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T rakyadaki Yahudi meselesirı. . ÇYUZUnU 
---------------1.ç yüzü İran Sahinşahr Hz. 

anlattı 
lükümetimiz neşrettiği bir tebliğle bu hadise / 

d k • h L Hilaliahmere yardım etti. 
a ı ta Rikatı ve noktai nazarını bildiriyor -.fın- { 

Türkiyede vatandaşlar aleyhine- tahrikler ve düşmanlık 
telkinlerine hükumetimiz asla müsaade etmiyecektir . 

kındaki zanlar mevcuttur. 

Ankara : 14 ( A A ) İ 
Ş · · -ran 
ahinşahı Hazretleri Hilaliah . . mer 
-uı:ı:etıne dört hin lira teberru 

•dir. 

• u' 

Büyük in~qımız 

Nafia Vekilinin yolculuğu 
Ali bey Nafia işlerini yakınd 

tetkik için yola ç k an 
ı ıyor. -=-------Ankara : 1·1 ( A. A. ) - İcra 

killeri lleyeti Reisicumhur 
z.etleıinin yüksek r,islıkle

nd e toplanarak Dahiliye y ekili 
lkrü Kaya be!in Trakya ıeftiş
ı:i hakkındakı raporuna ittila 
ısıl etmiştir . 

Diğer taraftan Yahudi mü
nevverleri, milli hars mesnlesinin 
imperııtorluğa ait hatalar oldu· 
ğunu haklı olarak söyledikten 
sonra Türk kültürü ile kaynaş· 

mak.için gösterdikleri arzunun 
hakiki ve ciddi olduğunu ve 
memleketin emniyeti için sada
kat ve vatandaşlık vazifı sine ria
yet hisleri aleyhindeki şayialann 
haksız ve ishatsız olduğunu sa
mimiyetle bildirmektedirler . 

Yeni istikametlerde dem . l' ·-·· ·- l ıryo ıarı 
- Ankara: 14 ( A. A:. ""ır. yapt masına devam o/un k J 

Ankara : 14 ( A. A. ) _ Baş
kaletten le bliğ oluntı:ıuştur : 

Dahiliye Vekili Şiikrü K"ya 
ıy , Trakya teftişinden avdet 
erek raporunu Heyeti Vekileye 
rmiştir . AolaşıldığıQa göre 
ıııkyada Yahudi aleyhtarlığı bü
ik harpte başlıyarak ıuütareke 
: istiklal mücodel .. si zanıanla
nda devanı etmiş ve Cumlıuri· 
ıt zamanında bir müddet yatış
kt~n sonra son seneler zarfında 
~oyanın muhtelif Yerlerinden 
ıtisemitizim yeni formüllerde 
ı daha şiddetli olarak mrmle-
' te girmiştir . -Son zamanlarda bazı risalele· 
o Yahudi düşmanlıı>ı üzerinde 

b 
ıllıassa durarak yaptıkları neş· 
rat, Türk ve Y alıudilerin bir hi
ne karşı nazarlarını ve hislerini 
ıemmiyetli surette teşviş etmiş· 

Türkler ile Yahudilerin bir
ini nasıl gördü !erine d.ir 
ılıiliye Vekili bey~ her iki ta
fııı söylediklerini hikaye et
eği vatıında şiar arasındaki ge· 
msizli!ii behemehal tedavi et· 

" ~k vazifesinde ve kararında olan 
~kiimet, muvafık bulmamakta· 
r . 

Trakya meselesi hakkında tebliö 
neşreden Heyetivekile reisi 

lsnıt'I Pş. Hz 
Bu kar5ılıklı şikayetlerd" bey

nelmilel St!mitim ve ontisemiti. 
zim Edebi yatının bütün siyasi , 
iktisadi ve milli anasırı görül
mekte olduktan başka Türkiyeye 
ait bir hususiyet olarak Yahudi
), rio yabancı dil ve harsta kal
makta israr ettikleri ve içlerinde 
Demilitarize mıntakalarda mem
l~k, tin emniyeti için zararlı ve 
cısus adamlar bulunduğu hak-

Avrupa siyaset pazarında 

)iplomatlar arasında çok hummalı 
bir fQa/iyet devam ediyor. 

---~~~------~~~~~ 

ingilizl~r, yeni misaklara ait 
Almanyaya bir proje verdiler 
Roma; 14 ( A. A.) - Sovyet 1 

ııayanıo Roma sef,ti M. Vladi· 
ir Potenıkin, dün öğleden son 
M. l\lussolini tarafından kabul 

lilnıiştir. Mülakatın me,,zuunu 
timal şark misakı. projesi teş 
1 etmiştir. Mussolini Rus sefi 
ile görüşmeden 21 saat evvel 
rriliz sefiri Sir Er ç Drummond 
!"görüşmüş idi. Bu müJiiket Ber
ıde İngiliz sefiri Sir Eriç Plııpps 
rafından M. Yon • -~uratha şark 
isakı projesinin te\1di edildiği 
ni günde yapılmı~dır. İngiliz 
firi Alman hariciye nazırının 
ı pıojayi tevdi ederken İngilte 
oin buna taraftar olduğunu söy
mişdir. Bu son teşebbüs hak
oda bu günkü İtalyan gazete· 
ri etraflı nıalılmat vermektedir
r. 

İtalyanın, İngiltere larafı 11 dan 
- lıo hüklım• ti nezdinde yepıl 
h olan teşebbüsü eyi hir nazar

örmekte olduğunu ve hiç ol 
zza M. Cııe n bu ıeşehhüse iş 

tirak etmekte bulunduğu bedihi
dir. Gazeteler dört garp devleti
nin yani Fransa, İugilteıe, Alman
ya ve İtalyanın yapacakları teşri
ki mesainin faal bir şekil elması 
lazım gelmekte oldugu fikrini 
ileri sürmektedirler. 

Roma: 14 ( A. A.) -Havas 
bildiriyor : 

Gazetder şimdiye kadar şuk 
misakını daima gayri müsait bu
lunuyorludı. Bunun için Stefanı 
ajansının dün neşrettiği tebliğ pek 
mühim telakki eclilmektedir. Bu 
tebliğe nezaran İtalya hükfuneti 
aşağıdaki iki üç &ebeptcn dolayı 
misaka müsait bulunmuştur . 

!-Misakın Almanya aleyhi
nde olmadığı hakkında teminata 
maliktir. 

2-Misakta Almanya için mü· 
savat hakkının tanındığı kanaa 
tındadır . 

3-İugiltere gibi İtelya da Lo
caıno nıisakına sadıktır. Fakat 

- Gerisi ikinci sahifede -

Haziran oıt•ısından itibaren 
halk orasıııda bir de hükumetin 
Yahudileri Trakyadao kaldırmak 
istediği ve fakat bu harek, tin 
açıktan açığ.ı d,ğil , hususi ter
tiplı r ve tnzyiklar ile yapılma

sını terviç eylediği işaa edilmiş· 

Bu şerait oltında haziran 24 den 
itibaren Çaııakkal•.de ve 30 ha
zirandan itibaren Tra kyanıo di
ğer muhtelif yerlerinde hesapla
rını ve muamelelerini keserek 
İstanbula nakletmek hareketi 
haşlamış olduğu anlaşılıyor. 

Hükumet merkezi, 3-4 tem
muzdıı vatandaşlar arssında dedi 
kodu mevzuunu aşan filiyat ve 
ttşebbüsleri men ederek kati 
emirlerle müdahele ve vaziyeti 
durdurmağa teşebbüs etmiştir . 
İlk gelen haberler ve şikayetler
den 100 kad>1r Yahudinin ma -
halli tazyiklar yüzünden İstan 
l•ula hareket ettikleri öğrenilmiş 
tir. Gerek bu ilk haberler ve ge
- Gerisi Uçiincü sahifede -

Yine postadan şikayet 

Bılrıicek yaylasında otııranlar 
ınıılıtelif vesilelerle bize şıı şlka 
yeli anlallıir : 

« - Yaylaya çıkmakla, hiç 
birimi;; şehirle ve dünya ile aıa. 
/ramızı kesmiş değiliz . Fakat ne 
yazık ki postalardaki bozukluk 

yı1zıi11de11 ne nıekiııpiarımız m1111 
lazam gelir gider , ne de gazete 
lerlmlz doğru dıirıist elimize ge
çer . 

Pozantı, posla 11e telgraf ida 
resi olan bir nahiye mPrkezldir. 
Sonra, Pozantı ile Bıirıicek ara. 
sında her posla saalinde hazır 
bıılıınan muayyen bir otı>ıııobil 
de var . Lakin Pozaniıda ne olıır 
biler anlıyanıayız ; mektup ve 
bl/lıassa gazetelerimiz galiba 
yağma Basanın böreği olur ve 
bizler , gelen posla oloınobilin
den bir lıirlıi ıımdıığıımıızıı bula 
mayız. 

H•lbııki gerek abone oldıığu
mıız gazetelerin ve gerekse mu. 
habere yaptığımız yeri, r/11 bize 
muntazaman gazete ve mektup 
gönderdiklerini biliyoruz . 

Binaena/eylı rica ederiz , şıı 
anlaşılmaz işe de posla /dar esi
nin 11a:arıdlk!rnllnl celp edi
niz . » 

sene yüksek yarış ve islh ma tauır 
meni reisi Başvekil İsmet Pa~. 
Hazretleri yardımlariyle alınmış 
olan büyük çusseli aygırlar bu se
ne uzun yaylada muvaffakiyetle 
damızlık vazifePini görmüşlerdir. 
Uzun yayla mıntakasında mevcut 
atların tasnifi, eşkalının alınması 
damgalanması ve şu suretle şece-

re tutulması işlerinin hazırlanma~ı 
maksadile ziraat vekaletince müte
hassıslardan Çıkı bey, Uzıın yaylaya 
göndeıilmiştir. Mumailevhin va
zifesi bir ay sürecektir . 

Ankara: 14 ( A. A. )-Buse 
ne memleketimizde •m yedi ma
halde hayvan serğisi açılacaktır. 

IBunlarm dördü yeni ilave edil
miştir. Onlar da ; Denizli, Balı
kesir, Urfa, Samsundur. İlk ser 
gi 20 temmuzda Kayserinin Pınar
haşında açtlacaktır . 

Ankara ; 14 ( A. A.) - Çifte· 
ler, Konya, Çukuıova haraları 
faaliyete geçmişlerdir. 

Gençlik harekeileri 
Edirne : 14 ( A. A. )-Edime 

ve İstanbul Halkevlerinin teşeh
büsatı ile dün İstanbuldao şehri
mize yirmi kişilik bir sporcu 
kafilesi gelmiş ve sanatlar mekte· 
hine yerleştirilmiştir.Sporcu genç
lerle şehrimiz lisesinde istira · 
hatte bulunan İstanbul liseleri 
talebesi, dün büyük bir ihti -
ramla ve derin bir heyecanla 
Gazi hazretlerinin heykelleıine 
çelenkler koymuşlar ve böylelikle 
Cumhuriyet ve Gazi ülküsünün 
bekçiliğini yapacaklarına bir kere 
daha ant içmişlerdir . 

Oıdu : 14 ( A. A. ) - Tetkik 
seynhatına çıkan Ankara Gazi 
lisesi talebesinden beş izci dün 
şehrimize gelmişlerdir . 

Muhafız gücü 

Bisikletlileri Tozlucada 

Tozluca : 14( A. A . )-Mu
hafız gücü bisikletlileri saat 
10 , 20 de· Tuzlucaya gelmişler 
ve tezahüratla korşılanmışlardır. 

Romanyada bir mflmur en 
çok ne kadar maaş 

alııbilecek? 

Büknş : 14 ( A. A. ) - Me· 
busaıı meclisine munzam vazife· 
)eri meneden ve bütün resmi me
muriyet maeşlarıDı kati surette 
tahdit eyleyen bir kanun layihası 
tevdi edilmiştir. Hiç bir fert se
nede ceman 300000 leyden fazla 
maaş alamıyacaktır. 

Gandinin mahpus müşaviri 
serbest bırakıldı . 

Poona : 14 ( A. A. )- Gon
dinin baş muavini ve kongre li · 
derlerinden hapishanı'de bulunan 
Vallablıai Pat.,l bilii kayt ve şart 
serbest bırakılmıştır . 

lr hsası yapılacaktır. Afyon-Antal 
attının 1ı· · · kı ya . . ırıncı sınının Etüt ve 

~~ıkıafı bitmiş olup hu günlerde 
ısınında münakasası ilan 

~~n:caktır. Diğer kısımların is
d şa r bittikçe rnünakasalarına 

evam edilecektir . 

Ankara : 14 ( A. A. )- Nafi• 
Nafia vekil/ Ali bey Vekili Ali ve Adliye Vekili Sa-

Ankara : 14 ( A. A. )-Nafia ""~1L~ükrü beyler evvelce ka. 
Vekili Ali hey bir muharririmi- kssab\Oldukları veçhile bu 
zin sorduklarına cevaben şu he· dan tetkik;r ~eyahatini ya-
yanatta bulunmuşlardır : muvaffakıyetle !çili Ali hey 

" - İs tan hnl telefon şirketi· eden tedbirleri tesb •. İzmir 
nin satın almmasını,perşembe gü- Ve Balıkesir Kütahyıı ''i-

nli içtima eden heyeti vekilede Eskişehire gelHek oradaki .... 
karar verilmiştir. Nafia Vekaleti esseseleri dahi yakından gözden 
bu hususta icap eden teşebbüs- geçirilikten sonra avdet edecek-
lerde bulunacaktır . tir . 

Bu sene zarfında Ankara is- Ali bey, hundan sonra arasile 
tesyonunun yeniden yapılmasına bütün hatları ve io atı ek 
karar verilmiştir . Projeleri tertip üzere seyahatlerine dev 
ve tanzin edilmek üz•redir . cektir. Beraberinde 1.l(!'Jtllıl,"11 

Bu sene zarfında ioşasına baş-, yolları işletme mü 
!anacak olan Filyos - Çatalağzı eden diğ<ır bir iki 
kömür hattının yarın münaka- ı tır . 

Tren ücretlerinde 

Yüzde yetmiş tf'nzilat 
başladı , 

Devlet Demiıyolları idaresi. 
dünden itibaren Mersin ve Ma
mure arasındaki kısım üzerınde 

gidiş ve dönüş biletlerinde % 70 
tenzilatlı yeni bir tarife tatbik 
etmeğe haşlamıetır. Buna nazaran 
Adanıı ile Tarsus Mersin ve Ada
na ile Ceyhan, Osmaniye ve !\fa. 

mure arasındaki gidiş dönüş üc
retlerini bir kolaylık olmak üzere 
aşağıya yazıyoruz : 

Adanadan Mersine : Birinci 
mevki : 168, ikinci meyki ; 122, 
üçüncü mevki , 79 kuruş. 

Adonadan Tarsusa: birinci 99, 
ikinci ; 71, üçiiocü , 48 kuruş. 

Adanadan Mersine yalnız gi
didiş : birinci ; 113 , ikinci ; 81, 
üçüncü ; 53 kuruş. 

Adanadan Tarsusa yalnız gi 
diş : birinci ; 66, ikinci ; 49,üçün
cü ; 32 kuruş. 

Adanadan Mamureye yalnız 
gidiş : birinci ; 179, ikinci , 132, 
üçüncü ; 84 kuruş, 

Adanadan Osmaniyeye yalnız 
gidiş : birinci ; 154, ikinci ; 128, 
üçüncü ; 74 kuruş. 

Adanadan Ceyhana yalnız gi
d!§ : birinci ; 88, ikinci ; 65, üçün
cü ; 42 kuruştur. 

Beş yaşına kadar çocuklardan 
hilet parası alınmaz. Beş yaşından 
yukarı olanlardan da tem bilet 
parası alınır. 

Yolcunun bilet ücreti yüz ku
ruşu geçerse ayrıca üç kuruş yol 
parası alınır. 

Fransada 
14 Temmuz milli bayramı 

şenlikleri 

PariA : 14 ( A . A . ) - Halk 
balolarının ve Pnris cadde ve so
kaklarının lambalan söner sön· 
mez Paris halkı anaoavi 14 tem 
muz resmi geçidini seyretmek 
için akın akın Şanzelizeye doğru 
gidiyordu. Hava serindi. saat8/30 
da askeri kıtaatın geçeceği yol 
boyunca azim halk kitleleri bi
rikmiş idi. Reisicumhur M. Leb
run,Envalitte tecemmu etmiş olan 
kıtııatı tefti~ etmiş ve burada bil· 
haesa Romanya l:ıaşvekili M.Tata
resko ile Fas Sultanı ve maiyeti 
Mareşal Peten, M. Pietri, Ceneral 
Denaın ve Ceneral Waygancl bu
lunmuştur. Bundan sonra gerek 
anavatan ve gerek müstemlekat 
kıtaatının geçit reimi başlamış ve 
bu kıtaat halk tarafıodan müte
madiyen alkışlanmışdır . 

Geçidin hitamında BelçikR ih
tiyat zabitleri, beraberlerinde 
Fransız ihtiyat zabitleri olduğu ve 
önlerinde bir müstemleke piyade 
taburu bulunduğu halde alay ha
linde tekr zafere giimişlerdir. 

M. Lebrun ile Z··vcesi, resmi 
geçiite hazır bulunmuş olan ze
vat şerefine bir ziyafet vermiş, 
öğleden sonra komedi Fran
sız ile operada mecceni temsiller 
verilmiştir. Bu gün her cadde ve 
sokağı miHi hayraklarla donautıl· 
mış olan Parisde ve eyal. derde 
muazzam tezahurlar yapılmış ve 
halk baloları tekrar canlanmış· 
dır. 
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1 ifj ( TftrkSözü ) 

• Sah°"': 2 

Almanyada vergi siste-
ŞEHiH HABEHLERJ: 

minde yeni değişiklikler 
1 

Vali Vekili 

Berlin 9 ( Huıuıi muhab~ri .
miıden ) - Almaoyanıa vergı ~· 
y seti h•ılıca şu üç eaaı fıkre ıs-
tinat eder: 
A ) lısizliii azaltmak için müca-

dele, . 
8 ) A•le hayatına• terftbı, . . 
C)lktiıad•yatta şabıi mesulıydı 

oi zamanda yeni fikiı ler istilca_m~t 1 
alacaktır. Fakat bu ye4İ vergı il 
yueti devlet varidattoı hiç bir ıu_
reotte tenkis etmiyecektir . Y ~-nı 
vergi sisteminden beklenilen muı· 
bet netice, matlup hasilat a\ının· 
cay ' kadar pek mühim olmayan 
bazı maaarifah devlet ka\dmla . 

Osman Nuri bey teftiş için 
dün Osmaniyeyt> gitti ·· 

Vali Vekili Oıman Nuri bey 
·· dele refakatlerinde sıtma muca 

reisi doktor Kani bey olduğu bal· 

de teftit için diin sabahleyin .. Os. 
. 't · e aktam uıetı maoıyeye gı mıt v 

ıehrimize döomüılerdir · 

Mahkemelerde y~z tatili 
h . t k me caktır. b ... 

tesis eden ferdi t• ııye ıy • lılabat ise üç uasınd•o 1r1Dl 

tine ehemmiyet vermek, onu te- teıkit eden iısizliği az~lt~ak mü 
barüz ettirmek. cadelesini tcıkil eden ılk ııler a~a-

Hitlerin, AlmanyanıD yenide• aında otomobil saıfıyatuu tl'fVlk Ayın yirmisinden atibareruv 

l. · d vaıtttig· i bu d Al keml,erd• yaz tatili ya~' bapı· 
ihyası ame ıyesan e ve tezyit Lulunmakte ır ·. m. an- " -

tb"k konulmuı l "'b l . hkemeo'' eylul ayına 
esaslar, kısmen ta ı • . ada imal edilen otomobı lerın a no e ç• ma 
ve kı~men de konulmak üzeredır. ~edi 1933 sene•i mart ayından be· kuflu ve mU•' 
Mamafih bunlar en IOb ıekil!e~inı ri iki misline balıi olunmuıtur . lacaktı"ttO Cemal bey 
şimdi kat'i surette yeni vergı sıı • 8 i sizli\t bilhassa ' bu ve bu· ~· 
tam'ınde bulacaklar . Bu reform unua ' . abas nda "alı- dir kaç giindenbeıi büıücek 
~ a meı but saoayı 5 1 .... ) d b 

esas ıtibariyle varidata azaltmaya- n I .. . de adedinA' Y•Y asın e olunmakta olan bele-
ı k 

'

an ame e uzerıo ' .-e d' · · T h C h 
caktır. O her ıeyden evvc uv- • . k bü üktür.evka .•Y~ rcısı ur an emal ey teb· 

d l k tıga t~sar pe Y . ramıze döamüştür 
, etini içtimai fikirler en • aca nesi birinci kinuq.. 1 c.:aktır kı, • 
tır. Muhtelif siyasi ıeb P ve zaru otomobil sa~9ıeyen araba sa İki tifo hastalığı görüldü 
retler, bilhassa 1934 1939 ı~ne· alacak•· .. bu müsaadat ıaye-
leri umumi bütçelerine yük\e~ılen lfi, ... oasını kendi ine yüzde 
külfetler bugüokü varidat makta· ış beş rıisbetinde az bir fiata 
unan artmasını zaruri kılm•ktadfiiaı edecektir . 

Devletin aon on bet ayh\r Hususi otomobil , spor tayyaıe 
tıabıilatı alakadar '!ti müs ıi ve motorbotlar ıer~et vergi 
tarafmdan pek .n teminatı- si mikyasında oazırı itibara a lın 
yet l>ır oeJ; aenesi ni11n ve mıyacakhr . Pek dıkkata t•yaa o-
tedlf· varidat tahıilih ye· lan )eni muafiyetlerden biri de kü· 
..ıdar. bir sene evvelki, yaui çük sanat ve zira&tta demirbaş eş· 

.,3 ayni ayları bastl&tına naza ya veya sermaye olarak kullar.alan 
ran 120 milyon mark bir fazlai lcua ömürlii l evazimi zaruriyedro, 
Yaridat arzetmektedir. Bu oetice ezcllmle makine , alAt ve edevat , 

gire 1934 senesi muhammen büro mefrupt ve lev12imi ve sair 
aridahaın b' •ç yüz mılyoo faz. bunun gibi ıeylerden vergi alınma· 

la olacaiı tabmia edilmektedir. ııdar . Bu 11yede alik•dar ıaoayiin 
lılastefar Rehthardt, UH iti inkişafı ümit edilmektedir . Buna 

arayle •eflilerin artmlm111 aley- mukabil devlet varidinia azalacağı 
brnd Zir• b6yle bir ıey imlcia melhuz İff de bunun iısizlere yar· 

ol•a4riı tibi bu, ikti dım faılıaın aı.alma11 , fazlei vari-
a e ıçtimal lral~ma hareke- dat ve meıarifah tenklı •ureıile 

t11ae ve her türlü iktis t mantığına kıtpaaacatı iddi11 olunmaktadır . 
mnbal ftir. Alman ihracatını tıoı Yeoi iktisadi tesehbüler vergiden 
vık etmek için yeoi bir veıgi ihdH muaf tutulacaktır . Ebaiye ioıaah-
edıleceti hakkındaki ıayiaları Re· na tatbik edilecek vergi ıiyaaeti 
ıabardt, dotru bulmamaktadır . ameleye it bulmak ~gayesine mı-
Bayle bır vergi uwumua mükelle tuftur . Şimdiye kadar yüzde iki 
fiy tini aıtırecak ve huau4 zararı nisbetinde tabıil ve cibayet ediltn 
getırecrğı faydadan daha fazla tranıit ticareti vergisi yüzde yarı-

olacakhr. Şayet bu,dıı ticaret po ma indirilecektir . 
litıkası yibüoden zaruri görülse Aile ocağını artırmak ve terfih 
bıle bunuo tra:ısit ticaretini zarar etmek için izdivaç edenlt-re ödünç 
dide etmiyectk bir niıbet ve tarz· para varilecektır . Ancak bunun 
d11 tatbik edilmesi lazımdır. Diğer içiu kadiniu dııardaki it tutunmak 
tır.ftan Almao ıhracatını teıvik heveıine veda etmesi lazımdır ki , 
ve tezyıt blmedea evvel onlara bu sayede it piyasasında erkelc it 
dııarda emio mahreç, alıcı saba sizlere yeni bir yer açılacak demek-
lar temin etmek n bunun için de tir . Bekar kadın ve erkekler, ver· 
harici borçlarıo faızlni tediye ede meğe mecbur oldukları bekarlık 
bılmek bususuuu sağlam bir esaı• vergıleıile evlilere ikraz edilecek 
bağlamak ve bu suretle laricin Al- paraları temin ediyorlH demektir. 
man eşyasına almak mrihni artır Heouz aradan bir sene geçmeden 
mak ve iıtahsalit için icap eden 300,000 kiııye izdivaç istikrazc ya· 
bam maddeleri temin etmek Ja pılmııtar · Müıtetar Reinbarrlt bu 
zamdır . Aksi takdirde Almanya sayede it piyasesiDİD 200,000 kişi· 
yalnız lceodi ihtiyacını dUşOıımek nin azaldığıoı beyan ediyor . Bu 
derdiae dütecek v,. ithalahnı azal yeni izdivaçlar dolayısile muhtelif 

Şebrimizde iki hasta da tifo 
görülmüı ve tedavi edilmek Ozere 
memleket bastaneaioe ytıhrılnnı 

lardar . Sıhbıye müdürlüğüoce 
hastalık çıkan evlerde feoni te · 
mizlik yapılmıştır . 

Katil Hasanın mu' akemPsİ 

Efe Mebmedi öldürmekteo 
ıuçlu ve mevkuf cıncı\c Ali oğlu 

Hasaoın duruımıaıaa dün öiledea 
evvel ağır ceza mahkemesinde de-
vam olunmuı ve Uç şahit dinlco· 
mittir . Şahitlerden bir k11mı ade -1 

mi malumat ve bir kısmı: da her 
ikisinin de yekdiğerlerini vurmakta 
olduklarını gördüklerioi ıöylemİf· 
lerdir . 

Duruıma; gelmi,en ,ahitlnıin ge
tirilmesi içio 25 temmuz 934 tari
hine barakılmııtır . 

Diyarbekir tapo müdürü 

Diyarbekir tapo müdürJüğü 
ne layiıı edilen Kaatamonu tapo 
müdürü Celil bey vazifrai baııaa 
gitmek üzere şehrimize ıelmiftir • 

Evkaf müdOrü Ankaraya 
tayin ~diliyor 

Vıliyetimiz evkaf müdürü Meb 
met Hulusi beyin Ankara e~kaf 
müdürlilğüne naklen tayin edıle 
Cl"ği haber ahnmııtır . 

Yaralı hastanede öldü 

Bu ayan üçünde Ceybanın Kı· 
zıldam köyünden karnıbdad yara . 

lı olarak şehrimize getiıilip mem 
leket hastanesine yatınl1D1Ş olan 

Mirzaçelebi mahallesinden Ahdul 
latif oğlu Süleyman dün hutane 
de ölmiiıtür . Cumhuriyet mOd· 

tacakhr. 11nayi branıi istıbsalatını arhrmıı dei umumi muavini Şere{ betin 

9 Eyliilda 
lzmir panayiri kuruluyor 

Güzel lımirde ( lı.mir ş~~r! 
beyoelmild dördüncü panayırı 1 
9 ,eylfılda açılacaktır. ... ı er 

. · •'Jle saBu panayire ııtar;-
cl .. randan yiiz· 

mallarant peraken. t'f d d 
d w ıs ı • e e c 

lacaklara ~C:.o:m belediyesinin 
de kırkll'.fsum ve tekalıfinden 
ce~ka olacaklar1, talimatname· 
' yazılıdır. 
Paoayirin sonunda İzmir Be 

lediy«-si tarafından tertip olunan 
büyük eşya pİY,angosu da çekile 
ceii ilan olunmaktadır. 

Gitmek iıtiyenler şeraiti anı. 
malc için ticaret odasına ve mat 
baamıza müracaat edebilirler. 

Merkez karagolu yeni 
binaya taşınacak 

. 
Emniyet müdürlüğünde bu 

lunmakta ola11 merkez karagolııa 

icra daireaioia taııamıı olduğu 
ziraat bankasına ait ve hükumet 
avlusunda bulunan binaya taşına· 
caktır. 

Tahsildarı döğmUşler 

Sebzeci Süleyman, Yusuf ve 
arkadeşlarınıo kendilerinden mak-

buz istiyen belediye tahsildarı Hı
cı tfeodiyi döğOp elbisesini de 
yırttıkları fikiyet edildiğinden tah 
kikata baılanmııhr. 

lrmaOa düşmüş 

Döşeme mahılltsinde oturan 
Giritli Ali oğlu lbrahim ıırtına 
yüklediği odunlarla demir köprii· 

deo karııya geçerken ayağı kay· 
ID1f ve aebre d&tm&ıtür . Baygın 
bir bal 1t: ırmaktan çıkanlaa İbra· 

him tedavi edilmek üzere memle · 
ket butantsiae yetmlmııtır. 

Bir tavzih 
Tür ks6zü.~gazelesl 

[jüne : 
n11idürlı1 

Efendim 1 

Gazetenizin dünkü nusbasında 
şehir haberleri sütunund• [ kadın 
oynatan huvardalar ] hışlıklı bir 
yazıda benim ve kardeşim Gani 
efendiuia de adlanmız vardır. 

Fakat ne benim, ne de karde. 
timin böyle bir vakadan zerre ka· 
dar haberimiz yoktur ve br.kkı
mızda biç bir takibat ta yapılma 
mıtbr. 

Keyfiyetin 
ıic. ederim. 

Tıirksözü : 

böylece tavzihini 

Arap Sait oğlu 
Mustafa 

Biz bu haberi 
dın almıştık. 

polis raporun-

Son baharda yapılması düıü . ve müesseselerıne yfniden 200,000 huzurunda hükumet doktoru Hi- ~----------·--------~__,. 
DU en bllyuk vergi reformuna ge amfle •lmış1ardır . Her ıene 250, 

liacC",bu husaıta ne yeni verıi ıh · 000 kiıiye izdivaç istikrazı yapıl-
du edılec~k ve ne de eskileri tez· dığı takdirde vasati olarak iı pi 
yit olunıcalctar. Ancak vergi mnt· yasa11nda 200,000 amC'le (çalııaa 
rablaııada bazı deiifmeler olacak kadın) çekilecek demektir . Buna 
ve mi il ıktil8diyataa ınkiıafını 100,000 kadar da alınan ev biz-

mit bey tarafından ceset muayene 
edilmit ve gömülmcıine izin ve
rilmittir . 

Suçlular kararı temyiz 
ettiler 

yeai •e tHıla İ•tikametleıe çevi- metçilerini ilave edersek senede 
ren baza tetbirler almıcalhr. Bu 500,000 kişi it piyas11ından çe- Şehrimiz •iır ceza mahkeme· 
tetb rlerden, biri itleri iyi giden kilmit olur . Yeni vergi siyaseti , ıince beşer •ene on birer •Y ağar 
küçük anonim tirlcetlerle mahdut çocuğu bol olan küçük ve orta bapıe makum edilen esiri zabıt ki 
•••plİJ tli Lmit d ıirketleriade halli aileler bir ıürü vergideo tiplerinden Mustafa Azmi ve Ab-
Y rı konuJmatıdar ki bu Hyede muaf tutulmaktadır . Bunı göre met rfendiler haklarındaki bu bQ. 
IManleran birletm leri temin edile- üç çocuklu bir aile 50,000 mark kil mi eri temyiz etmişlerdir. 
ce«tir. Buna mukabil. Şırketlerin kadar ıenet sahiLi olabilir , yani -
bi eımeaandea ( fuıion) alınmakta bu miktar üzer:inde.n senet vergiıi 

1 
suliyet ve ıabsiyetin kiymctini yilk-

o an yüzde bir vergi kaldmla~k- ahnmıyacaktJr. Veraset vergiıin· stltmek meselesi l«'tkil ediyor. 
hr. Muhtelıf vcrgile,io biıleıtirıl- de de müsaedat y•pılacakhr. Ço· Bu buıusta Almao hükümeti ser 
meai eauı kabul edilecek ve buna cuğu bol olan eile, işıizlere mu. mayeli şirketlerin phıi ve münfe· 
m11kabil nisbetlc:ri 11zalhlacaktır. venet vergiaı vermiyecektir . rit tirketlere tehıhvUIQnü teshil 
Vergi reformu bir çok buıusatta Vergi reformunun son , yani ve bunlardan az verıi almaj'ı dü · 
nasbetl<!rİo lenzilatını imirdir. Ay· üçüncü kısmını i"tisatta ı•h•i me· ıünmektedir . 

MPrsinin bir aylak ithalat 
ve ihracatı 

Geçen buiran ayanda Mersia· ı 
den yabancı ellere 34854 lira kıy· 
metinde hayvan ve bayvaı11i mad
deler çıkarılmııhr . Bunun içinde 
5438 koyun ile 2836 keçi , 39 
kaplumbağa , av derisi ve barıalc 
vardır . 

Buna karşı yabancı ellerden de 
9800 lira kıymetinde 37413 kilo 
bam manda deriıi ıokulmuıtur . 

Yine Meninden çıkarılmak 
üzere Hidiviye kumpaoyasınıa za
faran v11puruaa 676 koyun ile 548 
keçi yüldeamiıtir . 

A7raca lstaabula çıkarılmak 
Ozere ordu vapuruna 2200 koyun 
yllklenmiıtir • 

Avrupa siyaçdf pazarında b 
,rf ncl sahi/ eden arluu -

... ıen şark misa 
halen tasa.v~Ufeahhut ıltına ğir
kiyle yeı.n .. 
memJr'nale Ditelıı, Fransanın 

...na ve Londra hükumetleri ta
afından tetkika müsait surette 

bir proje hazsılamış olduğunu 

yazıyor. 

Lavoro Fasoısta, diyor ki : 

Alman hükumetinin ne şekil
de karar vermesi Jizımgeleceği 
bittabi yalnız kendisine ait bir 
işdir. Falcat milli sosyalistliğin 
Avrupanın fikri, siyasi ve iktisa 
di hirliğiniıf"ledJici hir surette 
teşekkülüne hadim olmak lüzu
munu anbyacağını ümit ederiz. 

Paris : 14 ( A . A . ) - Sir 
Simonun nntku Pariste mükem 
mel bir intiba tevlit etmiştir. Pa
risin selahiyattar muhafili Sir Si
monun M. Barthou ile yaptığı 

mükalemeleri naz•ra itibara al 
makta gösterdiği tam huliisu bil
hassa kayde lüzum görmektedir 
ler. Misaka iştirak eden devletler 
için teminat hususunda Sir simon 
tarafından israrla kaydedilen tam 
mütekabiliyet esası Fransız nok. 
tainazarına da daima uygun bu
lunmuştur. Bu keyfiyet J:ı""ransız 
İngiliz görüşmelerine esas trşkil 
etmiş olan ilk projeye de zımnan 
dahil bulunmakta idi. 

Sir Simonuo Sovyet Ru,.,yaya 
ve bu memleketin millet cemi 
yetine girmesine dair olan beye.· 
natının hu husustaki mesaisi ma

lum olan Patis hükumeti tarafın
dan tasvihle karşılandığını kay
de lüzum yoktur. Keza böyle mi
sakın akdi, silahsızlanma müza
kerelerine tekrar haşlanmasını 
pek ziyade kolayla§tıracagında 
Paris mahafili Sir Simon ile te 
mamen mutabaktıL 

Bu noktai aadr emniy~l ile 
ıilibaazlanma arHındalci rabıtayı 
daima te,,it etmiı b•l-an Freeea-

nın tezlerine temamen uygundur. 
Bununla beraber Franaansn ıilih 
sızlanmayı daima emniyete bağlı 
tuttugunu hatulamalc icap eder , 
Bu şerait dahilinde bir ıilahıızlao
ma mukavelesi akdi imkanları da 

aranacak bu misakın akdinden sonra 
hasıl olabilir . 

Berlin : 14 (AA) - Alman 
ajansı bildiriyor : 

İogiliz s :: fırioio garp ıark ve 
Akdeniz lokarnolarile Milletler 

Cemiyeti misakı araaında bir rabı
ta, tcsiıini istibd•f eden projeyi 
Alman hükumetine tevdi etmiı 
olmasinı mevzuu bahis eden gaze. 
teler şark lokarooıu mis .. kının in
tizar edıldiği gibi hadiı olacak her 
hangi müşkilat karııııoda muteka· 
bil iıtiıare taahhüdü ile değil, mli 
tekabil muavenet taahhüdü ile baş· 

ladığına kaydey lemegtedir ler. Misak 
bu suretle askeri icraatı en tabii 
bir şeymiı gibi en öa ıafa geçir· 
mektedir . Binaenaleyh Milletler 
Cemiyeti miaakınm teminatı yeri· 

ne kaim olacak olaa bu misak , İ· 
cabında, Franıanin şark, Avrupa
sındaki askeri müttefıklerine ani 

ve bep birden müeuir olmak İm· 
kioıoı vermek itibarile hakikaten 
askeri bir misaktar . 

Vakıa nauri olarak bu mi18k 
ihtilaf halinde muhtelıf kombien· 

zonlar derpİf etmektedir • Fakat 
ıöz Fransa , Sovyet RUIJ• , 
küçük itilif ve saire araııada mu · 

naikit hususi mukuvelelc .ib t eşkil 
ettiği şebekenin olacaktır . Misak 
proieleri Milletler Cemi yeli misa • 
kını baltalamakta ve gerginliğin 

gayri askeri bir surette halli imki· 
nanı, endite verici bir tarzda azalt
maktadır. 

Cenevre müzakereleri de ha-

dise lerin ıeyıi üzefine tuirini k Y 
bedecektir. Buna uğmen misal 
larda Almany111ın Mi lletlt•r Crrd kı 
yetine avdetinden bahıedılmemel la 
tecfir . Aolaşıhyor ki bu misalıl4 ld 

yapanlar Milletler Cemiyetinin he 
keos tarafından tanırıaa islabı lilzu 

munu esassız addetmektediıler ce 
zira Milletler Cemiyeti temameı ve 
Fransız hekemonyasınıo siyaai b" kı 
teşekkülü baliııe kalbedilmek is 

teniliyor . Bu siyaset daha bugü 
den kendini göstermektedir . Zır lci~ 
üç devlet , muhtelif devletlerin i dı 

razlaı ını bile dinlemiyerek Sovy 
Rusyaoın Mılletler Cemiyetin lü 
girmesine karar vermiılerdir . Bf tü 
itırazlar hiç olmazsa bir uoktai nt 
zar teatisini icap etlirmeli idi . 

c 
Şu halde buodaa böyle Avrll 

pa için bü tün mühim kararlar Fral d 
sa ile Sovyet Rusya arasında ve ~ 
rilecel<tir . Bioaenaleyb emriva• 
ıiyasetine , bir askeri siyasete in m 
tizar edilthilır • 

Maalesef İngiliz teıebb6ıl1 yaı lı 
oız Almanyada değil , ayni ze 

maada İtalya , Lebistao ve diie 
memleketlerde bu temayülita k 
şı ileri silrülea mübim itirazları 
ıarı itibara almamaktadırlar . İn ~a 
gilterenio bizzat kendi siyasi pre' 

siplc:riııde tam bir icraat teıkil 
eden bu muvı:ffakiyefJnı Franaa d 
suretle istihsal ettiği cayısualdır c 

Misak pr ojdeıi hakkında (Ko 
respondıns Polilik diplomatik d ve 
yor ki ; ti 

lngiltue sefirinin alakadar hii 
kumetlere tevdi ettiği misak pro· h 

jeleri bu miaaklaruı nasıl bir ruhd B 
tasavvur ve teabit edildiğioi kif Y 

derecede göıtermektedir. Avru.,. 
Fransız Sovyet menafiine tealiaa k 
edilemez. Keyfiyeti anlamak içi• h 

bu iiç misale proieainJa metniol 
daha ziyade tetkika lüzum yok m 
tur. ki 

Varıova : 14 ( A .AJ - GayrC la 
resmi gazete polslc:a yazıyor : dı 

lngiltereoin şark misakına ~ar 
müsait bir vaziyet almasını mucip v 
olan Loadra görüşmeleri, Frsnsa 

nıo sı labaızlanı_na sahasında yaptı le 
ğı taviıat istisna edildiği takdir e 
yeni bir vaziyet ihdas edilmit değİ . 

dir. L~hiıtan intizar vaziyetinde lc:i 
lacaktır. Ltbistan meseleyi tetki~y 

etmiıtir. Fakat henllz Almanyanu~li 
hath hareketi ve Sovyetlerin ıe-,v 
raiti kendasince mrçhul olduğu 11zi 
bi milttefiki Romanyanm da unu
tulmuı olmastnı tesbit ve müşa - k' 
bede mecburiyetindedir. b 

Lehistan mıntakavi miaaklarıle 
iyi bir surette karıılamaktad11 • Yı 
Bunun için teklif edilen misakınjl 

böyle bir misak için lazım olan 1 
ıeraiti haiz olup olmadığıoı bil -
mesi lazımdır . Lebistanın k•rar · ş 
vermekte istical etmesine lilzumji 
yoktur. Zira Lehistan teklif edilen 
misaklar fikrırı i Sovyd Rusya ve~ 
Almanya ile olan ademi tecavüz)> 
itilaflara ile daha evvel tatbik et·~ 
miş bulunmaktadır. J• 

Sovyet askeri h~yeti Ro· 
maya gelmiş • 

Roma : 14 ( A. A. J -Jeneraf 
Fismanın riyasetinde bir Sovyet 
askeri kimya hı-ıyeti Romaya gel> 
miştir . 
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J 1 Yazan : 1 
ı a IÖa:ıer k~m·' yurdumuz-. nasıl tanıyabiliriz ? I/ 

'mı 

( Türk Sözü ) 

SON 
HABERLER 

• 
1 
• 

-- 1 .. 1 

Sahife· 3 

Adana Borsası Muameleleri Dı!nka sayımızdan / 

rini k• Yurdu tanıma anketi planı 1 Ekilen tarı. ,------------
. . . . ~m büyokı ·· ğ·· F 

misak Vılil.yet te~~~~atı ıt~b~r.iyle tet ·, . 21 -Bulu~d~ .. _ u .u ransız gazefeferı' 
r Cem kik olunacak koyun , çıflığıo , yav-j aıle veyahut çıfçı ta~ yerde bır 1 

Trakyadaki yahud 
meselesinin iç yüzü 

- Birinci sahifeden arten

rekse temmuzun üç ve dörd .. 

CİN s t 
PAMUK ve KOZA -- Kilo Fiyatı 

En az En çok Satılan Mikdar 
K. s. 

meme! lakla, kışlağın veya kasabaıım mev · ı tileo arazi k~çar dönüm'ı>n işle· ı 
!İsakh kii nedir? u bavaliye ve onun ya · . dönüm sahibi olanlar büyük lcaç / 
inin he kınlarına ayrı adlar veriliyor mu? riyeti teşkil etmektedirler? 

11 lüzu E- er veriliyorsa bu , müşabedc 22 - Bir aifeniu geçinmesi 

1 .. l unc 
M. Hitlerin Rayhşta,,._ t 1 gun elrı h~rde?hire genişliyen ce 

k . ıs nu - reyan ar uzerıne 4 temmuzda hu 
unu tahlıl ediyorlar , kiimetin aldığı müessir tedbir-

Ü 
. 
.. . 

Kapı malı K. s. pamuk Kilo 
Piyasa parlağı 
p · " ıyasa temizi 

" -laoe I 

J• 1 ~velıoin baş tarafına yazılmalı için en az kaç dönü'De ihtiyaç var. 
~ır er ce . ı ? ( b 1 - 'b · 
mamer ve tsribi de ( ser.eyı, ayı gösteren) dır u yer , tar a , mera , gı ı 
yasi bi kaydoluomalıdır , ayrı nevilerd~n ise bunların mik· 

darı nedir ? ) 
nek is· Meukliıı lwrıılıışlakl şarlları : y: 

1 ardımcı şler: 
bugün 1 - Yerin altı 1 toprağın ter 
r . Zirt kibatı , madenler ve saire ) nasıl 
lerin i · dır ? 

Sovye 2-Yer yüzü ve arız•ları ( düz 
~yetini lüleler , yaylalar , dağlar , çökün 
~ir · Bı lüfer , hufreler ) . 
ktai nı 3 _ İklim ; iklimi d e ğiştiren 

idi · coğrafi şartlar ve mevsimler . 
Avru 4- Suların akış larzı ( bundan 

r Frat edilen istifade ) . 

da ve 5 - Kendi kendine yetişen 
mıiva~ mabsuller nelerdir? 
ete in 

6 - Yabani ve Vahşi hayvan 
_ .. lar var mıdır? varsQ nelerdir ? 
u~u ya 7 - Buluoduğuuuı mabellio 
Dl ze· •f 'l'k b J le •• ._ .. çı çı ı , ço an ı , deoiıcı•ı .. , 
e dıgeı ticaret ve saoat islerine muhtelif 
lata ka . • . . ' . . 

nevıdeo haJıselerın ne gibı tesırler 
Iarı o• t • - .. .• ı. ı i yap ıgını goruyorıunuz ve uun er -
'.· n· dan hangisi daha ku9vetlidir ? 
Si prel 
teşkil Başlıca işler Iıangllerldlr ? 

ansa ~ 8 - Göçer çobanlık ( koyun -
ualdır culuk , atçılık) { * ] 
a (Ko 9 -Çifçilik ( hububat, paıııuk, 
atik d ve saire yetiştirme , bağcılık , zey-

tincilik ve arıcılık ) • 

dar hü· 10-Buluoduğunuz yerin ziraali 
k pro- hangi mahsul üzerine kurulmuştur; 
ir rubt Buna ilaveten ne gibi şeylerde 
i kafi yetiştirilmektedir ? 
Avrupı 11 - Orman işletme , ( odun 
teslioı kesme , kömür Yakma , kereste 

ak içio hazırlanması ) . 

metnini 12 - Kendi kendine yetişen 
yok . mahsulatı dcvfirme ( palamut , 

kitre , meyan kökü , kestane top-

G lam ak ve saire .. ) usulleri nasıl· 
ayrı ? 

r : dır 
ı. 1 13 - Deniz göl balıkçılıg· ı 

ıoa •ar b ' 
. ve avcılık ne aldedir ? 

mucıp 

rsosa· 14 - Taş 0~ağı ve maden iş-

i l etiJiyor mu ? bugün bunların yap I · • • d 
akdird ehemmıyetı ne erccededir ? 

iş deği Arazinin İ§let/fme tarzı : 
inde kı 15 - Arnı • doğrndan doğru 
i tetkik ya sahipleri tarafıııdao mı işleti · 
anyanıoliyor? ya.oi . ailesj ' uşakları ve 
rin şe- ve günd.el.ıkç'.l~r Yardımı ile ara 
duğu giziyi sahıbı mı ışletiyor ? 

11 unu- 16 - Yokaa araziyi işletenler 
müşa - kiracı mıdırlar? tayet kiracı iseler 

bunlar nereden ıreliyorlar ? köy
isaklatı lerden mi , civar halktan mı ? 
ktadır . Yahut daha uz,k yerlerden mi 
misakın geliyorlar ? Bunların kendi mem · 

1 Ieketleriode lopt•ldarı var mıdır ? m o an 
01 bil _ 17 - Ortak veya yarıcı ile 
kararişletme . ( 15 nuıııaralı ihtimaller 

lüzum göz öaüne getirilınelidir. ) 

f edilen 18-Bu üç htlde toprağı işle
usya veyeoler kendi ailesi efradından 
tecavüıbeşka hariçten Yardımcı alıyorsa 
tbik et- bııohrıo vaziyetini kaydetmek la-

zımdır : 

A - Nereden geliyorlar ? 
B - Hizmetletj daimi mi yok

ı Ro-sa müvakkat mi ? 

C - Emekleri mukabilinde 
.neler alıyorlar ? 

Jeneraı d 
S D Aldıkların aıı ne mikdıu 
ovyeı~rtırabiliyorlar ? 

aya gc 
E - Çalıştıkları yerden ayrıl· 

Jıktan sonra oe iş Yapıyorlar ? 
mıımnınınıımı ~ı~ l 9 _ Bulunduğunuz yerde bu 

tçi ~etme şekilleıiodeo ~•ngisi vardır? 
jki veya üç tarzda ıtletme varsa 

unlardan hangisi daha galiptir ? 

ııda 20 - Araıioin İŞietiime tarzı ! 
. d. 1 edeobeıi böyle mi yapılmaktadır? ! 

Si ır ~oksa sonradan mı bu tarz kabul 
m111ıuııımııııııu~ edilmiştir . Sebebi nedir ? 1 

23 - Ailesini geçindirmeğe 
kiifi toprağı olmayanlar geçioebil 
mek için daha ne gibi işler yapar
lar • 

24 - Bu gibiler ayni yerde 
daba geniş arazisi olanlar yanında 
gütıdelikle veya aylıkla mı çalışı

yorlar? 
25 - Yoksa taş çıkarmak , 

kum çekmek , kaşık , sepet yap· 
mak , çift alstıC , araba imal elmek 
gibi işlerle mi meşgul oluyorlar ? 

26 - Kırda , veya kasaba ve 
şehirde liman ve iskelelerde reoç· 
berlik veya işçilik yapmak için mi 
memleketlerinden geliyorlar ? Ne· 
reye gidiyorlar ve ne iş yapıyor· 

lar ? 
27 - Yoksa, yumurtalı topla 

mak , tuz satmak , nakliyecilik 
yapmak ve saire ... gı bi ticari iş 
!erle mi meşgul oluyor !ar ? bun· 
fardan bangisirıe daha çok rağ 
bet eden vardır , sebebi nedir ? 

Pazara çıkarılan malısııl : 
28 - Çifçi ailenin kendısi ve 

hayvanı için yetiştirdiği mahsuller
den arta kalıp satılanlar hangile
ridir? 

Satmak İçin yetiştirilen mah
sullerde toprağın , iklimin ve coğ
rafi vaziyetin oe gibi tesirleri var 
dır. 

Nakliyat işleri : 
31 - Bulunduğunuz yerde ne 

gibi nakil vaaıt•larındaa istifade 
edilmektedir ? 

A - Deniz ve göllerd~ . 
B - Akar ıularda • 
C - Yollarda : binek ve yük 

hayvanı , kağnı , araba envaı , oto
mobil , kamyon , otobüs ve saiıe. 

D - Demiryolu . 
32 - Nakil vasıtaluındao bu· 

lunduğunuz yerde olanları hangi 
!eridir ? 

33 - mıotiıkanız iktisadiya · 
tırııo inkişafında nakil vasıtaları 
oın tesirle•i nedir ? 

34 - Bu nakil vasıtalarının 
mıotakanızın ticari faaliyeti üzerine 
yaptığı tesirler ? 

1 - Zirai mahsuller ticareti 
üzeıioe . 

2 - Yapılan ve satılan , alı· 
nan ( ticaret eşya ve mevaddı ) 
üzerine olan tesirleri nelerdir ? 

35 - Bulunduğunuz yerin , 
diğer mıntakaya demiryolıı veya 
posta vapurları ile , veya bir şose 
ile doğrudan doğruya bağlanmış 
olması iktisadi , fikri her hangi 
bir tesir yapmış ve bir dtğişiklik 
husule getirmiş midir ? 

Aile efradı : 
36 - Bulunduğunuz yerde ka · 

!abalık aileler var mıdır ? 
37 - Ayni çatı altında otumu· 

lar kimlerdir ? 
38 - Ayrı evde oturan bir

liklerini muhafaza eden akral,a 
dan mürekkep aileler var mıdır ? 
Bu birlik de gibi işlerde ve ne gi
bi ahvalde kendini göstermekte
dir. 

39 - Kaç çoçuklu evler ekse · 
riyeti teşkil etmektedir ? Çocuk 
doğurma ve baöma usulleri na· 
sıldır ? 

40 - Doğum çokluğuna, azlı · 
ğJDa dair topladığmız malumat 
nedir? Kaydedilecek halin sebe
bidir dersiniz ? 

- Sonu var -

..__._ lede hadiseler kati olarak dur-
~~:ı..,ris : 15 ( A. A. )- M. Hit- durulmuştnr . 

serde'iıhştağda söylemiş olduğu Şimdiye kadar olan vukuat 

Iane Il 
Ekspres 
Klevlant 

Yalnız d':ıiı1t!1~ki mutalaalarını şu suretle hulasa rdilebilı·r ·. 
~r il h' 

Çizmekle iktifa '.m. uma ey ın A Tr k d ç Beyaz YAPAGI 

h - 8 ya a ve anakka-
nelmilel meseleleL atlarını lede mevcut l l 

Siyah 
13 • o an yer i ve yabanc 

geçiştirmiş olduğunu' re hey- ?ın kadar Yahudiden ceman 
dırlar. Fransız gazeteleri ile 3 hın kadar nüfusun İstaobula 

ı b 
ÇtGtT Ekseres 

kfitu Londra mülakatlarının n hareket ettig· i tahmin olun 
ı . h uyor. 

ticeleri . ve talyanın y~nı attı ll - Kazalarda ve Edirn~de 

iane 
Yerli "Yemlik,, 

"Tohuroluk,, 
• 

" 
hareketı karşısında Almanyanın karı~~.ııehhüsleri olmu b 
içine düşmüş oldnğu müşkül va· C- b..~ekt ş vkel u Buğday Kıbrıs 

HUBUBAT 
· · G . ·• ep çocu arı .. Yerli 

l,30 3 zıyete hamletmektedırler . aze· ınuz gecesı çar- . ti. 

1 H .tl . ku h . • k Y ~ış r . te er ı o ıın nut nun arıcı kete gelere aııu._ 

t 
l,25 

" Men tane 2,75 
Arpa siyasete müteallik olan kısmının cavüzle hırsızlığa ve s~, tem-

hiç şüphesiz son dakikada İngil· ğa koyulmuşlardır. Soyguiit· 
1,57,5 

~ 
Fasulya l,67,5 --

terenin Berlinde yapn_ı~ ~lduğu çarşıya ve dükkanlara sirayet 
teşebbüs ve M. Mussolinının ha ttı medeo bastırılmış ve bu esna 
harekAti yüzündfn nutuktan çı · 55 ev soygunculuğa uğramıştı 
kaııla:ıış olduğu fikrindedirler · D- Bütün bu hadisat es 
~tler, ~11.kı.t . kaza~~ak istiyor sınıfa bir jandarma şehit olm 

Yulaf 
Delice 1,62,5 

l 
da -vemi 

5 l· 
r. !ıı,ımu r· 

na· - -.~ .ı::ı -uş .o ., Diiz kırın 
kı ke:odısı ıçın bugnn elzem olan ve bir Yahudinin yaralanmas 
da budur · dan başka nüfusca zayiat v 

m-
eya 

Sovyetlerin Paris büyük yaralama vukuatı olmamıştır 
elçisi öldü , Yukardaki vukuat i.izerı 

hükiimetce alınan tedbirle 

. 
ne 

rin 
Paris : 15 ( A. A. )- Sovyet 

Cumhuriyetleri ittihadının Paris 
büyük elçisi M. Dovgalcvski bu 
sabah vefat etmiştir. Mumaileyh 
F ransaoın hararetli bir dostu ve 
kendi m emleketinin "Sadık bir 
hadimi idi.Müteveffa Rus-Frao-

bugünkü vaziyeti de şudur : 

~~ 
- ı:: 

~~ 
..... :::ı 
°' <>-

Alfa .. ur: -ı ..... '"'"". l •t 
**il-* Cumhuriyet k - ' 

" a 
Düz kırma ,, ·50 n Alfa 

" 1n Liverpul Telgrafları 

sız mukarenetini vücuda getiren
lerin başlıcalarındandır. 

Bir Hint Pirensi ltalya Kralı 
ile görüştü 

Floransa : 15 ( A. A. )-Nepal 
Prensi Behadur Cebk, San Rosor 
da İtalya Kralı tarafından kabul 
edilmiştir . 

japonyada suların götürdü· 
ğü bir köy 

Tokyo : 15 ( A . A. )-Son da
kikada haber alındığına göre ev 
velce bildirilen hasarattan gayri, 
İsikova Eyaleti dağlık kısmında 
kain köylerden birini sular gö
türmüştür. 50 köylüden yalnız 4 
ü sağ kalmıştır . 

Amerika, Almanyayı 
protesto etti 

Vaşhington: 15 ( A. A. )-
M. Hull. Amerikanın Ber lin se 
firini Young ve Davves istikraz
larının Amerikan Hamillerine 
karşı yapılan zarar verici muame· 
leyi Almanya nezdinde şiddetle 
protesto etmeğe memur etmiş

tir . 

Filibede bir komünist teşki
latı tutuldu 

Sofya : 15 ( A . A . )-Hüku
met Filibe şehrinde ğizli bir ko
münist fesat teşekkülü meydana 
çıkmıştır. Bu teşekküle şehir gar 
nizonundan bir takım askerl-:rde 
dahil bulnnuyordu. Elli kadar 
tevkifat yapılmıştır. 

Seyhan muhasebei hususiye müdür
lüğünden : 

Vi!Ayet Hizmet otomobiline muk
tazi 100 ilıı. 120 teneke benzin 934 
senesi Ağustosunun ikinci Perşem
be güııü saat dokuzda ihale edil
mek üzere münakıısayo konulmuş
tur . Şeraiti anlamak istiyenlerin 
her gün muhıısebei bususiyeye, ta
lip olanlıırın :yüzd ..ı yedi buçuk pey 
akçeleriyle mezkur gün ve sıı.atta 
encümeni vilıı.yete muracaatları 
ilıln olunur . 4339 

13-15-18-22 

her A-Her yerde memurlar 
türlü propağandalar tesirind 
zihinlerini knrtararak vaziy 
ciddiyetle hakim kılınmışlar 

hadisat esnasında faaliyetleri 
fayetsiz ve halü tavurları miı 
mahakar görülenler idari ve 
muamelelere maruz tutulmu 

en 
ete 
ve 
ki-
sa· 

adli 
şiar· 

dır. 

le ta-B-Kırklareli hadisesi şiddet 
kip olunmuş ve devam edilme 
bulunulmuştur. 3 4 temmuı v 
temmuzda Yahudi cvl~rinde.ı 
nan ve çalınan eşyanın şimdiy 
dar yüzde yetmiş beşinden faz 

idHi ve adli tedbirlerle meyd 
çıkarılmış ve sahiplerine iade 
tirilmiştir. Müddei umumi, m 
şevvikleri ve mütecavizleri cü 
lerioe göre tevkif ederek adli 
kibata başlamıştır. Hadiseden 
yccaoa düşüp korkularından 
kilen Y abudi vatandaşlar a 
etmekte bulunmuştur. 

kte 
e 4 
ah· 
c ka· 
lası 

ana 
et-
Ü -

rüm· 
ta 
he· 
çe 

vdet 

ahını C - diğer taraflarda bes 
keserek veya korku ile çeki 
olanların avdetleri için biç 
mani olmadığı herkese anlatı 
ve an !atılmakta bulunulmuş 

Kırklareli soygunculuğu haric 
ber türlü alım satım ve alacak 

lmit 
bir 

lmış 

tur . 

inde 
ve· 

mUD recek muamelelerinin hükumet 
baııran adliyeye taalluk eden 18-

hada görmekttdir. 

Hadisatın bugünkü v•z 
yukarda söylendikten sonra 
kum et at ide takip edeceği 
barektti biç bir tereddüde m 
vermiyecck surette tekrar ve 
rib etmek vazifesiodedir. 

iye ti 
hü 

battı 

ahal 
tas-

ebep 1 - Hükumet, her ne ı 
ve şekil altında olursa olsun 
ret laıyiklerine ve boykut b 
kellerine mani olacaktır. 

bic· 
are-

2 - Adliyenin el koyduğ 
tün suçlar süratle intaç edile 

u bü· 
cek-

tir. 

olan 
det· 

3- Yerlerinden çekilmiş 
Y abudilerden istiyenlerin av 
lerioe mani olunmamasına m aba! 
veri lmiyecektir. 

ühim 4 - Hükumet için en m 
mesele, vatandaşlar aruıod 
geçinme ve emniyet içinde y 

ma havasının iadesidir. Dahi 
rici sebeplere ve propagand 
maruz olan bu keyfiyette h 

met muvaffak olacağına ve 
kilatı iktibam edeceğine kan 
Türklerin ekseriyetle Y abudi 
tandwşlara gizli ve aşikar ya 

a eyi 
aşa-

li, ba· 
alara 
üku· 

müş-

idir . 
va -

rdım ' ' 

15 / 7 / 1934 tş rr.. ım . 
Santim P<M 

Vadeli 6 93 Liret " ltalya ,, 

Vadeli 6 84 Rayşmark "Alman., 
Frank" Fransız,, 

Hazır 7 13 Sterlin "lnııiliz,, 

:,, ı mi Hint hazır 5 33 Dolar "Amerikan,, 
Nevyork 13 00 Frank "leviçre,. 4-0 1 9(l 

Urfa Belediye riya- Japon otomobilleri 
setinden: 

50 lngiliz lirasına 
inşasına karar verilen ve tutarı 

satılıyor yirmi bin dörtyüz yirmi yedi lira. 
altmış dokuz kuruş olan mezbaha-
nın müştemilıl.tı hariç olmak üzere "Dayli ekispres,, den : 
yalnız merkezi kısım yırmı gün Muhafazakar mebuslardan M. 
müddetle kapalı zarf usuliyle mü- Hales Japonların İngiltere sanayii-
nakasaya konmuştur Taliplerin ne nasıl hücum ettiklerini izah e -
yüzde 715 teminat akçası , şimdiye 

diyor . Japonya, İngilterede oto-kadar ğirmiş olduğu teah hütleri 
muntazaman ifa ettiğine dair resmi mobil ticareti ile mesgul olaolarla 

vesaik ve inşaatın devam müdde - lngiltereye ucuz otomobil ithali İ· 

tince mesuliyet fenniyesini deruhte çio bir anlaşma yapmaktadır . Bu 

edecek bir mühendisin taahhüt ve- otomobill.ıw lngilteredc imal edi-
sikasını ve teklif mektubunu ihale leo ayardaki otomobillerin yarı fi-
günü olan 22/7 /935 pazar günü atına satılabilecektir . 

saat 15 de belediye encümenine tev- M. Halcs "Daily Ekpress,, mu-
di etmeleri ve d1tha fazla malumat habirine demiştir ki : 
almak isteyedlerin proje şartname Japon otoınobilleri Tokyo fab· 
ve keşifoameyi beş lira mukabilin- rikatörl~ri tarafından yapılıyor ve 
de belediyeden istemeleri . 50 İngiliz lirasına satılığa çıkarı· 

4317 "' - 16 lıyor . Fazla miktarda yapıldığı 
için bu fiata. satmak zarar tevlit 

etmek ve müfrit zebirli propagan· etmiyor. Hindistanda bir gün Hin· 
dalara karşı Yahudileri korumak di Şarkide ve Maiatyada accntalık· 
için sarfcıtikleri gayreti ve teca lar tesis edilmiştir • İngilterede 
vüz teşebbüslerine karşı hissettik-

de acentalık tesisi için müzalcere feri nefret ve istikrabı, vaziyetin 
süratle selahı için esaslı imi! ad· halindedirler . Bu otomobiller bil-

fiıl memlelı:etimi:ııe girmeden evvel dctıııektedir . 
harekete geçmek lazımdır · İş it· 5 - Türlı:iyede vatandaşlar aley-

binde tahriklere ve düşmanlık tel· ten gl'çtikten sonra bağırıp çağır· 

kinlerine hükumet müsaade cimi· mak faidesizdir . Elycvm tatbik 

yecektir . Hükumet matbuattan va· ettiğimiz yüzde 33 1,3 gllmrük 

tandaşlar arasına oafik koyacak resminin biç bir kıymeti yok tar . 

salgıoıara karşı müteyakkiz ve ba Bu rekabetin yaluız kendi iı-

şiletkar olmalarına intiıar eder . tibsallerimize yapacağı tesirleri 

6- Memvrlar , hükumetin düşünmekle kalmamalıyız . Fazla 
hattı hareketini tahakkuk ettirmek olarak memlekette satılan müıta-

için bütün kuvvetlerini sarfedecek- mel otomobillerin kıymetini de fe . 
!erdir . C. H. F. katibi umumiliği na halde düşürecektir . Hükume· 
vazifesini eyi yapmamı olan idare tin harekete geçmeJini bekliyoruz. 
heyetlerini tahkik etmektedir. Fır- Bugünkü gümrük resmi de dahil 
ka bakimıodan vazifelerini sui isti- olmak üzere Japon otomohilleıinin 
mal etmiş olR.ılar hakkında Fırka 70 İngiliz lira11odan aşağıya satıl-
ca icap eden muamele yapılacak-

ması kabildir . 
tır . fırka teşkilatı , hükumetin 
aoktai nazarına her suretle yardım 
edeceklerdir . Hükumet , badisele-

Kacakcılar vatan ri ve tedbirleri olduğu gibi nakle-
derken vatandaşlar için eodiıeyi • • 

hainidir mucip bir vaziyet ve mesele kal-
mamı oldu· nu bo an eder • gu y 

' 
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143 
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183 
255 
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242 
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Seyhan Defterdarlığından 

IS~\\ 

Mehmet oğhı Hüseyin 
Halil oğlu İsmail 
~1ohmet oğlu M"'hmot 
Ahmet oğlu ~\ustafo ve 
Yusuf ef• ndi 

M:ıreşlı maksut oğlu llüseyin 
Çoropcı Mehmet 

Basan oğlu İsmail 
Hasan oerlu Hmin o . 
Mahmut oğlu lsmaıl 
Mustafa oğlu Hasan 
Hammal Mehmet 

MEVKll 

1\ uyubaşı cadJesi 
Hızaiye mahııl\esi 
A<lliye civarı 
Şeyhli hodestnn 
Bed ston 
AJl ye civarı 
Cami civarı 

" " 
Abdal pınnn K. 
Mtımura istasyonu 
Kızıldere K. 
Hacı Osman M. 

LiHı:\ 
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13 
6 

53 
2U 
16 
18 

11 
5 

11 
45 
08 

08 
Rızaiye M. 

Ali usta 08 
Mamık efelllli oğlu Hüseyin " " 08 
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56 
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40 
25 
00 
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Bakknl 
J)e<rirmencı o 
Köşker 

Kasap 
Trrzi 
Kclıo.bçı 

Çor::ıpcı 

Berber 
Demirci 
Kahveci 
Değirmen 

'l'ek otlı yük 
arabacı 
N acar seyyar 
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1 h t Ali hekirli M. Mulln ağa orrlu A~ık l\ e me 08 
Kardnşı 

0

Ökkftş " " 08 
Mamik ag~ a oğlu Hanifi " '' 08 .. ı 
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Odacı Hüseyin oğ. Hacı ıne ıme ~ 50 
Dedenin oğlu Hacı " ,, 5 10 

Hüsam Hacı oğlu Abdurrahman " ,, 5 10 
Deli Mehmet " " 8 50 
Kösenin oğlu Ökktlş " " 8 50 
Balta\ oğlu Ali afendi " ,, 
Hüsam oğlu Hoco Şevket ,,ıdukfo.rı ticaret ve sanatlardan dolayı namlarına ka-
Şükrü usta • ı ve nevi iştikalleriyle tarh edilen vergi mik(ları yukarıda 
Muhacir Ahmet .,,uluıımadığınnnn kendilerine tebliğnt yapılamıımiştır . Kıınunon 

Cl" .11 mükt)llefin mumaileyhe tebliğ makamına kaim olınnk üzer{! hukuk 

,, 
" 
" 

,, kalfası 

,, 
" 

Yapıcı 

Osmnniye l<azasınd~ )gat leyli rılıkfünınn tevfikan keyfiyet iltın olunur . 4345 
l zan~· verğisi tnrh olunar 

yazılı mükell"fleri" 
t otuz gün zarf'· 
) 1nuh\te

1
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OTO Gayri menkul malların 
açık arfbrma ilanı 
Dosya numJırası : 1551 COŞKUN 
Adona 1 inci icrn ıneınurluğun

tlon : 

Dosya numarası : 161 

1 · · · emurluğundan : Adana 1nc\ ıcra m · .n efendide alacoğındnn dolayı hacz,.dilen . 
. . 1. esinin gülekli zade Ahmet oğlu .~\ı~luuğu : 'fopuca şo. Gök oğlan ve taş garben 

Adana Hozıntı ma ıy · k ıp · · l l d - ·· . . 1 araya çevrilecek gnyrı men u .... ı Veh tarlası ve taş a mn ı ut tapuca 149 donum ın· 
Açık o.r~tır~a .' e ~tarlası şimalen toriki om S'rkan tariki anı ve Coyhan şimalen hergele yolu krbleten 

Arap tbrahıı~ h 
0~~e 2555 metro ~·ıkan tarll\üsiylo nıah<lut tapuca 300 dönüm indelmesnlıa 27 hl'ktar 

Jelmesaha 1 0 
alr Oa Giilekli oirh\.:>sesi şayiası olup şorktukı Ceyhan nehri olııı::ıyıp şimılı haşk::ı-

~hılla Süluymun tar ası · . ~ 

700 t o ıkan tarlanın 60 hısseJ" 
5 ıne r çb 

1 
. ı ., .tCi, ırıohallesi, sokağı, numarasi : Çotlu karyt<sinde ve topunun T. evvel 

ın tarlası u unuugu · . 
sın . k \'"n bulund"' Mart 338 tnrıh ve 12 numarasın fa kayth bulunılukları . 

Gayrı me
4
n

4
u u ,. ı49 dönümlü tarlanın Jönümü altı ve 300 Jönüinlü tarlanın Jönünıü sekiz lira 

332 tarih ve num::ırll 

Takdir olun~~~~ı yer, gün, saat : Adana icra dairesinde 2004 numaralı kanun mucibinc11 30 gün Y 
olduğu · ,J kıymeti mubammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde 18 - 8 - 934 Gumortesi günü saat 

Art~lrbulmadığı halde arttırmanın 15 gün temıliJiyle 2 - 9 - 934 tarihinde ve ayni sa.atta ihalesi icra 
i_ci~~ğı . 

1 - İşbu gayrimenkulün artırma şsrtnnmesi 17-7-934 tarihinJen itibaren 161 numara ile Adan6 1 inci 
icro dairesinin muayyen numarasınJa herkesin görebilmesi için oçıktır.llanda yazılı olanlardan fazla malumat 
almuk isteyenler, işbu şartnameye ve 161 <losya numarasile memuriyetimize müracaat etmcli<lir. 1 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 oisbetnde poy okçosile veya milli lıir 
Bankanın teminat mektubu tav<li edilecektir. ( 124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alôkadorların ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki hi 
haklarını hususile faiz ve masrafa ddir olım iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yırmi gün i~:inde evrakı ,.. 
müsbitelerile birlikte momuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sir.ilile sahil olmad!kça f0 

satış bodolinin paylaşmasından hariç kalırlar. ..._~ 
4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma ş ırtnamesini okumuş ve lüzumlu malumatı al- ;u 

mış ve bunları tamamen kabul etmi~ ad ve itibar olunurlar . ırni 
5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa boğrıldıktan sonra en çok nrtırona ihale edilir . Ancak !Eıl 

artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz voya sntış isteyenin olacoğınn riichonı olon di ın 
ğer olacaklılor bulunupta hfHiel bunların o gayri menkul ile tl)mİn edilmiş alacaklarının mecmnundan fazlaya hi 
çıknıozsa on çok artıranın taahhuJü baki .kalmak iiure artırmu l 5 gün ıloho temd:t edılorek 2/9/934 Pazar 60 
günü ayni saııtta yııpılacak ortırmatlu heli.eli ~atış isteyenin olacağına rü~·hanı olan ıliğor alacaklıların o goy- ce 
ri menkul ile temin etlilmi9 alacaklart mccmuundan fazlaya çı!{ mak şnrtile ve 2 inci ortırmadn un kıyemoti 
ınuhammenanin yüzde 75 ini bumadığı takdirde 2280 numnralı konunun 1 vo 2 inci maddeleri alıkOmına . 
tevfikan satışın beş sene tecil ve her sone nihnyetiııdo borcun maa faiz yüzJo yirmisi ödenecektir. i~· 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale m 
kararı feslıolunarak kendisinden evvel en yüksok tuklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu beJolle almoğa ra- ş~ 

m 
zı olursa ona, razı olmaz veya bulunmozsalı emen 15 gün müddetle artırmaya çıkarılıp eu çok artırana ihale ke 
edılir. İki ihale arasındaki fark vegeçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve .diğer zararlari uynca 
hükme hacet kalmaksızın ınemuriyelimizce alıcıdan t ıhsil olunur . Madde (133) ~~ 

Emvali gayri menkulenin Yükarıdu gösterilon 18 - 8 · 934 tarihintlo Adana 1 inci icrıı memurlıığu oda
sında işbu ilAn ve gösterilen nrltırmn ~nrtnaıncsi dairesinJe satılacağı illln olunur . 

Adanamızın bu en kıdemlive en mükemmel fo
toğraf atelyesi nihayet beynelmilel bir şöhreit 
haiz olan "A G FA,, Fabrikasının filimlerini ve 
muhtelif cins kağıtlarını da getirtmiştir. 

Ali Galip e!eo<linin Hacı Adem 
kerimesi Medine honim<la 240 li~a 
alacağından dolayı ipotek odilen . 

Açık nrttırmn ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduğu 
Yemini Beğdnıli zade Abdulka<lir 
efendi veresesi o tsası . Y eso rı tari
ki has . Arkası Musu köpıü hanesi 
iken elyovm Egilli Mehmet Cephesi 
hapıs l\leryemden nıohlul kalan ıır
sa iken elyovnı Şımneli Fatma ar 
sası olup şimdi cephesi tatlıcı lla
san şimıılon ilacı olup diğer taraf
ları topunün eyrıi okluğu ve 300 ar· 
şın üzerinde bir bap hano ikt n .,1-
y .. vın 3 oda 1 kömürlük ve havlu
du 1 su tulumbası \ 'C 2 dut ağacı 
vo 2 osıno hulunJuğu 

Seyhan Muhasabei hususiye Mü· 
1 dürlüğünden : Matbaa Sahiplerine 

o • o 
En mükemmel vesaitle mücehhez atelyelerin
de en müşkilpesetleri dahi rnemnun edecek 
resimler yapılır. Vitrine bakmak sözümüzün 
doğruluğunu isbata kafidir. 

o • o 

AMATÖR iŞLERi AZAMI iTi

NA VE SORA TLE YAPiLIR 

VE HEMEN ERTESi GÜN 

TESLiM EDiLiR. 

Gazetemizin 
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 
ususi müvezzilerimizle her gün sa
ahleyin erkenden istedikleri yere 
ıra kılır. Şehir için aylık abone bir 
airdır. 

* * * 
o u a konacak ilanların üçüncu ve dör

u,ı~ c:-..,hifelerde her satlrı on kuruştur. Rek
m 111~.ıiyetindeki devamh ilanlar için ayrıca 
azarhk yapılar ve en· ucuz bir fiyat istenir. 

Gtlyri menkulün bulunduğıı nıev 
ki. mnhnllosi, sokoğı, ııunıorası . 
lJürriyet nıolınllf sinde ve tapunun 
1'. sani 926 turıh vo 1 12 numara 
sında kaytlıJır . 

'l'akdir olunnn kıymet: İki yüz 
eHi lira . · 

Arttırmnnm yupılacağı yer, gün 
saot : Aıitıao icra ıloiıesindo 2004 
No. lu konun mucibince 30 gün için
<lo badeli ve kıymr>ti muharnmene 
nin yiizde 75 ini hulıluğıı takdirde 
18 - 8 - 934 Cumartesi günü ı:;aat 
14 -- 14 le bulunmaılığı holde ar · 
t rmonın 15 gün tem<lidiyle 2 - 9 -
934 Pazar giinü snnt 14 -- 15 te 
ihalesi ic:ru kılı nııcoğı . 

t - İşbu gıqri menkulün art
tı rmu şartnamesi -7-934 tarihin
den itiharon 1551 numara ile Ada
na icra dairesinin muayyen numa
rosındn herkesin görebilmesi için 
açıktır. lltlnda yazılı olanlardan faz· 
in malumat almak isteyenler, işbu 
şartnameye ve 1551 dosya numa
rasiyle momurıyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu 
karıda ynzılı kıymetin yüzde 7 ,5 
nishetinıle pey akçasiyle veya milli 
bir Bcrnkııuuı teminat mektubu tev
di edilecektir (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer aldkadarlnrm ve i'Hifıık hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 

Çırnk mahallesinue ve Bele~liye 

dairesi karşısında kAin idaremize 
ait bir bap ğundurocı JükkAnı Ma
yıs 935 gayesine ka<lAr, icar:ı ve
rileccğirnlen trılip olnnların yevmi 
ihale olan 2 - 8 - 934 Perşembe 
günü saat 9 buçukta yüzde 7,5 di
pozito okçelerile birlikte mezkur 
giin ve san.Un encümeni vildyete 
mnracaatları ildn olunur . 4335 

12-15-18 20 

masrofö dair olan i~hlialarını işbu 
iltln tarihinden itibaren 20 giin i~~in 
de evrakı miisbıteleriyle birlikte 
momuriyetimize hilılirmeleri iyca
beder. Aksi halde hakları tapu si
cıliyfo saLit olmaJıkçn satış bede
linin payla.şmosınJon hariç kalırlar 

4 - Gösterilen gündı nrltırma
y a iştirak edenler arttırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu maluma
tı almış vo bunlnrı tamamen kabul 
otmiş ad ve itihar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zomanda gay
ri menkul üç defa bağırıldıktan son
ra en çok nrttırıına ihale edilir . 
Ancak arttırma heJeli muham
men kıynır-tin yüzde yetmiş be
şını bulmaz veya satış isteye
nin olacağına riiçhanı olan di 
ğur nlacaklılar bulunup ta betlol 
bunların o gnyri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının- mccmuun<lnn 
Cnzlayn çıkmazsa en çok artıranın 
to.ahhüılii baki kalmak üzere artır
ma on beş gün do lın temdit edi
lerek 2 - 9 - 934 Pazar gü
nü ayni so.ottn yapılacak arttır

mada bedoli satış isteyıinin ala
c::ığınn rÜ{\hanı olan diğer ala· 
caklıların o gayri menkul ilo temin 
edilmiş alacakları ınecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile ve 2 inci art_ 
tırmada kıymeti nıulıammenenin 

yüz<lo 75 ini bulmadığı takdirde 
2280 numttrnlı konunun 1 ve 2 inci 
maddeleri ahkamına tevfikan sıı-
ışio 5 sene tecil ve her sene niha · 

Maarif Vekaletinden: 
h 

1 - 21 - 6 - 934 tarihli ve 2527 numaralı basma yazı ve resimleri d 
derleme kanunu mucibince Türkiyeıle 2 - 7 - 934 tarihinden itibaren tü 
her türlü baskı usullerile basılıp neşredilen bosmn yazı ve resimlerin 
beş nüshasının basanlar tarafından Muurif Vekfiloti emrine verilmesi 
mecburidir. 

2 - Verilmesi mecburi olan eserler şunlardır . 

Gazeteler, ojons tebliğleri, mP.cmun'ur. kitoplar, risaleler, tahsil 
tezleri, haritıılor, atlaslar, tnhlolor, oyma Luskıler, ( gravür) , her çe
şit resimler saııot kıyım.tini haiz duvar ildnları, kılnvuzlar, pldnlar, 
krokiler, destan ve şurkı mecmuaları, musiki aotolnrı, dans notaları ve 
tiyatro piyo~leri, ceıniyE't ve şirketlerce neşredilen rnporlar, her çeşit 
kotaloğlar, takvimler, yıllılar, yıllaçlar ve muhtıralar . 

3 - Bu eserler neşirleri torihinden itibaren en çok on boş gün 
içinde oşağııln yazılan makamlara mokbuı mukabilin<ln teslim edile
cektir. 

A ) Anknradn Maarif vektlletirHle derleme memurluğuna. . 

U ) lstanbulıla Ebus~uul caddesi civarında 48 nuınnrnlı ilk mek-
tepJc derleme müdürlüğüne . 

C ) Diğer vildyet mor kezlerindc Mao.riC müdiirlüklerine . 

D ) Kazalarda Maarif memurluklarına . 

4 - Forma forma, cüz cüz veya cilt cilt çıkarılan kitap ves::ıir bns
ma yazı ve resimlerin her forma, cüz veyn cilt çıktıkça verilmesi mec
buridir. 

5 - Vcrılınesi mecburi olan basma yazı vo resimleri müddeti içi
nde vurmeyenlur elli liraıla:ı aşuğı olınnınak üzere hafif pıra cczosile ce
zalantlırılır . Ve vermeJigi basma yozı ve resimleri aynoıı vermesine do 

hükmolunur . 4330 12-16 - 20 
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yetinde borcun maıı faiz yüzde yir- faiz vo lliğcr znr:ırlor oyrıca lıiıkme hi 
misi öıleneccktir . • hacet kolmaksızın memuriyetimizne za 

6 - Gayri menkul kendisine r' olıcıdnn tahsil olunur. ~loddo < 133) Ti· 
ihalo olunan kimse Jerlıal veyn ve- J Emvali goyri ıııc nkulenin yuko- ti 
rilen miihlet içinde parayı vermezse rıda gösterilC'n 18 - 8 - 934 tnrilı
ihole knrorı fesholunorak kcnı1i~in- lcrinde kıloııe 1 iııci icra memur- lo 
den cvol en yüksek teklifLu bulunun luğu odağında işbu illin ve gösteri- n l 
kims.o nrzetmiş olduğu bedelle al- lon arttırma şartnumosi dairesin- 11 
mağn razı olursa ona, razı olmo.z de sntılacoğı ildn olun
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b, 

veya bulunmazsa hemen 15 gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en 
çok arttırona ihale edilir. İki ihale 
arasımlo.ki fark ve geçen giinlor 
için yüzde 5 ten hesap olunacak 

------------------------ n Umumi neşriyat müdürü 
Mehmet Nurettin 
Adann Türk sözü mathaaSJ 
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