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rHavalanmız 1 
Dii~man uçaklanmıı lf'hdidi al· 

ıındadır . Bundan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım ıı;erekıir. 
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Ekmek fiatları bugiin 20 para • • 
ınıyor 

Ekmeğe narh koymalı 
Bu ·· b 9Un fabrikacılarla furuncuların keyfine 
ırakılan ekmek işini şarbaylık ele almalı 

~~------... ·--------~~ 
~ ~i.'ay fiatlara iki gündenbe

'• l~liıtür • Bunu gözönünde 
7~ ~ •brıkatör Salih torbasını 
~ ;~Uttan sıtmakta olduğu bi
le ıltl, urJij Undan ötey giln 25 
ti '6t1ade SO ki 75 kuruş ve ikin 
'~ b Unun torbasından da yine 
"-ei11 eı kuruş indirerek bi 
il ltt 62S ve ikinciyi 575 k•ıru· 

'flit'İ• başlamıştır . 
~ •r .Y6nden Cumuriyet fab· 
._ -~ipleri de Salibin aldığı 
"~ UQa kırwısıada un fi•tları· 
~rd~elc lllecburiyetinde kal-
~ r. 

\ ~Yın kilosu dün borsa 
~.. ,2S kuruı ar111nda 1atıl-
t" 

~ ~ilca)., birliği ise buiday 
'1111 •ıı •tlın indiği halde ekme 
'-~unu Ötey glln ve dUo yı· 
\İ 8,s diirJüyO 9 ve ikiocidür .. 
t lltr f kurugtan • satmıılardır • 
~'t.tı b~:oı 11hibi kendisile gö 
~ ~'lı i1a • yazganımıza gert- k 
~tt tk dırınemek ve gerekse 

"ılt 111~1c ııtma hakkında şun· 
" lllı.tir ........ ! ., . 

""'tı i ~et bufday ve un fi. 
'-~· 111bı r ~c&.. t lr . Fakat ; biz fıb 
L.- lb Uaua çuvalını 700 ve 

·~d:11• ıibi nalla la almış 
t ,, i•~uıdan bildiğiniz gibi 

ğımızdan biz de fiatlarda yirmişer 
pll'a eksilterek birinciyi 8,5 ve i · 
kir ciyi de 8 kuru,tan satıca· 

ğız . Un fiatlaı ı daha inerse biz 
de fiatları indirmekte gecikme· 
yız • 

Bayat ekmek satışı meselesi· 
ne gelince; furuncular pazar günü 
ber hııogi bir ekmek buhranıoa 

meydan ~erm~mek için ıehrin ih
tiyacına yeterden fazla ekmek 
çıkarmı§ ve fakat bunların hep 
eini satmak imkanı·ıı bulamamış· 

lardn . Bu ylizden furuncularıo 
ellerinde altı bin kilo kadar ek
mek kalmış olduğundan pazaıtc· 
si giiaü az ekmek çıkarılmış ve 
bu ba)at ekmekler piyasada sü
rülmüştür 1 11 

Dün de yazdığımız ııibi şar 
baylrk zabıta işyarları pazartesi 
gunu furuaları sıkı bir kontrolden 
geçirmiş noksan tartılı ve bayat 
ekmekleri toplamıı ve bunları 
satanlar hakkında zabıt tutmuş
lardır . 

Şarbaylığın un çıkaran fab 
rikıcılarla ekmekciler birlikle
rinin fiatlarda iste"'dikleri gibi rol 
oynatıp balkın zararına çalışma

larına meydan vermiyeceğini umu· 
yoruz • 

Son dakikada öğrendiğimize 

gört-, ekmekciler yarın da yine 
yirmişer para endirmek suretile 
birinci ekmeği 8 ve ikinçi ekmeği 
1,5 kurnşt•n satacaklardır . 

t.Jı•• t~ kıloıunu da birinciyi 
k'iad~~~iyi 8,5 kuruıtan sattık. 
~·· b-. 

1 
un mevcudu tükendi

'-~-.~· de fobrikodaa retmiş 
~ Uoksanile un •ldığı 

SlJriye Emirlig1 
,, ')> meselesi 

YQf • 
el., Qrarler; Hicaz Kralının oğlu Suu-
b 

11 €mir/iğe geçmesini istiyorlar 

~rlltda 
,, 'd~rek 
~J ~'•ı 

işsiz amele lokantalara hücum 
zorla karınlarını doyurdular 

,,r ~ ~ı .. •e ecit Kralı İbaissu· 
~ ~~"'ti]> Ve Veliabılı Emir Suu· r• \ ~" p' ~tıintisi yaparak ge· 

~ ...,_,~ ~ •tııe uğrayarak ora-

l\)• ftrtt~ 8•cak bir kabul gör 
-.J-e.11111 ~ tölenler ( ziyafet 
~l ~ 111 

Ve }..,ransız Cumur 
~ s .... ı,~:fı~dan kabul edil· S::• Yol e •Yeniden bir türlü 

''- ti, p •~tı . Hele Yüce 
l" t.. •rıs h ~'- tl,t seya atını o 
:"t ~ g:ıi:•lc Parisde Emir 

~'lld· . konuşmalar yap 
lı'.'tti~i ~~ine Suriye tıhtıoı 
~ "1,, b •le söyleniyor . 
k.' t ti ••. 1 
~"' L ''ekı oy eneolere inan Q• rs, E 
~t lt~tı lekuri mir Suud kar· 

ı ~ lıc.=l er yapmış ve Su 
lirı 1•1-ek . . ·ık .. ''ha. ... ıçın ı ooce 

l.ı ~"""'&tt~Q ~abu) edilmesini 
·~ "' .. t r . 
, tQt lhıetel ., . ,, l'" 'il İf er , Emır ;:,uud 
~-- L .. 

1 Yazıl., yazmakta 
.. " Qlltij 4 'i E: ~ Q Arab ulusunun 
'~ '•b ı:•r Suud 11 bağladığı, 
~'"'•c ;11atorluğunu ancılk 
~~d,,ı:, :nı lıtmeo açıkca 
~,~o. op ı 

•._.e 0 unuo onaylan· 
açıkta kıılan işsizle 

rin durumu çok acıklı bir biçime 
girmiştir . İki güo evvel 400 ka
dar işci llerutda küçük lsafilel~r 
halinde aşcı dükl.inlarıoa ve lo 
lnotaluına girerek doya doya ye
mek yedikh:n sonra « Allaha ıs
maılıdık » diyerek savuşmuşlar 

dır . Falcat yedikleri yemeklerin 
paruını istemekte israr eden lo -
kantecılara bunlar ~öyle bir ka 
ğıt yazıp vermişlerdir . 

l'üce komiser Dünırtele ; 
"Çıkardığınız kauunla bizler 

işsiz kaldık . Monopol şirketine 
gittik bize iş vermediler. Aç kal 
dık ve lokantalarda yemek ye· 
dik, Bedelini luıfen ödey:uiz • 

Vaziyet böyle bir biçime gi 
ı ioc,. polis hemen işgüzarlığa baş 
lamış ve buoların ele başlarını ya 
kalıyarak deliğe tıkmışlar . 

Halk Monopoldan çok şika 
yet etmekte ve 50 yıl bu yurdun 
başına bt la olan reji şirketinin 

tekrar halkın kanını rmmeğe baı 

lamas na ic;erileru,kledir 

- Yüce komiserı~ Fransatlan 
döner dönmez Suri)e ve Lübnan 

- Gcrlıl dördiincı1 sayfada -

,- ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
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, 

l - Tesir - Etki. 
Mürssir - Etkin, dokunaklı 
Tesir etmek - Etkimek 

2 - Amil (Müessir) - Etke 
Örot·kler: 1- llu ilacın henüz hiç 

etkisini görmedim. 
2- Dokunaklı bir ses 

dinlemek. 
3- Etkin bir tedlıir bul 

mak. 
1- Hayat pabalılıgı üze· 

rioe etkiyen sebep· 
!erden biri d~ piyasa 
düzcnsizliğidir. 

5- Sular ve ormanlar 
toprak bitelgesi iistün· 
de en büyük etkeler· 
dendir. 

a - Kuvvei inbatiye - Bitelge 
4 ·- Mesalıai sathiye - Yüz 1 

ölç~. 
Örnek: Anadolunun yüzölçesi ne· 

kadar olduğunu haurlıyor 

musunuz? 
5 - Miloener - Aydın. 
Ürnek: Bir devrim ancak aydın ve 

ileri kafolar üstünde tutuna· 
l,ilir. 

Noı: Gazetemize gönderilecek 
yaıılarda bu kelimelerin Osmaolıea l ıarı kullanılmamaeını rica ederiz. -----------------
Yol uğraklarmdu : 

Gülek Boğaz• ! 

Yazarı : Talıa Toros : 

" Gülek Hoğazı ,, geçit ver· 
meı , ıman bilmez Toroslano in 
sanlara acıyarak yere diz çökütii
dür 1 

Akdeniz kıyılarından orta Ana· 
doluya giden yollar bu boğazdan 
ferman almıdıkca kumlara sızan 
sular gibi kaybolurlar . 

" Büyük İıkender ,, bu boğazı 
görmeseydi Hindiıtanı düşüne · 
mez ve bu savaşa gücü yetmezdi!. 

"Dara,, bu boğazın hasretin
d.-n yenildi .. "Yavuz,, un yağız 
atının nal seslerini Mısır ellerine 
gülek boğazı yolladı .. 

İLtiyar tarih Toroslarıo eşsiz 
zefetİni ve Akdeoiz kıyılarıoıu 

çökmez temelini bu boğaza at-
tı 

* * * 
Şoseden trpesine bakan bu 

lunduğu yerden korkar, tepeden 
şoseye dalan çıktığı yerden ür · 
ker 1 İşte gült k boğızı doıtuna 
yar , düşmanına mezar kazar 
bir varlıktır Toroslarda ... 

* * * 
Toroslular onu , o Toroslu· 

lan b•ğnna basmışlar . Ta ezel· 
den yaratılan bu ııkı bağlan· 

ma , tarıh yapraklarıoını istedi· 
ği gibi yazan bir adam gibi 
güdü ve dinçtir .. 

* * * 
Eski Kilikya kapusu bugün 

Anadoluouo aoahtandır .. Öyle 
hir anahtar ki lıer ülkenin . ka 
pusunu açar ve her zafain bay 
rağını çeker ! .. 

~~------~·--------~~ 
Hicaz Veliahdı Londra· 

ya vardı 

Londra : 17 (AA) - Hicaz 
Vüliahdı Emir Suud hükumetin 
konuğu olarak l,,gillereye grl 
miştir • 

Şeker sıkıntısı var. 

Tecimer elinde şehire yeter şeker 
olduğu halde mikdarı tesbit edil
mediğinden piyasay çıkarılmıyor. 

Şeker fiyatlarının indirilme
sine dair olan kanun dün sabah· 
tın itibartn şehıimizde de tatbik 
eJilmiye ba§lanmıştır. 

Şarbaylıkca bir gün önceden 
şeker fiyatları delHillar vasıtasiy
le halka bildirildiği gibi zabıta 

işyarlarınca da küçük ve büyük 
esnııfa birer birer tenlıilıat yapı
larak kesme şekerin kilosunu 23 
ve toz şeketio kilosunu 29 
kuruş üzerinden salmılları bildi
rilmiştir. 

Dün sabah şehirde şeker buh· 
ranı baş göstermiş ve küçük es
nafıo biç birinde şeker bulunmı· 
mişhr. 

Bir yazmanımız dün gerek 
toptan ve gerekst. perakende sa 
tış yapan esnafla konuşmuş ve 
şehirde nekadar şeker buluodtı· 

ğunu şu surelte tesbit etmiştir: 
Küçiik esnaf bundan on, on· 

beş gün önceden kanunun yakın
da çıkıp tatbi" yerine gireceğini 
gözönüne almışlar ve ziyan et
memek için ya toptancılardan 

az miktardR alarak hemen sat 
mışlar veya hiç almımışlardır. 

Bunun içindir ki dün lıugibi 

bakkalların diikkalarında şekt-r 
bulunmamışlar. 

Toptancılara gelince; bunların 
sayıları da pek 1ı1zdır. Dün sabah· 
leyin yapılan incelemede Tarsus 
kapusunda tecimerierclen Meb 
met Şaşmazda on sekiz sandık 

kesme \ e dokuz çuval toz, Ala· 
sonyalı Ahmet Osmaoda Altmış 
sandık kesme ve on torba toz, 
Ali Hiza Kelle şekerde on sakiz 
sandık kesme ve üç torba tuz, 
Bakkal Hüstyinde ondört saııdık 
lwsmtı ve Saatharıe yanında şe
kerci JJuranda elli sandık kesme 

-Gerisi ziçı'inct1 sayfada-

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Kara günlerin korkunç zorluklarını yene· 
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 

~~--------·--------~~ 
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YENİ S7~YLER 
~ 

Şimdi yeni nizamnamede ge· 
çen bazı ufak tefek yeni § yler
den bahsediyorum: 

Proğramda olduğu gibi ni· 
zamnamc değişmelerinde de ge
çen n()rt yılın tecrübelerinden 
çok faydalandık. 

Parti hesap mürakabesi deoen 
iş sistrmleodiıilmiştir. 

Merkode tatbik ettiğimiz dı§ 
tan mürakahe usulüııü vilayetlere 
de tatlıik edeceğiz. 

Arkadaşlar; bilisiniı ki, siya 
sal parti için hesap işi çok önem 
lidir. llunu söylemekte ve ele al 
makta fayda vardır. 

Her §l"yi iyi idare ediniz. Po
litHcada muvaffak olunuz. li'akat 
hesabınızda bir kuruş bozukluk 
varsa htr işinizi fena görürler. 

Bu sebeple partide hesaplan 
sık ı bir nizıma almak çok yerin· 
dedir. Yeni nizamnamede bu yer 
almıştır. 

Arkadaşlar; dilekler tezkere 
sinin başında da tebarüz ettirdi 
ğimiz gibi. geçen dört yıl berhan· 
gi biı partinin kendi hükumetiyle 
teması işinde yapamıvacağı dere· 
r"!de bir uyğunluk ve öğünülec· k 
bir dille süylemtğe değer bir 
ahenk ve kayoama içinde gf'Ç· 

miştir. 

Bunu yavaş vavaş vilayt"tler de· 
deki aı kadaşlara da sindirml"k 
önemli bir iştir. Onun için bir· 
kaç ıa tır lık t cm as koyduk. 

SabiLi partide olan gazetele· 
rin tlikkat noktalarını çekecek 
hususları izah ettik. 

Burada cezai mnddeleri de 

y azarı : Ömer Kemal Ağar 

gö tereceğiz. Giinlük çalışmalera 
ait bazı f'hemmiyetli noktaları 

da değiştirdik. Partiye giriş için 

- Gerisi dördti11cii sayfada -
r- , 

Hava kurumuna 
Üye yazılanıa.:ln -sayı

s• günden güne 
art.yor 

........... 
Hava teblıkesini bilenler ku 

rumuııa üye yazılanlarıo ssyısı 

günden gün~ artmaktadır. Dün 
de şunlar üye yazılmıılardır . 

1okişaf şirketi direktörü Ke 
mal 300 lira yardım 20 lıra üye 
lik , Şarbaylık üyesinden ve çif 
cilerimizden Yunus oğlu Ali 50 
lira yardım 20 lira iiyrlık, Rıza 
Salıh 30 lira yardım 20 lira üye· 
lik, Şek~ıd Ahmed Duran 10 

lira yardım 20lira üyelik, Pamukru 
oğlu Tahir 30 lira yardım 20 lira Ü· 

Y"lik, Hazır elbiseci İhrabim, Sala 
mon Gilodo, ekmekci Osman oğlu 
Hasan, ekmekci Kaysrrıli Arif. flk 
mrlccı l\lehmed oğlu Ahmed, tk· 
mtkci Haci Ali yirmiıer lira üye· 
lik ve Ahmed Rüştü 25 lira Ü· 

>elik vermişlerdir . 

Düzeltme 
Dünkü sayımızda Kirman oğ 

lu Süleymau , Alasonyalı Yakup, 
Hüseyin Daim Bengü , albant 
oğlu Ahmet ve Uncu oğlu Alinin 
hava tehlikesioi bilenler kurumu-
na beşer lira dt ğil yirmişer lira 
verme: k suretiyle üye yazıldıkları· 

,,.nı burada düzeltiriz . 

Uçak 
Otuz yıl önce onun bir ok 

gibi yedi kat gökleri delip g•çe· 
ceğini kiuıse düşünde görmemiş· 

ti . Bugüo gözlerimizle görüyo· 
ruz \ e bu hızı az görenler var . 

1906 da Sanlos Dıumont 21 
saniye uçmtı§ 220 metre yol al 
mıştı \'e yer yüzünden 6 metre 
yüksl"lmişti . Bu saniyede 10 met· 
relik bir hız demektir . 

Yirmi iki yıl evvel saatta 
200 metre sür'atı buldular . O za 
maa insan bu sür'atı iyi kötü yi· 
ne kavrayabiliyordu . Fakat şim· 
di ış ( 400 ) e yetince tayyare 
ad1tmın önünden göz açıp lcapa· 
yıncaya kadar kaip oluyor . Tay· 
yare sür'atıoa fen adamları bir 
had vermek istedi . Bu bir y•n· 
dan mahrukat masrafı ölçüsü 
bir yandan da dayanıkhk ölçüsü 
i<li . Almanlar bu haddi tanıma
dı Mülundislere serbestsiniz de· 
di • Ve netice 1933 yılı"da saat
la 389 metre sür"at oldu . Dün 
de Delmot iki bin kilometre me· 
safeyi 4 saat 32 dakika 17 saniye 
de kesti lci saniyede ( 443 ) met· 
re sür'at yaP,aT . Eğer teknikcile· 
rio gösterdiği sınırı ğeçmeğe yel· 
tenmtSelerdi bu sür'at elde edi
lemrzdi . Çünkü teknikcilere ha· 
kılıru tayyau hu sür'atle tuzla 
buz olacaktı . Halbuki sapsat
lam yere endi bir ıeycik olmadı· 
Dalıa neler yapacaklar kimse bil 
mrz . 

Bunu se} r eden gençler 500 
kilometre bile değil diyor . Del· 
mot bunu duyunca bava uyg9a
suz olmasaydı 500 ü de yapıca 
tım diyor . Artık şimdi saniyede 
( 600 ) e bakahm . 

Hundan bahseden Fransız ga· 
zeteleri oou da yin~ Almanlar ya 
pacak, biz ne kadar geri kalmı§ız 
diyorlar . 

1'Myyarecili\c sür'at yönündea 
hu kadar ilerlediği gibi başka ha 
kımlardan da tansık ilerlemeler 
yapmaktadır . 

Otuz yıl önce hl"Ş alh metre 
yük ekten uçan tayyare timdi beı 
altı bin metre yüksekten uçmak
tadır . 

\ e hu yiiksckler de havanan 
miivelli<lüllıumzası azaldığı için 
hanı besleme formülünün çizdi-
ği hir tavan sayılmaktadır . Bu
nunla beral1er o tavam ddip geç· 
mek için teknik mantıkanın ır
tık delice diyeceği denemeler yı· 
pıyor lar . Almanların raketleri 
üç saatta Berlioden e\yorka ıi· 
deceğini az yazmadılar . Bu yer 
yuvarlağının hızını da gfçiyor. 

12 Bin metreye çıkan Stratesfer 
balonları trao8ı atlantikler gibi 
volen ve posta tsşıyan jeplinler 
~rtık eskidi . Yeniden yeniye da• 
ha üyle şeylM yıpıhyorki harp ı· 
lcti oltluğu için gizli tutuluyor • 

1~te hu terakkileri takip et· 
mek uluslar için bayati bir me· 
sele ( yaşama sorumu ) dur . 

30-40 Yıl evvel, önce deniz. 
yarışı \'ardı . Şimdi bav!\ y•rııı 
başladı . 

Saniyede 500 kilometre hızla 
giden Lir yarış, bu yaraıa girmek· 
ten baıka kurtuluş yolu yoktur. 
Çünkü bir saniye geç kalan 500 
kilomttre geri kalmıı oluyor. En 
korkunç tecavüz silahı bugün 
tayyare olduğu gibi en mükemmel 
ve zaruri müdafaa silahı da tay· 
yaredir . Ve Lu silah en ıon tip· 
te 'e en mükemmel olmahdır. 

Çüok'.i hava savaş alanının şı 
ııırı, siperi yoktur, ölçüsü yok· 
tur . Eğer havalarda binlerce ka· 
nad mekik dokumazsa onu bekle• 
mek ne kadarj güç olur!. 

A.~B. 



Sayfa 2 

Balkan tıp birliği kurultayı 
Son posta ile gelen Romen 

gazeteltri Bükrtşte bu haf ta için 
de toplanan tıp birliği kurultayı 
hakkında a:z.uo malumat vermek
tedir . 

1932 Oçüncü Halkan konf c· 
ransında esasları kararlaşdırılan 
bu birliğin ilk kurultayına bir çok 
Romen profesör ve doktor 
larmdan başka elli kadar Türk 
Elen ve Yuğoslav profesör ve dok· 
tor iştirak etmiştir. Türk delege 
lerinin başında Dr. profesör Akil 
Muhtar , Elen D legelerinin ba
§ında ise Doktor prof t sör Veusiı 
ve Yuğoslav delgelerioin başında 
ıse doktor profesör Zika l\lar
koviç bulunmakda idi . 

Kurultayın Romanya ~ağlık 
bakanı Doktor Kostinesco tara
fından açılmasından Romen Bük
reş üniversitesi rektörü Doktor 
Gbeorgbiu sayın meslekdaşlarıoı 
hararetle selfimlamış ve kurultayın 
programım okuduktan sonra sözü 
p1rlımentolar kooferansı Romen 
gurubu Boşkanı orta Elçi pıofeıör 
Pella'ya vermiştir . 

Profesör Pella söylevinde de· 
miıtir ki : 

Balkan konferansı Romen gru
bu , sizleri başkam vasıtuiyle ee· 
liimlamaktodır . 

Romen Krulm , Balkın Tıp 

bu liğioclt>, bugün si:z.in çalışma la 
rınııa selındolnn aynı Bükıeş şehrin
de , l 922 he toplanan üçüncü Bal· 
1'ao konferansı esnasında doğdu 
ğunu unutmama!<ladır . 

ister Eueosel ister Y usel ol
sun , barışı organize etmek iste 
yen hiç bir eser , Doktorlara dü
şen vnifesi mülıimseoıemeılik 

edemez . 
Bunun bir misalini , to arsı

ulusal biı liğin , uluslar crmiyeti· 
nin ana yasasında görüyoruz • Bu 
ana yasanın 23 \ e 25 inci madde 
leri bastalıkluıo önüne grçmek , 
onlarla ena§mak ve dünyada acı
ları hafifletmek için devletleri 
arsıulusal tedbirler almağe mrc· 
bur etmektedir • 

Ana yasanın bu hükümlerini 
yerine getirmek içindir ki uluslar 
cemiyetinin organizml,.ri ve hele 
ıağlık d.ıimiğ komitesi , ç9k zil'a 
de takdıre değer faaliyet gö ter 
mektedir . Balkon anlaşması için 
de bir Balkan memlekeıleri T1p 
birliği , böy]e bir arıla. manın .. 
siyasal , ekonomik ve Eoteleksü 
el alanlarda yaptığı iş birliği ese 
rimi insanlık alanında tamamla· 
mağa yarayacaktır . 

Balkın tıp biı liği , birliğin bü 
tün mümessilleri için ayı.ı olan 
çok derin sağlık meseleleri karşı 
sanda buluomaktadır . Çünkü ge
oiı bir doğum faaliyetine kartı 
yazık ki çok düşündürücü bir ço· 
cuk ölümü faz.lal ığı vardır. Bir -
liği doğrudan doğruya ilgileyrn 
bu gibi meselelerin aydınlatılma· 

sından başka , Balkan Tıp birliği, 
daha genel olarak , Enteleksüel 
iı birliği alınıuda da iyi işler ya
pacaktır . 

Gerçek doktorluğun başka 
şeyler le ölçülemiyecek insanın 
bir değeri \'ardır . 

Bir doktor , ilim adamı ola· 
rak yükseldiği emio ve rahat mıo· 
takılarda bile , ulu..Jarın ~icdao· 
farına hükmeden büyük cert-yan 
)ardan kendini tecrid edemt'ı . 

Memleket melodları ve kendi· 
sine fizik haya tıo mckaniımasinin 
bütün incelikler ini gösteren tec· 
rübesiyle , doktorun vazifesi , ru 
bun bayatını uzatmağa yarayacak 
bütün Sosyal ve arsıulusal iş bir 
Jiklerimn ber çrşidin~ iştırak et· 

mektir · 
ilmin hakikat ile irısanio tesa 

nüt 8 ruındıki yakın alaka ve bağ
lar nasıl birdenbire meydana çı 

lsıyor . 

Belki her alandan ziyade dok
tor luktadır ki bcrku yapılan bü · 
yük keşiflerden istifade eder . 
Ve arsıulusal tesanild , bilgili 
ııeticeleıinde olduğu kadar araş 
tırmalırında da mevcutıur . 

Bundı.n dolayıdır ki beıı , 
Balkan yarım adası uluslarının 
yakınlaşması içinde Balkan Tıp 
birliğinin yayacağı büyük vazifesi 
nin önemini şimdiden görüyorum. 

Büyük halk kitlelrri üzerindP. 
yapı cağı tesir le , barış ide sini 
harekele getirmek ve genişletmek 
vazife i de yine Belkın Tıp bir· 
Jiğine düfıut"ktcdir . 1934 Atina 
paktının en ileri amacı da yine 
bu idedir . ve o pakt ki i§i Bal· 
kan ulusları için ara:z.i tamami· 
yetinin teşkil ettiği kıymeti yük· 
sek hukuku malı hakilı.i surette 
mubaf aza etmektir . 

Balkan paktını iıuza edenle 
rin bu husustaki düşünceleri , bu 
devletlerdrn birinin §tfİ tarafın· 

dan söylen en söıleri tr krardıt 
daha iyi bir surette if ad~ oluna· 
bilir mi ? 

Bütün Homonyalıların birleş-
mesi üzeı ine vücudu gel on sınır

ların geçılemen.:)zlığine işnı et eden 
kral Karo! şoyle diyordu: 

(( Bu birleşme, hPT şeyden ev
ve I tarihin bir mecburıyetı oldu
ğundan dolayı rr.eydano geldi.Bir
i şmenin bu biolojık mecburiyetidir 
ki ebediliğine en büyük garanti 
tl'şkil ediyor.Bu toprak üzerindeki 
eınik haklarımızı ileri sürmekte 
no kodor isrnr eta'3k yeridir. • 

Atinn pııktını imzn t•ılen bütün 
d· vlotlerın hu derin konaoti, barış 
munhedeJ,~rinin arazi hakkındaki 

maddeleri tarafından vücuda get:
rilen adalet esı ri için sarsılmaz 
imanı karşısında bu maddelere ya
p:lacak her türlü kostin barışı de
r n surttte sarsacağı muhakkak
tır . 

Atino paktının hiç kimseye 
karşı bir vaziyeti olmadığını , ol
mıyoc·oğını ve hikmeti vücudunun 
tesoni.ıt ve iş birliği olıluğunu her 
k' se bıldirnıek de birli~ ler üyele
rine <.!üşen bir vazifedir . Tescırıüt 
ve ·ş bırlığı İEIC, önüne geçilcmi 
yccok kcınunlnrı orsıulusal müno · 
scbetlerinde, öyle esas hokiknt
lordir ki Bulkon ulus 1 ınının mazide 
başlarından geçen kederli h11tıra
sını hala mulıofozo. ettikleri tecrü 
beler bunıurın doğruluğunu daima 
gö termi~tir . 

Memleketin bir büyük damı,bü
tün göıüşleri bugünün hakikatleri 
ile ya rınııı ihtimallerinin temadını 

bulan hareket olunında azimli vu 
fıkir alamında purlak bir vatandaş 
yokınlorda mükemmel bir formül 
bulmuştur: » Hiç bir zamon ayır 

momak, daima birleştirm k 
Bolkan paktının temrlinde bü · 

yiık kurncul rındon biri olan 1'i · 
tuleskonun bu formülü vnı dır. 

llomen gurubu ndırıo , Bükreş 
toplanıısıno bu kalohalık geldık 

lcıirden doloyı Türk, Elen ve Yu · 
goslav Alim doktorlarına minnet· 
torlık hissiyatımızı ifade etmrJen 
geçmiyeceğim . 

Memleketime gelince, Bükrcşo 
gelmekle. balkan ko föransı orka
deşl rım ohm sizler bozı ş~hirlc· 
rimizle köylerin izt görmüş bulu 
nuyor unuz . 

AromrzJo J,ir koç gün kalmok
lo, çnlışan Homı>n ulusunun JHin 
harış arzusunu şchoJet edeceksi
niz. 

Netice olarıık, hal'rnn tıp haf
tasının muvaffukıyoti için tomen
n {le hulunnı yı fıızlo huluyorum. 
Çünkü siıi harekete getiren wüş 
t6rck bir çolrşnıu ezmiJir. Çünkü 
birbirlerinize yoklaşlıran hak knt 
oşkıdır . Ve bunlar doktoru daima 
ins n nınhlfıkunun ve binnetice 
orsıulu ol bnrışın samimi Jostu 
yapmış olan hnsletlerdir . 

Türk oSzft 19 Haziran t9J~ _, 
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Küçük ikametgiihlarla' Şebir Dayakları 1 Dış tecimi ve ~hrac•' 
Alman yada 

şahsi meskenlerver- ~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ per~ilerı 
giden muaftlr 

Yeniden yapılan küçük ika 
metgiiblarla şahsi meskenler olbap· 
laki kanunun hükümlerine göre 
ancak istifade edilen satıhları 
muayyen ebadı tecavüz etmediği 
takdirde vergiden muıf olabilir· 
ler . 

Bunun için yeni bina yaptır 
mak ve vergi muafiyeti kazan
mak istiyen vatandaşların evlerin· 
deki ikamet sa tılılarının muayyen 
ebadı lt cavüı rtmemesini vakıt 
ve zaman ile derpiş ve temin 
etmeltri liizımdar . 

llu bapta şüpht-si ola o ların 
inşaatı bışlamıdan evv~l maliye 
ntzaretine mfiracaatla lıu işi tes· 
bit ettircbılirler . Aksi takdirde, 
yani kanun hükümleri bilinme· 
diğindeo dolayı muafiyet sathının 
tecıvüı edilmiş olması , yahut 
kendisine itimat edilen mimarın 
böyle yapmış Lulunmaaıı ve saire 
gibi mazeretler tanınmaz . loşa 
at yıpılmtt:z.dın evvel malıye De 
zaıeti kendisine takdim edilen 
plaolara göre v~rgi muafıyetini 
kabul ve tasdik etmişse bu tak 
tlirde inşaat yapılırken bu tas 
dikli plan haricine çakılmamasa 
na cJıkkal oluıımalıdır . Böyle ol 
mızsa yani inşaat hitamında ya· 
pılac11k muay .. nede malum satıh 
eb'adıoda tecavüz görülürse ver 
gi muafiyeti grri alıoar . 

"Völldscber Beobachler,, 

Hulgaristanda fıstık 
istihsalatı 

Ziraat nazıra fıstık istilısalatı· 
nt fazlalaştırmak için :büyük bir 
gayrt't saı fetmektedir . Bu suret
le memleketin fıstık ihtiyacının 

memleket mahsulü ile temin edil· 
mesi isteniyor • 

Şim ~ilik iki bin iki yüı dekar 
fı tık ekilmesi için Jazımgden 

tedbirler alınmıştır . 

Profesör üo ~·ok alkışlt.ınan hu 
söylevinden sonra Yunanistan adı · 
na pı ofı>sör Veıısis, Türkiye adına 
proft•sör Akil Muhtor , ve Yugos· 
lavya adına profesör ~lorkoviç de 
birer söylev v<'rmişler ve Balkan 
1'ıp birliğinin büyük vazifdsini te· 
burüz ottirmişlerdir. 

Suğlık hnknnı Dr. Co tın('sco 
da gerek Joktor gerek hükOmct 
azası sıfatilo dclegt leri seldmlamış 
vo klJfultay işleri arasında en hü
yiik önoıniıı Bolkunlıır için en Je. 
rin meseleyi teşkil eılen kır hıf
zıssılıh sına verilmiş olmosınılan 
dolayı mcm ıuniyetini bildirmiştir. 

Balkon devletleri hoşkonlarmo 
tazim telg artorı çekilmesine korar 
verildikten sonra dağılan bu ilk 
toplHn ıdan sonra toplaı tılordo 
Balkan devletlerindA genel sıhhot 
işltrı hakkında raporlor okunorttk 
bunlar üzcrlerindo <leğ,,rli konuş
molnr yapılmıştır. 

ilk günün akşamı Dr. profı-sör 
Akil Muhtar Bükreş rııdyosundn 
cc Bııl\ra · ı Tıp birliği ve barış » 
mevzulu çok alika toplııyon bir 
konferons vermiştir . 

Balkan Tıp birliği kurulhyı 
üyeleri üç gün süren toplarıtılnr 

arasında Homen hastanelerini ve 
büyük Romen profesörlerinin kli
nikler ini ele grzmişlcrılir. 

llükfiıııot ve h· lctliyo tarı fın. 

dan verilen ziy11fetlerden bı şko 

srıylnvlar kurulu !ınşkanı B SaVFı-
0110 kurul biııasırıJo kurultay iiye· 
leı i ş•uefirıo hir krıbul resmi tertip 
etmiş ve ktırşılıklı horar~tli söyldv 
lcı verilmiştir. 

Kurultoy üy ... ·lor=, son iopluntı
<lan sonra, prahovo v~ Olt Yatlılı,. 
ı indo üç gün sürecek bir g .. zintiyo 
cıkmışlnrd r . 

Bakalorya imtihanı 

Dün tarih va coğrafya 
grubundan yapıldı 

Geçrn yıl imtihana giripde 
muvaffak olamıyanlat la dıtarıden 
bu imtihana girmrk istey~nlerin 
tatih , coğrafyı ve yurt bilgisi 
yazılı yoklamaluı dün cıaat sekiz 
buçukta mekt~plerinde teşkil 
olunan bir seçilmiş heyet öoünde 
yapılmıştır . 

Sornlar kültür bakanlığından 
kapalı zarf içinde gelmiş ve bu 
zarflaun her tarafı heyet tarafuı 
dan iyice inceltndikten sonra 
ıçılmış ve talebeye yazdırılmıştır. 

Çimento geldi 
Oç vagon tamamen 

sabldı. -·-Şehıimizde çimento mevcu· 
durun bittiğin~ ve İstanbuldao 
ısmarlaodığını yazmııtık . 

İlk par tide şebrımize üç Vl'gon 
gönderilrri~ ve hepsi de sıttılmıt 
tır . 

Bugün yeniden dört vagon da 
ha gelecektir . O .. ceclen tonu 31 
liraya satılan çimeoto şimdi yiımi 
sekiz buçuk liradan satılmaktndır. 

Ceza evinde 
Hapislerin okutulma
sına devam olunuyor --

Şehrimiz ce-za eviude Nisan 
bışlırıgıcında açılın okulada drıs 
lere devam olunmaktadır . Oku 
lada otuz hapis devamlı bir suret 
te dtrs okumaktadırlar . Bunlara 
her gün okuma , yazma ve hesap 
öğretilmektedir . Dersler Temmu
zun on be~ine kadar sü ecektir . 

Öocrdt>n okuma , yrzma öğ · 
rencn hapisler burada açılın oku 
mı odnında gündelik gazele , 
haftalık ve ayhk mecmLalardan 
iyi bir ıureHe it tifade etmekte· 
dirler . 

Kadim komisyon 

K.dim komisyon düa öğleden 
önce llbeği Tt' Cık Hii :H Baysalın 
başkaolığırıda toplanmış ve göa 
drrilrn kağıtlar üzerinde konu· 
şular ak kararlar vermişıir. 

Veni mezarllk 

.Misis"s yolu üzerindeki yeni 
mrıarlığın bu ayın yirmi hiıin· 
de açılac .. ğı ve bu tarihten itiba 
ren Kaı şıyakadaki eski mezarlığa 
ölülerin gömülmiyec,.ği ırbay
lıktan İlbeğlik katıoa bildiril 
mişıir· 

Bir hırsız yHkalandı 

Ahmet adında bir geçmiıi bo· 
zuk Hürriyet mahallesinde oturan 
komşusu Oımanın evioin kapısının 
kilidini kırmak suretiyle bir kısım 
e11asını çaldığından yakalanınıt 

ve çaldığı eşyanın bir kısmı yüze 
çıkarılmış ve tahkikata h•ılan· 

mıştır . 

Dörtyol Kaymakamı 

Ve ocakla muhtarlarının 
dün duruşmaları 

yapıldı 

Müddetleri bittiği halde ka 
ounsuz ve usulsuz olarak eeki 
muhtar ve idare heyetini yerin
de bırakarak iş gördürmek ve 
yeni intihap yapmak suçundan 
dan dolayı Dörtyol Kaymakamı 
Abdurrahman ile kanunsuz ve 
usulsuz olarak iş gören Oraldı 
köy muhtarı ve idare heyeti hak 
kında idare heyetince lüzum mu 
hakeme karara verilmiı ve dosya 
farı tebrimiz ağırceza b:ık yerine 
verilmiıti • 

Bunların duruşmasına dün öğ· 
leden önce başlanmıştır . l\tuh 
tar l\lehmed kendisine tebliğıt 
yapıldığı lıalde dünkü duruşma 
ya gelmemişti . 

Başkan tarafından suçluların 

büviyelleri tesbit edilmiştir . 

Kararda babalarınm adları 

yazıla plmıyan iki Mebmedin ad
ları geçiyordu . Bu :Mehmedler 
den hangisinin suçlu bulunduğu
nun tayin edilmesi için dosyanın 
idare heyetine verilmek üzere il· 
baylığın katına gönderilmesi o 
oanmı::lır . 

Polis mektebi 
Derslere 15 Eylul 

de başlanıyor • -
935 

lciyleri bakanlığından ilbeyliğe 
göııJeri!· o bir l..ıildirikte ; istsnbul 
polis mektebine girecl•k olnnların 
15 Ağustos 935 taı ilı intlen 14 Ey· 
101 935 tarihine kadar müracaat 
eJeockleri , D.:ı slere 15 l~ylillJa 
başlanorak J 5 H ıziran 936 Ja son 
verılecf'ği ve o gün irutıhonlnra 
başlanıp H ,ziran sonunda biti 
rileceği ve en son J 5 Temmuzn 
kadar mezunlar kadrolara yer· 
lrştirılmckle hl'fab,r; 

1- Mezunlur mektebi bitir dik· 
ten sonra memur sınıfına nukl (lı 

leccklı>rine göre isteklilerin yoşlorı, 
mekttıbin dokuz aylık tllhsil müJ 
Jeti hesap edilmek suretile 23 Jen 
pşqğı ve 30 Jan yukarı olınıyııcak
tır . 

2 - lleyt·ti sıhhiye vaısa istek
liltrin muayeneleri heyeti sıhhiyo . 
ce, yokı:;a en yakın üç heki•n ta· 
rafından munycne1eri yopılacok · 
tır . 

3 - lsteklılerin tekemmül etmiş 
evrakları Ağustosun 3 J inci günü 
akşamına kadar lstonbul polis 
mektebi <lirektörlüğün<l" buluna
caktır . 

Bu tarihe kadar mekt .. p Jirek
tör'üğüne yetişmemiş evraklar na 
zarı itilıara olınmıyncnktır. 

Oolıa fozlo malfimut almak isti
yenler emniyet müdtirlüğüno haş 

vurmalıdırlor . 

Bir bekci ödevi 
başında öldü 

r , 
Hacıbayram koyusu çevresin· 

Je bekcilik eden elli altı yaşla
rında Ali Çavuş karakol kapuıu 
ününde durmakta ik"n üzerine ge· 
len feoalılc sonttt <~• yere dii:.müş 
ve batıodan yaralı1~mrşlır . He
men bPst:ıhao~ye kııldırılan bek 
ci Ali yapılan bütün trdavilere 
rağm.-n bir ıaat sonra ölmüş 
tür . 

Gök gözetlemesi 
1 Dün öğleden sonra oku 

nan tazyiki ot>aimi 758 m·limclu 
olup rn çok sıcak 32,5 ve Cb u 
18,5 santigrattı . 

Rutubet vasati yüzde 53 olup 
rüzgar güneyden aüratı saoiyecJe 
8,5 metre olarak ölçülmüştür . 

Siiel gök gö:.t'f I me 
dllfll!Jl 

----------------------------J 

Ödevi başında ölen Lu emek 
tar bekcinio ccoazesi ılün kara· 
kol amirl~ri , polis ve btkçıluin 
iştirakile memltket lıut .. hanesin· 
deu kaldırılarak gömü'müştür . 

-~ batk•O 
Başkan Tatarrskooun tıciıP 
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lığında top anma .. i bıll' 

. k . onu ışın ve ökonomı omısy . ·ıe jb· 
. . . · 1·ico• 1 . mıc d,ş tecımı yenı re ·ıcrııJ 

Y k •rlll1 

racatcılara \'erilece p~ 
1 ıştır · esaslarını karar aştırm .. derıb• 

. bırlP 
Hazuan ayının on . oiı .Ol 

· · · bu yenJ 1 o rı merıyete gıren ·00e . f üıerı 
laıa göre resmi tarı e 

1 1•0de11 

b del '' verilec· k ihracat e jçİll 
baı'<a• trcimeolere buğdaY"e yo· 

·' vdıt . 
yüzde kırk ' arpa ' ça k b•'1' 
laf için yüzde otuı ' ıavu 0ıd• 

1 etten y ' 
canlı lı..yvanlar a • i b"f 
otuz . yünden yüzde yır:etrotdl0 
Mısırdan yüzde onbet . .' 

0 
ıcrd1 fl 

d.v r ur o • 
yüıde on ve ıge bİ' p• 

• .b · betinde yüzde yırmı eş nıs 

rim verilecektir · b''' k 1er 
Bu perimle-r , g~re .,111111• ' 

gerek kliriog siate~ıle frıofl ' 
Franaız fraogı , ls,•ıçre peset• ' 
Belçika frangı , Lirtt : lirılll' 
l . . M f ıliıtı• çe· 
ngılız , ısır ve d 11,, , ~ 

Amerika ve Kanıd• 0 No' 
D ·mark• • ıl' koslo\'akya , inı . d 0 y•P 

ve İneç kronu üıerıo e 1ıı ~er . ·o parao t•• cak muttme:Ieler ıçı 1fıo1 

b k11sı tar 
manya ulusal ao . cektir . . 
tulimi üzerine verılt 

111
;1er1 

k b·ı \le bu per ıı' 
Buna mu a 1 bOkÜll'e ~ 

v~rebilmek Rom•0Y~ y•P"'' 
memleket dışına tedıy.•t ,ıatcıl•' 

., k ııb . ır· 
için döviz verı ece . de bır 
dan yüzde kırk oisbetao 
balat permisi alacıktır · drı 11 

. RoıJJ•ııı. ,, 
Bu permıler ' ıarı ıoJ ~ 

hususi kliriog anlaşın• 11111•c' 
d alıO ,ıır 

.-ttiği memleketler ed d f>.-tıJ5 
tır ki bu memleketler b~staod•'' 
yı , Mıcari•taD •• (..e dl 
Bulgaristan 
~b~' 

. t1erde 
Sivil memurıye d•''' 

lunan zabitler or . 
dönüyor· 
~ ıfsı'~ oe cra. ir 

llorbiye bakanı cyıertl'şt d 
· la r1 s l 1 r gaz .. tecılere şun ·y t 

. ·ı rn"ınur• dôıırıı 
Muhtel f sıvı ıuya ı . . orl . J' 

bulunun z1bıtlcrıo r' ılJl J 

l n eııı " leri için h ,zır ana 0 101• 
. b nJon y ıııo 

dım. Şimdılık . u katibi b" j•l 
biliye Vektlletı baŞ • İ"'rt ( ( 

'la f,ınO ı ·ıf' 
ınirnlny StdanoV a ·~ 

··uu··ru·· MırnloY umum mu d 1 ist'sno cdilıni~l,,r r. ı ,hı' 
. · ı işlerd<' re' 

llPri(l. ı::ıVI ıa' 1 ~ 
1 •• 11111 \ c . ıil 

ist hdoıııııın ııı. . ıe e 
• ıUSll• ( 

sıl olur sa yır e ıı 

t r . 



il 

" 
il 

e 

,. 

1' 

1 IJ 
a :/,.u il 193!i 

e4 ---=-
er sıkıntısı var 

' ...____ 8/ritıc/ _____ _ 

t~ sayfadan arlan -
§ lorLa 

toz şeker bulunmuş· 
B tına .. 

ıı ın iore düııkü şeker ı;to-
te 2t'C1Jdu 158 sandık kes· 
b Çuv.ı tozdu "11 t • r. 

Optı ) 
ft~erJ ?cı ıııır ellainde bulu· 
llltıindcıı fabrikadan eski fi 
ku r· tn aldıklarından bu-
. 1Y•t ·· ltd~ 1.. uzerioe sattıkları 

'" ıu ·· k ilı1 r· Ytı zararlara girecek· 
Oyle k 

ttçe 1~ ~" te ve mallaırnın 
OQ t Jıo edilecek b:r ko 
tlı~d· •rafından tesbiıini is 
'il ırfcr 
•rı . 

" Ptıırıc:ıl "'te 011 ar, bu dilekleri vi-
~. a ld ~ 
"1111108 •gı ldkdirde ellerin-
l& f· ı:ı bu stok şekerleri bu 

ıya( .. 
fllduk UZerinclen satmı.ğa 

• ıt. 18floı bildirir bir di 
ç d.. ı 

~taat Uo lbeğlık katına 
1 et · 1 (1 1lı ınış eıdır. 

afıb b 
h~''•i· u toptaocılar bal-
fiyat ı kalınaması içio dün a .. 
t, 1 go:e perakende tıure

l llı'k 
r.,.t b 1 tar. da satış yap-

~ltıiet akkallara toptao şeker 
& tfdir 
1 •ıııarıta .' 
arı t dılt!kccl r ri onanıp 
~ıı· C!Lit d ı. 

11ij f· e ı ırse !atışlara 
~~lı 1

Y•t üzcrindeu de\ am 
1\, t, 
Uı• g .. , 1 
~ tıJn:raf tan fı bıikalaı a si· 

kada n tekerler d~ birkaç 
~d r §·b · 

aQ b 1•mize gelmiş ola· 
itti l~~ktınızın telaş göster 

~'ba 1nıdır. 
a Ylı~c d 
llı~11 • ~ a şehrin şekersiz 

it ''ııılb •çıo lbımgcJen tt d-
1§lır. 

1 * lak Ş • .,. 

1

10d,,:ker fabrikaı;ında .1 Ti· 
~!erin na gelen bir ttlgrafte: 

liğvedildiğ! ve Ler 

tTürk~özttı 

Son duyuklar 
------------------------------------------------------------------------------------~ Bolu bayanlan Çinde durum 

Çarşaf ve peçeyi tema- Japonlar bir Generala 
men attılar haydut muamelesi 

- yapacaklar. 
Bolu : 18 (A.A) - ç.,şafla 

rın kaldırılması hakkında şarbay 

lığın verdiği önel mühlet dün 
bitti. Bugün çarşafıar mantoya 
çe\.' rilmiştir . 

Artık Boluda çarş11f tarihe ka 
rısmaktadır . 

Bağlaşık ajanslar 

Konferansı Perağda 
toplandı 
~ 

Perağ: 18 ( A.A) - Bağlaşık 
ajanslar konferansı dün açılmış 
tır . Başkanlığa •'Havas,, ajansı 

direktörü seçilmiştir .' 
Çekoslovak beşbakıoı dele 

gelere bir yemek vermiştir . Baş· 
bakan 6Öylevinde sıyasal duru
mun gidişi ne olursa olsun haber 
alma bürolarıurn bir:.ıiılnile ilgi· 
lerini kesmrmclerinin harı~ yolun· 
da ugraşanlu için hir Örnek ol· 
doğuou söylemiştir. K .. ndisi o 
nursal b~şkaolığa s'çilmiştir . 

istiyen yüzellı kristal veya ikiyüz 
altmış sandık olmak üzere tam 
vagon sipariş kabul ve sevkedile 
bileceği, bedt-lin asgaıi yüzde on 
brşinin peşin çıkarılması, fabrika 
vagon teslimi kristalın yirmibcş, 

kesme şekeri o yiı mi sekiz kuı uş 
olduğu ve bedeli tam çıkarılmı
yan sipariıılerin mü:.teri hesabına 
sigorta edileceği bildirilmektedir. 

---
Tokyö : 18 (A.A) - Şaoghay 

daLi Japon kurmayı erka'Jı bar 
biyegi ; S .. bar İlbayı General Su· 
ogseliuan kU\ vetJerioe haydut 
muıımelesi ppmağa karar vermiş 
tir . 

Söylendiğine gÖte bu kuvvet· 
ler ~ iki zabıtt" imza edilen and· 
!aşmayı bozmu~laı dır . 

Tıyençin : 17 (AA) - güve: 
nilebilecek haberlere gö e Japon 
Generalları arasında iki ayrı dil 
şüncc belirmekttdir . 

Bunlardan Dehairanın orun 
takladığı bir kısım bütün knzey Çi 
oi Kuantung ordusunun kontro 
lü altına almağ amacını açıklan 

açığa gütmekte ikinC'İ kısım ise 
dar müsak bir siyasa gütmek is 
tiyeıı Tokyöoün üğütlerini diole 
meğe eğgin bulunmaktadır . 

Sovyet ·Çekoslovak 

Dostluk münasebatı 
gittikçe kuvvetleniyor 

--
Mo!lkova : 18 (A.A) - Benes 

buradan ayralme.<ları öne,., amacı 
açık Liı barış programı olan Sov· 
yet Rusya siyasasının lın gidişi 

güd"'n Çekoslovakya için de bir 
kuvvı t oldıığıınu bildirmiş ve ! 
im halin iki memleket ilgilerinir. 
gelişine Lüyü~ bir imkan vere

ceğini söylfmiştir . 

Bulgaristanda 

Balkan kupası maçları
na başlandı 

Sofya : IH (A A) - Kral düo 
Balkan k\lpıs• maçlarını açmış 

ve bu dostça dtğetlP.ıİo Halkan 
gençliğini bir birioe yakıolaştıra· 
cağını söylemi§tir . 

Düokü maÇld Bulgaristan i · 
kiye karşı üçle Yunanlıları yen 
mİ§tir . 

Buğüo Romanya- Yugoslav· 
ya takımları karşılaşacaklaıdır . 

lngiliz - Alman deniz 
konuşması 

Londra : 18 (A.A) - logiliz
Almao deniz konuşmalarının bu 
hafta sonunda hitmui ihtimali 
vardır . 

Bu sabah iki hükumet eks 
pre~leri arasında yeni konu~ma 
lar yapılmıştır . 

--·-
Bozca Ada Şarabı 

Niğılcdeıı gctirnınktt> oldu;~Um 

şaroplar hittiğinılı'rı mii~tı rılPTinı ı 
şnrnpsız bırukııınmıık İ\·İn ı~tanb ıı)o 

ıridnPk inlıisıı r idı.ır('~irıin nııP a· o 
kubesi ultındn Knbatıı~ nııbıırınılo 

sntıtao tlnıilloı e nıo hsus Hozca 
Aılonırı yiiks k ılereccli rn iyi şa
rıılıını gı tirdim . Pı rahnıle k•lo 
sunu ~5 kuru~ton bugiin aşlaırın 
o!::ırıık sutışa hnşlt,dıın. 

ı\ bidin paşn cad<lı· sinde An· 
kara oteli kor~ıs nda 

içki sontrnlı 5556 
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baıabtUteur - Görkemli - <Fr.) Pompeux mak - (Fr.) Resi~ter Munzam - Üstev - ( Fr. ) 

~hatio: - Aytııma - (Fr.) Muhtevi - Kavııyao, kaplı Mukavim, mütehammil - Da ı Supplementaire açıldı • 
Jp. at_,, [ . yao yanımlı, dayanıklı - <Fr.) Resis Murahhas - Salg.t, Dileg", 
~ trıı, i11:ı Gır:ive ] - Aşıt - Muhtıra - Andıç tant delege 
~~'~ere P• ae l\luhti _Kabahatli Mukavves - Eğmcl, kavisli Mu ar kabe - 'J'dti~, kontrol 

ı~t 1'.~Hlt: KS'" oau:ı:m• Muin - Yardımcı - (Fr.) Courhe Mu ı dia ( murzia ) - Südne 
ı0.. anay - (Fr.) l\lukavvi - Kuvveıleodiriei M f ] 

11 " Muka' Ç ku 1 k usab [ Düçar, giıi tar -
'Jtıı 81 

- u '
8 

- (Fr.) Fortifiant 
tıt tl: ı\I l\lukabclc - Karşıltk, karşı- M k D Tutul mu~. y akıılanmış - ( Fr. ) 

ı. ...... " ulıanil~ i va i bir u ayl"se - rneştirmc - AUeiııt 
, t "ııay la;:tırma - ( Fr. ) Reponse, con- (F ) C · 

11,} • 
1 geni~ bir yazman r. ompuaıson Mus ab olmak [ Düçar olmak, 

~•] Yırit'ı1ıul f, ootemeot Mukayese etmek - Dene~tir · 
il (Bak : Hari B K I ._ giriftar olmak ] - Tutulmak. ya-

~ll ilmukabele - arşı •K ola nıek, kı)'aslamak - ( Fr. ) Com 
ı. q11i kalnnmak 
"l~l. ' - D rak - (F r ) Reci Jlı oq uemen t parer 
lı Qıb U)'maç l\Iusadclak - Onaylı 
·~~l ......... S Mukabil - Karşı - tFr.) Re· M kayyed Beı"rlı 
~ qık ........ e 1dik, dost 11 

- rı Mu saf aba - Eısıkışma 
lı~biı 1-iı'-J, c:proque Mukhil - Gözde - (Fr.) Fa M 
11 -....... il M k dd o·· usaffa - Süzülük, du·u ~Q~ Ç u a em - oce vori 

.ı ~~lı 'lb tvBeo Mukadder - Keskil - (Fr) M kd" Ç lı ka Mu:-:ahlııh - Düzeltiç 
J., ı.. Qik - erkem u ım - a l2 - o 

f1 11 "'% · ........ U ... Destirıec Mukim olmak [ Sakio olmak, l\lus ,ılaha, sulh - Batış 
% 'lk ogucu Mukadderat [ Bak: Nuih, ta· ] K k Mussallat - Yapışkan, asıl-~ lııe -yakıcı (J' ) ikamttetmek - ılma ·, otuı-
Lı %ta 'r. li ] - (Fr.) Destin ma.IC gan 
"l~ll ç' h lı Mukaddes - Kutsal Mukni - Kaıııtkan - ( l•'r. ) .Musanna - Uydurma, düzme 
b~'' ar "~u taç [ T. Kö ) 
ı.·~ l( Mukaddime - Haşlar gıç, ön· Convdiocaot Muşaraa - Güleşme 
41-~ ı.ltıc - ısa, kıc;;ık - süz Muktezi - Gerekli, lüzumlu Musattab - Düz, yüze)' li 
'J t''•ta F Muktazı· olmak - Gcıek· tı'r· K·· · h v--" Q [ M k ll"d B ıi ·i ( ) ureı musalla a ·- .ı uzey·· ıı· t '!\:, icınaleo hula- u ·a ı - cnze c - '· mek 
~ 1•ca ' imitateur küre 

ı bt•f - (Fr.) Eo re l\.lukanr.en - Kesimli Muktedir - E'kınen Kürei mücl"sscme - Y1.nar· 
ı.~to111~' ...... C Mukaraırt - Yan1-şıklık Muktesid - 1 - Tutumlu, küre 
'l L '' 

80 çı-ldşeo - k Mrsabai sathiyc - Yüzölre qttı· llt (t'r) Rappıocbemeot e onom, ~ 

~ 11 
......._ l\ Mukarin - Yan aşık 2 - Ekonomist Satb - Yüzey, üzer 

'il ı 1 a'ına - ( Fr. ) M b Y k k 
~ q ef Mukarrib - Yakın - ( Fr. ) Muktrtefat - D rnıeç Usı et - ı ım, yı ın 
~~le~ ' 'akı Intime Mu~tezasınca - Gerrğioce (Fr) Mıtlheur, fltau 
l~bı it - ı, gizlenmiş Munfasıl - Ayrık Mosib - Yeıindc, doğru 

t· eı ......_ b Vurguncu Ornek : .l\lukarrilıleriutlen lıi· .Musir [ Bak : israr ] 
1 o ri _ Yakınlarından biri . Munis -- Alı§ık, insancıl, ca -
~l Otuk - (Fr.) De ı Muslih - Aıalmlan, barıştı· 
1 

11ıtlir •. oa yall(. ın 
'b ...... 1 Mukaseme etmek - Uleşml"k Munkati o'mak [ fnldta el rsıı - (Fr.) Couciliateur • 

1eıı· Üdu.. 1 k L ·· ı·· k ~ '§§11 pay aşma ' 0 uşme - rnek ] Kesilmek Muşikaf - Kılyaran, titiz -
1 bı,lıcQcllr - Aklı bozuk Mukas i - Bunaltıcı, sıkıntılı .Munsab olmak - Dükülmtk (Fr) ~liuulıt-ux, nıedeu'eux 
.. ~~, ,ıtıeı · 1\lukataa - Kesim - ( Fr.) Muosif - Hakcıl - (Fr.) E Mtı~l - Yumruk 
"I ı:, - ıı . 

%1 1 lıınelli, olası, Affermage quitaule Mu~ahakat - Uyuşma 
tt,ltı Mukatele [ Kıtal 1 - Öl<lü - 'I b k U k ( F ) (ı::- ) (' f · 

1 it,· ...... S •• unla ı - yu - r . r r ,on ormıle 
h l ....._ ayıq rüşme - (Fr.) Tuerie C"nforme Ademi mutabakat - Uyuş-

" 
1
' 1

i, 
8111

tnan "I S f S k l k F ) N f 1~t. ......... -v ~· ukavele - özleşmE-, söz· Munta i - önü , bÖnmüş - nıaz ı - - l r on <'011 ormite 
Qll' ( il 1 ~~l .1elı>c tsı ı, lıKslı - lağı (Fr.) Efface, etl'İut Mutabık - Ü)guo - ( Fr. ) 

(1~; 1)ı ....... Ç ı. Mukıtvcmet [ 1'ahanımül] - J\luntıızam - Düzenli Corıforme 
· Rese 'llingt ıı, akıu Dayanım, dayanık - (Fr.) Resis· Montazar - Beklenen -(F•) ~lut.ıJ - Uelli, alışılmış 

rve tance Alleuclu Mutavaat [ Bak : İokiyad ] 

------------------------------------------------------..--,__-------------------------------------

1 

Eğer Romatizmo, siyatik, korociğer vo böbrek kumları mosnne to ş

iarı r.ğrılarına mııztaripseoiz vnkıt geçirmeJen Çifte han 1 
kaplıC"asına koşunuz. 

Uir ~·ok deri hn~tnlıklarıoa, muoıınit ckzonıalorn şifa verir. 
- ~ ~·~~~--~-----

Çifte han kaplıcasına 
Seıliyo ile gcleu Lir çok kötiirümlcr yiiriiyerck dönmüşlcrJir • llor 

ne kud:ır fonnon kohili izah değilse ,lo senelerce gehc olmoıııış bnzı 

kodıııl •rın 15-20 günlük banyodan wnru hnınile kuld•klorı görül 
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
Hadyo ııktifıtesi dünyodıı mc\'cUl bütün koı lıcnlurtlan dulıu vük

scktir. 

Çiftehan kaplıcasında 
Misufıdorim z"n her ,Iürlü ilıtiyo~·brı düşiınül erek lok:ıntumızd ı te

miz yi'ınek yoyıılınoktudır. Furuou, lıakkl'ıliyesi g11ziııosu, kıı~ ı.ıht , hcr-

lıni vord•r. Fiııtlor çok ucuzdur. 13 

Tiren ücretleri yan yarıya tenzilathd1t. 5512 

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

DİŞ MACUNU 
v.ı;:- Fi RÇAN 1Z1 

EC ZAN ESiNDEN ALiNiZ 
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Sayf& 4 ( 1' ftrk ~~zft ) 

gf 
19 Haziran_!,_;, 
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C. H. Partisi 
nasıl doğdu ? 
- Birinci sayf adarı artan -

takdim usullerini ve yelli partile· 
tin bsğlıntılarıoı kuvvetlendirdik. 

Parti sayla\'lnrının mtşguli 
yctluini yeni nizamname daha 
dıkkatle gözönüne alıyor. 

Hasılı arkadaşlarım, bütün 
hunlarla her geçen yıldan sonra 
o geçen yılın görgüsii ile öndeki 
yıl için rJaha görğiilü, daha trc· 
rübeli, daha kuV\'etli olmayı göz· 
önünde tutan Partimjz, tıpkı böy· 
Je çalışan lıükfimttimiz ve dev
letimizin yanında, dört yılm badi 
seleri üzerinde trtkikler yaptıktan 
sonra vücude getireceği eserle 
önümüzdeki dört yıl için daha 
çok değ~re çıkacaktır. 

Arkadaşlar; ortada gözle gö
rülmiyen ulusal bir kuvvet vardır. 
Bu, gözle görülemez, eJle tutula 
maz, eoi boyu ölçülemez bir şey· 
dir. Fakat insanhğııı medeni ya· 
şıyı§ındı promötör olan, tutan, 
koruyan alıp götüren maddi ve 
manevi bir i le devletlere destek 
olan t>n hUyük tılsım bu kuvvtle 
dir. Bu ulusal birlik kuvvetidir. 
Biz bu kuvveti hergün biraz da 
ha heıliyeceğiz. ( Varol sesleri, 
alkıılar ). 

- Sonu var -

Suriye Emirlği 
meselesi -

-.Birinci sayfadan arlan 

da büyük devrimler olacağı ve 
Suriyenin beş lıükümetteo topld 
nao bir federasyon biçiminde yö 
netiltceği (idare ediler.eği) hak
kındaki şayialar bata sürüp git
mektedir . 

Komiserin on gündenberi Be· 
rutta buluomasma rağmen biç 
bir hareket gösterilmemesi Lu şa 
yialuı durdurmamı~tır . Hatta 
bu itin vezirler meclisinde ka
rarla§tırılarak bugün yarin Yüce 
\(omiser liğin vizesinden geçece· 
ği ve yarın Şama gelecek olan 
Kont Dömartcl tarafından ilin 
edileceği çok şiddetle söylen-
mektedir . 

[ Belediye ilanları 

Yeni mezarhk açıhyor 

1 - Ceyhan şosası üzerindeki yeni mezarlık açılmıştır. 
2- 2 f /llaziron/935 cumJ gününJ·m itiho.rcın yeni mezarlıktan başka 

yere ölü gömülmesi yasaktır. . 
3 - isteyen ölü sahipleri ölülerini mezarlığa belediye oro.bnsıle 

göndrrebilirlPr. Sıhhi mahzurları olduğundan hususi ve umumi araba, 
otomobil, kamyonla ölü nakli yasaktır. 

Aruba için belediye baş tabipliğine müracaat etmelidirler. . .. 
4- Belediye tabipliğinde ölü gö nme kAğıdı almadan me!arlığa ölu 

gömdürülmiyeccktir. 
5- Aileler 'e şahıslar için oyrı ayrı kabirler vardır. . . 
6- 21/6/936 tarihine kadar (bir yıl içinde) eski mezarhktokı kahır 

bakiyeleri sahipleri tarafından yeni mezaı lığa nokled ılacAktir.Bu müd
dt-t zarfında kabir bakiyelerini kendiliğinden kaldırmıyın aldkadorlara 
ait mezarlar bakiyeleri belediye tardındon yeni mezıırhğa kaldırıla-
caktır . 5559 19-20-21 

Etüv evi için altmış kilo Formol ahnacak 
Belediye etüvünün bir senelik ihtiyacı olan altmış kilo Forınolun 

satın alınması oçık olarak t:ksiltmeye konulmuştur. iğreti tutum parası 
altı buçuk liradır. 

ihalesi haziranın 20 inri perşembe günü s ıat on beşle l>ı>lediye en-
cümeninde yapılacaktır. . . 

İsteklilerin şartnamesini görmep için her gün belediye yazı ışlerı ka · 
lemine ve ihole günü de iğreti tutum paralnrile belediye daimi encü-
menine gelmeleri ilAn olunur.5529 i - 11-15- 19 

Mülk sahiplerine : 
935 Senesi temizlik vergisi ile ışık resmini gösterir tahakkuk cet

''elleri her mahallede ve h~rk esin görebileceği yerlerde 15-6-935 
te osılmıştır . 

Cetvellerde adlRrı yazılı yurıldaşların bir diyecekl·ni varsa 15-
6-935 den 26-6-935 akşamına keder dilt-kleıfoi ynzı ile Şarbay
lığa bıl lirsin\n. 26-6- 935 akşamından sonraki dilek!er dinlenmi-
yecoği ilAn olunur.5548 15-18-20 

Temizlik işleri için 15 adet el arabası 
yapbr1lacak . 

Temizlik işleri için 15 adet el arabası yaptırılmusı açık eksiltmeye 
konu muştur. lhnlosi haziranın 27 nci perşembe güoü saa\ on br şte 
belediye dairesinde daimi encümende 1npılacaktır. 

1steklılerin şo.rtoemesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 
ve ihalesi günü de yüzde yedi buçuk iğreti tulum parası olan yirmi iki 
buçuk lironm belediye veznesine yatırdıklarına dııir alacakları makbuz 
ile Lole<liye daim! encümPnine gelmclP.ri ilan olunur. 5541 

12-16-20-25 

''Federasyon,, şekline vataani ~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~·~~~~~~-= 
gazeteler şiddetle saldırarak Arap 
ittihadını suya düşürmek ıçıo 
yurdu parçalamak amacını güden 
bu işin yapılması mümkün ol
madığını yazmaktadırlar . 

.Fa kıt gazeteler in bu çıı pınış 
ları uceba bir netice verecek mi? 
Ne gtzer ? . . Çünkfi hundan evvel 
yapılan bir çok işler<le gazett"le
rin oeşriyatlarına, bnlkın DÜma 

yişine rağmen Fransızlar istedik 
lerini yapmışlar ve biç kimseyi 
dinlememişlerdir . 

-------------·------------

Vilayet idare heyetinden . 
İncirlik köyü lıekçisi 1brahimin 

rnerı'i muhakemesine dair idare he 
yetince illihoz olunan 9-1-935 
gün ve IO nuoıoralı kororın müş 

teki sütçq Ali oğlu Osmnnın ma
holli İkamPti belli Olmodığındon 
tebliğot yerine kuim olmak iıı.ere 
keyfıyot iJtın olunur. 

Arif oğlu fabrikasından 
Muhterem mlişlerJlerlmlze : 

1 - FaLrikanıız,la müşterilere 
ait pamukların sigortu müddeti 
bitmiştir . Aksi takdirde fabrika 
rnesuliyot kabul etmez. 

2- l(Prıdi hesaplarına fahri 
ku ::nızdo çiğitlori olan müşteriler 
çiğitlerini knldırmalarını şimdiden 
ilAn ederim Aksi takdirde fabrika 
0 , eul değildir.5560 

Evkaf müdürlüğünden : 
Siptilli mcvkiinde E\'kaf a ait 

Mestao hamamının keıfi mucibince 
tamiri 13 haziran 935 den itibaren 
yirmi ~ün müddetle açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 11 Temmüz 935 
Peı. mbe ğünü öğleden evvel saat 
oobirde ~vkaf clairesiode ibaltsi 
yapılacaktır. keşif bedeli <2720) 
liraılır. Taliplerin evkaf dairtsine 
müracaatluı. 5544 

13- 19 26 - 3 

Kacakcılar 
• t 

vatan hainidir 

vilayet daimi encümeninden. 
1 - Hususi idarenin Kurşıya-

kod ır kain bah{·eli ahvehane üç 
sene müddo tle kiraya verilmek 
üzere açık artırın 'Ya konulmuş
tur· 

2 - \ç:k artırma 935 s"nosi 
haziron . nın yirmi hoşinci solı giinü 
saat iiçte Vildyet dainıi eııcüme · 

nindo ynp lacnkt r . 

3 - lstcldilerio şartnomPyi 
görnH·k iizero hor giin mulıasebci 
hus:.ıslyo müdürliiğüne ,.o açık ar
tırma gün ve saatte de yüzdtı yedi 
buçuk p~J porolarıle Vıldyet e:ı
ciınH nİIH> ~ aşvurnıolorı iltlıı olu-
nur 51 15--21 

Gayri menkul malların 
açık artarma ilinı 

Dosya No. 44 - 35 

Adana 3 üncü icra memurluğun 
don : 

A~·ık artırma ile paraya çevri
lı cek gayri menkulün ne olduğu : 
Akarcalı llofız llasotı ın Üsküd ırlı 
llaticcye olan borcu için lıaczPdİ 
len Akorco köyünde vaki tapuca 
230 vo bılmesaha ( 239 ) dönüm 
çıkon torla. 
Gayri menkulün bulunduğu mevkii 
malıııllesi , sokağı , numarası : 
Akarca köyüO\le ve tapunun şubat 
338 turih vo 80 No. sundıı kayitli
dir. 

Taktlir olunan kıymet : Be 
hor <lörıi.ımü yedi lirntlır. 

Aı tırmanın yopılacağı yer gün sual 
19-7- 935 cuma günü saot 10 
t.lnn 12 ye kadar Adana 3 üncü 
icra dairrsinde. 

1 - işbu gayri ınenku un artır· 
ına şartnamesi illin tnrılıioclen 

itibaren 44 numnra ile 3 üncü 
icra dairesinin munyyen numn· 
rasırıda horkcsin görebilmesi 
İçin açıktır. llt\nda yazılı olanlorılon 
fozln molOmnt almrJ k isti yenler ,iş hu 
şartnameye ve 44 <losyn nu
marosile ıncmuriyotimize müracaot 
etmtlidir . 

2 Artırmaya i~tirAk için yu 
karıdıı yozılı kıynıetin % 7,5 ııis · 
betiodc pey ak~asile wya milli 
bir Bankonın teminat mektubu 
te,·di rdilccckt ir (124) 
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3 - ipotek sahibi alacaklılnrlu 

1 
Jiğer olAko<lsı.rların ve irtifak lıak
kt sahiF lerinin gnyri menkul iize
rincleki haklarını hususile Caiz ve 
masrafu dair olan iddialarını işbu 
ilao tarihinden itibaren yirmi gün 
içindo evrakı müsbiteleı ile birlikte 
memuriyotimizc bildirmoleri icap 
e<ler. Aksi holJo hakları tapu si
cilile sııbit olma<lıkço satış bcıleli
nin paylaşmr.sınılan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günıle artırmaya 
iştir ak edenler artırma şo rtnumc
sini okumuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunları tomamon knbul 
etmiş ad vo itibar olunurlar. 

5 -Tayin edilen zamonıln gay
ri menkul Üç defa bağrılılıktnn son· 
ra on çok artırana ihalo edilir.An
cak arttrma bedeli muhammen kıy
metin yüzıle yı tmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyonin alacağına rii\:
hani olan Jiğor fllacaklılar bulu
nup ta beJel bunların o gayri men 
kul ile tEımin edilmiş alac ıklarının 
ınecınuun<lan fazlaya çıkmazsa on 

çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
i.izero artırma 15 gün daha tomılit 

edilerek 3 - 8 - 35 cumartesi 
günü ayni saotta yapılacak ar
tırmatla beıleli sııtış iı-teyenin nll.ica 
ğına rii\·hanı olan diğer nlacoklıla-
rın o gayri ınerıkul ile t~ miıı cuilrniş 

nlacoklorı mecmuundon f ızlaya 
~·ıkmak ve muhammen kıyın• tiıı 
yüıdl} 75 hulmu şurtile ıın ~·ok 
urtırana ilı:ılo edilir . Uöylo hir 
be<lcl elJo edilmczM ilırı lo yapıl 
nıoz . Ve satış tıılcbi diişn . 

6 - G&yri menkul kendis'nc 
ilııılo olunon kinıso dcrlwl vf'ya 
verı)en mühlet İçinde paroyı ver 
mrzso ihale kararı fe8holunarok 
kendisinden evvel rn yüksek tele· 

• Eyi su ve eyı gazoz 
eO 

ıııı 1fl 
zU diifl)' ~I 

KJyadelen suyundan yapılan Kayııdclen Gazo zt.loJ•P 
d lon gazO sııP 

gazozudur. Miılcsindcn şikdyet edenler Kaya e 0zı.ııll0 
, l "sı ı 

rinde mide şikfiyctin<len kurtulmuş olurlar. ) 0 nız 0 dİ~}cıl 
k. arkalllra 

litlerinJcn sakınmnk İ{·İn şişe lerin ağzınılu 1 m 

mcsi lôzımdır. 12 

Bor Okcu menba suyu 
• 

satılmaktadır· rıJ ıl ~o 
. 'n tahlil roro 

Okçu menha suyu lstanbul şehremnnetını h ,., b 
bir su olduğu tahakkuk etmiştir. 'deye i~ıe J f• 

1 • ı i ve t111 r b1r ı 

Ok Sıhlıote o verış .. terile fil çu suyu su ılur . Muhtcrı m ınUŞı·r l3ır Je 
. cekfetl ı . yu ktiklerinde bir daha başka su ıçnıeyo. _ _ 

78 
sozlorimizi is bat edec ıktir 5433 2' ıtı 

teli' 
ket 0 

Satlş yeri: tarsus kapıda mer . ~ 
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lırte 1ıuıunnn kimse nrzctnı i ş oı ıu - Doğum ve çocu 

1 • den • oeıı~ ğu hr<.lclle olmağa razı o ursa ona, befın • ,.
0 

ç , 
razı olmaz veya bulunmnzsn lwmen dor'ufll ce~ 

l Allnno. ıollık yiye gtı5 ~ on brş gün müddet o artırmııya 1 r y J 
evinin '1 

30_6 ....... edıl 
çıkarılıp on çok artırnno ihale odi- k ihtiyarı . . icrıJ I~ 
lir. iki ihale o~ıısırıılnki furk ve gc- ca kcsın11 ıır· 

iist,·ı ınek 01111ı>~1 ıııf' 
\'en giiııler i~·in % 5 len lıcsap olu .0 korı ,, ..;o 

1
, 

1 eksıitrno) . örme~ bBi d 
nocok Coiz vo diğ· r zarar ur oyrıco şaı tnunıeyı g mutJlılı ıır 5r 
lıükıne hacet kahı··ksızın ıncınu- · ·0 kuru ıoıı 1 

ınek ırı 'lôll o 5 z 
riyı·timiıco olıcıdan tahsil olunur. 
Mntlıle ( 133 ) 

İşbu tarlo yukarııla gösteril n 
tarihlerde 3 üncü icra memurluğu 
odasında işbu iltln ve göslı rılcn 
artırma şıutnamesi daiı esintlc satı - 1 

lacoğı ildn olunur 5558 
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