırtmBkla berli 
ber feaa .azlt&r sarf.t ıur tile haka
rettede bu.kmduğondan yakalau • 
mıt ve cuınburiyet mtiddei uma• 
militin~ teslim edılmittir. 

Budun'un birliOi, dil 
blrliQI He kurulur 

kadar ııcak tutabilir • 
si de çok güzel duruJ 
manlar Viıtra doku_. 
hariçten getirilen do 
leriaden mümkün ID 

lacaklırını ümit etmt 

Hava postası b 

Şimdiki halde 
gün Ankara - lstall 
hava posta seferleri 1 
dır. Aldığımız mal 
eylulun yirmi üçüocii 
nünden (dünden ) i' 
h&f tada bir gün olın 
s ..ıf erler Di.rarbekir'tı 
tıluc~k ve İstanbul 
- Diyarbekj.r hava. 
lrri boşhyacaktır. 

Ankara - Diyar 
da ilk ckfa olarak y• 
hava posta seferi bir t 
hiyetinde oldoğuodao 
ıçin yolcu alınmıya 
posta nakledilecektir. 
seferinden iyi ne~ 
takdirde her haf tn pa 
gidi§ Ve pazartesi gfill 
mak üzere haftada bir 
postalaıı muntazaman 
devam tdeeektir. 

Halen İstanbul 
arasında tatbik edil 
hava postaları tarifrll 
üzere bu tarife yalın• 
postasının yapıldığı 
zartesi günleri §U su 
cektir · 

30 eylill sabah 
Yetil köy~aen uça 
tayyered 9~40 ta E 
cek ve 9,50 dtı Etki 
karak on birde A 
cek,• OD biri OD gefC 
kaı)grak OD. Üçte 
cek, on üç buçukta 
kalkarak on dokuz 
yarbekire ınecektir. 

Ctnevre: 22 (A.A)' 
ticarttine ait mesel.eri 
etmekte olan bqinci 
Çin 111ö1Del8İlilıi 
Mumaileyh gayrime 
miktarının eksilme 
dan dolayı teessüf 
mıdeyh Çi.U h 
yapılmadığı cihetle 
imıl edeQIİyeceğini 
Çiade Avıupadan ı 
inlerin mü.t~dit d 
dere edilaait oldtııi'f 
maıq.r. Binşeoalejla 
topraktaruıa ithal 
ve tsmllıli maddel~ 
ıııilletten ziyacı. ı · 
ma7a. Jıakhdıf. 

B 



Sahife ( TürkSöd) 

'~T~u .. ~r~k~ı.7h~t- i~la.~l-=in~d~e__.....~,_,,,,..."""""""' .......... ~::::::~~==~~~==:::::::=~~,ı::::~A~d::an_~_B_o~rs~as_ı~M~u~a·m--el_el_e_ri ___ , 
SON JIDAJIBJBB JLER PAMUK ve KOZA 

-

milliyetçilik prensipleri -------------• CİNSİ En ~ilo riy;: çok 

bildıizmir meb'usu Mahmut Esat beyin Fransa -Sovyet yakınlığı ~i·:a·.~·!~rıu:.·~uk _ K. - ~ K. s. 

Satılan Mikdar 

ı= 

Piyasa temizi ,, 

ç::ıizmir halkavinde verdiği konferans- Japonya ile Sovyet Rusya arasında ı•--.-~:~::--.~-ı ----"---•~3=2,=so--'-3~3--•-------
tıi ların ücüncüsü. İane san 
,.ı- · her hangi bir harp c. ıkarsa ... Kıevıont pi~ _____ , ____ _ 

YAPAGI 
d~ - 1 -

Fransanın , behemehal Sovyetlerin B•yaz 1 
1 1 Hanımlar. Bey leı !. 

Bugürı Türk intilalinde milli -
1 odı ·· retçilik prensipleri mevzuuou mu-
~ıı 1 la ea etmek istiyorum. 
1~ d ~ Büyük barbın sonların• oğru 
i: ~(Vilson prensipisri) diye tarih bir 

' ılışe kaydetti., Bn kılışenin mil tO 
Y'~ tlere taalluk eden muhtevası şu 
dt 1 1 : 

11
, A - Her ksvım, ber milld, 
ıi•lrnndi mukadderatını kendisi tayin 

tel" 
1 edecek, zorla ilhak yapılmıyacak · 

şt~ Bize ilişen esas da takriben 
,Aıı idi : 
1 B - , Osmanlı imparatorlu· 

k0,;i'u ouıı Türk olmıyan unsurlarına 
ok ulıtariyel tanınacak. Türk olan 

1~ksam1na da tam ve kamil bir iı
e ltildal kabul edilecek, boğazlar 
ıjll•çılıcak , 
~ Herp sonunda Osmanlı impa-
• ftatorluğu bu şartlar dahilinde bir 

,tıı ulba talip idi. (Mondros mütare
ıJiıtke si) böyls bir sulha kavuşmak 

Üaı idile imzalandı. Mütarukeden 
rbllıiraz önce (Hain Vahidettin)in ic 

"•sından bir nya iki gün evvel 
111 (Sadrazam Talat paşa)nın Meclisi 
ıJJ ebusaııı Osmani reisi IHalilbey) 
fı0 meclis huzurunda nutuklarında 

unu anlıyoruz. 

Talat paşa kabinesini takip 
tdeo diğPr kabineler de aşağı yu 

,ıılı. rı bunu istediler. 

* * • 
Jıl Harp içinde Vilsoo prensiple-
~ İni caudao beoimıeyen İtilaf dev· 
t l"tleri dünya baıbındao galip çı· 

ınca (Vilson) a arka çevirdiler. 
·,ı Onun hayalperveı likle itham etti
~ lf.,, (Vılson)prensiplerini ıave sa
,t"'c mağluplar bakl.ında tatbika 
,ıı'.lı~lkritılar. Yani kendi çıkarlarına 

lıullaqd 1lar! Fakat aleyhlerine olan 
, tıhetleri ihmal ettiler. Türkçe bir 
, darLımes•l, vaziyeti bize daha iyi 

•ıılatabilir. Galipler şunu demek 
,Jılsı!yorlardı. 
~""- (Alacağım alacak, porcnm 
ıl"' • .,ıe.ıt) 

ltıe ( Vilson prensipleri) ıathi
~ı\atında böyle bir mıymcıle netice 
e rdi. Milliyet bAlrımından Vilsoo 
- ırensiplerioin umumi Yerimi bu 

!ur . 
Bıze gelince: 

~ ( Vılsoo), Türkleri bilmiyordu. 
.ı'rıları anlamamııtı. Baoa grliyor
ltıi birlttik Amerika devletleri ıe
' ııuin Türklük hakkındaki bütün 
~ ııalümatı yüz ••neden beri aley 
ıı; İl])izde yapılıın propagandaların 
'Al b l" 'd' p·-• ıu u ı ı. 
1 Bu propagandalar bilhaslA Rus 
,ı 1 B --,, :&rlığınca idare edilırorc 0 · ugun 

1 
tiklallerine kavuşmuş olan B•l 

1 ıı davlttleri 0 vakıt bölün Av
[)ııpa Hıistiyanlığını Türk m•ZR • 

o~lrııı yıygaralariyle tahıik tdiyor-

i"Bu yaygaralar garbın Hristiyan 
llıiode o kadar yar aldı; o ka-

t bakıkat telakki edildi ki, ora
~r-ıda Türk deyince (zulüm timsalı) 
~la~ılıyordu; Maksat ta ( deli 
;{:tro zamanındaohari Rus Çar
;(R1ııa ideal, ülkü olan Osmanh 
f1Paratorloğunuo t.ksimi idi. 
,., Pıopag•ndalar zemıni hazırlı -

1i Ordu, Türk olmıyan unsurlara 
i~tık!allerini tanıtac•k ., 
; Osmanlı impraturluğu taksim 

yecanla yazdi ki nihayet keodisi
de Mora isyanında Miyolonki'de 
Yeniçeri bıçağından geçli ve ora
da kaldı . 

Aleyhimizdeki propagandalar 
yalnız kitap sütunlarında kalmadı, 
ünıversite kürsülerine kadar çıktı. 

Paris üniversitui ( Siyasi ta· 
rih ) profesörü ( Şvrl Senyobos ) 
bile bu yabancı propagandaların 

tesiri ~ltında kalanlardandır. 
Üniversite mahsulü olan bir ki

tabın yalnız ilmi mahiyet arzetme-
si lazimeden iken (Seoyoboa) un 
kitabi bilhassa Türklere taalluk 
eden alelade propagandalardan 
mülhemdir· 

Propagandaların, üniversitele
rin, bele Paris üniversitesi gibi 
yüksek b'r ilim evinin kürsüsüne 
kadar çıkmış, bilgi namına hüzün· 
le yadedilecek ayıplardandır. 

Ne yazık ki. Fakat hayat böyle .. 
Zaman olnyor ki ilim haksızlık -
larııı, iftiraların sürüm vasıtası ha
lini alıyor. 

(Senyobos) an ( siyasi tarihi ) 
zannederim ki Reşat bey tarafın
dan dilimize tercüme edilmiştir . 
Bunu uzun uzun okuyan ve baki· 
kat sanan Türk gençliğinin ııkın 
tısını dağıtmak ve ona elimden 
geldiği kadar 1Sıl doğruyu anlat
mak istiyorum. 

ı ı--,S""'i-'va'b-------ı 

safında yer almasr şart değil miş .. Ç t G 1 T 1 

1 

' Ekspres 
Pııris : 22 ( A.A > - Ajanı 

Ekonomik Finansiyer gazetesi 1 
M. Beranje'nin Frnsız - Sovyet 
mukareneti bakkında bir makale· 1 

sini nrşretmektedir . M. Beranje ı 
diyor ki : 

Moskova ile Tokyo arasıııdaki ı 
müşkilat vahimleşecek olursa Fran· 
sanın Sovyetler yanında japooya
ya karşı bir ibtilafa sürüklemesi 
gibi büyllk tehlikeden Fransız 

siyasetinin ihtiyat tedbirleri bizi 
masun bulundurmaktadır . Hindi
çini devleti olan Fransa , Japonya 
ile ötedeoberi dostluk münasebet . J 

!erinde bulunmaktadır. Ve bu mü 
naseheı leri idame etmek ve batta 1 

icabında kuvvetlendirmek istemek· ! 
tedir . Rusya ile olan itilafımız mqo-

kalmal.tadır. NeS1lki Çarlık Rusya-

1 

,. Yerli 
nıo harici siyaseti Cumhuriyetçi •--"'-----M~r-n-ta_n_e--ıı-----ı----- ---------• 

·--~"-------ı-----ı,-----
F r a asa ile beraber yürüyordu. ı•-=A,....rp,_•-------ı------ı------ıı-------'~--ı 
Milletler Cemiyeti misakın• uy- Fasulye 

Yulaf 25 5 
gun olan kuyudu ibtiraziy~ altında Delice ' '---ı----------ı 
Fransa - Sovyet mukareneti bi- ı-.,K~u-~-'-y'-e-m--:i-----l------------ı----------ı 

1 
HUBUBAT 

2,50 3 

basıran Avrupaya aittir . Ve aıli bne 
ld 

1 

Yerli "Yemlik,, Atya işlerine şamil deği ir . ı--'-'--~-...;.:---ı------ı-----
., "Toburoluk~. 

Ke:r.a iki memleketin dabili J 

siyaıetlerinde tamamiyle müstakil •-~--~----~~! Buj!;day Kı hrıs 

zim emniyetimizi tanin ve sıya- K•ten tohumu 
V 1 Bakla 

setimizi takviye ttmektedir . a- 11 1-,,.----:--------ı-------ı------ı---------1 Sisem 
kia bu Tuoa Avrupası mraelesini 
halletmiyor . Fak at pıncer menlik : ı---,,--.,=-,,=, - 5..-0-.1,..,i h-=E-:-fo-n~;ı;:-------.--~--~---------1 
tarafından mütemadiyen tehdit ~ - ,. 
edilen Avrupa muvazenesinin ida- :E ~ l--;D"u"""z-. -;:k-ır:-:m:--a:-',~. -------f-""-<----i----------

-><·~ ı-.,..,.--,---~-------~--=-~--- ----------ı 
mesini mümkün l.ılacak teminatı ..2 ~ Simit ,. 

0 ~ *"1 Cumhuriyet 

-

-

_________________ ,_,__,_,_.,_ _____ ~ N ~ n ------!-----------vermektedir . 
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Bretanyanın Gresfort maden ocak
larındaki infilakten yüz işçi öldü 

' 1-----------~S~•n~lim:::_~P~•M::.:.ı--=---------K~~~--,~·""~ 
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Hazır 7 031 S 6'.7,0 25 terliu "ln!!iliz,, -
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(Vilsono)n Tllrklük hakkındaki 
telakkileri siyasi propığandalar · 
dan başka bir şey değildi. Onun ' 
içindirki Türk olmıyan unsurları 
her ne hanaya olursa ulıuo Oı • 
manlı idaresinden kurtarmak baş-

Loodra : 22 (AA) - Bu sa- \ ğundan tahlisiye ameliye.i güçleı· ı 

bah şiddetli bir infilak vukua gel-1 miştir . Alevlerin etrafa intişar ,_,-----------~------·------,--
diği bildirilmiş olan GrPsfort etmekte olduğu bala -görülmekte- "" 

m~deninden OD altı naş ile beş a dir. Tahlisiyeciler maden içinde En gu·· vençlı" kazanç 
ğır yaralı çıkarılmıştır . Be~ ma· kalmış olan ameleyi diri olarak 
den amelesi hava bacasından sağ bulacaklarını ümit etmemektedir 1 

ve salim olarak çıkm~ğa muv~f- ler. Felaket kurbanlarının milı: · le borclanmanın SOIJ ( C) serisi 
fak olmuşlardır . H .. nuz madenııı tarınını takriben yüz kadar olduğu ' • • ka bir tabirle, Türk mezaliminden 

korumak istiyordu. Halbuki ha -
kikatte:asıl zulum gören unsur, he
le Taozimattan sonra, Tüklerdi. 

Sakat ssltanat bütün aftırlığiyle 
Türklerin hüniyetine çöküyordu. 
Bu korkunç yıkıklığı yalnız Türk 
unsurudır ki omuzlarında taşıyor 
du. Osmanlı imparatorluğunu 
Türk unsuru bekliyordu. 

Çok ağır a~kerlik vazifesi yel 
nız ooa tahmil edilmişti. Geçmiş 

devirlerin ashrliği o kadar taham
mülsüz bir bal alcnıştırki adeta Türk 
çocukları askerlik yeıına gelince
ye kadar evlerinde ana babasının 
misofıri idiler. Sonra artık bir da
ha dönmemek, bir daha göı üşme
mek üzere evlerinden ayrılırlar. 

Asker olup giderlerdi. Ana hnba
ları b.ılleri bükük, gözleri yaşlı, 
tozlu yollarda evlfülarını beklesir
ler. beklerler .. Fakat onlara ka-
vuşmadan hu fani bayata gözleri
ni yumarlardı . 

lzıııir kış/asıııda lwr'am çekilir 
Anamın babamın beli bıikülıir .. 
Davulla zıırnayı dılğürı mı! 

sa rıduı 
Askere gideni gelir mi sandın? 

Havaları milli ıztirabın acı ve 
çok acıklı destanlarıdır . 

Bundan belki yirmi ıene evvel 
( İçtihat ) mecmuasında bir iatatis· 
tik ğörmüştüm . Eğer hafızamda 
yaoılmıyorsım bu ( Yemen ) e <Sü
veyş) kanalı yoliyle giden Türk 
askerlerine aitti . 

Bu istP.listiğe göu 15 , 20 se 
ne içinde ( Yemen ) e iki milyon 

8 1\ı;er sevkedilmiş , bundan •ncak 
iki yüz yahut üçyüz bini dönebil 

miş ! 

içinde bulunmakta olao 160 amele .. 1 • t f'I"k k d 'dd t 1 de satfıg., a - d- k d" soy enıyor . n ı a o a ar şı e . 
h•kkında endışe e ılme te ır . 1. 1 k" 1 h l'd 
M d · · · · · l b' k ı o muştur ı sarsın ı o ava ı en 

cıktı • 
a cnın ıçıne ınmış o an ır aç ------

tahlisiyeci ölü Vtya ölmek üzere çok uıak mesafelerden bis!edil B k k k . ol-
oldukları halde yukarı çıkarılmış- miştir . a ıra avuşma ve zengın 
tardır · İnfilak yüzünden başlıca Eondra : 22 (AA) - Gres- mak için bu tahvillerden alınız 
galerinin tavanının bir takım aksa· ford kömür ocaklarından şimdiye 
mı çatlamış ve yerinden kurtul kadar on altı ceset çıkarılmıştır . 
muş olduğandao mütemadiy•n İki amele ağır yaralı , beş amele.· 
çökerek yolu tıkamakta bulundu 1 de sağ ve salim kurtarılmıştır. 

------------------------·----------M. Bartu 
Nazırlar toplantısında 

izahat verdi 

Raobuilet : 22 M. Bartu, reisi 
cumhurun riyasetinde toplanan 
nazırlar meclisinde Leyoelmilel 
vnziyet hakkında malumat ve 
izahat vermiştir. Meclis Yngos 
lavya Kralı Alksandırın Fransayı 
ziyareti münasebetiyle ahaacak 
tertibatı teshit etmiştir. Kralın 

ziyareti 9 teşrioevvelden 13 ttş 

rinevVPle kadar devam edecektir. 

lngiltere hükumeti 

Telgraf direklerini kaldtr
mağa karıır verdi 

Londre : 22 (A.A) Posta ida
resi İngilteredeki bütün telegraf 
direklerini kaldırmak üzore bir 
pilao hazırlamıştır. Telefon şe
bekesi esasen tnmamiyle yer ol 
tından geçtiğinden şimdi 1,600,000 
kilometrelik havo tdleri de ye 
rahına konulacaktır, telefon 
muho berelerinin tesrii için de 

Yirmi bin Asuri 
lngiliz güyanında 
yerleştirilecektir. -
Geoagetown: 22 (A. A.) -

Iraktaki 20,000 Asuri akalliyeti 
yakında İngiliz Giiyanında yerle
şecektir. 

Brezilyanın bu mültecildi 
kabul etmesi üzerine Milletler 
cemiyeti tarafından yapılan tek
lifi bu müstemlekelerin icra ko
mitesi ittifakla kabul etmiştir. 

Mısır Tayyare filosu 
Marsilyada 

Marsilya: 22 (A. A.) - On 
tayyareden mürekkep Mısır filo
su Liyondan dün akşam buraya 
gelmiştir. Filo bugüu Nise gide 
:ıektir. 

Havaniida yeniden 
bombalar patlatıldı 

% 5 faizli ve % 2 ikramiyesi oları bu lsl/krazlıı son terllbi dl' 
evııelce ilırac olıırıarı A ve B serileri gt/>i ayni hale ve lmilyazları 

lıavl be/ıerl 20 lira itibari kıymelle , lıamllirıe mrıharrer 200 birı 
lalwllden ibaret olııp, lam lalwllin 3 te birini temsil elmeldcdlr . 

Bıı talw/l/er • lcanıın mııcfblrıce ıımııml ve mıilhak bıilçP/erlı• 
idare olıımarı daire ve müessl'selerce , ulldyetıer hıısıısi idareleri 
ve belediyelerce yapılacalc mıizayede, nıılııakasa tıe 11111/rnıı• friı'rdı· 

teminat olarak ve hazinece satılmış ve scılıiocak olan milli ı•mlıi/,: 
bedellerinin tediyesinde lllbari kıymell::r/ ılzerlııdl'lı b11ş11brış kabul 
olıııııır . Tahvil ne kııporıları ile tediye/erine müteallik eıırıık. ııe 

senetler, faiz ııe llcramiyeler ve diğer mııame/Pler lslikrazın tama
men llf asıııa kadar her lılrlıl rılsıını ve vergldnı mııa{lır. 

°lo 5 faizden başka • senede liri defa gapılacak keş/delerde de 
kazanan uıımaralara ayrıca ikramiye ııerl/ecekllr . 

Bir mahkumun 
dilekleri 

- Birinci sahiefden artan -
Şimdilik aklıma gelen bu ibti· 

yuçların ba~arılnıası için büyük bir 
paradan ziyade kuvveıli bir beııim· 
oeyiş ve iti görüş kafi gelecektir ee
oıyorom. İnsanların meramı ve ça• 
hşmaları; bcr ıiirlü zorlukları , im· 

Satılık ev 
Hükı1mut konnğı knrşısınıln 

1 Seyhan soko~ındo IJalk Fırkasının 
yan kapısı kor~ısındnki olt kat 
mağezu iistii katında 3 oılıı bir 
mutbah ve büyük b ı r sofayı havi 
taş hane satılıktır . Talip olanların 
yanındaki evo müracnotlnrı. 6 1 
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kône11. lıkJarı yok edecek bir kuvvet· ·ı:ı ırının1111ıuııtmı11n11unnnun mıuıınıırmııunııııuıs ·ıu.u ı, ııuıı::n ı ıuırı , 

ıir Nitekim bapisbenenin bugünkü 1 ıı bu g •• b t • 'j 
m~raogozluk, çorapçılık ve kondu· ; ece no e çı . 
racılıktan müre kep küçük sanat 
atelyesi de böyle bir çalışmanın ı•se- 1 
ri drgil midir? i 

eczan 
Yeni cami civurıııthı 

.: 

Afiyet eczaıı~sitlir 
1111wnı1111111111ıı11ııu111 11111ııı11111ıınıııııuııınıı 1 1111ıııırııııııuııııuııııııu 

ltcekti . 
l Aliınler, edipler, şairler hep bu 

olJa Yazmağa başladılar. Avrupa 11 

. .ıa .. A.~crikaı Hır!•t!yaolık efk~rıoı 1 

- Sonu var - il ayrıca iki milyon İngiliz lirası 
sarfolunacaktır. 

Osmanlıca saltanatın diliydi ; 

Havana: 22 (A.A) - Hüku
metin bütün gayelerine rağmen 
suiknstler devam etmektedir. Dün 
gece yirmi bomba patlamış ve 
birçok kişi yaralanmı§tır. Bazı 
mahafilde mütemadiyen artmak· 
ta olan emniyetsiıdiğe nihayet 
vermek için Amerikanın moda. 
hele etmesinden açıkca bahse· 

Yapıcılığı ve eoerjieinin kuvve· ~ 
tile mübiın varlıklar yaralan müd- ~ 
df'iumumiroiz Münür beyle , hapis
hanemizin direyf'tli müdürü Hilmi 
beyin bu uğurda büyük işler göre• 
ceklerinden eminim . ,, 

• 
Biz , yukardaki haklı dilekl.er 

karımnde fazla bir §ey söylemiye· 
cek ve sadece m~seleyi , alakalılarıo 
gözleri önüne yaymakla ikıifa ede· 

ceğiz. Sözlerimize şunu da eğliyelim 
ki , hu güzel dileklerdeu hır kıs 
mınıo başarılmasına yardım mak· 
sadile biz maı baam ıza gelen ga· 
ııeıe, mecmua ve kitapları muu
tazamao hapishane idaresine giin
dernıegi şimdiden vadediyoruz . 

y·•Uıluınan Türklerin aleybıode 1 Öz 1'ıirkçe Cıımhıırlyelin dilidir ... 
10

Yuna tahrik ediyorlaıdı. lngiliz i t-'!"'.'----~-------------·--·--------"' 
ıri (Lord Beyrun) o kadar be 

diluıektedir. 1 



(Türk Sözü) 

Suriyenin aşar 
belası 

- Birinci sahifeden artan -

ı:ıabiyle aşar vergisi maktu vergi
ye kalbcdilmişti. 

Bu hesaba göre, 8 hektarlık 
bir araziden 4800 kilo mahsul 
alan ve bütün bu malı 

ulü bugünkü piyasa üzerinden 
2400 kuruş yapan köylü, hükfi 
mele 2100 kuruş aşar vergisi ve· 
rirse bu köylüniiu hali ne olat·ak 
tır? 

Bundan baş~a bir de arazi 
\ergisi vardır ki, bu da takriben 
200 kuruş tutar. 

Yukarıdaki hesap, Suriyede 
aşnr vergisinin ne feci bir şey 
olduğunu ishate kafidir. 

Zavallı çiftçi, hükumet bor· 
cunu ödemek için dört sene<leo 
beri Ziraat bankesıodaıı borca pa
ra almış. fakat nihayet Ziraat 

bankası da alacaklarını i teyincc, 
buou ödeyemediğinden bu sene 
bütün köylü harmanları, bir ta 
raftın aşar vergisine mahsuben 
Ziraat bankası tarafından haczo 
hmmu:.tur. 

Çiftçi heyeti Ali komserJiğe 
bunun gibi miiclellel rakamlarla 
gösterilen mü bet deliller 'er 

miş ve eğer im hale bir çare Lu
lunmazsa, çiftçioin gelecek sene 
iflas borusunu öttürcccğini an 
]atmıştır. . 

Dö 1artel ıle bu vaziyetten 
mütee ir olmuş olacak ki, heye 
te , hu işı- bir çare bulmayı vadet· 
miştir. 

Şimfli bütün uriye çiftçilui. 
vadini yerine getirmesi için Ali 
komserin Fransadan: dönmesini 
döıt gözle beklıyor. 

.. 
* * 

Beklenildıği \e evvelki mek 
tuplarımda da bildirildiği gibi 
meclis nihayet bir ay müddetle 
t"cil edildi. Ali komscı dö Mor 
telin hareketinden c\ vel çıkan 
iki kararname ile I.ühnan ve '""u. 
riye meclisleri birer ay sonraya 
tecil olundular. 

Efkarı umumiye, Suriye mec· 
lisiniuin tecilini pek tabii gördü; 
çünkü çok :gürültülii konuşma 
lnra sahne olacak olan bu medi 

Muhterem halkımıza müjdeler 

ECE SUYU 
&atlığa çıkarıldı 

Hakikaten bütün suların Bcesidir. ( •) Amonus dağlarının yalçın ka
yaları arasından köpiirerok fışkıran bu çok kıymetli suyun asıl ntlı 
" Ayran baş punarı ,, diyo ön almış iken sıhhat ve ictimni muııv net 
Vekillet colilesi tahlilden sonra bu suya. " ECE ,, ismini uyğım vo ya
kışır görmüştür . Vekdlct celilenin resmi roporu ı;ışnğıda yazılıdır . 
Muhterem halkımızın mezkur rı smi rnprrıı hir kerre okumaları kAfidır. 

ECE suyunu büyük bir iştibn ve lez~ello icoceksiuiz. ECE s yu· 
nu Lir defa İçtikten sonra ba§ka sulnrı behemehal unutacaksınız . Çun · 
ktl cidden latif, hafif ve temizdir . Aıni z röaoda Ç-Ok haziınlidir . Jki 
snnt zarfında Acıkınok isters niz yemekle bera Ler iki kadeh ECE içiniz 
kafidir • 

TOPTAN SATIŞ YERi Yoğ Cami civarıııcla heJkeciler kar-
şısında ( ALI NASIBl ) Eczanesi yanındodir . 

Ceyhanda satış yeri : Müskirttt hnyii Yusuf Ziya rfenJi 
Mersinde ,, ,, . Mustafa. Yunus ve kardeşler 

Yetmiş beş kiloluk büyük damacana yüz yirmi - 120 - ku
ruttur. 

Ece Türkçe kraliçe 27 

FOTO 
COŞKUN 

'' Agfa" filmlerinin herı çeşidi 
==--

!Jıirıyaca meşhur ( A G F A ) filmlerinin rn ltı 
zesl lmlwwr. Fıyatlur, diğer bütün markalardan ucuz 
dur . 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran
dismanlar . 

1'ılcbeden lenzlldllt la 
rlf e ile ücret altmr . 

o•o 
FOTO COŞKUN : 

Y ag Cami Civan 

f 

sin, Dö fortelin Suri)Ccle bulun- r·----
madıgı bir sırnde toplanması esa 1 
sen gayri tabii (!) idi. Fakat Lüh 
nan meclisi gibi akin \'C hiç bir 1 
gürültü çıkmıyan, esa en 12 i 
hükumet tarafından muayyen 
olıso l\leclıı:d 1cb'nsanın tecili 
hayretle karşılandı. 

Gazetemizin 

Lübnan gazeteleri bu ite ateş 
püskürdültr ve hatta bu busu6ta 
fazla ağır yazılar yaz90 '·Eonida,, 
gazetesi bilamüddct tatil edildi. 

Şimdi artık ne Suriye<le 'c 
ne de Liibııanda hiç bir siyasi fa
aliyet beklenmez. Yalnız Vatani
ler son zamanlarda gözle görüniir 
hir faaliyete geçtiler. 

Hem•m her gün bir toplantı 
yaparak vaziyeti konuşmakta ve 

uriye ahvalini tetkik etmekte· 
<lirler. 

Dün on yapılan bir toplantı· 
da aleacele Fransaya bir heyet 
gönderilerek Suıye•le Ali kom 
serlik tarafındın yapılao · hak ız 
işleri ve Vatanilere karşı gösteri· 

len cebir ve zulüm siyasetini 
Fransız hükumet adamlarına ta· 
nıtmak ve m yenin istiklalioi te · 
mio etmek için lazımgelen le~~b· 
büsatta bulunmak üzere bir ka
rar vermiştir. 

Hatırlardadır ki, V •tani kong· 
resi gecen sene de böyle bir ka· 
rar vermiş, fakat parasızlık yü · 
züodea bu kararın tatbikina im · 
kin bulamamıştı. 

Geçen ıcne böyle bir heyetin 
yol masrafını temin etmek için 
bütün Surye Araplarından nafus 

Abone ve ilan şartları 
~~-------·-----------

3 Aylığı üç, 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

* * * 
Bir defa konacak ilanların üçüncu va dör

düncü Sfihifelerde her sabrı on kuruştur. Rek
ıam nı~.ıiyetindeki devamh ilanlar için ayrıca 1 

pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat istenir. 

başına bir keruş toplamak proje· 
si ortaya atılmış, liikin bu <la Lir 
yoluna konamamıştı. 

Dün verilrn bıı kararın da 
geçç~n sene gibi, tatJ1ik mevkiine 
konması şüpheli görülmektedir. 
Ancak Vatanileıdt>oJ bazı zengin 

liderleıin fedakarlık yapacaklan 
ve bu sene böyle bir lıeyetiıı her 

ne pahasına olursa ol un, Parise 
gönderilmesine çalışılacağı öy
lenmektedir· 

Ziraat mektebi müdürlü!Onden. 
Me'ktebimizin Hazirana kadar 

muhtaç o'duğu ( 50) hin kilo me
so veya çam odunu ile ( 5 ) bin 
kilo kömiir miinaknsoyıı konulmuş
tur. Şeraiti arılamak iste1onler hor 
gün mektep müdiirlüğüoo müra~ 

cont etmeleri ihale murımelcsinin 
birinci Teşrinin J 4 üncü pazartesi 
günü auat on hoşto Ziraat müdür· 
lüğü Jairesinde yopılacaği iltln 
olunur. 4550 

11 YILLIK ... 

,.. Biçki ve dikiş yurdu --, ... 

Refika Recep 
On seneclenberi ınemlekote bir çok kıymetli talebeler yetiştiren 

Aılnnnnın bu e :ı eski müessesesi bu kerre biçki vo ılıkiş işlerine ilA· 
veton Belçika ve Lodövez metotları, yapmn çiçek ve yağlı boya şube
lerini de e~·mıştır. Fiyatlarda geçen seneye nazaran yı.izde yirmi ten· 
zildt vardır. Koyit Vd kabul muamelesi kapanmak üzeredir . Kadro pek 
dar olduğuncJnn bu yurdn gireceklcırin bir ao evvel müracaat etmeleri 
ltlzımdır • 

Adres : Bebekli Kilise civarında Biçki ve Dikiş yurdu . 

Gayri menkul malların j 
attarma iAnlara 

Dosyu numarası : 536 
Adana 2 inci icra memurluğun· 

dan: 
Ddrenıleli Ahmet efendinin Yol 

geçenli zo.Je Hacı Hasan efen<li 
oğulları Mustafa ve Abdullah Feh
mi eferıdilorde alacağından doloyı 
haczedilen 

Açır artırma ile paraya çev-
rilecek guyri menkulün ne olduğu: 

Nu: 4 
Tarihi : N·snn 934 
C•nsi : Bir bap dükkAnm ya· 

rısının 24 sehim itiborile l 4 sehmi 
Metro : 15,50 
1'ııpu hududu : Şa. Musabıılı 

zadelorio hanı Gn. tarikiAm Şi. Ek-
mekd Bekir ağa Cc. Masaracı Ağop 
ağa ve müştereki. 

Nu. 5 
Tarihi : Nisan 934 
Cinsi : Bir bup dükkdnın yarı

sının 24 sehim itibarile t 4 sehmi 
Zira: 40 
'l'apu hunu.lu : Şn. Dehle hanım 

Ga, tıırikidın Şi. Kalın Ağttp dük
kdoı cenuben belediye diikkdnı. 

Nu. 6 
'l arihi : Nisan 934 
Cinsi : Bir bap <lükkil .. ın 4 <le 

1 sohllli 24 sehim itiüarile 14 
sehmi 

Zira: 50 
Tapu hu<lu<lu: Şa. han Ga.ta

rikillm Şi sahibi senet tlükkAnı 
Ce. çerçi Avad ık z11vcesi Gevher. 

İşbu 5- 6 numaradaki iki pAr
ça dükkdn şimdi bir hap Jükkdn 
olup indelmesaha 20 metro zuhur 
etmiş ve Şrı . han Go. tarikiam Şi. 

sahibi senet u nıüştereki Ce. be
lediye dükk4nı ile mahduttur, 

Gayri menkulün bulunduğu 
m~vki, mahallesi,sokağı,nuınarası. 

Bnbı Tarsus . 
Tokt'r olunan kıymot : 4 Nu 

hı tlükkllnın temomt - 600 - ve 
5-6 numaralı <liikkanın temnını 

-900- liradır. 

Artırmanın yapılocnğı yer,ğün, 

saat : Adana icra dairesinde 2004 
Nu. lu konun mucibince 30 gün 
içinde bedeli ve kıymoti rnuhom · 
menonin yüzde 75 iııi bulduğu 

taktirde 27-10-934 cumartesi 
giinü saat 14-15 lo lıulmadığı 

hoMe artırmanın 15 gün lcnıdidılo 
12-1 1-934 pazurtesi giinü ayni 
saatte ihalesi icra kılı nncoğı · 

1 - İşlıu gnyri menkulün art
tırma şartnomesı 23-9-934 tarihin
den iti baron 356 numara ile Aılo · 
na icro dairesinin muayyen numa· 
rusında herkesin görohilmcsi için 
açıktır. llAnda yazılı olarılnrdan faz· 
la malumat almak isteyenler, işbu 
şortnnmeyo vo 356 dosya numn
rasiyle memurıyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmoyn iştirak için yu 
karıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetinue pey akçosiylo veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu tev
di edilecektir (124) 

3 - ipotek suhihi olacakl lorla 
<liğer oldkn<larlnrın ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını luısul4 i ·lo faiz ve 
masrafa doir olon iddiulurını ışbu 

ildn tarihinden itibarPn 20 gün kin
de evrakı müsbıteleriyle birlikte 
memuriyotimizo bildirmeleri iyca

.beder. Aksi halı.le hak)nrı tapu si
cıliylo !ahit olmadıkça satış bede
linin paylaşmnsmdan hariç kalırlar 

4 - Gpsterilen giindı arttırma-

1 

de intizam• 
sanız, hem 
hem gUzelJt 
t1rmak lstıyo 

n•z TUrk Sö 

ya iştirak edenler art 
mesini okumuş ve lii• 
tı almış ve hunları t 

etmiş od vu itihar olurt 
5 - Tayin edılt1rı 

ri menkul üç defa boı• 
ra on çok orttırana ı 
Ancak o rttırma bP.del 
men kıymetin yüıde 
şini bulmaz veya -' 
nin olacağına rüçh•.ı. 
ğcr alacaklılar buluO 
hunların o gayri meP~ 
edilmiş alacaklarının 

fazlaya çıkmazsa en 
taahhüdü haki kolnı~ 
mn on beş gün d 
edilerek • - 934 

snntln yapılacak cırtl• 
satış isteyenin alacB~ 
olan diğer alacaklı18 
menkul ile temin edilOJİf 

ıııecmuundan fazlaya çı 
vo 2 inci artırmada d• 
hanımenenin yuzdo 75 
dığı takdirde 2280 N11: 

1 vu 2 inci maddeler• 
tevfikan eatışıo 5 sen~ 
sene nihayetinde borc 
yfı7.ue yirmisi öılene 

6 - Gayri ınenk• 
ihale olunan kiınse der 
rilen mühlet içinde pat• 
ihnlc kararı fesholun 
Jen evel eo yüksek 'e 
kimse arzetmiş olduğU 
mnğa razı olursa onar 
veya bulunmazsa heiO 
müddetle artlırmııya ili' 
çok arttırıma ihale ed-~ 
arasındaki fark vo r" • 
için yüzdo 5 ton tıet8P 

faiz ve diğer mtısrafler ' 
hncot kalmaksızın med' 
alıcıdan tahsil olunur. oı' 
Emvali Gayri menkule 

gösterilen 21-10-934 •tr 
na 2 inci icı a memur.;e'I 
işbu ildn ve göster• 

şartnumesi daiu sind' 
iltln olunur . 

Umumi neşriyıt 
"Me/ımel Nuretllfl 

Adana Türk sösii 


