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1 Belediye intihabı 
Hazırlanan defterler tayin edilen 

memurlara \'erildi ve münlı>hiplı:rin 
adlarının yazılmasına başlandı . J 

ON BİRİNCİ YIL SAYI 2970 

i\/ı18yetimiz dahilindeki bataklıklar kurutulacak 
letl~-----------·---.... ----·--~------~-----------------·-----------
;:,: Pamuk Sanayii Nüfus sayımı tecrübeleri Reisicumhur Hz. 1 Dur emrini dinlememişler 

Pamuk ziraat.nda in-. 
kılap istiyor --

er 
Dr. Vedat Nedim 

Pımrnklu sanayiimizi koruyoruz. 
Dört beli yıl sonra pamuklu İB· 

iklalimize kavuf11cağız. 
Devlı>t elil~ kıırıılıın hu yeni fah

ikaların hep İ ileri ıeknikli mo-
' lnn işletmeler olacak . 

Bir zamanki yarı müstemleke 
),.mania imparaıorln~unun ..ı teknik· 
i Jokuııaa snrıaalını tasfiye t>df'n ya
ıam·ı makina ıeknil!ini, şimdi biir 
•ı• 111üsıakil Türki~~ Cıımburiyf'ti, 
ıınayilf'Şm€' plunının ınutiy bir vası· 
ası gibi kullanıyor . 

19 uncu ıasrın ı·mp ... ryalist yayıl 
ııa devrinı:lı• vı• il ... ri kapiıali8 t nwm· 
ı·kt•tlnio dinde lıir müstemlekı lt-ş· 
irmı·, esirlı•ştirıııı• VP- Boyma vasıtası 
ılım makina tt·knij!i, harp sonu mil· 
i kurtuluş nu~mlt>ketlninJe istiklali 
amaııılauıa, milli iktisadi muvazene· 
f'§lİrme ve bütiinlc>ştirıne vasıtası 
luyor. 

Bir pamuk memlt!keti olmasıoa 
ağmen yabancı pazarlardan pamuk· 
u satın alım Türkiyenin pamuklu 
stiklaline kavuııması, yer yüzünde 
amuklu sanayiinin makul ve haklı 
ıir tevessüüue doğru atılan manah 

e ~lıir adımdı~ • . 
· İ Kayserıde kurulan ılk büyük pa· 
aç uklu kombinatımızın temelini atan 

mcı aşvekilimiz, yalnız milli iktisadiya
ımızda dı>ğil, ayni zamanda ciharı 

· ktisadiyatındaki bünye inkılabının 
ı>yrini çabuklaştırmı§ oldular . 

Memleketimizde kurulan pamuk
u ı;ıaayii, panıuk ziraatimizde de bir 

r "nkılip emrediyor. 
Pamuklu sanayiinin pamuk zira 

tinden isterliği ham madde şartları 
ııolat~ · 

Ucuz pamuk : 
lyi ve bf'p bir öroek pamuk 
Çok ve emin paruuk . 
Bugünkü pamuk zirıııatimize ha

arsak , bu şartlardan hiç birinin 
nevcut oloıadığını ~örürüz . 

Ucu: pamnk : 
Ucuz pamukıan maksat, pamuk 

~
üstahsilinin zararına , yani maliye.t 
atından aşa~ıya pamuk satma"' de

ıldir. 
R t bl vani kazançlı olmıyan an a ı l. 

t.ir pamuk ziraatine <lay?nan ur pa-
. ki .. ve umumıyetle rantabl 

sım Pu ıı saoayıı . . A • • 

~ 
. k 1 lııııyan bır zıraı ıstılı 

·bar alnı .ı azanç ı lo. sıııai ihtihsal birLi· l a e uayaoao ıır 

. er ini nt-fyeden iki kuvvc>ıtir: 
ılm B 1 .. .. 1 sahasını ıç pazarı· 

aş ıca Rurun .. 
;nız teşkil edecek olan milli sanayıı· 

· , . l 111n ahın ka· uz• gemş alıcı yığın an . 

h 
>iliyetioe intibak €'tınesi zaruretı ga· 

ta t 'kA d e aşı ar ar • 
er ç Kazançlı sanayi için ' kaza~.çh 
Ani İraat f'Soslı bir şart olduğuna gore 
ları >U iki istihsal sahasındaki karşılık!! 

ant bl • • • t ,,,"SÜ"Ü mıl· r çe a ıte muvazem~sının t ' ·" -

h iktisadiyatımızın en mühim ~e _en 

Jıayati davasını tt>şkil etınekte~ır: . 
Ş g P11muk ziraatini rantabl hır ıstıh· 
edil al şuhf'sİ haline sokmadan paoıuk 

iaılarını sun'i bir tarzda yükselıir
t•k , lıinnetice pamuklu mensucat 
iatlarını da yüksı> lımiş oluruz ki ' 
u bir taraflı himaye doğrudan doğ· 
uya pamuk sanayiinin aleyhine olur. 
"üokü pamuk müstahsilinin karlı 
atışlarına karşılık , oıilleıin diğer 
ııüsıehlik tabakaları pahalı pamukla 
lnıak mechuriyetinde kalacaklardır. 

ri m u da pıımuklu rıürümünün hacmini 
Mrahacaktır. Halbuki yığıo istihsali, 

t 
ıım istihlaki iıuer • 

eti i .Fiat teııekkülü itibarile müstehlik 
sile ığmlarınm aleyhine çalışan bir sa
sine ıayiin ergeç bir sürüm buhranile 

arşılaşması mukadderdir • Bu itibar· 
a , pamuklu sauayiinin m·uz hanı· 

adde istemesi ne kadar haklı ise , 
amuk müstahsillerinin sattıkları pa· 

_ _..rnuklardau kazanç t~min etmeleri de 
derece matluptur . 
O halde " hem ucuz, hem kazanç· 

ı pamuk ,, şiarını, hem sanayiin , 
em de ziraatio milli iktisat bakı· 
ıodau müıterek meofaaıJarını ifade 

c:deo bir ana prensip olarak kabul 

1935 Senesinde Türkiyenin sekiz 
yerinde tecrübeler yapılacak ------· 

Bu sayımlar 300 - 350 ~in nüfus· 
lu şehirlere teşmil olunacaktır 

1 
1 - 1935 Senı:ısinde Türkiye 

Cumhuriyı>ti dahilinde umumi 
bir nüfus sayımı yapılması hak· 
kındaki kımun Millet M .. clisince 
kabul rdilmiştir . 

2 - Kanunun ikinci madde
sine tevfikan 1934 senPsinde ls
t::ıt stik umum müdürlüğü mem
l · kt-tio iklim, muvasala ve içti
mııi şartlar itibarile birbirinden 
furklı olan sekiz yerinde tecrübe 
saynnl3rı yapacaktır . 

T c. übe sayımı yapılacak yer-
1. r: 

1-Trakyada : Kırklareli mer· 
kı z kazası, 2- Bursada:Mudanya 
kıız:ısı , 3 - Muğlada Marmaris 
kozası, 4 - l\.ayseride:Pınarbaşı 

knzası, 5- Orduda: Ünye kazası 
6- Elazizde Hozat krızası , 7 
V anda Ahlat kazası . 

Bu k.ızaların köyleri de tec
rübe sayımına duhil edilec,.ktir. 
Bunlardan maada İsparta vilayt!· 
tinin beyr ti umumiyesinde de 
bir tecrübe sayımı yapılacaktır. 

Bundan gı:ıye; bir Valinin sa 
yımdaki idııresioi göstermektir. 

3 - Bu sayımlar tokriben : 
300 -350 hin nüfusu teşmil edile
cektir. Bu sayımlardun alınacak 
tecıüheleıe göre umumi sayım 

içio kati taJimatnome vücuda ge· 
tirilecrktir . 

4 - Sayım işinin esasını teş

kil ed,n numarnlıma talimatna
mesi ile Vali, Kaymakam ve Na
hiye müdürlerine ve sayım m~· 
murlarına m:i hsus talimatname
ler Dahiliye Vekaleti ile müşto 
ı eken hazırlanmıştır 

Rüşvet suçluları 
Meter salem ve f araci para ceza

sına mahkum oldular . 

Mahekerrıe ; verilen beşyiJz liranın 
müsaderesiııe hükmetti. 

Ankara : 16 ( A. A. )-İstan· 
bul telefon şirketinin sermaye va
ziyetini tetkik ve bu hususta bir 
rapor tanzimine memur edilen 
komisyon azasından Rüştü beyle 

raporun altı hant stsi üzerine imza
sıoı koymak için heşyüz lira vermek 
tan mnznun Sa lem tfendinin ve mu-
m .. il~yhin bu fıiline tavassuttan 
mııznun Faracı efendinin maznunu 
bulundukları Efale mucaser~tleıi 
sabit görüldüğünde:ı bunlardan 
Salem efendinin cı za kanununun 

222 inci maddesine tevfikan ve gö
rülen esbalıı müşeddedeye binaen 
600 lira nakdi cezaile tecziyesine 
ancak fH teşebbüs halinde kaldı-

t>dc>bili~iz ·. Halbuki Türkiyede pa
muk zıraatı rantabl bir iş olmaktan 
çıkmıştır • 

iyi ve lıep bir örnek pamuk : 
Pamuklarımız' cins ve evsaf iti· 

bariyle karışık ve aşa~ılıktır . Bizim 
pamuklarımızın yüzde 99 u 16 - 22 
milimetre elyafhdır. 

Halbuki, bugünkü pamuklu men· 
sucaı istiblakimizin yüzde 17 sini 
28 - 29 milimetre ve dal.ta uzun el· 
yafh, yüzde 35 ini 24- 26 milimetre 
elyaflı pamuklardan yapılmış mallar 
teşkil ediyor, Yani istihlakimizin 
yüzde 52 si için ham maddemiz yok· 
tur. lstiblakimizio yüzdt'. 48 i için 
kullanılmağa müsait kamuklanmız 
ise hep bir örnek değildir, yani tip· 
lere ayrılmamış ve standartlaşmamış· 
tır . Bu itibarla çok fire V4l';ir ve 
malın kalitesini düşürür • • 

Halbuki büyük sanayi, gerekse 
büyük ihracat hep bir örnek, stan
dartlaşmış mal ister . 

Çok ve emin pamuk : 
Türkiyenin buıı;üokü pamuklu 

mensucat ihtiyacını dahilden temin 
edebilmek i9io takriben 170,000 bal· 
ya pamuğa lüzum vardır • Bu mik· 
tar, milli gelir seviyemizin artmasile 

Geri•i ikinci ••hifede -

ğı için 223 üncü madde mucibin· 
ce nısfı bittenzil 300 lira ve ve 
bundaoda 65 yaşını tecavüz eyle
miş hulunmaAına binaen altıda bi· 
rinin tenzili ile 250 lira c,.zaya 
naktiye mahkumiyetine diğer 

maznun F eraci efendinin ise keza 
223 üncü ve 226 ıncı maddeler 
delaletiyle 220 inci maddeye tev 
fikan 300 lira cezayı naktiye malı 
kômiyetine ve fıilin mahiyeti iti 
bariyle tecil hususunnaki talep 
lerinin reddine, rüşvet olarak ver
mek istedikleıi 500 liranın mü 
saderesine ve mevkuf kaldıkları 
müdddin bu cezadan mahsubuna 
karar verilmiştir . 

Vilayetim izdeki 
batakhklar 

Tesbit edilerek kurutulma
larına çalışılacakbr. 

Vali vekili Osman Nuri beyin 
Sıtma Mücadele reisi doktor Ka
ni heyle hirlıkte PaZclr günü Cey· 
han ve Osmr niyeye gidip akşam 
ÜZı>ri şehıimize döndüklerini yaz
mıştık . 

Osman Nuri bey bu seya 
hatlarında yol faaliyetlerini tetkik 
etmekle beraber bazı çeltik ekilen 
yerleı i gumişler v1-: refakatlerin
de gitmiş olao Nafia baş mühen
dis vekili Zekai beyle diğ.-r ala 
kadar zevatu vilayetimiz içinde 
mevcut bütün bataklıklann t~sbit 
edilerek kt!ndılerine bildirilme 
sini emıetmi~tir. 

Tesbit edilecek olan hu batak · 
lıklarm hemen kurutulmasına 
çalışı'acak ve vilayrtimiz içinde 
hiç bir bataklık bırakılmayacak· 
tar . 

MHiyetleriyle birliktP
Kızılcahamamı tPşrif 

buyurduhır 

Gazi lwzrelleri 

Kızılcahamam : 17 ( A. A. )
Kızılcahamama hu sabah Anka 
radan hareket buyuran Reisicum
hur Hazretl··ri ıefakathrinde da
hiliye V• kili Şükrü K9yaa, Gazi 
antep mebusu Kılınç Ali, Nuri, 
Rize mebusu Hasan Cavit, Bi
lecik mebusu s~Iıh Ve Bolu me· 
husu İsmail Hakkı beylerle ordu 
müfettişi Fahrettin Paşa ve mai
yetleri olduğu halde Kızılcaha 
mamı teşrif buyurdular . .Mıntaka
nın hütün:köylüleri yol boyunca 
toplanarak Reis· cumhur Haz· etle
rini büyük sevinç ve t .. zıhur lerle 
karşılamI§lardir . 

Reisicumhur Hazrt<tleri geceyi 
burada Çamlıkta hazırlanmış olan 
çadırlarda g.çireceklerdir . ya· 
rın Gerede üzeı inden Bol uya ha
ıekd buyuracaklardır. 

Milli inkı ıap 

Mecmuası Heyrti vekile ka
rarile kapatıldı. 

Ankara : 16 ( A. A. ) -lstan· 
huMa çıkan Milli İnkılap mec
muasının neşriyatile memlektl 
içinde ve dışında fena bir cere
yan husule getirmek ve milli 
vahdeti bozmak gayesini takip 
ettiği anlaşıldığından matbu:ı t ka
nununun ellinci maddesi muci
bince tatili İcra Vekilleri heye
tince kabul olunmuştur . 

Sanfransis' koda 

lşciler n grevi hala d~vam 
f'diyor. 

Sanfransisko : 16 ( A .A . )
Bugün saat 8 de yapılması takar
rür eden umumi grevin arif esi 
olan Pazır akşamı birçok karı· 

şıklıklar ve yağmalar olmuş

tur. 
Oaklanda grevci guruplar bak

kalların camekanlarını kırarak 

erzakt yağma etmek istemişlerdir. 
Polis ile hılk arasında çarpışma· 
lar olmuştur. Bir milli muhafız 

bir grevciyi süngiilemiştir . Polis 
müdürünün elinde asayişi temin 
için 150 polis vardır. Belediye re· 
isi polis müdürüne 500 memur 
kullanması için müsaade etmişdir. 
pazar günü 4800 tramvay işcisi 

tramvaylan çekerek grev yapmış
lardır. İşliyen birkaç tramvay da 

- Gerisi ikinci ••hifed• -

Sahilimize yanaşan bir kayığa mu
hafızlarımız tarafından ateş edildi 

Kayığın içinde bulunanlardan 
birisi öldü, diğeri yaralandı. 

Londra ; 16 ( A. A. ) - ·'Re· nunları nıucehince bunları tev 
uter" bildiriyor ; kif etmek istemiş ve verdikleri .. 

Bahriye nazarf tindP.n bildiıil· Dur! .. 
diğine ğöre 14 temmuzda Devon· Emrine itaat etmiyerek kaç 
ıhire gemisine mensup olup için· mağa teşfthbüs eden bu meçhul 
de üç zabit bulunan bir yelkenli şahıslara karşıya silah •tmakla 
kayık Yunanlılara ait Sieam ada- ihtarda bulunduktan sonre üzer~-
sı karşısındaki Türk nöbetçileri- ne ateş açmağa mecbur ofıbuşlır-
nin şiddetli ateşine maruz kalmış· dır. Buna rağmen sandal durma 
Ur . mış ve ortadan kaybolmuştur · 

Malum olduğu üzere Devonı- ı Jlilahara bir motorun bir ceset 
hire gemisi Sisam adasıoı ziyaret araıııığa geldiği haber alınarak 
etmekttdir. Cerrah mülazım J. buna bizim mukafaza motorµ tı 
W. Rohinson bir kurşunla vuru· rafından İştiqık edilmiş ve ge en 
larak sandaldan denize dü~müş motor ~açanları • inden Wrlnan 
ve cesedi bulunamamıştır. Müla - kaybolduğunu Ye bu Su• 
zım Maunsell kolundan yaralan- da bulunduğu öğrenileq 
mıştır, Bu ııadisenin ne gibi ah liz Harp gemisine m 
val ve şerait tahtında vukua gel larını ifade etmiştir. 

diğini teshit için mutat diploma- keyfiyeti Londra ı.-..ıtBl~hlill 
tik yollarla iatizahatta bulun- bildirerek İngiliz l.ifik.tlll..U• 
maktadır . malumat verilmesinin vem 

Ankara : 16 ( A . A . ) - 14 fızlarımızın hareketi tem 
Temmuz günü Kuşadasının 30 ki- kanuni olmasına uğmen hb · 
lometre cenubunda Dipbumu ön· nın kaybolması vehir diğeıilliMI~ 
lerine yelkenli bir sandal yena ralaomaeınm çok tl'e&sürü mucip 
şarak içinde hüviyeti meçhul üç olduğuğunuo iliv en -tı•v.: 
adamın c;ıplak olarak şehrimize ıdilmesinin yazıldıfa öğrenilniıt 
yanaştığını gören sahil muhaflZ tir. Kaybolan ~.uan.malQlll 
lanmiz muoafaza 1Ve gllmrök ka· clcvaıa..Wıııektedır. 

Fransız hariciye nazırı 

Fransan'n ; sulhun menafiinden hiç 
şey terk ve feda etmediğini bildirdi • 

~~--------··-------~~ 

M. Bartu harpten son derece mü
teneffir olduğunu söyliyor • 

Bayonne : 16 ( A. A. )- Ba- 1 
yonne belediye dairesi tarafından 
verilen bir ziyafttin sonundu M. 1 

Bartu bir nutuk irat ederek Fran
sanın harici siyasetini esaslı ola· 
rsk tarif etmiştir. Bu siyaSP.t şu
dur : 

İmzalarinı koymuş olanlara 
her türlü taarruzdan masun ola
cakları ve kendilerine riayet edi 
lecf"ği teminatını mıntnkavi mi· 
soklarla sulhu temine uğraşmak 
Lokarno misakı ile mUnasehettar 
ve ona merbut olan hu misakla · 
rın gayesi bu sulh siyasetinde hu 
siyasetle alakadar olan devletlerle 
Fransayı bir araya getirmektir. 

M. Bartu Londrada Fraosanın 
menfaotleıinin hiç birinden fera
gat mecburiyetinde kalmamış ol
duğuou söylemiştir. 

Mumaileyh sözüne devamla 
demiştir ki : 

Bütün memleketle beraber 
harpten fevkalade müttneffir ol
makl11 b~raber Fransanın bütün 
ihtiyat tedbirlerini alması ve si· 
!ahları bırl\kmağa ait müzakere-
1 .. rden evvel biraz beklemesi li 
zımg' lmekte olduğunu söyleye
cektim . Bu mıatakavi misaklar 
bir kere tahakkuk ettirildıkten 
sonra Lokamo ile bu misakların 
silihlar.a blrakma hususu ~eriu· 

deki şümulünü .tetkika müsuit 
olacak yl-'ni bir devre açılması 

tasavvur olunabilir . 
M. Bartu silahları b rakmağa 

ait müzakerelerin hu misakların 
bir şartı olarak değil bu misak
lann tahakkukunun bir neticesi 
olarak silahlan bırakma hakkın
da müzakerelerde bulunulabil • 
ceğini ilave etmiştir . 

M. Bartu netice olarak kcn· 
disinin ne Frınsawn ve ne de 
sulhun menfaatinden hiç bir ry 
terk ve feda etmemiş olduğunu 
söylemiştir . 

Belediye intihabı 

Defte:t;e müntehiplerin 
adlarıoJD yazrlmasına 

başlandı. 

Eylulda yapılacak olen bele
diye intihabı için hazırlıklar de· 
vam etmektedir . Matbaada baa
urılan cetveller tayin ~dilen me· 
morlara verilmiş ve müntehiple
rin adlannın yazılmasına bat
lanmışt•r . 

Bu cetveller 15 Ağustosa ka 
dar ikmal edilerek vilayet 
kamına verilecektir . 



( TürkSözü ) 

-·--~··--··~~~~~~~~~·--=========~=·=~-=-==========·~=· ======~~------J~ 
Bir ay içinde 1 ŞEHİR HAHE.H. LEH. i: 1 Bursanın ihtiyar 

~ahif,, : 2 

tınt"r 

Mersin limanından ne kadar avamı 
k •h d•td• Ticaret odamız 1 Vali vekili Dünkü sıcak Zaro ağadan daha yaş· pamu 1 _raç e ı 1 

1 
lı olduğunu anlatıyor 

Tetkikat için dün sabahlt'

yin Ceyh:ına gitti 

Gölgede 40,5 dt>rPceyi 

buldu 

6 
Ticaret ve sanayi odnsıııdarı : Un fiyathrının indirilmesi ı 
Haziran zarfında limanımızdan çılıan pamuk : ıçin vilayete müracaat etti. 

Lira Balya Kılosu 
Kr. S. 

11,952 920 18 6 
( Grçtn ay 13,961 370 18 8 
1933 Haziranında 104,956 1,776 29 5 
1933 " 49,895 739 34 2 
/Jıracal mı vsiıııiııiıı başında 10 aydaııberi ilırııcal yl'kıinıı : 
838,805 lira 14,431 b•lyayı buldu. 

1932 1933 le 988,215 lira 15,990 balyayı bulmuştu; 1931 32 de 
5,283,463 lira 88,468 balyayı bulmuştu 

1934 ve (1933) flaziraıı aylariııda riııişlcrilerlıııiz 11r 1/ıracat 
miktarları : 

Gittiği Y ~r Kilo Lira Kilo Lir!I 

Filistin 25,998 12,836x 22,043 3,360 
Almanya 2,100 790x 144,578 45,520 
ltalya L056 366 120,537 35,960 
Yunanistan 16,122 4,840 
Fransa 10,380 3,235 
Suriye 700 75 
Yrkun 29,145 3,092 314, 362 93,190 
Türkiyeye 36,046 3,050 41,010 11,766 
Umumi Yekun 46,189 11,952 355,372 104,956 
Bu ay pamuk ihracatımızda mühim bir fark yorktur . Mevsim ba-

şındın baziran nibayetine kadar dış memleketlere ihraç et•iğimiz pa
muk , 327,774 lira kıymdinde 6830 balya<lır . Geçtn sene ayni müd
det zarfıudA 686,035 liralık 11,440 balya idi . Neticede bu seneki ib 
racatımızın yarı yarıya azalmıf olduğu anlaşılır . buoa başlıca sebep 
mabıulün diğrr senelere göre az olması ve bilhassa milli saHyiimizio 
inkiıafiyle pamuk. saıfiyatının fazlal1şmasıdır . 

Son 5 lıazircırı aylarında Mersiıı Borsas111111 aylık fiyat raporu : 
1934 1933 1932 1931 1930 

Cınıleri ; 

-laoe 

asg. aza asg. aza .. g. aza 

32 34 36 
29 

37 39 58 
Kapı malı 29 31 37 39 55 
Kozacı parlak 28 

x - lskarta pamuğudur . 

Pamuk •• 
sanayıı 

- Birinci sahifeden artan -

müıeoasip ol .. ak tabiatiyle yiiks~le
cekıir . 

Türk milletini temiz vı· pek giy· 
dirmek gayemiz olduğuna göre bu 
170,000 balyalık pamuk istihsalini hiç 
bir vokiı ızami iı.tihsal haddi olarak 
alamayız . 

Nüfus bışına a~gari 5 kilo pa · 
muklu i•abet edec~k hir Türkiyede, 
pamuk istihsalinin 500,000 balyaya 
yükselmesi icap rder . 

Halbuki bugünkü isıih alimiz, en 
iyi &enderde .2(X),OOO balyadır. Bu 
mikter, 1932 senrsinde 57,000 balya 
ya düştü. Geçen s~rıe d.- ancak LOO, 
000 balya istihsal edebildik . 

Böyle tabiatın cilvelerine bağlı 

bir pamuk i•tihsalioe dayanarak pa· 
muk sanayii kurulamaz . Pamuklu 
sanayiimizin han1madr temelini tıu~ 

niyN altına alınalıı·ız . Bu emniyet, 
hem miktar, h ·m evsnf bakımından 
zaruridir . 

Fabrıkalarınıızın muhtaç olacak
latı pemuğu gerek kemiyet , gerrk 
ke)fiyeı itibarile temin edı·mezstk 

"•'oayiin ziraate ve zirt1atlo snnayie 
karşılıklı müşteri olmaları şiarını ıa

hıkkıık eııiremeyiz. 

Yalnız pamuklu saııayiiıııizin lıaıo· 
madde ihtiyacını dahilden temin için 
ılejtil, ayni zamanda ibrucaı için 
de pamuk i•tihsalimizi yükselımek 

vr i•tikrarlı kılmak mecburiyeıiude· 

yiz. Çünkü Türkiye, hem eanayi.brm 
ihracat iıibarilr ıaw maoaeile bir pa· 
ıııuk nıemlrkeıi olmaj\a l•biateıı nam· 
zeı bulunmaktadır. 

Netice : Pcııııu/I: istihsali sis 
frııılmizde lıık!lıip 

Pamuk ziraeıinde kazanç ıemiu 
Nm~k. kaliteyi düzeltmek, istihsali 
çoğaltmak ve gııranıi altına almak .. 

Görüliiyor ki, insana adeti lıe 

:ıeı·an Yerici müslıfl ve mühim bir 
İ•tihsal daYası karşısında bulunııyo-

ruz. 
Nasıl ki , devletin l•brika kurması 

vr i~letmesi sanayi sahasında dcvlrı 
rolünün ıelakkiıinde bir inkılalıı ifa· 
de etlen ileri bir hamle ise, Lın ham· 
lryi tamamlamak ve muvaffak kıla
bilmek için ziraat sahasında da ayni 
inkılapçı harekete uıuhıacız . Gele· 
ı·•k yazımızda da lıu nokra hakkın· 
Jaki düşüncl"lerimizi iıHlıa çalışa· 

eeJız . 

28- 44 39 25 
"Ege. 

Sa nfra nsiskoda 

- Birinci Sahifeden artan -

bugün dur•caktır. 65000 grevci 
işdyi ida•e eden komite ekmek ve 
süt tevziatının devamıua karar 
vermişdir. 

Vaşingıon: 16 ( A . A . )-İş 
nezaretinin resmi mümessille·i 
Sanfransisko grninin mühim bir 
hal çaresinin henuz bulunacı· 
ğını ümit etmekt· di ler . 

Bununla beraber hakem kon· 
s•yinin teşeblıüslcrinin akim kal
ması ihtimaline biaaen planlarını 

öylemişlerdir. İş nazırı mad.m 
Peı kins lı•kem kıınseyi vasıtasile 
vaziyeti takip etmekt clir ve Rei
sicumhur ile temastadır. Reisi 
cumhur Sanfransiskoya bir me· 

mur göndermişılir. Bundan dola
yı b.zı kims• ler Rei~icumhurun 
ıhtilafa bizzat müdahele edeceğini 
tahmin eım•ktedirler, Bununla 
brrabcr Abeston K•ovazöründen 

gelen haberler Reisicumbuıun yo· 
!unu Jeğiştirmiyeceğini Havay 
adalaıına seyebatonda devam ede
crğini ve sularında bol balık bu· 
lunan Fransızlıra ait Clipfer ton 
adasına uğrayacağını lırldirm•k· 

t•dir . 

Houston ; 16 (A. A.)-(Trxas) 
Bir otomobil içind, bultınnn dört 
kişi bir kamyon ile işle ine giden 
y·ı·mi zenci: rıhtım amele~ine ateş 

açmışlardı•. Üç zenci ölmüş biri 
si ağır yaralanmıştır. B risi bı·yaz 

ol•n iki kiş' de hafif y.ıralanmış
lardır. 

Zeı:ciler beynelmilel rıhtım 

işcileri cemiyetine mensuptular . 
Hüı um rdtnlerin de ayni cemi

yetten olduğu t.hmin edıliyor. 

Suıkastın sebebi b,ynelmilel ce· 
miyetiu emirleriı.e ıağm~n hir 
mayısta mahallı srndikaların gre 

ve iştirak etm~melrridir. O za
mandanberi Fouisiane ile Teksas 
rıhtım işcile i arasıoda büyük bir 
heyecan vaardı ve birçok çarpış
malar olmu§du . 

Ticaret ve sanayi odası reis · 
fiği tarafından vilayete bir mü
zekkere ile müracaatt-ı bulunu 
!arak un fıyatlarıuın indirilme-

sini istenmiş ve tsbabı mucibe ola
rak da un çıkaran fobıikacıların 
piyasadan buğday•n kilosunu bir 
kuruş yirmi iki puadan aldıkları 
halde istihsal , ttikleri unlardan 
dört yıldızın çuv~Iını lı şyüz . 
üç yıldızın çuvalını 180 ve iki 
yıldızıu çuvalını üçyüz on iki 
buçuktan satmak suretile yüz 
kilo buğdayı yiiz elli beş kuruşa 
mal edindikleri ve bu sur etle bır 
çuvaldan pzami dö· tyüz kuruş 

k.zandıklan ve bunun da hnlkın 
zararına olduğu görüldüğü zik
redilmektedir . 

Vilayet bu meseleyi tbemmi
yetl~ naz.r ı dikkat~ almıştır.Bir 
kaç güne ksdar toplenacak olun 
komisyonda un fiyatları hakk·n
da bir karar verilecektir . 

Bu yol niçin yapıl
mıyor ? 

Mubaseb ri hususiye müdürlügü
nün bulunduğu binanın yanı oda ve 
Taşköprüıe sapılacak olan kısım 
bozulmuş olduğundan huudao gi
dip gtlmekte o 'an nakil vasıtaları
nın çok güçlük çekmekte olduklı 
rıııdao şikayet rdılınektedir . 

Beledi)enin nazarı dikkatini 
ctlp ederiz : 

Halkevi 

Tt>msil komit•·sine iki ;ıza 

seçildi 

Halkrvi temsıl komitesinde a
çık bulunan ilıi azalık için yapılan 
seçmede 5 Kanunusani mektebi 
baş muallimi Mürşide hanımla ttl
graf muhabere bsş memuru Ziya 
bey ayrılmışlardır . Keudılerioi 
kutl•r ve muvafl kiyeılor temenni 
ederiz . 

Hıısusi komisyon 

Toplandı ve içkı s;ıttlac:·k 
yerleri tespit etti 

Evvellıi gün saat on altıda Va· 
li velıili Osman Nuri beyin reisliği 
ahında ve Belediye reisi Turhar. 
Cemal beyle belediy eden ve ıica
yet odasından ıkışer aza ve ~moi 
yet müdürü Mehmet Ali beylerden 
mürekke;J busuai hır komisyon 
loplanmış ve şehir içiııcle içki satı 
Iabılecek o'an yerleri tespit etmiş· 
tir . 

Komisyon müzakeratı saat on 
dokuza kadar devam etmiştir . 
Komisyonun lıara • ı dahiliye veka
letine bıldirile~ektir . 

Ayşenin evrakı 

Temyiz mahkemesinden 

bozuk olarak geri gön 

derildi 

Şehrimiz ğır ceza mablıeme
since ölüm cezasına çarpılan Kar
saotılı Ayşe hakkındaki büküm 
usuldan ve üç ooktadan bozul · 
muş ve dosya evrakı Eakişebirdcn 
Cumhuriyet müddeiumumıliğine 

g-ri göndeıilmişlır . 
Ayşeoin muhakemesine yalıın 

da beşlanacaktir . 
Yedi sene ağır hapse mabkam 

rdileo Ayşrnin suç ortağı Çarb 
pare köyünden Kasım Ali Hasan 
bakkındalıi bükfım tasdik edilmiş 
tir , 

Vali vekili Osman Nuri bey 
rdakatleıinde jandarma kuman 
danı kaymakam İbrahim Etem ve 
zir.at müdürü Ali Kemal beyler 
olduğu halde tarlalardaki koza va 
ziyctini letkik elm'k için dün sa 
bahleyiıı Ceybana gitmiş ve ak 
şlım Üuıi ştbıimize dönmüşler . 
dir. 

Evkaf müdürümüz 

Ankara Pvkaf müdürlü

ğüne tayin edildi 

---
Vılayetimiz evkaf müdürü Mehmet 

Hulusi b yın Ankara rvkaf müdüdü- ı 
ğüne ve yerine de Manisa evkaf 
müdürü MitAt beyin tayin edıl -
dilı (eri vilayete bildirilmiştir. 

Hemı•hrimiz Hulusi bey va
zifesini büyük bir liyakatle yap 
mış ve bcr kese kendisini sevdır· 
mişti. 

Hemş•hrimize bu yeni vazife
sinde de muvaffak olmuıoı dile
riz. 

Köylerde tetkikat 
Zi.aat memuıu Ta15.t bey ko

zaların vaziyetini yakından tetkik 
etmek için dün köylere gitmiş 
tir. 

Defterdar Halil bey 
şehrimize döndü 
Teftış ve teılı:ikat için dört gün 

evvel Ceyhan ve Ayan gitmiş o
lan vilayetimiz Dtfterdarı Halil ı 

b~y ş•hrimize döıımüştür . 

Aza Şemsettin b"y tekaüt 

edildi 

Ş<hrimiz ağır ceza mahkemesi 
azasından Şemsettin bey altmış 
beş yaşını gtçtiğindeo tek.üt edil 
diği adliye vekaletinden Çumbu · 
rıyet müdd('i umumiliğine bilJı 

r ilmiştir . 
Şems<tlin b~y dünden itibuen 

vazifeden ayrıldığından muhake 
melrre aza mülazımı Mürvvet ha
nım çıkmaktadır . 

Katil Bayazidin 
muhakemesi 
Kansı Fazileti on iki yerinden 

bıçakla y.r.loyıp öldüı mekteo 
suçlu ve mevkuf Bayazidin du
ruşmasına dün öğleden evvel ağır 
ceza mabkcmesinde devam olun· 
muştur . 

Ş•bit ol<uak dinlenen iki bekçi 
Bayazidi polh Mustafa .fendiylc 
ne suretle yakalayıp karakola gö · 
türdüklerini anlattılar . 

Yhe şahit olarak dinlenilen 
Bayazi:liıı on iki yaşları.ıdaki kızı 

Makbule hadise esnasında uykuda 
buluuduğund•n biç bir şey gör
mediğioi ve bilmedığini söyledi . 

Doıya meyanında mevcut ve 
istintak balıimlrği tarafından ev 
velce Osmaoiyeden sorulmuş bir 
tnkere okundu . Bunda Bayazidin 
eski karısının burnunu lıestiğinden 
dolayı 926 senesinde 5 sene bir ay 
bıpse:mahkum olduğu ve bu ctzoııın 

af kanunundan istifade etmek su
retiyle tecile uğradığı zikıediliyor
du. 

Duruşma; Cumhuriyet müddei 
umu'llisi Münir beyin esu hak
kında mutalianamesini yapması 

için 22 temmuz 934 tarihine bıra
kılmıştır . 

Sokakta kumar oynayanlar 

Hasan oğlu Mehmet , Ali oğ

lu Osman ve Vakkas oğlu Akkaı 
adlarında üç kişi sokakta kumar 
oıoarlarken yakalaomışlardrr . 

Dün şehrimiz balkı yine en 
Kıcık günleıinden birini ysşadı . 
Dondurmacı ve şeı betçi dü~ kan
larının içi ve önü büyük bi• kala 
balık aı zcdiyordıı. Belediye kaw 
yonluı kanaradan şehre mütema· 
diveo buz taşıdı Buzlu içkiler sa 
twn seyyar rsnaf gece geç vakta 
kadar alış veriş eltı. Daire ve mü 
e~seselerdeki vantilatörler biç dur 
madao çalışlı. Belediye bahçesi, 
kolordu civarındaki park ve ırmak 
kenaıındaki gazinolar hava almak 
isteyenlerle dolu idi ve burolarda 
oturulacak yrr bıle bulunmıyordu. 

Askeri hava rasat istasyonun 
dao verilea malumata göre dün 
şehrimizde hararet derecesi göl 
gede azami 40,5 ve esgari 21 idi. 

Bir tavzih 
Tıir/I: süzıi gazell'si mıidıirl

yeline : 
16 7 · 934 Ta. nusbanızda Bü 

ı ücek postasının intizıımsız'ığın· 

dan şikayet edilmektedir. Bü· ü
cek tevziatının intizamla ifa edil 
diği tavzih olunur. Şöyle ki : 

Usulcu köylere ait müraselat 
postabanelerde mevcut köy kutu· 
!arına koııularak köy beyeıi ibıi
yariyesinin göndereceği mute -
metlere verilme ki< dir . Bürücek 
köy heyeti ibtiyariyesi hrnüz bir 
mutemet göndermedi Bız de b.l 
kın müraselatını mutemet gelic c•-
ı e kadar Büriicek şöförü Medtni 
dendiye muntazaman hrr gün tes
lim etmekte ve daima tenbibat ve 

. mü.aka be etmekteyiz. Adi mek 
tuplarla gazdeler şoför tarafından 
Bürücek jandarma kara koluna tev 
di edilmekte ve oradan esbabı 
tarafından alınmaktadır. Mürase 
lalın ellerine muntazaman vusul 
bulduğuna rruin olabilirsiniz Bü
rücektc müraseliitıo tevziatı busu· 
suoda ihtiyar heyetinin nezartti 
olursa daha ryi olur . İduemir.in 
bu hususta göstrrdıği ıntizamdan 
emin olmanızı rica eder ve bil ve· 
siyle 2rzı hürmrt olunur efen -
dim. 

Po:ı1antı posta Md. 
Kıiıııll 

Araba tekerlekleri ara
sında kalmış 

Öküz arabası sürücüsü Ali oğ 
lu Mehmet yüks'k bir yerden çı
karmak istediği arabasının arkası
na dayanmış ve arabanın birden· 
bire yana dönmesi!e tekerlekle 
elektrik dirrği arasında kalmak su· 
retile ehemmiyetli suretle yaralan
mış ve tedavi edilmek üzere m•m
lekel bastabanesine yatırılmıştır . 

Kuşçu Derviş ve Ramazanın 
muhakt'm leri 

Mehmet ağayı öldürmeklea 
suçlu ve mevkuf kuşçu Deıviş ve 
Ramazanın duruşm•ların• dün öğ
leden sonra ağır ceza mahkeme 
sinde devam olunacaktı . Fakat 
tıhbı adliye gönderilen raporlara 
cevap gelmediğinden duruşma 22 
agustos 934 laribinc bırakılmıştır. 

Üzerinde esrar taşıdığından 

Sofubabçe mahallesinde otu
ran Ahmet oğlu sabıkalı takımın
dan Justefanın üzerinde bir mik· 
tar rsrar bulunmuş ve kendisi ya 
kılınarak ihtisas müddei umumi 
liğin.ı teslıııı edilmiştir . 

Kendisini dost tutmaymba .• 

Kadir oğlu garson Ali kendi
sini dost tutmak istemiyeo umum· 
hane sermayelerinden Şaban kızı 
Haticeyi bıçakla dört yerinden 
yaralıdığından yakalanmı~lır . 

-- ni t 
Bursa, - Z•ro ağanın ölümün 1 

d T" k a ar en sonra , ur iyenin en yaşlı a 
1 

d ld _ "dd" J nış ı 
amı o u~~nu ı ıa e en Bursa- 6 

da Kaysr ıı ı Ahmet efendidir . E
liodeld rrsmi vı:sıkalar 117 yaşın- ;on; 
da olduğunu göstermektedir . Fa ır 

6 
kat , kendisi 130 u geçıiğinde · 

.c\ı_ 

musırdır . Hatta Z•ro : ğadan da · d. 
ıy 

ba yaş · ı bulunduğunu , Zaronuo 
yaş iddiasının ye.iade olmadrğını 

ıe s 

söyıemekte ve bunu da şu sözleri· r•lrıı 
le isbata çalışmaktadır . ıi k 

"- Abdu 'l.b oğ"u Zaro ile ai·~cll 
lesi • Y cdikulede oturuyorlardı .. 
Ben de o sııa 1 arda Tophane camii 
oin tamiı iııd<" dıvucılık ustalığı 

yapıyordum . Beoirn Laz Bedri ça·"~• 
vuş isminde bir ahbabım vardı. çın 

Koca Rauf Paşaoıo adamlarından ab 
olan bu arkadaş nasılsa Zaroaun au 
Güllü adını taşıyan bemşırrsine erd 
göz koymuş amma Güllü diyip le Pr ı 
yabaııa atmayın (Ahmet ağa bura· 
da nükte y•pmak istedi ) en rana Baş 
güllerin taravctirıe sahip bır yos· uz 
ma ıdi o .. Çavuş güoün birinde 
Güllüyü Rauf Paşanın konağına ·eşe 
kaçırdı . Ve Paşanın <lrlaletile evyazı 
lendiler .. İşte b•o bu münasebeti• 
Zaro ıle tanıştım . Kredisine iş Öy 
verdim . Hem de , ihtiyarlık şanı nu 
riyonlğunu beşi< asına vermek iste· •r 
temiyın merhum Zuo ağa yirmi at 
yaşında ikeıı valide hastabaneain- o 
de Marko Paşu ter•fıodan sünnet op 
edıldıği zaman ben koca bir deli- t•.lı 
kanlı idim . ır 

- İyi boş amma Ahmet ağa JÜo 

dedım Gazetrler Zaro ağanın 25~ 
yaşında öldüğünü yazıyorlar . Bu- laş 
na ne dersio ? 

- Ne diyrceğim mübaliğa .. ken 
Belki de 59 daki Mehmet bey tah·balC 
riıinde yaşını büyük yazdırmış oıııkon 
bilir ... Mamafih ben kendime mida 
yoksa gazeteleoin yazdıkları • ml or 
inanayım . Zaro heoden küçüktür 
vuıelim .. 

Ahmet ağa Sultan Mabmutıaove 
itibaı en geçe o devirlere ait tarihi ha 
valıaları birer birrr anlatiyor. Ke~ed 
diıi 58 tarihinde asker olmuş .. 
Asker.o alındığı zamuda yaşı 30 
dan fazla imiş .. ilk aslıerliğiniliz 
Mahmudiye gemisinde gtçirmiş , , 
A • l VL 
mıra !eri da Kayserili Abmtlkın 

Paşa isminde biri imiş .. Fakat 'lek 
Sivastopol da Mustafa Paşa ismin-. me 
dtkı zatın kumandası altında bar-
barbetmişln .. Ahmet ağa bu barın 
bin şiddet ve dehşeti karşısındaha 
Türkün savlet ve kabramanlığınııu 
anlaıa anlata bitiıemiyordu . Bun 
dan sonra (sa ilikle) Bağdeda göo rna 
derilmiş , Girit barbioe , Yemen 1\1 
isyaoıne iştirak etm\ş . Bu müddt 
zarfında nef~rlikten yüzbaşılığa 
kadar yükselmiş .. Umumi harptem 
Çaaakkale barbioe dahi gönüllil10 

fakat yazıcı zabit olarak iştirak epe 
miş .. Yüzbaşı Ahmet ağaya teka 
üt maaşı alıp almadığını sordm .le 

- Almıyorum evlat dedi . o'at 
vakit hükumete müracaat ettioı .ın 
Evıalrım tekemmül eyledi . Lakinm 
çırçır yangınında bütün eşyamla 

beraber evraklarım da yandığı içi 
yrniden hükumete müracaat etli• 
amma bir türlü ıf, rdimi dinletemı 
dim . O valıılki Sernskrr Hüseyiı 
Avni Paşa bana ga.lir etti oğul 
dedi . ıa 

Dıvar , ham•m kubbesi , nak' 
kaşlık Ahmet ağaoın bellibaşh sil• 
nptJaııvdan biridir. Yı şil ile Ulj:I 

caoıiio tamirinde Ahmet ağanı~ 
bü}ük emelıleri g• çmiı , bamaıs'c 
kubbelerinin tamiriJe de hep bf 
ihtiyara müracaat edilmektedir 11 

Ahmet ağaya evli olup olm•.Ç 
dığını sokdum . 

- Bir kaç defa evlendim . ıf 
şi erkek biri kız altı çocuk babi1 
oldum . Hayattaki gayem evlatla' 

- Gerisi dördüncü sahifede -



(Türk Sözü ) Sahife: 3 -
" i.~;:~: 1:1 • 1 I Yurdumuzu nasıl tanıyabiliriz ? 1 ~ın~ ı ____ A_d_a_n~a~B~o~r~sa~s_ı_M~u ... a_m __ e_le_l_e_ri ___ _ 
~1 ..-:..------·----I ~'U4'1 EAJIBJHR JLJER PAMUK ve KOZA 

D 
' ; ----------- --=--------"""'---------1 

ıirıkıi sayımızdan arlan c ·· • - :•-----------------------·-----J Kilo Fiyatı , C 1 N S İ En az 1 En çok Satılan Mikdar 

aş· Aileler vı• /wmşulıık: 
Or 64 - Vrskenler köy halinde 

oi toplanmıştır, yoksa tvler tar
mün alar, babçeler arasına mı dağıl · 
lı a nışlır ? 
•sa· 65 - Ail•ler aıasır. da ne gibi 
· E· ıomşuluk münasebetleri var -
.şın- lır ? 

Fa 66 - Aiie'.er zirai veya diğer 
hde ,eviden işlerde birbirine yardım 
da diyorlar mı, baogi işlerde ve 
nuo ıe suretle ? . 
ğını 67 - Ko:nşoluk nıünaseheıi 
•leri· ralnız ıoplaoıp görüşmedrn ibaret 

ıi ka lır,yoksa daha sıkı müoase 
e ai·)etle~ görü.ıüyor mu ? 
dı .. u . 1 1 . 1 amii· ııııımı ı•e op ıı ış er : 
alığı 68 - Tetkik eıtiğıoiz mem 
i ça· .~et halkı um~mun menfaatleri 
tdı . çıo ne kadar Lıdeşme ve anlaşma 
~dan abiliyrti gösterebiliyorlar ? Ço
ıoun an, imam, hoca, lııtınak gibi iş 
sine erden hangileri için birleşiyor _ 

p te ar ? • 
bura 69 - Kooperatifleri var mı ? 
rana Batka cc mi yeti er görüyor mu su . 

uz? yos· 
inde 70 - Büyük şehirlrrimizde 
- :eşekkül etmiş · 1 gına cemıyet ere aza 
le evrazılmış kimsrler var mıdır ? 

beti• .. ~~ - Köy işlerinden dolayı 
ıe iş oyluler arasında çekişme oluyor 
şam ınu ? Bu çekişmede ön ayak olan 
istr;· ar acaba sırf köyün umumi men· 
irmi sati İçin mi harekete g•liyorlar? 

esin· Vokıa bazı köylüler aıasındaki 
nnetlopnk ele grçirmelr, murabaha· 

deli· ~:lık vesaire .. gibi rrkıbetlerin 
ır rolü var mıdır? Buna dair dü 

ağa IÜnceoiz nedir ? 

n 25'. 72 - Bu çekişm• ııasıl bir uz· 
Bu- !aşma ile neticrl .. nir ? 

73 - Köylüler, köy işlerini 
ğa .. kendilikleriodeo başarmığa ını 
tab·bakıyor, yoksa bu işlerin yoluna 

ış oıskonmasını ileri geleu bir adam
e midan vryı hükümrlten mi bekli . 
• ml or? 

tür 74 - Köylünün kerıdi arala -
rındı bitirdıkltti ve kendi pıra 

tıaoVe rmekleriyle başardıkları işler 
ribi hangileridir ? Hükumetten bek
Kuıledilrleri işler nelerdir ? 

uş .. Haricin leslrlerl 

•1 ~O 75 - Tetkik ettiğiniz yerin 
ığınıiiıerine civar kasaba ve ıebirlerin 
iş •ve memleketimizdeki uzak ve ya 
mdkın merkezlerin ve yabancı mem 
at ·leketlerio ne gibi tesiıleıi göıül· 

ismin ınektedir ? 
• har· 76 _ Hükumet memurlarının 
u harınualliınltriP, tetkik ettiğiniz yu 
ısındahalkı Üzerinde ne gibi tı sirleri o
nlığınıtuyor ? 
· B~n [ Bunları madde madde yaz 
a goo mak daha çok faydalıdır. ] 

e~en Malıal/lrı mazisi ve isllkball 
iıdd 7 1 d'"' . . 
1 

_ 7 _ T elkik ey e ıgınız yerın 
aşı ıga 'b' 1• 
ha 

mnisi hakkında ne gı ı ma umat 
rpte . . d . 

Öbülldoplıyabildiniz? Ve ilerısın~ rır 
'rak ,peler düşünüyor~unuz ? 

teka Bu anket pl:inı ümit ederim ki 
ordm .tetkik edilmesi icap eden unsur
di . oların tn mühimlerini ihtiva eyle 

ettim .mektedir. Bunlar• ılaveler yap 
Lalıtinınak la mümkündür. 

şyamla • •• 
ığı içi Büyük arazi sahipleri 

etıir 
Tonrak/arından, ne sıırelle 

em• r 
üseyir isli{ ade leınel>.ledir/er ? 
oğul Büyük araziden makıat, arazi 

ıabibinin ailesi efradı tarafıııdao 

1 

y~de arazi sahibinin bizzat işleye· 
mıyecek derecede toprağının bü 
yük ve geniş olması, yainız işleri il tanzim etmek mecburiyetinde kal. 

j ması ve ailesi baricindrn işçiler 
· tedarik ederek mezkur sabayı ida 

re eylemesidir. Bu bir aile çiftliği 
olmaktan çıkar, dışarıdan gdiıilen 

i adamlaıla idaıe o!unao bır büyük 
ziraat balioi alır. 

Büyük zir•at doğrudan doğ 
ruya arazi sahibi tar .. fından yapı · 

Jabileceği gibi, kincı bir çiftçi ta 
rafından da yapılabilir . Nitekim 
mrmlekeıimizin bazı yer lerınde 
bu tarzda hareket edildiği de gö 
rülmekıedi« 

Çif/lkler ankell : 

1 -- Çıfliğin mevkii nedir ? 

2 - Çıflığin bulunduğu mm 
takanın coğıafiyası bakkıııda ma 
lumat . 

3 - Çıfliğin büyüklüğü ne ka 
dardır ? tar la , mera , orman gibi 
aksamı halıtkında malumat . 

4 - Çıflık sahibi tarafından 
mı , yoksa kiracı tarafından mı 

işleııliyor ? 
5 - Çıllikte yapılmakla olan 

ziraat nebati mahsulleıe mi istinat 
etmrktedir ? daimi ve muvakkat 
işçiler hangi memlckellerden gel
mektedir ? bunlar ııe gıbi ıart 
lar dahilinde çalıştııılıyor ? bu iş 
çiler çifliğe karşı boğlanıyorlac 

nıı? 

7 - Çıflikte ziradı, tıtbati ve 
hayvani mahsullere dayandığına 

nazarın i~çi bulunmuınJa ne gi. 
bi fa•klar basıl oluyor ? ber iki 
sini birdetı başarabilen işçiler mev· 
cut mudur ? 

8 - Çıfıiğe eskiden ne tarzda 
işçi bulunuyordu ? şimdi ne tarz· 
da buluouyor ? bunun sebepleri 
nelerdir? 

9 - Çiflikte eskiden baııgi 
mahsuller yetiştirilirdi, şimdi hın 
gileri ; bunun sebtp'eri neler ola · 
bilir? Bu ihtiyaç ne zamandanberi 
kendisioi hissettirmiştir . 

10 - Arazisi , parça parça 
civar köylerine veya hayvan bes
leyenlere ve yahut ta kiıacılara 

vrrilen çiflikler var mıdır? Bunu 
icabettir .. n sebepler nelerdir ? 

1 1 - Çıfıiğin tarihçesini muh· 
tasar bir surette yazınız . 

Bu maddelere cevap yazarken 
bir çifliği esas tutmak ve o civar 
da bulunan dığer çiflıklrrin de hıı· 
susiyetlerini nazarı dikkate almak 
daha faydalıdır Malumat dığıııık 
olmasından ziyade toplu olması ar 
zuya şayandır . Çok defa toplu 
malumat mevzuu tenvir eylemeğe 
kifayet eder . 

Geniş araziderı istifade : 

l 2 ·- Çiflik halinde idare edil· 
miyen dağıııık arazidetı sahipleri 
ue sur.ıle istifade etmektedirler.? 

13 - Tetkik olunan havalide 
•.yrı .ayrı lapolara bağlı olan ara
zı bır ele tevarüı suretile mi 

y~ks.a satın alma suretile mi geç'. 
mıştır ? tevarüs ıl 'k . . , ım ve ı razı 

~ıbı muamelelerden bangısi daha 
zıyade tesir icra etmektedir ? 

14 - Bira · ı ı. •azı ama,. içiıı ser· 
maye, sanat ' ticaret ' ziraat yol
larınııı hangisi ile edilmektedir ? 

1 
, nak ve batla daimi sutette bir kaç yar

başlı sifımcı ile idare edilemiyecek ka 
ile uıi:lar büyük ve geniş arazidir. Bu 
a"a ııun tek bir hudut ile çevrilmesi 

ıı nır: d 
hamao'cap etmez . Muhtelif tareflar a 

Bu küçük eserdeki planlar mem-
l~ketimizin her köıesinde tafbik 

edılse ve cevapları hazırla .. b . nsa şup e 
sız yurdumuzu tanımak h d 

ususuıı a 
çok mühim bir hamle 1 

hep bııdağınık parçalar halinde de bulu· 
ktedir Dabilir. Bu da yine büyük arazi 

olm•Çerçevesine dabil olur. 
Bu büyük ~e geniş arazinin bir 

im • !Jelde bulunmuı, burada hiç bir za
k babı illan büyük zirHt yapıldığını an· 

evlat( !atmaz. 11 
Büyük ziraat deyince daha zi 1 

ede -

1 

I yapı mış 
o ur . Mutahassıs bir heyetin bu 
anket cevaplarına göre baz l • . ır ıya-

csg~ eserde ' bıze bugünkü Türki. 
yeyı hem tanıtmış ve hem de s . 
d. . b ev 
ırmış ulunur . 

Hareket başlamıfhr , muvaffa· 
kıyet de aı k&11ndan gelecektir . 

- Bitti -

Bursada 'Maarif Vekaleti K. s. K. s. .11..aprmah pamuk 
1-

Büyük bir süt tozu ve buz 

fabrikası tesis edıldi 

Buru : 17 ( A.A ) - Bursa be· 
lediyesinin teşvikiyle Şakir bira · 
derler tarafından şehrimizde tesis 
edilen buz ve •Üt tozu fabıikal:ırı 1 

ve souk bava mahzenleri hu gün 
ssat 16 da iktisat vekili Celil be 
ydendi tarafından mer.uimle açıl· 
mıştır. Merasimde mebuslarımız , 
Vali, belediye ve Cumhuriyet 
Halk Fıı kası reisleri , askeri ve 
mülki eı kan , Ankara ve lsıanbul 
dan gelen davetliler {ve süt müs 
tahıilleıimiz hazır bulunmuşlardır. 

Günde 12,000 kilo süt işliyebi 
lecek olan memleketimizin bu ilk 
süt fabrikası çikolata ve bisküvit 
fabrikalarımızın bu güne kadar 
hariçteo getirtmekte olduğu aüt 
tozunu ihtiyaçtan çok fazlasiyle 
ıemin edecektir . 

Bundan mada yakında peyoir, 
gravyH , kaymak ve süt hulasası 

gibi diğer süt sanayiine ait lesi· 
sattı ilave edilecek olan fabrika 
nın memleketin belli başlı süt is
tihsal mıntakası bulunan Bursa , 
Balıkesir ve mülhakatında inekçi · 
)iğin ve koyur.culuğun inkişafında 
çok büyük ıesirlerı olacağından 
emin bulunan müstahsıll<r seviııç 
içindedir . 

T etkık sey;ıhatı yapan izci

lerimiz Giresonda 

Ordu : 17 ( A . A . ) - Şeh· 
ıimize gel<n Gazi Llı.esi talebe 
sinden heş izci hu gün kara yo
liyle Giresona gitmişlerdir. 

Birinci Türk dili 

Kongresine ait zabıtlar ki

tap halinde çıktı 

Ankar1: 17 ( A.A) - T. D. 
T C. umumi katipliğinden: 

Birinci Türk dili kurultayının 
zabıtları kitap halinde çıkmıştır . 
Birinci Türk dili kurultayına aza 
sıfatiyle iştirak etmiş bulunanlarıı 
birer nusha takdim edilecektir . 
Kurultay azasından mebus beye· 
fendilerle üniversite mensuplarına, 
lise , muallim mektebi ve orta mek· 
tep Türkçe , edebiyat , felaefe 
muallimlerine ve stejiyerlerine ve 
maarif vekaleti müfettişlerıyle di
ğer maarif mensuplarını ait nus · 
balar mıarit vekaletince kendile 
riııe gönderilmiştir . Bu utların 

haricinde kalan kurultay azasından 
Ankarada bulunanların cemiyet 
merkezine , İstanbulda olanların 
İstanbul maarif idaresi altındaki 
devlet matballSı satış yerine mü
racaatla son adreslerini kaydetti· 
rerck kitaplarını almaları ve başka 
yerlerde bulunanların da bir mek 
tupla hüviyet ve açık a ~reslerini 
bildirmrk ve kitabın teahhütlü 

posta ücıe:i olao 35 kuruşluk posta 
puiunu göndermek suretiyle İstan· 
bulda devlet matbaası müdürlüğü· 
nr müracant etmeleri lazımdır . 

Avusturya başvekili 

M. Dolfus 29 temmuzda 

Ramaya gidecı>k. 

Viyana : 17 ( A. A. )-Viya· 
nanın siyasi mahafiliode dolaşan 
lİir şayiaye göre başvekil muavi 
ni Prens Hremberg ihtimal ya 
rın Venedikte İtalyan hariciye 
müsteşaıı M. SuvHche mülaki ola 
cak ve ayrıca s.ıı ve Çarşanba 

günle i 1\1. Mussolini ile görüşe 
cektir . 
M. Dolfns'un seyahatı. tarihi 29 
trmmuz olarak tesbit edilmiş 

dir. 

Basma yazı 1 ar hakkında j 1_Pr:i';;ya:"sai-"te:..:m:.:.:i=zi~"'----l-----l-----l·--------I 
bir tebliğ neşretti • !::: h 

Piyasa parlaj!ı " 

Ekspres 
Ankara: 17 ( A. A. )- l\1ıa· 1-i;K,:;.ır"'v'i-la.::cn=-:-t _____ ., ______ , ______ l--·-------ı 

~~r; ekaletinden tebliğ olubmuş· l l--o:".::":"::-------.---Y::..:A.:.2P_;A;,:..:G~I---~--------I 
B~z 1 

1- 21-6-1934 tarihli ve ı-5"";""v"aıı"'-------l-----l-----'ı-----~---• 
2527 numaralı kanun mucibince 
Türkiyrde 2-7-1934 taıihinden l-;;ı::-.=-:------.---ÇL...:İ:__=G,1:::._::T:._ _ _,. ________ 1 

Ek8pres 1 itibaıen basılıp neşredilen bütün lune 
basm.ı yazı ve resimle.in hrş l-~Y;:.:e:..:;rl;.,.i-,," .... Y'e-m'l""ik-.. ---l·-----1-----'ı----------ı 
nüshasının basanlar tarafından .. "Tohumluk,. J . 

maarif Vekaleti emrine verılmesi ı-.....:::-.....;===;;.::..-.1.-_H~-U~B"""'U~B-A-T-....ll..---------I 
mecburidir . Bııj!day Kıbrıs 1,87,5 3 

2 - Bu rserler neşirleri ta- .. Yerli 1,75 2,75 

rihinden itiba,en en çok onheş " 
gün içinde verilmelidi, . Arpa 1,72,5 1,75 

Men tane 

Fasulya 3 'le --l--';,,:_:---1----------
3 - Ankarada basılanlar mı· ı-~Y.::uT.ı,:1fr..=-------l·~ı;;-~--l-"',.---l1----------1 

arif Vekileti dahilinde derleme Delice 
1
•
70 

l,B8 

memurluğuna, İstanbulda çıkın- Kuş yemi 
lar İstaubulda Ebussuut cadde· KNen tohuma 5,50 

sinde 48 numaralı ilk mektepte Bakla 
Sisam 

derl•me müdürlüğüne, diğer vi· 
liyetlerde maarif müdürlüklerine ı--...-'.-= • .-....,... ...... -..~-:-----U:.-.N~,,_.--..![7V..:_::e:.ı:rg?.:.i....:d:::a:,.::h'..'.:il:..::d'..'.:ir:...:_. ıl __ .1 
ve kezalarda maaıif memurluk· Salih Efeııdi 705 ... 585 ---ı----------1 
larına makbuz mukabilinde tes· ı:B .::ı,. " Düz kırma ,. 460 
lim olunacaktır. ~~·-A~lf~a---"---------ı-,.,,,,----ı----------1 

-c " 005 
~ ~ **" Cumhuriyet 70.'l 
['~ ... " 585 
"' "' - Düz kırma ,, 460 

Alfa ,, 805 

Himayeietfal 
cemiyeti 

A k 7 
Liverpul Telgrafları Kambiyo , Para 

n arada 1 78 fakir ço- 17 ı 7 ı 19~• t B k d ..,.. ş an asıu no alınmı tır. 

CUğa yardtm etti , Santim Pene K. S. 
Vadeli 6 97 ;~-==L;'~ic-r_e-.:_t-_""'_'I_ta,.._'ı .... y-a~;.:.·-,~~~~~~ı,...-=,ı=o-ı_.;;.77;,.ı 

Ankara: 17 ( A. A. )-Hima· l-:::V,-ad=.ec:.l_i ------ı.-.:6;,___ı_8:;.B;... Rayşmark "Alman., --48~~6 
· f l · l--'H..:a.::z.::ır:.:._ ______ 1·-

7-
13 

Fraok"Fraosız,, 8- -3() 
y1 Hl o cemıyeti umumi merkezi Sterlin "luıriliz,, 6:B 50 
1 temmuz 934 tarihinden 16 tem- 11_1H~in;:t:;:h:;a~z.:.:ır'------115~-l...;3~3rl·~D~o'.'._lla~ri, '~' A~m~e~ri~k!an!!:·~· --1. _ _!125~J-O·~-.ı-~6090~ 
muz ta•ihine kadar 1778 çocuğa Nevvork 13 15 Frank "lsviçr~ •• 
yaıdım etmiştir. 

Bunlardan 989 hasta çocuk 
ve kadın umumi mrrkezin poli
niklerinde muayene ve tedavi 
edilmiştir. Diş mnayenebanesinde 
295 çocuğun dişleri muayene ve 
tedavi edilmiştir. 948 Çocuk ve 
anne umumi merkezin baııyola· 

rından istifade etmiştir. Süt dam· 
lası kısmında da 142 çocuğa her 
gün yekun olıırak 1118 kilo be· 
dava süt tevzi edilmiştir.Yardım 
için müracaat eden fakir aihlere 
ve çocuklardan beş kişiye para 
yardımı yapılmıştır . 

Muğlada sıcaklar 

MUCLA : 17 ( A . A ) - İki 
gündür şiddetli sıcak hüküm sürü
yor. Gölgede hararet clerecesi 34 e 
kadar çıkıı . Mil•sda gölğede 41 de
receyi bulmuştur . 

Burdurda mahsul vaziyeti 

BURDUR : 17 ( A. A ) - Bu 
yıl Bucak kazasıoın ekinleri güzel· 
dir. Çifci çok meoınundor. Bilhassa 
Kostan havzasına ait buğday mah· 
sulu çok iyidir . 

M. pof Fabre 
Milli konseye neler tek

lif etti ? 

Paris : 17 (AA)-Sosyalist fır
kesı milli meclisi bütüo gün içtima 
halinde kalmış ve koınuniıt fırka· 
sının faaliyet birliği teklifini müza 
hıe etmiştir . 

Paris: 17 (AA) -•M. Paul 
F abre tarafından teklif ve S. F. 1 
O. milli konseyi tarafıodao kabul 
edilen tskriıia meıni şudur : 

Milli konıey faşizm ile harbe 
karşı komunist fırka ile müşterek 
hareket teklifini kabul eder. Misa· 
kı imzalıyıcak ve maddelerini ter· 
sin edtcek olan fırka idare heyeti 
azası dah şimdiden komunist fır
kasına umumi barbio yirminci yıl 
dönümü için müşterek nümayişler 

te.rti~ini t~ş~il dmeye k.arar ver \ 
mışlır . Mıllı konsey faşıst tehlike
sine sarsılmaz bir maoiı teşkil e 
decek olaa müşterek hareketin 
tabakkulıtuııdan dolayı kendi ken
dini tebrik eder . 

Amerika murah
hasları 

Ldndradan Nııvyorka ııv· 
det ediyor 

Londra: 17 ( A.A) - Deniz 
iptidai müzakerelerinde Amerika 
birleşik bükiııoetlerini temsil e· 
:len heyet perşenbe günü Nev· 
yorka avdet ed•cektir. Müzakere· 
lerin tetrini evvele bırakılmasının 

sebebi hakkında söylendiğine gö· 
re Amerikalılar İtalyanlarla yapı · 
lacak müzakerclerio neticesine bağ 
lı bulunan lngiliz planının vuzuh 
bulmasını, Japonyanıo İngiltere 
bükumetioe düşüncelerini bildir 
mesini beklemektedirler. 

Amerika murahhasları ancak 
ileri sürülen teklifleri teshit et· 
mek ve hükumete bildirmek sa· 
libiyetini haiz bulunmakla idiler. 

Binaenaleyh lngiltere yeni biç 
bir teıebbüste bulunmadığından 

müzakereleri ilerlttmek Amerika 
murabbaslarınca kabil olamamış

tır. 

Şark lokarnosu 

Fransa ve Sovyet Rusya 

neler teklıf etmışler? --- -
Londra: 17( A . A. )-"Doily 

telegraph ,,in siyasi muhabiri di· 
yuor ki: 

İngilt.renin aktini tavsiye et· 
tiği Şark lokarnosu için Fransa 
ve Sovyet Rusya tarafından tek
lif edilen Fransız-Alman-Sov· 
yet mütekabil muavenct misakını 
ne Almanyanın ne de Polonyanın 
açıktan açığa reddetmeleJi muh
temel değildir . Nihayet Polon
yanın Almanya ile Sovyet Rusya 
arasında bitaraf kalması ihtimal 
dahilindedir ki bu suretle İngil· 
tere ve İt·ılya gibi bu anlaşmalar 
haricinde kalmış olacaktır. 

Berlin hükumeti ilk metin· 
!erde yapılan esaslı tadillerden 
sonra hu teklifleri kabul edebi· 
lecektir . 

Almanya.:. Fransa 

Arasındaki iktisadi müza· 

kerelf'r devam ediyor. ---
Berlin : 17 ( A. A. )-Alman 

istihbarat bürosu tebliğ ediyor: 
Berliode üç haftadanbeJi Fran· 

sa ile Almanya arasında devam 
etmekte olan iktisadi müzakere
ler neticesinde cumartesi günü 
esaslı mesoilin her iki memle· 
keti memnun edec~k bir tarzda 
halline yarayacak bir mukavele· 
nin umumi hatları hakkıııda 

prensip itilafı hasıl olmuştur.Bu 
meselelerden bir danesini Davves 
ve Young istikrazlorına ait faiz· 
lerin ödenmesi teşkil etmektedir. 

Muhafız gücü~bisiklet
lileri Karsta 

Kağızman: 17 (AA) - Mu 
hafız gücü bisikletcileri ' Kağızma. 
na geldiler. Şehir tışında kayma
kam, belediye, C. H. fırkası reis· 
leri, süvari alay kumandanı ve za
bıtleri gücün eski azaları ve bir 
süvari bölüğü tarafından çok sa· 
mimi tezahüratla karşılandılar ve 
ordu evine misafir i!dildiler. 

Kars: 17 ( A.A) - Muhafız 
gücü bisikletcileıi, Halk hrkHı ve 
Halkevi ve belediye reisleri, müs
tahkeın ıo•vki, piyade alayı na . 
mına bir heyet ve ıpor kulüpleri 
tarafından samimi ttz.ahürath kar
ıılanmışlardır. 

Her nevi kırtasiye, ka-' 

ğıt, hurdavat 
VE 

Gözlük çeşitle-
_ r;nizi 

lsmail Recep 
TİCARETHA 'ESİ. DE.1 

L\n ehven fiyatla temin 

EDiNiZ 
Aılres : Eski Orozdibak civarı 
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Kalktüta : 17 (AA) - Titre- / 8 / d• R • • d 
velley yakınında bir mabette çıkan e e ıye ıyasetın en 
lıır yangın ntlicesinde 30 kişi öl
ınüş 40 kişi ağır surette yaıalan 
mıştır. 

Yelkenli ile gezen Alman 
seyyahları 

RlO DE JANERİO : 17 ( A.A ) 
- Şarki Prusyada kiiin Elbing d,.n 
ııfak bir yelkeuli ile hareket etmiş 

olan iki Alman dokuz ay süren bir 
sı·yalıaıtan sonra atlas okyanosunu 
grçerrk boraya gelmişlerdir . 

İngilterf' - Rusya arasınd • t 
bir uzlaşma 

Moskova: 17 ( A.A) - M 
Litvinof ile İngiliz sefiri Lort 
Cbilston Moskovadaki logiliz ve 
Loodradaki Rus sefaretlerine ata
şemiliter ve hava ateşesi tayini 
oakkındaki memleketler inin mu· 
v•ffakıyetlerini bildiren mektup 
lar laati etmişlerdir . 

Bursanın en ihtiyar 
adamı 

- ikinci sahifeden artan -

mı okutup m,mlekete fayd:.lı ola 
rak yetiştirmekti . Çok şükür bu-
na da muvaffak oldum . Oğlum E 
min mülazlm iken Şipkada diğeri 

Yüzbaşı Hıdayelte Pılevııede , İs-
mail Yemende Saiıte Balkan bar · 
dinde şı hit oldular . En küçükleri 

olan Mebmedimi de Umumi berp· 
te kayb. tıim dddi , 

Eğer lşlerlnlz

de intizam arıyor

sanız, hem ucus, 
hem gUzelilş yap

tırmak lstlyors•
n .z TUrk Sözüne 

müracaat 

ediniz. 

llf YILLIK MOESSESE .,, 

Raşat bey mahallesinde belediyeye ait iki 
parça arsa satılıyor 

Reşnt bey malıallesinJe, Necati bey mektebi k n rşışımla BeleJi · 
yeye ait 565 ş ~ r metro murobbaındaki 2,3 rıumaraiı arsalnr açık artır. 
ma suretiyl~ satışa çıkarılm ı ştır. ihalesi Ağustosun 7 ıı ci Salı günü 
saat on beşte yapılacağınılan taliplerin o gün Belediye encümenine ııııı-
racaatları ılan olunur. 4347 17 -- 20 

Zuhrevi hastalıklarla mücadele dispanseri 
tamir ettirilecek 

Belediye dairrsi altında emrazı zühreviye ile ıııücad Ple dispanse. 
ri olbaptaki keşifnameleri muc .bince açık eksiltme sur , tiyl e tamir Pllİ
rilecektir . ihalesi Ağustosun 7 inci Salı günü saat on Leşt~ İcra ı>dile
ceğindeo taliplerin o gün Belediye enciim~nine nıuracaatlnn ililrı olu 
nur . 4348 1 7 - 22 

-----------------·--------------------------------~. 

r Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

• 

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

Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir 

R 

ağa 

-Torunların yok mu Abmet F Q T Q Gayri menkul malların 
arttırma ilanı 

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

- Y Bloız , Emin;n kızı L•yla
nın bir çocuğu •ar . Abdurrahman 
şimdi Kaııyada polis müdürüdür 

dedi. 
Ben hu uz•.ın sorgulardan soo

ra hu muhterem ihıiyara veda f t 

ıiğim zaman o gece Sivastopul h~r 
bi halırvl.11111 , o~ı, R•c~p i •mini 
•erdikle i topun ağzına bizz•t yer

l<şlirdiği 120 oklıa 1ık güllenin 

yaptığı tahribatı ao latmağa baş l a 

mışt• • 
- Milliyet -

Seyhan muhasebei hususiye müdür
l~ğünden : 

Vilfiyet llizmet otomobılın e muk 
tazi 100 ılil 120 tenekP benzin 934 
sflncsi Ağustosunun ikinci PPrşeırı
he gü nii saat dokuzda ihale edıl
mek üzere miinaknsayn konulmuş 

lur . Ş ı raiti anlamak istiy .. nl, rin 
hor gün muhnsehe i hususiye ye, ta · 

lip oloıılnrın )'iİZdH yeıli lıu\'"k pey 
okçeloriyle mr zl. fir gün ve s•ıatta 

Pr.cümnni vildyele muracaotlorı 

ilıln olunur . 4339 
13-15-18-22 

Seyhan Muhasebei hususiye Mü
dürlüğünden : 

Çırak mahallesinde ve lleleıl .ye 

ılairesi karşısın lo kilin iJarnmİM 

nit bir bap ğunduracı dükkdnı ~la
yıs 935 gayesine kadnr, icar" ve 
rileceğinılen t.Jip olanların yevmi 

ihale olan 2 · 8 - 934 Perşenı be 
günü saat 9 buçukta yiizıle 7,5 di · 
pozilo okçeleriı o birlikte mezkftr 
giin vA saattıı Pncüıneni vilayet~ 

muraeoatları ı liln oluııur . 4335 
• 12-15-18 20 

lf' nıuıııuııuınııu ırnınııa ıuum ·uııııı uıımıamııııumı ımnımmıııum11mh111 ·ı ı~ 

1 
bu gece nöbetçi İ 

eczane ! ! 
;; 1 

!Yeni istasvon l'ivarıntla 1 
Vatan Pczant>:'idir · ! 

111ıımmnm11111unııut ftnlHIUH!UUHll111llıOl!-UllllllltlllUlllllUH111llll ; 

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

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

o • o 

AMA TÖR iŞLERi AZAMİ iTi

NA VE SORA TLE YAPILIR 

VE HEMEN ERTESi GÜN 

TESLiM EDiLiR. 

Dosya numarası : 172 
lairdır. 

Adana 1 inci ic•a memurluğun
dan: 

* * * 
l'U 

de 

Ger 

Merhum Avukat B"kir Sıtkı hey 
ver sı · si vekil umumisi vıılideleri 

Münevver hanımın vl'killerine iza
fet • n ukarc a lı hafız Hasan ve mü

teveffa biraderi Nuri denJılerde 

Bir defa konacak ilanların üçüncu ve dör-1e~s uıı 

düncü Si'ıhifelerde her satırı on kuruştur. Rektopl 

lam rıı~.ıiyetindeki devamlı ilanlar için ay ıca~un 
pazarlık yapılar ve en ucuz bir fiyat istenir . ır. 

alHcaklarından dolayı ipotek edi-

len . <lığı halde ' ı:ı gün temılidiyle 3 - 9 ·
1 

Açık arttırma ile paroya çevri- 934 tarihinde ve ayni saatde Ada-

lecek gıyri menkulün ne olduğu na icra <lairesinıle ih:ılesi icra kılı-
Şarkan toriki am garben m~ ıyeın nacağı. 

ely r-vm emvali nıetrüke şinıalen , 1 _ İşlıu gayri menkulün art-
vakıf b •ılıçesi, cerıuben tariki has t t a · 18 7 934 t Jl1 ı·n ırmu şar n mesı - - ar -
ile mohJut, tapuca 2700 arşın in- den İtıbaren 172 numara ilrl 1 inci 
Jelm esaha 2 Jöı,üm 569 metre 987 icra dairesin .n muayyen numa-
arşın üzerinde mebni 1 adet 60 bey- r~sında herkesin görebilmı si için 
g irlik oc:ığıyle h .. raber kazolin mo-j açıktır. ıııı.n.ıo yazılı olaıılurclan foz-
to• u ve 1 değirmen t şı 1 o Jet 1 ra la malftmat almak isteyerler, işbu 
r smisyonu il~ beraber 6 toplu si- şartnameye ve 172 dosya numa-
lindir ve 1 adet 24 atmosferlik bu · res iyle memurıyet;mize müracaat 
har kazanı 1 ed et çift silindirli ana etmelidir. 

koyışil e ve SQı . tirfüj ile buhar ma- 2 _ Arltırnıaya iştiı ak iç in yu · 
kinesi ve 4 ad• t koza çevirınesi 2 ı 7 5 karıda yazılı kıymetin JÜZ• e , 
adet çi <0'it çevirmesi v•ı 37 kasnak- · b t' d pe ak ası'yle veya mı' ili nıs e ın e y ç 

Hl li 

fazlaya çıkmazsa en çok artıranıRiir 
taahhüdü baki kalmak üzere artır:>la 
mn on beş gün dalın temdit edi~~l 
le rf k 3 - 9 - 934 Pazartesi gii d 
nii ayni saatta yapılacak orttırl'e 
moda bedeli satış isteyenin ala'.Iar 

cağına rüçhanı olun diğer ala 
caklıların o gayri meakul ile temiC:, 
edi'miş alacakları ınecmuunıla~ 
fazlaya çıkmak şortıle ve 2 inci uı 
tırma<lada kıymeti muhammeneniı 
yiiz<le 75 ini Lulmadığı takJirJ• 

2280 numıırah konunun 1 ve 2 ini 
maddeleri abkdmına tevfikan sa 
tışio 5 sene tecil ve her seoe niha 
yetinde borcun maa fa iz yüzde yi n 
misi ödenecektir . 

Seyhan Muhasebei Hususiye Mü· 1 r 
dürlüğünden : 1 Himayeietfalin 

SEYHAN GAZOZU 

lı trasruisyon ve kosn.,kları sandık- bir Bankanın teminat mektubu"tev-

"' !arda 34 adet çırçır tezgdhı ve 1 di edilecektir (124) 
adet kırma makinesi ve tahtadan 

6 - Gayri menkul kenılisin• 

ihale olunan kimse derhal veya '1 

rilen mühl et içinde parayı vermoıer 
ihale kararı fesholunarak kendisi1 
<len evet en yüksek teklifte bulun .. r 

kimse arz•tmiş olduğu bedelle aliy 
mağa rnzı olursa ona, razr olma~~i 
veya bulunmazsa hemen 15 güıu 
müddetle orttırmaya çıkarılıp e~n 
çok aıttırnna ihale edilir. iki ihal~ 
arasındaki fark ve geçen günle e 

için yüzde 5 ten hı·sap olunaco~~ 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hük\. 
hacet kalmaksızın memuriyetioıiİ1 
al ı cıdan tahsil olunur. ~!adde (13·ad 

Uap Tarsus moh11liesiode ve zi-
raat Bınk:ısı arka sında ki sokakta ! 
kain bir bap ha nı <l o hl a remiza ait 1 

2/8 hissesini ınülk ıyı • Iİ 2 8 · 934 1 

Perşembe gü nü saat onda n çık arl
ltrnıa sHretiyl ~ satll o cn ğ ından ta lip ! 
olanların yiizıltı 7,5 Jipozilo ııkçe · 1 

!eriyle, birlikto ıwzkur g-i in ve sa
ottu ı• ııcüme nı vılilyet» mı. r ocoat 

!arı ilan olunur . 4334 
l'.!- 15 - 18-20 

Seyhan muhasebei hüsusiye müdür
lüğünden : 

Mubasebei husıısiy eye uıL ıı u

nıune çifliğinde mevcut ta hıniı ı en 
yetmiş . s• ksen bin kilo mıkı ların

Jııki oJun, 934 senesi Ağustosun 
ikinci Perşembe glinü saat dokuzda 
ihale edilmek üzere açık arttırma 
suretiyle ıııüzayed ııye konmuştur. 

Talip olanların, yüzde yP<li buçuk 
p y akçeleriyle mezkQr gün ve SA

atta enetim ni vilayete muracaaılu · 

rı illin olunur . 4340 
13- 17 22-27 

Pek yak ı nd a s ı lışa çlkıyor 

- Çeşitleri -
SİNALKO - NANE 

Hem temiz gazoz İçmek hem 
miilılaç yııvrul a ra yn rdıııı etm"k 
ı ç i ıı her yerdo ( llimayeiotral) 
gazozunu arayınız. 4314 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlü
ğünden ; 

Atlana, Kozan ve Osmaniye mem
t .. k· t hastanele rine muktazi 800 li-
ra bedeli muhammeııeli evrakı mat· 
bua ve Dcfatirin ih ıı l e si 934 s enesi 
Ağııstosunun ikinci Pe rşembe gürıü 
saat on buçııkta VılAyet encümenin 

dıı icra olunmak üzere aleni müna
kasaya konulmuştur . 'l'aliplerin
liste ve şartnamesini görmek üzere 
müdürlüğümüze müraactlnrı ililn 

olunu rr . 4349 
17- 19-23 

3 - ipotek suhibi alacaklılarla 
mamul 7 koza lav mıığazası 1 çe-
virme nıağazr· sı ve 25 _ 30 metre diğer alll.kadorlarm ve irtifök hak-

k 1 k 
kı sahiplerinin gayri menkul üze-

mi ao • su <le posu 1 radyr tor ve 
rindeki haklarını husuRiyle faiz ve 

şarka nazır 1 köşk ve tahtani 1 ya-
zılı~n o nrkasmdıı kilrgiı ı mağaza masrafa dııir olan iddialarını işbu 
ve üstü çinko ile örtülü ı ardiye ve ilan tarihinden itıbur~n 20 gün için 
ve J b .iyelik ve hususi elektrik te- Jo evrakı müsbıteleriyle Lirlikte 
sisatını havi ise de bina muso hur- mcmuriyetimizo bildirmeleri iyca-
<la lıir halde olduğu çirçir ve de· beder. Aksi halde hakları tapu si-
ğirmen fıhrikası Akarca fabrikası- cJiyl •ı sabit olmadlkça satış bede-
namiyle maruf. linın paylaşmasından hariç kalırlar 

GAyri menkulün bulunduğu mev 4 - Gösterilen günd~ arttırma-
ki , mahall esi, sokağı, uumorası . ya iştirak edenler arttırma şartna-
ş ,1 baniye mahallesinde yeni istas- ıııesini okumuş ve lüzumlu malQma-
yon caddesinde ve tapunun Mart tı almış ve buııla~ı tamamen kabul 
930 ve 52 numarasında kaylli ol- elmiş ad ve itıhar olunurlar. 

duğu : 5 - Tayin cılılen zamanda gay-

Yeminli takdir olunan kıymet : ri menkul üç defa bağırıldıktan son-
Fabrıkanın bütün müştomilatiyle ra en çok arttırann ihale eJ.! ir . 
bırlikte 18000 lira . Ancak arttırma bedeli muham-

Arttırmanııı ya p:lacağı yer, gün, rnen kıymetin yüzde yetmiş be-
saat : 2004 numaralı kanun muci · şıoı bulmaz veya satış isteye-
biuce 30 gün içinde bedeli ve kıy- ııin olacağına rüçhanı olan di-
meti ınnhammenesinin yüzde 75 ini ğPr alacaklılar bulunup ta bedel 
bıılduğu takdirde 19 - 8 - 934 Pıı- bunların o gayri menkul ile temin 
zor günü saat 14 - 16 de bulma- edilmiş alacaklarının mecmuun<lan 

Emvali gayri rrıı nkulenin yuk e 

rıJa gösteril~n 19 - 8 - 934 t arilış 
terinde Adana 1 inci icra memuran 
lu~u odağında işlıu ililn ve göste\k 
len arttırma şartnamesi dairPsiıQ 
Je satılacağı ilıın olunur . 

4351 ~y 
IS 

-----------....lk 
li 

Umumi neşriyat müdürü İr 

Melınıel Nııreıtin og 
Adana Türk sözü matbaası içi 


