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Makslmos 
peye kıta at gönderilmi~ ve asi
lere ateş etmeğe amade iki ba 
tarye konulmuştur . Ayoı zaman. 

da bakanlar meclisi de top attıra· 
rak bütün Y unanistında 
örfi idarenin ilanına karar ver· 
miş ve Atinada bazı tevkifat ya
pılmıştır . Bu sadece bir ihtiya 
ti tedbir idi . Ziza !ivil ve as 
keri memurlaıdan gelen haber-
ler bütün r :.ehirlerdeki garnizon
ların hükumete eadık kaldıkları

nı 'e her tarafta tam bir sükün 
hüküm ıürmekte olduğunu bil 
diriyordu . Bu arıda harbiye mek 
tehinde bir isyan teıehbüsü baş 
göstermiş \'e 15 kadar açığa çı· 
karılmış olan zabit refakatlarıo 
da Cumhuriyetci denilen cemi· 
yete mensub ıiviller olduğu hal
de içeri girmeğe muvaffak olmuş
larsa da hemen teslim olmağa 
mecbur kalmışlaıdır . Üçüncü 
ve 4IOD isyan hareketi Atina ef. 
zuo taburu kıılasında olmuştur . 
Plıstiras taraftarı 15 kadar zabit, 

tabur zabitlerinin orad• olmamasın. 
dan istifade cder~k kışlayı işğal 

etmişler ve askerin başına g( ç 
mtğc çalışmı~lardır . Hükumet, 
asileri silablarını leslim ctmeğe 

davet etmişee de bunlar muka 
vemet gösterdiklerinden topla 
mücehhez kıtaat ateş açmışlardır. 
Asiler gece ' yarısından sonra sa
at 1 buçuğa doğru teslim olmuş
lardır . Müsadt!mc neticesinde üç 
ölü ve on kadar yar al ı vardır . 

Himayeietf al 1 

Umumi merkezinde yaı·dım l 
gört>n fakir çocuklar 
Ankara 3 ( A.A ) -- Çocuk 

t>Birgeme kurumn genel merkezi 
16 şubat 1935 den 1 mort 1935 
tarihine l adar 3158 çocuğ yor 
dım ttmiştir . llunlnrdan 337 hasla 
çocuk ve anr:c genci merkezin 
poliklinlderinde muayene ve teda
vi edılmiştlr . 

Ayrırn diş muay~ue evidde 
1170 çocuğun dişleri muayene ve 
tedavi edılmiştir . Süt daml sı 
kısmında da her gün 152 çocuğa 
92ç kiJo yekfıo olarak hcdeva süL 
tevzi edilmiştir . Fakir talebeler 
için açı l a n aşbanccleu her gün 206 
çöcuğa sıcak öğle yemeği veril
miştir . Yardım için mürucaat 
eden 4 ail~ye para yardımı yıpıl · 
mıştır . '27 fakir çocuğa elbise , 
palto , ayakkabı , çamaşır veril· 
mek ıuretile ıevindiraıitlerdir • 

Sabahleyin snat 7 ele tersane, 
hükumet kıta atı tarafı ndan tek. 
ra r i :.ğal edilmişse de a ~ilerin 
elinde bu!unan heş gemi, denize 
açılmağa mnvaffsk olmuştur . 
Şımcli bunlar tayyareler tarafın 
dun tnkibedilmekte<lir . Bütün 
hava fılosu ve bütün ordu, Iıü kii. 
ııı te sadıl-.tır . Örfi idare ilan ı· 
na ı ğrncrı şehir ınu l nd !;ehresi
ııi muhAfaza ve herkes sükfın et
ı ... isioe devem etmektedi r . 

Atina : :3 (A.A) - Atina ajan 
sı biJ diriyor : 

Amiral Sookt Dusmaoıs 

bahriye bakanılSinas , hava ha· 
kaoı ve serbest fikir fırkuı ön
deri J an. Metaksas da devlet ba
kaoı tayin edilmişler ve yemin 
etmişlerdir . 

Venizeloc-1 isyan hareketine 

Kondills 

i~tirak elmiJir . 
Atiaa: 3 (A·A> - Uoyter 

ajansı mubabiria<len haber ahn· 
dığını göre Venizelos asilere ta· 
raf tar olduğunu ıöylemiıtir . 

Perama tersanesine karşı ya· 
pılan ve isyan hareketinin en ş!d 
detliıini teşkil eden taarruz es· 
nasın<la Averof zırhlısrndaki asi
ler Amiral Demestichıs tarafın · 
<lan idare edilen Hilcri almak 
üzere fliklar gönderilmişlerdir . 
İsyana iftirak etmiyen z•hitler 
muhtelif sahte bahanelerle vazi-

- Gerisi ikinci firtf kde -

Avusturyada 

On yedi Nazi idama 
mahküm oldu . 

Viyana : 4 (A.A) - Salshurg 
malıkemeşj .... ui kastler yapan ve 
Almanyed n Avusturyaya mühim 
miktarda patlayıcı maddeler so
kan 17 nzi tedlıişcisiııi idama 
ııı alıkünı etmiştir . 

Çine yapılacak mali 
yardımlar 

VAŞ i~GTO : 3 (A.A) -
İogiltere , Amerika , Fransa ve 
Japooyanın mali lıusuelarda Çi 
ne mü~tereken yardırn etmek ça
relerini araştırmakta olduklarına 
dair matbuata akseden ::ayıalar 
hakkında mütalta beyınıudan 
istinkaf edilmiştir . 

Titülesko 
Başbakanımız adına 

bir ziyafet verecek .. -Bükre:.: 3 (A. A.) - 4 Mart 
General İsmet lnöoü'nün Türki· 
yede f11ılasız olarak Baıbakaolık 
makamını işğal ettiğinia onuncu 

1 
yıldöoUmü ve 6 mutta Tedik 
Rüştü Aras'ııı fasılasız olarak 
tlışarı işleri bakanlığının onuncu 
yıldönümüdür. 

Titüleıko bu münasebetle 
ve Balkan antantının başkanı sı
fatiyle Pazartesi günü diplomatik 
bir ziyafet vererek İsmet İoöoü 
ve Tevfik R iiştü Araı'ın şahsi · 
yet ve icraatları hakkında bir 
nutuk söyliyecektir. 

İzmitte çeltik ziraat. 

İzmit : 3 (AA) - Pirinç zira · 
a tı son zamanlarda viliiyetimizde 
büyük bir uhcınmiyet almrştır . 
Pirinç eldmi sahasını tetkik et
mek üzere ziraat vekaleti çeltik 
miitabassıslar mdan Harun Aziz 
şarımıza gelmi§ ve çdtikliklerde 
tetkiklerine başlamı~tır . 

Çangırıda 

Çaylar taştı ve bahçe
leri su basdı 

Çankırı : 4 (A.A) - 24 saat 
yeğen yağmurdan çaylar taşmıı 
Çaakırıdıki ahşab köprüleri sel 
almıştır . Zabitan yurdu ile bir 
kaç evi su basmıthr . Zarar çok· 
tur . Pek çok bahçeler su altın
da kalmiştır . 

Büyük Onder Atatürk 

Cumur Başkanlığına seçilmeleri 
münasebetiyle kamuya derin 

sevgilerini bildirdile~ •• 
--~------···------------

Macar gazeteleri Atatürk'ünCumur Baş
kanlığına yeniden seçimini kutluyorlar .. 

Ankara: 3 (A. A.) - Riyaseti 
Cnmur katibi umumHiğioden 
gönderil mittir: 

Yuıdun her yanından, komu· 
taolardan, türlü kurum ve orun
lardao yeni seçim devresi içinde 
kamutayca Cumurhık Başkanlı· 
ğına seçilmemi kutlayan bir çok 
telyazıları aldım. Bana karşı gös
terilen bu pek değerli bağlılık 
tan çok duygulandım. Kamuya 
derin sevgi ve esenlik dilekleri
mi snnar, yüksek yurdumuz:için 
son uz yücelikler dilerim. 

Kamil Atatürk 

Kara'köse: 3 (A. A.) - Ulu 
Önderimiz Kamal Atatürk'ün 
Heisicumurluğa yeniden intihabı 
dolayisiyle bu gece Halkcvinde 
toplantı yapılarak samimi hasbi· 
haller yapılmı§tir. 

Halk, fener alayları tertib et· 
mi§, gece şenliklerle ge~mittir. 

Aydın. 3 (A. A.) - Büyük 
Önderimiz Kamil At•tük'ün Re
iıicumbuluğa seçilmesi münase· 
betiyle Aydın büyük bir bayram 
şenliği içinde çalkanıyor. 

Budaptşte: 3 (A. A.) - Bü
tün gazeteler Atatürk'ün Tiirki
kiye Cumurluk Başkanlığına tek· 
rar seçildiğini haber ' eriyorlar. 
"Pester Loyd,, gazetesi bu müna
sebetle neşrettiği makalede Ata
türk'ün Yunanlılara karşı olan 
mühim zaferini hatırlattıktan 

sonra Türkiyeyi bütün sahalarda 
yenileştiren mua:r.zam islalıat 
eseriui kl'ydetmektedir. Gazete 
eliyor ki: 

Atatürk, memleketinio sosyal 
kültii rt:l siyasal ve maddi mabi· 
yetini temamen deği§tirirken ha
kiki bir mucize göstermiştir. 

-------------·-------~---
Türkofis 

Turizm masası hakkın
da izahat veriyor .• 

Ankara : 3 (A. A.) - Türko
fistcn: 

Seyhan çok kabardı 

Turkiyede bu yılba§ından itiba
ren bir turizm masasının ihdas 
edilmiş olması münatıebetiyle 
matbuatta çıkan yazılar arasında 
28 şubat tarihli Ak am gazete
sinde Tnring kulübünün itlerini 
Hazirıncla Türkofise geçeceği 
ve turizm işlerinin devlctleştiri· 

lect.ği şeklinde haber görülmüş· 
tür. Dağ sellerınin birdenbire bastırmaması 

için her tarafta tedbirler alındı 
--~-------·------------

Ceyhan dörtbuçuk ve Seyhan dört 
metreye yakın yükselmiştir . 

Fazla mikdarda yağan yağ· 
wurlardan Seyhao ve Ceyhan 
ırmaklarıaıo sular1oın yükseldi
ğini dünkü sayımızda yızmışhk. 

Dağlarda yığan bu yağmur
lardan Seyhan irmağının suyu dün 
akşama <loğru çok fazla yüksel
miş ve bu ~yük eklik üç metre 
altmtş beş santimi bulmuştur. 

lrmağın gitgidt. yükselmekte 
olduğunn görtn Valimiz Tedik 
!hadi Baysal, gerek şarda ve ğe · 
rekse ırmık kenarındaki köyler· 
de lazımgl en ihtiyati tedbir leıio 
ahnmasını emretmiş, polis ve jan· 
darma, Belediye, Nafia ve sui~leri 

dairesi memudarını vazife hışma 
göndermiştir. 

İlk tedbir olmak iizere bütün 
menfezlerin Üzerleri çinko, çi· 
mento ve topraklarla (irtülmiiş, 
Kar~ıyakarlaki dükkanlar ve bir 
kısım evler boşalUırılmıştır. 

Dağ selininin birdenbire ge· 
lip bir zarar yapmaması içio hii· 
tün ihtiyati tedbir )er alınmakla 

heraber gerek Karşıyakatla ve 
gerekse S!d boyu , Dehağbane 
cib ~ tl c rinde jandarnın, poliR, lıek
ci vci tfaiye <levriy t:le ı i Lulun
durulmuştur. 

Meofezle .ıin kapatılması do· 
lıyııiyle şarın ırmak kenarındaki 
cadde ve evleri su basma tehli
kesinden kurtarılmıştır . 

Yalnız Dı bağhınede bir 
menfezdeu çıkan su o havaliyi 
hafif su altında bırakmııtır. 

Ceyhandarı gelen son malU 
mıttı dı irmağıo suyunun dört 
buçuk metre yükseldiği ve hu 
ırmak kenarında bulunan köyler
de ihtiyati tedbirler alındığı ve 
Hamid bey hucığıyle diğer iki 
köyde her hanği bir kaza ve za. 
rara meydan verilmemesi için bu
ralarınııı boşaltılmakta olduğu, 
nüfus ve hayavanca lıir zayiat 
bulunmadığı, yalnız bu bavnlide
ki bUtün mnruatın su altında 
kaldığı ve dağlara da müte-madi 
bir surtle yağmur yağmakta ol 
duğu bildirilmiştir. 

Vilayetçe Ceyhan Kaymakam· 
lığıoa bütün t"Jbirlerio ~h1>kası 
hakkında lizımgelcn emirler ve 
rilmiştir. 

Vali Tevik Hadi Baysal refa· 
kıtlariıınde Beler.tiye Reisi, Sıh
hat ve i!,;timei muavcenet su iş 
leri miidürlt.ri ve Nafia Başmü
hendisi bulunduğu halde dün öğ· 

leden sonra Karşıyakaya gitmiş, 
Sakızlar mahıllesi, Salibin fabri
kaı;ı, Memleket hastantsiyle ha
valisini geç vakta kadar geı.miş 
ve icab eden emirlNi vermiş ve 
alınan tedbirleri gözden geçir
miştir. 

Nafi• bışmübendısliği karşıya· 
kadaki bir takım evlerin yıkılma 
teblikeıi karşısında bulunduğunu 
teshil ve keyfiyeti bir raporla viHi-

1 yet makamrna bilnirmiştir . 
Vilayet makamından ·Yerilen 

1cmir üzerine_ bu evler itfaiye ta-

Tür koiste ihdas edilen turizm 
masası, memleketimizin turistik 
vaziyetini, ecnebi memlek~tlet le 
olan turizm münasebetlerimizi 
ve bu memleketlerde turizm fa
aliyet ve propag.l\ndalarını takilJ 
eflert;k Türkiye turizminin inki· 
şafı temin.: matuf tedbirleri teı · 
bit ve teklif edecektir. 

Bu iılerle turizm kulübünün 
lıusuıi f 11aliyet sahası arasında 
h iç Lir münasebet yoktur . .Mem
leketin yegane milli bir turizm 
teşekkülü olan kulüh faydalı ça· 
lışmalar1na eskisi gibi de\am 
edecektir. Keyfiyet tavzih olu-
nur. 

Zafranbolu'da ihtiyar 
heyetleri seçimi 

Zaf ranbolu: 3 (A. A.) - Kı
za ya bağlı 200 köyün muhtar ve 
ihtiyar heyeti secimi bi tmiştir. 

Bütün mubtarlaı· \'e köy katihleui 
bugün merkezde toplanmışlar
dır. Kaymakam tarafından soya
dl kanuou tatbikatı ve iskio kn
nuouna göre köylerdeki milli 
toprakların yazımı ve~mulıtarla
rın idari, sibhi inzibata ve hava
ya karşı koruma vazifeleri hak
kında izahat verilmiş v:e bu iş
lere ait talimat ve defterler da· 
ğıtılmıştır. 

Siyam Krah tahtlndan 
çekildi 

PARIS : 3 (A.A) - Siyam 
Kralı tabtdao feregat etmiştir. 

- & 

rafından yıkılmıştır . 
Saat on dokuzda ahnan malfı

matta ırmığıu daha fazla tııma 
tehlikesinin zail olduğu ve suyun 
yavaş yavaş inmekte olduğu bil
dirilmiıtir • 



Firtik : 2 Türk Sözii "' 
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- Birinci firlikdeıı arlaıı - 1 

feleri başından uzakla~tınldrkları 

Kırı ; kocuına ı·evab verdi: 
- Bunun iki parçası tanrı , 

bir parça11 !insandır . 
Akrab adamı tanrıların torunu 

na şu sözleri söyledi . 
- ''iç'n ırak yollardan bura 

ya kadı> r • ~'in ? .. Niçin ırmak
ları ge(;I • l .. ":ğrenmrk istiyor, 
yolculuğunun sebebi aedir ? [Yir
mi sel<<z satırlık boşluk) Gilgameş 
cevab yeriyor : ! 

-Dedem olan Utnapiştin hatırı 
ıçin geldim . İşte bu tanrilar sı- ı 
rasına geçti, ölüml~r ve dirimler 
hakkında ondan öğreneceklerim 
vardır . Akrab adam ağzını açıp 
Gilgameşe dedi : 

- Ey Gilgameş, biç kimse bu 
na muvaffak olamadı . Hiç kims! 
dağ yolundan geçemedi . On iki 
çift saat yolun içi karanlıktır . O
ralarda biç ışık yoktur, oralarda 
karanlık sonsuzdur . Yol hem 
do&-uya, hem batıya aynen gider. 
[ Yetmiı üç satırlık bir boşluk vu. 
Muhtemel ki Gilgameş nihayet 
Akrab adamdan dığ yolundan 
geçmek için izin alabilmiştir . J 
Akrab adam ağzını açtı Gilgaıne· 
şe dedi ; 

-Ey Gilgameş, yoluna devam 
et, korkma. Unaşu dağlarma gir· 
mek için una iziıı verdim . Dağ
lardan geç. Umarım ki ayakların 
seni sağ.oluak tekrar yurduna 
döndürecektir . 

Gilgameş Akrab adamının sö 
züne göre "Şama~ .. ın yolunu tut
t~:\e dağ ' kapusuna girdi . Bir 
çıft Hat kadar içeri girdi , elraf 
da biç l ışık kalmamıştı , Her ta· 
raf zifiri bir karanlığa büründ Ü • 

Arkasını göremedi ..lki çift saat
ten ıonra karanlık yine <lev.m 
etti · Işıktan bir iz giiıünmüyor
du · Arkasını göremedi. Üç çift 
Hat kadar böylece yürüdü . Ka
ranlık bitmedi, ışık görülmedi , 
arkuını göremiyorılu Dört çift 
ıaat oldu, karanlık koyulaştı , 1• 

~ılı: kalmadı, arkasını görı mcdi, 
Beş çift saat yürüdü, karaııl ı k 

koyulaşdıkca koyula1;dı, aık sını 
göremedı. Altı çift saat yürüdü 
gene karanlık, gene ışık yok, ar
kasını göremedı. Yedi çift saat 
oldu, karaulık yine devam elti , 
arkasını göremedi . Sekiz çift saat 
oldu, bığırmığa başladı. Işık kal 
madı .. Karanlık çöktü, arkasını gö 
remadı'. ~okuz çift sut geçti. Şi
mal yelının esdil!ini sezdı' y .... .. o . uzu 
guldü, karanlık koyu , ı~ık yok 
arkası gö, finmüyordu . On çift 9~ 
·~ oldu n1.hayet yÔlıın sonuna gel 
dı · 011 çift sut oldu . O r, .. .. d o.,u 
yonun eu çıktı . On iki çift saat 
oldu ışılı: parladı ' Mücevherattan 
ağaçlar görüaüyordu . 

~·rn~ol ağacı yemiş vermi~ti. 
Sevımli üzüm şeklinde salkımlar 
ıalmııtı . Lacivert taşındın ağaç
ların . yapraklarını gördü . Mey
velen de çok sevimli idi . (Geri 
kalan bozulmuş metinıleki yazılar 
belki bu ağaçları tasvir ediyor 
du. 1 

Kalb durmasından 
ölmüş 

Güneşli mahallesinde oturan 
Süleyman oğlu Hay<ların tutma
•• Süleyman oğlu elli iki ya§ın· 
da Haydarın evvelki gece birden 
bire öldüğü haber verilmis ve 
düıı hükumet tıbabetince yapı
lın muayeneeindc kalb durma
sından öldüğü anlaşılarak gömül 
mcsine izin verilmi§tir . 

Levlııı : 10 
Siduri adlı ve deniz içinde sa 

kin yolculara şarab sunan kadına 
altuodan Lir ıbrık ve bir fuçu yap· 
tılar . Kadın bir çul ile örtülmüş· 

tü , Gilgam•ş pis ve kirli olarak 
bu kadına yaklaşıyor , elbise ye· 
rine üstünde hayvan derileri var 
dı . Fakat vücudunda tanrıların 
eti, gönlünde tasa vardı . Irak 
yollardan gelen bir yolcuya ben· 
zerdi . Kadın uzaklara bakarken 
kendi kendine dedi ; 

- Bu adam muhakkak yer 
yer katıl , yahud bir hayduıtur . 
Acaba böyle acele nereye gidi
yor · Derhal kapısını sürgüledi . 
Gilgameş sürgünün sesıni işitince 

deyneğini yere vurdu ve şöyle ses. 
1 

lendı : 1 
- Ey şıubçı kadın .. Niçin 

kapını sürgüledin .. Aç, yabud ka 
pıyı baltalıyacağım . ( Bir boıluk 
var.) 

Gilgame§in tehdidi dolayısiyle 
Şarabçı kadın Siduri, Şamaşe şi
kayet ediyordu . Metin şöyle de· 
vam ediyor: 

Vahşi hayvan derilerine bü
r~nmüş çiğ et yiyor . Benım ye
lım deniz üzerinde eserse Gilga
meş yoluna devam trlemiyecek
tir. [IL 

Şamaş müteessir oldu. Gilga· 
meşe döndü : 

Ey , Gilgameş, nereye ko· 
şuyorsun, Aradığın bayat sırrını 
hulamıyacaksıa .. 

Gilgameı kahraman Şamaşa 
dedi ; 

- Ben çöllerde koştuktan 
sonra acıh:ı bir zaman toprak al
tında uyuklayacak mıyım? Kaşki 
gözlerim güneşi görse ve daima 
ışıkla sevinse .. Karanlık boştur . 
Işık kafidir .. Ölmüş olan bile 
güneşin ışıiını görmelidir . · 

Gilgameş şarıbcı kadına döo
dü : 

- Gökten gelen boğayı tutub 
öldürdüm ; orman bekcisini yok 
ettim i Şerhin ormanında oturan 1 

llumbabanıu da vücudunu kaldır
ıl m ; dağ geçidierini tutan arsla 
nı avladım .• 

Şarabçı kadın Gilgamrşe ce

gibi asileri teykife teşebbüs eden· 
lerde zencire vurulmuşlardır . 

Asiltr llelli grmisi ile 3 tor
pido muhribini :zapttetikten eon· 
ra kara istıbkiimları toplaımın 

menzilinden uzaklaşmak için açıl· 
mışlar ve sabit balaryalarımn 
tesirsiz ateşine topla mukabele 
ederek Prama kasabasım hasara 
uğratmışlardır . 

Atinada ·en ciddi 'muharebe 
efzunların k;şbsında ~ertyan et· 
mi~tır Burada asi bir taburun 
bulunduğu mevziden söküb at· 
mak için 4 bölükde, iki zırhlı 
otomobil gönderilmiştir . Asi ta· 
bur kendisine gönderilen ultima· 
toma şiddetli ~bir tüf•k ateşi ile 
mukabele etmiş ve mermi yağ 
murundan iki zabit yaralanmış 
tır . 

Hükumet efzun kışlalarının 
bombardumau edilmesinı emret 
miştir . Tüfek ve mitarliyoz ile 
mui{abele eden asiler üzerine 
ateş edebilmek için sevkulceyş 

Boktalarile J upiter mabedi ve 
Akropol, hllkfiınet kuvvetleri ta
rafından islah edilmiştir . 

Muharebe 4 saat sürmüştür . 
Nihayet hükumet taraftarı piya
de kıtaları süngü takarak hücum 
etmişlerdir . Bunun üzerine asi· 
ler beyaz bayrak çekmişlerdir . 
Hükumete teslim edilen asileri 
paz ,,rtesi muhakeme edecek olan 
divanı hırlı azalarını dün ai<şam 
tayin etmiştir . 

asi barb g•milerini bombar· 
duman eden hava filosu kuman
danı asiler elindeki bir muhribin 
görünü~e göre hasara uğradığını 
beyan etmiıtir . 

Hükumet bugün ellerindeki 
gtmileri iade etmedikleri tak· 1 
tirde asileain hava kuvvetleri ta
rafından şiddetli bomharduman 
edıleceğini ilan etmiştir . 

Atina : 3 (A.A) - hava~ 
ajansı muhabirinden : 

Asi barb bemileri Girid•lc 
Suda limanına gelmişlerdir . Sü
kunet vardır· Fakat Giridde karı. 1 
fılk olan vaziyet hakkında sarih 1 

malı1mat yoktur . Bugün ağlelıi 
ihtimal kat'i bir gün olocaklır. 

D niz işleri bakanı llacıkri 

. . . .. jakc.s j,tifa etmiştir . Yerine Ami-
- - Sen h_akıkaten bekcı~ı ol ral Sophocle Edosmaois tayin 

vab verdi . 

duren , Şerbıo ormanındaki Hum- edilmiştir · Grneıal .Meteka5 n . 
babayı yok ed d • 'dl · ı c en , ag geçı eıın zaretsiz nazır. tayin olunmu ı 
deki arslanı'a ·I • "'kt ~ ur · • \ ıyan •.o en ge- Hava hakaolıö-ı mü,teşarı Sch" . 
le bo- k G'I · " ıcas n gayı esen ı gamf ~ ıs en i bava bakanlıg· ına tayin ol 

1 ld . . d l" unmuş. 
o ıa e nıçııı yuzun kc er ı ve tur . Bu münasebetle Atina a · 
huru k ti "lı"k N· · Jan .. .~u , h~r. arın ço_ ~ .. ıçın sı neşrettiği bir ttbliğde hükfı-
go Juo. tas~ ıçınde '. mçı~ ~oıgun metin serbert fırka başkanı \fo 
ve hıtkın bır haldrsıo , nıçm ırak ıakei ve Balkan mulıareb · 
yollardan ~ı:!eo bir y_olcuya benzi nasıoda deniz işleri erka:~ı b::: 
yorsun , uıçın krallıgıoı bırakarak biye reisi olao Dousm · · . b 
"il d .. t.. 1 ams ış a. 

ço . ere uş un .. . " haşıoa çağırmak suretile İttihaz 
Gılgameş şarabçı kadına dedı kı. ettiiii kararların keud· k" · 

B 
.. .. 1 · · " ı mev ıını 

eraber bulun zahmet erı - takviye matuf olduğ unu yazmak-
me ortak olmuştu . En"idu beşe· tadır . 
riyetin kısmet ve kederiorlen ay· 
rıldı • 

[lJ Buullan anla~ılıyoı· ki Sidri 
lıir yd l.ıüyüsü yapalıiliyordu . 

Savan ve çarşafını 
ça'lmışlar 

Mustafa oğlu Ahmed adında 
biri Yeni handa b.rakmış olduğu 
arabanın içinde bulunan bir sava
nile bir yatak çırıafının tanıma

dığı bir adım tarafından çalındı
ğını şikayet ctmit ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Genel evlere rakı 
götürdüğünden 

Veni:ı:eloıun vaziyeti deinıa 
endişeler uyandırmaktadır. Bü
tün memlekette öıfi idare tatbik 
edilmekte ve Venizeliıt gazete. 
ler le diğer muhalif gazeteler in· 
tişar etmemektedir. 

Müstakil "Epiı,, gazetesi te
şebbüste bulunarak muhalefet 
reislerine bitabca vazdığı bir ma
kalede Venizelos nezdinde teşcb 
büste bulunuık kendisini Atina· 
dalı:i hakiki V1Ziyet hakkında 
tenvir etmelerini ve memleketi 
tamir kabul etmez felaketlerden 
kurtarmalarını taleb etmektedir. 

Atina: 3 (A. A) - "Havas 
I muhabirinden: " 

Bir ay i~inde evlenenler 

Geçen ıubat ayı içinde bele· 
. 1 nme memurluğu tarafın 

dıye rlvte ı• çiftiıı oikabları kıyı~ 
d,;o • m" 

Abdullah oglu Ali adında bi
risi ttnbilıat bilfifına olarak genel 
evlere roıkı girdirirken yakaları· 

mış ve hakkında zabıt tutulmuş· 
tur. 

1 

Asilerin elindeki gemilerin 
ne olduiu malı'.ım flr!-(ildir. Girit 

i \'alisi; asilerin L.şı Amiral De
mestriasya bir telsiz çekip ken-
disiui bir konan telakki ettilii 
ve Girid kıyılarına sukulduğu 

ınııtır • 

takdirde top atrşiyle karşılana
cağı bildirilmektedir. 

yanname neşrPderek isyanı her 
türlü vasıt•ılara başvurarak tenkil 
edeceğini ilıln etmiştir. ilaşvekil Çaldaris, bükıimetin 

ulusal hürriyeti korumakla vazi
fe.sini y•ptığını ve bu hürriyet 
ugrunda sonuna kadar 'cidal 

1 

Paris : 3 ( A. A ) - •·Havas., 
, ajansının Atina hususi muhabirin

den : 
edeceğinin eski Başvekil Veni-
zelosa bildirmesini Girid Valisi· 
ne emretmişlir. 

Atinada toplanan büyük bir 
halk kütlesi isyan tertib edenlere 
karşı nefretini izhar etmiş ve 
Çıldaris hükumetini alkışlamış
lardır. 

Selanikte, .Makedonya ve 
Trakyada tam bir sükunet vardır. 
Selioikteki memurları yerlerin
den atmak ve daireleri iıgal et
mek için Venizelos partiıine 
mensup bazı askeri §ahsiyetler 
Atidadan bir İşaret belemi§lerse 
de Atinadan gönderilen fesadcı
ların tevkifi üzerine bu teıebbüs 
akim kalmıştır. 

Zaten her ihtimale karşı po 
li~ ve asker kuvvetleri uyanık bu 
lundurmakta idiler. 

Asi donanmanın muhtemel 
bir taarruzuna karşı körfezin ağ 
ıına ihtiyatın toplar:yerleştiril
miştir. 

Burada örfi idare ilaa edil
miştir. Toplantılar yasaktır. Tel
graf ve telefon muhaberatı yeni
den açılmıştır. 

Henüz teeyyüd etmiyen ha
berlere göre asi gemilerden biri 
batırılmış, hükumet tayyarelerin· 
den üçü tahrib olunmuştur. 

Venizelosun isyan bıreketine il
tihak ettiği rivayet ediliyor . Mi. 
ralay Canakkais Gird ihtilalcıluı 
kumandanlığına nasbolunmuştur . 

Paris 3 ( A.A ) - " J uma( , 
gazetesinin Atina muhabiri bildi .1 
riyor.: ı 

Gırd Valisinin iş'arları cevabsız 
bırakması adanın asilerin eline 
düştüğü endişesini doğurmakta
dır . 

Paris 3 ( A.A ) - " Echode 
Parib " ye göre Çe!daris büküme
ti Veuizelitslerin ekseriyette bu 
lu_nd_ukları ayan meclisini lağvet. 
mıştır , 

Paris : 3 ( A. A. ) - " Echoılö 
l' . . . 1 
orıs ,. gaz tı ~mm Alır a muha. 

c;ıi Atinaıl.ık: Vl·nizelist mebusla 
rın te.vkif cJi!Jiği ve daha şimdi
ıLn ıhtılıll reislerinin ılivanıharb 
tardından muhakemelerine lıas
landığını ve ağlrlıi ihtinıd ekseri
sinın iilunı cezasına malıktlın ola 
caklurmı yaznıaktndır . 

Ayni gazete gen •rol Plastras 
taraftarları uzun znmarulanheri or 
dudn memnuniyetsı:ılik uyandır· 
meğa çalışmakta idıler. 

13ununlu beraber iki seneden 
beri Csnn•s şehrinde oturmakta 
olan Plastras şu beyanatta bulun
muştur : 

Bugün bütün bildiklerimi aaze
tı•ler vasıtasilo öğrendim. Hadiseye 
lıayr?t etmiyorum . Çünkü mem
lok~tın hemen yarısı isyan halin. 

".dedır. Fransayı ancak taraftarım 
ıı_eni çıığırdıktan sonra t•rkedece
ğım. 

Ayni muhabirin verdıği malı1-
ma~a göre eski Cumhuriyetçilik 
şo!ı general Pupulae Atinadaki ha 
r.eketi idare etmekto , çifçi Sosya- · 
lıst fırkası şefı olan Paplast . . k a se 
yırcı almaktadır. 

Nazırların yapmış oldukları 

toplantıda hükumete sadık kalmış 
olan ve henüz tersanede bulunan 
fılu cüzütamlarını seferber etmeye 
karar vermiştir. Bunlar isyan ha. 
!inde bulunan gemilere karşı sev
kedilecektir. isyan halindeki ge 
milerin tayyarelerle bombardıman 
edilmesine bugün ihtimal tekrar 
başlanacaktır . Fevkal4de harlı 
meclisleri teşkil edılmiştir. Divanı· 
harb asilerin yarın muhakemesine 
başlayacak ve hiç bir istinaf ve 
temyiz müracaatı kabul edilmiye
cektir.Kavala Kolordu kumandanlı-

ğına general Zeppos tayin edilmiştir. 
Gazetelere göre 70 zabit ifayı hiz
met etmek üzere Makedonyaya 
sevkedilmiştir . 

l\1uhalefijt fırkasına mensub bir 
çok politikacılarla mebuslar tevkif 
edilmiştir. Muhalefet rüesasından 
bir çoğu ortadan kaybolmuştur . 
Hükumet fevknlı1.de olan vaziyet 
karşısında fevkalddo tedbirler al
mağa karar vermiştir.Bu tedbirler 
vaziyetin tamamile tasfiyesine ka
dar ve alacağı şekle göre tatbik 
edilecektir . Bu tedbirler isyanın 
tamıımen bastırılmasını ve muha
lefetin yeni bir takım iğtişaşlar 
9ıkarması imkdnının önüne geç. 
meği istihdaf ıetmektedir . Hükı1. 
met asilerle hiç bir veçbile uzlaş
mağı kabul etmiyecektir. 

Atiuı : 4 (A.A) - Gaıeteler 
General Kondili&in ılınmıf olan 
askeri tedbirleıe nezaret etmek 
üzere bu hafta içinde makedonya 
ya gideceğini haber vermektedir· 
ler. Generala gaybubeti esunın· 
da Metakıas vekalet edecektir. 

Atina : 4 (AA) - Son haber
lere göre Giridde Suda limanına 
vasıl olmuı olan 11ı gemiler Ve· 
nizelosun ikametgahından pek 
uzakta bulunmuyorlar. Dün sa· 
bahleyin hükumetin tayyare kuv
vetleri bu gemileri taciz etmekte 
idi. Mamafih onlara basar veıme
meğede dikkat ediyorlardı. 

Veoizelosun bükümet aley 
binde bir beyanname neırederek 
Giridin muhalefet fırkasına men
sub ayan ve mebıısan azasını top· 
!ar.maya davet etmiş olduğu zan· 
nolunuyor. Atbadaki libeıal ku 
lubünde lıükuınet memurları ta· 
rafından araıtırmalar y•pılımış ve 
muhalefet rüesasindan anastasyo 
ve Kafandarisin orada gizli ol· 
dukları görülmüştür . Memurlar 
aynı zamanda bir çok tüfenkler, 
bombalar ve mühimmat bulmuı
lardır. Maliye bakanı Pesmazoğlu 
Avrupıdan dönmüştür. 

Son haberlere göre Nilı:i ve 
Leon ismindeki iki torpido muh
ribi ile bir tahtelbahir hükumete 
sadık topçu kuvvetleri tarafından 
hasara uğratılmıştır. 

Canoes : 4 ( A.A ) - Yunan 
hükümetinin ıon iıyan bııreketioi 
telkin etmesinde şüphelenilen 
Generııl Plıstıraa Royter muha
birine beyanatta bulunarak son 
vekayiden katiyen haberi olma 
dığonı ve asli Venizelos ile teşri 
ki mcuiyi kabul eylemiyeceğini 
ve memlekete ancak milletiıı da
veti üzerine döneceğini söylfmiş· 
tır. • 

Londra: 3 ( A. A. ) - Alinadan 
« .. Royter » ajansına bildirildiğine 
gore _1932 sınıfına mensup ihtiyat 
Bahrıye efradı seferber ed'l . t' 
~l~kılmet icabında kLra or~ı:~n:~ Afrikaya asker gönderiliyor 
ıkı sınıfını .sildlı altınıı almaya hıı
zırdır . Asılar Girit umu 1· . . m va ısı 
~poskılisi tevkil etmişler vıı telsiz 
ıstasyonlarını işgal eylemi 1 d' Af 

3 
ş er ır. 

. . ınıı : ( A. A. ) - Dışarı 
ışlcrı lıukanı Mak~iınos iRt'f ' . . ı a et-
ını~tır. llariciye bakanlırrını 1 ·I k , o ıaş ıa-
~.n <,:nldaris deruhte eylemişİir. 

Ilukftmet millete hitab~n bir be-

Loodra : 3 ( A. A. ) - 534 ne
ferle 76 zabit şarki ACrikaya sev 
kedi! k .. me uzere harlı levazımı ve 
otomobillerle Mesinaya hareket 
dmişlerdir. Palermodandan 29 un 
c.u piyade livasının orkdnıharbiye
sıle beraber general Boscardının 
kumandasında daha başka müfre
zeler Meeinaya g~lmişlerdir. 
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Orman miidiirU ;tıııı11 • 1' 
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şamı Halkevı s• . rilec' ıl'' "'ı 
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8uı· 
Bulgar ordusu 

irp-. Yar llı/ly t lit 9ıııı11 fil-/ a zabitlerinden Ağıırtln, Fransız ilıtlyat zabllleri 
JJ ordusu ~r ııaşirl olan [Officler de Heservej mccmuasırıda Bul-

8utgar ~!,kında bir elıid neşrelmeldcdir . 
~n leıekır~~. ıısuı~ıın bııg ıi nkıl /ıaliııi ve büııdan başka bu ordıı · 

f 11/ı eden bu ııl .10'.ılıçesl ile Bıılgarislanııı as/seri vaziyetlııl lııila· · 
pd1 : e ııdıın mıilılm gôrdıiğıimıiz kısımlarını blldiriyo • 
rd,f· 
ıl ' 8uı - Dünkü sayıdan artan -

{fkı • 9ar Ord ,, laı1 • 11sıını111 bııgıi rı kıi 
1ır Buı . 
ııt IQJ 1 l•r lia b. ,rr b 'l d•it .r ıye bakanlığı , ba 

''ltbi. d esı ile hü ilk E k' ,, en Y r anı 
L 8~Yük E ın~rekkebdir . 
"''ot rkan H b' 

mürekkeptir . 16 Abzı asker fU· 
besi vardır . Küçük zabitler ef · 
rad arasından seçilir ve bunlar 
4 ila 8 ay kurs gördükten ve ay
rıca 1 sene küçük zabit namzedi 
sıf;ııtile hizmet ettikten sonra va· 

( TürkSözü) 

(SON 
Romanya da 

Türk muhacirleri hakkında 
bir görüşme yapıldı 

SAVA) 
Vilayetlerde 

Umumi meclisler vilayet 

bütçelerini onayladı'ar 

Bükreş: 4 (A.A) - Baıbakan, Mersin : 4 ( A. A. ) - Vi!A.yet 
dahiliye ve ziraat:bakanları, Tür· umumi meclisi toplantılarına de-
kiye rlçui bir kooferanı halinde vam etmektedir. Bu yıl hususi ida-
toplanarak Türklerin muhacereti re bütçesi 514 bin lira olup geçen 

Flrtik 3 
~ 1!!!!!!!!!!11!!!!!!1!'!!!!!9!!!1!!1!!!!!!1!!!1!'!!!!---!!!!liıii ...... __ 

\ Asri sinemada 
!, Mart Pazartesi gilnü Akşamından itibaren 

Düoyonın her köşesinde eserlerine pek büyük kıymet verilen büyük 
edib '' Viktor Hügonun ,, ölmez eseri 

.- seııııer ı ·~ 
Başlıyor 

birinci safha 
Bu filmi Patenatan şirketinin milyonlar sarfile sesti olarak filme a\m111 

Sinema aleminde büyük bir harika olarak kaydedilmiştir 

Nezuı dikkate : Fiyatlar eskisi gibidir dl" ~ '§kili b 1 ar ıye , kıtaa-
~, ıe ••k· '. • zı asker muıımelv

, 1 •ıi. •tı vı . 
zifeye başlarlar • 

Zabitler , Bakalorya ile gir· 
dilıleri · Harbiye mektebinde üç 
ıene her hangi bir şubede tahsil 
.. ttikten sonra çıkarlar. Yaş key 
dı ," yüzbaşı için 45, binbaşı ve 
kaymakam için 50, miralay için 
55 ve gener1l için 60 dır. Gene
raller arasından bir kısmı, ıab 
sillerini San Petersburıı Erkanı 
Harbiye mektebinde bitirmişler · 

dir . 

meselesini tetkik etmişlerdir. Tür · yıla nazarıın 41 bin lira artıktır. 
kiye ,)çisi kültür ve mezheb ba· \ Masraf bütçesinde Mersin has· 
kanlarile [Romanyadaki Türk 1 tanesine bir pavyon ildvesi İçin on 

mektebleri meselesiniıie görüşmilş- bin lirıı ve yeniden vilıl.yet merke-
Pek yakında : tı' ~· •le Zıyetlerin tetkiki 

1.,ııı ~.~ııılıı, i~dg.ul her biri üçer 

0 
)1' · ltdir aıreden teşekkül et · 
ııı l\y . 

,o •ıa . ııc,, lo 
~I' ~ rı kıt, pcıı, fenni kıtaatı, 

ı ite atı ın "f 
1 ı ~ Ve le u ettişlikleri ilP. 

·r rıf vazıın d . . . g~ ~ 1 , hüı ııres ı , sıhhıye 
bb•1 lllg"k,ıı ~eh ve. kontrol daire· 

113· ~ '•lya d .11 alnın daireai, to 
· ~.ı. · •lresi k '"'Ye ' a ~ eri divan ve 

Bun"lllektebj vaıd 
hQ f •lln B 1 ır . 

B lok 'Vkitıde u ~., orduıundı alı · 
~r. bır askeri cüzütım 

,dl' tı,tl,ıılgaıietanı 
-1 \ı t Ve b l u 8 ılay piyudesi 

ı'f ~ 's' • Pı,,1111 •rın garnizr oları , ı· ne R ti. ~ ıv,0 • uscuk, Eski Zağ-

ıJ~~ ~hitıad1~ ·ŞHıı:ınu , Vratza ve 
~G,t arhiyedeo er alay • hir Er· 

v~ ~I~· ltehdir Ve 3 taburdan 
'eeıl " ı f~llıhırhi -~ Her taburda bir 
1 .ı , ''a;; y • 3 piyade b"l" "" ı,~,,. ~ ~ .ır ıı:ı ı . . o ug J 
• ,,, ~ 11dıt . ~ıuneli tüfenk bölü-
ı•IJ" b ıcud Bır b"l" 
~,,f 1111 u 2 zab· o uğün azami 
bibi" ~ ~ ' 1•Yd1 b 

11 
ve 120 neferdir. 

~t~ 0ntroı k 1
11tılardan başka bir 

.ı it .1
1
1 ki bu 

1d•ası denen bir bölük 
J•ı· ı · 1 e .. a b' E k 
"• it . Uç lak ır r anı Harbi 

. tor •nıdın mürekkep· 
J ~,O} lllaıııJ • 

;;r•, bi1 ~ek iç·arın ıDkisamına ma-
1111 ~l 'aYııı alD Nl!uiJly muahedesi 

'

. v sga • ıı lııj e 160() rı mevcudu 52 za 
: lr llııı qnu 65 ııefer Ve aıami mev 
I· .,J1 ak , Ztbit 
jıl"~,: 8 

1 
illere t .ve 2.000 nefer 

• ·Jİ' ı ,I, li lr•ıisıı esbıı etmiıtir . 
f,

1 
~"L.Ydır , fi oın suvari kuvveti 

•sf. l 1Yed er ılay b' k ' r• İ' llıit en 1 ' ır er anı 
.ıO ı) 1al••' sııvari b"l""'' d ,. ' •ıca 111ı o ugun en 
ı• ~t, , bit ırı itııbundan ve 1 de 

ı., lltı Ilı tıptan .. k 
"'''d' evcud mure keptir . 
~ lr . 11 30 zabit ve 720 

e 'i/Pçu k 1 , ı ~ b ı aaıı ' k 
''ıad 1 el 1 • ı isi sabra ve 

ı.•~ı ı. •ıı t o nıak u"z .. b ,.. ; ~~ta eıekk" l ere uç a . 
' ıat 0 her b· ~ eden 3 muhtelif 
t Qr, rrı .. l q~ı lopç

11 
uçer bataryalık 

e ıl ~l ~ 9 tııb lllevk~rubundan ve müs 
\ ıı' • aı eri m h f iO, ~ ··~~t •ty•lık .• ıı .. aza e . 

~ı ~ aıı ıııtı aılabsıı diğer 
1 ,t' 1,~il ll•t,bı rekkeptir . 
.. 1 • · dtd' "''ın "' ır ~Q • lr S ınevkile i .. .. 
ıı ~ - , . •ki. . ofya r n uçu 

' 'R 81 •eh· ı ' Şumnu ve Vi 
-'~ ı ded· 

11 '~is · . ıı: Var na ve 
11 ~ ~ ır1d lıır 10 
1~ıı' d:ı b,~: '•ıı, p~~Çapı 105 mili . 
ıil l ~ b~Yalarııı ıyacaktır. Ce. 

1 ~ P,
0
a •11 ile 2~~ asgari mevcu-

oS'1 )~. b.ı kıt•a neferdir , 
, ~ lı6, 21•tihka lı, bir Erkanı bar · 

o~· •U Ve ' l ın böl'" " 
iljli ı ~ı/eıtkkil köpriicüugu • 1 pro· 

01' ı) Ok 2 3 tab d grubundan 
~ I•~ l,r '~a 3 bisikle~r an, üçer bö 
ı' 9 ~~lit ltııuavin k taburundan ve 
Dl~ 1 ~q • ı,, t ıtıdan .. k 

1
jl 14 ~ abuııın mure 

e ı 1 lcv •Liı azami mev· 

1 
•~ ve (500 

1 '
1bbi •ııı 8 de n~ferdir. 

f~ I ~td,11 h de 3 :o ve_ 8 bölükten 

/ ı ~tr ltıiirekk:P~ ıle 8 hasta· 
~l~ 1 tıı~lld ııevi a k ~lır . 

. ı,~, Ut s erı ta .. 
ı, . :e · Siv·ı yYarecıhk 
tı ı · ' 12 1 t (i 111, tk ö• Polis ııyyartciliğr. 

·,ıe t,, • lıtl~rlrteııip Pilnıemuru layya 
' fJ · F ot Ve 'k 

O 1\ l ıie akıt b sı as ı a-
ft~ ~,, lıc•r fıleıı . .~nlar ela tay· I 

8 ~ i . 1 ta 'llıgal i · 

Bugünkü Bulgar ordusu m ev· 
cudu tahminen ~ unlardır : 

1493 zabit , 1943 küçük zabit, 
26320 nefer ve 2656 memur. 

Piyade kıtaatı, 540 zabit, 854 
küçük zabit, 11884 neftr ve 586 
memurdan, topçu kıtaatı da 193 
zabit, 166 küçük zabit , 2836 ne 
fer ve 157 memurdan mürekkek 
tir . 

Mııavlrı t~şekkıiller : 
Muavin teşekküller berveçbi 

atıdır : 
1-Jandarma:1 Erkanı harbi 

yeden, üçer bölüklük 16 piyade 
taburundan ve 8 suvari grubun
dıu mürekkeptir. Mevcudu 6300 
neferdir ve bunlardan 6300 tü 
fenkle ve 500 ü de kıhc ve taban· 
ca ile mücehhezdir. Aralarında 
yirmide biri zabit ve on beşte bir 
nisbetinde küçük zabit vardır . 
Efrad, 16 ile 30 yışi aruındaki 
eşbu arasından 12 senelik tealı· 
bütle toplanmakta ve bu teahbüd 
elli yaşına kadar tekerrür edebil· 
mektedir Zabitler, Hubiye mek 
tebinin jandarma şubesinde ye 
lişmekte ve jandarmayı ayrılma· 
dan evvel bir sene müddetle ordu 
da hizmet etmektedir. 

2 - 1 Sahil jandarma taburu : 
Bu tabur, ikisi merkez sabili ve 
diğe r ikisi nebir olmak üzere 4 
bölüğe ayrılmıştır. 

3 - 1 Ormıo jandarma kıta
sı : bu kıtı , ormanları muhafua 
etmekte ve her nevi avcılık polis 
vnzifeıini görmekı~dir. 

4 - Sınır muhafıza kıtaları : 
3 bin kişi elraddan mürekkeb o 
lan bu m11hafaza teşkilatı 8 mın
takaya ayrılmıştır, Her mıntaka. 
nın 1 Erkanı barbiyrsi, 3 kıtası 
ve 1 mitralyör. takımı vardır. Teş 
kilatı, vasati altı buçuk. kilomet· 
rede 1 posta olmak üzere, her 
biri dört, beı efraddan mürekkeb 
345 postaya ayrılmıştır. Efrad, 
piyade kıtutında bir sene hizmet 
ettikten sonra 12 senelik bir ta
ahüt imzalatmakla ve bu suretle 
teıkilita girmektedir. Kollektif 
silah mikdarı 45 makineli tüfen
ğindeo mürekkebdir. 

5 - Polis : iç işleri bakanlı 
ğına merbuttur . ... ahiye ve devlet 
polis olmıık üzere ikiye ayrılın 
bu teşkilat 6200 kişiden mürek
k~ptir. Efrıd, 6 senelik bir teah . 
hüt senedi imıa ederek teşkilata 
girmekte, yüksPk memurlar ise 20 
senelik bir teıhbüd yapmaktadır· 
lar. 

Bitmedi 
( 
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1 
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tür. zinde modern bir ilk mekteb inşası 

l
'talyanlar \ için 25 bin lira tahsisat teklif olun· 

Afrika ya asker sevkıyatına 
devam ediyorlar 

Floransa ; 4 (A.A) - General 
Maravizna şarkı Afrikaya gitmek 
üzere Napolide tabıid edilecek 
olan fırkayı teftiş ntmiştir. Kı taat 
şehrin sokaklarında balkın alkış· 
!arı arasında bir geçit resmi yap · 
mı ~lardır. 

ltalyada şiddetli 
feyezanlar oldu 

Napoli : 4 (A.A) - Bazı yer 
lerde vukua geltn feyezanlar ha· 
zı çifçi ailelerinin etraf ile olan 
muvasıılclerini kesmiştir. Felaket. 
zedelere erzak ve saire yetiştir
mek için icıbeden köprüler kur
mak üzere istibiıam kıtaatı sevk 
edilmiştir. 

ltalya - Yugoslavya 
münasebatl 

Roma : 4 ( A.A )- ltalya ile 
YLgoslavya arasındaki münase
batta oldukça 11rib bir surette 
görülmeye başlayan 11lah eseri 
yarı resmi " Corrıale Ditalyı ,, 
gazetesi tarafından şu suretle tef· 
ıir edilmektedir : 

iki devlet arasında ıimdi yeni 
bir çag açılmış olduğundan bah
sedilebilir ve bu yeııi çağa sarih 
bir mahiyet verecek bazı tezabü· 
rat beklemek ııernktir. Böyle bir 
inkişaf endiıe içinde bulunan 
Avrupanın en tehilkeli bir mınta. 

kasında ıulbun istikrarına doğru 
müsbet bir adım olacaktır. 

Nazır Corc Saymen 

Berlinde ikametine Hinden

burgun sarayı tahsis edilecek 

Londra 4 ( A.A ) - " Maıe · 
nin ., Londra muhabiri Coa Simo· 
nun ayın 7 inci günü akşamı Ber· 
lirıe varıcağını haber almıştır . 
İngiliz hariciye nazırı Cuma ve 
Cumartesi Hitletle görüştükten 
soura tekrar buraya dönecek ve 
bir kaç gün sonra da Moskova, 
Vsrşoya ve belki de Prağa gide
cektir . 

« Echo .-le Paris » muhabirine 
göre bilakis nazırın Moıkova se· 
yabati Londra ile Berlin arasında 
doğrudan doğruya müzakere rsa·I 
sını müdafaa edenlerin tesiri altın· 
da bulunan Makdonaldın muha
lefeti üzerine geri kalmıştır . 

Berlin 4 ( A.A ) - " Havas ,. 
muhabirinden . 

Alman bükümeti İngiliz hari-l 
ciye nazırına müıtrsoa bir hüsnü" 

• • 
: kabul gösterecektir . 

İvon Neouratb dün akşam İn
giltere sefirine hükümelin ~Con 
Simon için riyaseti cumhur• sara· 

:yında müteveffa Mare şal Hinden·; 
:burgun dairesini tabıis edeceğini 
bildirmiştir . Diplomatik mahafil 
liii!;rblikfi;-eli;-b.şına grçeli· 
denberidir . 'ilk defa olarak bış· 
veklilet dairesinde muhteşem bir 

.siyasal ve modern resmi kabul 
yapılacağını_soylÜyorlar_ . ~ 

maktadır . 
Ayrıca bir vilA.yet konağı ya· 

pılması için tahsisat istnnmiştir. 
Çankırı : 4 ( A. A. ) - Vild· 

yet umum meclisi bugün toplana· 
rak çalışmalarına başlamıştır. Mec· 
lise verilen VilA.yet bütçesi 350 bin 
liraya yakındır . 

lspnrto : 4 ( A. A. ) - VilA.yet 
umumi meclisi çalışmalarına devam 
etmekte ve Vildyetin genel ihti 
yaçlorını tcsbit hususunJa isabetli 
kararlar vermektedir. Encümenler 
935 yılı bütçesinin varidat isimleri 
üzerinde çalışmııkta<lır . 933 Yılı 
hesabı kııtisine bakılmış ve kabul 
edilmiştir . 

Aydında lik maçları 
AYDIN: 4 (A.A) - Aydın 

spor mıntaka heyeti kcndis;ne 
bağlı kulüblerin milmesaillerile 
Halkevi salonunda bir toplantı 
yaparak lik maçlarının proğramı
nı h1Zırlamı1lardır . -/ngiliz lirası 
Amerika borsasında dilş

mesi endişe uyandırdı 

V aıington 4 ( A.A ) - Meb 
UHD meclisi para işleri encümeni 
reisi demokrat mebuslardan So. 
merB , paranın kıymetini artırmak 
için yeniden , harekete geçerek 
gümüş ile altının batta ulusliyen 
yasak eden ve bu suretle doları 
her türlü maden eıaaından uzak
laıtıran bir layiha hazırlamakta 
olduğuna bildirmittir . 

Nevyork 4 ( A .A ) - İogiliz 
lirasının4 dolar 78 ccnte düşmesi 
para harbi endişeleri doğurmakta 
dır • BJ hadise yalnız İngilterenin 
halihazırdaki ökonomik ue fakat 
ayni zamanda Amerikan mubafa· 
zakarlarıoın o kadar inanmış ol· 
dukları İngiliz ökonomik kalkın· 
masının doğruluğu hakkında ilk 
defa olarak mali mabafilde ıüp
bslcr uyandırmııtır. Zirı bankala
rın kanaatince bu kalkınma öko 
nomik ve soysal alanda hüküme
tin müdahalesi olmakıızın vuku
bulmuştur . 

Avusturyada 

Krallık fırkası lideri beya

natta bulundu • 

Viyana : 4 ( A. A. ) - Krallık 
fırkasının lideri Von Vizner dinli
yenlerin alkışları orasında İngiliz 
parlamentosuna şükranlarını suna · 
rak demiştir ki : 

lnkiliz mebusları her devletin 
her türlü yabancı müJahaleden 
uzak olarak kendi arzusu ile hü· 
kumetine dilediği ş• ltli vrrm • k 
hnkkırı nı i'ıılnl:ı.1 etmi ~tir. , 

Şar~IKarahisarda 
t-ıa r ice &peyce hayvan 

derisi gönderildi -
Şarki Karahisar : 4 (A.A) -

İkinci Kanunun 16 sından Şubat 
Csoııuna kadar harice 418 tilki,! 

136·10 tavş an, 33 zerdeva, 26 var· 
şak avderesi 'gönderilmiıtir . - --- -

Sinema semasının bir harikası ! . 
Esrar , dehşet , muamma ile dolu bir filim 

Doktor Mabusun vasiyetnamesi 
5074 

~------------- ------------------------·-

Arabanıza, otomobilinize, las-

tik fabrikanıza lastik kayış alırken 

bir defa da G o o d y e a T lastiği almayı unut-
• 

mayıa. Göreceksiniz ki bir sene zarfında ödediğiniz lastik masrafı hem 

azalmış hem de 111akinanız daha rahat çalışmıştır. 

Goodyear 
lastikleri on sağlam, en uzun ömürlü ve size en yarayışlı lastik oldu-

ğunu tecrübenizde gösterecektir. 8-20 

3 Adınıde SılAnlk Bankıaı ııra11nda 

' 

Muharrem Hilmi 

f stanbul operet heyetı 
Sinema yıldızı 

• 

Vedad Ürfi ve Hafız İhsanın 
İdareıinde 30 kitiden mütegekkil güzide heyet 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Son temsil olarak 

Kubbe Veziri 
Operet 3 perde 

200 ıene evveline aid koıtümlerle temsil edilecektir . 

--------------------------------------·------ -

Macaristan da 
--·-

Kabinenin istifa --
-edeceği - söyleniyor 

Seyhan Defterdarlığından 
24-Şubat- 935 pazar günün· 

<len itibaren pazar ve çarşamba 
günleri ipekli, pamuklu, Attariye, 
tuhafiye, hurJevat ve saire bir çok 
kaçak eşya açık artırma ile satı
lacaktır. isteklilerin her pazar ve 
çarşamba günleri Gaziantep güm
rüğündeki satış komisyonuna mü
racaatları . 5057 

27-5- 10-15 

Budapeşle : 4 (A.A) - kabi
nede pek yakında bazı tadilat 
icra edilmesi muhtemel görül .. 
mektedir . Hatta Gömböş kabi 
nesinin heyeti umumiyesinin is 
tifa etmesi ihtimalinden bahse· 
dilıyor . 

GızP.teler Adliye Nazırı Lozor Paranı f ___ _ 
ile dıhiliye N ızırı Dekerztes 1 • 
Fischerin daha şimdideo istifa Boş yere harcama ve har-

rtmiş oldnkl•rınr haber veriyor· cıyacaksan yerli malı al ! 
lar • 



-~~-------~~--~~~~--:-::~:--:---~~ 1''irtik 4 ('l'ftrk Sözll) 

Seyhan muhasebei H. müdürlüğünden : 
Doktor Basri Uzel Kıymeti muhammenesi Cinsi Mevkii 

Beher dönümü Tarla Dabağhane civarında Papas 
Lira bahçesinden müfrez tarla 

Uzun zamanlar muhtelif hastanelerin debili :_e harici . ~liniklerini 
.. "d ·1 b hastelıklnr hakkında mumaresesını artırmış 

muştereken ı are ı e u . . d · 
B · ( U ı ) eski Orczdıbak cıvarın a ye n ı açtığı mua-olan doktor asrı ze . k h ı 

. d 1ı·1· harici ve bılumum kırık çıkı asta arını kabule 
Yrıne evıode o ı ı ve 1 · · 

, ,1.. t euenlerin lüzumunlla kan, ba gam , ırın , mevadı 
başlamıştır. "uracaa . 1 'b' h k i k" • 

. . "de usaresi ve kan tazyık arı gı ı o em , ımyevı ve 
gaıte ıdrar, mı · ı h k 

. ' 'k ayenelerin i de bizzat yapmak suratı e astalı (arını 
mıkroskopı mu b t hl'l!l.t · · ·· . d ·ıerini üzerine olmakta ve u ıı ı ıçın ayrıca ucret 

45 

40 Bahçe .. 

Miktarı Harita No: Tapu No: Tarihi 
Arşın dönüm 19 33 Kanunevvel/930 

5 

lf§ın 

19,932 31 36 Kdnunuevvel/930 

ııuduılu Gıılı'1 

k 
. set. ...ı· 

Şar aıı · tı\all il" 
Hakkı beye 

8~ MilJ·. 
Ş. 0Jeo · ti 

bal ını ıuoaP 1 
deden ibdaS o baoJ< 
'k' Anı Cenub911 

0ebr1• 
rı ıu · 1ıno 

0
, 

Şarkıın : sey şiıııalı . 
b 

. set. ~,pli' 
Gar en. 'k "' 

ıarı · 
muhdes k 

11 de · ben: oen 

ııı'' 

1 

teşlııs ve te avı ı 20 
istemerr.ekteuir.5075 -

Pazr ~ i .,;-ünler i öğldden sonra fukarolar pa ras ız muayene edilir . 

Cins, mevki ve hududlariyle evsafı saireleri yukarda yazılı iki kıta emlıl.kin mülkiyeti açık artırma suretile satılscak;ır. . Daiıııl 8°~~5 " 
Talip olanların yevmi ihale olan ı 4-3-935 tarihine müsadif perşembe günü saat on birde yüzue 7,5 pey ııkçalarıle Vıldyet 22_:,ı6-' / '•• 

nince ve şera i ti öğrenmek isteyenlerin de her gün Muhasebei Hususiye müdürlüğüne müracaatları ilan olunur .5043 ,,,,,,,,,,. • O) 

~--------------------------------.: 

1 Sabun meraklıları dikkatle 
Seyhan defterdarlığından: 0ld 

okusunlar 

Katlusız, hilesiz, ( MeJ~k ) markalı sabunlarımızı arayan 

müşterilerimize bazı satıcıların safıyeti şüpheli sabun vernıeğe çalış-
tıklarını eserle öğreniyoruz · • 

Sabun alan müşterilerimizin Türkiyenin en nefis ve en sıhhi sabu

nunu temsil eden ( Melek } markamıza Jikkat ve bu sa• 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. 

Vücudunun sağlığını, kumaşlarının yıpranmamasını, saçlarının ke 

pek yapmamasını ve cildin bozulmamasını arzu edenler ( Me
lek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 

Toptan satış yeri Adanada Abdülkadir 

16-30 Melek evlatları ticarethanesidir 

Adana birinci icra me
murluğundan : 

Dosya No • 856 -935 
Adana Belediyesine 2376 lira 

ve 70 kuruşa mukabil birinci de
recede ipotek bulunan mezarcı zade 
Süleymanın Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün cinai ve 
nevi ve mevkii ve hududu ve ev· 
safı sairesi : 

1 - Temmuz - 931 tarih ve 
120 numaralı tapuyu muhtevi Dö
şeme mahalleıinde kAin olup tapu 
kaydına nazaran 400 arşın iken 
bilmesııha 273 metro murabbaı 
arsa üzerine mebni bulunan yemi
ni sahibi senedin kerpiç mağazası 
yesarı Papuççu oğlu ve Mustafa 
fııbrikası yolu, arkası Rauf paşa 
mahdum ve kerimeleri cephesi ta
rikiAmla mahdut temeli beton üz~
ri kArgir çatısı çinkoılan yapılmış 
iki bap mağaza : 

2 - Keza ayni tarih ve 121 nu
maralı tapuyu muhtevi Döşeme 
mohallosinJe kAin ve tapu kaydına 
nazuran yemini l'\uul paşa mahllum 
ve kızları yesarı tarikiam . arkası 
sahibi senet mağazaları cephesi 
§OSa taı ik ılJ mahJut 1716 arşınlık 
arsanın ' ':•om ı ÜZArinJe bir bap 

Adana ikinci icra 
iresinden: 

da-

Drama mübadillerinden Baha. 
elline ait iken dairemizin 35-31 
numaralı dosyasile Nahide olan 
borcundan dolayı 22-9-931 ta
rih ve 1433-335 No lu tasfiye 
varakasını havi ve 2276 lira 46 
kuruş kıymetinde bir adet üçüncü 
sınıf mubadil bonosunun 21-3-
35 perşembe günü saat 3-4 de 
Belediye müzayede salonunda sa
tılacağı ilAn olunur 5077 

VekAlatden çıkarıldı 
Birinci noterlikten ta.dikli ve· 

kilimiz bulunan eski tapu memu· 
ru Celil oğlu Saibi 1 mart 935 
tarihinden itibaren •ekalettea Çl· 

kardım . Bundan sonra Serez mu 
baılillerinden Hacı Ahmed vere· 
aelerine aid tlevair re1miye ve 
hususiyede biç bir muamele ta· 
kib edemiyecektir . Bu gibi işleri
mızi takib için de yeniden noter 
tikten tasdikli vekil tayin ettiğim 
Salıb oğlu Mustafanın takid ede-
ceğini ilan ederım • 5076 

Adanada Nıcar1n mahallesin
de misafireten oturan varislerden 

kerpiç m 5azr :< ırn halen 234 met- ---·---------...... 
ro murabbaı salııı üzerinde üzeri iken bilmesaha 50 Jönüm ve 334 

ÜZEYİR 

Mahalle veya 
Karyesi 

Karaenbiya mevkii 

Yılanlı mezraası 

.. " 

• )) 

)) )) 

" .. 

» » 

H.zır llyas 
maballeıi 

Yılanlı mezrauı 

)) • 

• .. 

Cinsi 
Bağ 

Bağ 

)) 

)) 

)) 

" 

Bığ yeri 

Arsa 

Tarla 

,, 

Zürra 
evlek 

3 

Arşın 

150 

150 

1200 

50 

50 

Arıın 

260 

Dönüm 
12 

12 

12 

Miktarı 

Dönüm 

5 

5 

4 

1 

2 

2 

9 

Beher arşını 
150 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Kuruş 

Beher dönüm 
IO Lira 

10 Lira 

Beher dönüm 
15 Lira 

" .. 
15 

15 

15 

10 

Beher dönümü 
3 Lira 

3 

3 

Sahibi 
Hududu evveli 

Şarkan Artin kızı ve Zakir zev · C lali ye hazinesi) 
cesi Hamdi baba bağı garb~n Ra-
mazan oğlu Bekir bnğı şimalen 
Koca Vezir mahallesinden lbrahim 
oğlu Ahmet! bağı ve kısmen llü-
seyin kızı Ayşe veresesi bağı ce-
nuben yol ile çevrili. 

Şarkan llaykuh i oğlu garben ( Ağop oğlu ) 
tarikiam şim~len giidük Ağop kız ( Setrak • ) 
]arı Turfanda Cenuben Misak. 

Şerken Ağsa gıırben tarikillm 
Şimalen Setruk cenuben Minas kı · 
zı Akubi . 

( Ağop oğlu) 
(Misak . ) 

Şarkan Küıt MuAa ve Halil gaı - (Ağop zevce-) 
ben Ağsı Şimulen llaykuhi cenubon ( si Cevher . ) 

·o· 1 . .ı35 . 
K • 8anı a. 

•T • 12 
BuJahi ,,o. 

ıJ 
No· BuJebi · 

I~ 
Tatar. 

Şerken Cevher garben Misak vıı ( Ağop 
Setrak şimalen H(\ykuhi Ce. Miou ( Ağsa 

No· 
kızı ) Budahi . 

kerimesi Tatar . 
Şerken kör Musa ve Halil gar

hen Setrak cenuhen Ağsa ve Cev
her şimalen Nerrik oğlu Ağop kı· 
zı Akabi . 

Şarkan tarikiıl.nı garben Ziya 
efendi bağı cenııbJn muhacir Ka· 
dir tarlası şimalen oturaltçı Hacı 

ağa ile muhacir Kadir tarlası ile 
ve zııhur edecek f ızlalığın haziı.e-

ye aidiyeti m~şruttu. 
Şarkan Balıkçıyan Yordan ve 

Lazari gar ben t arikillm şimalen 
Sabancı zade vakfı cenuben Ba-

) 

( Ağop kızı ) 
( Haykulıi . ) 

( Nazar 

Budahi No: 
I~ 

tabyan Harun ile mahdut. 
1 

fP 
. ""~ 1 

ve ke- ( 2 hisse iti ) Toşriol :"""16 
Abdullah oğlu Varina 

hapçı ise yetımleri. 
No' lov 

( barile 1 his ) · 
( se Kirişçi oğ-) 
( lu Manuk ve) 
( bir hissesi ) jl~ 
( Şehzeılc . ) ue""el ?)-~ 

Şarkan Serkis bağı garben Mıı· ( Kirişçi ~ğop) Kil~~~ 234-' 
nuk şimalen Davudun oğlu Ka- ( oğlu Artın ) 1 ~ 
rabet cenuben Şelızede bağı Kd 

0
vvel 3 zJ1 

Şerken Sabuhı 0ğlu Ahmed ( Kirişçi Ağop ) N~: 236,.... 
gar ben Artin şimalen Ohan ce · ( oğlu Serkis ) 

4 nuben Şih Mehmed bağı. vel 31
9 >ı • " 12 3 Şarkan Artin garben Uünıali ( 11udalıi ) ~.A·;;s_....23 J· 

şimalen Karabet cenub·m Manuk N · .. 
0 

ıııo ... 
5 gu .. ,. 

k d . f 1t· · · • · · .. · 35 · 1ı· d "tibaren I ı ıeri 1' Yo arı a oıns ve evsa 1 ve mev ılerı yazılı emvalı gayrı menkule bedellerı peşın olmak uzere 23-2-9 tnrı ııı en 1 • jhS e JU 
Jelle müzayedeye ?ıke~ıl.mıı .olduğundan l 1-3-935 tarihine müsadif pazartesi günü öğloden sonra saat 15 ıle açık artırma 1,'.:_ı::_.5....-ı'/ 
kılınacağından tolıplerının yuzde 7,5 teminat akçalorile birlikte Milli Emlak idaresine mür.ıcaatları ilıln olunur .5054 26~ . 

çinko , j~ örtülü bir hap kerpiç mıı- metro mura bbaı yani 46784 metro dönümüne 25 lira ve İçerisindeki 

1 

diğer ?1!1.k~d~rların ~e irtifıık hak-, 
ğaıa il F. bu kerpiç mağazanın esas murabbaı olJuğu görülen şark~n çardakla boğ evi ve kuyuya 400 kı sahıp lerınıo gayrı menkul üze· 
hudt.Ju i~inue ön kısmında şosaya Y akup iken bugün Alasonyalı O- lira ki bu hesaba nazaran bağın rind~ki haklarını hususile faiz ve 

ılit ve 15 ci yani 21-4 - 9~~5 pa
zar günii ayni saatte yapılacak 
ikinci artırmaıla ıla satış bedeli 
muhammen kıymetin yüzue yetmiş 
beşini bulmazsa 2280 numaralı ka 
n una. tevfıkan beş sene ve beş tuk
sitte ödemek üz5re satış geri hıra

- ı;~ 
S t 1 k ~.., OJ a 1 l . yer' 1 

b ·ı· . .. . b t d l t ·1 mer ' garben masaracı Maruiıos beher dönümüne 33 lira ve 103 masrara daı'r olan ı'dJı'alarını ı'Qbu ı ışı& uzerı e on ıvar arı ug a · ~ 

Jao yapılın ş bir bap dıikk!l.n ve iken bugün Alasonyalı mübadil numaralı tapuyu muhtevi bahçenin ~l~o tarihinden itibaren yirmi gün 
keza ayni saha dahilinde V d korpiç şimal vo cenubu .tariki!l.mla malı· de beher metro murahbaına 80 ıçınde evrakı müsbitelerile birlikte 

ğ ağ taraflnda tul . 1 dut ve etrafı hendekle çevrilmiş ve 1 kuruş. ve içindeki kamışdan haneye memurı'yetı'mı'ze bı'ldı·r~·elerı· ı'cap mo azanın s anı o a- 40 l ~ 
rnk bitişik ve yanları ve Üzerleri içinde alı kısmında tuğladan iki ıra. eder. Aksi halde hakları tapu si-
çioko iki dükkanla bir ahır. ve üst kısmında tahtauan yapılmış Artırmanın yapılacağı yer,gün, saat c~lile sabit olmadıkça satış bedeli-

bir odayı havi üzı:ri çinko ile ör- 6-d 4-d 935. cumuart.esi. sdaat 15-16 nın paylaşmuınllan hariç kıılırlar. 3 -Temmuz-340 tarih ve 103 A 
tülü ve önünue Jemir par.m Aklıklı 8 ana ıcra a~resın e. .. 4 - Gösterilen gu··nue artırmaya numaralı tapuyu muhtevi olup Sul- ı k J 1 b k 1 
sofası olan bir bap hane ı e eza - § u gayrı men u un ar- iştirAk edenler artırma şartname-

tan sokag· ı mevkiinde kıl in ve tapu d · k t t · 4 3 935 
emir parmaklıklı üzerı açı ırma şar namosı - - sini okumuş ve lüzumlu malilmat 

kaydına nazaran 1942 arşın ve bil · çııruak ve tahta hamamlık tarihinden itibaren 856 numara ile almıt ve bunları tamamen kabul 
mesaho 918 metro murabbaı o\. ve ayrıca bir kuyusu . v~ elli birinci icra dairesinin muayyen etmiş aJ ve itibar olunurlıır. 
duğu görülen ve ş.arkan .Güllü halı. kadar elma yirmi kadar ıncır ve numarasınua herkesin görebilmesi 5 -Tayin edilen zamanda gay-
çesi garben larikıhes, şımalen ta bir ş~ftali ağacı ile bağın tıımamı için açıktır. ilanda yazılı olanlardan ri menkul üç defa bağrıldıktan son· 
rıki~m , cenuben Ridvan oğu~l~rı üzüm kütüğü dikili bulunan bir kıta hzla malilmat almak istiyenler,işbu ra en çok artırlına ihale edilir.An-
Hugu ile mahdud buluna? ve ıçın· bağ: şartnameye ve 856 doıya nu - cek.art•.~ma bedeli muhammen kıy-
de bet turunç iki sakız hır zeytun Takdir olunan kıymet : marasile memuriyetimize müracaat metın yuzıle yetmiş beşini bulmaz 
ağacı )'le duvarları kamıştan tah- 120 Numaralı tapuyu muhtevi etmelidir. veya sat . ı· . 

1 ış ıs ıyenın a acağına rüç-
tani ve fevkani bir haoe mevcut gayri menkule 3500 lira ve 121 2 - Artırmaya iştirak için yu. hani olan dijter l\lacaklılar hulu-

1 olan bir kıta bahçe : . numaralı tnpuyu muhtevi gayri 

1 
karıda yazılı kıyıııetin o/o 7,5 nis· nup ta bedel hunların 

0 
gayri men. 

4 _ Ağustos _ 340 tarı.h ve .~o.nkulden ·kerpiç. mağaza ile biti· b~tiode :ey akı;as~le veya milli kul ile temin edilmiş alacaklarının 1 

38 numaralı tepuyu mubtevı zen- şığınde.ki ahır ve çıoko dükkanlara I hır ~an .anın ~emınat mektubu lnıecmuundan fazlaya çıkmazsa en , 
k" de kilin ve tabu kay- 1900 lıra ve kargir dükkana 800 tevllı edılecektır · (124) çok artıranın taahhüdü baki ka' k 

cirli mev ıın 37 dönüm iki evlek · lira ve 3S numaralı ba~ın beher ! 3 - ipotek sahibi alacaklılarla 1 
üzere artırma on bet giin daha ~~ıııa. • ılını nazaran .., 

kılacaktır . 

,~rıı ·rı; 
Adananın en şe "e J~ı l 

ko · ev ıafl ı· 
kain halen ban 'kllııoııı. ·~iı•J'11 
carethane oJ:ırak bitı~J1J~e;iO'" 

•. • \10 r. 
Frans z Ko\Jj' ' 11 cı ,1ııf · ·stss)'0 l r 
arsa ilo y ~oı ı 1 ıııiııofl lljll r 
havauar yerde to ı sa 5otı i'ııı 

. . ·ıı sr . (e 
döoüın ıkı psrc. Jl ıle # 
isteklileri Per Rıg JebiJir 

·· acnat e Şerefe mur 30 
14-

6 - G&yri menkul ke11llisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı fesbolunsrak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifte bulunan kimse arzetmiş oHu
ğu bedelle almağa razı olursn ona, 
razı olmaz veya bulunbıazsa hemen 
on beş gün müddetle artırmııya ------~ 
çıkarılıp en çok artırana ihale edi- Jtıf "'acakçt , lif lir. iki ihale arasındaki fark ve ge
çen günler için % 5 ten hesap olu· 
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kabıaksııln memu
riyctimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133 ) 

.. ltb~ Gayri menkul yukarııla 
gosterılen 6-4 - 935 tarihinue 
Adana icra memurluğu ouasında 
işbu ilan ve gösterifen art •rma 
ıartnamesi dairesinde.5078 

~I f 'ııt" 
vatan hat 

,, 


