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ADANA : GÜNLÜK GAZETE ON İKİNCi YIL - SAYI 3215 

Sovyet- F~ansa 

Anlaşmasından sonra 
yazılan yazılar -·-

Y anndan başlıyarak 
Büyük kurultay dolayısile 

Karsdaki yer sarsmhsı 
~İtleri bakanı bu acı haberi 
Uğq gibi Kamulaya anlatb 

ter ' L 

Moskova: 4 (A.A)- BütUn 
matbuat Fransıı-Sovyet andlaı· C. il. partısinin doğuşunu ve devletlmlzln kurumunda başar 

i . •r.z ffalan yurddaşlara yardım 
m&1ının imzası hakkında yazılar dığı işleri anlatan bir yazı !<oyacağız ve bu, üç gün sürecektir. 

yazmaktadır. Pravda gazetesi and- --------·--=------------------.....;; 
of ~ Çı11 her yandan el uzatılıyor 

b~~: 4 (A.A) - Kamuta· ı lcikatı Digor nahiyesiodea bize 
'~ ... ~ Ş: t~plantııında iç i~le bildirmiştir . 

~er d kru Kıya, Kanda o- Yer sarsıntı11 hekkında vazi-
'tl dO ~ 'fe:~en.ınesi hakkmda ıu yeti anlamak için Digor aahiye-
u r'~ S.,

111 
l§tar : sine gitmiıtim . Alınan ve yapılan 

~l\ 1' \.~.'r •rkıda§larsm : muavenet ve yapılması icab eden 
,.,, ~k ldeı:lisi acıklı bir ha· tedbir ııra ile arz edildi . 

8
,,1 iÇ haberdar edece ... imden Yer sarsıntıııuın yeı eltında 

' " r..ıı ~~ lllüteessirim • g çöküntüden husule geldiği ve 
~ ~~11'.ıtd bürgani hadise almadığı ealaşıl-1 ıttiıad Uıauzun en gUzel d 

ı ~ ~.ı' Yer deprenmeıi oldu. 
1 

'sarsıntınan merkezi Diğor na. 
J• ttu~tllbızdın bir cokları biyesi merkezi takriben elli kilo· 

cı 1 "~ ebe~ ~Yni zamanda za- metre nısıf kutrunda bir daire 
t'aL. rnıyetlicedir , 
· '"'tt ~a b dahilinde sarııntalaı tesir elmiş· 

lae o) Y edilen malın kıy- t' L ~ U. .. ._~•tı •a olsun lek bir Tür- Ba dıirenin merkuinden iti -
;'Ydet 

11~ de~miyeceği için baren 15 kilometre muhitindeki 
'-•d lllıyeceğim . köyler tamamile harab olmuştur. 

"~il g:ı buyurursanız bura Telif at ta bu muhit içindedir . 
, \ı._~e.~n !elgrafı okuyayım. Bunun haricindeki kısımda evler: 

t~ ~ ~ ~ eıı olur olmaz Vali kısmen yıkılmış ve kısmı küllisi 
\._"'11ltı il •rkada9ları , sıhhı· çatlemak ıuretile hasara uğra -

'ti \~n:: dı beraber alarak mı§tır • 
ııl'I ~et b kolduğu yere gitmiı Hadisenin meaıei hakkındı 

••''~ 1 kıadı yaptığı tab- - Gerisi ikinci firtikde -

:~ ~'llr" k · h. 1 b t 1 

u veın ısar ar ü çesiı 

lışmanın yalnaz iki memleket 
iscileri tarafındın değil huış1 
seven herkes tarafından memnu· 
niyetle karıalınacağıni ıöylemek
tedir • 

Zaindüıtiriaa Z11yy gazetesi. 
andlaımanın iki memleket yaklaş 
ması yolurıda önemli bir varit ve 
genel barışın perkiıtirilmeıi yo
lunda da büyDk bir muvaffakiyet 
olcluğunu söyliyerek diyor ki : 

Aadlaımınıa bu kadar bü
yük ve kuvvetli devletler tara• 
fından imz111, saldırma isteği ta 
şıyabileceklere bir ihtar olmak 
itibarile korunma yolunda büyük 
bir önemi vardır , 

Memleket arasındaki siyısaı 
yaklaşmayı iyi ökoaomik bir te
mel üzerine kurmak ta ayrıca Ö· 

nemli bir iştir , Sotyetler birliği 
barıı için mücadelede inanılmaz 
fevkalade bir muvaf fakiyet elde 
etmiştir . 

Bu muvaffakiyet Sovyetler 
birliğinin ökonomi ve korunma 

yolundaki gücünün araulusal çok 
mühim bir kuvvet haline gelmesi 
kuzeyine kazamlmıştır . Bu kuv
vet barıı istiyen bütün memleket
lerde büyük kütlelerin ıevgisini 
çekmektedir . 

Rus a rf isti eri 
e ~fQy 1935 yılı için 7,421,515 lira 
r v 42 5 l l lzmirda karşılandllar e ,1 7,000 ira ge ir onadı. 

~·4 
''t 's· (A.A) - Kımuta· kuı bu işe ilgi aöstermedi. Onun 

ııı • 
")'1>-.ıı , )lD baıkanhğıoda için yalnız Ziraat bankasıyle yap· 
~!!~•l• 1 0lduğu toplantıda mak meselesi kıldı. 

'
~ı,/111 ltfrii ,masuniye· Ziraat bankası bir iki ay dıbı 

~ .. , .. 
' 8o ıçm vaki tılep- bu i§e bir karar vermekliğimiz 
~un~ kadar bırektl· için beklemekliğimizi söyledi. 
'-l'lb •ki nıuhtelit eD· Eğer Ziraat bankası da ilgi 

\ tdilı.ı· '~•lırı okunmuş ve sizlik gösterine bu işi yine ida 
t~• ~~·. renin kendisinin yepma11 icap 
~}·~•tlt z"!1ar mUdGrlüğ6, edecektir ve hu işi timdiye ka-
~''-lu lraıt enstitüıll dar yapmaktu olduğu gibi ida-
~ lera: tniidu, lDğli 1934 renin kendi kendine yapmaaı 
~~•ı" llladd~leri ara· şekli kalacaktır. 

l' ~•btı~ Y&pıf maıına ait İdarenin kendi kendine yap-
id, ~dildikteo ıonra makta oldug" u •ey, mümkün .._.. teaı0 • -s 
li~~ •n 935 yılı büt· oldug"u kadar bı§ka memleketler· 

"-" treıi '~~lehe oe geçilmi§tir. de satışın çoğaltılmaaıaa çalıe-
• 

1 liii-~le •öz alan Muğ· maktır. Bunun zannedildiği kadar 
,, - .. I(· 

. g~Çe ıtapçı, inhisar kolay olmadığı tecrübelerle anla· 
11'1,,· 11 Yıl tütün alım ıılmı§tır. 

~· t 
1Qde· .:")~ Qlll'd • n~ıım rolünü Başka memleketlerde )ütnrı 

i Yap: ~ncır i§inde de satışlara ya devletin inhisarında -
~ hGy~ 8~retiyle~müı· dtr yahut çok büyük fabrikaların 
't 1 oJd hır sıkıntadan inhisarı altında gibidir. 

1 tt •e id u~unn kıvançla Bunlara ve büyük gümrük 
t•f tren· 

İzmir : 4 (A.A) - Şanmıza 
gelen dost ve komıu seçgin Sov· 
yet artistleri durakta gel\era1 
Kizım Dirikle şana ileri gelen 
leri tarafındın karıılanmıı ve Ege 
palasa iodirilmiılerdir. Dün doıt 
Sovyet opera ve balet artistleri 
için İzmir belediyesi, belediye 
gazinoıuada bir öğle yemt-ği ver· 
di . 

Gazino Türk Sovyet hayrak
larile süslenmişti . Yemekte Vali, 
Belediye başkanı, Sovyet koaıo 
losu , belediye üyeleri ve gazete 
ciler vardı. Yemek çok iyi btr 
hava içinde geçti . 

Misafirlerimiz ıaat 21 de El
hamra sinemasında fevkalide bir 
müsamere vereceklerdir . Dost 
Sovyet Rusyanan en seçilmit sa
natkarlarıodaa te§ekklll eden bu 
gurubun ıırımızda vereceği mü
samerelere halkımız değerlerile 
müten11ip büyük bir alaka gös
termektedir . Dün akşam verilen 

konserde de artistler ıürekli alkı§ · 
lanmıılardır . 

~ . ''da h •n umummi vergilerine karıı göğüs gererek 
~'o azı Sorgular sor- o memleketlerde çok tütün satm'lk Flandinin sol kolu 

gu tttıt.,, k kahil olmuyor. Mamafih çalışını· kırıldı 
k~~~İ.ilt •t ar§ılck olarak ya devam ediyoruz. . . .. . 
·~d ~ 'ô l ~Obisarlar ha- - Gerisi ikinci flrlllde - .. Parıs · 4 tA.A) - Royter bıl· 
) ' •t!c·Y ~tnıştir: dırıyor : 

l~ tirt..
1
' 1 Çirı d b 

1 
• Bışbakan Flın' dinin sol kolu 

ı... L ~tnı· • ı evve 1 M ~l Qtl ~·t. •zi iıted'l s·· kırılmıştır . 

~~-11 t~:uı •lışl.,d~ ~~areo!· r- ayıs-ı ... Kırık önemli olmadığından 
ı,, '-t111

1 
h~atıcılarla id _ _ saglak durumu ığar değildir . Hiç 

~'it" hır lcıtir.... kt' are bir ihtilit tehlikesi yoktur . 
«'"' ı tı . ....e ır. C H t• • • \~- :ı,,,,h •ki menfaat 1 • par ısının 1 Çarli Çaplinin 

... l~ ilce • geçen sene- h f dan ko k 1 
1't1 ıı •- i'•rıı.i Dördüncü büyük kurul- 1 aya ın r u uyor '• '~cu . ye çalıtrız . 

1 
· lı.._t~:•o . Vıziyetini tayının toplanacağı gün• ! Raris : 4 (A.A) - Profesör 

'tıı_!'l•ıı 1c,!'rketi i?ia dür. O gün şehrimizin bir 1 Aprımi Çarli Çaplini kurtareca-
~ '. b•zı 1 .. ~nla Ahili . 1 ğını ummaktadır . 
.., lilhı, utun tüccar- kaç yerme konulacak rad- 1 Bununla beraber hastanın bu 
"""tt ar id . . .. 
._,cıt bir . aresındeu yolarla bilyilk kurultayın guolerde ağırla§maaından korkul 

'),' t\ıllL llrlret teAk·ı- .. . l · d' l b'I" maktadır ""'- "'~. Af· • :ıı gorüşme erı ın ene ı ır • · 
t b•nlt •Ilı bınka- . Çünkü kalb zayif ~e böbrek 

aırndın hıı· Jeria işlemesi de fenadır • 

100 bin kişi önünde .. 

Yevtiç, Yugoslavyanın Balkanlar ve 
Orta Avrupadaki rolünü anlattı 

Belgrad: 4 (A.A) - Avala 
•ianıı bildiriyor : 

Başbakan ve dış itleri bakanı 
Yevtiç dün akşam saat 17 de lcen
diıini şiddetle ılkıtlıyan yüz bin 
kitinin yapmıı olduğu bir seçme 
toplantısmda ıöz alarak bir ıöy· 
lev ıöylemiıtir • 

Yöreden gelmiş olan ve önle· 
rinde bayraklar taııyen atlılar bu
lunan köylüler halk arasında 
yer almışlardı . Ölen Kral Alek
sandran ındıcmi anmak için bir 
dakika ıükut edildi ve bu ıüktit· 

tan sonra halk ya111ıo Yugos
lavya kralı ikinci Piyer diye ba
tardı . Toplanbya başkeolık et
mekte i olan Belgrad belediye 
haıkanı İliç, ıözü bııbakan Y ev · 
tice verdi. 

Yevtiç söylevinin başlaagıcm
da ölen kehraman kral Alek· 
sandr1n yUce andıca için yıpılan 
bir dakikıhk sOkfttun ülviyetin 

d6D, Yugoılavya birliğini kurmak 
için §imdiki nealin dölcninden 
ve kral ikinci Piyere olan bağ· 
lıhiındın bahsetmiıtir . Yevticin 

:söylevinin bu kıımı çok alkış
lanmıştır . Başbakan sözüne de
vamla demiıtir ki: 

- Yugoılavyanın arsulusal 
alındaki dostlukları, ittifakları 
münhasıran ' genel barı§& ve ar· 
ıulusal anlaşmalara riayet çerçi
veıi içinde emniyeti korumığa 

yardım edecektir . Yugoslavya· 
nm genel barışı olan bağlılığı 

ooun aısuluaal anlaşmalar siya· 
sası , anlıımalua riayet husuınn 

Stalin 
Bütün bolşeviklari 

selAmladı 

l\Ioskova : S (A.A) - Büyük 
Kremlin sarayında Moıkova gar· 
bizomınun bütiln askeri sınıfla· 
rına mensub 1700 kişilik komu· 
tan heyeti şcrcfinıe bir kabul res· 
mi yapılmıştır . 

Voroşilof ta bir söylevde hu· 
luomuşlardır • Kabul resminin so· 
nun<la Stalin , söylevinde şahsan· 
da bütün Kızıl orduyu ve komli· 
nist partisine mesnup olsun ol· 
masın bütün bolşevikliği selamla 
mı§ ve demiştir ki : 

Bir kimse partide olmaksızın 
da bol§evik olabilirler . 

Partimiz dışarıernda da binler 
ce ve binlerce merd ve becerikli 
bolıevik sadekıtla iş görmekte
dir . Hükfunetimizin ve bar timi· 
zin kaygısı Sovyet Rusya uluıu · 
nun yüksdmeeidir . 

Stalinin sözleri sonu gelmi· 
yen alkıılarla karşılanmı§tır . 

Malları ahnan bir 
kurum 

Berfin : 4 (A.A) - Hükumet 
eski paai harıı Katolik kurumu
nun m .. llarını müsadere etmiş
tir . 

daki İf beraberliği, birleşik ulu· 
ıun taazzuv ettirilmiş olan kuvvet
leri, coğrafi durumu kendisine 
acuodı büyük bir yer ayırmakta 
ve uluılar ara11ndıki rolüne bü 
yük bir ehemmiycl sunmıkta 
dır . 

Küçük "'antantlar ile Balkın 
antantlarıntn üyeıinden ..:>lmak 
Aıfatile Yugoslavya, orta Avrupa 
ile Balkanlardaki rolünü devam
lı bir surette teapit etmiştir , 
Sevinçle kaydedebiliriz° ki bu rol 
çok : mühimdir ve bütüo barıı 
sP.ver uluılar hunu candan takdir 
etmektedirler . 

Y ugoslavyanın arıulusal rolü 
her zamendao büyük ve mühim 
olmuştur. Hele hu zamanda .. 
Çünkü şimdi bütün Avrupa bir 
dönemeçte bulunmaktadır. Ve 
ırsulu11l bayat sµrprizler ve her 
ın çıkmaaı beklenen maceralarla 
doludur . 

Avrupa ulusları arındusıl ye
ni bir devreye giriyor . Yer yer 
kuvvetler toplamyor. bu Avru 
panm mukadderata için kati bir 
ehemmiyeti haizdir. Dikkatimize 

bilhassa sahip olmamız icap e
der. Her ne kadar harici eDJoİye
timlzin zamin alttoda olduğuna 

aöyliyebili11ek Y ugoılav utuau 

için ilerde Tuna havzasına layık 
olduğu ehemmiyeti verdirmek çok 
önemlidir . Bu alanda herhalde 
bir rol oynamak mecburiyetinde 
dir . Esasen Avrupanın hu bö 
lüğünde barış.ta tensiki işinde ar 
ııulusal bir vazıfeai vardır . 

Yunan isyanı 

Harp divanı eski bakanların 
muhakemesini bitirdi •• 

Atina: 4 l A,A ) - Bugün 
harp divanı dört eeki bakanı mu· 
hakeme etmiştir. 

Gonatas, Ayaadan onyedi ki 
şiyi Zayimisten yana gönd~rmek 

suretiye Venizelosun Reisicum
hurluğa seçilmesine engel eldu
ğunu ve binaenaleyh Venizelo
sun düşi,\nüşleri hakkında birşey 
bilm~diğini söylemiştir. 

Papanastasyu poliı memurla
rının gayreti mübalağala olduğu 
kınaatında bulunduğ•ınu ıöyJe-
miştir. Hükiim yarın verilecektir. 

Bir savaş çıkarsa? •• 

Kap : 4 (A.A) - General 
Smuta mecliıte dcmİ§tir ki : 

"Almanya her işte tamamile 
müsavi bir hıle geldiği zımao 
genel ıurcti hıl yeni bir temel 
üzerine kurulmahdır . fo~iltere 
hükflmetinin bu yoldıt çalıştığını 
görmekle bahtiyarım ." 1 

General, Ccnub Afrikasının 

çıkabilecek bir savaıa i§tirakinin ' 
parlamentoda bılledileceğini söy· 
Jemiıtir , 

' 

İspartada 

9 Mayıs için anıkhk · 
1sparta: 5 (A.A) - 9 Mayısta 

toplanacak C . H. partisi Büyük 
Kurultıyınua Atatürk tarafındın 

verilecek sgylevio Halkevi salo
nunda radyo ile dinlenmesi için 
tedbirler alınmıştır. 

O gün için Parti Oçekları parti 
ve Halkevi binaları donatılacakhr. 
Gündüz söylevler, konserler; ge 
ce de müsamere verilecektir. 

O günüo, herkasin ilgisini 
çekecek bir surette geçmesi için 
ıimdiden çalı§llmaktadır. 

Çankırıda hayvan 
çokmuş .. 

Çankırı: 5 (A.A) - Hayvan 
sıyıaı geçen yıllara göre bu yıl 
•ltmış bio fazladır. 

Bu hesapla Vilayet bütçesin· 
de 20 hin lira fızla bir gelir ola· 
caktır. 

Varşovada 

Büyük bir kalpazan 
çetesi yakalandı 

-·-Varşova : 4 (A.A) - polis 
sahte Romanya bonosu basan 
bir kalpızan çetesini açığı çıkar
mıştır. 

Bunlar 25 milyon ley değerin
de bono b11mışlarıa da hunu pi· 
yasaya çıkarmaya valııt huluma
mışlardır . Çeteaia dokuz üyesi 
yakalanmııtır . 

Bunlara BOkreşte oturan ve 
Romanya tabaasından arsıulusal 
bir kalpazan olan Viktor Kalil 

adında biri idare ediyordu . Ka 
lil Fransız mahkemeleri tarafın · 

1928 de beı yıl hıpıe mahkum 
edilmiştir . 

Suikast haberi 
asllsızmış .. 

Viyana: 4 (AA) - Federal 
orduda ,.aıi suikasdi ve bızı su· 

baylarm yakalandığı hakkmda 
Çekoslovak gazetelerinde çıkan 
haberler doğru değildir. 

Mete 

'~, ,. 

g Mayıs perşembe günü 
al<şamı · 

Asri sinemada 



Jtırtlk 2 

Japon malları 
Cenubi Sırbistan piyasalarinı istila ediyor. 

~~--------··--------~-
OskDpten bildiriliyor : 
Ucuzluju dolay11iyle Avrupa 

piyasalannı son yıllar zarfında 
gittikçe istill eden Japon mallar~ 
Yugoılavya ve bilba11a cenuhı 
Sırbiıtan piyasalarını da tutmağa 
baılamııtır . Cenubi Sırbist.anda 
bilbasu ıark çarıılaundakı Ya
hudi ticarethaneleri Japon malla· 
" ile ticarette bulunmaktadırlar • 
Bu bakımdan en önde Üaküp 
ıebri gelmektedir • 

Bunun için Japon mallarının 
ae ıuretle piyHamıza hu101 etti
iini tetkik etmek fay dadan hali 
dejildir. 

Japonlar mallırmın Avrupada 
ıtirümOnO koJayla§hrmak için 
btanbul ve lıkenderiyede ticaret 
mflzcleri kurmuılardır. Japonlar 
bundan baıka lıtıobnl .lskende· 
riye •• Kıhirede b6yük drpo 
lar teliı etmiıler ve hunlardan 
birini az zaman evvel Seliaik
teki ıerheıt mıntıkalarda açmıı
lardır • 

Avrupı memleketleri Japon 
mallırinı yalnız lıtanhuldan ve 
Tau tarikilc tedarik etmektedir· 
lır • Ceaabi Sırbıataa ve Balkan 
•••leketleri ise bu mall1rı Seli· 
Dile , Kahire 9e lıkenderiyeden 

almaktadırlar • Cenubi Sırhıstan 
yalnız Selanilcten Japon malı te -
darik ctnıelctedir . .Memleketimiz 
Je , Belgrad , Zıgrep ve Üsküpte 
Japon malları ile ticuette hulu· 
bulunan firmalar \'ardır . l\fesela 
Üsküp firmalarından Salvator 
Musafya " Mitsu Buean Kaisba " 
şirketinin mümusilidir . 

J11ponlar Japon memleketle. 
r inden bazılarına Avrupa ıebir · 
lerini adlarını vermektedirler. 

8'Jnun için Japon mallarına 
" Made in Goblenz,, " Made in So· 
bingen,, gibi damgalar vurmak
tadır. 

Bu ise hakikatte " maden in 
Japon" demektir. Mamafıb bu 
iddianın nekadu doğru olduğu 
bildirilmemektedir. 

Japon mallarlnın daha ziyade 
tcvettıü etmeıioe, Almaoyıya 

kar§ı boykotaj yapan Y ıhudiler 
amil olmaktadırlar. 

Ne olursa olsun Üıküpteki Ya
budi dükkanlan Japon malı sat 
ma"-tadtr lar. 

Bu hal is~, siyasi düıünceler 
töyle dursun, Yahudilere bUyiik 
karin temin etmektedir. ,, 

- Provada -

Karstaki yer sarsmhsı 
- Birinci flrlikden artan -

bir huliıa yaztldı • Bu hıdiae- Memleketinizin yllktıek alik&11n-
dea Digor n1ahiyui dahilinde 25 dan doğan faaliyet bu acıyı unut· 
köyden 709 ev tamamen 'ıkılmıı turacık tar • 
•• bu meyaada :68 ölü 70 yarala Mahalli tedbir , hükumetin 
Ye 8 de gaib olduğu katiyetle tea· aldığı tedbirler ve kızıl ayın her 
bit olu•muttar • Hayna zayiatı vakıt olduğu gibi buraya da ye· 
çoktur • ti§mesi maddi k11mı az zamanda 

Aj1Zmın kazası mıntakaııo- edecektir . ÖoümOz yazdır . O 
dakl Diğor nahiyeıine budud O· havalide bahar başlamak üzere· 
lan dlrt klyde 30 yakıa ev yıkıl· dir · Halk fazlı iztırap çekme-
dı~ ve iki i11eaa yaralaadığı anla- den en yakın bir zamanda çıtı 
plm1ıtar ' ve hayvan zayiatı çok· altına ılanıcaktır . Yalmz telşfi 

edilmiyecek bir şey varsa kıymet· 
tur Arpaçı• l&azaıının · yine Di .. li vatandaşlarımızın hu vesile ile 

ı ı vefıtlarıdır . 
ğor aıhiyeeiae budud olay köyle Meclisi Ali bu haberden teessür 
rinde ve bazılarıaın h111ara uğra· duymuıtur . lcebeden tedhirler 

dıjl ını._,,ımııtır · alakadar makamlar ve hayır mil· 
Digor aahiyeıi hududuna te- essueleri tarafından alınır.ak ve 

11dlf eden merkez kaz111 köyle-
kat'i yardımlar yapılacaktır . Kırinde de bazı evler yıkılmıştır . 

lnN• :aJİatı yoktur • Hayvan te- mutay Pazaı teai günü toplanacak 
tar . 

lifata vardır • Erzurum : 4 (A.A) _ Kus· 
Açıktı kalan inuhtıçlara Kare daki büyük yer deprenmesi iize-

halk.nın 525 lira ve kızıl ayın riae Erzurumdan Karsa bir sağ-
barada bulunan mevcudundan lık , bir yardım kolu gönderil 
430 lira ile Karadaki un fabrika· 

miştir . 
eınıa teberru ettiği 20 çuval un - • 

lte\Zİ edilmi§tİr . 1 Tekerlekli fener kulesı 1 

Bızı ~öy)crde 27 kadar çadır ~"'~ 
( iheti aıkeıiycdc n verilmi§tir . 
Yık1Jan köylerin halkı açıktadır. 
Bir an evvel evlerinin insasma 
yardım etmek İcab eder • 

.. 

Türk Sôzft 

Gümrük ve iahisar- ı Son Duvaklar --ı ~Ş~E~Hl~R-~ 
lar bütçesi ·~~~~~~~~J~~~~-~~~~' ~ 

- Birinci firtllcde11 arlan -
Yeni tecrübeye Mısırda baı

ladık . Bu tecrübenio iyi netice 
vereceğini ümit ediyoruz. Malla· 
rımız benüz piyasaya çıkmııtır. 
Bugün kat' i bir netice almı§ gibi 
konuşmak zamanı geJm~miıti. 

Ucuzluk meselesine gelince 
yüksek meclis hatıralar ki tütün
de vaktında ucuzluk yapıldı . Bu· 
nun üzerine ıatııda çoğaldı . Fa· 
kat varidat baş aşığı gitti . i· 
hayet hükumet ve meclis bunu 
görerek varidatı tutmayı düıün · 
düler . Ucuzlatmak aarfiyatı aft · 
tırabilir , Fakat yalnız mesele- sar· 
fiyata çoğaltmak d~ğilc..lir , Vari 
dalı da artırmak Jaaımdır . Yap· 
tığımız tecrübe gösterdi ki herkes 
ucuz tütünü aldı . Bu süretle sa· 
tı§ vasati fiyatı düıtü . Varidat da 
dü§lü • Varidatın düımeshıe biga
ne kılamadık . Kalsaydık bu teri · 
feyi devam ettiriroik Ae tülüa de 
11 milyonda lcahr ve belki d~ 
çoğalırdı . Fakat biz istedik kı 
biz varidah kaybetmiyelim . Bu· 
aun için mrcbnr olduk ve etkiden 
indirdiğimiz iki kuruşun bir kuru 
ıunu geri aldık bunu yapar yap· 
maz yaridat kendini toplama baş 
ladt ve sene soouoa doğ-u bu tec
rübe kıti hir surette kendioi gös
terdi ki bu tarife varidat için yo 
luııda lıir tarifedir . Varidattan 
fed11karhğa razı o~saydık yeniden 
daha fazla satııa muvaffak olur 
duk . Encümen kilo itibariyle sa 
tııdın 400 bin az sataldığıoı arze 
diyor . Bu , tarife değişikliğiüden 
doğmuı bir şey değildir . 400 bin 
kilo az Hll§ ıneik bir s~n• ol· 
muıtur . 

Gt>çen yılın orluıoda tarife· 
yi değiştirdık. ve ıene ıonuaa ka 
dar kiloda ekıiklık olmadı eksik
lik bu sene bııladı . Bunun se · 
bebini yıptığ1miz tetkikata naza. 
ran biz müdafaa vergisinin ilave 
edilmuine atfediyoruz . 

Biliyorsunuz ki müdafaa ver· 
gileri geçen ıene koadu . Kon.an 
bu verıi kilo itibariyle sabşı bıraz 
düıürd6 . Aldığımız malUmata 
nazeran şimdiye kadar yüzde 4 
uisbetinde bir lcalo dü~mesi var 
dır . Fakat buna mukabil ne asil 
tütUo varidatı düşmü§tür . Ve ne 
de milli müp11faı vergisinden bek· 
lenea mikdar azalmısttr .~Bunlerro 
hepsi tahmin edildiği / gibi kati 
surette tehakkuk elmiş bulunu· 
yor. 

Tuz içiu bahsettikleri layiha 
meclietedir . Yüksek mecıiı tuz 
için ne karar \'erirse hükumetin 
de onu tatbik edeceği ıDpheaizdir. 

Buru t için bundan bir buçuk 
sene rvveJ grne bahsettiler . O 
zaman f•şr rık 8 kuruş idi . Hugua 
bt ş kuruşa kadar indirdik. Hu iş 
askeri fabrikalar~ geçtikten son· 
ra maliyetofiyıtr ilk günlerde ha
riçten lıetirdiğimiz malların mıJi . 

- 1 Yer sarsın ı..e 
Venedikte \ ·okpaoi~ ''?ti ispanyada 

Leyleklere çekirge 
şöleni veriliyor 

Sevilla : 5 (A.A) - Andaloy· 
ya yirmi yıldaoheri görülme 
mi§ bir çekirge baskınına uğ
ramıştir . 

Her giio 10 tondan arhk çe· 
kirge ö'dürülmektedir . 

Bu çevreye çekirge ile besle· 
Den sayısız leylek gelmiştir . Yal. 
nız bir köyde 2 bin leylek sayıl
mıştır . 

ltalya kabinesinde 

Roma: 5 (A.A) - Kabiot, 
Bayındırlık ve Süel itler için üç 
milyon lira harcanmasına izin 
vermiştir. 

Rusyadaki heyetimiz 

Moakova: 5 (A A} - Lening· 
rattsn dönmÜ§ otan Türk 11ylav 
ve gazetecileri Kültür komseri 
Bunnof tarafından karşılanmış
lar ve askerin geçit ıesmiode bu· 
lunmu§lardır. 

Dün Tür kiye Büyük elçisi 
V esıf Çinar'la Türk misafirler 
Tusino Tayyare kültüıünü gez 
mişler ve orada kulüp reisi tara· 
fındın alkışlanm17lardır. 

1'ürk misafirler Tayyare mey
dıaındı Planör trenlerinin uçu§ 
larına, Paraılit atlamalarını ve 
uzun bir panşüt tecrüheaini ıör 
müılerdir. 

Karadenizde ya~mur ve yel 

İnebolu: 5 (A.A) - Dün ak
~amdınberi sürekli yaA-mur yığdı. 
Ağır bir 1nra yeli esmektedir. 
Limanı gelrn Vatan vapuru yel 
yüzlinden barınamayarak bir çok. 
yolcu ve kayıkcıları çıkarmıyarak 
Silf>b'ı sıitli. 

PaPa'nın dilekleri 

Roma: 5 (A.A) - Paka, ır 
smlusal Pımuk kurultayı ilyeleri· 
ni kabul etmiş:ve pamuk sana
yiinia ()nemini bildirdikten son· 
ra Kurultaya dünya ökonomi du· 
rumunun düzeıtilmesi için hece· 
riklik dilemittir. 

Büyük b:r dokuma 
fabrikası yandı. 

~odz: 5 ( A.A ) - uKrusi,, 
dokuma fabrik11sı bir yangında 
ba~tanbaşa yanmıştır. Ou söndü
rücü dumandan ağulanmıştır. 

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

Yeni bir konferans 
toplanıyor 

Prag : 5 <A .A) - Diplomatik 
mahafilden öğrenildiğine göre 
Avrupa Cenubiıarkisindeki silah· 
srzlaadırılmış memleketlerin as· 
keri vaziyetini tetkik imkanı Ve· 
nedikte konuşulacaktır . 

Bu meseleyi tetkik için hu 
susi bir konferans toplanacaktır. 
Söylendiğiııe göre, bu planı, kü· 
çük itilafın tazyikile bu mese· 
lenin Tuna konferansında görü
tülmesine erıgel olaa Fransa ter· 
tip etmi§tir • Fransanın hu iste
ğine İtalyanın muvafakat e ttiği 
bildirilmektedir . Bu itibarlı bu· 
suıi koof~ransm Tuna konferan 
sından daha evvel toplınmast la
zım gelmektedir. Macaristan Tu
na ındlaşmaıına girmes; için as· 
keri maddelerin değiıtirilmeeini 
esas şart olarak koymuıtur . 

lngiliz krahnın yıl dönü
mü anıkhğı 

• Londra : 5 (A.A) - Şehir 
kralın yıldönümünü kutlama a
aıklığuıuadır . Londra haıtaa ııe
ğı bezenmiştir . Büyük bir Turist 
akını vardır. Dominyonlarda da 
büyük §enlikler olacaktır . 

Dünyanın en büyük 
motoru 

Torino: 5 ( A.A) - Vali ye 
genel kAtihi dünyaam en kuvvetli 
ve en büyük motörünü görmek 
üzere büyük motör fabrikasını 
gitmi§leı dir. 

Bu motör 18 bin beygir kuv · 
vetindedir. Motör Vuleania va 
puru için yapılmaktadır. 

. ... 
Kıbrısta 

Türk -Yunan konsolasluk
ları birlestirilecek mi? --
Kıhrıstı çıkan Fontdis Gib 

ru ga:t.etesiaia verdiği malllmata 
göre Türkiye ile Yunan hüku
metleri araıında yapılın bir an
laıma neticesinde Kıbrısta bulu· 
nan iki Konıolosluklar birleıtiri 
lerek tek bir konıoloslukla idare 
edilecektir . 

Beı yıl için yapılan bu anla§ 
madan anlaşılıyor ki ıimdili" hu 
ilk beş yıl içio Türkiye Cumlıuri· 
yeti hükumeti Konsolosu her iki 
vazifeyi görtcck, b e§ yıl sonra da 
Yun an Konsolosu gelect k tir • 

llc- r iki Konsolosluğun mer
kezi Lefkoşa olacağı mezkur ga
zetede haber verilmektedir . 

Hiln şehrimizde bO) ,,dı ~ 
b" et" ~~ yapılmasına sebe •Y ~ · 

... • -- bJI• ~ ~ 
. . geç• I' h7 

Dün lıaat onbe§ı.oD söttO )ta' Cif~ 
mizde üç Saaiye kadı~oılll fO .,. ~ 
fif bir yer sarsıntısı 0 . 101 .r 

b. n.anık• 
gö ze çırpacak ır :, yoktt' · 
mııtır. Zuar ve zayıı lfll 

ilk mektepler b•Yr' 
----- '80 --- 1 beleri ,r 

İlk mektepler ta 1
• boloOd 

başlarında mualliıııler~ ...1d~ 
k. ıoe ı· _., 

halde Dilberler ıer 18 
• etdt~ 

ı r tertıP ıe0 · muhttlif rğlence e dır ej 
suretile geç vakta kı 
mişlerdir. 11,01r 

V 1. T f'k Hadi B•Y51 
t11d11t a ı ev ı ,.us ~11,. da kültür müdllrll Yo 

8011
,, 1 ., 

olduğu halde öğlede• geuoil 
belerin bulunduğu ye~e1• ga,,de' 

l lerıP ttf• 
çocukluın eğ ence 80,11101 

. • b t }arıoı geçırmış ve a ır 

ör_g_e _E~rel1 11•'~ 
b11riJ•t r 

Vilayetimiz Cum 1ı1teıir s;ss 
partisi B~kanı ve ~a )l•Jd 

1
,. 

lavı Örge Evren ' dı &oP ..J' 
- ·· Aok•'8 ı~ r. Perıembe guou t 11' ~ 

aacak olan Cumburıy~ --1ttf • 
.. k .uf'P i' 

tisi dördüııcD bQyu .. 
11 

şeJJr 
bulunmak üzere bugu 
den ayrılmrıtır · t1Üj 

teca 
Jandarmıya ....--- "' 

bsob k3~,cı 
Ceyanın sor o»IU ,, 

H. 111et ev ,,, 
Hacı Hasan un . il• O tfO" 
Abdulleb ve Niyazı gerhO t" 
oğlo Muhiddin 9 e. addld ... 1.-· oğlu Bekir ve Sabrı kkıte• bO 1" 

k ·· d • 111uva tetl hıılar o o~ c ra1aJar• tlf 
dururulaa 11nda e bit ktlldl ~ 
k"lkı1mışm 11lar v bn tec• 
lülerin yardt01ıy~~ n. -oııerdl~~,ı· 

.1 • gotur... "-""' rini daha ı erı ııacı i 
Mütecavizlerdeol, at•~ Is" 

k.• a'1 
!ahtan madası ya i 

• ·1111i11t f, 
pençesıne vera :ı • 

Elektrik fiatlerı ~ 
~b• ... , 

1 Mayıstan 1 dirild 11a~ 
20 kuruşa lfl oti'. ~ 
~ fürk ~~411~ ,. 

Adana elektrı.k e ,rafl' ft' ' ~ ~ 
ıirketiyle Beled•Y.k kil~ı 11' ~ 
mukavelede elekt~a"-İ ~~~ 
relleriain ADkara 01111111 lf.lL. 

. d {azla ( ıq 
atleran en ardı· •) ~ &.:' 
dair bir madde v lıl9 J 'pıJ' '"' 

Bayındırlık bak:.:da )~ L 
kara belediyesi ır~bi•ce ' ,,;· ~' 

1 111ucı • J•' 
son mukave e . 20 k11'"' 1" . 
kilovat ücretlerı·aıizde de ıl'~ 
ril<lrğin<len ş~brı 

0 
itil>"-' '1 ~o-,, 

yıs 935 taribıade Jeriııill ,_ıftJ 
ncret "'"' ·~ trik kilovat 1 rn•sı o i t1 

·· · den :ı 10 ti'' Jc' 
Bu ıar11ota tuirile nahiyeye 

giden §OSa ülerinde köpı ü ve 
meDfrzleree k11men yıkılmı§hr . 

• y t fiyatından bira? yükaekce idi. 

dığı kanunu üzerindeki gör üşme· 
lerin bu idaredeki Lir kısım me 
merların kazanılmış tekaütlük bak 
larıoın ttsbiti için bir şekil bu
lunması hususunda gr çrn toplan
tıda verilmiş olan takrir etrafında 
bütce encümenince yapılacak tet
kikat sonuna bırakılmasına karar 
verilmiştir . 

ruş uzerıa .. ere ·ııcı 

Elektrik kilovat ~§ aı''ı 
_Büyük merasim Bunlara i•ı• 11rdımı olarak iki r 

bin lira lizım olduiu gıhi ev in- a 
patına haae haııoa 40 • SO lir• f 
'lz.mdır . Buauo için 40 bin Jj . ~ · 
ra yardım yapdmaaı muvafık o- .,.;..,.....,.;,~~~ 
lor. 

2000 liranın hililiabmerden 
tefgrıfla yudımıaa müaade hu 
yaıulmısa ve inoaat için lazım 
olan 40 bin Iiraoıa da ne auretle 
teduik ve teBWiyeai İcab ederse 
jfpıma acele mü .. deleri rica o 
luaur, 

Kara Valiıi Cevdet Ertuğrul 
Arkıdıılır ! 
Bu vak'a memlekette derin 

bir bllzu• ve acı uyandırmııtar . 
Hükii•etioiz taziyet dilemekte. 

dir • . 
Ea büyük taziyet edılecek m.a-

ll m ili heyetiDİZ oldufu için he11 
b:yük Meclisi taziyet edeıim · 

--~ k 1 Herlinin Tempelhof uça mey· 
damnda gece inen uçakların ko· 
layca manavra yapabilmeleri için 
ıeyyar bir projektor kulesi bulun
durmaktadır • 

Bu kuvvetli projektor bir ki
lometıo 'abaya •tık eevk etmekte 
dir , 

Fıtkat yavaş yavaş hariçten aldı
ğımız malların maliyetJiyatlarını 
mal etrniye muvaffak olduk . 
Maliyet fiyatı indikce fiıenk üze 
riode de yeni tenzilatlar yapabi. 
ltriz . Gümrük ve inhisarlar baka 
nının bu r:ıözleriodea ıonra kanu
nım maddeleri okunmuş ve inhi-

sarlar idaresinin 19.15 yılı mas· 
rafları kar§ılığı olarak 7 milyon 
42 bin 513 lira tabıiıat kabul 
ulilmiştir . İdarenin 1935 yılı gc 
liri de 42 01ilyon 157 bin lira ola
rak tahmin olunmuştur . 

Deniz yolları işletmesine 10 
10 yllda 10 milyon liralık yeni va
pur alma tobsisah vuilmesine ve 

aakeri ve mülki tekabül kanununa 
ek kanun liyihatarıaın ikinci mü · 
zal.erelcri yapılarak kabul edil
miıtir . 

lnhiıarlar idar~s ko!uma san· 

Bundan sonra dahili telgraflar- • 
dan alınacak ücrdtlerin uafia ba
kınlığınca tanzim ve bakanlar 

beyetiocc tasdik olunacak bir hhi
f~ye göre alınması hakkındaki 
kanun layıbasınıu birinci sıörii 
şülmcsi yapılmıfhr . Bu kanuuun 
mıdd.l~rine göre muvazenei umu · 

miye hususiye ve mülhak hütce)e. 
lere dahil rrsmi makamluıo açık 
ve kapılı dille yazılı telğrıfları da 
üçte bir ücrete tabi tutulmaktadır. 
Gene birinci müzakeresi yapılan 
bir kanunla yukarıda iıimleıi ge 
çen idarelerin her oevi posta mO · 
~uelatının .. aynı süretle üçte bir ı -

1 ucrete tabı tutulması ve posta 1 Bugün lngiliz Kralının tac gi 
idareıioin alelumum posta müıa · yi§inio 25 inci yılı Loadrada çoık 
selitındaa alacağı ücretlerin nafia büyük merasimle kutlanacaktır . 
bılcanhğıncı byini kabul olun- Aylardan beri bu meraaimia ba -
muştur • zırlığı yıpılmaktı idi • 

o') 5 kUf 
diye kadar ...... , fi 
alınmakta idi. 

5
,y11" 

Yıldız vek1,,rı ~tJ... _ 
par "''' ... ~ 

----------aoifııJ. ti- · e...,, 
Ali 111 d ,, I iL~"' 

Saylavıı:ıııı 11110••' ı ~ ~ 
d. ha kanlığı 18 b'tl•11~ıl ~ 't 
ıye :o ·ııe pi': ( 

lak rouamrltlrı•St>'b'ıı ·~.J 
len Yıldız ve ~1ı itleri t1,ıi1~ 
arsasının .i~tioıl~>e•''''~r-
tirilebilnı•t ve ıacı 

k tıpU 
yatırılır• 1 
ahPmtşhr · f .9flll 

umumi h• ;,... ~ 
kornis~ .1dl ~' 
..------. ı ~o~~ (t, 
~ bıfııs!•b ,,.ı fı ~' 

Vınumı c;oce " ı.:,~ 
bugün öğledeP d" 9ıy8''~p1, 
vali 'f e,fik ~= t~plı••cl 
kanlığı altın 
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~ı: ~~nkul malların açık artırma ilinı 1 

: Cı ıcra memurluğun- doıya numarasiyle memuriyetimi· 

~. N ze müracaat etmelidir • ı 
pJ..el , o. 1520 2 - Artırmaya i~tirak için 

DİŞ MACUNU 
Vf: FIRÇAN.I :ZI 

'ld ht e •ser elbedtf ve kili yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
j ~ la~e 4000 lir.ya ipotek nisbetiode pl'y akçeaiyla veya 1 

' EC ZANESINOEN ALiNiZ 
' ,..( -- ... ,_ . .. ... .. . . 

' 

~. e Ahdnlkadir efendinin milli bir bankanın teminat mek · ı' 
~ a 

1 
tubu tevdi edılecektir • ( 12-i ) 

• ~g.1,{ ırttıı İIP. paraya çevrile- 3 - İpotek 11bibi alacakla 
ca," IDenkulün ne olduğu : }arla diğer alakadulano •• irtifak UCUZlıUIC. 
~ , lll IDbıkulün bulunduğu hakkı sahiplerinin gayri meakul 

OOGRll&UK 

: a •ilesi , sokağı , nu. Ozeriodeki haklarıoı huıuıiyle fa-
~. % iz ve masrafa dair olan iddiaları· 
l'riL. nı iıbu ilin tarihiadeo itibaren 
--~lİ ~ubat 928 20 gün içinde evrakı müsJ,it~le. 
~ :~ı : Çukur mescit r~yle bir~i~te memuriyeti~~ze bil ·~ 
1 •b ttkıni maa tahtadi 4 dırmelerı ıcap eder . Akıı , halde 
'3 a:u taaıiJ hane timdi fcv. hakları tapu siciliyle sabit ~olma-
~ 2 1 :nıutbab ı ıofa ve dılcça satıı beddinio paylaıma 
~ te ~8i•za 1 beli ve bir tu. sından hariç kalırlar . 
~ lr lbikdar havluya ve 4 ~ Gösterilen günde art,rmı 
'-ti:tlnnd1 tahtani ve ka- ya işl~rak edenler artırma şartna 
"-il b~aa açılan bir mağa· mesim okumuş ve lüzumlu malii-

A. bır hap ha matı almış ve bunları temamea 
~ıı ' · ne k b 1 · d · ·b :""ı · - 365 _ a u etmıı a ve ıh ar olunurlar. 
~ dQ: Y •ınioi Ah b . 5 - Tayin edilen zamanda 

~L. met ancsı . k l d f b ... ld k 
• 1111 ark E . b gayrı men u üç e a agrı ı 

'il Ctpt aıı mın ey . ot· ·~ •••i tarik"h tan sonra en çok artırana ıhale 
. •lQıaı le 

1 aı • . . . edilir . Ancak artırma bedeli mu-
~ lırı . n ıymet : ıkı bıo hammeıı kıymetin yüzde 75 şini 
~1'llaataıtı bulmaz veya satış istiyenio alacı-
. icr. dai Y•~ılacağı yer glln ğına rüchani olan diğer alacaklı-
ı. ~bireeınde 2004 No. lu lar bulunup ta bedel bunların o 
"' nce 30 .. . . d • ~ıy . gun ıçın e gayri menkul He teaıie edilmit 
' 7s · 11•tı mub · llli b ımmeneaın alacaklarının mecmuuadan faz. 

1
'93s p• Ulduğu takdirde laya çikmazsa en çok artıranın 
6 ı1_ •rıenıb • - -"' b\ll e gunu Hat teahhüdü baki kalmak Ozere 
~S t6 llıadiiı halde artır- aatırma 15 gün daha ttmdit 

'-•l't • .1enıdidile 11-6- 1 ve 15 inci günü ayni 1aatte 

l 
lb.., ·~•ı tarihinde ve aynı' ı k d b d ı· ~ yapı aca artırma a e e ı ıatiı 

' ~b 11Pılacağı · istiyenin alacağına rüchani olan 
"l'ttıa' 8•yri menkulün ar· diğer ılacaklılarıa o gayri men-

ltiL lbeıi 6-5-935 tari- kul ile temin edilmia olacakları 
. "'''" 15 lf ıtt, el . 20 numara ite mecmuundan fazlaya Çlkmak şar-

•ıre1· . b IDan muayyen nu- tiyle , ea çok artıranı ihale edi-
~ltt .'iı~esin ıörebilmui ~lir . Böyle bir ber!el elde edil· 
, ~ llıı)(iawada Yazıla olanlar- mezse ihale yapılmaz . Ve 2 inci 
~ llıat almak iıteyen arhrmıda da kıymeti muhamme 

llrtnıaaeye ve 1520 neoin yüzde 75 ini bulmadığı 

6 5370 

halde 2280 No. lu kanun muci • 
hince ıatışın 5 sene tfcil ve her 
sene nihayetinde borcun mıa faiz 
yüzde yirmisi ödeoecektir . 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet i~inde parayı 

vermezse ihale kııarı feıbolu · 
nar ak kendisinden ev ıel en yük
aek teklifte bulunan kimse ar 
zetmiş olduğJ bedelle almağa 
razı olursa ona , razı olmaz , veya 
bulunmazsa hemen 15 gün müd
detle arhrmıya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir . İki ihale ara. 
sındaki fark ve geçen günler için 
yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayuca hükme 
hacet kalmakıızın memuriyetimiz -
ce alıcıdan tahsil olunur • 

Madde ( 133) 
Emvali gayri men kulenin yuka · 

rada gösterilen 6-6-935 tari 
binde Adana 1 inei icra memur
lutu oda11nda iıhu ilaa ve göıte· 
rilen artırma §artnamesr dairesin
de ıatılacağı ilan olunur . 

5381 

--Paranı!-~ 
Boş yere harcama ve har
cıyacaksan yerli mah al 1 

Seyhan vilayeti Daim 
, 
1 

encümeninden : 
Jn. ( 2501 ) füa bedeli sabıklı A 

na kazasına ait Taş , kireç, kir 
mit ve omsali ocak1ar resmi 1 
6-935 torihindoo itibaren bir s 
müddetle ve açık artırma ıurd 

e-
-
ene 
ile 

miizııye<leye çıkarılmıştır. 
!n Şartnameyi görmek isteyenler 

her gün huımsi muhasebe müdu 
lüğüne , t alip olanların da yüz 
15 pey akçalnrile birlikte ihale g 
nü olan 9 -5-935 tarihine m 
sndif perşembe günü saat on b 
çukto Vilayet Daimi encümenin 
müracaatları ildn o]unur. 5348 

r-
do 

Ü· 
Ü-
U· 

e 

24- 28-2-6 

Evkaf müdürlüğünden 
a-Siptilli civarında evkafa ait t 

mire mühtaç M~-ıtan hamamı me 
cut keşifnamesine göre evkafç 
tamir ettiril<likten sonra müstec 
teslim edilmek ve teslim tarihind 
itibaren kirası işlemek üzere il 
senelik kirası artırmıya konulmu 
tur. Artırmu müddeti 27-4-93 
den 18-5-935 huihine kada 
dır. 18-5-9~l5 cumartesi gün 
saat J 5 do evkaf dairesinde iha 
lesi yapılacaktır. ·rutmak isteyen 
)erin evkaf dairesine gelmeleri. 

V· 
.a 
ıre 

en 
ç 

Ş · 

5 
r-
Ü 

-
-

28-5-12 - 17 5354 

t§ı Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar 
"'' 

" kılavuzu 

~ , 1 l 8ayınlık Karibi hakikat - hakikataı Örnek : Bu yanlıt duyuğu 
~·~el 'l•Jın, de ola, li - (Fr.) vraiıemblable Turgod doğrulttu . 

·'~it...._: ~u i? ehemmiyeti ha- Örnek: Bir romanın mevzuu Tashih etmek - Düzeltmek 
t ~lb&L 0 11 önemli değil· az çok karibi hakikat olmalıdır - - {Fr.) Corriger 

1 

~""'1 Bir romanın konusu az çok haki- örnek : Bu yazıdaki yanlı~· 
~ .. dt,,~:!~cdsini haiz olan katsı olmalıdır · ları tashih ediniz - Bu yazıdaki 

iL. "lllıi n e olan Muvafılcı hakikat - Hakikata yanhıları düzeltiniz . 
k~ ..._ l' Yet - Yetkili 
~i o uygun - (Fr.) Veridique 
~ .. ' te._L PraJc 
.~, ( l'• - Boz Örnek : Muvafıkı hakikat bir 
~ tl'j ) haber - Hakikat& uygun bir duyu 
~ltıte nı - Kızım -

~ ..... k 
~l~ •ınııa - ( Fr. ) 

'''t ...... ~ K,zıt - ( F,. ) 

'1-t,~ [T 

Hakikatbin - Doğru görüşlü 

Hakiki - Olmuı - ( Fr. ) 
Reel 

Örnek : Bu romanda okudu· 
ğuouz §eyler hakikidir - Bu ro· 
manda okuduğunuz şeyler olmuştur. 1' · Kö.] - (Fr.) 

i , ~ Hakiki ( Şe'ni ) - Gerçek -
Jt ·-. ...... ıı 
l" ... 6rtı. •le - (Fr) Dii (Fr.) Reel 
ıl'' tı.. ' 
~O' :~~ • l Örnek : Rüyada görülen §ey· 

Jlfli'' l!aı ~~ı~1 :~İbkııkırnı alama· ler hakiki değildir - Uüyada görü-
.,.. ~~ •tnadı len ıeyler gerçek değildir . 
i ~-, b le "!tt - Q k ID • 

Muhakkak ( Bak : Şuphesiz ] 

Muhik - Hakli - ( Fr. ) 

Juıte 
Tahkik, tahkikat - Gerçin 

- (Fr.) Enquete, inıtruction 

Örnek : Suçlu hakkıoda tah· 
kikat yapıhyor - Suçlu hakkında 
gerçin yapılıyor . 

Tahkik etmek - Gerçinle· 
mek - (Fr.) S'iaıtruire, se livre 
a une enquete 

Örnek : Polis, bu cürmü ki
min işlediğini tahkik ediyor - Po-
lis, bu suçu kimin işlediğini ger· 
çinliyor . 

Tahakkuk ettirmek - Kesin -
lemek 

Örnek : Vorgi tahakkuk e 
tirmek - Vergi kesinlemek . 

t· 

Tahakkuk ettirmek - Ger 
çeklemek - (Fr.) Realiser 

. 

-
Örnek : Bu adam bütün dü 

§Üncelerini tahakkuk ettirmiştir -
Bu adam bütün dü§Üncelerini ger 
çeklemiştir . 

Tahakkuk ettirmek - Varlaı -
tırmak - (Fr.) Realiıer 

-
§ 
. 

Örnek : Dütüncelerini tabak 
kok ettirmek için her çareye ba 
vurdu - Düşündüklerini varlaştır 
mık için her çareye ha§ vurdu . 

Kabili tahakkuk - Gerçek
lenebilir - (Fr.) Realisable 

Örnek : Kabili tahakkuk ta 
savvurlar - Gerçeklenebilir tasarlar. 

'f alıakkuk memuru - Kesine ı , 

kesinleyici 
Kat'i - Keıiıı - (Fr. ) Defi· 

Firtik 3 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!l!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!m!!!9!!İ!ı~~~ .. 

Asri sinemada 
6 Mayıs pazartesi gilnii akşamından itibaren 

mevsimin en güzel va en eOlenceli filmi 

.- GOatll tuzağı .. 
Oynayan : 

Hanri Garat 

ilaveten: Foks jurnal 

pek yakında: Boğaziçi şarkısı 

bugürı gündüz 2,5 da umuma tenzildth matine 

Kurşuna dizilen kraliçe 
ayrıca • aman karım duymasın • 
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Adana Borsası Muam(!'leleri 
~Al\IUX ve ~~~A 

CiNSİ 
Kilo Fiyatı 

En az En çol.. 
Satılan Mikdar 

IC. s. K. s. Kilo 
,_ 

Kapımah pamult -- ı----~ -

Piyasa parla~ı ., 38,25 39 
-

Piyasa temizi ., 37 37,25 
iane 1 
iane II 
Ek!IJKes 
Kl~vlant 

Y APAGI 
Beyaz 

1 ı 1 Si vah 

Ç t G t T 
Ekspres 

1 
iane 

-

Yerli .. Yemlik 1,80 
" .. .. Tohumluk., 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs -.. Yerli 

" 
Mentane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Si sam 1 1 ;:::: ~, 

111 # "1- -

UN 

'~ 
.... Salih Efendi - -

.... +:l " .o ftl Düz kırma ,. 
~·~ Simit -:ı- .. 
- c: ..... Cumhuriyet -.2 -.... İÜ 
~> -CN :ı 

,, 
r-. (,)o Düz kırma ,, 

Alfa " 
LiverpuJ Telgrafları Kambiyo ve Para 

5 / 5 I 1935 İş Baukasmdan alınmı~tır . 
ı ~ Santim Pme 

Mayıs Vadeli 
1 

6 55 Liret 
1 

9 6.1 

Temmuz Vadeli 6 50 Rayşmark l 97 
Frank"lfransız,, 

Hazır 6 85, 
12 06 

Sterlin "loe:iliz,. 608 75 
Hint hazır 5 78 Dolar "Amerikan,, 79 50 
Nevzork 11 88 Frank .. lsviçre., r 

Bu akşam . d~ "L' ltııu • cıhk -(Fr.) Hakiki - Aııl - (Fr.) Veri -
,., ~:'il'- ce table 

~~ '' ll ,~ •ktıoır _ (Fr.) Örnek : Bu yazının hakiki 
,,~t •tc._ le manası §udur - Bu yazının asıl 

'-•~ t - il anlamı şudur . · 
...... (F aldu yeri-

Kabili tahkik - Gerçinlene
bilir - (Fr.) Veıifiable 

Örnek :' Bu iş eldeki vesika· 
lara göre kabili tahkik görünmü· 

nitif, categorique 
Kat'ileşlirmek - Kf'sioltş

tirmek 
Hukuk - Türe - ( Fr. ) 

1Aı~a.ra~ s.ın.e~~sın~~ 
Gene ıkı falım. Mevsımın en guzel fılımlcrınden hırı daha gösterılmıye 

'--'. r.) Rendre juı- Hakiki - HakkatJı, candan 
(Fr.) V rai, siocere 

\ ~ :__ 11
•kibller 'b -..,._ llu1t ı kain hak· Örnek : Hakiki bir arkadaş 

'le Çal llleoler hakkı - Candan bir arkadaı - ( Haki· 
•t 1i•rlar katlı bir arkada§ ) 

~' ll.kilcaı ~ ( Fr. ) Hakiki - Doğru - ( F r. ) 

', ( ştni , Veritable 

~\ Wr.) ~et ~ Gerçek, Örnek : Bu yazı vaziyetin ha· 

yor - llu iş ddeki belgelere göre 
gerçinlenebilir görünmüyor . 

Ledeltabkik - Gerçinlendik
te - (Fr.) Apreş «-nquete 

Tahkikatı adliye ...,,. Tüzel 
geçin (Fr.) Eoquete judiciaire 

Tahkikatı iptidaiye - İlliel 
guçin - (Fr.) Enquete prelimi-
nıire 1_-~1 h1ai •lıte kiki tahlilidir - Bu yazı durumun 

it.~ ~itti lttleti 

"

I _, •r•ıtır •rıştırır _ l- doğru bir çözeeidir . Tabakku" [ Bak : Sabit ] _ 

1 ~~ ..... Gır Hakiki - Sıtici, bakikiğ _ Gerçeklşme, kesicleme 

~ t.) aeı~'çekten, doğ. (fr.) Vrai Örnek : Vergi tahakkuku -

Scieoce jnridique 
Hukuki - Türel - ( Fr.) 

Juridique 
Hukuku amme - Kamusal 

haklar - (Fr.) Droit public 
Hukuku müktesebe - Ediuek 

haklar - (Fr.) Droits acquis 
Hukuku tabiiye - Tabiiğ 

ha"lar - (fr.) Droitı naturds 
Hakeza - Böylece, böylt, hu· 

aun gibi, gene 
Hakem - Yargıç - ( Fr. ) 

Arbitre 
Hikmet - Öken, gizeyb ~ '~t •nıent, vrai Öroe:k : Bu elmas hakiki mi· Vergi kesinlemesi . 

Jır_ı ~h, " .. dir, değil midir ? - Bu elmas saği- Tahakkuk etmek [ Bak : Sa 
1 

, J 1\ t) ,, uo~, · 'd" d ~·ı "d" ? Örnek : Bu iı:te benim anla-
• ~ · 'tı •d.• ucu, doiru cı mı ır' t>e• mı ır • bit olmak ) - Gerrekle•mek - ~ ~~: b l •cıue "' w madığım bir hikmet var - Bu işte 

.. ~L Sahih - Doğru ( Fr. ) Se rc.liser benim anlamadığım bir gizeyb var • 
~it 'iltaı u . •d11111 • g bır adam Tashih etmek - Doğrultmak Örnek : Ümidim tahakkuk Hakim - Ökmen - ( Fr. } 

------------(_F_r_._>_R_e_c_t_if_ie_r------.:..-------e-'-'i··--U-nı•u•d•u_w_g~e-r~çe•k•le~§~ti.·--~~-S-•g_e ____________________ _ 

başlıyor . 

1- incili kadın 
Mürnessili: Brigette helm - Jean gaben 

2-Tehlike adası 3 •• •• kısım ııncu 

ilaveten • Dünya havadisleri • 
Dikkat : 5 Mayıs pazar günü gündüz son defa olarak 2 filim 

1- Çılgın hayat -2- karavan 
Pazartesi •• guz gandüf"p kahramanlar. 

matineler tam saat 2 de başlar 
- 5377 

1 



Firtik 4 
( Türk 86zft) 

miif ettİf" D. demiryolları işletme Gayri menkul malların r------------
açık artırma ilAnı Gazetemizin 

., 
Adana ı inci icra memurlu~un-

dan: 
Dosya No. 1519 .. 
Jozef ve Aseı clhedef ve kılı Fe~. 

zi beye _ 4000- liraya ipoteklı 
Pancar zode Hacı Mustafa ağanın 

hanesi . . 
Açık artırma ile paraya çevrı-

lecek gayri menkulün ne o\Uuğu: 
Gayri menkulün bulunduğu mev-

ki, mahallesi, sokağı, numarası: 
Nu: 17 
Tarih : Haziran 929 
Mahallesi : Ağco mescit 
Cinsi : 6 bap fevkani 3 tohtani 

Çinkografi atölye ve mücellithanesi 
-----------···---------~-

Çinkografi işleri , damgalar ve lastik mühürler, her çeşit kabartma 
kartvizit ve mektup başhklara ve bukere genişlettiğimiz mücellithane
de cilt işl&ri çok iyi ve ucuz olarak yapıhr. :;. 

Lastik ve çinko mühürler 75 kuruştur. Çinkögrafi, cilt 
ve diger bütün işler en aşağı fıyatla yapılır . 
Dışarıdan sipariş kabul edilir ve en kı!O:a müddet içinde gönderilir. 

liğinden : ıard•ıı 
k k.. .. 1 in vagoD Jı 

Adana deposuna bir sane zarfında gelece omur er 
35 

tarihin 
tahliyesi ile istifı i~i için açık eksiltme günü 27 -4~9 tılınıttır· 
istekli çıkmadığın<lan kanun mucibi açık eksiltme 10 gun ?;8 tıne ıııü· 

Eksiltme 7 mayı 1935 selı günü s:ıut 16,30 da Aaana ıı e 
fottişliğinde yapılacaktır. 

1 
'z otar•~ 

Şartnamesi işletme c~r baş müfettişliği kaleminde bed~;' 14,ııneY1 

görülebilir. isteklilerin 2490 No.lu kanun mucibince vesaı \ıe 7 ~a· 
hamilen muhammen bedel üzerinden 75 lira sağlamlık a~c~;. 

8 111urt-
. ·· f ttıc:ı\"t>ID 

yıs 935 sah günü saat 16,30 da Adana ışlctme mu e 'J 

caatları . 5367 30-2-5-6 

Adananın 
odalı hane olup şimdi damda yaz· ...., ___ ..,. _________________ _ 

t aları 
kurtuluş mücadele ha ır 

tık bir ve üzeri çinko ,,e tavanı 

bağdadi oda ve 1 su deposu için 
varil ve dam toprak ve 2 inci katta 
3 oda ve 1 sandık odası 1 mutbah, 
ı helA olup tavanları bağdadi ze
mini tahta ve mutbahın zemini 
çinko ve 1 de büyük saloo ve 
elektrik tesisatı olmayıp damın 
etrafı kısmen demir parmaklık ve 
kısmen divarla çevrilmış ve alt 
katta J mağaza zemini toprak ve 
1 mutbah ve l oda olup zemini 
tuğla ve hanenin üst katmın altıncı 
düşen havlu kısmının zemini taş ve 
taksim borulu su tulumbası v" 1 
held l asma, 1 limon , 2 portakal 
ve 2 ufak yeni dünya oğacı şamil 
hane. 

Arşın - 350 -
llududu : Şarkan tarikitım gar

hen Hacı Budok Mehmet ef. Şima -
len tarikidm cenuben mülga Sanayi 
mektebi. 

Takdir olunan kıymet : Dört 
bin lira. 

Artırmanın yapılacağı yer gün 
1at : İcra dairesinde 2004 no.hı 
kanun mucibince 30 gün içinde be
deli ve kıymeli muhcımmenenin 
yüzde 75 ini bulduğu takdirde 6-
6-935 perşembB günü saat 14-
16 da bulmadığı hnlde artırmanın 
15 gün temdidile 22-6-935 ta
rihinde ve ayni saalta ihalesi 

0

ya
pılacağı. 

l - işbu gayri menkulün ar
tırma şartnamesi 6-5-935 tari
hinden itibaren 1519 numara ile 
Adana icra dniresinio muayyen 
numaral!lında herkesin görebilmı>si 
icin açıktır. lltıoda yazılı olanlar· 
dan fazla malOmot almnk istiyen
ler, işbu şartnameyo ve 1519 dosya 
numarasile mcmuriyetimize müra
caat e melidir • 

Yazan Kare ııaylavı ( Esat Ôzgur ) 
'ti 

bu bat:r• ki 
Baştanbaşa hakiki bir suretle yazılan Gayri menkul malların 'I 1 açık artarma ilanı 8 e 1 e d i y e i 1 a n 1 a r 1 

D~ya N~soı · ~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~! bınıherh~lde okuyunuz. ·~ 
·· polil01 

Satış yerleri : Yıldız gazinosu karşısında gazeteler bayu Adana l inci icra memurluğun
dan : 

Mehmet oğlu Cumali efendinin 
Bohzat bey zevcesi Feride hanımda 
alncağından dolayı haczedılen. 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne olduğu: 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki,mahallesi,eokağı,numarnsı : 

Nu. l 
Tarihi : Şubat 935 
Cinsi : Furun maa arsanın nısıf 

hissei şayiası. 
Metre - 313) 
Topu hududu : Şa. tarikıhas ga 

kel Hasan vereseleri iken elyevm 
sabık mahkeme başk4tibi .\lchmet 
Fahri ef. hane ve havlusu ve kıs
men lbruhim Ethem ef. hanesi Şi. 
Fatma ve Mustafa ve Hasan ve Ali 
iken olyom Amerikan hastanesi 
Ce. tarikidm. ileride zuhur edecek 
fazlalık hazineye aittir. 

Nu. 4 
Tarih : Şubat 935 
Mahollcsi : Bucak 
Cinsi : Bir bap dükk4nın nısıf 

hissei şayiası • 
Metre-23-
Tapu hududu : Soğı sahibi senet 

Kirkor verescleri ve kısmen sahibi 
sonet arkası sahihi senet hanesi 
iken şimdi Afşak hanesi cephesi 
tarikiam. ileride zuhur ~clccek faz. 
lalık hazineye aittir. 
Taktir olunan kıymet : Furun 
maa orsanın tenıunu iki bin iki 
yüz lirn ve dükkAoın temamı bin 
yüz ıira. 

Adananın Bucak mevkiinde Belediye nltmda 26 numaralı berber ve 
30,32,34 numaralı bakkol ve 36 nuınnroh lokanta ve müştemiltltı ve 
Kale kapısında 1 /2 benzinci ile 2/4 numaralı dükkAnlar ve Kemer altı 
mevkiinde 188/15 numaralı saa tçı JükkD nı açık artırma ile icara veri
lecektir . 

llüseyin ve Bedestende kitapçı Sadık ve Abuzo.r · 

ihale 11--5-935 cumartesi günü scınt on beşte Belediye encümeni 
odasında yapılacaktır. İstekliler her zıımen belediyo hesap işlerinde 

şo.rtnameyi görebilirler. 

.ıs e11it1" 
Seyhan vilayeti daimi encııtfl 
J r uen : .• • ~.ıe1 lsteklıler ihale günü teminatları le bir Jikte Bela<liye encümenine gel · 

meleri ilan olunur .5351 25-29-3-7 

Dahili hastalıklar tedavihanesi 

ldarei Hususiyeye ait cins ve mevkilerile evsafı sairelerı ~936 fi' 
zılı ev, dükkan ve mağazaların l~·-935 tarihinden .~layıed•Y' ~·~" 
nuna kadar bir senelik icarları açık artırma ıoretile muz•Y d~,, a o rılmıştır. ,. b ıebe Ol ~,Jt 

Şarımıza yeni gelmiş olan doktor Talili, bu kerre lstiklAl mektebi 
1 

J civarında doktor Süleyman Sırrı muayenehanesinde her gün öğleden 

Şartnameyi görmek isteyenlerin her gün hususı °:1u 1 
birlik" ~· 

lüğüne, tulip olanların da yüzde 7 buçuk pey· akçala~ı~~e at oP b 2.6 
günü olan 9-5- 935 tıırihine müsadif rerşembe gunu49

88 
24--'28 

Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ıl4n olunur. 53 . bık• 
sonra lıcıstalurını kabul etmeğe Lıışlamıştır .5104 29 - 30 

1 
Pazar ve salı günleri fukarayı parasız bakılır. No. 

~-----------------------·----------- ! 1 mucibince 30 gün içinde bedeli ve tolebi diışer. 2 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 6 - Gayri menkul kendisine 3 
ioi bulduğu ~takdirde 6-6-935 

1 

ihale olunan kimse derhal veya 4 
perşembe günü saat 14 - 16 dıı verilen mühlet içinde parayı ver· ~ 
bulmadığı halı.le artırman.n 15 gün mezse ihale kararı feshoJunarak 

7 
temdidıle 22-6-935 cumartesi kendisinden ovvel en yüksek tek· 

8 günü ayni saatte ihalesi yapılacağı lifte bulunnn kimse arzetmiş oldu- 9 
1 - İşbu gayri menkulün artır· ğu bedelle almağa razı olursa ona, 10 

ma şartnamesi 6-5-935 tnrihin- razı olmaz veya bulunmazsn hemen 11 
den itibaren 801 numnra ile AJana on boş gün müddetle artırmaya 12 
icra dairesinin muayyen numa- ç.ıkarı~ıp en çok artırana ihale elli- 22 
rasında herkesin görebilmesi lır. lkı ıhale arasındaki fark ve ge- 23 
için açıktır. ti Anda yazılı olanlardan çen günler için % 5 ten hesap olu· 24 
fazla moh1ınat almak isti yenler tişbu nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 25 şartnameye ve 801 <losya nu- hükme hacet kal".Ilaksızın memu- ı 12 
marasile memuriyotimize müracaat riyetimizce alıcı<lan tahsil olunur. 133 
etmelidir . Madde ( 133 ) 34 

2 _ Artırmaya işlirAk için yu . Emvali gayri menkulonin yukarıda 35 
karıda yazılı kıymetin % 7,5 nis· gösterilen 6 - 6 - 935 tarihinde 36 

Bedeli ·~ EmlA.kin Lira ~· 
Cinsi Mevkii 
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Yağcami civarı 

" 
,, ,, 

,, " 
" ,, " 
" 
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ıoo 
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16 
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2.4 
6 

t5 
30 

J40 
ı40 
140 
100 
26 

2 - Artırmıya iştirak için yu· 
karıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
oisbetinde pey akçasilo ve ya 
milli bir Lankanın teminat mek· 
tubu tovdi edılecektir. ( 124) 

Artırmanın yopılocağı yer gün saat 
lcrıı dairesinde 2004 No lu konun 

betinde pey akçosile veya milli Adana 1 inci icra memurluğu· 69 
bir Bonkonm teminat mektubu odasında işbu ildn ve gösterilen 
tevdi edilecektir . ( 124) ortırma şttrtnamesi <laiı esinde satı- " 
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,, " 
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,, 

300 
300 
JJI 
ıOO 
405 
3()0 
501 
136 

______________________ ....... 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla 

diğer alAka<larlerın ve irtifak hak. 
kı Hhiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını huıııusile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilAn tarihinden itibAren 20 gün 
içinde evrakı müsbite1rrile birlikte 
memuriyetimizc bildirmeleri icap 
eller. Aksi halde hakları topu si. 
cilile sabit olmadıkça satış bede. 
linin paylaşmasından hariç kalır
lar • 

4 - Gösti!rilen günde artır
mıya iştirak edenler artırma şart
namesidi okumuş ve lüzumlu ma
ltlmatı almış ve bunları temamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve 
y:t satış istiyenin ulacağına rüc· 
hani olan diğer alacakl&lar bulunup 
ta bedel bunların o gayri menkul 
ile temin edilmİ§ alo.caklarının 
mecmuuodan razloya çıkmazsa en 
rok artıranrn taahhüdü baki kol
:ııok üzere artırma 15 gün daha 
t dit ve 15 ci günü ayni santte 

n l"cak artırmada bedeli satış 
'f{ll pı .. .. . ı 
-: a . nln tılocalloına ruçhonı o ap 
1s.ıye rc, , k 1 diğer aıocaklılarm o gayrı mefl u 
j)p temin edilınis .alacokları m•;c-

muundan fazlaya ~·ıkmak şartile 
en çok artırana ihale edilir. Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale ya
pılmaz . Ve 2 inci artırmnda da 
kıymEti muhammoncnin yüzdo 75 
ini bulmadığı lıalJe 2280 10.lu 
kanun mucibince satışın 5 sene 
tecil ve her sene nihayetinJe bor
cun maa faiz yüzJe yirmisi ödene· 
cektir . 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal ,.e ya 
verilen mühlet i~·inde parnyı ver
mezse ihalo kararı fesholuııarok 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle olmoğa razı olursn 
ona, rozı olmaz, veya bulunmazsa 
hemen 15 gün müddetle artırmıya 
çıkarılıp en çok artırana ihale edi · 
lir. lki ihale arasındaki fark ve ge
çen günler için yüzde beşten hesap 
olunacak faiz ve diğer zararlar oy
rıca hükme hacet kulmnksızın me
ınuriyetimizco alıcıdan tahsil olu · 
nur . Madcle ( 133 ) 

Emvali gayri menkulenin yu · 
karıda gösterilen 6-6-935 tori· 
hinde Adana 1 inci icra memur
luğu odasınca igbu illln ve göste
riltm artırma ıartnamel!Iİ dairesinde I 
satılacağı il4o olunur. 5380 

,, ti " " 3 - lpo\ek salıibi alacaklılcırla !ocağı ildn olunur . 5382 18-19 ,, 
diğer olAkadarların ve irtifak hak- -- o· . 

1
20-21 Dükkan ve hane 

kı sahiplerinin gnyri menkul üze. iŞÇi 'BilA kahvehane 
rindoki haklarını hususile faiz ve M N d y 128 ~ı 

e 'ım urtman 1 • u ağaza masrafa <luir oltrn i<ldialarını işbu • 

1 

Bıld beş odalı medrese 

Taşçıkan civarı 

,, ,. 
Karşıyaka 

,, 

ilAo tarihinden itibaren yirmi gün ,, DükkAn 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte Yeni Otel karşısında o~:tığım 13 <lükkAn 
memuriyetimize bildirmeleri icap diş muayenehanemde saat 6 dan 14 
eder. Aksi holde hakları topu si- 21 re kıı<lar hasta kabul ettiğimi 

1 
bilA 

,, 

cilile sabit olmadıkça satı§ bedeli- ve tedavi ve <liş imali husosun<lcı 
36 

nin paylaşmf\sından hariç kalırlar. muhterem müştoriİerime azami 

,, 
,. 

4 - Gösterilen günde artırmaya teshildtı gö3terdiğim gibi cuma 
iş\irak eclenler artırma şartname- 1 günleri fukara için tedavi ve diş 
sini okumuş ve lüzumlu malnmatı çekmek beleştir .5228 
almış ve bunları tamamen knbul 13- 30 
etmiş od ve itibar olunurlar. ..,-------------: 

65 Çinko mağaza 
bild hane 

u iki odalı hane 
,, dükkan 
,, beş odalı hane 
,, bir odalı ,, 

Nacarun 

il 

Kapalıçarşı 

" Saathane civarı 
Keçeciler çarşısı 

Abidin paşa ca<ldesi 
Karosoku 

istiklal 
Köşkerler arastası 

Ziraat bankası arkası 

lcadiye 

t5 
71 

117 
J4 
ıs 

24 bı•' 
ıs del,. 
90 ae 

25 
71 
25 
ıo 
ıs 
so 
20 / 
~ 5 - Tnyin edilen zomon<la gııy- kiralık eV 

ri menkul Üç defa boğrıldıktau son 
ra en çok artırfına ihnle edilir.An
cak ıırtırmo hedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş bf;şini bulmaz 
''eya satış istiyenin olacağına rüc
honi olan <liğer r•lacaklılar bulu-

Kolordu civarınıla Buğday pa
zorı karşısındaki evimi yazlık icin 
icara ''ermek istiyorum . tutmak 
istiycnler gelip beni görsünler . 

-------------------~k~eşYa ~ t 

müzayede ile satılı .1189111~~ 
f b''" ·~ıtl 

nup ta beılcl bunların o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alacoklaıının 
mecmuundon fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın taohhiidü baki kol -
mak üzere artırma onbeş gün daha 
tomdit vo orı beşinci günü ayni 
saotta yapılacak artırmada , 
bedeli sulış İsteyenin olocoğına 
rüçhanı olon diğ" r alaçoklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala . 
coklorı mccmuundan fıızlnya çık-

mak şortilo en çok nrtırnna ihale 
edilir. Böyle bir bedel eldo e<lil
mezf!O ihole yapılmaz . Ve satış 

Moh~bei hususiye müdürü 
Kcinl Akglin 

Büriicek köyündeki Çağşak 
mevkii tekrar icara veriliyor 

Bürücek köyündeki Çağşakta 
bulunan kahve ve büfe mahalli 
eski müstecirin şortaameye riayet
sizliği <loloyısile tekrar açık aa tır . 
ırnı ile icara verilecektir . Talip 
olanlor mnyısın dokuzuncu per
şembe giioü akşam üzeri saa1 yedi 
buçuktıı Tuhir Pamukçunun Yeni 
Uami civarındaki evine gelmeleri 
ildn olunur,5374 3-3 

Ziraat bankası Adana mensucat 8 ıı o0 'brı_, 
a ~ıayısı ·ıe i• 11 

Fabriknmızda bulunan eski ve kullanılmış eşy 8ure&I ,,tı 
pazar günü scıo.t ondan on yediye kadar açık a~tırdl: saatlercl:.~tıt• 1 
JıılıilinJe satılacaktır, Eşyanın temomı ayni güode:adl oıoıı•1110ı· 1 
moJığı taktirde müteakip günlerde müzayedeye karyol11• 

1 - Kullanılmiş kane~, sandalye, masa, Jolep, 
tak ve yorgan çarşafları ve saire : 

2 - Demir ve talıt'a yoğ ve boyıı fıçıları. 

3 - Tek atlı araba koşumu . i 53S2 
4 - Bayanların binmelf'rine mahsus at eğer · 


