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C. H. F . 
Ankaradaki genel büro· 

nun lstanbula taşınması ya-

1 kındır. 

ADANA . GUNL'OK GAZETE 

aylav namzedleri 7 şubatta anlaşılacak 
aylav namzetlerinin sayısı 
bahn sekizinci cuma günü saylav seçi
minin başlayıp bitirilmesi onaylandı 

_.._ ___ .... 
tatGrk , Baıbakan , R~ceb Peker 
ve Fırka bürosu lstanbula gidiyor 
ANKARA : 1 1illiyetl- Say
••çiminia 8 ~ı.bat cuma ıünü 
leketio her tarafında ayni 
• Jipılma ı kar.rlaım11tır . 

ır •libdar mak•mlar• bil · 
ittır . 

Cu111buriyet Halk Fırkası umu 
Dıerlceande ııçlm mBo•aebe· 
0 etredilecek bey••nıme ve 
olunıcak namzetler liıtesı 

fında buırlıklır baılamııtır . 
ınn1111e öz türkçe yazıla ola 
ve çok mühim esulan ibti 

edecektir. 

•mztt gösterilmeleri için fır· 
1 m•acaat etmiı buluoıo 
dtn f11la kadın erkek 1urd 
ı mektubları tetkik edilme · 
Ltılınmııtır 
Fırka••.,.• umumı reisi ta· 

kon lıtanbulu ıereflendirmeıi 
aıebetile fırka umumi ıeiı 
li Bı bakın İımet İnöoüoün 

umumı .katib Rccıb Pek.erin , 
fırka Lür<ıauoun yakınd• Is tan 
bula gitmeleri ku~vetle mubte · 
meldir . 

ayJav namzetleri liatr i Jst111 
bulda ka 'ı telclini alarak 7 şu -
batta ilin oJunınktır . 

Namıeıler liste inde aönil . 
meai muht,.mtJ yeni isimler ıra 
ıında general . Okrü aili , geae
nl Zelri , birinci umumi müfet • 
tiş Hılmi, Cevdet Kerim, Devlet 
ıurası oafia doirui ıeiıi Ali Hiza 
muharrir Jsmail Mlştık , Hos -
rev ımi, lffet Halim, uki Tah
ran elçisi HO "' , Kiıım ami, 
Ba§bakanlık muımelit umum mil· 
dür& Emrullah , luıtaf. Mfcdi 
sa1ılmaktadır . 

Müstakil namzetlerin kızıtn -
m111nı temin için bazı viliyetler· 
de f ırkaca ekıik namzet röıte -
rileceği de ıöylrnlyor . 

imalar Sara martta girecek 
• çenlerin yerleıtirilmesi ul lar 

urumuna mı ait olacak ? -.. 
AltBRUk : 22 ( .A.) -

. n Aloiainin 'ıtı Almınyıya l 
IQ etmek için arbruka ge 
· hıkkındi dönen ııyiala 

hilaf •na ol., ak bu te lim ve 
lihn rnuımelesinin uluıler ku-
u nımıDa ar h&kumet 
iıyonu rei i Kookı tuafıa 
icra ~edıleceii haber ıho· 

ır • 

~•hancı memurlar 28 uba 
M!•r ı bııında kılacaklar 

ru, ~•lecek olan Alman 
~8eri Üürkel o gün Alman 
••ti nam1Ua ·arı teslim 

•lctır . 

•ıbruk 22 - itılyao kıfa
.. lllandını Gcaeral ViıkoDti 
tVreye çaAır1lmııur . Zanao 
'gunı gore ltılyıa kıt'atınıa 

-:-•o. ~e ne uretle geıiye 
tcetını tıyin etmek mc\ 
hiıtir . 

Cenevre · 22 ( .A ) - ~ava 
•birinden : 

r lllultedlui lıal&luadaki 

1 
ız mlllıtr11101 tetkil eı]en 

•r <ler•fgJ konseyi raportö 
~~lçika mtımeuiliai ıelı· 
ıri1n konaey ile gorii§erek 

•r Y•PDl•ta memur ttmi 

:ubtinda arçimio erteıi ıü 
ranıız baıkum1ndaoınıo Sar· 
goçealerıu her "yden eY· 

•luelır deıneginin seheb üze· 
lt1ir ederek f eoalığın önü· 

l•Ç•ık 'ızi{eıi vı buodıa 
:ıl Coldagu bildirilmektedir · 

1
1ire rlıların ıs - 1Pne 
•r derofgi tabaa ı oldukla 

1 
bu ldııeein deY&m etmt1i 

r 

•tiyınleıin ıöçeoler oldu 
b •çık oldaAu•u öylemtk· 

1'rın111 Hukumeti S.rdaa 

g3çenleria yerlqtirilme ıai ulus
lar derneıi bütçeıine •İl olduğu· 
nu taktir etmekte ve mntah11sı 
teıkilitıa bunlarla uğraşma ıoı 
i temektedir . 

lubtiu F ranı;ız Hukumeti 
uin e\ velı ırda yışıyaa Frao 
ızları diıünecek iken arda• 

göçealerle Alman tabularına 
kartı neler yapbğını bıldırmek· 
tedır . 

Artık uluslar derneginin teş 
riki mtaaısi olmadau goçt'olere 
yer ve yurd \ermeAe devam ede
mrz . Muhthaaıo veıiJmesi hiç 
bir itiraza ebeb olmamııtır 
l'alnız geurl yızıa• uluıı.r der· 
uegi bütç~ ioJe 1-1·36 yı kadar 
arlı gôçmeulere ter ile t·ek 

kredi olmıdıjını hatırlatır . 
Berlia : 22 (A.A ') hav11 

mubabiriııden : 
Veatfali&e 1 ıadetı0ıyluoj' ıa

zeteı;i ıart olduğu gibi bir ora" 
yapı imasını iıtediği Klaipeda 
topr.l&larıua prk ar·ı i wini \er-

mektedir · 
Bu gazete uazileıia re mi g•· 

ıete 1 'ar i~i bittikten ıoura na 
zi fırkası Klıipedayı §arkta )CDİ 
bir tehlike yuuıı ll}makta \e 
Litvaoyayı halka kartı almı~ ol· 
duğu teahhütleri )ıpmımı ol 
mal&la ıuçlu tutulmaktadır · 

Gaıete f6yle bitiriyor : 
ı.itvHy• bDkOmeti Klarida 

topraklaruıda dayamlmn bir bal 
almış olan V11iyetia uluelar ara 

11 bir hakeme havıleıine mani 

o•amaı. 
arbruk : 22 (A ) - t:kaerı 

madaa amrleıi olıo Sar ıbıli 
sinden 10 kiti bryhk mıdeale 
rin zerarıua olerak cım kırmak 
laıkaıet1 YC ıer.ketlak etmek töb-

Gerl81 OçOnoG flrtlkte 

Atatürk 
lstanbula gitti . 

ANKARA : 21 (.4 .• "1 ) 
lltiıl Cumlwr Ktımil Atalurk 
yanmda Baıbakan isme/ lnö 
rıü olduğu lıalclc lmgıirı lı11s11-
si trenle saat 17 de 1sta11b11la 
gilmlştlr Tlir/c dili tel/dl ... c11cu. 
meni uyl'lerl de lelMklerlııl ve 
çalıımalaruıı dcııam ettirme/\ 
u:erc Alalıirkle blrllMe lsları
bula gitmişlerdir · 

Türkiye - italya 
Ökonomi anlaşmaları 

KARA: 21 ( A.A) -
Ökonomi bakanhğııırdaa : 20 i-
11n 1934 denberi tatbik edil 
mekte olan Tür~iyc - ltaly• ti· 
raret \ e kliring anlaşmaları clo -
kuz ay için muteber idi . Bu an· 
!aşmalar müddetlerinin hittitin 
den 20 - l - 935 tarihinden itiba · 
ren yeniden dokuz •ylık bir dn -
re içia uzıtılmt§tır . 

29 • 9 - 934 tarihli notada 
B) ni müddetle ytniden meriyete 
lconmuthır . 

Uluslar kurumu 
Konseyi toptantlsına 

son vardi --CE EVRE · 21 ( A.A ) 
UJuılar kurumu koaaeyinin 84 . 
ftacti toplanma deneaiain itltri 
nin sonuna ermiıtir . Leh . Çe . 
koelovak ve Yuıoılu dıt işler 
hak•nları ıimdiden Ceuevndca 
ayrılmıı olduklan gibi loiıi de 
haraket etmiıtir . Aloitoii Irak 
me eluinin m11bıta muharrirli· 
ğinde Beanche halef olacaktır . 
.Bu mesele uğleden sonra müza 
kere 'e teıUk edılect'ktir . 

Koatey lıcnüz bir bal urell 
bulamamı tır . Malôm oJJuğu 
\ ecllile İran murahhas heyeti bu 
meseleoia eaanna taahik edecek 
olaa bütün k1rarlarıa ittibaıı bu-
u unua konseyin onllmüzdeki 
ıoplantı mı bralulma m derpiı 
ec.I n bir formtUü kabul husu -
ı.unda mazbata muharriri ile an· 
laım11t1r . YMni .. tatukoe tadıJ 
edilmiyecektir . 

Irak müme ili imdiye kadar 
mu\a~~at bir tu\İ)e ı:;uretı kı -
bulllndeo imtina eyltmlftir. ma· 
mıfih uluılar kurnma mıbafili 
bu rllo muukkaı bir Yiye for. 
mdlü buluoı.-ığı kanıahadadır 
Konaeyia ruzname ine dıbil olın 
bütüu meaeleler hemen hemen 
temamen halledilmiş oldupından 
84 uacü toplanma tlevre inio ka 
paumıı oldu;uoa daır kararın bu 
akşım \erilmesi muhakkak gibi· 
dir. 

CENEVRE · 22 ( ) 
lJluılar deraeji koaseyiniu 84 
Uocü toplanhll düD akpm ıaat 
19 da bJtmitti . Kon ty 1ogiliı · 
Jcrle F inlandiyalilar arasındaki 
harbte ıutulan balı~çı ıemileri 
i ini ve lıviçrenin har b tazmiaab 
i tıdı ına ispanya , Arjantin ve 
<;ekoılavak)aJan mürek1'.eL üç 
kitılik arrıi komiteye lııule et -
mittir. 

1raa İrak ihtilaf ıeı bu işın 
raportorü B11oa \loi i oia deli· 
letile ili taııf ıolı ma8ı davtt~ 
edılertk ıelecek toplıata a b 11 

kılmııtır. 

Umumi meclis toplanhsı 
Bir çok teklif ve mazbatalar okunarak 
ait olduğu encümenlere gönderildi 

~-------·---------Düa öjledeu ıoura uJi T ev
fik Hadi Bay al ın ba§kaohğt0da 

umumı meclis toplandı, ilk (ince 
ge .. en zabtın öıU okunup ooıy -
Jondı . 

t;~yhan kauaaeın ihtlyac maz· 
La tası okundu 'e ait olduğu eo 
<'limenlere verildi . Oadan ıoara 
.MBze müdürlüğ&oün mazbata11 
okuo1rak bütçe encümtoe veril
di. 

Kadirli kızasınuı değirmen • 
deıe lıöylerinin eski Kadirli'ye 

bağlanma ı Jııkkıadıki C\ rak 
okunup onaylandı . 

}'ekke u 'aimbe li kaza 
weı lezleriııio •ieği§tirilme i bak 
kıodaki evrak okundu: maluma 
tın genişletilmesi i~in vıliyet ka· 
tına \erildı . 

Bir köyllu Osmaniyt} e \eril· 
meıi için ibtiyn heyeti dileAi 
okunup cocOmeoe verildi . 

Ruzoamede batık• evrak ol · 
madığı için cumarte i ıünü top· 
lanmak 61.ere celıf'ye on veril · 
dir. 

Fabrika ne zaman bitecek ? 
Kayseri dokuma fabrikasında ilk 

deneme İflemesi 15 Mayısda .• 
Kayseri dokuma f ıhrikaıaoı 

kuı aa mUuıeıenin müdürD, bir 
2aı •teciy~ ıu sözleri s&ylemittir : 

••- Şimdiki bılde mıkia• 
dıiruinde mootaj bitirilmiı ıi 
bidır. Duadan maada pamuk 
ff,.polırıaıo ımeariman da ona 
erm•k lzeredır . Demiryolu laat-
1.rı da yerleıtirilmektedir . 

Su mecraları \e kaaaliıa yoa 
ım liyah da tım bir faaliyet ha· 
lindedİr. 

Turkıtroi evvelce düvüoülen 
do1'uı buçuk, on bin ton Sovyet 
mıkinui Oıerıodea 6,200 tonu 
nu tealim etmif tir . 

Oıirr mıkiaeleria tesellümü 
ae de fHhyetle devım edılmck· 

Tevfik Ro,ıu Aras 
Parlsta 

iP H : 21 ( .A ) - Tür · 
ki) e Dıtiıleri bak•ut 'I'edik Rüı: · 
tü Ara yaua buraya ıelecek , 
Hğl 3 yemetioi Lıval ile yiyec~k 
tir . Hu ziyaret hu uıi •ahiyet · 
tedir . 

PARl : 22 ( . ) - Tür · 
ki)c D,ı ıtlcri bakanı Tevfik 
Hö1tü raf' dün lıuırui olar•k 
Parise gelmit, Lual ile iSj'le ye· 
roı ğini yemietir . 

Bir tayyara denize 
du,ıu. 

AIİNA·21 (A .. ) ir 
Fıaıınt e tirketiue ıit olup ıark 
hallıada iıliyen ve ıpoliden yol
cu nakletmekte olao bir tıyyue 
1 enka ada ıoa 30lmil meufedt! 
deııiıe düımDttür. Deniz Ozeıin· 
dt' ) üzen tıyyare bir ltalyan 
muhrıbi tarahndın çel&ilib kur
tarılmııtır . lnaann 1.ı11iat )Ok 
tur • 

lngiliz parlamentosu 
toplanacak 

LO OHA : 21 (A .) p1r 
lemrntoaua içtim11 bu . ayın 29 
undı baulıyac ıktır . Bu içtima 
da g~lecek bafte müzakere edi· 
lrc"k olaa Hiadiatın teıkılitı 
t-Kaaiye i IAhalı ml'Hlni de d• 
bil oldup bald• pelr büyük 
ehemmıydi haiz me eleler gö 

.ruıılcccktir . • , 

tetlir . Fabrikamn elektrik aant. 
ralı içiu ilk türbo 1ıenentör de 
g6nderilmi~tir . \aktı ıelir gel 
mez hemen yerleıtirılecektir . 

Turkıırol iduesinin fikrine 
ıört. Kayıeri Mensucat fıhri
ka11 tecrühe işletmesini 1 S ma
y11ta yapıbilrcektir . Ç&nkü faa
liyetin kesafetine ve it hıflDtla 
olanlırrn g6ıterdikleri ııyrete 

balulnıa bu yakın netice hiçle 
yanhı bir tıbmia uyılamaz. 

Geriye kalın dıter bütün ma
kınelcr de ikiaci klaua ayında 
TOrkiyeye ıönderilmiı olacakt.r. 
Ancak bunlar buıcinde daba ha· 
fif makineler vardır ki onlar da 
ınbıt içinde r6aderilecektir . " 

Ökonomi bakanhGı 
meyve sergisi açacak 

A l\AH : 21 { .A.) öko· 
uomi balı.aolığıodan muhtelif 
memleketlerde yumurta elma 
armut . poıtakal , lımoa , yıı 
ve kuru üıitm ambalaj H tasni 
fini ~ö terir bir llolleksıyoa yı· 
rıadan ıtibareo lıtaobul Türko 
fiı ıube inde ttthire l>Mılaoa
cakttr . Teıbir üç RÜD urecek· 
tir . A•hılıJ numunderi İılaD· 
hulda• sonra Aukarada teıbir 
edılecek tlıba sonra ıra ıle İz. 
mir Mer in \C rrabzouda all
kadarla11a i tif ade iae arzedile· 
celctir . 

Bu ııaudıkları nıiıhteviyıtları 
itibarile tetkik Nmtk ietiytnler 
banlarrn tliger mılııllerde lrthi· 
ri anında hoıulmat hir hale ılr 
meleri muhtemel olduğo•dan 
1 tanbuldı l')rmefle çılıımıh· 
dırlar . 1Jırıcat tkareıimlsio ve 
mü talı ıllerimizin ergiyi behe 
mehal gÖI meleri gerektir . 

Parla borsasında 
dUtUklUk 

Par11 : 22 ( A) - 21 l tı 
rihli Pari borauı eıbım bor· 
IAlı memauoiyet veric bir bıtlıtı· 
jıçtaa sonra amumiyerle bir r•· 
rileme 111,eket ı&ııermiotir . 

Hıuete• mlltee11ir olaa kim· 
ynı maddeler eıhırutdır . 

FrlHıı ıınti bir kaç lcBıurat 
lcıycletmiftir , SlveJf eıhımı lut
kuadur, 

Y 11.rdumuzun 
Diğtlr köşelerinde ikinci mün 
tf'hib sf)çimine son veriliyor. 

TALYA: 21 ( .. ) -
Autalyıd• 'e lcazaJarında ikinci 
eeçiriler intihabı bugün saat se
kizde başlamış yirmide bitmfttir. 
Srçim ıchirdf" mf"rkeze baglt na 
hiyeleule çok deria alika için· 
ıh geçmittir . Re>• tştirak eden· 
lerio niebeti yiizde seksenden faz
ladır . bayanlarımızın reylerini 
kullanmaktaki fevkklide taba. 
IDldtti her türlü tıbminleriu fev
kinde ve pek ;o•yana memuuni· 
yeuir . C. H. J• • namzetleri itti
fakla eçilmiıtir . 

BOEt 17 ikinci Kiounda vi· 
layelia her tarafmda bııhyıo 
ikinci mUntebib ıeçimi buıüa 
DOz<'e Grretle Goynuk kaza ve 
nılıiyelerile Bolu m11keı kıza-
ıuda bicwittir . Bayanlar yüsde 
etmi niıhNinclf" eçime ittirak 

etmiştir . 
K H KO E : 22 i(A.A.) -

bugün vilayet mrrkezinde 'c bü 
tOn mlilhakada ikinci mlntehib 
eçimleri brmen bitmiıtir . Hep 
Fırlcı namzetleri kazanmışlardır. 

TED : 22 (A.A.) - bfttüa 
'Hiyet dıhilind~ ikir.ci mUatebib 
seçimine hı lınmıttır . ellri
mizde iutihaL t;ar ımba ~Unü ya· 
pılarak \e bitirilecektir . O g6a 
hUHin 'il&) et llaluliade ikinci 
nıüntebih seçimi bitmi olacak-
lir . 

K. H : 21 (A A.) - a-
kara ,ebri ikinci müetebibleri 
eçimi hitti . Kıd111 erkek re 
ahibi 10.860 idi . Hunun 27·542 
i reylerini kullanmıılar ve i ti 

na ız reylerini C. H. Fırka ı 
namzetlerine 'eımiılerd;r . 

YV LIK : 21 .. (A. ) 
~clırioıiıde il~ind seçici •intiha 
hah apılmı,.tır . Bugün yıpılıa 
tatuıfte 12. 158 müatehibin 3.810 
u bıyın 1.529 u bay olmak llze
re 8 839 ınOutelıih reyini lcullaa 
mı§ 'e ittifakla ( umhuriyet Hılk 
Fırk111 namzetlerinden 14 hayan 
'e 11 hı) ikiuf'i seçilmitlir . 

EH E<,11 1 : 21 ( . .) ka-
zamu~da ilci gUnd .. nhrri Jev11m 
ed•n ikinci muotebib »et;imioia 
onu ılmdı . Halı. ııı } üıde dok· 

un aekizi intihaba ittirak ettı . 
Heylerin ıttıfalda ('. H .• ~. nam 
ıedt"riae terildiii gorüldB . Ere• 
gili kadını.,. bü1Bk bir arıu ıle 
İDtihaba ko tular ve reylerini 
diler . 

Marmarisde süngttr ticareti 
ilerlıyor •. 

Marwari 22 ( .A) - Mır· 
mariı ve Boıburundı lllnıercJlik 
ıDn ırçlilcçe ilerlemektedir Süa 
ıercihk Mermıriıin tn iyi ı•Hr 
kayaaklarmdan biri olmuıtur . Bu 
1ene kıt çalıımalarıda baseba ka
t.lora~ yalnız uaıeıdeo Mırmaıia 
ve BoıLuruna ahmı bia lira fir· 
miıtir . Tüct•ar elinde daha mu· 
bim miktırda ıtok ıüager vardır · 

lsveç t"lebe ·i hükumetin 
tedrisad hakkında tedbirle-

rini prote to ettiler 

Helıinrfoı 22 ( A.A ) - Üai 
\eraite tılebtleri li an ve tedriutl 
bakkınıhki tedbirleri proteato 
için ırey ilin etmiftir Talebe bil
ha sa bazı derelerin feD lllanıfle 
değil , laıeç liııalrle ,apılm 
itlraı ılmtlstedir. 



'Firtik : 2 

Yannm gaz savaşı 
Yazan : Fransanın eski hava bakanı 

BUtün nvış taızları arasında 1 
genel düşünceyi v~ bilhas~a F
ransız genel düşüncesini en çok 
kor kutan gaz savsşı::fır. Frao
ıızlar bir gün, dıobe doğrusu bir 
gt-ce apansızın h .. rhaı gi bir Aal 
dırıcının Paris üzeritıe veya baş 
lut büyük şehit )ere tonlaı Cll ze· 
birli gez atmasından korkuyor 

Piyer Kot 

Bunun karşılığı, bombardıman 
edılecek oJan şehirlere ve sal 
dıtacıık olan güd re bağlıdır . 
Sır misal olarak İr giliz mütc
hAssısı General Grovesin Fı an 
fliının 24 saat jç111de Londra ü
zerin,. 600 ton bomba aınbılece

ğı diişü11cesini knydelmt>k iste 
rim 

Jar • H ç bir ölüm, gazla ölmek 
kader Freosı:ılara lrnrkunç i" 1 
miyor • Bu korku ne dereceye 
kadar haklı bir korku olalıiliı ? 
İçinde yüzdüğümüz tehlık.e ne 
bıçim şeydir ? 

Av•upıı . bir sürü budndları 
olao küçük bir yerdir . General 
Groııt>s rı Fuınsa ve 1 gilıere bak
kınd11ki iddiası Avrupanao bütün 
hiikumet merkezleri ve buoltıra 

1 
yakın ol o Şf'bırleri için bebs 
mevzunur, 1 Her şeydrn önce bütüo bu 

me@eleleri y11 kındı,n öğrenmek 

lazımdır • Güclü sanayi kurum
ları gaz maskeleıi ve daha baş 
ka gaz iletleri yapmağa başla 

dılar • Bu gibi sanıyı kurumları 
yaptıkları malları sürecek yer •· 
nyorlar • 

Bu vuiyet göz önünde tutu
larak btr türJü mübalağadan 

tevakki etmek lazımdır . İşlere 
balcikati görür bir gözle b.km•k 
daba iyidir • Halkın fanttzisine 
bitah eden bir romanı yazmak 
dı kötü bir şeydir . 

Hiç ıOpbe yok ki, gaz taşıyan 
en güdü va: tayyeredir • 
Gazı taşımak içiıı meı mi yerine 
tayy.,a kullaomak hem daha a
meli ve hem de maksada daha 
uygundur . Bıriocisi tayyare mer· 
miden daha uıaklara varabilmek 
tedir ; ikincisi de berhaogi bir 
mermi kendi ağırlığının onda 
lıirindeo fazla ayrıca yük taşıya
maz Buna karşı , her hangi bir 
bombarduman tayyaresinin taşı
dığı zeJıirli gaz yükü kendi a
ğırhğınıo yüzde sekseni , batta 
yüzde doksan nisbetindedir . İşte 
metiele bu ba"ımdan da arııştırı 
lacak olursa ğörülür ki, havadan 
tecavüz ve bava harbının imkan
ları 19lg denbrri kat kat ço 
ğalmııtır. 

Her şeydf'n önce, tayyarrnin 
hareket noktasına gidip gelme 
kabiliyeti çok büyük bır ö•çüye 

varmıştır • 1935 yılında , 500 ki 
Jometrc uzakta bulunan bir td ri 
hombarduman etmek, harpta düş
man ~iperleri üıerİDdf' 50 kılo 
metreyi aşarak l,ı.;maktan daha 
kolay Lir iş olacakıır . 

Huoa ğöre, AvrupRnın her 
hükumet merkezi bir gün içinde 
ya 22,000 kılomeıre murabbaı 

yayılan tahriş edıci gaz ahında 
ve yahut da 36,000 kilometre mu· 
rabbaı yayılan zehirli gaz altın· 
da kalacaktır . Keışısında buh·o
dugumuz tehlikenin maozorası it 
te bu biçimdedir . 

Kimyacılartn Ja yapmakta ol· 
duklara ileriliğı göz önünde tutmak 
lazımdır . Blitün devletler hazır

lıklarını gizli lutuyoılar. Bu böy
le olmakla ,beraber , onlarrn da 
gaz barbı sahasında bo~ durma 
dıklarıoı p~k eyi biliyoruz . 1956 
yıla mayısıoda Hamburg yakınla
rıodaki bir çıktığını henüz daha 
acun unutmamıştır . Kazama çık
tığı yere yakın olan sokaklara gaz· 
lar yayıldı ve yüzlHce kurban alıp 
götürdü. Fransada bir mücadele· 
ye giriçmittir . Ooun bizlere du 
yurduğu §eyler son derece tüyleri 
ürperticidir . Profesörün dediği· 
ne göre , Paris gibi bir şehir 20 
dakika içinde öldüıücü gaz taba· 
kaaiyle örtülebilir . 

ı 

Türk Sözü 

Spor cilvelerinden ( ŞAR SAVALARI) 
Amerikada spor 

yüzünden bir boğuşma Fırka bandosunun ko'l5eri 

.. 17'4•· 
Amerika'nın }i'iladelfiya şeh· 

ıinde devam etmekte olan pıo· 
fesyooel serbest gürrş müsabaka· 
Jarmın birinde dünya ağır sıkld 
ld birincisi Cim l,ondos ile 
Ameıika"nın maruf güreşçilerin
den Cak Meskern arasında y pa
lan karşılamada Cim 1.,ondos has 
mnıı her bahasına olursa olsun 
meğlub etmek için güreş nizamı 
na mugayir fovuller le hasmını 

ezd·ği halda hakem göz yum· 
muştur . Bunun tlevann üzerine 
oyunu seyu·den halk bağrıanrak 
hnkemi bir kaç defa protosto et
miR ve hundan sonra da minder .. 
üze•ine hücumla Cım Londos·u 
ve hakemi parçalamak istemiş
tir . Bu hadiseye meydan \'er
mek istcmiyen pofo: ile ahali 
arasında kBDlı vak"alnr vukubul
muş ve her iki taraftan 30 ki,.i 
kadllr mecruh <lüşmüştür . Cım 
lıoodos ve hakem polisin fe\'
kalade gayrctilt~ yakayı kurtara 
J,ilmişlerdır . Mütecavizlerden on 
beş kişi kadar ynkalanmış ve 
hapishaneye sevk edilmi~tir . 

Yılan zehirinin 
faydası 

Uzun bir zamandanberi bazı 
yılan zehirlerinin, kan akmatiına 
karşı geldiği biliniyor , fakat bu 
bilgiden istif adc yolu buluoami 
yor ve bu ı,.lıirleıin vücut için 
son derece tehlikeli olduğu zan· 
oluııyordu • 

Son zamanlarda bu tehlikele
ri bertaraf ederek zehirden isti 
fade etmenin mümküa olduğu 
anlRşıldı . Unsel yılanlari namile 
tanılan yılanların zehirinde kan 
akmasını durdurma kabiliyeti 
fevkalade ku\ vctli idi . Yılanın 
zelıiri kendi sıklctiode 10.000 
misli su içinde eritil<liği halde 
ayni hassaları muhafa~a ed.iyor . 
ve burıunla kan nkmağa karşı 

geliniyordu . llu da krşfolun 
duktan sonra kan akmağa karşı 
"elmck işi fe\ keladc kolaylaştı . 
Keo akma , çok tuhaf ve çok 
trlılikelı Lir hastalıktır . Buna 
uğıayanlar vücudüııde ufacık bir 
yara açı ldı mı kanları durmadan 
akıyor \ e kanlara durdur ulamı · 
yordu . 

Halbuki Hu sel yılanlarının 
zehirleri ile bu hastalık tedavi 
olunmaktedır . 

İstanbul 

Dün fırka bandosu belediye 
bahçesinde balkr güzel bir kon · 
ser vermiştir . 

Bomboş olan bahçe onbeş yir
mi dakika içinde dolmuş ; çalınan 
batı, ulusal müzik parçalarıoı hü · 
yük 1'ir kıvanç ile diolemiştir · 

Farka bandosu her Salı bu de· 
ğ,.rJi işi istekle yapmakta ve b~~u
numuzuo kıvancını inceltmek ıçm 
çalışmaktadır . 

Damar Arık 

Sayla\ ımız Damar Arık Anka 
ıodan şarımıza gelmiştir . 

Ta) in 

Osmaniy .. de oturan Maraşin 
C'ski sıhhat müdürü doktor cvki 
Antalya sıtma mücadelesi doktor
tuğuna tayin edilmiştir . 

Soyadı 
Doktor Yustıf Ziya ( Özbakao) 

soy adını almıştır . 
§ Namıkkemal ~mektebi oku· 

taularından Ziya ( Pamir ) soy adı
nı almıştır . 

Halkevi temsili 

Asri sinema ca<ldesiode Hal
kevi Tet0sil ve musiki kolu bi· 
nasında 24-1 35 perş~mbe günii 
akşamı ıeat 20 buçukta Halke 
vi temsil şubesi tarafından. tem · 
sil verilecektir . 

Davetiyeler : 
1 - Eski Nermin mağazaısı 

sahibi Bay Ali Gılıp , 
2 - Reis zade Bay Niza 

mettioden alınacaktır . 

Kaçak poşu tutuldu 

Snbıkalılunlan ilacı Malıınu<l 
a<lırıua birinin elinde :,uriyo f qb
rikolorrnın dokuması olılıığu belli 
olan knçak bir puşunun sııtlığa 
çıkarıldığı görülmüş vo yo.kulan
mıştır. Yapıhn ııraştırmnlardu hu 
krırak malın llocı Mehme<l. ::ıdında 

biri olile Suriyodon getirtilmiş ol-
ı duğu ve Ahmed adlı birisinin de 
sakladığı anloşılmıştır . Ev ornn· 
dığıntla bu ııuşuclan on altı (lnno 
dnhn ve bir de kaçak bir ooket 
olduğu göriilmüş. Satan, snklayan 
ve kn(·tıkçılığı yapan tutularak 
haklorında yosn muamolosi ynpı · 

)ocağı polis roporundnn nnloşıldı. 

Kör Abdullaha bir al'aba 
çarptı. 

~ Yunanıstan'da 

Siyasi fırkalar reisle
rinin toplantası 

Yunan büki'ım~tinin daveti 
üzerine, Milli Müdafaa ihtiyaç
larını tetkik etmek i!;İn , siyasi 
fırkalar reisleri toplanıp görüşe
ceklerdir . Evvelce böyle bir top· 
lanııclıo bir iki dtfa bıhıedil· 
mişse de tatbik edilmemiştir . 

Yunanistanın harici siyasetine 
dokunan büyük meseleler için 
seııelerdenberi böyle konferans· 
lar yapılmaktadır. Bundan mak
sad milli siyasetin birlik netice
si olar ak devamlı olmasını temin 
etmektedir . 

Halbuki parlamenter mem· 
leket lerde bir hükumet ne l<adsr 
kuvvetli bulunursa bulunsun ge· 
ne geçici olduğundan böyle bir 
siyaset yapmaz \'C bunun deva
mını kendi kuvvetile temin ede· 
mez . Askeri meselelerde buouıı 
gibidir . Bahusus uzun sen~lerc 
aid olacak olan askeri teşkilat 

kabineler değiştikçe tabavvülc 
uğramamalıdır . Bunun için bir 
proğram yapmak, burıuo ana çiz· 
gilerini tayin ederek, fasılya ya
hud tehdıle uğratmamak lazım- ı 
dır, 

Bundan başka memleketteki 
mali vaziyet pek çok:ihtiyatı i 
cab ettirmektedir . Bir yandan 
da Yunanistan taarruz tedbirle· 
rini hazırlıyacak rlf'ğildir . Çün· 
kü istila fikrinde bulunmuyor . 
Eğer iş yılotz Yunaoistanla ol
saydı memleketin iktisadi ka\
kınmısını temin etmek için si
lablannı bırakabilecekti . Balkao· 
Jardaki siyaseti baı p tehdidine 
karşı gelmckte.ıı ibarettir . 

Fakat fenalığı şu ki bala bütün 
dünya 1 eski bir şark dnrbıme 
seli olan "sulh kılıçların gölgesi 
ahında ,, sözünü tekzih eJeme· 
miştir . Sülbüo menfaıliot-, hu· 
güokü fikirleria durumana göre 
hiç bir memleket , kolay bir av 
olabilecek derecede silabların

dao, ayrılamaz . 

İraııla Jra~ıı~ar 
meselesi Uı lra' 

.. 1 "r/·eıı görıişu il ' ı 
kam Kazı~ıf 'ıere 
dıiğı1 dıişıuıce 
vermiştir : 
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Budın başka tayyarelerin u
çuş tertibahoda d• büyük bir 
ilerilik vardır . Büyuk harpta 
bombarduman tayyarel,.rınia en 
bDyı.ik düşmanla11, sis gı-c niıa 

karanlığı ve bulutlardı. Halhuki 
bugün bu unsurlar tayyareciye 
yardım f'den mubarf'b"' arkad •Ş· 
larldır . BugürıkU uçuşta arnk 
gidilecek yolu görmek ihtiyacı 
yoktur. 

Bu kl'şfin en korkıınç .tal'afı , 
müessir bir korunma ile karşı ko 
yabilmekliğimiz için bu teblikeoiıı 
mahiyetini kafi dnecede bilme 
dığımizdir . En mükemmel gaz 
maskeleri bile hu tehlikeye karşı 
koymıyacaktır. Bunu da bi.r tara· 
fa bırakalım ; Londra veya Paris 
gibi büyük şebırlerın biitün halk I 
ve mebluklarını gaz mukesile 
tccbız ctmeğe imkan var mıdır? 
Yalnız şunu biliyoıuz ki bütün 
acun bılgiolrri bu gazı gene gazla 

1 
öldürecek imkan vr- vasıtalar ara· 1 

makla m<'şguldüıler . Almuo kim
ya sanayıinin acun kimya sanftyıi- 1 

oin eo başında olduğunu du hıli· · 
yoruz . Şunu da bilıyorez ki , Sov 
yet Rusya Almanya ile bir boya 
gelmek ve hatti mümkün olursa 
onu bilt- geçmek için uğraşmak
tır . Sovyrtlf'r Bir lığinio her tara
fında mı-vcud olan Jaboratuvnrla
rıo mülu mmeliyetini bilenlt!r , 
bütün bu uğraşmaları o güoün bi · 
rınde muvaffakiyetıe bıtt>ceğine de 
asla şaşnıamakıadırlar . İşte bu 
düşünce- Jeı den dolayıdır ki tayyare 
İle kimyayı bir birlerine bağl•yan 

bir tecavüzün korkunç netıceler 

veıeceğine de asla şüpbe yoktur. 

Hukuk fakültesi yoklamaları 
Arubocı Ahdulkndir oğlu ~ukrii 

odınd ı Liri sokakta geçmekte olun 
AlımcJ oğlu kör Abdullnha ornLn
silc rnrparnk yaralamıştır. 

Babuşus son aylarda işi<lileu 

" harb mene<lilemiyecek ,. gibi 
sözler ız dehşetli değildi . Harb 
menedilmez değildir , hırb ya
kında olamaz sözleri de var . 
Öyle ise umumi ve ku' vctli bir 
silahsızlanma müzakeresioe gir 
melidir . Fakat her ne de olsa si 
lilıaızlanma daha uznıı zaman 
bir fıkir halinde kalacaktı . Bu
güıı umumi barhden enclkinc 
nishetlc daha fena Lir vu;iyet 
almış olan silahlauma belki biraz 
gerilemek suretile hir fasıla \C· 

rcbilecektir . Böyle ıartlar altın
da müdafaa bütün mütevazi bak
Jnrı içinde bir mecburiyet demek· 
tir . 

ğnsiı Dl dı 5 rl ~ 
suretiyle '.~ Jılık' 
de koost~Y~ .. 1ıa0J'CI 

Bu hnkıkAtleıe dayaoaıak 
dt-nebilir ld , Moıkovadan b•şlca 
Avrupamo bütüo bükümet mer 
kezleri havadan bombardıman 
edilmek tcblık~sioe 

lar . 
maruzdur 

Bu tehlike Sovyet Rusyanın 
ortalaııodaki şehirlerden manda 
Avrupanan bütün büyük saoayi 
meı"ezleri için de varidtir . -Ge 
çan yılın yazı içinde bir ç >k ha 
va manevraları yapıldı . Alınan 

neticeler her yanda birbirinin 
aynı idi ! Bombardıman tayya· 
relerinden terekküb eden hir fi 
lonun hf'def ve gayt'sinne var· 
maıının önüne grçitemiyor . 

Açık havalarda tayyartye kar· 
§ı korunmak çok mabdud bir te 
sir göstermiş ve lrnpah havalar -
da da bu koru., sıfıra inmiş· 
tir . 

Bugünkü günde bombardı
man tayyareleri ne miktar ubir 
taşıyabilirler? Bu sorguya taf 
ıih1lı kartılık bulmak güçtür . , 

Bundun başka her bısngi bir 
şel-.ri koı kuya boğmok tstiyeıı bir 
mütecaviziyalnız zrhirli gaz kul · 
lanmış olmıyncakhr . Yapılacak 

olan hücumda hem yangın , hem 
zebiıli gaz VP hem de tabrib bom· 
baları kullanılacaktır . Böyle hi r 
kombioezon 1 acunun en disiplin· 
Ji balkıoı bile sinirl~rini darmı · 

dığın ttmiş oJacak , insanleu yJ · 
ğıu halinde öldürecr.k , geçmişten 
kalmış olan bütün sanat Pserleri 
ni yıkıp yakacaktır : 24 saat içi o· 
de 600 ton ! hunun ne biçim bir 
ö 1üm çöktürect>ği akla gelince , 
insan buz gibi donakalıyor! 

Bu gibi korkunç ihtimallere 
karşı ne yapılmalıdır ? En büyUk 
merasimle verilen sözler, en for· 
mel yasaklar baoa pek çocukça 
bir hareket gibi geliyor • İnıan • 

Hukuk fakültesinde yıl içinde 
yıpılan şifRbi ve taribi ) oklama· 
lar Haziran nihayetine kadar bit· 
miş olacaktır 

--~---------·----------~ E ~rar yakalandı 

Ouraıı oğlu Necmi adında Liri. 
sinin cebi orcınıl:ırnk 60 santiğraın 
knclor esrar tutulmuş vo ya mu
nmelosi göıiildüğü polis r ıporun· 
don nnlaşılmışlır . 

insan düşmanıdır . Hava nakliyat 
kurumlarının cioai gayt-ler emrin· 
de knllanılabila esinin önüne geç
mek suretiyle , savaşın da önüne 
geçilebilir . 

Bu uğurda da yalnız bir çare 
biliyorum : Ulusal lıava tayfaları 
yerine uhıslararası hir bava poli
tikası yerleştirmelc! bu değiştirm 
ço!c güçtür , ancak imkansız de• 
ğildir . Böyle bir tedbir imkansız· 
lıkJa karşılaşacak olursa , kültü
rümüz izmihJale uğrıyacaktır . 

Bunlardan birini seçrcck olan 
bizleriz ! 

Noycs Viner Jurnal 

Kör Abdullalıın yarası olduk~·a 
ağır 'e on gün iyi olocok kcıtedo
dir. Poli:sin iBporun<lnrı anlaşıldı 
ğınn göre arabacı ~ükrü tutulmuş 
vu yar:ıa munmelesi görmüştür. 

Kaı·ndon geydiği için ya~ 
kalandı . 

Cuınalı adTnda birisi yasnk etli · 
ı~n korndonu giyerek sokakta ge
zerken tutulmuştur.Cumrılinin hcık
kında znlııt tutularak gerek olon 
yere tesiim edildiği polis raporun
dan onloşılmı~tır. 

Futbol heyetinden : 

25- 1 - 935 Cuma günü ya
pılacak maçlar . ikinci takımlar: 

1- Toros spor- Adanaspor 
saat 10,30 da ortaeri Mahmud 
Biriııci takımlar : 

1 - Saat 13 de Seybaospor
.Merıio Ortacri : Bay F <1ruk. 

2 - Saaı 14 de To:os spor -
Adana İdman Yurdu orta~ri : Bay 
Edip. 

- Meşaje d(ı/cn -

--~------... ·--------~---
1 Edebiyat fakülte~ine gerekli 
1 olmıyan kitaplar 

Edebiyat fakültesi Seminerle· 
riode mcvcud olub fakülte tara 
fındaıı kullanılmasına lüzum gö · 
rülmeycn bazı kitaplar üniversite 
kütüphauesine 'er ilmiştir . Kütüp· 
hane bu kitaplardan kendi i~ine 
yarayanları aldıkten sonra geri 
kalanları Kültür Bıkanltğıoa gön 

·dcreçcktir . 

Üniversite hocalarının 
ders notlor ı 

Üniversite bütçcsiıde Lütüo 
fakültelerde taJeLeye kolaylık ol· 
mıık üzHe profesörlerin ders not· 
laıını baslırmık için iki bin lira 
tıbsisat ayrılmıştır. 

Bu para fakülte Ctmiyctlerine 
verilecek , cemiyetler de kendi 
kısımlarına ait notları bastıracak
lardır . 
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Şikağoda dir banka 
soyulurken ... 

Şiııjoda Reçman ve kum· 
)'111 adlı bankının önünde 

içeride oynuyordu . 

( Tlık8'd) 

(SON SAVA) 

İran - İrak 
Hudut bozukluöu 

halledilyor 

Saylav seçiminin 
sayısı 

81rioi firtlkten artan -

netlerıle A iman ceplıeaioden çı-

A rl slllemada 
21 İkinci Kanun pazartesi ak1am1Ddau itibaren 

M.evaimin eu güzel filmi 

- ' Pusenin hakkı 1 -
Metlıur lspanyol yıldızı Joıef ~lozikanın en nıışeli ve zövkla 

filimlcriodtın biriı1i ve belki Je en güzelidir. 

' l.Oylllc Ford otomobili dar· 
iu zaman bınkanıo iitle pay 
ıu idi· Otomobillerde altı ki
~ardı . Bunlardan beşi çok şılc 
Y•Dmlı kimıt lerdi . Aralar1Dda 
r de ııldık bakımından erktk-
deD biç de gert kalmıyaa ıa· 

Karuzo ile öteki iki arkada
§lnın bu bankaya ilk dtfa girme 
dikleri beıbelli idi j artistler . 
dar bir korıdor sonunda Luhı
nan ve tuhaf bir tuadOf olarak 
açık kalmıı olan kiiçük bir ka
pıdan demir parmaklıklar arka
ıında para ıaymakla mettul o· 
lan üç bHka memurunun çalış
tıkları bir daireye ğirdilcr . Bun 
dan ıonra oyn1nau roller yı1dırım 
bızile birbiri arkaaından geliyor 
du ye koskocaman sahnenin o
yunu bir kaç saniyede bitlrmiı· 
ti. 

CE E RE : 22 ( A.A ) -
halya ra(>orUSrü Bi nkeri İrau 
İran ibtılifı hakkında koaaeyde 
yapmıı olduğu bir beyanattı her 
iki tuafla munasebata giıdiğıai ' 
fakat raporunu \ermeden e\\d 
bir mühlete ihtiyacı olduğunu 
SÔ} lemiştir . Hoportör Ma) is top
lantı ına kadar işine clevım rde
cektir . 

1 karılmıılaıdı . Dikkate dejer ci
het bu kararı bildiren tebliiin 
allandı evvelce Alman cephesi 
ıefi bulunan Birronua deiil de 
geçenlerde vekaleten şef tayin 
edilen Nietmınıa imzaaı bulun
dutudur. 

Cene\fe 22 ( A ) Alman· Ayrıca : Fok& Jurnal an yani Dünya havadisi 

t gltıel ve aarıoın bir genç lca 
Vardı , 

Haddiad~n fazla makyıj yıp 
1t olan bu yolculınn, dıbı ilk 
:üıte tiyatro artisti oldukları 
•tılıyordu . Şoförün yanıac.la 

uran Y•tlıcı adım, otomobilde 
14iaema maldae•ini çıkarıp 

l'l•ıtirmek içla Hi°• ıola direk· 
1 vermete baılayınca , bankı· 

.. lrapı IDDnde daran bekçiıi 
Jule bir ıayaı ve neıalcetle 
tdı• elmeğ• ltottu . 
Çok ı•çmedea bankanın 6-
~e Yhlerce lcitl toplandı . 
1htlılr o derece1i balda lci , 

betıı poliı düdfttlnü öttlberek 
diae daha üç arkadat ç ıfır • 

k lllecharivetinde kıldı • 
İt alttilrçe büyüyordu . Ope-

Ö.ıln poliıe ı6yledfline g8re , 
1 Ç•rirecelr olan artistlerin 

bı lerltHtçe hareket edebil· 
leri ve •JDı ıam1ncla tonun 
filme daha glıel alıDması 

b edi)orda • 
Bu vearet karııııada etrafı 

rdoa llltıa• alm.ktan batka 
re ka1mımııtt . Poliı ., 

lere lizua oldutu lradar yer 
rttı ve kordon altın' ıldı . 
redı oyD1D1cılr oyun ,Karu
un Y•ııyıııaı terid üzerinde 
bit ıdea bDyülr bir filmin bir 
Ç1t1ıa1 teıkil ediyordu . 
Opıratar fılmi çelcme;e baş· 

1 
• Çok heyecıab bir ıolcılc 

••ıi 1 aalaneyi canlaodırmek 
OperaUSr alabfldiiine bağı 

or • dırelctifler vtriyordu • Si· 
irli irı rarı adam Karuzonun 
•daııdır ; aar11ın güzel bir 
1~ ~· meıbur şulucının ıev· 
ıdır · Karuzonun ar kıda§ı , 

aillıile ıırlydan çıkarken (ban· 
Y•pııı Barok mimarisinde 

1111111 bir araydır ) kargdaıı· 
" 1 ona Karuzoauo kendisine 

11••t tltiğini ıöylüyor . Bu ıı · 
1 
rdı kaıuzo malilcanısi olan 
:•n içlode bulunuyor . 

u arablr, geniş omuzlu a
:, lierl&IHe benzi yeo adam ha 

~il oıtallaa lcaybolmuıtu . 
UD 1 hirlilcte daha ikı sioe
lıtiıti de m'rydaDdı yoktu. 
r~~ar bq küçük 11bneyi fıl 

çe•erken aııl büyük oyun 

Kuuzo ile arlcıdı§larının el 
lerinde 4 tane tabanca ıimtc-k 
gibi parladı, "eller yukarı! , ka
pı•ı• yanıbaıında duran memu
run bıri ıtıilmlyecelc derecede 
ufak bir hareket yaph ; elinin 
orta parmağile duv1rdı bir düğ
me eraıtarıyordu. 1,i yarı herifin 
yani Kaıuzonua gözünden bu ıe · 
zıl1Qe1 denilen hareket bile kaç 
mıdı : zavallıyı lıir } umrukta 
yere ıerdi . Öteki ikı memur 
donaklamıtlardı ; ellerini yukarı 
kaldırmıılar olanı biteni seyre 
diyorlardı . 

Kıruzo bir çok Hniyt içinde 
bınknotlpaketlerieia büyük bir 
kısmını yerleıtirebiltceti yerlerine 
koydu . Aı kadeıları da memur
ları salta durduruyorlardı . Sıbne 
bitmiıti . Memurlar bili ellerini 
kaldırmış bekliyorlardı . Meıhur 
ırtbt k11a daiıeıinia kapı11nı ka 
P•Jlrak çıkmııtt . 

Karu7.o dııarı çıidıiı zamıa 
arkadışiyle sevıiliıi ırrııada ge· 
çen sahne lıenüz sona ermiş bulu· 
nuyordu . Operatör. polislere dö· 
ner,. k : - Öttki sahneler alelye
de çevrilecek f 11 diye bajvclı • 
Artlıtler otomobillere yer lqerek 
ıoa hızla yollarına devam ettiler . 
Mizansenden üç 11at ıoar• İfin 
farkına varıldı . Ke11 • daireaincle 
kıpanmıt ve boj'ulmak Uzere olaa 
memurlar kurtanlmııtır . Poliı, 
bu çeteaia içinde , e1kidea bı" 
kıdı çıbımıı olın bır memurua 
bulunduğunu aaaıyor • 

Yıl ortasında talebe bir 
mektebden diğerine 

nakletmiyacek 
Baıı Li1e 9e ort .. okul tıle 

beıiain derı yıli ortHındı bir o 
kuldan diier okula oaklettildtri 
görOlmlttDr . Yet' buluameSI bu 
suıtUada bir çok mlifklller doiur 
dutu için Kültür bakınlıiı bti
lilu ok\allara yıl ortaııada nakil 
yıpılmamiıaaı bildirmiştir . 

Yılbaşının gönül kuıu 

İzzet Ourakba~ ya 

Sevinç vcrd/11 içime ey go1111l '"''" • 
< ılwr IAe11 orıumdeM :.or !JUf. 11111 
Henlifjlmde uapılırkt!tı knrt1 duyun 
Kıranl'rıda sararmııtı Ay ile gı1rr : 

Aydınlığa guldu sesin çwlıyarak 
Karanlığm lwmasım kınlıqnrak .. 
Sağlığımı bdgeliyerı yıl baıuwı • 
ilk gunıindc m11ıt11l odm kulağıma ; 

~erdin bana Aıvanc1111 ynıç yu11111111 
Duygıı dolu söyüncurııı soragımtı ··· 
Yıl buıww sensin ancak gomll kuşu 
Saygılarla sevll,.cek lwmru kuıu . 

Oglurwu uydmlatan « Dura/.. baıa )> 

Dilerim Al 1'a11r11mzdarı çokca yaıa I 
Bugunwmr arıyı olur gelece 1e 
Bağlıyı ... biz tekrarını vereceıje .. 

Zeki Anlarsa) 

Bumıola LeıaLcr wayistan 
evvel fcvkalıue hir toplantı ola
caksa bu mesele ruznameye ko . 
nulabilir. 

Irak murahhası ~uri paşa Said 
İran hiikumetinin 20 senedir ta
nılan ve 1914 de tayin edilen hu
durHu taaımıdıimı bildirnıı tir . 
HucJudda hadiseler olmak telılı -
kc i \ardır u 1ıak bunlera mey
dan \ermemek için elinden ge . 
leni yapıcıktaı . 

ya mubıcirlerioin itlerine bakan 
yüce komiser Makdönald matba· 
ata bey•u atta hulunarak Fıaosı 
hOl&umetinio Sar mülteciierinıa 
kendi topraklauııa kabul edildifi
ni 'e muhtıç olanlara sığaaacak 
l.ıiru yer lemini için tedLirler al 
dıiıaı Bğrenmenin • muhacirleri· 

aio mukadaerab ile alakadar olan 
iare memnun ettijini s6ylemi~tir . 

Komiıeıin itadc ine göre Al
man mDltcciluinin yerltttirilme 
si buıuıi bayır teıeklsüllerinio 
esaaen fazlı ) lik altında buluamı· 
larandın 6türü çok ,aç olmuıtur. 
Z•ra ae uluslar kurumu ne de bU
lc6metler mali mesuliyet altına 
rirememişlerdir . 

Gelecek proJram : 

Cehennem adası 
Atk, intikam, sergüzeıt 

4948 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fi atı 
cı Si Sıtılau Mikdar En az En çok 

K. .~ K ~. 

5ô 5ô 
".'tnri paşa , aid lranm da ay· 

ni ıuıetle hareket etmesini iıte . 
mekte \ e ihtilafın istişari bir şe· 
kilde Lıhay divanına röndcril . 
m ıioi i tiyerek kısa l.ıir zamanda 
ihtilafın hallini dilemektedir . 

Mekdonald simdiye kadar 35,000 .......,__..,......,...------ı-----ı-----t----------1 
kişi.Un Filiıtiae weya baıkı taraf· 

trao dış işltri bakanı Kirami 
raportörün itini kolıylaıtıracağı . 
nı bildirmiştir . lrakıo talebine 
bak vermek karar üzuinde mü . 
esıir olabilir . l•'akat iki toplantı 
arasında geçecek de, ire de ber 
tüı lü göı üımeleri ve hadisenin 
hallini güçleştirecek hiç bir şey 
yapmam ati kabul etil cektir . 

J ran , kendi topraklarının te
ma mi yetine taal!ul.ı: eden {pv ka · 
Jıde di\anıa ihtiyari mıdde ah · 
kamını imzalamııh . Ancak Irak 
hükumeti ibıiJafı kon.eye oak • 
ı~ttiği cihetle baılsa bir usöle 
mlracaata lüzum yoktur ~e iıti 
t•rı bir lcarar talebi vakitsiz go. 
rllDmektedar . 

Konsey hu talebin 11 inci mıd· 
desinin 2 inci f ıkrıııoa uygun 
oldutuna karar vtrmi9tir . 

Bir kadının kırdığı 
yüzme rekoru 

!\MESTEUDAM : 22 (A A) 
Holaodılı yüzOcO kadın Maııteo 
bruk sırt uıtü 200 me trelık dünyı 
rekorunu Jurmııhr . 

Marmaris içilecek su 
getiriliyor 

Marmaıiı : 22 (AA) Kaaa-
baya yeai bir içtcek ıu ıetirtil· 
mektedir . Bu suyun batında fÜ 
zel bir fllitre yapılmıf, buradan 
v•parlara ıu verilecektir . Mar
mariıte rOzel g6riilecek. bir rabf 
var dar 

Saatta 272 mtl yapan 
bir yarıı otomobili 

LO UHA. 22 ( A.) -
Lundra ir Molkln Cımpbelle 
oluo Wı\ i kuş ad uı tıtı) an ya· 
rı~ otomobili büyük l.ıir ındığa 
yerle~tirilmiştiı. t\meıikaya nak
ledilmek üzere outlıamptooda 

Apuitauia vapuruna yüklen~cektir 
Meıhur Oilotfloldada D3yton 
Beıchte rlde ettiği saatta 272 
mıl dlnyı lı at rekorunu bu 
otomobil uyeai•de •~ iı etmiş
tir . 

Gel~cek ay aynı otomobil ile 
lcendı rekorunu lcırmap ç.al §• 

cakltT . a i kut otomobili 2 350 
beyıir kuv' etinde bir motorlu 
mücehhezdir • 

Pr•G Oniveksitesinde 
Prag: 22 (A ) - Üniver 

ıitede IOD pnlerde bıdiı olan 
karıdılclar uaeriae 11bıta" 20 ki· 
dar talebeyı tewldf ederek mem 
leket?eıiıae lıde ıtmiıtır • 

lar• ytrleşliıilmiı olduiuau ve 
çoju ptk peritıD bir halde olan 
daha oobiolerce yerlrttirilmiı 
Almın mlUt,ciıi bulunduinnu ili 
ve etmittir . 

Londra 22 ( A.A ) - Hanı 
ajıvıındıa : 

Nazilerin iktidara zeçiılerinia 
ikır ci yildönümü olan 30/935 de 
Alman bükiimetinin clıı 1ıy11aaı 

g•) eltrini özenen Hitler , ıark 
ındlaşm111na dıir vaziyetini tav· 
zib etmiş olacatmdan lnıiliı ve 
Fransız oaıırları uloıltrlr•ll vızi
yetı görOıebileceklerdir . 

Almany• ıark ıadlııma11ndaa 
uze k durmakta 11rar ettiji tak· 
dirJe daha iyisine iatizaran itti-
f ık 'asiıtemiae bir dönOt olmak 
ibt re timdiye 1ıadar bot görOılll 
mtmiı olan fraHll Ruı yılc 
laımaaıaın kavvetleudirilmeıi dil· 
tün illcctktir • 

Teşekkür 

Biraderim bıcı Silleyman ağ•
bıa uful tlmuibıaebile ıerek ce
naze merasiminde iştirak eden n 
gerek c bizzat ve tabrilen tazıye· 
de huluoau ıavatı kir.mı teıek 

lcüratrmıa takdimini muhterem ı• 
ıetc ntıin bir kö111ine konmasını 
dilerim . 

YAPA ti 

·~--l-l----1---------ıaıı 
Ç l (; t T 

2;37,5 

HUBUBAT 

11-~-------~------

u 

•• 

.. 
CumLariyea .. 

Os Jurm,. •• 

Liverpul Telgraftan 
22 I 1 I 1935 

ambiyo ve Para 
11 Bınbaından ıbnmıftar. 

VıdeJi 6 Liret 

6 
H11ır 

Hint hasır 

Nev ork 
Adaoa Vılayet Ziraat 

Od11a Reiıi 
HiLMi 

-------- adana memleket hes- 1 Adana Ticaret ve sanayi Ddallldal. 
tanesi ea,tablpliGinden ricaret odoıarmm bütçe sen ... M.•rmaris halkına Narfn

ci., e fidanları dağıld . 

~larmaris . 22 ( A A ) Tur-
fon !acılık v Narinı·iyede \'Ok ileri 
giJ c k bir 'ol hıtıııuıtur . Nnrin
t'iy1: turfunda İçİD b leJıyo tara
f ırıtlun su ~ tirıilmiş&ir. HıAlka pa
ı·ss z 'erılmek uzere bir Narinciye 
fıdonlığı vucuda getirilmektedir. 

Amerikada bir kasırğa kırk 
kisiyi öldürdü . 

Ncvyork : 22 ( A. A. ) llı.ıfta so
nunJı Amerıkada kopan Lir kasır 
gıı yüzünden 40 kiti kadar ölmüş· 
lür . 

11•11• .. 1.11111111 1 .. 

1 
bu gece nöbetçi 

Eczane 

1 
Kalekapı t•ivarmdu 
M • Rlfat ezene idir -- .. ,., 

Adona memleket ho tanesinde Itri takvim Beneıiyledır • Odalor 
yapılması muktazt 1984 ira 43 kanununun ilcuncti maddeai tuc ar 
kurut beJt li ketiflı tamırat e~ ık kayJıyelerınin uç ay içınde tahlil 
eksiltmeye konulmuotur Eksiltme eJılın sıni amirdir OJa idare mec 
935 stnesı ıklnci klluununun 3 ı lııinin 4 1-934 tarihli kararalı 
inci perşembı-ı b"llnu saat 9 Jo Vi- k yJıyelerin tahsili bu ıurelle ya 
ldyet en('umcninde yapılacaktır . pıl c k ve Martın sonunda arkası 
Taliplerin şartnaıue ,.o ke11ilnome alanmıı bulunacaklır. Üç ay ioın·-··~-
yi görmek uzera her güo hastane kayJiyelerini vermeyenlerden ka 
iılareıinc vo ıhale gunu de vilAyet nunun uvunoü mad,fesi mucibinde 
encümenin muracaatları . 4930 uç misli olorok lohııl odil c k\ar 

14 18 22-27 Konunun bf'şinci maJd ıi muoi-
l>int e de bu uc. miali kaydıyeler Sapan ıuhıubi Usualyt Iİll· icra yolu ile alınacaktır . Oda tab 

Sİlld8ft : sildurlarının müracaatında tüccar 
521 Model 6 ailindırli Fiat mor- ve esnalımızan o salı tahsilata ma• 

knh VilAyet hiımet otomobili mu- hal bırakılmamak üzere kaydiye 
hammen bodelı olan (600) altı yiıı ucrftlerinin ve kazanç vergileri 
lira userindeıı açık artırma ile 1at- üzerine munzam yüıde 2 OJa reı 
lığa \01karılmııtır • mıni vermtıleri ehemmiyetle tav• 

Talip olanların ° u 1 l/2pey ak- siye ve ilAn olunur. 4951 3-) 
\:ıılarile birlikte 935 -.eneıl son 
k4nunun 31 inci perşembe gunü 
saat 10 da Vil4yet Jaimi ncüme
blne ve otomobili gorm k İs\iyen
lerın do Jıer gun daıremiıe m11rn
eıatlnı il4n olunur. 4931 

14-17 22-28 

Kaçakçılar 
vat n hai • 



14irtik 4 (fürk Sözü> 
-

Seyhan defterdarlığından : Seyhan defterdarlığından • • 
Mahallesi Cinsi Numara Şağili 

Sofu bahçe Oc katlı 1 inci 2 oda Sofu bo hçe mo hnllesinden 

Gyri mnkul mlların ı 
açık arbrma ilanı 

Adana 1 ci icra memurluğundan : 
Do!yıı No . 955 

Karyes 
Kızıltahta 

Cinsi 
Tarla 

Dönüm 
100 

Metruki ve hududu 
Şarkan tarik garben şif gi· 
malen tarik cenuben şif. 2 inci kat 2 oda ve 

bir mutbah ve helil 
3 üncü kat 2 oda ve 
sof o No: 

Şaban iye HJne tah\ani 2 oda 45 
Un pozorı DiıkkAn 1 
Soç bedPsten 

" 50 
Saç hedestan 

" 37 

bıdı bı<lı ilacı Mehmet kızı 
NPcmiye 

Er<lışti Tflvtik 
Kahveci Rahim 
Köşker Hasan oğlu Ahmet 
lla) .. f oğlu Şükrü 

Salah Zeki beyin İbrahim oğ
lu Mehmed efendide alacağından 
dolayı ipotek edilen : 

Açık artırma ile poraya çev
rilecek gayri menkulün ne olduğu: 

Yalmanlı 

)) 

Yalınızca 
Karaenbiya 

• 

,, 
• 

Baıt ve kısmen tarla 

700 

70 
989 
155 Aarap oğlu Kaprik. Sarı 

Sarkiz. Kaspar kızı Saraf 
han Parsum 

Un Paznrı • 12 Bntıtncı Şeref 

Şarkan Eımı Garben Yusuf 
ve ~lubittio ve Abdullah ve Sait 
ve Hcılil ve Abdullah ve Carip 
yetimleri ve ve Şakir yetimleri 
Lebibe yctimlertı iken elyevm 
Kamil oğlu Garip ve Rağibe Şi
malen Muhittin Cenuben kaviı:H 
oğlu ile mahdut tapu•·• 9 dö 
nüm indelmesaba 8274 metre çı · 

. Bahçe kariyesi farla hazine ile müş- ı 172 
Hazin~ye ait yokflrıdH yazılı hane ile dükkdnlerm 5 aylık icarı 30-1-

935 tarıhine musoılıf çorşam~,o günü öğl den sonra saat 14 de ihale 
ccli1mr·k üzer~ on beş gün müdcfetlo açık ortırmağa çıksırıldığından to
IiplHrİn yüzde 7,5 teminat akçıılorile birlıkte milli Emldk idAresine 
müracaatları iUl.n olunur .4947 21 23 - 27- 30 

Gayri m&nkul malların 
açık artırma ilAnı 

Adana 2 inci icra memurluğun
dan: 

1 

kan tarla iken şimdi 7 y•ııodı 
üzüm bağı ve içerisinde mubtel1f 
meyve ıığtiçları olup haıka bir 
ıeyi bulunmadığı : 

Cırık 

Sirkenli 
)) 

,, 
,, 
» 
» 
)) 

1 )) 

tor ek 

rrarla nı nısfı 1400 Kirkpr Bizdikyan veresesi 

Tarla 50 
)) 180 
)) 200 
.. 50 
)) 80 
)) 50 
)) 80 

" 60 
Dosya numurasi: 721 
Nu. 9 

35-558 

No Iu kanun mucibince 30 gün 
içinde bedeli ve kıymeti muham
mcnı:ın in yüzde 75 ini bulduğu tak
dirde 24 - 2 - 935 pazar günü 
saat 14-J 6 da bulmadığı h~lde 
artırmanın 15 gün temdidilc 12-
3 - 935 cumartesi günü ayni saatte 
ihalesi icra kılınacıığı. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki,mahallesi,ıokoğı,numarnsı : 

Verayi cesirde ve tapunun 
Temmuz 926 tarih ve 14 numa
rasında kayıtlıdır • 

! Hüseyin Hacılı )) 334-15 llanna hatunJan ınotruk 

Tarihi : T. sani 934 
Mevkii : Havutlu bncoğı 
Cınsi : Tarla 
Mıktarı dönüm : 65 
Tapu hududu : Şa. 1brahim oğlu 

Garip ve Mehmet Şi. Ahmet ve Ab · 
dullah lbrahım hane ve bahçeleri 
Ga. Hasan Ef. vu kısmen tar:kihas 
Co. göl ilişiğinde zuhur edecek fez
lalı~ın hazinoye aidiyeti meşruttur . 

Nu. 10 
Tarihi : T. Sani 934 
l\1ovkıi : Havutlu bucağı 
Cinsi : torla 
1\1 ktarı : Dönüm 40 
Tapu hududu : Şa. köy kobris· 

tan Ga. mukaddema sahibi senet 
ikon elyovm Serezli mustnfıı sğaya 
teffiz edilen turla Şi. Hacı bey za
de Kadir B. bahçesi Ce. tariki ili
şiğinde zuhur edecek fazlalığın 
hazineye ai<liyeti meşruttur. 

Nu. 11 
Tarihi : T. Sani 934 
Mevkii : Havutlu bucoğı 

Cinsi : Tarla 
Mıktarı : 40 
Tupu huıludu : Şıı. Hayta oğlu 

iken elyevm SerPzli Mustefaya tef 
fiz edilen tarlo Ga. llabitıe hanım 
ve tarik Şi . mukaddema Miktıil 
oğlu Mehmet lıini Mehmet iken el· 
yevm Serezli Mustafuya teffiz edi 
len tarla Cll. mukaddema kuyumcu 
tarlası iken şimdi tarik bu dahi. 

Nu. 12 
Tarihi : T. Sani 934 
Mevkii : Havutlu bucağı 
Cinsi : Ta rlcı 
Miktarı : Döııüm 40 
'I opu hu<ludu : Şa Hayta oğlu 

iken clyevm Hacı bP.y zade Kadri 
bey bahçosi Ga. Şükrü el. ve t.arık 
iken şimdi kısmen Kadri hPy ve 
Habibe 11.Şi. mukoddemn tnrikiam 
iken şimdi Diyop oğlu l\lezıyAt vo 
kahya zede l\lecii er. vo E:nldki 
millıye Ce. Koc .. nın oğlu Ahmt>t 
l\tıktat ve Yusuf tar lası ıken c•Jyevm 
Ser11zli Mustafa Ef. te{(iz e<lil~n 
tarla bu dohi. 

Nu. 13 
'1 arihi : T. Sani 934 
Mevkii : Havutlu bucağı 

Cinsi : Torla 
l\1ıktarı : 150 
'l'apu hududu : Şıı Şemsittin ye

timleri iken elyevm tarık ve Ali ve 
il asan Ga. tarikill m Şı. nehri cari 
ve toriki~m iken elyevm tarik ·ee. 
tarikihas. bu dahi 

Mubriz HulUsi efen<linin Osman 
oğlu l\Iust fa ve Cafer kızı Esma 
hanımda olacoğındım dolayı Mus -
tnfo a~anın haczedilAn açık artırma 
ile pnraya çevrilecP.k gayri men
kulün ne olduğu : 

Gilyri menkulün bulunduğu 
mevki, mcıhollosi, sokağı , uuma
ı ası : 

1'a kdir olun on kıymet : 9, IO, 
13 numaralı tarlaların döııümü rıl 
tışnr lira vo 11, 12 numnro h tar
laların dönümü sektı lira 

Artırmanıfl yepılrıcağı ycır gün 
saat : Adana icra dairesinde 2004 

1 - İşbu gayri menkulün er
tırmo şartnamesi 23 - 1-935 ta
rihinden itibaren 721 numara ile 
Adana icrs dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. Ua.oda yazılı ofaalor 
dan fazla malumat almıık istiyen
ler, işbu şartnameye ve 721 dosyn 
numdrasıltJ momuriyetimize mürıı
cnat etmelidir. 

2.-Artırmayu iştirAk için yuka. 
rıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis
betin<le pey akçasile ve ya milli 
bir bankanın teminat mektubu 

Taktir olunan kıymet : 
Yeminli beher dönümü otnz 

lira : 

Artırmanın yapılacağı yor,gün, saat 

Adana icrı dairesinde 2004 
numro1u kanun mucibince 30 gü4 
içinde bedeli ve kıymeti mu-

kamm~oenin yüzde 75 ini bul· 
duğu takdirde 24 2-935 pazar 
günü saat 14- 16 da bulmadığı 

halde artırmanın 15 gün temdi
dilc 11 3 935 pazartesi günil ayni 
ıaatta ihalesi icra kılınacağı : tevdi edıleceklir. ( 124) 

3- ipotek sahibi alacaklılarla 1 - işbu gayl'İ menku!ün ar-
diğer aldkaJarların ve irtifak hak.' tırma şartnamesi 23-1-935 
kı sahiplerinin gayri menkul üze- tarıhinden itibaren 955 numnra ile 
rin<leki haklarını hususile faiz ve Adana icra dairesinin muayyen 
masrafa dair olan iddialarım i~bu numarosrnda herkesin görebilmesi 
ildn tarıhinden itibaren 20 gün icin açıktır. llAnda yazılı olanlardan 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte hzla mnlOınat almak isti yenler ,işbu 
mı-murıyctımize bildırmoleri icap şartnameye ve 955 dosya nu-
oder Aksi hnldo hakları topu sici- mnrasile meınuriyotimize müracaat 
lile sabit olmadıkça satış bedelinin etmelidir . 
paylaşmosın<lan hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya 2 - Artırmaya iştirak i~~in yu -
iştirAk e<lenler artırmcı şartnnmıı karıda yazılı kıymetin % 7,5 nis· 
sini okumuş ve lüzumlu mahlmat betio<le pey veya milli bir Bonka-
olmış \•e bunları t emomen kabul nın teminat mektubu tevdi edilo-
etmış ad ve ıtıhar olunurlar. cektir . (124) 

5- Tayin edilen zamanda gnyri 3 - lpotok sahibi olacaklıJorla 
menkul üç cl e fcı bnğı ılJıkt.an sonra diğer eltlkadarların ve irtifak hak-
en çok artırana ihale edılir. Ancak kı eahiF terinin gayri menkul üze. 
artırma bedeli muhıımmım kıyıne- rindeki haklarını hususile faiz ve 
tin yiızde 75 şini bulmaz veya satış masrafa dair olan iddialarını işbu 
istiyenin olı:ıcağına rüçhanı olan di- ilan tarihin<len itibaren yirmi gün 
ger alacuıdılar bulunııp ta bedel içinde evrakı müshitelorile birlikto 
bunların O gayri menkul ıle temin memuriyotimizo bildirmeleri icap 
edilmiş alacaklarının mecmuundan 

eder. Aksi baldo hakları tapu si
fıızlayn çıkmazsa en çok artıranın 

cilıle sabit olmadıkça satış bedeli
taa hhüdü baki kalmak üzere ar 

nin paylaşmnsındıın hariç kalırlar. 
tlrmn 15 gün duha temdit edilerek 

_ 935 güııü aynı saatin 4 - Gösterilen günde nrtırmayn 
i§tirak edenler artırma şartnnmeyt1pılucak artırınııdo. bedeli satış 

. sini okumuş vo lüzumlu molt1mat ıstiy .. nın alucuğına rüçhani olan 
diğer alacaa.lılerın 0 gayri mtın- almış ve buolurı tamamen kabul 
kul ile temin edılıııiş alacaklara etmiş ad ve itibar olunurlar. 
mecmuunda fuzlaya çıkmak şar· 5 - 11ayin edilen zamanda gay-
tıle, en çok artırana ihale edılır . ri menkul üç defa bağrıldıktan son· 
Böyle bir bedd elde odılmezse ra en çok artırann ihale edilir.An-
ıhale yapılmaz. Ve satış talebi diı· cok artırma bedeli muhammen kıy-
şer · metin yüzde yetmiş boşini bulmaz 

6 - Gayri menkul kendisioo veyn satı ş istıyenin alacağına rü~·-
ihale olıman kimso derhal voya hani olan <liğer l'locaklılnr bulu-
VıHilen mühlet içinde pnr~yı ver- nup ta bcılel bunların 0 gnyri men 
meçse ihulu kararı fcslıolunaro.k kul ile lt<m in edilmiş alııcııklacının 
kentlisincıon evvel en yüksok tek-

mrcmuundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma on beş gün daha tem-

, 

lifte bulunan kimse llrzı•tmiş olduğu 
bedelle almoğa razı olursa ona , 
razı olmaz , veya hulunmnzsıı he
men 15 gün müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok ertırana ihale edi
lir, İki ihale orasındaki fark ve 
geçen günler için yüzı]e beşten 
hesap olunacak faiz ve diğer za 
rar lor ayrıc1a hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tnh
sıl olunur . Madde ( 133 ) 

Emvali gayri mfınkulenin yuka
rıda göstorılen 24-2 - 935 tnri
hindo A<lana 2 inci icra memurluğu 
o iasmda işbu iltın ve gösleriltn 
artıaıno şartnamesi dairesındo sa

dit edilerek 11- 3- 935 pazar
tesi günü ayni saatta yapılacak 

artırmada bedeli satıı istiyenın 
alacağına rUchani ohn diğer a 
lacaklıların o gayri menkul ile 
temin edilmi~ alacakları mec· 
muundan fazlaya çıkıı malı şarti
le ihale yl'pılmaz . Ve satış ta le
hi düşer . 

tılacağı ildn olunur. 4957 

ve 2 inci art.ırma<la kıymetin yuz<le 
75 ini bulmadığı takllirdo 2280 
Nu. lu konun mucibince satışın 5 
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Hazineyo ait yokar Llıı cins vtı mikdurı vo Ş!lğılleri yaıdı ciftik dawile tarlaların ıc:~ o• ı 
ve 31-1-935 tarihine musadif perşembe gfinü öğl!!<lon sonr saat 14 <le ihale C~,~~te Milli 
müd<letlo O\· ık ortırmoğo. çıkar11Llı~ın<lan tııliplerio yüzde 7 ,5 teminat ok(~alorao bır ~7 _30 
resine mürııcaatları ildn olunur. 4943 20-:2.ı-

ödonecektir. 1 
6 - G&yri menkul kenJisino 

ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı fesholunarok 
ken<lisintlen evvel en yüksek tek · 
lifto bulunan kimse arzetıniş ol lu-
ğu bedelle almağa razı olurea ona, 
razı olmaz \'oya bulunmazsa hemen 
on beş gün mfüldotle artırmuyn 
çıkarılıp en çok artırana ihale e<li
lir iki ihale arasındaki fark ve ge-

\'OD günler iı;in o/o 5 len hosap olu · 
nacak faiz ve ı.liğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kob1aksızın memu-

riyutimizce olıcıJn tahsil olunur . 'ı 
MadJe ( 133 ) versin · 

Emvali Gayri aıenkulenin yuka · ı -~ 
r11la gösterilen 24-2 - 935 tari- 1 
hin<lo Adana birinci icra memurlu · ı 
ğu odasında işbu ilA11 ve gösteailen 

artırma ıartnamcsi <lairesinde sa. 1 
tılocoğa ilan olunur. 4956 


