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ıya anlaııldığı ve 
r;Iıar :r-. çoJc İltrlemiı du-

~. . uevı 
"'tı h et kurumu yurd· 

' eı 
eh e deıııokratik re-

to~ du ''Yorlarsa, bu ödev. 
~tıııı i:~ulq ve özlO dav

•ııa ber. Çünkü bu ku-

'~dd111 •ğl•rı her§eyden 
._il •r111 b" b' l . •tl'ai .. ır ır erıne 

da& ' ruveo ve Hy-
GI~ e•r. 
. ey, b· 
•lerı' ır ulu1a bağlı 

t,t'''•itıd gelen soysal yaşa· 
e 1 dııaerı kendimizi biç 
.. ıçı_de rı •tanıayız •. Bu 
0dttJ bulundukç• d• 

t er d 
\ ·· lyi 0rıııadan bizi 
~;ıe,d,Q )krddıı odur ~ ;, 
b· ııq •e d •çınnıaz, ve on

~ 1~illıd 'hrini anlıyarak 1
1111 

1 Yıp 't •oy, 1 rrıağa çalışır .. ,:.'ldikç, ~ bısaınıklarda 
i .

1 !ôıe ç •kkından ziya· 
ı ~ de~ı aPrnaga başlar .. 

•aL ~t i•J . 
\ l{ıt aı :ıt •rıne bıkan-
\. --.,Qd~~ktan ziyade ver-
... , ad uhıourlar. 
t"ıd e, d . 
:u ı~ı t 'Yınce bunun 
~I Plbef 1 
•e Çı~a,ı 0 ırak kiş i le· 

tıı ıruıd · 

Üçler toplanhsı bitti .. 
Milletler kurumu konseyinin toplanması, 
muvafakatımızla geriye bırakılacak .. 

----······· 

1 
Bıilgar elçisi Romanın temelini atanlar ... 
Ankara durağında d l E Ü kl ·n en 

l 
Türk sovun an o an tr s erı karşılandı ı i J 

Ankara: 23(A.A) - Bulg•· eski yazıfa!l okundu • 

Ruzvelt, müşavirleriyle bugünkü. Av-
ristanıo yeni Ankara orta elçisi B M . Et .. .. d·ı· . su·· mer 
Pıvlof bu sabah şehrimize gelmiş ir acar alİml rUSUn 1 ının 
duraktı protokol şeflerindtn Şef d.,. 1 k b 1 d v b U 1 d U 
kati tarafından karştlaomıştır . 1 ıy e a ra a o ugunu . 

rupa siyasal durumunu konuştu . · 
Roma : 23 (A.A) - Havas 

ajansı bildiriyor : 
.Matbuat Alman teslihıtı hık. 

kında tatbik edilt!cek t~rzı hal· 
lin Avuıturya , Macaristan ve 
Bulguiıtanada tatbiki fikrini 
müdafaa etmektedir . 

Popoli Ditılya gazetesi diyor 
ki : 
Bu hal bugün teslihiit serbestli
ğinden istifade dmtkte olan ve 
emniyetleri daimı garb siyasası
na dahil bulunan Tuna ve Bal· 
kan devletlerini t, lfiş ı diişürme 
mtHdir. 

Bıhusus muahedelerden müJ 
btm olan devletlerin battı hare
keti halisane bir ttşriki mesainin 
mümküo olduğunu giisterrnekte 
dir . 

BagUn Alman hükOmetil• görUş
meğe gidecek olan Saymen (şap· 

kalı ) ve Eden ( batı &çıl· ) 

Anadolu ajaesının Budapeşte : 23 (AA) - Genci daha e~ki. dill~r gurubundan ~· 
bir tekzibi Macar alimlerinden Dr, Felik Poi· lacağı fıkrıne.gore ha~eke_t edtmAış 

. N .. 11. ld be i ve uzun tetkıkler netıcesın e • ranyı agy, yuz e ı yı an r · ( . . d h k' d'I-Ankua : 23 (A.A) - 22 ta· 
rihli Ak§am gazetesinin 21 tari· 
hile Ankara hususi muhabirinden 
aldığını bildirerek dercetliği Al
manlara kredi bışlıklı ve Al 
manyaya kredi ile 3 milyon li· 
ralık mal vermtk için iki hükti· 
met arasında anla§ıldığı 'yolun· 
daki haberi esHıız<hr . 

Alakalı tüccaramızın bu yan· 
lı§ h•ber yüzünden her bıngi bir 
zarara duçar olmamaeı için tek· 
zibe "Anadolu .. ajın~ı mezun 
dur • 

Sinemanın ic'adi 

1 

Kırkıncı yıldönümil Rom;\da 
kutlandı 

1 ----1 
ı Roma : 23 ( A.A ) - Maruf 
Fransız ldmyagcrlerinden Louiı 
Lumu~io siaemalografi icat clme· 
sinin 40 ıncı yıldönUmü münese· 
betiyle l,ir gala müsarner esi veril · 
miştir . Bu miissmered~ kont Ga 

d. b'.t" J' l · 1 eden ıiınık denıleo bu a 8 es 1 1 ır u un a ım en meıgu k f ff k 
etrüık yuısının halJine muv.ffak Jer gurubunun eı ıne muva 8 

olmuı;ıtur : Romalılardan daha ev olmuştur · b ,. b 'd 
"' S d'I' d u guru a aı veJ ve ıonraları Romıhlarm İ · umer ı ı e . . 

dareıi altında merkezi ltalyada hulunmakte ve bu dılde nısbeten 
. Toıkan eyaleti eraziıinde oturan daha çok mevcud ?~8~ yazı nu-

. ı · Et .. k dılı ıle mukaye· Etrüskler bir çok yazı numuoesı mune erı ruı •. _ 
bırakmışlardır . seler yapmayı mumkun kılmak. 

Bunların kullandıkları alfabe tadır • • 'k 
malumdur. Bnnunla beraber ban- Dr. Pograoyi ~a~y, Astara .. 
larm 01111 okunduğu ve Etruıkle- dillerin mukayeseh bır gramerıoı 
rin ne tarzda konuıtukları tema· yapmakla işe başbmı!tır · v 

men kaydedilmiş bulunmuyordu • Bundan so?~•. dogrudan dog· 
Mukayeae ve tetkiklere girişmek ruya Etrüsk dıh ı1e da ... h• yakın-
içio hiç bir mrsoet ııoktası ver- dan uğraşmaya haşlıdıgı ~aman 
mediğinden bunun halledilmesi Macar olusuna mensub hır Ka· 
~ok güc telakki olunuyordu . tolik pa_p~ıının ga~et • lc~ymetdar 

Halbufd Dr. Pogranyi Nagy, bir eserını ele geçırmıştı~. '.. Bu 
uzun yıllar süren tetkiklerden Cjtr Hıristiyanların amenlusunun_ 
sonra buna muvaffak olmuştur • hin tercümesini ihtiva etmektedır 
Du alim Eırüsk dilinin Germa· ve Pater Nosterin bu bin tercü· 
rik gurubuna aid bulunmayıp mesioden biri de Etrüsktlir · 

Ilı a0 an önce top 
to~.. llcnd d 

t~ oııao'<J a ev I et çı· ~;l'WLJ hazzôdan başka F, ansız stfiri , Palesfinde olup bitenler 
t~1 SoYıaı c tutul nıa :n ı 

--~t~ll Yttrd~"§'Y1şın bu ana ... , .. 
lr.

1 

1 
lllt19 •şlar<"a gerl'ği 

I' Ilı • •. k 

m6tbuat ve sinema müesseseJeri, 
a~adt mi auH Fransız, akademi· 
siı irı nlÜnH S!İJlr ıi, Sorhoo ıaJebe 
sinden bir grup ve kesif bir halk 

~&"":olu kütlc:ısı hazır bulunmuştur • 
••t'ld ' 0 te i ödev'e-.. ~ an ı .. 

il, ııe,k ouyük bir şey 
, ~eıee ,_ hı.k ile ödev , 
~H ~11: b' 

~· Qİtb· • •rbirini do 
ltı ırın· 
~~11dan dı Y•şatan şey 
1,

11td<fa evlet çıkarını 
~"~Çiıı d fıtt dolayisi1e ken· ı 
~ld· ' " l hıt ıt. y :ra •§rnıkta ol- f 

dd.. •lrıız b d · .. 
"l•tı k u u§l!::l· 

~~daiQıaı 6fıııoda ken· 
, ~tı111 İyi~· Bugünkü ve 

. te~ .. t e aıııamak ve 
lı·d "' et k ~1 lr ille biraz da 
~-f . 

t b 'h 
0 •gııd,; alı~kınlık da 

~ b·~•da, · 1,ın bilgi yö 
~ı ' 1gilliıı l.~r :değildir . 

;'\~•ı i"· arıkterc do. 

~~ ırlrı t" 1 ger,._ . Ur U yollar-
ııc l[br Al ._ 

r .. ı e ~ad • '§Kan. 

miştir . 
ıonra oe~redileo tebliğde 

Lıval , Eden ve Suviçin 
umumi voziy~t bakkJoda 
glSrUştükleri müzakere sı 
rasında İngiliz bakAnları- ., 
om Berlini ziyaretleri m•-1 
liimat edinme mahiyetinde 
olup görüşmelerinia gayesi 
3 2-935 tarihli Londra teb· 
liğiade tasrih edilen aok 
talar olacıeğı zikredilmiş 
ve mezkıir Londra tebliği '~ " a, .. . 

ıı o)ııar gorUlen ör. 

-~e gerek So7sal ödev 
hakkında Londu : Pıris lngil/:;; başvekili Makdonald bir 
ve Roma'nın noktai naza· kabine loplanllsrndan çıkarken 

~~,~ 1ıta, ! ,, diyenler 
r\ •r•y' ond,o kaçın 
,~ . ~ •nlar d· 

rları aynı olduğu leyid edilmiştir.! tam tesanüdünü memnuniyetle 
Eden ve Suviç hükfimetlerinin -- Gerisi dördüncü firlikde -

'qllıı voYaaı .. a ,, ka. 
~t 'a•• 0 devlerden 
•11 ''dığ1 f6cü Yoktur . 
'}•~~'Pılı. ~§lıcı ~ güc , 

~() "il 1§ .. 
~I lii d.. uıeriode. 

~d'•le Utibıceleridir . 
' . Sa r, so l 
\ ~~ıı'•I ~&at 1 nı~sıı· mkora l• 
~ il ~··ı ıa ın ay-

\._ it )G~~~dir .. Bu ili-
~ 'o)'al • ne.kadar 

Şarımızda sıcaklar başladı 
Mangal ve sobalar kaldırıldı e 

Palto ve mantolar atıldı, her taraf
ta bahar havası kendini gösterdi 

\ 't ı_ llloraı d 
L t,ı· lll~~IQ a o kı • Beş ğündenberi Şarımızd• 
~ d, 

1~iı.i11 olur · Bizim balkı t•m bir bahar havası yaşa-
'ı~.~~lbi · 

1
'1llelleri bü- maktadır . Güne-= gündüzleri in - 1

1 
~tr de ~ 
' 

1 
, " atıl1111şhr • sanları adeta terletiyor . Palto ve tt, J lltdd 1 

I~ 
0
' •ohal ~.tlırın gün mantolu tamamen ~ıkırılmış 
1-.ı,la 0dc\'l~rinde gibidir . Daha şimdiden şerbet 

ı~~ rı111 iıtemek . 1 ci dükkanlarında bir fıaliyet bat 
'tt )ala lamış olmakla beraber dün çar-

''tali h§ı111n şıda aşlama ( boyan şerbeti ) , ~di oı,b·ı en son 
\..'"''-'i~ 1 rrıeai b . ayran ve dondurma satılmağa 
ıı.~ı ilt ' 11 öoce 

1 U~pı· ba~laomıştır . Oüo yine mütt abhi-
ı .. bi~ı ierçekı · us din dükkanına mezbehadan buz ~"ltkı 'ti t ._ eıır .. Bu 
-·~ trjllli 'tt tek yüksel- ' getirilmiş ve kilosu yirmi hrş ku-

' b: l.e le ru~taa satılmı~tır . Bir kısıru bıtg~ -•t hy •~uıturao :t :1 

~ d~ğıldir cılar şimdiden bağlarına çıkmak 
tki "e I • için hazırlıkla bulunmaktadırlar. 

•uc Alean Daire ve evlerden soba ve mao-....._ Vıus _ 
gallar hemen kamilen kaldırıl· -

mıştır . Dükkanlar vitrinlerini yaz 
lık giyeceklerle sü8lemiş ' kır ve 

bahçeler yemyeşil ve reogiirenk 
pap•tya ve çiçeklerle bezenmiş· 
tir . 

Tarlalarda mühim bir faali
yet göze çarpıyor. Havaların ~ok 
müsait gitmesinden çifçiler tula
larında çiğid ekmekle meşgul 
bulunuyorlar. 

Hava dün sıfırın üstünde en 
yukarı 22 ve en aşağı 8, evvelki 
güo ise en yukarı 24 ve en ~şağı 
7 idi. 

Bu vaziyet ka rşısında bevala · 
rın gi.icdeo güne dah11 faz!n Fıcak 
yapacağından şüphe edilmektedir. 

Romada . 
Beynelmilel ziraat 

enstitüsünde verilen 
kararlar 

Roma : 23 (A.A) - Beyoel· 
milel ıiraı t enıtitüsU daimi ko.' 
mitesi son içtimaında ziraat il 
minin fcvksJiide inkişaf ve terık· 
kisini göz öoüne alarak bir ka · 
rar sureti kabul otmiştir . 

Bu karar suretinde beyoel 
milel ziraat enstitüsünün meaa 
isi tıwamiJe ilmi mlntakalara 
hasretmiyerek ziraat sahasındaki 
ilmi araştırmaların ameli cihet 
leri ve bu araştırmaların netice-
leri üzeriode tesbit etmesi teklif 
olunmaktadır · 

Lehistan ayanı 
Kanunu esasi islahatlt
yihasını müzakere etti -Virşova : 23 (A.A) - Diyet 
Ayan Meclisi tır•fuıdın tadil 
edilmiş olan kanunu esasi islabat 
layıhasını müzakereye bışlamış· 
tır . 

.Mesele bugüa Diyetin saat 
11 de vereceği karar ile hal ve 
fasledilecektir . Diyet kolislerin
de büyük bir hartkd ve heye· 
caa vardar . Gerek hükumet f.,. 
kasına men~ub Mebuslarla mu-
halif Mebuslar müzakerenin açı 
hşını beklemektedirler . 

Bir çok gaıeteciler ve bir 
çok kimseler daha şimdidtn 
Diyet binasıoı doldurmuşlardır . -----·· 

Halkevinde 
Bu akşam temsil 

verilecek .. ---
Halkevin<le bu akıım, geçen· 

lerde temsil komitesi gençleri 
tarafından büyük bir muvaffaki 
yet)e oynaaan ve takdir kazanan 
(Kör) piyesi ikinci defa oynana· 
caktır. 

Tek cebheli muhaceret kanunu 
- Arablar ve Yahudiler - Yahudi 

okullarına yardım 
------··--------~-Akka: 18 l\lut [ Hususi 1 -

Uu hafta içinde Yafa'dı, Berut· 
tan Filiıtine pasıporteuz geldiği 
için kom§umuz Elariş alıalisin · 

den birisi muhakeme edildi. Ha
kim ı.: ay hapis cezası verdi ve 
ayrıca memleketine iadesine ka
rar verdi. 

Hafta geçmez ki böylc~Mısır· 
dan, Suriyeden Filistioe gelenleri 
poliı mahkemeye vermesin. Rı· 
zıklarıoı aramak için Filistine 
gelmiş olan bu adamlar pasa 
portıuzdur diye mahkum edili
yorlar. 

Buna karşı polisin biç bir 
zaman bir Y alıudiyi pa81portsuz 
geldi diye mahkemeye verdiğini 
görmüyoruz. Binaenaleyh Yahu· 
di kaçak olarak memleketimize 
giriyor, sorguıuz burada yerleşip 
kılıyor. 

Daha garibi, hükumette böyle 
kanunsuz gelen Y abudıleriıı yer
leşmesine •çıkca gö:& yumuyor. 
Arıblardan hiç bir kimseye böy 
16 müstesna muamele yapıldığı 
duyulmamıştır. 

İşte bu gibi işl~rc bakınc• 
Filistin hükumetinin Yahudileri 
kayırdığına ve kanunları Arabla
ra tatbik edrrken Y ıhudileri 
unuttuğuna hükmetmek lizımgc· 
liyor. 

Arablar ve Yahudiler 
Geçen bir mektubumda, Zü

beyrlıt Arahları h•disesioden si~ 
ze habsetmiştim. Arabların yüz· 
lerce senedir ekip biçtikleri ara· 
ziye Yahudiler tasarruf dav.sı 
açmışlu ve bu yüzden poliılerle 
Arablar arasında çarpışma bile 
olmuştu. Bir Arab da ölü düş. 
müştü. Şimal livası hiikhoi bu 
işe el attı ve hükumet konağına 
elli Arab çığırdı; Yahudi çığı
rılmadı. Zübeydat Arablarının 
arazisine Hayfı kaymakamiyle 
Tapu, kadastro memurları gitti-~ 

ler, araziyi J ölçtüler, ncticuio\ 
gelecek yuıda bildiririm. 

Bıiyük bir alimin ölı'imıi 
Şarki Erdenoi eski Kadılar ka 

dısı büyük alim Şeyh Said el 
keremi 90 yaşında öldü. Cena
zesi kalabalıktr. Sarki Erden 
Emiri Abdullah da kendi tarafın
d•n adam yollamıştı. 

Hayfa - Bağdad yoJu 
Bağdad ile Hayfa arasında 

son zamanlarda ticaret hueketi 
çoğaldı. Şarki Erden ve J.ı.,ilistin 
hükumetleri Bağdad yolunun 
kendi topraklarından geçen l)8r· 
çaıını otomobil işliyecek kılıkta 
onırmağı onayladılar. Şahıı · 
lar dikildi, oranlama başladı. Bu 
yolun bu memlekete de çok fay· 
da5ı olacağı umuluyor. Irak hU
kumeti de kendi topı ağında bu 
it.: iştirak edecektir. 

Bugün Hayfa, Irak ticaret İ§ · 
lerinde iyice bağlanmııtır. Hele 
petrol yolu açıldıktan sonra bu 
bağlılık daha aağlamlaımı§lır. 

Bir Arab dostu 
Bugünlerde Arab doıtu ~ve 

"Kral Feysal,, kitabıoı yazın 
Miıter Erskea Filistinin konuğu· 
dur. Burada gezinti ve ara~tır
malar yapmaktadır; bir kitab da· 
ha yazacaktır. Kendisine Kudüs 
ileri gelenlerinden biri bir şölen 
çekmiştir. Bu şölende Filistin 
önderlerinden bir çoğu bulun
muştur. Yemek esnasında vatan 
meseleler konuşulmuş ve İogiliz 
yazgant no\ almıştır. 

Hava ue sergi şirketleri 

Hind yolu hıva tirketi çevir· 
geni Mister Montz karısiyle hava 
y<ılu üstüne konuşacaktır. Bu ye· 
n= yol eskiden haftada üç sefer 
yapan Filislia - ~ır yoludur 
ki şimdi güodeljk o acaktır. Da· 
ha h•:.k• yollar da vardır. 

- Gerisi iiçıincii flrtlkde -



Flrtik : 2 

Efganistan~ 
Vatani fırkası 

f 
1 vatıot . 

Suriyede nası , fi)iıtı 

Türk Sözti 

Türk kadınının inkişafı 1 
" T" k k d n vatanının ken- \ cok iyilikleri - hu ki kolay bir 1 ur a ı ı, d . d' 1 . b k 

d. · "ki etti v i yeni ve ağır va· şey eğıl ır- on ara ıs at edere 1 
11ane yu i k" ı-ı . t r d. s·· .. zifcleri benimsediğine §üpbe edi oyu erı. a ım 

1
e ıyo:. ozun sı-

1 , rası gelmışken smet lnönü ensti-

( ŞAR ·SAVALARI) 
Vilayetf a bir toplantı Kalaycı Mehmedin duruşması 

emez. " · ı·· ·· ·· d ·k d ı· s· k d 1934 Birioci kanundan berı usunu o zı re e un . ır 11 ın 
· k unun Türk kadınlarını Meslek mektebi ki,Avrupalı şahsi 

yenı an . . • . 
t 'h ettigvi mUntehiblik hakkı · yotlerın Cıkırlerıne göre, ora<lokı 
evcı K 

1 
.. 

Daireler müdürleri Valinin 
baskanhğmda toplandılar 

varsa , Hindiıtaoda_' f rk•I•'' 
vesairede nasıl vata~~lk~JD ıad 
18 Mııırda yine bu u • btY'' 

1 ' k' tıJll 

d ·ı Hü ( Vefd l adında ı va . di yi•' 
1 Suc. lu; Abuzarı kendisinin eğı ' s- sa: Efganistand• da §l~fırlı• l 1 

b. ( vatarıı '""' 
n resmen ilinındaa sonra a omso ının yükseğinden üstündür. Dl • 

mil Atatürke sevine ve mıa~~.t Bu modern binaların en ince 
tarhklarını bildiren memleketının noktalarına kadar genç kızlar -
kadınlarına, verdiği cevab bu ol- kadınlar gece d·nslerinde- ev iş-
muştu • . leri sanatını mutalau ederler ya-

Bu cevab aynı ıamındı ııze hut kendilerince hoş görünen her 
iıiniıde, kıymetini pek çok tak· hangi bir meslek erbabı olmaya 
dir edccejiniz yardımda bulunan ça lışırlnr . 
bir mesai arkada§ına gösterilen Aşevi, <lıkiş, çocuk bakımı ve 
bir hürmet ve teşviktir · hastrı bakıcılığı. Stenografi , mu_ 

Hakikat ıudur ki TOrk kadı· htısiplik, daktilografi hütüa şube-
nıom cumuriyetin yükıelmeıindc ler için yapıl<lığı gibi • nazari ve 

pek ziyade rolü o1muıtur. İıtlklil u ameli olarak öğretilir. 
feri sava§ı eıaastnda oynadığı bu 
rol, Türk kadınının ce11ret ve fe· Hepsinuen eğlencelisi şüphesiz 

leke çıkartmak kursu için tahsis dakirhğını gOzel bir misal ol· 
muıtur. 

Halk zaten hundan baıka ona 
kaış1 hllrmetinl göıterdi. Ankara· 
da iıtiklil meydananda zafer ıbi · 
desinin kaidesini teşkil eden üç 
tekilden bir t•nesi Cephane (Ku
mbara) taşıyan :bir kıdinı ıöste-
rir. 

Ve yalıaız :onun orada yaptığt 
bir tek Hka de~ildir. Bir milli 
duyğunun ateşi ile canlanmış Türk 
ludınları yeni "doğan memlekete 
en eyi vazifeyi kendileri yaparlar. 
Tilr k lcadınanı yalınıılığından ııa 
ğılığından ayıran onun önüne ic
timai bayat kapularanı geniıce 
açan yeni islıhat yalınız imtiyn 
ve ih11n değildir· Sakin lı:•aunlar 
ona bu vazifeleri yüidetmiıtir. 

Bügüa lk•danlar Bankalardı, 
Mekteplerde ve fakültelerde meş
iul oluyorlar. yalınız hukuk fakul· 
teıinde geçen yıl 800 kız talebe 
yardı 

baytar ilimleri Fakülteainin 
tefrik ealununda çalifau, mühen
diı mektebinin kuralarıaa devam 
eden P.T.T. yükıek mektebinden 
diploma alaa kenç kızlar görülü· 
yor. Y ılnız İstanbul Oniver ıiteıi 
ne 1933 te 320 kız talebe fizik i-

olunan salon olmalı .lekelerin cins-
lerine göre 39 muhtelif metedu 
gösteriyor. Resim, musiki ve bir 
amatör tiyatrosu sanat ıevkini 
tahrik ve terhiye eder. 

Gene Türk kadınlarının elbise· 
lcri Avrupalı hemşirelerininkinden 
farklı değildir. 

Sözü ge~~erken söyliyelim ki 
'l'ürkiyede eski kadın kostümleri 
olan « çarşaf » vo " peçe ,, feslere 
yapıldığı gibi ya~mk edilmedi,yeoi 
nesil tarafından arzu ve istek iJe 
bırakılı.lı. Halkın idnde do.ha çor· 
şaf ve peçe kullanan vars1 da,ora
<la bile Avrupa kostümleri eski 
milli kostüryılerin yerini tutuyor ve 
miimkün olduğu kadar kullanılan 

dokumalar Milli Mensucat oluyor. 
Çünkü Türk kaJını moda sn

haııında bile vatanının genç sanat 
menCaatını korumağa meraklıdır. 
Acunol ya~ayışta gene Türk kadın
ları hususi bir kolaylıkla rolle
rini deruhte ediyorlar. 

Toplantılara , balolara riyosot 
ederler . Bric oynarlar ve gü • 
zellik müsabakalarıoa girerler ,spor 
kulüplerinde olduğu kadar spor 
kurslarında dıı onlara tesadüf olu· 
nur • Bir Parisli arkadaş n banı.ı 
c Türk kadınları birdenbire bu 
kaJar büyük serbestliği elde et

tikleri zaman baştan çıkmadılar 
mı ? •> diye sordu . Fılvaki Türki· 
yede bile ne olursa olsun kadınlar 
gene kadındır. Ldkin bir cihetten 
bu serbestliği « birdenbire ıı> elde 
etmediler . 

Onlar o kadar arzu , o kadar 
fedakirhk, o kadar muvaffakiyet 
ttıcrübeleri yaptıktan ıonra al
dıkları muhtelif haklarda yeva§ 
yavaş muzaffer olarak iktidarların· 
daki emniyeti anlamakla netice 
lendiler . Diğer cihetten Türk 
kadınının mebareti zan olunduğu 
gibi büsbütün yeni değildir. Çün 
kü çok eski zamanlarda da kadın 
Türkiyede ve balk arasında hür
met edilen bir u:zuvdu . 

•• O'C4-

İdarei mahılliyei viliyat kanu· 
nunun 41 ioci maddesi mucibince 
dairtler müdürlerinin a)da bir 
drfa toplanarak mahalli ihtiyaclar 
hakkında görüşmeleri iktiza et
mekte bulunduğundan daireler 
müdürleri dlln ögleden sonra va
li Tevfik Hadi Baysalın ba,kan· 
lığında toplanarak mahalli ilıti. 
yaçlar hakkında görüşmüşlerdir . 

Sokaklar gündüz sü-
pürülmemeli 

ld d Ü •• { " adı taşıyan ır da fl';d. nfiniin Ö Ür ÜğÜn SOY UyOr • şckkül etti . Bunlar ye1iO~ 
------· ------ . . rejim ile mücadele gı 

Tekekurbü muhallt'si11den Abo- Ba~kan Şevki, suçlulara tekrar"' ler ... jo 
· ·ıerı .. zarı öldürmekten ıuçlu ve mev- bir diyecekleri olup olmadığını Efo-adistan vataoı 

1
,t 

kuf kalaycı l\lebmed ile kavgaya sordu . Kalaycı Mehmed şu sözle· efkar/
1

( Figanı Efgan) ı• te l 
f ' - ) d' ao>I ve -".JI İ§tirakten suçlu ve gayri mcvku n ıoy e ı : bu fırkanın prOf' . Of,,... 

Hüınüniin duruşmalanna dün ö~· - .Kavga günü Şevke~in evin: lUnün eabıbt ~u~ibe•~: A 
leden evvel ağır ceza mahkeme· de idım . Abozar sıelıp ~beoı Efgan gazeteıı dıy .. or 
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ıiode devam olunmuştur . çağırdı . Dııarıya çıktım · Şu ya· Efgaoiıtan Piyası b•Y
1 

.,ça 
Bir cihetten kendisinden isti· nımda duran Hilsnü de yok mu tüğil bugünkil bal vıt•0,. 11i •'~ 

d · l · t' B leke 1 ,, zahıoa lüzum görlileo hükikmet bir köşe batco a gıı enmıı ı . u 1 götürüyor ye ınem~ nyo' .. 
tabibi Şlikrü, mahkeme salonuna sırada Abozar üzerime atıldı · Ye· Efganlıları ye's~ d~~n; .,eti elı 
davet edilmiş ve başkanın süaline: re yuvar laodık. O bana ve ben de dirhan ailesi ecnebı 1 Y .• 

- ( Suçlu kalaycı Mebmedi ona bir kaç yumruk vuruşduk. Biz de oyuncak olaıu~tur ·, bU'~' 
Bir okurumuz lıize dün ıu şi göstererek ) evet bu adamın bur· bu boğmaıada iken benim bur· Efganistaııda ad•1~k ',it":' 

kiyctte bulundu : nunun etinden bir kısmı ısırılarak num Abozarıo ağzına gelmiş. He· yoktur Matbuat ta~yı • tJıı 
k ki v d ' dır ~· "- Her yerde so a ar gece koparılmışh ; dedi . men asırdı . Onun parmagı a Maarif gerilemekte ~ıııtı' 

yarısından soora ortadao el ayak Suçlulara başka bir diyecek· benim aj'zıma gelmişti . Cao lacı· v~rler iı başın daD uı:·o>dİ'· 
çeki\dıkten @onu süpürülür ve leri olup olmadığı sorulmuş ve siyle ben de onun parmığınl ısır· tar . lrticı siyaseti. ba ı .. 
bu suretle balkın mikroblu tozları her iki suçlu da : dım . 1ıte bu ı>soada k6t6 bışın yiş yerinde değildır :}er i•!'~ 
yutmalarına meydan verilmez . --:- Hayır 1 drmişlerdir . da gizlenmi§ olan şu Hüsoü yok Memleketi ecnebi t•'ıb' 

Bizde ise mahalle araların~& Bundan ıonra Cumhuriyet mu yanımıza yaklışh . Üstde bu meğe baıladı . Efga·~· bO~~ 
bilhassa siptilli mevkiinde bu ıı, müddei umumi muavini Şeref esas lunanı ben 91narak caketinin ya ilk defa olarak şiındı ;jrdi ·~, 
gündüz halkın gidip geldiği, otur- hakkaoda mutalaanamesini yaparak kasından tuttu ve biraz kaldırdık. İngiliz müsteşarlar geıııeılJI~ ı 
duğu yerlerde yapılıyor ve b.u katil hedisesinin ne suretle vuku- tan sonra hemen bıçağını sapladı rayda ' hi1kfiınett~ r. ~' ,t 
.,uretlc her gün milyarlarca mı.k- hulduğunu anlatmıı ve suçlulardan ve onu yarahyarak öHürdü . Hal onların nufuzu geçıyo Olar•' 
rob yutuyoruz · Halkın 11hbat 

1 ~ • kalaycı Mehmedio Türk ceza ka· buki k.a~gada ben altta , A~.oz~r perver lerio raporları ~di .. dir 
letile alakadar bdediyenin bu ı- nununun 547 inci maddesin~ tev- üstde ıdı . işte Abazan ben oldur · ları bir semere verııı di bıl 
· " - ler'ı ı'çı'n iki sa· f .ı· M hk · d let'nı' ur ktD t:f.d~ §ın onune geçm~ ikan tayini cezasıoıve diğer suç· meuım . a emernn a 1 1 Evliyayıuın t ı;. ,-d. ( 
l k b lur? N"h•Y' ' • hr ı ir şey yazarsanız ne. 0 k' lu Hüsnünün de kavgaya i~tiıaki bekliyorum· ayak diredi · ı 
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Okurumuzun bu çok yerınde 1 anlaşılımadığuıdao bahisle bera Duruıma ; kararın anlatılma· taoperverleri ( ~fi~i ) 11d11 -
haklı şlkiyetine brlediyenin na etini istedi . 81 için bu gilne lıırakılmıthr . hukuku vatani ceo>ıye pıoır• 
zarı dikkatini celbederiz. ~~~~~~~~~·~~~~~~~~-~~~~~~~~- cem~el kurdular · . -

Artezyen kuyuları Sebze va meyve Zührevi hastallklar şudur: . rkı;u1110 
fiatları hastahanesi ı - Efgaa 11 1 

Belediyece Namık Kemal 
mektebi ıvlusunda açtmlan ku
yunun euyu tahlil ettirilecektir • 
Bu su içilmeğe yarayııh olduğu 
görbldüğü taktirde halkın istifa
desine konulacaktır . 

Daimi encümen 

Daimi encümen dün öğleden 
evvel Vali Ttvfık Hadi Baysılao 
baıkınlığında toplanmıştır. 

Keçi eti 

Vıliyetimizden Suıiye ve FiHs 
tine fazla miktar<la keçi ihraca
tı yapılmış olduğundan bir kaç 
gündenberi keç~ kesilmemekte 
ve yalnız koyun.ve sığır elleri 
satılmaktadır · 

Sebze hali 

Siptıllide yapılmakta olan mu-
vakkat sebze hilioin bir ayık önce 

bitirilmesine faaliyetle çalı§ılmak
tadar. Temelin inşaatı bitmit gi
bidir . 

Osmaniye Kaymakamı 
Osmaniye Kaymakamı Os

man Nurı'ye, Adaoaya gelmui 
için izin verilmiştir · 

Bir kilo itibarile : taze bakla 
7,5 - ıo, patates 4-6, bezelye 
7,5 -10, iıpanak 2- 2,5, pra81 
1- 1,5 , paocar 2, havuç 3-4 ku· 
ruı, mııydanoz, tere, dere otu 
{destesi) 20 paradır. 

Elma kilo 10- 1715, portakul 
tıocsi 2-8 , limon tıne~i 2-3, 
turur ç sekiz tanesi beş kun1şur. 

Kuru yiyecek fiyatları 

Bir kilo itibarile: Sa<leyağ (Ur
fa ) 62,5 , Sadeyağ ( Besni ) 70 , 
Zeytioyağı ( Ayvalık ) 35 • Zeytin· 
yağı (Turan ) 45 , Piıinç ( Maraı) 
22 , Pirioç (Ceyhan, Kadirli) 20 , 
Bulgur 8 , Kuru fasulya 10 , Mer· 
cimek 12 , Nohut 7 , Makarna 
( Adını ) 22,5 , Makarna ( İstau· 
bul ) 27 , Knşar peynıri ( Adana) 
70 , Kaşar peyniri ( lstau bul ) 90, 
Beyaz Peynir ( Adına ) 60 , lle
YllZ Pqnir ( E<lirne) 60 , Zeytin 
32,5, İrmik 12, Kesme şeker 42,5, 
Toz teker 39 , Kahve 110 , Çay 
240. 

Kam41 Ksuun 
Mara§ Saylavı hemşehrimiz 

Kamiil Kusun Ankaradan şara
mıza gelmiıtir. 

Taıçıkan mahallesindeki züh
revi hastalıklar hastahanesinin 
yatakhane olarak kullanılan kı
sım yıkhrılmış ve avlu geni~letil· 
mi§lir . Burası eski avlu ile bir· 
leştirilerek muntazam bir bahçe 
haline sokulacaktır • 

Verem diıpanseti olarak ya
pılıpta sıhhiye vekaletincr'! açılma
sına müsade edilmiyen lıastaha· 
neye bitiıik yeni bina yatakhane 
yıpıJmış ve hastal•r buraya ya· 
tırılmıştır . 

Yumurta bolluğu 
Son günler içiude şarımıza 

köylerden ve civar kazalardan 
bol miktarda yumurta gelmr.ğe 
başlamış olup 6-7 dınt si b~ı ku· 
ruştan satılmaktadır . 

Ulu caminin eski 
misafirleri geldiler 

f l ........ 
aza.ı . ,eri • f' 

2-Ecnebilere.. ııs"I' 
nafıın• . 

ve milletin ıne feeb1 .'ti 
bütün imtiyazJarı:ukulı 11fıe 

3 - Milli bu kl•r de bi' 
ve dahili karg•111h i aı>el'.,do' 
de ecnebilerin g•Y' u1'0 

ldukl•rı rette nail 0 . esi · . b 
muamelatın taıfı)' .11,tio•0 

4 - E!g~D 111
;daf••81 ;r 

ve hürriyetının o> 'p sek' 11rt• 
leke ti ı" 5 - Mtlll . deO . fe 

t ckıl e ·aıJ 1 
cokluğunu e.., tarııı •'' 

. . h t nıu 1•11rt a§ayuın aya ' tteıı .. ııif 
ların fakrüıarurt 11ıod•. 1, 

6 - Aşayir •' tı•kiO' JıJI 
·ı· fıo ·b•0 

ıikakın ve ihtı 8• • · p itti 
I~ etı ıçı 

leketin se anı . ç"cı> 

mini . 1 ket111 ıs•' 
7 - MeıD e ,ol•'' I• 

dOşr.11 i-' 
orasına vatan .. 011l 
tuğu suitefebbu~ısitİ · .1eıt. 
mue§eret ,,izallll 1VtJJ111'

1 ~· 
8 - devairde &t' te ıJ 

c,çen sene kaıtallar harbine .k ·da0 ~ ıd• 
l. kat e 1 tt ı·"' 1'.• iştirak ıderek yaralanın ve o va· ıya • aı ı.- Je'' 

kıttanberi ortadan gaybolan Ulu iltimas ve ~·:~8 ıoloJdeJ' 
cami minaresinin eski ve kıymet· 9 - ~'stiııııl. • i "' 
li misafirleri leylekler Şarımıza murinini ' sull tecıiY'' _,,ı" 
gf'lmhıler ve yine minarenin le· ve m,murların ıeııetiO a lİ~Je 

:o 10 - Meın - 1 µr 
Pesindeki kö~rleriode konakla • d-rdotıCl I ' 

~ -Gerisi u ·rf'ı 1 

-m~ıı~l!ar~d~ı:r~!~~-·~--·-------~~------;-:~ d ., . ş 1 

çia, 75 kimya için yazılmıştı. Tür
lciyed e kadınların diğer avrupa 
memleketlerinden daha çok srr 
beat meıleklere koşduğu görül
mektedir. Bir kıımı yükıelc edebi 
hukuk vt ilmi malumat için ye 
tiımi§lerdir. İçleriodea biri Bayan 
Remziye Salıh, Franaada tahsilini 
bitirip doktorasını aldıktan son
ra bir kimya kürsüsü hile İfgal 
ediyor. Diterleri bakim, zabıt ki· 
tibi, avukat, mahkeme azası, dok. 
tor, baytar, dişçi, tczacı, kimya
ıer, ı•zeleci, mimar olmuşlardır. 
Daha baıkalırı memur olarak en 
mühim mevkılere erişmiılerdir. 
Her hangi sanayide de kadınlar 
bulunuyor ve orada hiç bir kay· 
dil ıart11z çılııma uıullerine mu
tabakat cdi7orlar. Güzel sanatlar 
TOrkiy6dc batta yabancı memle· 
ketlerde musiki de, boyada, tiya· 
tro 11oatında tınınmı§ bir çok 
icadın celbeder . 

Kadın artistlerine büyük bir 
yer hazırlayan halkevlerinde ser. 
giler, konserler tiyatro oyunları, 
f ayJah ve güzel eğlenceler verir. 

'fiirk kadnnoın kurtulu~u yene 
0 ananeye uygun mantıki bir in
ktfaftır . Ve Türk kadınının scr-

Yeni bir icad Yetişkin ağçlara nasıl yer degı 
~~·~ < ... ~ f.fDl.'i:''f 

936 yılında Berlinde ya " 
pılı cık Uluslu arası Oıim · ft 
piyadı için, Almanlıu büyük 
bi.: stadyoaı hazırlamakta 

maktadırlar. 

Ankorada bir hollet , tiyott0 
raksoyunu mektebi tesisi bu sa. 
hada yeni bir adımın stılUığını 
gösterir. Bununla beraber modern 
Türklerin, aşırı erkek sıfatlı kadın 
otduklcırmı zannetmcıneli<l:r. 1'ürk 
kadınları IG.zımgeldiği kadar kadın 

kalmıştır · . .. 
Kendisince te;:nıı ve Turk halkı-

kıymetli meziyetlorin<len 
nın en . 

1 aile duygusu,halkı tP.şkıl eden 
o an d'I .. .. .. k ailede muhafaza e ı n ııştır. 
huyu k b'l k · · .. rk kadını yorulma ı me sızın 
Tu , yeni fikirler saçmayı arıa
etraıır a . h lJ · .. K" lüferin kondı a erme go-
yor. h ~y edilmiş yeni metodların 
~:~rid~~~en kendileri için hasıl ola-

bestisi genişledikçe me•uliyeti de 
artar . V a:zif e ve mesuliyetlerine 
temamile inanmış görünerek Türk 

kadınları fevka~füle bir tekamülün 
tecrübesini yaptılar · Yeni Türk 
camiasını teşkil etmek vazifesini 
ürtüne alao bilhassa Tiirk kadın 
!arıdır • 

« Kf:ndilerine dü§eD vazifeyi 
iyice hışanbilmek için Türk ka· 
dmıııın kamutayda na sıfalilc hu· 
luomak imtiyazını kazanabilmesi 
çok doğru ol<lu . 

TUı k kadıoınm önünde böy 
lece bir faaliyrt sahası açıldı . 
Hu onla da erkf:klere karşı hir 
ıekabet bealemek dl!ğildir; fı· 
kat halkın en büyük iyiliii için 
bir teşriki mesaidir . 

Ann Marie Vonden Bergh 

tir . 

f eııııin terakkileri kar 
şısıotlıt bu gÜ•ı , batır ve · 
bnyalimizden hHe geçnıi 

yen öyle bulutlarla karşı 
lıtıyoruz ki bu gidişle gü 
olin birinde ölüm~ de çare 
lmluoıcağını ummak asli 

hayalle uğıaımık dcm•k olmayacaktır 
ler o günlere ulaşamıyacaiız galiba 1. 

. Fakat ne yazık , biz 

1 

Yukarıdaki resim, Ber. 
lin )&kınındaki bu sabayı 
ağaçlarla süslemek için ye · 
tişkio oğs-;larıo köklcıi)•le 

{;ıksrılıp uy,,ı;un yerlere di 
ldlruesi i~ini göstermektedir. 

Bu, lıe" halde n1asr 'ıflı 
bir ış olmakla beraber şe· / , 
lıir i~leriude çabucak park ~ 

, • 1 
yapmak için feoa bir usul ıoo; • 

' Cf 1 l o masa gerek . . .,_ ~ ':d 
' \ ~~ ~ Almaııye, iklim itibariyle fi .. ~· .. ~ • · ' 

müsait bir memlt>ket olma- ["~/ I -~ 
dığındaıı bugi~i çarelere baş[~· ' · ·-~ ~ 
vurmak mecburiyetinde kal .. . • f"" · "' 

9
kol' 

maktadırlar. ~A /!!" senede 1'0 

Memleketimizde bilhassa Çukuı ovada iki üçt cdtrıer · · 
lar yetiştiğini bilıelcr kim bilir nrkadar hıyre 
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y ını bataklıklar kurutulurken sanayie 
arayışlı ziraatın inkişafına çalışılıyor . 
Bq ıe ··-------

llııa1,1d ne rekoltesi muhtelif zıı· ı Geçen sene ısclar olunan ka 
b••tbne' devanı eden kuraklık aunu mahsusa tevfikan Banka ta · 
~lle feçea seoeı•inkiae n1s· rafından ihal•si yapılmış olan dört 

il' ~t fia•tıl olınu, ise de daha yük hububat silosu sene içinde iıışa ve 
ı • ar i t'b k 000 1 . lıı~jYtn· 1 ı sa} olunmuştur , i mal e ~ıımişlerdir • 5, ton 
~lıtıiQjQı; en nıllhim ziraat mab istiabında bir silo Polatlıda bit 
'llıdiye k 934 rekoltesi üzerine mek üzeredir . 1935 s~neıiade be 

~ 
'tltıda •du Y•pılan tahminler şer bin tonluk diğer beş ~no ile 

it llöıterilmiştir . ikişer bia tonluk 10 küçük antre· 
l •ka1111 k d · 

1 
QQ'e•~tır •.r 1000 toa olarak 0 ponun inşaıı düşünülme te ır. 

• Zirant bankasının hububat satın 

1934 1933 
~ubuhat 3300 2800 
1 tQın' iO •ci1 45 55 

'!a1611 30 32 
• it Qı 32 36 
' p 1111akı11nda 13 ı 8 

~·~~~~ 175,000 balya 70,000 
d ~ OOıı ~ ık 4\)() 435,000 kantn 
bı 3,SOo •ntır, Afyon 2,000 san· 

1 
ııy, as ••ndık, Tiftık 30,000 
111 l,ı 1 2

40,0Qo balya, ipek ko . 
• . .ı lö t.' Yün ? 12 
r ~I '"IYe t 
~r ı ,it fe ,

1 
arafıadan akdoluoan 

'%· " er' • ~ İçi IQ te .. 10R mukavelename· 
f 1 Q daı.. 81 ~ıle bu seneki rekolte 

1\· t~1"6ı ey• •yi saı., imkanları ta· 
1 t• ıeQıi l 
~l Utııle 1'" 1 o makla hemen 

· ~ ltrı k Urk ihracat maddeleri 
1 ~ dthiıi ~sınen büyük bir ais 

tı lır 11ıell e olarık yükselmiştir! 
1 ~ıı lar.Q YanlQdı ea ziyade zik· 
ı : olıın şeyler funlar-

t~ ~tıhtıb 
~ .. ~, ı. aı, YiiQ , Tıftik, Fındık 
'~ •tıru .. 

.. . "· uznm, incir ve Pa-, ~ "Oze · 
~I .aı farkı en ziyade çupan ba-

1111 : lrı İı§ağıda gösteril· 
~ 'iu, 
"11 it llcnçe 

I ı~ a, l2Q 11 •ene 17 kurut iken 
. -O ( lıs , p kuruıa , Tiftik 20 
ı ~ ~,,._ k allıuk 17 . 20 ikeo 
' " Ô\0 &dardır . .., lloQı · 
~; dıQtGre bıı l Bıkanınıa beyanatı· 
' 1~ •lııı,11 ~ene tütün ibracatıo · 
/ ~ loıı,, edd Harbi umumi
~,~ ~İt •I olu en müsait ıenelerde 
1 ~~~ lıt,111~~ bedelin fevkinde· 

''tı •oıı: ~t ihtiyacının temi· 
~ 1ıt 01111 ;~b~acı mümkün bu· 
ı, ''kolı ıftık , Yün eski ve 

~ ,~•ııı e l'iit.. O 1 ~ b~1111 k un , züm , odr 
~lldık 'ek !~nıı_ azamı satılmış 

· j t ç.k, 11ı oltc5lnin dörtte üçü 
;r tvk ln•ıhr 
ı' l ~' •iade . 

:lıllt ''i11ı, Dıüsaid ihracat iş 
~ tıa111 n Anadolu köylüleri 

1 ~ jı4 'lıı td •ncak pek ufak bir 
·· 'lı 1 doı,)ı ~ cdebilnıişleı dir . Bun~ 
-1 '~llılııı •• 'tkilatında bazı tadi· 

~ u ... 1 b"k 
· bjıı 1 'vleı Zir u ilnıetce c:İj;ü:ıli· 
· ıjl,~11 Ptıaı •at Bankası ödünç 
· · ."it ''e ,, 11 ::~ geri vermeyen 
/ ~~ ·'11, ted· 1 Yiizde 2 faiz mu 

''1e •ye . 
• te Ilı Y• 15 sen11 tecil 

1 ı.. •11• 'clı 1 ,,1 '' 3Q ~r o IDU§tur. 
IQ il llıl/y . . hi aQk 0 n lırad11ı ıha. 

~ l ı' biın' serıııayesioin daha 
ı~ııı'1ııı'lt i ~Ye faaliyetini müm. 
"lı 'ııı Çııı ırı '"b' r aa1 ııı u ım surette 

tvıuu babsolmak· 

olan melıa!leri şimdiye kadar 22 
aded idi. Bunlarda tozyid olunn
caktır. Evvelki hububat himayesi 
kanunu tadil olunarak bu senenin 
Haziranından itibaren bir kiloğram 
undan 2 kuruş vergi alınmakta 

olup bu verginin hasılı ile Ziraat 
Bankasının himaye maksadile satın 

alma faaliyetinin istikbal için de 
temini istenilmektedir. Mahsus ni
zamnameler ısdarı, ihracat liman
larında kontrol mahallerinin tesisi 
ve ecne hl mütehassıslar celbi su· 
retile lıükQmet ihracat mev:ıddi 

kalitesinin yeknesaklığını temin ça. 
relerini aramaktadır . 

237,000 hek\ıır ziraata salib 
arazi kazandıracnk olan İzmir ci
varında Torbalı kazasında küçük 
Meııderaste yayılmı\ sularının isa. 
lesi ve mecranın tanzimi işleri bir 
sene içinde inkişaf eylemiştir. Mez
kur işlerin 1937 ilk baharınd11 hi. 
tama ereceği hesab olunuyor.Niğde 
vildyetiode Kara su bataklıklarının 
kurutulması işlerine birinci Teş
rinde başlanılacaktır. Pamuk sana
yiinin inkişafı münasebetile Türki. 
yenin pamuğa olan ihtiyacı teza
yüd edeceği cihetle yakın bir zn · 
manda Adana ovasında vasi iskayi 
arazi işlerine z11ruret hasıl olacak· 
tır. Ankara civarındn çubuk vadi 
sinde yapılmakta olup hükumet 
merkezinin su ihtiyacını temin ede· 
cek olıın su bendi inşaatı ilerlemek· 
tedir. Gelecek kışda mezkur bendin 
işlemeğe başlayacağı ümid olunu· 
yor. Bendin inşası masrafının 9,2 
milyon lira tutacağı tahmin olunu
yor. Bendin arkasındaki birikiııti 

gölü 13 milyon metre mikabi sııyu 
muhtevi olacaktır. 

Brezilyanın yeni Berlin 
sefiri .. 

Brezilyanın 

Berlin sefir 
liğioe tayin 
edilen dok· 
tor Mo i.ı: bir 
kaç gün once 
Bcrliae mu· 
vasalet etmiş· 
tir . 
Almanya ile 

Brezilya ara· ' 
eıadaki siyasi münaseb~tıo dah ı 
düzgü•ı bir şekilde tanzimi uğrun 
da yeni sffirdeo büyük hizmetler 
beklenmektedir . 

-------------------------------Büyük bir infilak 

Bu akşam 
Mersin Halkevi sağlık öğUd

ler serisinin ikinci !ayısını teşkil 
eden ve İçel sıhhat müdürü ve 
halkevi içtimai yardım komitui 
başkanı Doktor Remzi Gönene 
tanfıodao yazılmış olan (Zührevi 
h11talıklar nedir , nasıl geçer ve 
bula ş ır , na s ı l korunulur) hakkın· 
da çok kıymetli bir kitab neş re 
ı-Himiştir . muharririni kutlar ve 
bu fayda lı kitaba okurlarımıza 
tavsiye ederiz. 

- Birinci firiikten artan -
Arab sergi şirketi azası Kudüs· 

te toplandı. Şirketi bozmıya ve 
hesablarını tasfiye etmiye karar Mevsimin en büyük muvafCakıyetini kazanan ve herkesin ağzında 
verdiler. dolaşan büyük rejisör c Villi Forst • ve cazibedar artist Megda Sch · 

Yalıııdl o/\ııllarıııa yardım neider tarafından sureti fevkalade de temsil edilen 

Fili!IİD hükumeti Yahudi 1 Sana tapıvoram ı 
okulların• yardım için yeni mek· J • • • 
tebler yapıırmıya 100,000 lira talı· 
sisat koydu; fakat Arablara ! .. 

Eski Enlniyet Müdürü 

Eski Emniyet Müdürii Mem· 
duh'unE dirne vilayetnin Kavak
lı Kazası Kaymakamlrğına tayin 
edildiği haber alınmıştır . 

Garson Mustaf anın 
duruşması 

Genel evde bulunan dostu 
Hamideyi öldürmekten suçlu ve 
mevkuf garson Mustafanın duruş
masına dün devam edilmiş ve 
ıuçlunun gösterdiği müdafaa şa
hitlerinden kebabcı Alinin de 
dinlenmesi için duruşma 27 Mart 
935 Çarşamba güoüne buakdmıt 
tır. 

Hapishane müdürü 

On be§ gün mezuniyetle Ti 
ye gitmiş olan hapishane müdü
rü Hilmi §ırımıza dönmüştür . 

Muhasebei hususiye 
Müdürü 

Osmıniyeye gitmiş olan Mu
hasebei Hu~usiye müdürü Kani 
şarımıza dönmüştür. 

Bir gUnde dört yara
lama hadisesi 

Şabaaiye mılıallesinde oturan 
Bekir oğlu Yakub bir ka.g. ne 
ticesinde Hasan oğlu Numanı 
taşlı, Yar başı mahaJlesinde otu
ran Abdullah oğlu Mehmed de 
yine bir tavuk yüzünden çıkan 
kavgada Yusuf oğlu Dervişi desti 
ile başlarından yualadıklarındaa 
yakalanmışlardır. 

Y ı•ni bir saray yapılıyor 

Filistin bülcimeti yakında 
umumi katiblik için büyük bir 
saray, yapacaktır. Bu işe 5,500 

1 

f 
Filistin lirası konmuştur. Saray, 
Kudüste Alikomıerin sarayına ' 
yakm vir yerde kurulacaktır. 

Grev bitli I 

Irak petroJu işcilerinin dilek· 
}erini şirket kabul ettiğinden 
grev bitmiş ve amele iki hafta 
grevden sonra yine işe başlamııtır. 

Hüsni ... 
Akkd 

Aygırlar getiriliyor 

Vilayet baytar müdürü Adil 
ile merkez sıbhıye baytarı lsmıiJ 
Hakkı ; Urfa '•YIHı Ali Ssibin 
Ceyhandaki çifliğinde bulunan 
hayvanlarına ihsa ameliyesi yap
mak O.zere dün ,Jraya ~itmişler• 

dir . 
Oradan da Mercimeğe giderek 

Adana için ıyrılmıt olan ayglrları 
§arımıza gHireceklerdir . Bu ay
gırlar getirilir getirilmez kısrak· 
lara aşma işlerine batlaaacaktır • 

lstanbul belediye 
mecmuası 

lstınbul belediyesi tarafından 
iki avda bir çıkarılır (İstanbul be· 
lndiyesi mecmuası) nın 123 -124 
sayılı nliıbası çok zengin ve kıy· 
melli bir şekilde çıkmıştır . Ali.
kadar okur larımııa okumalarını 

tavsiye ederiz • 

Bir mucid daha öldü 
Şu gördüğü

nüz adım, Al
manyada ve bü· 
tüa dünya dmire 
yollarında kulla· 
nılan bir nevi 

Almanca operetini takdim edecektir 

ilave - Miki mavuz 
Bugün gündüz 2,5 da umuma tenzilatlı matine 

''Doktor Mabusun vasiyetnamesi,, 
Yarın akşam 

Tanınmış film rejisörü ve yıldızı ( Vedad Orfi) ve arkadaıları tara
fından bir defaya mahsus olmak üzere 

.... Kan•~ 
Piyesi temıit edilecektir 

Ayrıca : 2 Büyük Balet heyeti 
5141 

Gaz,benzin< Mazot Motorin ),Motor ve Makina yağınızı alırken 

her ytırde dünyaca tanınmış, ( Sokoni • Vakum) 
MüstahsilAtı( Develi ) gazını 

(Kanatlı at) benzinini 

( Sokoni- Vakum) motorinini 

(Timsahlı) 

(Sokoni) 

Yağlarını (VAKLJM O l L 1 l\Gargoyil yağları) 

'' (Sokoni- Vakum) ,, 
Markalarını taşıyan Tenekeli ve Dökme mallarını isteyiniz . Çünkü 

paranızı en temiz mala ve en eyi ve sağlam nmbalaja vermekle tasar· 

ruf ettiğinizi 

2 

göreceksiniz . 

A O A N A Selinik Bankısı aırasında 

Muharrem 
4987 

Bu akşam 

Hilmi 
12-20 

§ Ömer oğlu Süleyman, Be
kir oğlu Mustafa, Hıdır oğlu Meh· 
med ve Mthmed oğlu Mustafa 
yekdiğerleriyle kavga ederek 
bunlardan Ömer oğlu Süleyman 
Bekir oğlu Mustafayı ve Mclımed 
oğlu Mustefa da Sülcymanı yara
ladıklarından hepsi de yakalan
mış ve talıkiketa başlanmlşlır. 

Kadidide at koşuları 

tazyik f ı reııi icıd 
eden ve geçen· 
lerde 81 yaşın· 
da Almınyanıa 

Alsaray sinemasında 
Nisanın yirmi birinci Cuma gü· Nort Havzen şeb· 

aü Kadirli kazasında at koşuları I rinde ölen Burono Kunse adın·~ 
ya?llacağı bildirilmiştir . da bir fen adımı idi . 

~----------------------------------,------------Berlinde hava taarruzuna karşı 
tecrübeler 

. . . 
liır kuç giııı öncd JSalınıle hüyiik huva manevraları olmuştur . Ba 

mnn~vrela•d.nn önce lınlkın zehirli gJzlar<lan korunmaları için alınan 
tertıLot oı nsında r~siınde görülılüğü giLi bazı caıl<lt!erd.e hususi bomba 
t~crühe tahribatı tin yopılmıştı. R~snıimiz böyle bi lıavn taarruzu esoa· 
s.mla sokaklnrın bomba yıkıntılıırile geçilmez bir hal alma~ı ihtimaline 
göre ittihaz edilecek tedbirlerin provasını göstermektijdir . 

Saygı değer seyircilerine yeni bir fedakdrlıkla iki film birden 

taktim ediyor 

1 

Coşkun 
.Mümessilleri 

Gene Raymond - Grettci Yong 
Fevkaliide heyecanlı ve en temiz bir aşkı söyleyen bir film 

2 

Meksika fahişesi 
Mümessili: Jan Mak Bravon 

A11anlıir lıeyecanlı film 
Pazartesi günü eaat 2 de 

Coşkun ve 
Meksikalı labişe 

Gelecek pro6r•m 

Asri talebe • Mümessili Ramonnuvaro 
5134 

------------~------------------------------------Gürbüz Türk çocuğu 

Ankara Himayei etfal cemi· 
yeti merkezi tarafından butınlan 
(Gürbüz Türk çocuğu) mecmuası· 
nın 99 uncu sayısı da bu defa 
kıymetli yazarlarımızın zengin ya-

Kadirlide tarla fareleri 

Kadirli kazasının bazı köyle· 
rinde tarla fareleri çıktığı vi!iye 
te bildirilmiştir . 

zılarile çılc.mı§tır , Tavsiye ede· 
riz . 



( Tflrk Sôr:tl) 
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Uçler toplantısı 
bitti . 

- Birinci firtikdcn arları
ıbit ve miişahede eylemiıler · 
ir . 

Paris : 23 (A.A) - Suviç sa· 
20,20 de Romeya hareket et 

ittir . 
Paris : 23 (A.A) - Frao11z 

'~bini tetkik edecek olan ulus 
r de,neği konseyinin mezkur 
onıey baıkaoı Tevfık Rüştü 
rıs'ın muvaff ekatt kayd ve 
rtile Straze konferaa8ındın 
ura toplanması lcuarleştırılmıt 

r • 
Berlin : 23 (A.A) - Bitler 

Jıbaden · den buraya geJmi§ · 
. 
Paris : 23 (A.A> - Coo Say. 

, Mussolini, Laval mülika 
ile NiPanda Strazada olacak· 
. 
Vaıington : 23 (A.A) - Ruz 

it ile müpvlrleri hah hazuda 
erikanm Loadradaki sefiri ta. 
ndan AYrupanıo vaziyeti bak. 
da verilmi§ olan nporu tet
etmektcdirler • 

Adana Borsası Muamc:'leleri 
PAMUK ve KOZA 

---------.=-~--=- Kilo .Fiyaıı 
Cl "Sİ En az En çoL.. 

~==S;i:::. = K. S. 

Piyasa parla!!• ,, 30 35 
Piyasa lf'mizi ,, 
iane I 
iane il 
Eke pres 
Klevlant 

YAPACI 

Satılan Mikdar 
Kilo 

, __ B~ey~a_z ___________ , ___ ~~-ı ----=---~------------• 
Siyah • 

Ç 1 G t T 

Ekspres ~ 
•~iane ---=-- _ =--• 

Yerli "Yemlik,, 
,. "Tohumluk •• 

HUBUBAT 

Kuo yemi 
eten tohumu 
akla 

Si sam 

· Kttryesi 

ı Bebeli 

)) 

)) 

,, 

,, 

)) 

" 

,, 

Seyhan defterdarlığından : 

Cinsi 
Müşterek 

tarla 

• 

• 

)) 

• 

" 

)) 

Miktarı 

Dönüm Zürra Hududu 
Sabık ihale beJeli 

Lira Ku. 
2750 ()() 250 Temamı Bekir ve nehri Ceyhan ve yol ve 

60 )) 

60 
" 

120 
" 

200 )) 

120 c 

3 

40 • 

tarik ile mahdut. 
Şarkr1n ve garben çopur Ali oğlu 1010 00 
llalil şimalen göl cenuben Ab-
dulhh ile mahduttur. 
Ş. şif garben Halil Ş. Keleş ağa 1010 00 
C. Mulla Abdullah ile mahduttur 
Ş. Sakallı Mığırdiç C. çitlik hu· 1300 
mayun Ş Kara Ömer tarlası 
cenuben hali ile mahduttur. 
Şarkan çifiik humayun arazisi 2100 00 
garben beye Ş. nehri Ceyhan C. 
şif ile mahduttur. 
Ş. hazinei celile Osman veresesi 600 
Ş tariki am C. kara Bekir ile 
mahdut tor. 
Şarkan tariki A.m garben hazi
nei celile· ş imalen ve cenuben 
Adana yolu ile mahduttur. 

102 

Ş. Nehri Ceyhan O.sahih senet 400 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

şi malen Veli ile mahdut . 

Yokarıda cins ve evsafı yazılı emvali gayri menkule bedelleri 13 taksitte alınmak üzere 19-3-935 
rihinden itibaren 15 gün müddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan 4-4-935 tarihine müsadif 
günü sant 15 de nçık artırma ile ihaleleri icra kılınacağından taliplerine % de 7,5 teminat akçalerlle 
Milli EmlAk idaresine müracaatları ilAn olunur. 5128 21-25-29-3 

Ameıika hükumeti Almanya
kararı ~hakkında her hangi 

r trıe.bbüıte bulunmağa karar 
ımemış oldutu gibi bir teşeb
lte bulunmak iattdiği takdirde 

.... alih Efendi Gayri menkul malların · Seyhan vilayeti Daimi EncBtt1'4 
açık artarma ilanı ..... ·= .::ı .. 

.o ~ üz kırma ,. ·-------------· 
trtebbüsün ıekli ne olacağmı
teabit etmiş değildir . 

::ı::::: Simit .. 
0 c:: "° Cumhu.:.....r-iy_e_t-------•------ıı--------_.:.-

Ç2~ -
N ::ı " C> ----r;: .. k 

Fakat Alman - Amerikan 
" UUZ ırma " 

aabedenameainin ihlal edilme· 
e k1ttı protestoda bulunmuı 
ıaıunuo tetkik edilmekte ol· 
p temin edilmektedir • 

Ef ganistanda 

Alfa ,, 
Liverpul Telgraflan 

24 I 3 I 1935 
Sanı im 

Mart Vadeli 6 
Mayıs Vttdeli 6 
Hazır 6 
Hint hazır 5 

Kambiyo ve Para 
l~ Beokasından alıomı~ur. 

Pııne 

29 -Liret 9 61 
Rayşmark 98 

24 
l 

Frank" Fransız., 12 05 
45 Steri in •• foe:iliı: ,, 601 25 
33 Dolar ••Amerikan,. 19 \so 

Nev ork -ı:o- 86 Frank "lsviçre., 
-h~dfirllkknar~n- ı~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~• 

miryollar inıası • 1 
11 - Memleket aanayinin bi

i ve ihracatın tezyidine ça
aaı. 

12 - Adli1cye istiklal veril· 
Hİ ve müdahaleden kurtarıl · 

13 -Maarifin neıir ve tamimi
mDmküa olduiu kadu çalıııl· 
il . 

{ Fiıanı Efgan ) gazetesinin 
ö burada bitti . 
Buna bitaraf gazetelerin mü
lalannı ilive etmezsek nokaan 

Efıaaiıtan bir 111rdan beri 
ndHtan ile Çarlık Ruıya arası•· 

.. Etı tampon,, nzifeıini ~örmüş· 
ki "tıkac memlelcet,,anlammda . 

r • Bu yüzden iki nüfuz ıruıada 
11,anmıı durmuıtur . Bu yüzden 
cehalet ve taassup yüzünden 
tiyaaeaı bir türlü düzelememiş· 

r . Aıiret yaıayı§I devam etmiş 
erkezi birlik iyice kurulamamıt· 

• Efgeoiıtana bir iki kuvvetli 
kümdar gelip itleri az çok yola 
ymoılarsa cıa aonrm düren yine 
almuıtur . Şimdi İtalyaya çe

mit olın Hklt Kral Amanul· 
D babası onlardan biri idi . 
la da o yolda çalıımışh . 
ak ecnebi entirikal.rı dahili 
let ve feaad yüzünden o dil

i bozdu. Bir kaç yıl evvel ıa· 
m isyanı ve Nıdirıabm gel· 

esiyle neticelenen bu bıdiseler 
ıete okurları auutmamıı olsa 
rektir . 
Nadirıab nizamı iadeye çalıı· 

• Mutedil bir ıiyaaa takip etti. 
ıket ıuik&1tt> uiradı • Şimdiki 
enç Kral babasından kalan bn"u 
et adamlariyle 7ine o yolda gicli-

orsa dJ yeni fırkanın programı 
aba iıleria düzelemediğini gös. 

eriyor. ır , • 

ersin GUmrUk muh•· 
aza mlldUrlUaünd&n: 

l 

( 

. . 
) 

' - .... ) 

llakiki Grip ilAcmı bulılum 1 Birinci sınıf eczncı ColAl Ergun 
beyin on iki senedenberi yeptıgı ( Nevrozio ) Grip hostalığının ye
gAno ilAcıdır. Kalbe katiyen zararı yoktur. 

Beı , diş ve rômatizma ve bel ağrılarını hemen kesen Novrozini her 
halde alınız. 5137 

Dahili hastalıklar tedavihanesi 
Belediye keşfi 1314 liro 35 ku -

l 'balosi 20-3-935 ıü· ı Şaramıza yoni gelmiş olan Joktor Tnldt, bu kerre fstiklAl mektebi 
:;

0 
ui~ ~ılocnk olan Alakilise a· j civarında doktor Süleyman Sırrı muayenehanesinde her gün öğleden 

kolu inşasına talip çıkmadığın~an 1 sonra hastalurmı kabul f2tme~e başlıımıştır.5104 7 -30 
A 'h l ı·oin 2-4-935 sah gu- ,., 

,.,ı 1 a es k 1 • p l .. 1 . r 
15 

Qe bırakıldığı te rar azar ve sa ı gun erı ukarayı parasız bakılır. 
fi saat , 
an olunur ' 

Dosya No. 2467 -34 ninJen : 
AJaoa icra memurluğundan : ı - Adana istasyon caddesi üzerinde i~şa eJ'.lecek ilk mek~. 

. Açık artırma ile paraya çev- dokuz bin llokuz yüz nlli) lira keşif <lutarı ıle ek.sıltmeye konul• 
rılecek gayri menkulün ne oltluğu: Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 
llankurbunda yemini Mahmud paşa A - Keşif hüllsası . 
vakfından binde yüz para muka - B - Proje resimleri 
tanlı Uoğcıl oğlundan metruk 21 J ı C - Hususi şartname 
0 a .' . bir bap hane maa han ve D _ Mukavelename 
Yenı ıslftsyon caddesinde Doğru-
lı:~ r~brikasına bitişik birbirin~ gi- isteyenler hu şartname ve evrakı 
rılır ıki dükkdn başmühendisliğinden alabilirler. 

2 f' k · t 935 · N. 21 rı"ocı' po 7 ar gu .. nü saat oO Gayri menkulün bulunduğu - ~ sı me senes ı ısnnınıo ., 
mevki,mahallrsi,sokeğı,numarası : vildyet daimi encümen imle yapılacaktır . 
Ho.nkurbu mshellrsi 3 - Eks:Jtme kapalı zojr! usulilo olacaktır . .. dl~ 
Takt:r olunan kıymet : hane 4 - Eksiltmeye ginhilmek i~· in ( 2996) lira ( 25 ) kurut "ik-" 
mnıı hııo 8000. Dükkdnlur 1400 vermesi ve Nafi' başmühendisliğinılen tastiklı fenni ehliyet ve~_..llMlr.il 
lira Ticaret OJas·nan içinde LulunJuğuınuz seneye ait vesikasını gö• 
Artırmanın yapılacağı yer.gün,saat: lı\zımdır . • ,.., t_f• 
25.-4 - 35 porşcmbe S. 14-30 5 - Teklif mektupları üçüncü mnl<lede yaz~lı saattan .bar ~ 

l - İşbu· gayri menku!ün ar- vel VilAyet Daimi Encümeni reisliğine vorilecektlr. Posta ale g6~ 
tırnıe şartnamesi 23 -3-35 ttlri hin lecek mektuplar da nihayet ü~1üncü madueJe yazılı saata kad•~~ 
~en iti~ar~n. numRra ilo Adana olması vo tış zarfın mühür mumu i.le eyice kapatılmış olm••:._~ ...... r 
ıcrn dıurcaının muayyen numa- Postada olan gecikmeler kabul edılmez.5131 22-25 
raaında herkesin görebilmesi 

Belediye İçin e~ıktır. llAnda yazılı olanlardan 1 
fazla malftmat almak istiyenler,itbu 
şartn~meye ve. 2~6~ dosya nu- . . • Jl'o 
mare~ıl~ memurıyetımıze müracaat 1- Adanada Atatürk parkı etrafı , beyetı feonıyedeki 
etmelıdır · üzre tahdit edilecektir. 

2 - Artırmaya iştirAk için yu· 2-Bu işin bedeli (4442) lira 8 kuruştur. ~ 
karıda yozıh kıymetin % 7,5 nis· 3-lstekliler bu işe ait evrakı bedelsiz olarak bey'etİ f 
betinde pey akçasile veya mi1li d~n alabilirler . ~ 
bir Bankanın teminat mektubu 4-Kıpala zarfla eksiltme 9 Nisan 935 pazar gtiDÜ dal-' 
tevdi edilecektir . (124) mende saat on brşt~ yapılacaktır. 

3 - lpotok sahibi alacaklılarla 5- Eksiltme kapalı zarfla olacaktır. 
diğer ~lAk~d~rların ve irtifak lıak- 6- Mutakkat teminat mikdarı (333) lira 15 kuru§tor. ,ddf~ 
k.ı sah1.plerının gayri menkul üze· 7- istekliler şartnamesinde yazılı evrakı ibraza mrcba~ 
rındulu haklarını hususile faiz ve 8- Teklifler 935 senesi nisanının dokuzunda ,arta•ID SiJf 
masrara Jair olan iddialarını işbu zılı vakitte daimi encümen riyasetine verilecektir. 
ildo tarihinden itibaren yirmi gün 15-21-25-29 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu si
cilile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmr.sındon hariç kalırlar. 

4 -Gösterilen güntle artırmaya 
iştirAk edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu maltlmatı 
almıt ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 -Tayin edilen ıamonJa gay
ri me11kul üç defa bağrıldıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir.An
cak .artı~ma bedeli muhammen k:ıy
metın yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüç-
hani olan diğer ~lacaklılar bulu
nup ta hodol bunların o gayri men 
kul ile temin edilmiş alMaklar ının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 9-5-935 perşPmbe 
on beş gün daha temdit ve J 5 ci 
güni.i ayni saotta yapılacak artır

mada,bedeli sutış isteyenin alocağma 
rüçhanı olan diğer aloçaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş aln· 
cakları mecmuundon fHZlaya çık-

mak şartilc en çok artırana ihale 
rdilir. Böyle bir bedel elde edil-

1 - Nisnn - 935 pazarte8İ günü saot dörtte 
belediye meclisine ait ruzname aşağıdadır . İldn olunur. 

1 - 935 yıh belediye varidat ve masraf bütçesi. 
2 - Fasıllar arasında münakale. 5138 

mezse ihale yapılmaz . Ve satış l 
telebi diışor . 

Tarı us Beledlfl 
liQinden : . . d• 

Tarsus parkı ıçıo • 
büfo 935 aıınesi ttaıira• .. 

.. . -·· dan itibe ·' ~ıtı iki .-:!: 
icara verilecektır • 3ıın -

li " ';/" ,, ' muhammon bede 1 
935 senesi Niıeo •1:• .,at. • 
pazar günü sa.at te5 edi 
ma suretile ıbal tse ti 
teliplerin belediJelll -'il' 
eylemeleri.5139 

6 - G&yri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhsl veya 
ver ilen mühlet içinde parayı ver· 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifte bulunan kimse arzetmiş olıJu
~u bedelle almığa razı olursa ona, 
raz' olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle a.rtırmııya 
çıkarılıp en çok artırana ihale edi
lir. iki ihale aresındaki fark ve ge
çen günler için % 5 ten hesap olu. 
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca ı I 
h.ük~e . hacet kabıaksızın memu- p a ron • 
rıyetımızce alıcıdan tahsil olunur 1 111• 'I• 
Madde ( 1~3 ) . · Boş yere harca rli -

Emval ı Gayrı mer,kulenio yu- !.~c::ıy~a:c~a~k.;s .• a.n_.Y .. •~~ 
karıda gösterilen - _ tarİ · 1 -""~~ 
hinJe Adana icra m~mur -
iu~u odasında işbu ilAn ve gös
terılen artırma şartnamesi ılo ire
•ınde satılacağı il4n oJunur.5136 
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