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Parlamentolar konferansı hazırlıkları Ziraat Bankası Dün Mersin Bir Tehlike Atlath 

Konfe~ansa 37 devlet geliyor Kredi kooperatiflerine 
ne kadar para yerdi 

Yiı1e Bir Ya]ıo·ıı1 
h Oldu 

Mura~~aslar arimd~ınmış siyasi şahsiyetler de var A11kara - Zimat Baııkasında11 
alman malumata glirt' kredi koope· 
rntiflrriuin adedi 355 tir Koopera
tiflere yazılt ortakltırm sayısı (J08;6 
dir. Butılarm taa/zhtit eltıkieri ser
maye miktarı yedi milron lirnJ'l bul 

İtfaiye aepolan tamtakır olduğundan su da ~ulunama~ı 
Parlamentolar birliği umumi kati;tikbürosu 
da konferans münasebetile lstanbula geliyor 

Gümrük hamalları, halkın gayretile kovalar 
la su taŞınarak sirayet etmeden söndürüldü 

lstanbul I •ltususi•-=-
Bll sene lsta11bulda açılacak 

010
" bey11t1mild Parlamentolar kon

feransı irin, lıer pazartesi vr. per· 
ş~ııbe l!Ü11/eri Dolmabalz(e saraymda l 
kı lıususi dairede top/onan Türk ı 
J!rubu idare lıeyeti, dün gtne topla· 
llarak bazı lıazırlıklaTda bulunmuş
lardır. 

J(onfera11sa iştirak için gtlecek · 
37 devlet muralılıaslarına oturabi
le~ekltri bütii11 otellerde yllzde yir
~ıid~ll J'Üzde kırka kadar ucuz f iat 
emm edilmiştir. 

M Btynelmifrl parlamentolar bjrlilfi 
T~rk gıubll reısi Necip Ali bqdir. 
f1~ıdiki /zaide Av111pada bulu11makt ''· Fakat eylül iptidalamıda 
sta11bula gtlectldir 

Konferans P4 •eylülde toplana
caktır. Ko11feransa iştirak edecek 
ola11 Japo/l muralıltas lıtJ•etinilı 'lis
tesi gt/miştir. 

Her muralılıas lıeJ'etin listesi 
gelmeden evvel, lsta11bula bildirilmek 
tedir. 

Devleller/11 muralılıas lıtJ•etleri 
arasmaa dört beş kişidm ibaret 
ola11ları bulu11du~ll rribi ;·edi on 
/. 6 ' I 1 

ıatta yetmiş kişiye kadar olanlar 
da vardır. 

En kalabalık muralıhas lzeJ'eti 
şimdiki halde FTansanmkidi' 

Japonyada11 yedi meclisi · mebu-

Dün saat dokuzda Kara-sa11 azası beş te aran azası murah· muştur. Ba11ka11111 bil .sme içinde 
lıas olarak gelecektir. Fronsanm 1 kooperatiflere açtılfı kredi beş mil· 
J'tlmi, kişi/ık muralılıasları arasm· J'Oll /mıdır mnncı zadelerin istasyon cad-

d k fil
. . ~ · . /{}3J se11esi11de kooperatijleıilı desı' u"zerı"ııdekı" demı·r ve çı'men a, pe · m ı um sı)'ası şahsıyetlu adedi 341, ortak adedi 34070, koo 

vardır. peraliflere bağlı köy l'e kasabaiarm to mağazasının üst katında 
Bunlardan oıı yedisi konferans adedi 1437 idi. sı·r.nıaJ•l ler i ise diir.t bulunan yine Karamancı zade-

/o rey ltaklwıc srıldp esas muralz· l /, · · n3:ı ı ı d mr11 • mliponda11 fazla dt.ğildı. ''"' j ere nit evin çatı arı arasın an 
ltastır. Dığederi de konferansa iş• so111111da ba11kaııın kooperatıflere I bir duman yükselôigw i görülmüş 
tlrak edeceklerdir. J'Dptı/jı ikrazat iiç bnçuk. milyon, 

Fransız muralıllaslaruıda11 otu· kooperatifleriu ortoklarınrı yı plı/fl ı ve derhal söndiirillmcsi için la. 
zu ayan azası, kırkı mebuslar mec- ikrıızat ise yed buçllk milyon lirayı zınıgelen tedlıirl•'r alınmakla 
/isi azasmda11dır. gtçiyordu. beraber itfaiyeye de haheı ve· 

Fransarım eski maarif 11azırı M, 
R11sta11, sabık elrilerdm M. Anrı 
Bera11jr, sabık na;.ır/ardan M. Pal· 
mad, M. PaJ!aııo ve Fransız Sos;·a
l:st liderltrindl'll M. Rönodel, gele
cek Fransız muralllras lreyeti ara
sındadır. 

Bımdan başka Fransada Sta 
viski rezale{i tahkikatını yapan par
lıı111e11to tahkikat komisyonu reisi 
M. Oermi da nmralılzas olarak 2e· 
ltcektir. 

24 Eylülde Yıldız saraymda a· 
çılacak olan knnf~ransa, iştirak t:· 

edeceklerden şimdiye kadar tam ;170 
azamn listesi J!tlmiştir. 

Konf trans memleketimizde olaca 
J!ı iciıı, bu sene biz davet vazijesile 
mükellef bulunma/dayız~ 

- So11u iki11ci sa~ıfııda-

Cüzzam hastalığı 
Sıhhiye vekaleti tekzip 

ediyor 
Ankara 1 cA A> - Sılılzat ı•e 

içtimai nı11aveT1et vekôleti11de11 ; 
29 Temmuz ta1 i/ıli son Posta 

gazetesi11de lstaı~bulda tam ıl~!Jıüz 
cüzzamlı lıastalmı serb'est dofrıştığl 
lıakkında /zir bir fSasa isti11at etmi· 
ı•erek 11rşrr.diltm /ıavadis tmuwu11 
asılsız ve urdurmadır. Verilm bu 
malümatm yalall olduUp. ıltin olunur 

rilmiştir. 

İtfniye nrndaki mesafo ya
kın olduğu için çabuk ydişmiş 
ve yangını haber alan vali ve· 
kili Atıf polis müdürü Ata Be
lediye reisi Mitat Fırka vilayet 
heyeti reisi Necip Mecit beyler 
de gelmişler ve yangının sön· 
dürülmesine nezaret etmeğe 
bnşlamışlardır. 

Su l'ok 

Fakat yangın ne ile söner 

Hindenburgun Sıhhi vaziyeti fenalaştı 

Alı11aı1)1ada endişeler artıyor 

İkmal imtihanları nasıl yapılacak 

Vek<tlet yeni bjr }(arar \7ercli 

imtihanlarda komisyona sımf muallimleri ~e iştirak e~ecek 

M. ff itler bütün nazırlan Berline çağır~' 

1 
disine verilen raporları dinfo
mişti. Fakat birkaç gündür 
rıhvnli sıhhi~·esinde müşahede 

Pdilmekte olan zaaf dün gece 
arttı. Bu zanf mar•'şalın ihti
) arlığı hns<'bHe ciddi ı•ndişele .. 
uyandırmaktadır. Doktorlar 
hergün mnntaznm rapor neşre 
deceklerdir . 

im ti
.gelecek 

Fen bilgisi Türkçe ve Edebiyat 
hanları sualleri vekaletten 

.JJu stne, haziranda yapıla1I ba· 

luı_lorya. imtilıa11lar111da talebe11i11 mü 
ltım bır k~smı muvaffak olmamıştı. 
Muvaffakıyet 11isbeti yüzde 25 . 

J! . l 
eçmLJ'Ordu IJu netiunin birrok 

/JJpleri d ~· se-
. va~ ı. Meselll sımf muallimi 

ilin kendı taldıesinin imtilıanı11da 
bulullnıaması bu sebrp/erden biri id" 
M ı .r 1

• t. aa~ıJ veklileti yaptıtı tetkıkat 11e-
ıces11ıde tl'lülde J'apıl '· b k · t ., acall a ·a/orpa 
ım wanları içill mülıim '·-
vermi · Mır,arlar 

ş, penı bir şekil tesbıt etmi ti . 
Bu hususta ı · ş r . , ıse ve orta mek-
teplere bır tamim gelmiştir. Evlülde 

gisi, 1 tirkçe ~·e edebiuat sllalleri ka· 
palı zarfla Maarif vekliletindtn ge· 
le~ek l'e. bu derslerin imtihanları tah· 
riri olacaktır. DiJ!cr derslerin imli
/zan sualleri, evvelce tespit edilen 
sual lislesitıdnı intihap edilerek im
tilıan yapılacaktır. Lise ve orta mek 
teplue J't.lll talebe kayıt ve Juıbıılü 

20 ajfu tosta başlı.racak, 30 af!llS· 
tosta brtec.ektir. 

Ankara ...l ilk mektrpler başmu
allımlik/eflniıı kaldırılfıcaf!ı, kıdem 

zamlanmn ltijfvedilerrl!i şayia/an 

maarif erkônmdan saltilziJ•et/i bir 
zat : yapılacak bakalorya imtı''ıa 1 d • ,, 11 arın a 

s1111/ muallımlerı kelldi tal"b l . "- röy/t bir Şf'Y düşü11ülmemiş-
• • " e erımn 
ımtılıaıılarında bulunabilecekt .,, tir.> eledi. 

Tapu teşkilatı islah 
ediliyor • 

k f'.I . tr. ve- --------
u etm bu kararı lıer tarafta mem-

ııu 111ytt u l'a11dırmıştır. /mi/zanlar 
l ej'/ü/de başla11acak ve 20 ey/ıil~ 
kadar devanı edectktir. Jf rr imti!ıa11 
arası11da ikı gü11 fasıla bırakıla. 
c~kf ır lmtıltanlar, ders muall/nı/e
'111~11 de iştirak edecrti, mektep ida· 
rtsı tarafında" s çilecek bir encümen 
tarafından yapılacaktır. Bu tllCÜ· 

me11~ mektep müdürleri riJ'astt ede· 
ctklır. imtihan su:ı/Jtrindeu ftn bil· 

Ankara Topu müdürlülfünre 
ye11i bir t. p ı ftşkiUil ltıyilwsı ha· 
zırlanmaktcdır. Bu lfırilıa ile tapu 
teşkıllttı cezı i surette islôh edilmiş 
olacaktı,. Yeni taptı sicilleri tatbik 
edilmiJ•t1ı ; erlerde de grup teşkilli· 
ima mütenazır tapu müdürlükleri 
ihdas edilecektir. 

Mart~al Hi11dmb11rg 

Berlin 1 (A A)- Alman a· 

jansmdnn : 
Birkaç aydanberi mesane· 

sinden rahatsız bulunan Reisi
cumhur Mareşal Hindenburg 
iyileşmiş ve v~zifesini vücutça J 

ve fikirce salım olarak görme· I 
ğe başlamıştır . Daha dün ken-

Almanyada 

t-lücum kıtaatı vazife 
başına (:nğnldı 

Berlin 1 •A.A> - Milli SoSJ'a· 
list lılicum /ula/arı erknm lıarbi;·e 
risi M . l lilze 11rşretliğı bir emri 

y~vmide ltiicum kdalarmm nıezımi.· 

ytlinin bittiği ve Milis lıizmet/erin7n 
başladı/!llll bildirmiştir. 

Berlin 1 (A.A) Havas a· 
j:ınsmdan : 

Başvekil M. Hitler Reisi· 
cumhurun nhvoli sıhhiyesi hak 
kındal<i ımdişcli haberi er üzeM 
rine bütün nazırları Bcrline da
vet etmiştir. 

Londra 1 (A.A) Router 
ajansı Berlinden haber alıyor; 

Reisicumhur Hindenhurgun 

sıhhi vaziyC;tinin ciddi endişe· 
ler uyandırdığı resmen bildi
rilmektedir. 

Hükumetimiz 

M. Hobinsonun ailesine 
iki bin 1 ngiliz lirası verdi 

lo11dra 1 cA.A > - Avam kamara 
sında sorulan bir suale cevaben M. 
Etlen 1 ürk hükfimttini11 müteı•ejfa 

M. Robl11sonu11 ailesine bir meblalf 
vermeyi dtrltal ve ktudi arzusile tek
lif ettiJ!i11i ve ikibi;ı /11giliz lirası 
verilmiş o/dutunu bildirmiştır. 

kibrit değil ki üflensin. Mutlak 

su ister. itfaiyenin çahşmasi 
hiç bir netice vermiyor. susuz 

yangın söndürmeye uğraşma· 

yı da dün gördük. Arozozdaki 
su bitti. itfaiye otomobilleri 

vızır vmr şehrin dört bucağın -

dan su arıyorlar. Su dP-polarm. 

da ihtiyat su bulundurulmndı· 

ğı da anlaşlldı. 

}'rrngw lniyıiyor 

Yangın olanca hızile geniş· 
liyor. Çatıların her tarafı tu
tuştu bütün o ada büyük teh

like içine girdi. Civardaki evler 

mağazalar büyük heyecan ge

çiriyor ve hatta bir kısmı eşya· 
sım da dişarı çıkarmaya baş· 

ladı, Büyük küçük yangın ye· 
rine toplnn:ın binlerce insan 

arozozlnrm su getirmesini bek
liyor 

R orwla r ya ngm l11lumbalar1 
imdada yetişli 

Tehlike hüyümüştü. Mağu
zada çalışan çimento amelesi 
gümrük hamalları çok büyük 
gayret ve fedakarlıkla işe sa
vaştılar. Denizden kovalarla 
mütemudiyen su tnşıyorl:ırdı. 

Selii_nik bankasından getirilen 

yangın tulumbaları da alevler 

içinde sıkılınca mahsur bir sa
hada kaldı ve yangının gümrük 
hamalları ve balkın candnn ça· 
lışmasifo önü alındı. H:ıv:ı da 

müsaitti. Rüzgar olmadığından 
:ıtcş civar binalara sirayet et· 
medi Aksi takdirde bütün is· 

tasyon caddesi ve orada ·bulu· 

nan mağaza ve evler temame11 
yanal>ilirdi. • 

}' a "!Jl m ıı sebt!bl 

Yangının ne suretle vukua 
geldiği tahkik edilmektedir. 
Yukarıda da yazdığımız gibi çab 
arasından çıktığına göre bina 
dahilinden olmayıp hariçten dü· 
şen bir nteş parçasile çıkmış 
olması da muhtemel görülmek
tedir 

Yanumın yapl<{Jl hasar 

Yangın etrafa sirayet etme 
den önij alındığı için ancak bi
nanın üst katı yanmıştır. Vak 
tında yetişilerek ev eşyası da 
bir zarara uğratılmadan kurtn

rılmıştır. Binadaki zararın 
dn dört beş bin lira kadar oldu 
ğu söylenilmektedir, 
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Bu da Bir Haber lzmir Panayınnda !Abdülkerim Yine Sahnede 
KayserAlman tahtıı1amıçıkacak 

İngiliz, Yoguslav 
İtalyan pavyonlarl 

Hitler ltalyaya kaçacak sabık Alman İm· 
parotoru VilhelmAlman tahtına dönecekmiş 

hıaıir - ırnnavır lıa-. ) 

zıdıkları lıararetlt~ d~vam : 
etli)•or. Panayırtla paV)'Oll l 
lar lwr giin biraz clalıa 

çoğalı~· or. lngilizler pa
nayır sahasınd<ı gayet şık 
hir pa v~·on yaptıracaklar - 1 

dır. Yugoslav v..~ hal)'ll n 
tüccarları !.!erıis mik \'asta 

Loudra - «Ue,·li ile . ., 

rald gazetesi Berlin mut.a 
birinden ;ıldığı bir ha beri 
ueşretmek ledir. 

Muhaltir ayni zamanda 
HollaıuJada «Durn» şato. 

suncla münzevi bir hayal 
yaşayau Alınan inıparalo

rurıu da ziyaret etmiş ve 
bu husustaki intibalar11u 
gazP.lesirıe yazmıştır. Mu 
habir diyor ki : 

Şatoda sabık Kayserin 
en yakınlaranda11 olan Haş 
katibi ile göriiştiiıu. Bu 
zat bana t.l~di ki : 

- imparator ı 4 kAnun 
evtılde Berline dönerek 
tahlana oturacaktır. lnıpa· 

« - il illt~ r mevk iind- cok • 
çok iki ay daha kalaLilir 
ve nihav•~l iki av ~onrP. ., . 
Almau\·adaki a~ked kuv-.. 
vetler il itleri dt~ vi rerek 
imparatoru gt ~tireceklerdir, 

Askerler UiLlt~ri öltlfirmi. ' 
yece~lc•r, k~11disiuin hat
' 'ava kacmasına · ıuii~aaıle .. . . 
edeceklt~rdir. 

Fon Papene gelince : 

C..J • .,; 

pantı)'trda y .. r almışlar-
dır. Oemir Sa it hey is
minde bir z:tl panayırda 
Lunapark yaptırmak islt~ 

mektedir. 
Panavırı ~~znu~ k ici n 

o, yerinde kalacak ve Pa- · • · 
~olcu tarift>leri fev '\alatle 

pa ile daimi surell~ iyi 
elverişlidir. Diyar bek ir-

ruiinas~~batı muhafaza •~de- ,ı 1 . 1 . 1. 1 . . uen )il' VO CU "H ıp ere - , 
Ct~ktır. Aynı zamanda bu ., . h r; 

.. k .. 
1 

. . F me olarak 17 hra verrnek-
gun u •arıcın~ nazırı on . .. . "'. . le paua \'ırı gorf'cekt11·. 
Nurallde vaztftısmde ka- 1 1. • 1 ·.ı · 1 · 

ıı ıısar ar ıuaresı znur 
i laca~ ve Alman~· aıun mil-
ı~tleı· cemiv~line dönme-.. 

panayırı için siğara Vt' 

rator Herline belki rasrui sini eshabıhı hazırlaya-
likörler yapacak ve 
tacaktır. 

sa-

bir da velle veyahut da vel caktır .» 

siz gidecektir.» 'ı=====~-==~=----
Haşkalibin bu süzlerini f llistinde 

hayret etmeden dinledim. , Çocuk Bakıcı Mektebi 
Çünkü Alınaııyadaki talı- 1 Yahudiler arasında llimayt>i eıfal c.ınıiyrıi 

Himayei Etfal 

Şarki Turkistan~a Bir iatilil İçin ~~ahşıyormuş 
Hıristiyan kızıyle sevişen Abdülkerim 

şimdi de Japonlara alet oluyor. 

S<•n posla ile gt>len ga
zel~ler Ahdiillaamitlin lo . 
runu olan .~ bcHilkerimin 
~· i llP. J a pou la rırı ~· a rtl11u i y
le Sarki Tiir~islarıda \' P.ııi 

~ . 
bir ilılih\I hareketine ltışeb 
biis tılliği ni laa ber vermek 
l'~ 'lir. 

A htl ii 1 k tıri m Cinlilere 
• 

isyan e.derP.k ayn VP. nı lis 
1 a k i 1 h i r c u ili h u r i ~· el k 11 • 

ran ~arki Tlirkis&ant.la 
hir ihtilal cıkarma~ icin 

• • 
buıulan biı· ay evvel lH~-

raherintle allı Japon zabi
ti olduğu halda gizlice Tür 
kistana girmiş ve hall,ı 

is\'ana tesvik etmiştir. 
' li 

Japonyadau yardım gü. 
rtın hu Sf"'rg(izestçi şeh1.a
de11in lt>şvi~iyle bazı uıuı 

ta~alarda cumhurh·ete . 
karsı ufak Lt·fo k i~ va ııl ar . . 
has u(btermis~~dfl, hu ha-

• t ~ • 

rtık~l gt·rıç cumhuriyet 

tarafmdan hir bir tenkil 
olunmuştur. 

Abdülkerim, bu suretle 
Tiirkistanda cumhuriyeti 
deviren~k kern.lisini Tür
kistan krala ilan elmeğe 

vt~ Şarki Tlirkistam bir 
Cin miistemlekesi haline 
• 
koynıağa çahşrudklat.lır. 

Ahdiilkerinıin balH1sı 

sakıı. sPhzadt~ Selim tıferı-• 
di Su ri \'f'th~ oturmak la-. 
dır. CunyPt.l~ bir l11risti-
yau kıziyle seviş~n Ah
dlilk~rim hnııdan iic sene • 
evd lrnhasının mulıalt•fe ... 
tine rağmen gizlice evlen-

ıui~ ve ~ama kaçnuştı. 

Sanula Öl•~kinin beriki"in • 
yarduuiyle bir miitldel 
geçinmiş, bu )'aı·Jımlar 
~oyunu <JekirıcP. ve biı· ço
cuğunu bırakarak japoıı

yaya ~ilmiş \' t~ bu mact•
ra\·a atılmıstu-. 

w • 

kikatım, imparatoruu; Al - ı gürültüler oluyor. uıaHınıi uıerkrıirıin Aııka-
ınan erkam harbiyesiyle · ı·adaki eocuk hakıcı uH~ k- BeynelmilelParlamen 
Jal.ııı "ı ve sıkı b·,·r tu,ıı'asla Şam - Fıli~tin yahudi · · ı · · ı l k ~ 

izmirin Hüf usu Arttı 
. ,, • tebi Tt~şrinıt~ \' VP ıplıc a- to ar onTeransı. 

oldu~unu bana öğretmişti ' cemiyelleriuin bir şubesi larında derslere lt·krar 
lznıir - Af kanunun

dan heri Vila,·et it.iare 
imparator Bitler aleyhin- 1 olau ve SuriyPde Yahucli- başlarıacaklır. 'fleklep le)' Iİ 
deki son ihtilahlen evvel ler lrhinde propogant.lasiy \'0 meccanidir. 
her şeyden haberdardı. le acılan «llalus» valıudi Ameli \e n:w.ari ttıdri-. ~ 

Başkatip bana; Hitlerin klubüuürı ali komsedikee ~atı iki senedir. Mektebi 
üc. t.lefcı imparatorla oörüşl k . :ı l'ttıvarrakl\' elle bilirerek o I · aparımasına ernır verı - • .J 

n'ek içı"ı• ıııu- rncaal eltıii·ı- t t al l· r lliı•ı·ı ı 
' ' .. 0 1 mi~ ve bu emir infaz etli- şal t• name an ·• · ' - 1 

ni ve imparator tarafmdau . lerek klubiin levhası ve yd Etfal mlit~sseselPriyle 
kabul olunmadığmı da ·söy ctiger nıiiessesel~re ve aile 
ledi. imparatorla llitler eş)· ası hiik<ımetçe mlisa- ler yeuwa ~ocuk hakıcı -
arasmda hiç bir ruiinase- dere olunıuu~lur. lık ve hasla bakıcıhk işleri 
bet ve temas yoktur. Hat- SuriyPde iyi geçinmek ile yerleştirilir. Mektebe 
ta Hitler fırlasma aza olan isteyen yahutlilerde <tArap ilk meklnpten şahadetnanıe 
Veliaht ile babası arasında 1 yahut.li cerui~· eti» adli hir almış veya orta mektep-
şiddetli bir münakaşa ol- 1 tP~ekkiil meydana g~tir- lerle liselerde tahsil ~ör-
muş ve Velialulm fırka - mişlert.lir.Kapanan «llalus» miiş 18 den 25 yaşıua ka 
dan uzaklaşması iycap el- ldubiiniirı azaları toplu dar ovlennwı~•~Ş h:uum kız 
miştir. 1. 1 ld 1 1. 1 il lar kabul t~dılır. orta nu'k 

>1r ıa e ya HH ı ma ıa e-
BaşkaLibiu sözüne göre . t~p Vt}~· a lise tahsilli hanım 

Alman cumhur reisi Hiu- 1 siucJe arap yahudi Ctımi- kızlar v~ r·cih edilir. ~leklt~-
denburg hiç bir zaman yeli arasmda nümayişe b~ kaycl~tlilmek için bir 
Hitlerle beraber değildir. benzer bir şey yapmak istida ilt' Ankaratha llima-
Şimdi llitlere rniizaharet istPmişltır ve nwıkt)r c•~- yei etfal cemiy~Li nnıunıi 
etmesi sırf Almanyada rui~· pt eıl~yhinde 11:at11klar mt>rkezi l\~isliğin.-.. miira-
kan t.lfik iilmesine meydan: söylemişlerdir. Bu yiiıtlt>n caal edilir. N iifus ciiztla ru 
vermeıl,ek içindir ve hef' ıa · iki taraf hirihirine giruu~~ meklP.(> şadetmımasi vPya 
man Hitlerden kurtularak üzre iken yahutli biiyiik - tastikuamesi , hiisniilıal 
imparatoru ıahtma iade)·e leri yetişerek işe miitlahe- mazbatası, sıhhat Vt! aşı 
hazırdır. le etmişler ve müessif bir raporu Vt- iiç fotograf gün 

bu başkatip di- hadisenin Önüne geçmiş- tltırirler. Kaydı icra ~t.li ~ Yine 
yor ki : lerdir. lf-'nlere keyfiytıl bildirildik 

teo sonra gelinir. 

- Birinci Say/ adan Artan

İŞlİ ra k elnuısi mukarrer 
devletlerin lıepsine ıla -
H!Lmınw ~· a:~ılnu~tır. 

Cevaplar peyderpt~)' 

g•~lmekte<lir. 

.. 
lıeyetiuce yapılan miira
caatlar üzerine yapılan 
ka \'lllar n~ muameleler . 
niifos bakanunda lzmirin 
lehine neLic~ıer vermi~lir. 

239 Kayıtsız evlennw, 
huna merbut 673 cocuk, 

~ 

jkazalara ~tabi ki>ylerden 
1202 cifl •~vlPnnu~ve 4337 

üzerinde unmrui teuzih\t ı çocuğunda doğumları lt-S .. 

yap~lmışLır =.. , . cil t1dilmiştir. 

~lurahlıaslar ıçın, gmıe 1 

ht),ynelmil•~I bir anlaşma~·-' 
la muhtelif ıueruleketler 
de ~·olculuk masrafları 

~ ran~ız laukumetı, kara 

1

- ......... _.. ,. ........ . -· ---:-··-~ 

ve tleniz yollarında yüzde ~ı .ve !•arıgı h~y~•ehuılel 
elli l~nzilftl yapmaktadır. 1 ı~tııu : ı sı~l~nımın bnııa 

halva, siıuernliferterin- Psas lutuldugudur. 
dt• , ii;,df"' ;.ili lrnzil:\l hir Parlamentolar konferan 

sııuli.', ıu i il eller c~mi veli ' 

ueuzlıık h~min eclilnıiştir. 1 

Hoıu:ı11va siıueıulifor- ı 
lt~ riıule yii.zıle •elli, vapurJ 
larmtla ~, i'ızclt~ yt·t ı uiş lw:ı: ~ ! 
iıulirilrniştir. 

Ve~ nwmlt!kPlinaiz, ge-
rt•k tle11iz, A"rtık kara 
yolh~ rmda k.eza yiiztle t•lli 
tenzilat gösttırnıek tetl i r. 

ı\leml~ktıLimizde akle
dilt'CP-k olan bPynelmilel 
pa rlfırue11tolar ko11foransrn 
~u şayam jdikkat cihNi 
müza~erelerin cereyan Lar 

. 
~istemi iiıt•rin~ ıuiizakPre 

CP. l'e)'an c•clt•ct~k Lir. 
Yarıi Fransııc, lngilizct' 

aluıaııca gibi üç lisan iiıe 

rin~ nutuklar irat r.tlil.·bi-
lt~ce~tir. 

ller ~fi)· leuen nutuk, 
akabirnle t.liğer iki lisana 
tercüme oluııacal\lır. 

Cenevrecl•rn parlamen
tolar birliği katibi umuuıi 
l i ği hiirosn ile stenoğraf
lar, katipler de gelruek-
ladir. 

•. 
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Mersin 
Piyasası 

K.G. 
Pamuk ~kspl'tA!' 
iane 
Kapu malı 
Kozacı parla~ı 

iane çiğitli 
Yerli » 

BH ya1. yapak 

Susanı 

Fasul)a 
Nohut 
~1erciıuek 

Kus 'P.nıi . .. 
Kum darı 
Cehik • 
Yultıf 

Act çek u·tlek ıcı 
• ,,, 

• oz sekt•r • 

K. 
35 
".) 4 ,, 
., •ı 
,, cJ 

3 
2 

41 

8 
3 
4 

7 
6 
•> 
•J 

ıo 

s. 

50 

50 

50 
50 

50 
50 
50 

2-62-50 

22 
38 25 

l~uhvP. 
Çay 

100 
240 -~30 

Türkiye Ziraat Bankası Tarsus ~u~esin~en: 
. .\lat~aklı: 'Zira:ıl Baııkası 

Bordu: l\.t>frli ~Ö\ iiııtltrn KP.lt·kci .\li :ığa 
" • • t 

Kuza~ı Kü v il llr.k la r il t;DIJ DU 
ITaı·sus Krfrli 2.7203 Ş:ır: iho, G. vı~ ~· sahihi se.ıwl 

C. kurharı Ali T. 
)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 4.3584 

)) 14. 1453 

)) g. 7290 

)) 21. 7622 

» i0·88l1 

)) 5 4405 

)) 4-8965 

)) 5. 7669 

)) 8.7048 

)) 14. 1453 

Ş·ır. sahibi Sf'tWt, 

ada~lı oğlu C. 'I'. 
Sar. » )) 
• 

t) )) 

>> sahihi serwl G. adaklı o~l u . 
Ş .. \yşe, C. Elikara. 
Ş:.u·. tarik, G. sahihi S•'11el, ~· 

•1.daklt oğlu C. tarik. 
~ar. ~Jahmul ağa, G. tarik, ~· 
ismail, C . .:\rap O. St-lim. 
Sar. ihis O. llalil G. tarik S. ka-
ı. .. • 

ra ~lelımel C. tarik. 
~ar: ~Jemo, (i: ~ara Mrlını~l Ş: 
Euıiıu~ C: .\sır tarlası. • 
~ . , . (' ı· k ~ .. -,ar: ı;e\' a, 1: P. ı ara .._~: m~-
~ . . 
nıo, C: i ho larlası 
Şar: Sehhul, G: Eliş, şif C sa
hihi serıel tarlası. 

Şat: Şif, G. Adaklı oğlu C. t,ırik 

1 Piyade Alayı Satın alma 
! komisyonu riyasetinden 
1 

1 - .\l;nın ilılİ\'acı huluııarı t~rza~tarı iic kalt~-. ~ . 
ıııi :1~acla ~azıltlığı uıiltar vt~ ~ı~kild ı ~ rniiııakasaya 

· konulıuusluı·. Sartnanuıll'r Ala\'ılıuhr. . ~ . 
2 -~a•·tnarıwlPri görıııP-k i s ıiyt•nlt-ırin her giiu Alay 

le\'azııuııı:ı •ııiiracaalları VP. wliplt'l ' İıı eh• ıeıninatlarile 
mu ay ye rı gii nl ~rı 1 t~ :\la yd a sa ı 111 al u ı tt komisyonu ıula 
bulurımahıı·ı ilau oluırnr. 

Cinsi ~li k tan Miicllf. .. ti ~lfıııakasa Münakasa 
.. 

gun \'e 

~Pkli sa atı 
Sığırt-Li !:5000 t !"erı~ Kapalı 11 Ağus-!134 saat 

(~unıartPSİ gda 
PatatPs 13000 1 )) Acık )) sa al ıo da .. 
Nohul 6000 )) )) )) )) ı ı de 

itl1alat Giiı11rfığii 
111 fıcl Cırl Cığiiı1den: 

Limon ve Berga mol t>Sa nsı 
L. 

6,800 

1,870 Yılnn Vf' Pars drrisi 
Bu mallar Larilıten \ irıııı 11 11n sonra !!iimriikce 

fi ~ , _, • 

hiluıüıa~ edt• satılacaktır. 19-24- 29-3 

Kala)' 
Bahar 

ı 90- ı 91 
82 

Yuakarda ıuikları \'azılı tarlalar bir lnıcuk av . . . \ İ l A N 
Arpa .'\ uadol 

>> \' erJi 
Piriuc 

• 

2 87 
müdd~llP- miizayecleye korıuıuştur. Talip olauların 20 
Eylt'ıl 934 tarihiııc~ rastlayau Pc~rşeuıhe ~iiuii saal on lJ~~-

50 le Tar~us Ziraat Harıkasm:ı mliracuatları ilan olunur. 
50 16 

1 nce ktıptık 
Kulırı n 1 

50 

Kara hiiluw 85-86 
Nişadır 16 
Linıou tuıu 78 

SahuusafizeytinY.25 f>O 
» iki uci 23 

Mısır daı·ı 
Çavdar 

2 
2-37-50 

Keııne Şek 
Sandılr.ıa er 20 Lira -:l:O K. 

» » ecuehi ı3 Lira 
• » »çuvalı 21 

bugday Yerli 3 )) 

1rıcir 

--------·------~ 

Borsa T alğraf lan 
lsia11bul 

2- 8 - 934 

Türk ahuuu 
isteri i 11 

922 
633 - 50 

7~ - 46 - 92 

12-- 06 
9- 27 - 87 

l>ola r 
Fra11k 
Li rt•l 

Haz11· 
Vatleli 

" 
Hint 

Neıyork 
2 -8-9:~4 

13 - 12 

liverpol 
2- r3 . 984 

6 04 
6-82 
6 ~ 80 

5 - ·27 

No. 
73 

Tarsus 
Tarilıi 

• 
ıcra Memurluğun~an : 

Cinsi 
T:u·Ja 

llt1 k la r 
4, 13685 

IİP.ktaı· K. 
281,5 1 i ra 

llUl>lH >lJ 

Karyesi 
Firengii 
1 üs K. 

~arkan mrzarhk garbeu acP.r ahnu·r 
ikt~n llasan vert1~f'Sİ şinıaleu Budros 
karyesinden Yusuf \'e lı:ıcı ulamer ce · 
mıben Bastın IHiseyin. .. 

Alacaklı: .\dana llasaıa ~h .. zhar licarethauesi. 
Bcrclu: FirP.nf1lıliis K. Hasarı IJliseyiıı O. llJralıiuı 

~ ~ 

\ıe ı\ziz. 

Yukarıda hududu ve ev~afı )· azılı iki11ci 
açık artırma~·a konmuş olup şartna nıe 2-8-934 ta
rilıiudP.11 itibart~rı <l a i ,. .- m i z d •~ lwr krs gi>
relıilecP.ği gihi t8-8 - 934 tarihiue rııiisatlif Çarşamba 
giioli saat ı ı de acık artırma ilt~ ~atılacaktır. Artırma 
bedeli muhammen ·kivmetiniıı yüzde 75 ini bulmadığı 
taktirde son artıranın"' ıeahhiitlii ha~i kalmak şartile 
ıs-s-934 tarihine müsadif Çarşamba giiuii ~aal ı ı de 

ldaireruizde yapılacak olan artırmada gayri nwıı~ul eu 
çok tırlıraırn ihale t-dil~crğindPn taliplt•rin nıuh:ınınwn 
kiyuwtinin yiizcle 7,5 nislwtirnlt• pP.~' akç:ısı \'r~· :ı nıilli 
h i r ha n k u 11 m t e nı i rı :ı ı nı t' k t u lm n u lı a nı il h u I u ı 111 ıa 1 a r ı 
l:izınuJır. 

2004 Numaralı icra iflfü.; k:uıunuııurı 12ô ıııcı nıad

clrsi clfirdfıucii fıkrasına lt~vfikara hu gayri uu-m~ul 
iiZPl'İ rıdt~ i pot t~k 1 i alacaklılar i it~ d iAt•,. hi r a I;\ k ada r111111 

1 v~ irtifa hakkı ~alıipleriuiıı hu lwklan•ıı \'e hu!'itısile 

1 faiz Vf• nıasarifo dair olan İlldialarırıı ilt\n larihinılen 
I itilıar·t·11 yirmi gfin ıçirule flvrakı nıiishilt'lt!ril~ hiltlir-
ıuelt•ri aksi taktircl~ Tapu sicilintlt~ ~ahit olıuaclıkça 
satış lwılt·li puylaşuıasındarı malıruıu kalacakları t•i
hPlle al:ikatlaı·arım i~bu ımuldt• fıkra~rna gün~ tıar·tıkPl 
etmeleri ,.e tlaha fazla mahimal almak i~liyenlerin 

Tarsus icra tiairesirıe mliracautlal'ı iları olum;r. 

Elektirik Şirketinden : 
F:ıbrilanırt.(la calısnıakta olaıı hiiviik dizel mo-.. . .. 

torunun ~ö~ i'tliip lemizlenmt.Sİ icap P.~· lediğinden ağus-
tos U)' 1t111ı iiçiiııcii Cuma giinünclmı itihart-11 lahnıi
nen 011 iki gün ~.ad\ıl' yalnız grceleri saat on dokuzdan 
yirmi ilİ\'H kadar SPlırin l>azı VPl'ltwine CPl'\'arı verıle-.. .. ~ . . 
nu~y•~crğiııa ih\n ederiz. 3 -- 3 

Tarsus American College 

Amerikan Erkek Lisesi 
T e~risat 1 TE~. E vel~e Başlar. 

Tanı tiPVl'f'li List~ olclu~u ~1aal'if Vek:llt'lince tas-• 
tik t1clilnıiş . 

Türkt:•', lu~iliıctı, Frau~IZ('a okunur, Ticaret tlt~rs
lt• ri va ı·d ı r . 

Lr~· li iicrPL 220 lira, N.-lıad iicrt•I 40 lirallır. 

Fazl:' n!alt'rnıal icirı ~liitlitrlii~P. nıiirat•a:ıl. . . 1-3 



SAYFA : 4 

zm irde A jcnlar Nasıl Ahnacak? 

inhi ar idaresi izmir 

şubesine talimat verdi 

li nısı u rucu uı<tclıleler-. . 
iulıisan afyon miihayaalı 

lıakkıncla lzınir sııhm;itu~ • 
tle icap eden talimatı vcr-
nıi~tir . .. 

Buna rıaz:ırarı miislalı
sillcrirı lıirltışert>k ydıuiş 

bPSPI' ki lol tık kasa la r· da-. 
lıilinıln iıılıi~:H' itlal'PSİl\t~ 

satuıak i~t«'dik leri af you -

lar hilftkaydti ~art pPŞİn 

ı><tra ile~ salın alınacaktır. 

A uca"k hu ka hi 1 m iis
ta h. iller teklif (llliklt~r·i 

af\'oımrı kmuli rıwlıs:ıl-. 
l•~ri oltluğumı bir \·esika 
ile teyit etnwğe ıw•chur·
(loı·l:ır. Tiiccarl.u· lar~ifııı-

(l:ıfl yapılara tekliflc~rtlı~ 

11azar·ı dikkalt~ alırıaC(~klır. 

.\ncak tliccar mallarının 

YRNI ~IEHSIN :J CV'1A ı 934 A(~USTOS 

Jü,kiye Ziraat Bankası Tarsus Subesin~en ; 
.\lac:ıklı: Z.ira:ıl Baııka~ı 

Borcl 11: i 1 ii. P. v i ıı o~l 11 B:ı ki Ef. . . . 
ll[l>('()t; 

~arka11 .\li Vf'l'c'S(·~i. lülraca oğlu 
lliiSP,Vİıa ıarla~ı g:ırlH'n J,ica M:ımo 

~inıalt•n VP <'t~rıulıt•rı lal'iki aıu, 

Kar~ t~si llrk tarı 
Ktıfeli 3.2643 

Sarkurı llasaıı, ~;ırht•n En.in. siıua-. . . )) 16,3215 

ı .. 11 )f. CtHıUht'rı aclı·fli oğlu \'.11'f'~P~i 
larlal.aı·ı 

Ş:ırkaıı tcu·iki anı. g.ırl•Pll kara oğlu » 2.1162 

ll:ısan, şiıııalPrı il · i~ oğlıı lll°ı " Pyiıı, Cc~-

ııu hPrı .\ hha~ oğlu il ii~•ıyin . 
Y u k a I' ı d a rn i k l :ı r ı ~· :ı ı ıl ı t :ı d a l a r h i r h u c tı k a y 

miiddt'llt> nıiiza~P<h·~t~ korırııuşıur. Talip olarıl:~rm 20 
E~lı'ıl 934 l:ıı·ilıirıı~ ra~Ll:ı~:uı Pt!J'Şt•uılıP. giiııii saat on 
lw~lt~ Tar~u"' Ziraat B:ırıkasırıa nıiira<'natları ilt'ın olu-
1111r. 

İçel ve Seyhan Orman Müdürlü~lerinden : 
Eı·nu•ıwk kazası d:ılıiliııdn ···~\: illli criivııi'ık Ol'lllll-l"" 

uıııcla lıir s.-ııt~ zarfıııd:ı iuıal n~ ilırac Pclilnu~k iizr-. 

1 l A N 
Tarsus Bele~i~e Riyasetinden: 
«234» TPıu~~e ht~ııziıı ve «212» ltrnekt! 1raz\1air1 ~e 

1 :-, "' :-, 

, «23•) t.PıWkP. vakuuı-yağı kapalı zarf u~ulile 20 giirı 

j nıiiıltlrtlP- ıuirnakasaya ~oııulıuu~l\H'. 934 Sen~si Agu~ .. 

ltos ayınııı 12 iııd Paıaı· giinii saat 15 de ilıale edile"' 
<'•~k tir. Tali plPri rı Ta rsiı!' Btdt·ıl i _vP..~;i ne miiracaa ti arı 

' ih'ııı oluııur. 26 - 29 1 - :~ 

--·--~·------ ~-· ~-------·----.....-· .. 
Tarsus Tapu Memurluğundan : 
l\i>IP. ıaıtı salı k ü y fııı iın ııaca rl ı ıut• v ki i ııd~ ~ <\ i ıı t:t· 

rafları ~:ığı ~lc>lııaıt'l :ığ : ıııııı halıa~ıııd:ıu ıııiinlPkil ar
~:ı \'t• lu·llt~l't'~i solu f'ıuıırıli ; ığaııın al'sa vP ıı .. fkııı·•~ 

~i aı·ka~ı h:u·ı Ca h\ıar l:ırl:ı~ı ePpllt'~İ ~ol ilı• u~:ılıclııl 

0.0459G,5 rnf'ln~ ııııırahh:ıı aı·~;ı a \'llİ ~üvd•~rı osııwıı . . 
oğlu nwhnıeılt~ lıi. St~ t;ık:u·ıl:ırak nnııııailr.y tarafınılall 

i~hu :u·sa frt.f•riııe ft•vkaııi iki odalı tahtarıi iki alaurıı 

nıuhlt~\İ hir hap lı:ırw ııı~:ı vt~ ihdas ed.ır~k lıaltrn hil:ı 

SPIH~t lt-nıPİlüğiiııd•~ olııp lapuya rahtı talep etlilt1ı· 
~irıılc• rı : ı ~ıısıoscııı l 1 irwi Cunı:ırlP~İ giirıii kesfi i(~r-.ı 

\ kılınac:ığıııclaıı t:ı~arruf iddia~ııııla huhırıaularu; yevnıi 
ıııPzl-.t'ırd•~ lıazır· bulııumaları ıl:lıı olııııur. 
-~~~~~------~~~~~------~-------------

Memurluğun~an : Tarsus 
1 

ıcra 

5f> uıf'lf'e nıi~:lp l ~l8 dt·~i ıııt'ln~ nıi~<)ha ımıadil 200 
add ~am clirc·ği 1 1 8 - D34 Tarilıiııd~ ErnwıH·k 
ornı:ın iılar·c .. ~irıdc~ mİİlf'~ekkiJ ~atış koaıisyornı lıuzıı

rurnLa ilıalP~İ ~:ıpıluıak iizre :tl~ık arlınua surPIİ\ lı• 
on hir dtH·ecı~ nınrfirıdcı11 • · miiz:ıyt•ılt>yc~ korırııu~lur. Şıır;ıili :ırıl;ımak İSlf~yPn talip No. Tarihi Cinsi 

Tarla 
11 ... k ta ı· 11 .. k t :..u· K . 

as:ıl!ı almaması rlituhet ı • ., tH' Arı~:ıraıla orıaırın 1111111111 nıiidiirliiğl'11w İcPI orınau 
cn•ct'. irım \'ir·111i dHrl hu- ·· , ·· .· . 1.. · : ;o nı ır o u r ı v t~ l ır w v ı ~ ~ ı- ili I' il 1' k o r n ı a rı rı 11 ı:ı 11u~1 al 11u~11 u ır· I tı-
1 un nı a. ı sarllır ve hu k ., - • • . '-ı · gurıa miira~aal ··~lc•m•·leri ilan olunur. 3-5-7-9 
bil malların heılt•li teslım 

mı ihirult1 11 4 av soııı·a 

Ütf tıntlt'PJ.. l i I'. 
• 

Nöbetçi Eczane 
BU .\ K~.~~l 

Sılılıat Ecıaue~idir. 

•••••••••••••• • • : Yeni rsin Mat~aası : 
: Mücellithanesi : 
: Esi\ ırniş, parçalan- : 
•:• nıı~, fersudt~ kitapla-• 
•. ruıızı işe )'aramaz de-• ı 

l ...• • ye atmayınız. urgun • · 
: ~izıı l:izı ııı olur. Ki l:l)ı-+ 1 

• la rı ııızı, el t>fıerlt,ri ıı izi, : 1 

•. miicelliılıarıemizr. !.!Ön-• ' 
Oj •• 

• th•riniz. • 
• Jlfır nevi kitap \'t~ • 

: d~ftPrlt~r şık, zarif ııw: 
• tirı Vt1 kullanıslı ola-• 
• • • 1 . • • 
• raf\ cıt enır. • • • •••••••••••••• 
Yurttaş! 
Onpara harcarken 

bile ·kimin cebine git
tiğini düşün : 

Milli iktisat Ve 
Tasarruf Cemiyeti 

Y crıi Mersin Mnibaası 
Mersin 

Devlet Demiryolları Adana işll?t•ne 

müfettişliğinden : 
Fev:lpaşa /ılycırln~klr lwllwd11 Fra/ ilı! Yolçalı ve Yol

çulı - El'a:i: crrası 11,8 !J."14 lcırilılnden iliharen işlc.:lmcyc 
açılacak Vt! lıcr gtin Jfrrsi11 - PcP:ipuşcı - Mıılalya ve mı'i
il'lwl>flen işlemekte olan mulılcli{ trenler lıcr gtin Mcılıılya 
E.l'a:l: - Malalyk araswda işliyecelitfr. Malatyaya sa<1L ı.1 
4.? de ıwran 1ı J08 Tren Mala/yadan 14-20 de Ela:i=.e va
rac:ukftr. 

Ke:allk 1007 I ren /; la:i:dc•n 8-/0 ela lwtekcl ederek 
saal 13-f'iO de Jlalalyaya yt•lı!Cf'k u1.· l·~·StJ dct Mala/yadan 
PelJ:İpaşci ve Masin lslilrnmeli11c clcımm <'dccekllr. 

Deııld demir yollarımn Umı1m Şebcke'iiıuicn Ela:i:e ka
dar yolcll ve /ıı•r m·vl 11ak/iyal yapılaca/dır. Keyfiyet ımliı-
/ı>rı.•m halka ilciu olwwr, 1-" 

--~~.~-----.~~------~--~~ 

1 l A N 
lçel Vilayeti Baytar Müdürlüğünden ; 
\'ilftvP•. a' crırlarııım hir , t·ııPlik ilıtivacları ıcın • • :-ıt • • • 

7200 kilo Yııl;ıf 12110 kilı• Sanıarı 6000 kilo Kur·u ol 

vPya Vnnea 200 kilo 1\urıı iiziinı 20 kilo Sahurı ıııii
nakasava korıulıını~tur. llıalt•si 8 Ağu~tos 934 Car·-

• • ıf .. 

şanıha gliııii ~aat 16 dP yapıl:ıcaklır. İsh~kli olanların 
Vilfıp•l Eııciiıau•ııiıw nılirac~aal t~yl•·ıııalPri il:)n olunur. 

31 -- 2 - 3 - 6 

Tarsus Tapu memurluğun~an; 
Tars11~1111 11;11uı·1111 kH~· iirıclt~ lar:ıfl:ırı şarka'' Vt>. 

simalt'ıı dPJ'f' !,!arl11111 ~uhtıri zaılc~ Kt•nıal pfmıdı CP.ı 11-• . . • hen \Ol ,. ,~ dt>rt~ ili' nı:ılıdut ll(·kıaı·ı 0,36772 h: · ğ . . 
man c:ırdak T. C. laha .. ıııd:ııı llii~P\İıı ktwa oğlu .\lı-. . . 
nu•t ağaıııu hib't sı~ııt'l l:ısal'l'ııfuııılt~ ikPıı :~29 tarihı111lı~ 
ül uuısil•~ verPSt'IPri ıw k :ı ldığı hunlarda i nı i k<ıl nnıa uH~ -
si ne la 1 ip hulu ııd u k la rı vt~ aha re r »ra ğ edt·cı--k leri ci 
lu•llt~ ıo a~u~lO!'i 934 taı·;lıiııılf~ 11ı:ılıal1P11 kt·~if v•~ lalı -. . 
kikaıı icı·a kılıııaeağıııdarı tasarruf iddiasında huluıı:ııı-. 
larırı vt•vıaıi nu·z~lıı·tl .. mahalliııt!t" hulunnwları il:'ııı . 
oluuuı·. 

9 lfo~ I~ 933 ().435 ıo 116, 70 

fl[l>lJDU 
Şarkaıı lıacı .\11111Pt. ~arlu~rı kt•ıı:ırlı Z· 
llnsa11 lliisc!~ in ~imalPıı kt·n:ırh llasııtl 

O, ll:ılil t•P111;hP11 llasaıa 1Jiist!\'İrı l:tı•la9f . 
.\ l:ıc•• k lı: .\ıl.uıa ~l.ı ·!.lıar lıasa n lıca n·tha ııt>5\İ 
Borçlu: FirPııgiiliis K, haeı lı:ısaıı lıiisı~~· in z. hael 

ihr:ıhiw \' t~ hır·aılt•r·i .\ziz. 
Yukarıda hududu ,., tıv~afı 

:ıçık arlırıııa~a koıımu~ olup ~arırıaıaıt~ 3 - 8-934 1il"" 

rilıiııdPıı itihal'Pll tl :ı i I' t~ m i z ti ·~ lıt•I' kPS ~··" . 
n~hilt.ıcdd !!İhi 3- 9 934 larilıiıır. mii~adif Pazarle:9i . .... 
gi"ıuii sa:ıl ı ı dH :ıçık arlırıwı ilt> satıl:ıcakıır .. \rlırua:ı 
lıt•(lt·li ıı ulı:ıııınwıı kiy111 .. ıirıirı , ~ iizıl•~ 75 iııi lnıluıaclı~l 
t; ~lirtl•~ ~on arııra111ıı lP.ılılıiidii haki k<llnıak s:ırtilt' 
19 - 9-934 l:ırihiııe nıiisadif (.:ar~anıha giinii saat ı ı eh~ 
dair•~ıuizdt~ yapılaeak ol:ııı :uıırnı:ıda ~ayri !ıu·ııkul •''' 
':ok a rlıra na i laalP t'(\İ 1.-cPği 11dl'11 t.ıl i plı·ı·i ıı ıııulıa mm•''' 
ki~ nıPtiııiıı ~ iizde 7.5 ııi~heıiııtlt• PPY :ı~~:ısı \'Pya ıııilli 
lıi,. h:ııık a ııı ıı tPnıi ıı:ıt uH'k Lıı lıu rıu h.uııil lııtluorıı:ıla rı 
l:h.ıııııhr. 

2004 Nuıııarala icra iflft~ l.:111111ıııııuıı 12ô ıııcı uı:ıd" 
clP~İ tlHnliiııcii fıkr:ısına lt~\'fıkan htı ~avri ıııt~ııkııl . . 
iİZPl'İrulc~ ipolPkli al:ıc:ıklılar ilt~ diğt>J' lıir •ıh\kadar111ıı1 

\'P irtifa lı:ıkkı ~:ılıiplt·riııiıı hu haklarını vt~ lıusıı~ilt'. 
f;ıiz ,.,~ uı:ı~:ırifo dair olaıı iddial:ıı·ıııı ih\11 tarilıiudt~11 

iLih:nı~n yinııi gilrı ıı;iııdı! •~vrakı rııiishiıı · lt~ril•~ hildir' 
nlt'leri aksi ıaklirılt~ Tapu ~icilirıılt~ ~ · tlıil olllladık~~ 
s ılış lu•dtıli p:ı~ la~nı:ı~ıııtlan nı:ılırıını kalacakları t•İ' 
l wlle :ı 1:\ ~ :ıd · ıı·a ıırn iş h 11 ıııa d dı· fı k ra~ı ııu gört· l ıa r·t• k •'' 
Plııwlt~l'İ w~ dalıa fazla ıııaltınıal alıııak istiveıılı·rİ 11 . 
T;ıı·su~ İ<!l':ı daircısiue miiı·acaalları il:'ııı olı11ıur. 


