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ve çıkan Şehrimize giren 

!it keçen Mayıs ayında 336451 
Cllık giren ve 592041 liralık 

çıkan olmuştur • 
leci 

~ilQıı~ (/ ~ndüıtri odasından ı 
~•y ır ısratiıtiğe göre ge -

ıa 935 .. d b . git ayı ıçın e ıe rı 'M tta ve b . . d 11"•t 1 ıe rımız en dışara-
ı an 1 

Cdı) • ına lar şu suretle tu 
Q ın11tir . 
lr'en • . 
ıo~.. ' 
~ ""14 k ·ı 

934 yıla mayıs ayı içinde ise şeh· 
rimize 127,098 liralık m•l gir 
mi~tir . 

Buna göre bu yılın mayıs 

ayı içinde geçen 934 yılı mayacı 
ayınd•n 209,353 liralık fazla bir 
ithalat olmuıtur. 

Çıkan: eter· dı 0 •ğırlığındı ve 7448 
1 ı~;2~ ıi.raat .telleri ve mil Geçen mayış 935 ayı içinde 

~lilo b lırı değeriodc 53 362154 lira dt-ğerinde 886545 ki 
'4 ~nıiıı , 4229 lira d•ğc· lo pamuk , 9260 lira değerioae 
lo d'ie ?fi kilo çimento , 1499 601277 kilo ı.;iğid, 22782 lira de 
lll ı· ' 1 tıde 5670 kilo gazya· ğerinde 650915 kllo çigid küsbe· 

11~t••t ~· değerinde 14730 kilo si , 33657 lira d,.ğerinde 122388 
~ l,\\' 2:/7 lira değerinde 38ga kilo çiğid yağı, 518 lira değerin 
~lliıot, 1198 liradl'ğerinde de 21682 kilo a p:ı , 8353 Hra 

. _.±& _ 
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Her gün beş söz 
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l - Matbuat - Basın 
Örnt k : Basın kurumunun dör

düncü kuvvet olduğunu 

söylemek, ona boş bir gu· 
rur vermek dr~iJ , tamter· 
si ( bilakis ) onu derin 
ödevve soravlan karşısın· 
da düşündürmek demrktir 

2 - Vazife - ödev 
3 - Mesuliyet - Sorav 
4 - Neşriyat - Yayın 

6roek : Radyo, asrımızın en kuv· 
vetli yayın araçlarından 
biridir. 

5 Vasıta - Araç 

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlıca 
lan kulJaoılnıumaemı rica ederiz. 

---------------------------
T. T. T. C. 

l~''iııd. 3~7ıoaviçe , 5571 liıa dl'ğı :ri1Jde 372900 kılo buğday , 

1 " l" k' l 21 lira dl'ğerindc 750 kilo yulaf, t · h ••... t I · d ıt, .d , ı o kösele, 39. arı ogre men erın en 
• •ğ · d 20531 lira değeriode 391071 kilo •• 

~ t erıa e 2015 ye,li un ' 1693 lira değerinde 18813 yardım gorecek ? 
kiı ' 37886 lira değerinde 

'du 0 ec b kilo susam , 193457 lira dl'ğ-.!r inde 
~91CrirıdQe i mensucat · 29?4 212240 kilo iplik. 176444 lira de· 
~~, 2 e 424B kilo makine d 3 k b Ol ı 
.''tl ~il 655 lira drğerinde ğeıin e 15263 ilo rz. f: ira 

'
'd,ır. ... ~ llııkioe yağı , 11816 değninde 716 kilo yün , 5070 li 
~"'lrıde 

12 
- ra değninde 1317 kilo hağuıak 

. ·:ı<o ı· 8820 kilo Şt-ker ki; 834241 lin dl'ğerinde r,433247 
ıı.}~ .... lrı değerinde 177!!04 d l ·" '""''•le' kilo mal ilınç c i miştir . 
~· ~7 ı; .198l05 lira değe Buna esaslı ihracat dışında ka· 

iti, lcılo şehrimize mal 
& • lan 66883 lira d~ğtrinde 500947 

bı ll'ııt kilo mal da eldenl'cek oıursa 90 
,~ eaaatı · b A S'j lıfak . ıt afat dı§ıoda 1124 lira değHinde 3934194 ki-
\ l1 lir, ıtbalat yekunu olan lo mal çıkaralmııtır . 

'-ti d değerinde 1,280,649 Geçen 934 yılı mayis -ayı ıçın· 
~"' )t~ .. a eklenecek olursa de ise 564230 liralık mal ihraç 
,' 1 17~" 363,819 lira dt-ğe- edilmiştir ki bu y ı lan mayıs ayı 
~ '673 kiloyu bul mu§ İçinrle, gt çeıı mayıs 934 ayına gö 

1'1: b re, 336894 liralık mal dışarıya çı 

\:~t h~~ itb~lattan 27368 lira karılm•Ştır . 
~ 'Yı ; ."U ındiriletek olursa 935 Mayıs ayı içinçe 336451 

-
Tüı k tarihi tetkik cemiyeti 

lulusal tarih araştırmalannda 
mekteblerimizdeki tarih öğret 

menlerimizin de kendisine yar 

dımda bulunmasını fay dalı gö· 
rerek bu hususta kendilerinden 
istifade edebileceği tarih öğret 
menlmimizin adlarını Maarif Ve
kale-tinden istemiştir . 

.Maarif Vekaleti , ulusBl tarih 
araştırmalarında değerli hizmet· 
lcı Jc .IJuJuua IJllc:ı, c:klo ı Ju a\11111 ıuı 

Türk tarihi tatkik: cemiyetine bil 
dirmiştir . 

Maarif vekili Şehrimiz orta· 
mektep taıib muallimi Ömer Ke 
mal Ağara gönderdiği bir mek-

l tir:ıınde şehrimize 336 lıralık idhalata karşı 592041 lira 

il' ~ ınal girmiştir. hk ihracat yapılmışht . 

0

'. ,:· H. partisi nasıl 

tubda bu listeyr ~endisinin de aıla 

yazddığıuı ve değerli hizmetler· 
de bulunacağından emio olduğu 
nu bildirmiştir . 

doğdu 7 
Ömer Kemal Ağar , şu esas

lar üzerinde ç3hşacak tıı: 

e" ~ g .. 
ı~ y llrılerin korkunç zorluklarını yene· 

1 - Türk istiklal s ıvaşıoın 
bulunulan yere ilgili tiirlü safha 
larına aid hatıralar ve belgrler 
topl11mak . 

2 tıır~~, devletimizi kuran bu ana ~urum, 
~ 1nkdaplarla ulusumuzu yükseHiyor 

2 - Bulunulan yer in türlü 
tarih çağlarıı.dan ~alma eseıler 

üzerinde tarihi irdemrler yap 
mak. 

,~ 

--~--------·------~~~ 
-30-

Yazan : Ömer Kcwal Ağar 

genç Türk işçi sıoıfını zehirleme 
sine ön vermesin . Ve bu genç 

tabaka yurt için olduğu kadar ken· 
dileri için de felaket ~·tirrn yal· 
nız duygulu la zelıirleoml'Sio . 

Onun için yeni doğan bu işçi 
sınıfının patronlarl11 münasebeti 
rıoktasırıı bütün Parti proğremı 

nın baştan aşAğıya yazılışında 
ve anlaşılışıoda ruh olan ah enk, 
anlaşma , uyuşma, haline irca edi 
yor . Aralarında uyuşma yolu yet 
mezse devletin koyac11ğı hakt-m 
yolu ç•tışm•ları öoliyrcektir . 

işçi il t! iş uı1re11 arasrndakl 
mıinasebeifrr 

Partinin , işci ile iş veren ••a 
aıodaki münasebetler hakkıodaLi 
düşfüıcelcri Recep Pekeı 'in şu 

3 - Bulunulan yerin tür Hl 
bakımdan tarihi üzerine deneme 
ler yapmak . 

4 - Bulunulan yerin tarihi 
üzorinde çahşmağa ve iıdemeler 
;rııpmağa elver işli hertürlü tarihi 
belge ve t'serlui tt shit dmck . 

5 - Buluoul•o yerin grnel 
ve olabildıkçe öu l kütüpbane 
lP.riode~i yazma veya az buluour 
basma kitaplar ve başka belgr)er 
üzerinde irdemeler yııparak o ye 
rin tuihioi pz"cak ve hazırlıya 

Ciklara madde toplamak . 

Bu çok ÖDf mli yurd işinde ar· 
kadaşımız Öm~r Kemil Ağar'ın 
caol .. başla ç11lışarak Türk tarihi 
tetkik c~miy,•ti ve ulusal ta·ibi 
miz için çok faydalı olacagın

dan rmioiz . 

yik edı memt>siai temin etmek de 
sözleriyle çok güzel aıılıışılmış lazııııdır . Onuo yanında bir işçi 
oluyor : 

" Pıogramda Türkiyede greve ldtluinin topluluğuna , tesanüt 
ve luk avt sınıf çarpışması yatak kabıliyetine güvenerek devlet 
edil~cektir . ( bravo sesleıi ) . var lığında da ol•n san•yi mevcu-

F akat hu yasak oluşun yanında diy~tini tahrip dmesine d~ müsı
her b angi bir sermaycdıı r fik rinin it bulu ıımamak gerekt"r · : 
k,.ndi kadar Lu mcmlcketiu halk Buuuo içio g.ev ve luk avt 'ı 
çılık zihniyetindrn dolayı , bir e'. 

1 

yasak eden yeni p·ogramım•:ı onun 

ladı olan iıçiyi , haksız yolda taz · - Gerisi ikinci sayfada ·-

==== 
İstanbul Metrepoildinin 

seyahatı 
------------------------------1 r aktaki isyan harekatı bastırılıyor. 

Azman/arın durumu cok fenadır. 
' 

Kont Dö Martel Pariste iken 
Hicaz Veliahtı Emil' Suutia görüştü 

Geçenlerde lstanbuldeki Or 
todoks Patrikhanesinin murah· 
bası l\Ietropolid Hrisantosun mü
him bir iş için Şama geldiğini 
yazmıttık. 

Gazetenin biri Metropolidin 
burada toplanan koogre celstle· 
rine işıink ettiğini yazdıysa da 
hakikat şudur ki, mumalieyh ne 
bu celsede bulunmuştur, ne de 
bulunm•k saHihiyetini haizdir. 
Al"tropolidio seyahatınıo sebebi 
Şam, Kudüs ve İskenderiye Met 
ropolidleriyle bu, dünya Metro 
polidlerinin toplanacağı bir kon
gre hakkında müzakerelerde bu
lunmaktır. 

Böyle bir kongre 9 uncu asır 
da yapılmıştır. İttifak hasıl 
olursa bu asırda da bir daha top 
lanacak demetir. 

Kongre yerine gelinc"; Sela · 
oik civarınd• hiç bir kadın aya
ğının girmediği yalnız papas!arıa 
buluodnğu Aynarozun olacağı 
muhtemeldir. 

Halk arasında tefrika tohumu 
ekmek için Kanitrede bir Çerkts 
mektebi açıldı. 

Kanitredelci ç .. rkesler mt c 
liste mebusl.rı olan burada ma. 
but vaziyetleriyle kendini tanıyan 
Fmia Semkiih ile kazada bir ka
rı~ yrri olmaması, evinin bile kira· 
lak olmasına rağmen Belediye 
reiıioin belasına çaUılu. 

Belediye rt iıi 20 Suri lirası 
aldığı halde eğlencelerdr. ve para 
yiyecek işlrrde öa safta }·ürüytn
dir. S.ıodığıo mevcudunu sor· 
duk (300) l ira dediler. Yılda (5000) 
lira varidatı olan belediyenin pa· 
ıaaı nerelere gidiyor? 

Mebus Semkiib Çcrkt·sler 
arasında tefrika ruhu sokarak 
resmi mekt.- pten başka Çerkesçe 
olwıan ve talebesine Ar•pca ko 
nu~ması mr nedileo bir mektep 
açmıştır. 

Resmi mektebin Çerkes olan 
müdürü kendi mektebindeki ta -

- Gerisi ıiçtincti sayfada -

-----------------------------------------------------Hava kurumuna 

Üye yazılanların yekunu 
gün geçtikçe artıyor 

Hava ıehlikesini bilenler kuru· 
muna dün de adları afağııfa ya7lh 
ola o vatın severlcrimiz üye ya · 
zılmışlardı : : 

Yusuf l\o4üdevver 50 lira yardim 
20 lira üyelik, fabrikatpr Dimitri 
Kokcınaki 200 lira yardım 50 lira 

Üy•lik , Akkapudan Batman oğlu 
Süleyman 20 lira y..rdım 25 lira 
üyelik , Çınarlı mahallesinden nal
bant usla ~ft.bmrt 20 lira üyelik, 

Çerçi Yusuf Sami 20 Jira üydik, 
Ali Galip Akbay 20 lira yardım 
20 lira üyelik , Alasony•lı C"mal 
20 lira yardım 20 lira üyelik, İç 
ki ntıcılarından .Mahmut Uzun 20 
lira yardım 25 lireı üy,.Jik , Müez · 
zio oğlu Bekir Akgüneş 30 lira 

yardım 30 lira üye-lik , Tarımer · 

lerimizd,.n Timür 50 lira yardam 
25 lira üyelik, Pamuk tecimeole 
rinden Darendeli sabuncu oğlu 
Mehmet 30 lira yardım 30 lira 

üyelik , sarraf Tehir Özş , n , 
Karalar bucaklı Bülbül oğlu Hakkı 

ve sarraf Bilal oğlu Mehmet yiı mi 
şer lira üyelik kaydı vermişlerdir. 

-------· -------

Hava tehlikesini bilenler kvrumu
na 120.000 lira veren 
İstanbulde mUteahhit 

Abduralıman Naci Demi' ağ 

Kamutay 1oplcıı ıuı 

Temyiz mahkemesile 
mülkiye mektabi Ankf! 

raya naklediliyor 

Aokara : 11 ( A.A) - Dün 
kamutayd11 yeni Kars ve Tokad 
saylavlaııoın seçim mazbataları 

tasvip edilmi~ \'e Köprü1ü Fuad 
and içmiştir . 

Arsıuluul adalet div. oına a· 
it bazı metiulrıe i/tihalumıza , 
Tüı kiye - Almanya tecim m\lka
vdt oamesioe ı k aolaşmaya; Tür
kiye - İ· an a • asındcıki rmnıyct, 
bitaraflık ve ekoııomik emek bir· 
l ı ği muahu.lesinio tasdikine, t~m · 
yiz mahkemr.sile adı sıyasal bir
likler okulasırıa çr\1rilen mülki ye 

mf'ktebioin Ankaraya nakiller ine 
ve ordunun dahiliye kaoUDoame· 
ıinin tadilinl', Aydın ve Şuabatı 
demir yoll&ırının ttsellüm edıbrek 
işletilmesine ; posta, telgraf v~ 
telt fon m t- murlarına ait kanunlar 
kabul edilmiştir 

Kamutay çarşaoba gür.Ü top 
!anacaktır . 

Saffet Arıkan 
Kültür Bakanhğ ·na 

getirildi 

Ank11ra : 11 (A.A) - H.rinci 
gl'nel l\lüfdtiı:lik ödevini üstüne 
alması için Başbakan lsmet İnö 
nü tarafıııJım yapılan öoergeyi 
Kültiir B.ıkarıı Abidin Ôzmen bü 
yük hir kıvançla kabul etmiş ve 

bu tayine aid kararnam e bak•n· 
lar kurulundan çıkmıştır . 

Abidin Ôzmen'in birinci ge· 
nel Müfettişliğe tayini dolayısile 
C· H Parti8İ kamutay kurulu as 
başkanı Erıiıı cao Snylavı Saffet 
Arıkan tayin olunmuştur . 

Yeni Kültür bakanı bug;in işe 

başlamıştır . 

Yol u{jrrıldurında : 

Başı karii Toroslar ! .. 
~ 

Yazan : Taha Toros 

Başlarını Ak gördiseniz ihtiyar 
sanmıtyıo Toroıları ... O hayata 
bayat katm1ş bir adamdır ki oğul· 
laıına gençlik ve heyecan aşılar .. 
Onun ak başını ak saçlı ihtiyarla 
ra benzetmeyin ! . Onun asırlar
dan be ri başına koyduğu taç öı· 
gen bir ulusun tac uhr . 

Y c-re saplanan , göğe b e ykı 
ra~ bu duğl:ırt yüksekten alçak 
diişmü:. bir paraşüte benzetmekte 
dorrru olmaz .. O gökten düşme 

o 
değil yjreğinin ateşini tutamıya 
rak göğe çıkmak için yerden fı§ 
k,ran bir varhktır .. 

O hem ihtiyardır h emde 
geoç ... İbtiyardir t rihe babal ık 
ya pmıştır .. O , O.ır ayı , İsken 
deri , Yavuzu daba dün yetişen 
biıe ı çocuk olarak tanır .. Öyle 
\ıir ;:ausı vard ır ki tarih kotnuıı 
dn yazılmış , yıllar dizinde can 

vermi~tir . 
O ılirıçtir ! . Her savaşda , 

her bakışda iDsana derin bir he.· 
yecan özlü bir inan sunar .. 

Sönmez bir ateş , susmaz bir 
dil , kırılmaz bir kalem ve niha
yet durmaz bir kafa verir insa· 

oa ... 
Ona dalank kaç başı beyaz 

adam içinde dinçlik duymuş, kaç 
bağrı y•nık gözüoii silmiştir . Ve 
onu anarak kaç yurd karibi acı 
sını ve sızıc.ıoı susturmuştur . 

Derde de rman ı • ihtiyar• genç· 
liğ i , geı.ce beyt canı bu kadar su 

r1aıı dünyada nasıl bir güç var
dır kı ! .. 

~~-------·--------:---~ 
Moskovadak\ 
konuşmalar 

Büyük bir memnuniyet 
uyandırmıştır. _ _,_ 

Ankara : 11 ( A .A ) - «Tası 
ajsıısıoıu bıldirdiğine göre Çekos · 
lovakya ile Sovyet Rusya arasıo-

daki konuşmalar ilgilerin şekli 
hakkında memnuniyet uyandırmış· 

lır . 

Ülk~\ .. rin dt>vlet adımları hü· 
kuml'tleri arasında yapılmış olan 
uzla:.ma ve ıı.ndlaşmalarıo elbirli
ğini d r vam ettirmek , aradaki 
tecimel ilişiklikleri uygun bir • 
tarzda genişletmek için sağlam 
bir temel kurmakta olduğuau 

söylPmi~lerdir . 

Macar elçisi 

Atatürk'e güven 
rnektubunu verdi 

Ankara : •11 (A.A) - ycoi 
Macar elçisi dün Çankayada Ata· 
türk'" güven mektubunu sunmuş -

tur. 

Ankaraya temiz su 
getiriliyor 

Ankara : 11 (A.A) - dün İs· 
mt t İnönü ile Ali Çetiokaya çu 
buk pazarından Aokaraya duru 
su verecek süzgeç temelini at 

mıılardır • 

Zileliler ordumuüa bir 
uçak aldılar 

Ankara : 11 (A.A) - Zılelile· 
rin satın alılıkları tayyareoin ad 
konma töreni 30 Ağustosda Zi

lede yapılac•khr . 



Sayfa 2 

Deniz kuvvetleri sorumu 
Deniz 
giliz 

kuvvetleri hakkında İn
ve Alman konuşmaları . 

Loodra: 6 (Özel yazicımızda::ı) 
-Londraıla bir kaç güo sonra ya
pılacak lııgıliz ve Alman ıleniz kuv
vetlerine dair konuşmalar resn •İ 
olmayıp yalnız her iki ulusun de
r ı iz kuvvetleri idare adamlarının 
bir t " masından ibaret olacaktır. Bu 
temasın ehemmiyeti, son günlerin 
vakalarından sonra o!uşu ( konuş . 

ma gününün bolli olmıyan bir güııe 
tehir edildiği söyleniyordu ) ve 
Hitlerin Reichstag söylevinden son 
ra uluslar arası gerginliğinin birnz 
gevpdiğini göstermes'.ndedir.Lon
ılrada herkes eskiden o\duğıı g ibi, 

şimdide Hitlerin acuna karşı al
rlıgı vaziyetin doğru kat'i ye açık 
olduğu ve onnn ortaya koyduğu 
on üç maddenin uluslararası an 
lışmalarına temel olaceğı kanaa
tıodadır . Bir beyaz kitap halin
de Reichskanzlerin söylevinin 
neşredilmesi İngiliz yüksek ukt· 
ri ve siyasal adamlarının da bu 
fikirde olduğ11nu gösteriyor . 

İngiliz ve Alman deniz mu 
tabusıslarının yalnız bir temas 
mıbiyetindeki görüşmeleri, Ede
nin Berlioi ziyareti zamanların 

dan , daha uygun bir hava için 
de olacaktır . 

Buranın denizciler mahafılin
de Almanyanın deniz kuvvetleri 
meselesine karşı ialdığı vaziyet 
pek tabii batta haklı görülmek· 
tedir • 

İngilızlerin , deniz kuvvetleri 
ıaeselesiode Alman plaolarıoıo 

arkasında gizli sebebler olup ol 
madığını araştırmaları ve pek ilı 
tlyatlı davranmaları pek tabii bir 
harekettir . 

~··ı- .__ .1 - •- ..... :i .. b"'••a.ı ..... u"'~'"' 

işlerinde çok hassastırlar ve me 
seleyi açık şekilde bilmek iıter 
ler · Geçenlerde bunlara dair 
Taymisiıı Alman deciz planbrı 

için neşrettiği bir yazının y•ptığı 
tesirler çok büyük oldu . 

Bu yazıda Alman idare adam
larının ve denizcilerinin lııgilte 
re ile yarışmamak ve ona rak ip 
olmamak preosipini güldükleri ya 
zılıyordu . Almanyının başkaları 
üzerine saldırmak için deniz kuv
""tleri hazırladığı ve imparator· 
luk zamanındaki planlırı tasar la· 
dığı boş bir sözdür . 

Berlinde bilhassa son sene
lerde Alman ve lngiliz deniz kuv 

vetleri arasında arkadaşça ve dost· 
ca münasebetler olduğu ileri sü
rülınekte ve Londraya giden Al
man delegelerinin de ayni ruh ve 
iradeyi taııdıkları söylenmekte 
dir . 

Almanya bugün ancak man 
tık ve temayülünün t•siri ile iş 
görmektedir . Alman mabafıline 
göre denizaltı ve harp gemileri 
görüşmelerinde, daba ilk temas
ta bekltnilen anlaşma elde edi
ltctktir . 

Almanların bu şekilde söz 
söyleyişleri ve duygu gösterişle 

rı Loodrada çok iyi tesirler hıra 
kıyor ve herkes bu görüşmeler
den bfıyük ümitl~r beklıyor Mü
nakaşaların tsannı teşkil edec.k 
olan (ve h.rkcsi korkutan bilbas· 
18 Almaoyanın gizli denizaltı ge
mileri parçaları vardır lıi bunl .. r 
bir anda bir araya konularak bü 
yük bir kuvvet elde edilebilir) 
denizaltı gemileri meselr si şöy 
ledir: 

Devletlerin denizaltı gemile
ri şu mikt .. dadır : İngiltere 51, 
Amerika 80 , J •ponya 57, F'ran 
sa 96, İtalya 59, Rusya 23, ye· 
lıiiıı 370 denizaltı gemisi vardır. 
Bunlardan başka 54 dane de ya 
pıloıaktadır . Daha küçük lleniz 

kuvv elleri olan memleketlerin he
men hemen ayni miktarda, deni 
zaltı kuvvetleri 9ardır. Mesrla Po· 
loııyaroın 3 denizaltı grmisi vardır 
ve üç de yeni yapılmaktadır. Rus 
ya gemileri 23 rakamla epeyce 

az gösterilmiştir. --

Portekizin 4, Yuranistanın 6, 
Türkiyenin 4 ( 7 yeni sipariş ve
rilmiftir ) . Finlaodiyanın 4 , İsve 
çin 15 ( 4 de yeni y~pılmaktadır). 
Danimarkanın 8 rlenizaltı gemisi 
vardır . Esland 3 gemi yaptırıyor. 
Bu suretle Almanyanın h•yat yo
lu olan şimal denizinde, Almaııya 
denizaltı gemisi yaptırmağa karar 
vermezden evvrl ; 50 denizaltı 
g•misi bulunuyor demektir. Harp
ten sonraki denizaltı gemileri la· 
ribini araştırmak için buna esas 
olan 1922 de y•pılan Vaşington 

kararlarını gözden geçirmek la
zımdır. 

Buna göre ticaret gemilerini 
batırmak şiddetle yasak ediliyor . 
Yükünü araştırın ğa izin vermi 
yen ticaret gemilerini batırmak 

cezasız bırakılıyor . Her şüpheli 
g•mİ önce Rraştırılacak ve ancak 
yolcular ve gemicilerin bayati 
emniyete alındıkt•n ıoor • batırı
labilecrktir . Ayni deniz muahe· 
desi ticaret grmilerine silah ko
nulmağa da müsaade ediyordu . 
1930 Londra kararlarında bu mad
deler lııgiltere Amerika ve Ja
ponya taraıından teabhüt edildi 
isede Fraasa ve İtalya buna işti
rak etmediler . Bu iki devlet ayni 
zamanda denizaltı gemileri ve di· 
ğer harp gemileri kuvvetlerinin 
tahdidini de reddettiler . 

IJ-ıL.-t...t ..ı.ı~ ...... u._, \Jçylc&. Uç 

oiz kuvvetlerinin müsavi olarak 
52700 loo olmasında birleşmişler· 
dr . Denizaltı gemilP.rinin büyük
lüğü de eo yukarı 2000 ton ve 
13 cm· toplar ile tespit edilmişti. 
Bunlardan başka her devlete ü
çer 2800 tonluk ve azami 15 cm. 
toplu ile silahlanmış denizaltı ge
mileri bulundurmağa da izin ve
rilmiştir . 

Fransaya müst•sna olarak bu
gün Fransız deoiz ku~vctleri a 
rasında bulunan , 2880 tonluk ve 
20 . 3 cm topları olan dünyanın 
en büyük denizaltı gemisini "Sur· 
couf,, alikoymaya müsade veı il
mişti . İugılterenin denizaltı ge 
mil rioi büsbütün kaldırmak fik · 
rine yalnız Amerika yardımci ol
muş , Fransa ve Japonya bu tek· 
lifi reddetmişti . 

Denizaltı gemisinin bugün bir 
hücum silahı olarak kıymeti oe 
dir ? Alman konteramiralı Ga 
dovun Londra konuşmaları müoı

sebetile buna dair söy !edikleri 
Londrada büyük bir enler• se u
yandırdı . Tanıomış Alman deniz
cisinin düşüncrsioe göre; barp so 
nundan sonra denizaltı gemi! ri 
pek )&Vaş inkişaf etmiş ve bugün 
öldürücü bir hücum silahı olmak 1 

kıymetinde epeyce kaybetmişltr
dir Çünkü denizaltı g<'ıoileıine 

karşı kıırunmağa yarıyaa bir çok 
yeni şeyler bulunmuştur . Tica
ret gemıl rrine siliib takmak ga 
yet hassas aletlerle dinleme ve 
koğalama gemilui, yukarıdan 

gözetleme ve bombalama için 
tayyaıt leı , pek tesirli derin ma· 
yiolar, ağlar ve daha bir çok de · 
nizaltı gemilerine karşı koyacak 
aletler bunlar arasında bulunu
yor . 

Bir devletin etrafında bu gi · 
bi deniz hücum ve müdafoa kuv • 
vtlleri olup olmamas,oıo rbem 
miyeıini balkın anlaması müm
kün değildir . Şımal de Baltık de 
nizleri düşünülürse Almanyanın 

Türk öSztl 

Şeblr Duyukları 

Atatürk heykeli 
iki küçük heykel de 
bu hafta getiriliyor 

Cumuriyet alınında dikilen 
Atatürk heykelinioin alt kısım 
kaid• leıinin üzerine konacak olan 
ve 1\-Hli Mücadeleyi gösterir iki 
heykelin de bittiği ve bu hafta 
içinde §•hrimize gönderileceği 
heykeltraş Hadi tarafindan Şar 
baylıga bildirilm:ştir. 

Bu heykeller gelir gelm z 
yer !erine konacaktır. 
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Bırer derece 
yüceldiler 

Vilayetimiz ilk okulası öğret 
m •nlerinden yüc ime hakkını ka 
zananların listesi Kültür Bakan
lığınca _ onaylanmış ve Kültür di 
rektörlüğüne göodrrilmiştir · 

Birer derere yüc ~ len öğr.tmen 
!erimizin sıyı kırk altıdır ve bun
ların yücelme haklaıı Ey!Uldan 

itibarendir . 

Sebze hlli 

Siptillide sebze halindeki dük· 
kanların hepıi bakkal ve sebuci· 
lrr tarafından tutulmuıtur . Hiil 
ayın on b r şinden itibaren açıla 
caktır . 

Halin içindeki su tuieatı ve 
hr lilar la geriye kalın ufak tefek 
yapı işleri de ay ıonuna kadar 
bitirilmiı olacaktır . 

Müddeiumumi 
muavinliği 

,;tclı•tual.t. wuaat::ıumum1 wua. 

vinliğine İcra memuru Nadide 
Tuğ tayin edılmiş ve dünden 
itibaren yeni ödevine baılemış 

tır . 
Kendisini kutlar ve bu yeni 

ödevinde muvaffıkiyetlcr dile

riz . 

etrafını saracak düşman kuvvet
lerioe karşı ancak deııizaltı gemi· 
leri ve torpidoları ile mayiolar 
bloku yarıp Almanyanıo uzak dı. 
şarı memleketler ile hayati tema
sını temin cd•cek yı gine müda
faa vasıtala ıı olduğu anlaşılır. 

Konteramiral Gadovvı göre, 
büyük harpta bir kaç defa görül 
düğü gibi pek uygun vaıiyetler 
iıtisoa edılir~e , denizaltı ll•mile
ri dığer denizaltı gemilerine kar· 
şı bir si!ah olaoıazlar , Bu sebep 
teo devletlerio denizaltı gemile
rini birbirine karşı hesap etmek 
mes• li 51 İogiliz denizaltı gemi 
sioi , 96 Fransız gemiıile karşı 
)aştırmak , doğru değildir . Çün
kü denizaltı gemisine karşı mü 
dafaa vasıtaları büsbütün başlıa 

şeylerdir . 
lngiltere gibi deniz yolu bağ 

!arından yaşıyau bir denizci dev 
let hiç bir zaman denizaltı gemi 
l•ri harbi yagmryaçağı ba[d., yine 
muhakkak bu gibi geınilni isti
yoısa , bunun sebebi bu gemile 
rin başka faydalarından ileti g.J 
mektedır . Bu ğemiler son 1 gi 
Iiz manevralarında, tayyareleıin 

havalandmadıkları zamanlaıda eo 
mühim k• sif babrrleri vermek , 
göz tleme ve keşif işlerine çok 
iyi yaramakla kendılerini gös!er 
diler . Tabii burada bah~rdilen 

gemiler Almauyenın bugün yap
makta olduğu 250 tonluk gemi 
ler drğil bel!ıi r çık deniz'erde 
yüzecek 1000 veya 1500 tonluk 
büyük enizallı gemileridir . Ga 
dovv bunun da dikkate alinması 

doğru olduğunu söyliyerek &Öz 

leriııi bitir:yor . 

Kömür pahalandı 
Şimdiden bunun önü
ne geçmek lazımdır. -

Şehrimizde şimdiye kadar ki
losıı azemi 2,5 kuruştan satılmak
ta olan kömürün kilosuna bir 
kuruş ekleıımek suretiyle 3,5 ku · 
ruştan satılmağ• başlanmıotır. 

Bunuo da Orman dairesinin 
köylüye gösterdiği müşkülattan 
dolayı civar ilcelerden oehrimize 
kömür getirilmrm•sinden ileri 
geldiği söyleniyor. 

Şu mevsimde şimdiden şehir 
de kömür fiatleıi böylıı yükaele
cek olursa kışın şehirde kömür 
buhranı baş göstereceğine biç 
şüphe yoktur. 

İlbay Tevfik Hadi Baysalın 
her işlerinde olduğu gibi bu me 
seleyi de balledeceeklerini kuv 
vrtle umuyoruz. 

Çocuklar ve kazalar 

Zabıta önemli t&rtibat 
aldı . 

Son günlerde çocukların sık 

sık otomobil , kamyon , araba 
vesaire gibi taşıma 9asıtalarının 
kazalarına uğradıkları ve yaralan
dıkları görülmektedir . Bunun da 
ana ve babalar tarafındıın çocuk
larını sokak ve çarşılara salıver· 
meleri ve bunların bu ~ibi taşıma 
vasıtalarının a kalarına takılmala· 
rından ve sonra da birdenbire 
kendilerini yere bırakıvermelerio
den ileri geldiği anlaşılmıştır . 

Türk c•za kanuauoda çocuk
larını sokağa bırakıp bıı e:ibi ka· 
zalara sebebiyet veıen veliler bak· 
kında çok şiddetli cezalar bulun· 

_duğundan zabite bundan böyle ço
cukları üzerinde mÜrakabe yap· 
mıyarak bu gibi esefli kazalara 
meydan verecek olan ana 9e ba
baları adliyeye verec<ktir . 

Bunun için 9Clilerin bu nok
tayı göz önünde tutarak çocukla· 
rını sokak ve çarşılara salıverme· 
melerini önemle tevsiye ederiz . 

Emniyet direktörü 

Vilayrtimiz Emniyet direktörü 
Mehmed Alinin İstanbul polis 
okulası dirrkıörlöğünt ve yerine 
de Ankara Emniyet dırıktörü :Sa· 
lihin tayin edildıklerini ve Meh
med Alinin ay haşında yeni öde· 
vi ba7ına gidterğini öğ o endik . 

Buğday fiatı yükseliyor 

Arıadolunun bir çok ye. i<rin
deki kuraklık yüzünden şebriıniz · 
de buğday fiatları birdo::nbire yük
selmiş ve dün kilosu üç kuruş 
otuz paradan satılmıştır . Bu yüz 
den ekmek ve un fiatlarıoın bir 
miktar daha yükselecrği umulu 
yor . 

Yüzünden yaralamış 

Büyük Kapulu köyünde otu 
ran Halil oğlu lbrabim bir kavga 
sonunda ayni yerde oturan Raşit 
oğlu Niyaziyi kazma ile yüzünden 
ağır surette yar.lamıştır . Yaralı 
tedavi edilmek üzere memleket 
hastahaoeı•nc yatırılmıştır . 

Bir köpek göz hap
sine alındı 

Denizkııyusu köyünde oturan 
Hüseyin oğlu Mushfanın çoban 
köpeği nrada amelelik eden Tar 
susun Karğılı köyünden Btkir 
oğlu Hüseyni bacoğrodan ısırmış 
tır • Köpek şehrimize g tirilmiş 

ve şarbaylılı. baytar lığınca göz b• p
i ~in~ alıa mışlır . 
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C. H. Partisi nasıl doğdu ? .. 
• 
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- Birinci sayfadan arlan - bıkikİ 

Par.si devıet 'ın ve ulusun bU bit 
yanında işçi ile iş verenin müna-

d mıyon• 
sebdlerinde anlaşmalarını esas kuvvetine oyao b'lir Bir ııı . 
olarak koyuyor . Şu halde acaba gece içinde mabvola 

1 
b. r ba 0 i~ 

d • 'kell • ıııı 
kooperatif bir devlet düşüncesi !et tehlike için e.ı b uıııu 
mi hakimdir ? Fikri batıra gde. hakiki bir vataodatın,I :,,0 a ifil' 

ka ııı 
bilir . Bunu da karşılamak için tehlikeden masun . ~a,ı 1 

Programımızda bir o"oemli madde kan yoktur. •-ese W 
1 

bJ"ke ber"' I' ıı, 
vardır . Onu hatırlatayım : Ulusal bir te 

1 
9ol•Y

1 
"td Bunu ~-o~· "< 

siriııi yapacaktır. ruaı· • ~. Türkiyede istismarcı yolda 
çalışacak tröstler ve karteller deya 
sık olacaktır. Bilirsiniz, nasıl Mark• 
~iıt Sosyalist ifkir bir ulusu için 

de sınıf duygusu ile besliyerek 
paıça parça çatışma saflarına ayı

rır , bir sınıfı öteki sınıf aleyhine 
uğraşmaya sürükliyen telkinler 

yaparsa , müstahsillerin araları11-
da lıirl•şmeleri ve elele vermeleri 
ve bu suretle müstehlikler aleyhi 

ne ilk bakııta bariz görünmiyco 
fakat hakikatte zararlı olan bir 

baıka Çefit sınıf müc•dele~ine yol 
açar . 

Halbuki biz Türk varğlrıda 
bu müstahsiller - mıislehlilcıer 
çalışmasına da yer vermlyece
ğtz . Her gün kendisine maliye/ 
flyalındarı kal kal {azla bir fi
yat empoze edilmek vaziyetinde 
bulıırıan istismar edeni< re kar§ı 
yüreği nefrelle dolıı bir mıisleh
llk kıil/esl meydana çıkmasının 
da önıine geçmeyi esaslı bir 
prensip tutmuş oluyoruz . (al 
kıılar) . 

Teklerin merıfaalı 

R rcep Bek er, Partiniro ferd ve 
cemiyet bakkıodaki düşüacelerİ· 
ni ıöyle anlatıyor: 

Ar~ada§laı; Türkiyede tekle 
rin menfıatı umumun meofaatı 

sınırı içinde bulunıcakttır. Bu ıa 
de bir edebiyat değildir. Bu, bu
günlı ü hayatta gerçt kleıtirilmtsi 
gerek olan bir ı.IUsLUron ıam bir 

ifadesidir. 
Bugünkü dünya durumund1, 

genel var lığı düşkün olan bir dev 
let ve ulus içinde kendisini 'ler
çekten o ulusa, o devlete bağlı 

sayan bir yurtdaşın, nekadar şahsi 
varlığı, oekadar parası olursa ol
sun, kendi başına mrsut olması 
na imkan yoktur. 

Arkadaşlar; bugün zrnginlik 
de ferdi olmatao çıkmıştır. Eo 
büyük varlık sahibi kazanmış 

olanların hile parası, Milli pua
nın durumuna bağlıdır. Şahsın 

Şehf'imizin talihlisi 

Tayyare cemiyeti piyangosu· 
nun ötey günlıü çekilişinde !Ne
cati ilk okulası bat öğretmeni Ab
durrahman Nacinio 13631 ouıoro 
lu biletine 10000 bin lira çıkmış 
tır · 

Kadını döğdüğünden 

Köşker Haydar oğlu Mehmed 
ıdında birisi rezalet çıkaracak de· 
rtcede sarhoş olup genel ev ka 
dıolaı ından Fatmayı döğmek is 
temiş ve kendisini bu işten yasak 
etmek istiyen z~bıta işyarına da 
t cavüzatta bulunduğnudon yaka
lannııştır . 

Yangın başlangıcı 

K•sopbekir mahallesinde otu
ran M~bmc d oğlu Hasanın evin
de dı 1'katsizlik beticesi olar ak 
yar g n çıkmış i&e de hl'm• n yeti
tileıck söndürülmüıtür . Zar•r 
ve ziyan kıı k lira kadar tahmin 
ediliyor . 

Kama t:ışıdığından 

Deveci Mustafa oğlu Kazımın 
ü~eriı:de ka'Da ta41dığı görülerek 
alınmış ve hakkında zabıt tuıul 
mnıtur . 
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- Birinci sayfadan arlan -

Sipti!li ffi !'Vkiiode Evkafa ait betinden : 
iki 
it ~ · 

MtShıo hamamu ıo keşfi mucibince PAMUK ve KOZA 
tamiri 13 haziran 935 den itibaren Adana doğum ve çocuk bakım ---------, Kilo Fiyats 
yirmi ğün müddetlt: açık eksiltme· evinin bir yıllık yiyecek ve yaka· CİNSİ En 1 En çol 

~~---------·------------.,..., 1• bu ç 
Satılan Mikdar tt . etlcea mtktehine de-

rıJİ ~ ~rlbıye İl!bar ediyor Bu bal. 
oıi -..l•dı~ok talebe velisi sızıldan · 

gelmiştir. Hila mukavemet eden 
~üçük bir kabileye orada Irak 
tayyareleri bombalarını atmakta· 
dırlar. 

ye konulmuştur. 4 Temmüz 935 cak ihtiyacı 30-6-935 gününde K. s. 
Kapımalı pamu 

Kilo 

;ıır L b•"11İ .. " 
Perşmbe g"ünü ögwledrn evvel saat üsto ı mek kesimi icra edi]eceğintl en •-~!..----=-.!-~--•-----•-----

Piyasa parla~ı .. 

"'e ~l ' dudulder le talr be ccl - Irak nehrinin suları mütad 
haricinde bu st ne çok taşmış ve 
isy~n sab tı sına dahil çok geoit 
bir mıntakayı istila etmiştir. 

onbirde rvkaf dairesinde ihalesi eksiltmeye konulmuştur. lsteklıle r Piyasa tt:mizi .. ------ ---• 
yapılacaktır. keşif bedeli <2720) şartnameyi görmek ve tafsilat nl- iane J 
lirarl ı r . Taliplerin evkaf dairesine mak için kurumumuz baştababet ine •-=Ia_n_e_I_l ______ 

11 
_____ 

1 

müracaatları . 5544 müracaatlıırı İlôn olunur. 5545 Ekeprf>ıı 

!iı.J' 111 .. b 
t•• "llt " U mektep menfaa-
rfl 'ey ebuıiSemk6b bir müsa · 

0~· da~•tn:ıı§ ve halka (1500) bi 

0ıı ~ çoitı lbııtır. Bilet paralarmın 
~11118 tıhsil edilmi ş ti r. 

13- 19 26 - 3 Klevlant 
13-15-16 18-20-22-25-27-28 30 

tt lty,Iİll lcıt'i askeri tt"dbir
~'d•k·llde Sevkuşşüyuh mınta 
J,1,1 ~ 88ilcria vaziyetinin çok 
it•~ 11 •nlaşılıyor. 
'il ileo~dusu, iliyan yuvasına 
tına~ 'lllekte ve mubaaerayı 

~tay : de"~m ediyor. Irak 
•ıer· y referı de huvadan asi 

\;~t·•de fasılasız ateşler yağ 
S • ır, 

Q ıı,y 
ıltıı't tde geoit bir sabaya 

I"' ~YllL 01
•n isyan hareketi St!v· 

J• \,, lrııntakas ında ııkıttırı) .. 
ol ~-L 

~11, .. 
t il.'t.ıYuh oııntalcasında örfi 
~~ i ·~ edilmiş ve vaziyeti 
•111 çıa D b"l· · · A "f ı iııi • ı ıye vezırı rı 

'il biik?'•ya ğitmiştir . Vatanla
~t li~lbetJerioe karıı kal
~G~~ etle Cezalanacaklar d ı r. 
. lilbet le 
,, t Uvvetleri Basra ve 

l>lıli1 (Eraflarından ilerlemiş 
1
-lt(\ lcibayiş) mevkiini zap 

k•' iııı ~. Burası mıotakının en 
• Qlt 

,,br ~~er •0ktasıdır. 
. f'I' ~~ı,, Sevkışşüyuhıa ııkışıp 
~d ,•t1t d"le lealim olmak iste 

aıt \ ~t, k ' hiikU.ınet asayişi bo· 
k~ 'Ilı tıt~'lı tedip ameliyatına 

bait ~'·~ ektedir. 
iS JI ' l Hl .. Ordusunun (Havıül 
b' ,._ b,ı~lle Yıkın olan ve hala 

•' 
•11d b 

1tl •aı e. ulunıoların tedip 
hır bataklık haline 

Bu hal t edip işlerini daha 
müşkül bir hale g«"tirmiı oldu
ğundan bükômc t bazı İngilizlerin 
mülkü olan iki nt bir gemisini 
isticar bunları silahlandırmış ve 
madeni safhalarla kaplamıştır. 

Bu iki gemi aşağı Fırattaki 
(Hazulhamar) gölüne gir miş ve 
asilere hücum etmişleıdir . 

- Irak hükumeti, posta sını 
Şark ve Garba 25 sene taıımak 
ÜZ t"re bir İngi liz bava şirketiyle 
anlaşılmıştır. Bu müüddet 937 
yılı batında başlıyacak ve şirket 
bu ite üç deniz ve iki kara tay
yaresi tal.sis edecektir. 

- Kont Dö Martel ; Emir Su· 
udu ziyaret ederek ~ uriye ve Ara• 
biıtan arasındaki mü§ter«"k mesa· 
lıh mevzuu üurinde (2) ıaat gö 
rüşmüştür. 

Ko ııuşmada Aı aL stan Hari · 
ciye Vekili Fuat Homzs da bu 
lunmuştur. Kont Dö .Mertel Emi· 
ri, Baris civarındaki köşkünde 
akşam yemf'ğine davet etmiştir. 

Ziyafettt", Emirden başka, 

Gaddur hin Gabıit, Mösyö Biber 
ile Suriye ve Lübnan hükumetle 
rinin Paristeki mümessilleri Dok · 
tor Alfons Eyup ve Emir Abdül· 
aziz Elctzairi bulunmuşl ardır . ,. 

1 Kacakcılar 
~~ h~inidir 

-- Dişçi 1 
M. Nedim Yurtman 

Yeni Otel karşısında açtığım 

diş muayl·nehanemde soat 6 <lan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve Jiş imali hususunda 
muhterem müşterilerime azami 
teshildtı gö -;tt rJiğim gibi cuma 

1 

günleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek beleştir .5228 

29- 30 

Adana inhisarlar baş müdürlüğün
den : 

930 ve 931 ürümünden 22 denk 
te l 119 kilo yaprak tütün 30. Ma · 
yıs 935 den itibaren 21 gün müd 
<letlc açık artırmaya konulmuştur 

İhale 19 Hnzirnn Çarşf\mba gü 
nü saat 15 tedir. Alıcıların bedeli 
oıu ham men olan ı 119 kuruş uıı 

yüzde yeJi buçuk muvakkat t emi· 
nat parası 84 kuruşla Adana inhi
sarlar iJaresine uğramaları . 

5499 30- 5- 10 - 16 -, 
Adananın on yılhk 
Refıka Re('ebin biçki yur

dundaki sergi ienel istek U:ıe 
rioe 13 Hniran Per§embe günü 
akşamına kadar h erkese açıktır . 

Biçki Miidıirü 

Seyhan kadim komisyonundan: 

Adana kent esenlik evinin l -
6-935 gününden 936 senesi ma-
yıs sonuna kadar bir sı> nel ik er 
zak ve saire ihtiyacından aşAğıda 

ismi ve sayısı yazı lı 10 kalem ge

reklilere tayin ve ildn ohınan va 

YAPAGI 

1 .,.,..=B~ey~a~z----~---ı-4_2 _ ___ 1---- --• 
Siyah 

Ç t G 1 T 

•-~~.-:s....,,:.,....r_es=,--:-:-:----1=~~:::-:---------ı------------11 
1_ Y_er_h_· -'='Y~e~m_l_ik~·~· -;---ı-1-~_5_-:_-:_-:_-:_:.._ ______ ....:. _________________ , 

" "Tob urnluk., _ 
HUB U BAT 

3,62,5--

3.50 -- =~--------· 
Buıtday Kıbrıs 3,50 

•• -2,75 
•----~~~,~e-nt-a-ne--,, 

Yerli 

kıtta bir kısmına istekli çıkmadı · Arpa 
Fasulye 

2,60 2,55 

ğından ve bir kısmına d ..ı sürülen Yulaf 2,37 ,5 2,62,5 
peyJer değer görülmediğinden aç ı k Delice •-------ı·-------- ----- - • 
eksiltme mtidıleti 935 senesi ha- •-~K~u-ş_y_e_m_i ____ _ 

------ı 

ziranının on yedinci pazartes i gürıü •-=K_r,....,te=-.n_ıo_h_u_m_u _____ 
1 
___ ___ ,1 ___ ___ -----------• 

Bakla saat on bire kadar uzatılmıştır . 

İsteklıle rin bu vAkıtta v.ıa.yet 

kadim komisyonunda bulunma ları 

şartnamesini görm•· k isteyenler in 
de Adına kont esenlik evine boş 

vurmaları .5525 6 9 J 3-16 

Azami M. 
kilo 

1300 
16000 

25 
1000 

75 
1250 
600 

3000 
1000 

Asgnri M 

kilo Cıasi 

50 Ton kok kömürü 
900 kılo sade yağ . 

12000 kö'llür 

20 kuru bamya 
800 gaz yağı 
50 Un 

1000 Kesme şeker 

500 Tuz 
2500 Adet yumurta 

800 Kefenlik bez 

Si sam 

UN 
**** Salih Efendi -------------- ----------------.!::: :::ı ., 

··----------------· .D ıu - Düz kırma •. 
;!L.·~ s· . 
::ı- ımıt '?...' ------ı------ı---------ô 5 - •• 4-,., Cumhcı riyet 

f;2 ~ --------~-----
<N ::ı - " 
ı-.. <> Düz kırma ,, 

---- -·-----------· 
-------

Alfa ., 

Liverpul Telgrafları Kam biyo ve P ara 
12 / 6 I 1935 lı: Banka~mdao alınmıştır. 

Santim Pene 

Temmuz Vadeli ı-ı- 34 - Liret 9 61 

1 ioci T. Vudeli 05 Rayşmark 1 97 
Fraok"fran sız,, 

6 

:ı 
Hazır Sterlin "lngifü ,, 608 50 
Hint hazır 5 Dolar •·Amerikan,, 79 70 
Nevyork 11 56 Frank "lsvi re,. 

~ıl ı~--------------------------·-----------, f ~I Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 
Seyhan Valiliğinden: 

Ka raisalı kazasıııın Pos Devlet orman ı nda Torokuere fobri kosı cı

varı Eğridere vo Vato,1 köprüsü, Çaltı mevkilerinılo bulunan muhtelif 
çapta ( 18781 ) parça kereste ile ve Adanudoki ( 1298 ) parço muh
telıf çapta tahta nın bu mtıvkı lerdcn ~eybnn ırmagt üzcrin<le denize 
indirilmesi vapurn tahmili 7-6- 935 tar ı h i n<lea itibar ım on bt-ş gün 
müddetle ve kapa lı zarf usulile eksiltmeye çıka rılmıştır . 

_,\! "-~~fi . -------------------
6'( ~'} t::ı1Ytt, esaret - Kö!elik , Mahrumiyet, husran - Yok- Oroek : ( .... ) in mahut ki· 

r \ ""'L '"•ge "t d sunma, yoksunlu tabında da yazdığı gibi - ( .... ) io 
ıı Lf' ~ ~~ l ' servı u e 1 herkesre bilinen ( hep bilrli.,.imiz ) 

r l~· '~ 0 ınak (hüküm g y Mahrum olmak - Yoksun ~ " " l '\• e · 1 kitabıoda da yazıldığı gibi . ..... 'r ••nnıak 'Mahluk <Bak· ak 
~ . . . 
~•bıfll ratık - (Fr.) Creature Mahsuben - Tuta Mahv - Yokolma 

r~ •htrıt - Erimiı, eril Örnek : Deynime mahsuben .Mabv etmek - Bithmek, kü 
') '1e~ katışık, (Bak: halis) şu par&)ı liitfeo kabul ediniz - lttmt, yoketmek 

~ (; •bge Borcuma tuıa şu parayı kayralın MMhviyrt - Silg .nlik, alçak 
'-t ''tk · M b kabul ediniz . go"'nüllu'"k ı. . · a lfü yağ - Kau· 
"''~lbl (B Mabıub etmek - Saymak, Mahvolmak - Bitmtk, külol-

' (~ •k: himaye) - Ko tutmak malc, yokolmak 
,... '·) Prote· e· M b 1 u·· .. ö 
\J g a su - ruo rnek : O mahvslmnş bir a· 

iı.. ~"t~ . 
ıı...~ılır -

8
· Bu t;ocuk benim Örnek : Mahsul, hu sene da· damdır - O bitmiş ( külolmuş ) 

·g,.~d u O d l · 'd' bir adamdır . ' llt . ~ocuk benim ko· ha iyidir - rün, hu yıl a ıa ıyı ır. 

~ b'-tıl Mahsuldar - Verimli, bitek 

(., 'b-.ıllt - YüklQ Ornek : Mahsuldar topraklar 
t) l - B - -~ 'L 'il •ygın, 8UZiUO - Verimli topraklar . ı 

~ '"tt roıneux 
t ç - Çıkıt, sürüt _ (Fr ) M'> bsu'dar olmıyao - Verim-

i&. (; siz 
~1' lll,~'tk: ı Mahsuldarlık Verimlilik 
l.t•ıı. ttci - Bu binanın eo- Mabıur - Kuşanık, kuşatılmış 
ııı '•ıı •rka tarafındadır -. lok 

~ •ğa çıkıtı arkasın· Örnek : Düşman ordueu ora-
b ' l da mahsur kaldı - Dii~man ordusu 

t 'tlı ırnir u·· ·· · · ı k ld ~ e. ttıab ~um ve ıncu e· orada kuşamk ( kuşatılmış ) a ı. 
'' ~ Qlll • • recı Amerikadır -
a. "1erike 1ncirlerinin başlıca Mahsus, bas - Özgü - (Fr) ,,h •dır . Propıe i . 
t tt~ 
... ~ "- ( ._ Yörü ·· ·· ·· Örnek : Çocuklara has bir "'lll F'r.) . ncu, yurünçu, 

1 qt T,8 giilücıii vardı - Çocuklara öz~ü bir tı.ı Jecıo :re :ı ~.· 

\~~') ~t~ıdeı, \içli dışh, gülüşü vardı . 
~q''1t1 'ıne Mahtıiis - Sezilmiş, duyulmuş 
r. ~' ll11e - c· l. (F ) S 'hl \af,.1 ''-li ız ı olarak - r . ensı e 
l.'"'t•ı '•rır h · · (\ O b' k b' "''~ ....._ (F' • ma remı raz ırnek : nun liyü ır a· 
llj~ t'lbiy ' ·) Confident dam olacağı daha çocukluğunda 

,111. ~-~ı ti~liJ~~ - içli dışlılık, mahsus olumnştu ( ıwzilınişti ) . 

o ~~h'11~tt 1 
1\1 .. h~us ve eamabşfıs - Belli 

fti} ~ "ili_- Yakacık belirsiz 
Jılıf ~"•(j'ıı~~ \' 0kıun Mahsus surette - Duyulnı ra -

•1 r ~it : H ı (F ) S 'b 1 t e y "lı.ı, •d .... ..:. ıauan mahruml sıııa - r. ensı em~o 

91ıl \ \, t Lir •d Halrnıtan yok· Mahşe r, izdiham - Yıgılım -
IB ~ ~ "'-"' aın · (Fr) Gı aode afflueoce 

r' ttlb~k f h b K k :ı>~ \. ~ - Yoksundur M.hu , mc i - or unç 
l'~,_'ıı~~ : '· (Fr.) Tl"rrible 

it) ttt... Sııj l • 1• M hud (M"şhur aul .. mır.a) -~ . ... ~it i ııç ur şe)'d• n 
il )(t~uet~rıı'"ın - Sizi hiç H ~rkuec biliaeo, hı p bildiğimiz, 

11 •ırmak isteıuem. haoi şu bildiğimiz 

Malız - Salt, som 
Mabza - Yalnız, ancak 
l\fabzer. - Kav 
l\Iahzuf - Çıkar&lmı§, kaldı

rılmış 

Mahzur - Çekinecek, sıkınca 
- (Fr.) locon eoieot 

Örnek : Bunda ne ınabzur 
görüyorsuuuz ? Bunda çekinccc:k ne 
ne göruyorsunuz ? - Bunda ne 88· 

kınca görüyonmnuz ? 

Mahzuz olmak - HazlQnmık 

Maide - Sofra 
Mail - Eğik 

Örnek : Bu direk maildir -
Bu direk eğiktir . 

Maili inhidam (Müşrifi barab) 
- Yıkılmak üzere yıkkın 

Maişet - G rçim - (Fr.) Suh· 
sis tane 

Örnek : Maiff' ti giiçliiğı> ıııt-
ramıştı - Grçimi giiçlli~e u~ramıştı. 

Medarı maişet - Geçirıfcek 

Maiyet - Süde.a - (Fr) Suite 

Maiyetinde - Yanında 
Makabl - Öoct>, öncesi 

Örnek : İşin makablini bil
miyordu - işin öıweı:ıi ııi Lilmi· 
yorcf ıı . 

Makale - Betke - (Fr.) A·t;c-
le 

.J.\ılakmı memuaiyet - Oıuo 
Makarrı hükumet, makarrı ida 

re, payıtaht - Baı tebia - (Fr.) 
Capitale 

Makar, mrrkez - Başkent 
Mekanı viliyet - İl başkendi 
Merkezi kaza - İlçe h•ıkendi 
Nahiye mrakzi - Kamun hat· 

kendi 
Makbul (Bak: muıeher) 
Makbuz - Alıt - (Fr) Rtçu 
Makbuzat - Giren (Banka 

terimi) 

Maklfıb - Çevrik, çevrilmiş 
Maksad - V ırgı, erge 

Örnek : Maksuda para kazan
maktı - Ergesi para kazanmaktı . 

M.ksem - 1 Böleç, 2 - Sa-
vak, maslak 

Maksud - (Bak: meram) 
Makta - kesit - (Fr.) Conpe 
Maktn - K~ğme 
Maktu ücret - Kesenek 
Makul - Usalır, beğenik 

Örnek : Makul hareket et· 
medi - Usalır ( beğenik ) harekf't 
etmedi . 

Gayrimakul - Usalamaz 

Örnek : Gayrimakul bir dü
şünce - Usalmaz bir düşünce . 

Makuliyet - Uslama 

Örnek : Sözde ve işte maku· 
liyeıı en dışarı çıkmamalı - Sözde 
ve i ~ıe usalmadao dışarı çıkmamalı. 

M ı kul olmak - Usa ' m ak 

Makul - Tü lü, takım, kat1-
gorı (tc rım olaaak) 

Mdkus - Teıs 

Ürılt'k : N ı·ıicc mu kfı5 çıkıı 
- Sol' uç ı cnı çı kıı . 

Mal - l\lal (T. Kö ) 
M.illıuul - Dop ... o u 
Mala, a. ı i - lloş söz 

Malildiı ı e - ':etil, m•likaıı l" 

(T. Kö) - (Fr.) Domaine 

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

21-6--935 cuma günü saat on altıda Seyho.n v ı lay~ti mnkamı ndıı 

toplanacak ko nisyonca ihalesi yapılacaktı r . 
lstı> klilerin şartnameyi görüp 2490 num::ırn lı kanunun 25 ve 32 mnd

deleri vrçhile c900) dokuz yüz li r alık muvakka t tcminntlorilc teklif 
mı· ktuplarını ihnle güoü öğlrılen evvel ~eyhan Voli liğino vermeleri ilAn 
olunur . 5ıı36 9-13- 16-20 

itfaiye arazözleri, kanara et ve buz kamyon
larile hizmet otomobili için benzin 

ve yaG ahnıyor. 
İtfa iye n razözlörİ l e kanara et ve buz k::ımyorılo r ı ve hizmet otomo

bilinin bi r senelik benzin ve yng i htiyacı açık olnr nk eksiltmeye konul
muştur . 

Kanaranın bir senelik benzin ihtiyacı ll ltı yüz yirmi beş tenckeuir. 
Ve i11reti t .. minat parası iki yüz beş li rtı ılır. 

itfaiyenin hir derıel ı k bt-m.in iht iyacı üç yüz yirmi teneke ve vakom 
yağı ihtiyac ı do iki yüz kilo ılur. iğreti t~minat parası yüz beş li radır . 
llizmet otomob linin bir senelik benzin i h tiyacı da yetmiş beş teneke 
dir. iğre t i teminat paro s ı yirmi beş l iradı r . Açık eksiltme ile satın alı
nacak olan işlıu benzinlerin ı h e l ı-ı; i h. zirarı ın 18 inci so lı günü saat on 
beşte belediye <lııimi erıcümenind o yo pıl ncaktır . 

lstı:ı kl ı ler; n şnr~nameleri ni görmek üz ... re her gün yazı i ş leri kalt\mine 
v11 ihale aünü ı le tıaat on beşte belediye dnimi encümenine müracaat o 
ları ildn olunur. 5509 2-6-11-J 6-

35 5370 
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Sayfa 4 ( Türk :Sözft ) 

t93·1 
t.1 l/azlrall .-

s 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

Dosya No. 823 

Adana 1 inci İcra memurluğun
dan : 

Brazzofolli vekili ovukat boy 
Halıl Nocinin Hacı Mehmet oğlu 
Ali efendıde ezgayri t<asviye 2400 
lira olocağrndan dohy• iprtek 
edilen . 

Açık artırma ile parnyo çevri
lPcek gayri menkulün ne olduğu : 
Gayri menkulun bulunduğu mevkii 
mahullesi , sokağı , numarası : 

Nu. 111 
Torıh : Haziran 929 
Mevkii : Şırmonlı 

Cinsi : Evvelce tarla şimıli bağ 

ve içerisinde altlı üstlü kılrgir hıme 
olup holi hazırda 1 su kuyusu var
dır. 

Dö. tapuca J 7 şimdi 30 dönüm 
1552 zira . 

Tapu hududu : Şa.Selim ve zaf -
ran abla veresesi Şi. tarikiAm Ga. 
kiremitçı K iragos veresesi Co.Hacı 
Mehmet oğa malıtumu Ali efendi. 

Çiltebail kaplıcası 
açıldı. 

Eğer Romatizma, siyatik, korııciğer ve böbrek kumları mesane taş

ları r ğrılarıno muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok d1>ri ha!1talıklarına, muannit ekzıımalara şifa verir. 

Çifte han kapllcasına 
Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek <lönmüşlerJir . ller 

ne kadıır ff'nncın kabili izah değilse ıle senelerce gebe olmamış bnzı 
kadınların 15-20 günlük banyodnn sooro Hamile ktıldıkları görül 
müştür . 

Çifte han ko.plıcasının 
Radyo aktifıtesi dünyada mevcut bütün koı lıcalıırdan dtıhıı yük

sektir . 

Çiftehan kaplıcasında 
Eahabı istirahat miikemmı>ldir . Furunu , bakkaliyesi , gazinosu , 

kasabı, berberi vıırtlır. Fiatlar mutf'dil<lir . 

firen ücretleri yarı yarıya tenzilathdar.5512 9 Hudu lu hazırası : Şa. Selim 
ef elyevm Güllü Mehmet of. Ga. 
kiremitçi Kireg.:>s elyovm Hayriye 
H Şi. tarikiAm Ce. Hacı Mehmet 
ağa mahtumu Ali. 

--------------------------------------------------------

Nu. 70 
Tarihi : Mayıs 341 
Mevkii : Bahçehay 

Cinsi : Tarlanın 4 de bir hissesi. 
Dö.20 şimdi 23 dönüm l '41 

zira . 
Tapu hududu : Ş:ı.. Somuil Rıı· 

fail oğlu Gilodo ı f .ye sntılan tarla 
Ga. indelgofur ef. veresoleri tar
ı.ısı Şi. keza iııdelgofur er. vı:re

seleri tarlosı C1. torikiamla malı· 

dut. 
Nu. 7J 

Tarihi : Mayıs 341 
Mevkii : Bahçehoy 

Bor Okçu menba suyu şarımızda 
satılmaktadır. 

Okçu menbn suyu lstanhul şehremanetinin tahlil rnporu ıle en eyı 
bir su olduğu tahakkuk etmi~tir. 

Okçu Sıhhato elverişli ve mideye iştah verici bir 
SUYU su.Jur. Muhterl'm müşteriler bir defa bu su 

yu içtiklerinde bir daha başku su içmeyeceklerdir. Bir defa tecrübe 
sozltırimizi isbnt edec ıktir. 5433 22-78 

Satış yeri : tarsus kapıda merkez oteli altlnda 

Cinsi: Torlaoın 4 de bir hissesi ı ------------------------------------
Dö. tapuca 30 arşın 1200 şimdi l 

43. 
Tapu hududu : Şa. kasap Artin 

iken elye\' m Sim on oğlu vercseleri 
1 ~---------------------------------------~ 

Şi. d •ynekçi \lllstnfa nğn verese ' 
feri Ga. Ahılu1gafur ef. vereselcri 
Co. Farik ve mefrğumlehler taraf
larından rnüceddAden küşat olunırn 
8 metre arzında tııriki hasla Mıı 
sab lı zade vakıf bahçesi ve müsyö 
Gi1odo ef. tarlası. 

Takdir olunan kıymet: Ye 
nıinli : !.ınğıa dönümü yüz lira ve 
20 dönümlü tarnın dönümü 40 ve 
30 döniimlü tarlunın uönümü 30 
lira . 

Ar tırmanın yopılocoğı yer gün saat ·ı 
icra dairesinde 2004 No.lu kanun 
mucibince :fü gün içinde lıedeli ve 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 
ini bulduğu takdirde 15 - 7- 935 
pazartesi giinü saat J4 _ l6 da 
bulmadığı halde aı tırmanın 15 
gün temdidıle 30-71 935 tari
hinde ve ayni saatte ihalesi yapı 
leco~ı vo bunda <la tııhm in edilen 
kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı 
halde 2280 Nu.lu k~nuna t wf kaıı 
satışın geri bırak ılocağı. 1 

1 - İşbu gayri:menku' ün artır· 
ma şartnamesi 13-6- 935 tn rı hinden 
itibaren 823 numnra ile Adona 
icra dairesinin muayyen numn
rasındu herkesin görebilmesi 
için açıktır. lldnıla yazılı olanlardan 
fıızl,ıı mohlmat olm(.ık istiycmler,işbu 
şartnameye ve 823 dosya nu
marasile memuriyetimize müracaat 
etm<>liılir . 

2 - Artırmaya iştirfi '...: için yu 
karıda yozı]ı kıynıetin % 7,5 nis· 
betiotle pey akçasile voyn milll 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . (124) 

3 - lpotok sahihi alncnklılarl11 
diğer altlka<larların ve irtifo k lıok
kı sahif lorinin gayri menkul üze. 
rindeki haklarını husuRile Cniz ve 
masrafa tlnir olan iddialarını işhu 
iltio torıhinden itibaren yirmi giın 
içinde evrakı müsbitclerile birliktıj 
rnemuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu si-

• Eyi su ve eyı gazoz 

1( Jyadoleo suyundan yapılun KayaJelen Gazozu dünyanın en eyi 

gozozutlur. Midesinden şikayet e ılenler Knyadelen gıızozun<l•.ın içtikle

rinde mide şıkAyc:tinden kurtulmuş olurlar. Yalnız gazozumuzuo tak· 

l itleri n•l (' ıı sn k ınmnk için şişol erin ağzınuu ki mn rkalnra Jik kat edil 

mcsi ldzımdır. 

cilıle sabit olmadıkça satış beueli
nın paylaşm&sınılon hariç kalırlar. 

7 

4 -Gösterilen günJo artırınoya · 
iştir ak edenler artırma şartnaml!

siııi okumuş ve liizumlu mah1matı 
alınış ve bunları tamamen kabul 
t'tmiş od ve it• har olun ıı rlar. 

5 - Tayin edilen zonınnılo gny· 
ri menkul üç defo hrığrıldıktan son· 
ra on çok ortıraıın ıhı· lo cılilir . ı\n 

cak artırma bell,,fi muhammen kıy· 

metin yiizdo )'t tmiş hl·şini hulıııoz 

veya satış ist.ycnin alocağımı riiç
honi olan diğer (ılncnklılor bulu
nup to belle) hunların o gayri men· 
kul ile temin edilmiş nlocnklar ının 
ınecmuundan Cnzlaya çıkıııozsn PO 

1 

ğu b Jelle nlmağa razı olursn onu, 

razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on lwş giin müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artır o.na ihale edi
lir iki ihale nrıısındoki furk ve go

~·en giinler için °/o 5 ten hesap o\u
nncu k faiz ve diğ"r zararlar nyrıca 

hükme hncet kol'Jlnksızın memu

riy timizcıı alıcıdan tahsil olunur. 

Madde ( 133 } 

Emvali gayri monkulenin yukarıJa 

gösterilPn 15 -7- 935 tarihinde 

Adırna 1 ci icra mf'murluğu oda 

sıııJu işLu ilAn ve göstC' rılen 

çok ortıranın taohhüdii hnki kalmnk 

art ırmn şartr amesi dai. esinde satı 

lacoğı iltln olunur 5542 

üzne ortırma 15 giiıı duhn tomdit 
ve 15 ci güuıi oyni saotto yapılacak 
artırmada bedı,li sutış isteyenin olaca ~-----------------,--
ğıno riiçhonı olan ıliğar nlocaklıln 
rın o gııyri mt'nkul ile temin eıliJmiş 

, 

olocoklnrı mecmuundon fuzloyo. 
çıkmuk ve mulınmrncn kıymdiıı 
yüzdo 75 bulma şertile en ~·ok 
:ırtıronn ihale ellilir . Böyle bir 
bedel Alıle e~lilınczı-e ilıole yopıJ

moz . Vo satış talebi düşer . 
6 - Grıyri menkul kendisine 

ilıolc olunan kinıs13 derhal veya 
verilen mühlet içinde paroyı ver 
rnc-zso ihale kararı feslıolunornk 
kendisinden evvel en yüksek tek 
lifte bulunan kimse arzotınış oldu-

Sağlam 
• 

Dam kiremidi 
gskiliolırin Kurt kiroıııit fob · 

r kasının son ı-i-.t m makin~ ve 
furunlar. ilo yopılmış Türkiyeoin 
on sağlam ve altı n)' gırantili kır 

mızı dıını kıremilleri Adan ıılu 

Ali Rıza kelle şeker 
ticarethanesinde ucuzu satılıook-

t:ıdır. 5451 10-10 

-$tıı-- · 

T~RKfYE 

llRAAT~ 
BANKA91 

DAoA~ · 
BiRiKTiPEtn 
RA~T ~Dt::~ 

r 

../~ 
-----------------·------------~ bCft ~ 

atlB ı. I 

Gayri menkul mallarrn 
açık artlrma itanı 
Adana J inci icra memurlu 

ğundan: 

Dosya No. J 523 
Açık artırma ıle paraya çovri· 

lecek gayri menkulün no olduğu: 
lbrııh im oğlu huy Mehm<'llin Bekir 
k zı Nebihedaki 300 lira alı.1 ctığın

dan dolayı Eski Hamam mahalle
sinda kAin 109 nrşın üz .. rine meb
ni yemini Bekir ef. düklıdnı solu 
muhacir lbrohim veresAsi arkası 
Ali çavuş karısı Esm·~ önü tıı riki 
dm ilo mahdut fevka rıi bir o la 
önünde bir sofa tabtani bir oJe 
zemini tuğla bir held b:r su tulum
bası fevkani tahtadan mutbah vo 
üzeri toprakla yapılmış bir hop 
hanenin tema.mı 

No. 111 
Cinsi : hane 
Taı ilıi : Haziran 928 
Arşın : 109 
Huılu<lu : Yemini mnarife uit 

dükkdn ycsarı Bedros kara oğlan· 
yan <lükkdnı arkas ı tahta saknl 
Mığırdiç cephesi tarikiAm. 

Taktir olunan kıymet : 350 ] ı·a 
Türk evrakı naktiyesidir . 

Artırmanın yapılacuğı yer gün, 
saot; Adana birınci icra Jnires i nllı• 
2002 numaralı konun mucibince 
30 gün içinde kıymeti muhamme
ocnin yüzdo yrJtmiş b rışi ni bul. tuğu 
taktiı de 15-7 - 935 poza lt:si 
günü saat 15- ~ 6 bulmaı l ıl;'ı tak 
tirde aı tırman•n dahil 15 gün tem
dit edilecPği va 30- 7- 935 salı 

güııü suul 15-16 da ihalei kati 
yesi yaJıılacağı . 

J- İ~bu gayri menkulün artır
ma ş trlnamesi J 5-6 - 935 tari-

hir.<len itibaren J 523 num 1ra ile 
birinci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkı!sin görıJbilmesi 

için açıktır. llAn la yazılı olanlar
dan fazla mahlmnt alrnnk istiyım

ler, işbu şartnameye ve 1523 dos
ya numarasiltJ memuriyetimize mü
racaat etmcılidir. 

2 - Artırmıya iştirdk için yu 
karıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetirııle pey okçasıle ve ya milli 
bir bankanın t,.minnt mektubu 
tevdi Pddecektir . ( 124 ) 

3 - İpotek sah!bi olocoklılarla 
diğ,.r alAkedıırların ve irtifak hak
ki sahiplerinin gııyri m"nkul üze
rindeki hakh·rını hususile fıtiz ve 
ınosrufa dair olnn iJdial.ırını işbu 
i IAn tarihinden itibar en 20 gün 
iç inde evrakı müsbitelerile birlikte 
memıır:yetimiz·l bildirmt' lori icap 
eder. Aksi hn.lde hakları topu sici
lıl \ eıabit olmadıkça slltış be teli
nin P'Yloş'llasından har:ç kalırlar. 

4 - nösterilen giinde artır

mıya iştirAk edenler artırma şart
namesini okumuş ve lüzumlu ma· 
lOn ot alınış VıJ bunları tıımomen 

kabul etmiş ad ve itibar olunur
lar . 

5 Tayin edilen zamandı 

gayri menkul üç d.-f1 lıağrıl· fıkton 

sonra en çok artırana ihal~ c·dilir. 
Ancak ortırmıı bedeli muhammen 
kıymetin yüzlle 75 şini Lulmlız ı e
ya satış istiyenin a lacağına rüç 
h mi olan Jiğ" r alacnklılıır bulu
nup do bcd .. l bunlorııı o gayri 
mE-nkul iltı temin edi l miş alacak
larının mecmu undan fazlaya çık · 
oıazsa en çok artıranın tauhlılhlii 

baki kalmak üzere artırma 15 gün 
daha temdı t ve 15 ci gü"ü oyni 

k artı rfll ne•· 
saatta yopılııcB JYJrtll 1 ,,of~ 

. olocDn l' 
satış istiyenıo ktılorlfl o ıec•\ 
olan diğer aloc_o J ı Jrtlİ~ a ~111B 
menkul ile temıo Crl zlaYtt çlı eJ• 

dan 8 'bB ıı ., 
l arı meccnuun o& 1 • cı" 

. k o rtıra lJılıfl d3 
şartıle, en çO l l ehle c 1 b: 
lir Böyle bir bel e M te e 

. Ve sa 
ihale yopıJwnz . 

1 
sof 

~eııl ' şer . ııut ,e< 
6 - Ooyri oır.o ıcrh ,t ' t 

kiıııS' ' ııYI ,~ 
ihnlo olunan . 'oılo por wıı~r 
verilen nıü h 1 et ıçı (esl10 ~ ı~ 

'h le kararı r.kse \• mezse ı o 1 en yl) İf 
kendisinden evve 0r:ıa\Ol ı~r-' 

ki ense ıı o ~· lifte bulunan "tı ro ııııı 
dul'ru bed"llo ttlınag 1..ıoftJO t11ıf' 

n vcY• rlır Jı· 
onıı rozı otmoz, - Jetle B ıe e" 

ı .. pıUI •tıtı g 
hemen 15 gun tırııoB ı ~ ,. 
çıkarılıp en cok ar Jokİ fsr ~e;J 

. . 1 arosın• &11ıı 11' 
lir. lkı ıha 0 .. ıc beş rıı' 

. · yuz ıll f ~ 
Çen O'ünler ıçın titter .. ~sı 

b • ve l b lfll" ı.• 
olunacak faız ı "8 tD1' 

hace J 11 
ayrıca hii krn ~ . }ıcı 8 

. . e ·• 
memuriyı'tıcnızc t33) etli'' 
olunur. ~lad le ( .. ·ıı"ar'M.,~ l' ~I 

· kultJO ) ·~İf111 1~ ~ 
Gayrı men 935 tıırl ıdı.ı '' 

terilen ı s-7- .'itJ Olıosı' ll,ı~J 
ur111t- 9 ş 

rinci icra ıncıo. 01 ı: rrı1 ·ı~ 
.. terılon ı'l'I ı 

ılôrı vr. gos atılcıcDo 
· 'n,{O 8 

mcsi ıl3ır~sı 

nur.5543 .~ 

P rorı111 
---- O ye ~'~ıl 

3rJlıl lı' 
B ere h:ırc 1· J1lş 
oş y yer ı 
cıyaccıksan 

1 


