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l Yarın aat on d örtdC' ikinci top· 
lan tısını yaparak burçc} i müzakere 

eclecektir. 

~ tonuş 
--- -

lngiliz, Fransız heyetleri C. H. partisi Dekan Fuad Köprülü 
tre u 

;.Q~a vardılar ve darakda Muso· 
~ •nr tarafından karşılandılar 

Dördüncü büyük 
Kurultayı g Mayısta 

toplanıyor _ .,.._.,..__ 
Paris ÜniversitesindeAnadolu üstüne 

üc önemli konlerans verdi ve: 
• rans 1l gazeteleri şark misakının suya 

düşmüş olduğunu yazıyorlar • 

Ankara : 10 •(A.A) - Cum
huriyet Halle partisi genel baş -
kanhğından : 

( Bildirig ) : Cumhuriyet Halk 
partisinin dördüncü büyük Ku· 
rultayı 9 Mayıs Pcrşenbe günü 
saat 15 de Ankarada Kurultay 
kurrc ğında toplanncaktır . Paı ti 
n"zamoawcsinio 24 Uucü madde
!;İ n t· uy arak bildiririm . 

Oğuz Türklerinin Anadoluda niçin Os
manlı devletini kurduğunu anlatfl .. 

11! 

~Qr 
Soı fooa 9 " .. d•n oruşmelerlne ail bir i11llbu : 

ııaga ; Polonya lıariciye nazırı Ilel'k , <lcvlc ı reisi l\1oscicki 
L l 0 d ve Lorıl Eden .• 
""' tı r• ~ t~ildi .= 10 ( A.A. ) - Ha- tekabil yardım ittifakı akdi için 
~~ılıy~oe göre yarın Stresa• Lctonya; Litvanya ve Estonya hü-
C\~'i ;'le ol:ın konferans kumellerinin fikirlarini istimzaç 

lr. •zar akşamı bitire· etmiştir. 
''r,~d Zannoluoduğunı göre yeni 

Cumburiyet Halk partisi ge-
nel llaşkınt · · 

Kamal Atalıi rk 

Türk dili 

Tetkik cemiyeti genel ka
tipliğinin bir yayımı 

Ankara: 10 ( A.A) - T. D. 
T. C. genel katipliğinden : 

Patis : 10 (A.A) - hususi 
mubabi imizden : 

Pa i ı- ü u iveısitesinde Türk 
tetkik mcrkt> Zi 'lde bu yıl i çin ta· 
sarlanan bir !!ıTa kOnferaıı~, ede· 
biyat f.ıkült emizio _D kanı Ji'uad 
Köpriiltlnün hirhir ardır a verdiği 
iiç konferansla bitmiştir . 

K<>prülü, 13 ve 14 iincü yüz 
yıllarda Anadolu Türklünün yük
sek ve olgun varlığını anlatan bu 
üç korıf er ası ile bizim orta çağı
mızı aydınlatması bakımından 
çok önemli ve batı bilgi acunu 
için de yepyeni görüşler ve belge· 
ler , (vrsikalu) getirmi§tir . 

Birinci konferanc;ında Fuad 
Köprülü Osmanlı devletinin ku· 
ruluşu üzerinde şimdiy~ katlar 
doğu ve batı tarihcilerinin ileri 
sürdüğü uyları , (fikirleri) ğözdea · 

gt>çirilerek hepisioio nasıl masal· 
Jara , Türkler ve Türk tarihi 
için yiiz y1ı (ar<lanberi iürrgelen 
yanlı~ düşüncelere dıyandığını 
anlattı . 

SoıırP, bu ara;.tırmalar için 
oasıl hir yol tutulması gerektiği· 
ni göstertrek Osmanlı devletir.i 
Türk tarihi genel çevresi h,:inde 
ve Anadolu Selçuk tarihinin bir 
süreği olarak almalıdır ; dedi . 

Bu hususta bugüne degin 
kimsenin asığlanmadığı ' kaynak· 
lar nelerdir ? Ana çizgilerile sı

raladı . 
İkinci konferansında 13 üncü 

yüz yıldı ve 14 üocü yüz yılın 
i lk yarısında Anıdolunun yakın 
doğunun ve doğu A' rupasının 
tarihsel durumunda toplu bir ha· 

- Gerisi ikinci flrlik.de -

' ~ı,;oa)d ile Saymen bu- itilafın ana hatları muvkkat li'ran-
ıı... ~tt eden sonra Tayyare ile sız - Hus itilaflırıom uulırmı 

1
' Ulus ,, gazetesinde ve on

dan alınarak bışka gazetelerde 
Osmanlıcadan Türkçeye karşılık· 
lar klavuzu listelni için ôr erge • 
ler gelmeye başlamışhr . Ancak 
bu önergeleria bir çoğu başkanlı· 
ğın bildirdiğinde gösterilen yolda 
yazıhnamaktadır. Sıralama:iı güç· 
lüğe uğramamak için su noktaları 
bir daha lıatırlatmak isteriz : 

---------------------------------------------------
~l)•d •cefıur . Malcdonald benziyecektir. 
~- b,ı 111 önce avam kamara. Strtsa: 11 <AA.) - Fransız \4 dO.•r bulunmak üzere vık- Murabhas heyeti saat: 22,25 le 
~ tc•iinl ümit etmekte· buraya gelmiştir. Flanden ile Li-
~I lıle,· val istasyond• Mussolini tarafın· 
,~ ~ 1 bak1nı Ceaevreye dan istikbal edilmiıtir, l\lussoli-

'"-0•bleyio feylcalAde top- nioio beraberinde bir çok zevat 
~ ~ nlunıcaktır bulunuyordu. 
'"""' '•· 10 · ltaJyan hükumet başkanı ile ~)dile C (A.A) - Mak- Fran~ız devlet adamları arasın-
""- ~e il on Saymen öğle vakti 
·~ ~ e p • daki telaki ·çok samimi olmuş-

trııı e 0 arıse hareket ede - 1 ·~, ~•d•n da şimendüferle ur .. Flanden ile Laval berıheıio-
~d&ftlitıa~"arrı edeceklerdir. ele Mussolioi olduğu halde kendi. 
-._ e l>op~1!0 (A.A.) - "Gazet- lerine ihtiram rasimesini Hı .et 
ı ........ "" '' Stresa konferansı · miş olao askeri kıtaatı teftiıı et-
L_,,~ ... en . . h . :. 
~ •t,& ıstı zari mabıyette mişler ve bir müddet daha Duçe 
L;h hı !)IQı Al k 
"fı t hq mınyayı . arıı ile görüıtükten sonra istasyoodan 
h.. ~ ... •d 

1 
ak akdi de mevzuu- ayrılmışlardır. 

'"'ııı· 1i•d 
~ile 18tcdi·" 1 ve fakat Alman- - Gerisi iklnciflrlikle -
'" ~.~11• ~ibi hareket etme • -----

"~~it. Cdıhniyeceğioi bildir· 
~ \Jf-QI Amerika hükumeti L. t,1 . ._ J>a,, ı 

1 -Her söz için gelen öner 
ge!er bir arayı getirilerek komis · 
yona sunulac·aktır. bunun için her 
söz hakkında: ki onerge ayrı bir 
kağıda yazılmalıdır. 

2- İleriye sürüleo karşılığın 
klıvuzda yazılı olanın yerine geç
mı§ mi yoksa onunla birlikte bu· 

nun da alınması mı istenildiği bil
dirilmelidir . 

Y aloız Konulmuş karşılığı 
beğenmemeL: yolundaki yazılar 
üzerine bir ş~y yapılmıyıcaktır • 

Gönderilen önerge komisy.:m· 
ca gözönüne alınabilmek için 
o söze her halde bir karşılık ileri 
sürülmek gerektir . Önergelerin 
bu yolda yazılmasınt bütün dil işi
ne ilgi gösteren Yurddaşludan 
dileriz . 

Bir yayım 
~-~ '''i l!l •zctesi Almanya 
~~~t O)a~:;inin daima en iyi Harp edecek davletiere Yunanistana gidecek 
tici • ttıeaa1• .'

01 
ve fakat bu silAh satmıuaca k t ı 

\ı_. dı h'ı ıuo yeni malumat J yo cu ar 
il "ll't ' '••s d .. •--,.,,~'dilen tab ayanarak sevk Vaşington : 11 (AA)_ İyi Ankara : 10 ( A .A ) - Tür· 
~ ~, ~Clb ede a .. ~i~attın sonra malumat alan mabafılde Reisi- kofis reisliğinden : 
l_ ti ti•: lo Cegını yazıyor. cumhur Roosveltin ayın meclisi Yuoanistana seyahat edecek 
'rt~"-1 8 (A.A.) - Flıoden mnbimmıt er.cümenine yapılan Türklerin beraberlerinde götüre· 
~ t et:.•1

1 
9.30 da Sıresaya bilecekleri adam başına 7500 ı1a:._ •ti ..... ı, erd· ve mubaıip devletlerin silah sa · 

~-..,'- .... lo ır. tın almak maksadilc Amerika da drahmilik takas bonolarını Tür· 
°'ı ~,, g,~A· (A .. A) - "Pöti Pa· k · ki · · ·k 1 kiyıde kambiyo müdürlükleri ı. . ""'Cle y: pma ıstiyece rrı ıstı raz aran 

Radikal sosyalistler 

Fransan ın RuS)'U ile anlaş· 
masma taraftar bulunuyor 

Pıriı : 10 (AA) - "Le Jur· 
oal,, gazeteainin y•zdığına göre 
Herriot ile kabiuenin radikal soı
yalist azasının çoğu, Fransa ile 
Rusya arasında askeri bir muka· 
velenameye istinat eden bir mu
karenet siyaseti takibine taraf
tar buluomaktıdırlar 
Diğer taraftan nezaretsiz nazırlar 
dan Louis Mariniu başkanlığı 
altında bu siyasete muariz bir 
gurop teşekkül etmiş olduğu söy 
lenmekle<lir . Bu gurubun bu mu· 
halefetinin Brest L itvosk mua 
hedesini imzalamış olanlara karşı 
hissetmekte olduğu itimatsızlıktau 
ileri gelmekte olduğu söylenmtı!k 
tedir. 

Maamafih bu gurubun Roma 
itilaflarına sadık kalmoğa azmet· 
miş olan Lavalın noktai oazaııoı 
bazı ihtirazi kayıtlar)• kabul et
meye amade olduğu beyeın edil
mektedir . 

Prusya başbakanı 

General Göring artist Em .. 
mi ile evlendi 

"1~. '•tla, a~' Stresada açık ve reddedilmesiue dair olnn teklifle tarafından pasaportlarınada kay· 
~At '0rrıasını istemek- ri tasvip ettiği beyan olunmak- dettirmeleri ve Yuoanistana var· llerlin : 10 .(AA) - Prusya 

~-t~>. 'ltı:ı tadır . dıklarıada da takas bonolarının ba§vekili ve bava iıleıi bakını 
"~ıl" L " gazeı · 1 E · S ı...~ı, Qir esı Fransanın Bu teklifler meyanında muba- numara ve kıymetlerini Yunan Ceneral Göıiog i e mmı on· 
°'d ~•~e ~o~ ıafbalı bir mu· rebe yapılmakta olan sahnelere gümrük mtınurları vasttasiyle pa nemaomn evlenmebri bugün be-

Sovyet tayyarecileri 

Memleketimize gelmek 
üzere Moskovadan 

ayrıldllar 

Moıkova : 11 (A.A) - Türk 
tayyare kulübüoün dav.eline ica· 
bet ederek Türkiyeye gitmekte 
olan maruf Sovyrt plaoeristleri 
Ossoaviacbim , .:Serge , Anoklıi· 
ne , Miclıcl ve Homaoov dün O. 
de11da vapura biomişlerdir . 

Hepsi de dünya rekoı lan kır
mış olan kimselerdir ·2Bunlardın 
Anokhine Tas ajansının bir mu· 
lıarriı ine beyanatta bulunarak de
mi~tir ki : 

Yapmakt11 olduğumuz seyaba. 
tin gayesi Türk spoıcularJ ile 
tayyarecilerine Sovyetlerio pla· 
nerizimini göstermektir . Bizim 
Türkiyeyi ziyaretimiz Rus ve 
Türk sporculara araaıodaki dos· 
tane münasebetleri ileride daha 
ziyade kuvvetlendirmeğe yaraya
caktır . 

Türkiyeoio spor tayyarecilik 
hareketi ile Sovyet tayyare ku · 
lübleıi arasında çok sıkı bir te 
mas vücnde getirmeği vazife bi· 
liyoruz . 

Aookhine ile Romanov Sov· 
yet Husyanın planerizm ve pa· 
rıaşutiziminin iuki~sfına gösteren 
resimlerden mürekkeb allıümleri 
hamil bulunmaktadırlar . 

Almanya lıt t 0ldu1' 
1 

ul ettirmek ni gitmek istiyecck olen Amerikalı saporllarına işaret ettirmeleri 80a- lediye dairesinde ve Protestan ki 
~ ısuou" . d 1 8•fL .ı .ıatıbbar ediyor· vatandaşların pasaportlarının vi~e radan güclüklere ugw ramamaları lisesinde merasimle h:sid e i - B 1 • d 

~ td q•1.1a u garn~t3n urumunun 
k ~ L •tıı,tı" llıukavelenameyi edilmemesi de vardır . 1 

için lazımdır • • miıtir . d . fd 
'1 Q'~ " uı ---------- eg" ışmesine tara ar ~I '~li·· u~ar kurumu- ~·~--------------------~~~~~~~----~--~~~~ ~ 

-- Irak kralı 
Parlementoyu bir emirnu 

me ile dağıttı --- -
Bağdad : 10 (AA) - Kral, 

parlementoyu feshetmiş ve yeni 
intihabat yapılmasmı emreyle
miştir . Bu kararın saiki parle · 
mento ile nazıı lar arasında biç 
bir veçbile tf§riki mesai imkio 
mevcut olmımnsıdır . 

Fransız 
, . . 

~sı 

Cumur reisinin baş 
-kanlığında bir todlan 

yaptı 

~· 
Paris : ı O (AA) - İyi malü 

mal almakta olan mahafılde be 
yan olduğuna göre dün Reisi 
cumhurun riyaseti alhnda top 
laomıs olan bakaular meclisi A 
manyada mecburi askerlik hizın 
tioia yeniden te~isi üzerine Fran 
sa hükumeti tarafından ulusla 
kurumu nezdinde yapılmı~ ola 
teşebbüsün esbabı mucibesini g
tcren ve Laval tarafındın tanzi 
edi\mi§ olan mubtuayı tasvip et 
miştir . 

Bakanlar ayni zamanda La\ a 
lın uluslar kuruı~u konseyine ve 
mek niyetinde olduğu karar su 
reli projuini de tasvip etmitler 

dir . 
Nihayet bakanlar . Tuna mi 

sakı meseleıini de müzakere et 
mişlerdir. Bakanlar söylenildiği 
ne göre bir devletin dahili işle 
rine müdahele mtfbum•nu sahi 
surette tefsir eden bir formül b 
muşlardır. 

Uluslar ekonomi 
kurumu toplandı 
Ankara : 11 ( A.A) - ulus 

lar ekonomi ve arttırma kuru 
munun genel toplantısı ba 
kan General Kazım Öz Alp'ı 
başkanlığmda yapılmı~ ve kon 
grenln 25 isan 1935 Perşenb 
günü saat JO da ıerği evinde to 
lanma&ı onalanmı§hr . 

Aksarayda zelze'e old 

Aksaray : 10 (AA) - Dü 
ıkşım saat 19:20 de iki saniy 
süren bir yer ıatsıntısı olmuş 
tur . Zarar yoktur . 

Trabzunda 

Sis yüzünden güneş 
görünmüyor 

Trabzon: : 11 (AA} - Bir b 
tiidRnberi devam eden keıif bi 
sis yüzürıden ıehir ve köylerd 
güneş gözükmemektedir . • Soğu 
tın ve sislen n. "' 11V•lerin ve fık 
dık mabsulllnü .. e ~ düğ 
söyleniyor • 

Malatya vilAyet .bütçe 
onandı ~:~iği,:•~e tabiolmaıarı 1 Gazetemı·zı·n 1 Londıa:ıocA.A>-lyi ıı •. 

\ı~ tt 8afb•'J ~Decektir. her alan mahafil Loodnnın Al- Mıl•tya : ı ı (AA) - Vilaye 
'\"._:aY.11•' kr,ılıklı yardım )l h • manyının eski müttefıkleı ine as · genel meclisi son toplantısın 

t, it, tkdr~. hususi muka · Çinkografi atölye Ve mÜCe İt &DeSI ktri statü müsavatını prensip iti· yaparak dağılmıştır. Bütçe 490 
11 ~ loı .. b .. ld k d L ınunıkün kıla· ariyle tammaga o u ca ama e 000 liradır . 
) q ~-----------·--------~-\./'il il d bulunduğunu b!Jnunlı beraber Bul· Uşak : 11 (AA) - Vali v 

.~ ... ~ ~tı 1 Pa . • k b t ~~ Çtlk ı''q ,, gazetesi Çinkografi işleri ' damgalar ve lastik mühürler, her çeşıt a ar ma garistanın coğrafi vaziyetinin bu· nafia .baş mühendisi şehrimize 
~d, ~~-•8eb:ta§ına arass a<la kartvizit ve mektup başhkları ve bukere genişlettiğimiz mücellithane- suıi müşkilatı ihdas etmekte ol- gelmişler ve ilkbahar inşaatına 

~-~it •tılb h!e~ .. ~olı)ısiyle duğunu hildiriyor . bıtlınmak üz~re emir vermişler· -,.._t ~ •. ırlıgı vücude de Cilt işl&ri ÇOk iyi Ve UCUZ Olarak yapıhr. Bu mabıfiJe göre Bulgar as· dir. 

~"'ıı.t 01 
bulunmakta· h I k Ç k f it keri kuvvetlerinin her türlü tez. Uşakda zirai kredi 

~\ t t•: ll Lastik ve çinko mü ür er 7 5 uruştur . in ögra i, ci . yidi Türkiyeoin itirazlarını davet kooperatifleri 
~--~'lei lA.A.) - •r d L 1 f ti 1 edecek ve Türkiye Çanakkıle-
'tl\~ ~ı~: rıazarao Sov;~t Ve İger lJÜfÜn iŞ er en aşağı ıya a yapı lr · deki gayri askeri mıetıkı rejimi- Uşak : 11 (A.A) - Ziraat 

"l'ed 11Y• ve 1 b nin huzusi bir tarzı :halle bağlan · , Bankasının 22 ziraat ikrazat koc 
Yt • de<t.J · ... , istan Dışarıdan sipariş kabul edilir ve en kı~a müddet içinde gönderilir. 

ttaı, it : ouş olan Şark 1 mak icıb edeceği mütılaa~ında · peratifi senelik koo:rrelerini yap-

~~ ~ıcak mü · ~~~~~~~~~~~----~·~~~~--~~~~--~----~~--------~~~~~~ bulunmaktadır. ' tal~ .Köylü memPundw • 



Türk Sözü 

~---------.·--------~~ 

Tataresko , sözleıire devam 
ile mali sı·labın temamıoı teşkil 

edeu hJdcc dtnldeımtsinin i 
çiude Lulunulan yılda tahakkuk 
cttiıılmrsi çalışacağını hükfıme · 

tiu bu maksadla lıüuc .. y<" içir.,lc 
ki bütün vez felf'ı i gijzdeıı ge~i· 
rccek fuzuli olan ve hatla y .. p.l 
masmdnn -..;ıekid lmesi iın~finı ol 
mıyan bir tGkırn ıııesraflarırı c.Ja 
kaldırıldığını ş'mcJiyc k dar hü
künıctce bu kadar büyük t ıısa r 
ruflur yapılmadığıııı işnrı 1 \'f' hü
kumetin memur kv•lıolarıuc!n vr 

masraflcırınfla yaptığı lıu hısc r 
rufların t,5 milyar ley tul\~ğunu 
söyliycrck sözii nıcm!e~ct müda 

f 1 ;çin ihtiynrı ıaru11 oları nın 
aas .. k' 
fi a grtirmiş \ ' C demıştır · ı : 

ıa ar . . 
Biz sulha susamış bır u:ı.llc 

. 'Ta ' bi idealimiz tabaKkuk 
ız. rı . ,· 
r ııni~tir . Kimseden bır f'} ıs 

Macaristandaki intihabat .. 

Bilindiği üzere MecarisUlrıda Parlamento s eçi mi Laşlamııtır . Bu 1 

ıeçimde da Gömböş lıükümeti ekseriyet kaznumıştır . j 
Yukarıki resim Budapeştcdc bir seçim yerinde 1 balkın rey verişini 

gösteriyor • 1 

-------~-
Bu ay i~:j .ele !;;Chrimiı. le yu 

p :.ıcak o' .. n flkl)alı ,ı r A ı k oşıJ!n 
ırn aid proğ ;:nı l" ik urniydcı 
tliiuc k:HLu \ i fiyt·tinı:z.,. gi) .d r l 
ıııcm'ı;-t'r . 

,, . ' ... , .. . 
1 nl l Ş VL· ısa l !'( <'UlllCfııı.ı· 

ı; kilen tel y;ız 1 ırına l!a ~ mıl y.
knılı-ır lıir c v--p gdmrmiştir. 

Prnğram ve ik•amiyeniu ü..,ii-
nıiiı. Jcki lı .. fta gc>ndcrilt.c~ği 
umuluyor. 

.Mamafih koşucular lıer gün 
nt !arıyla idmıolarıoa dcnm tt 
mcktedirlcr. 

. lıl''~·> 
fildliıı• ~ f"'J 

"Ç l'k L:ı~vao ,, b•' Almau dt!\let Denıir yolları e ı 11'" ;;-0111.Jı 
l · ·k· ·atak "'rı ıir Tiren tertip ctwiıtir. Bu katarda ı 1 Y 

~ Vağonu ve iki Alet vağonu vDrdır. österi1°
1' 

-- R,ımimiz:opnatörleri Tirepde çalışırkcıJ g 
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tJ1iı~us~ı!!!!!!a r!!!!!!a!!!!!!r"""a"""s"""ı !!!!!!!!!! ..... G .......... ; r"""e s"""u"""'n~y o"""'ı u"""n_d_a~s"""'!'e ..... y h ..... a .... n-.....v , ...... , a ...... y...!e...!t ,=. d~a=i m~i ..... e n"""c ..... a"""m"""e"""n"""'; n"""'a"""'e!!!l!!!ln ..... ı-t!!P!l!!!!!l ... A-.ı!!!!!s"""'rl- sinemada 
~llSaj b" 1 

urosu Cenevre- - İkiııcl flrliklen arlan -

Ordıı 'yu nihayet gaybettık . Oııu 
gaybctmemizle beraber . Giresu· 
nun karşımıza çıkması bir oldu · 
Gittikç o yakl 'Şan Giresun diye
bileceğim ki : Samsun ve Trab· 
zondan sonıa , Karadenizin en 
büyük kenti ... 

1-Adanaıla hüki1met konogında Daimi encümen riyaset oJası ve 
kalemi, umumi meclis salonu ve halk müracaat bürosu inşnsilc bunlarla 
alil.kalı diğ·~r tadil/it ve tesisat ( Oniki bin ) L keşif t;ıtarı ile eksiltmeye 
konulmuştur Bu işe ait evrak vo şartnameler şunlardır. 

c de toplanıyor. ı 
ı enıvr . 10 

~rı 1
1ıa1 "' e · ( A.A )-Uluslar 

• i · "'tsai b" 
1ı • ıı Yar uıosunun idare mec 

lı ııı 70 . . 
ihi' 1•cakı ıııcı toplantısına baş 

tıı ır . f\ k 'Ik f c ıııe 1• ıxıerı a ı de a ola. 
,.~ ieı Jl.,.c ıse iştirak edecek , Sov-

1'tıkti7• da bir müşahid gönde· 

"1tcli~ b .1 iut ola 1 bassa bütce ile meş· 
Cıkhr 

B f:etemenkte 
akanı--:----

~~r~ıe ?r bornb:ırduman tay· 
~ıı' tı alınmasını istediler 
. I' lıı kL ...__ 
' · '•~ııı 0 ııoJıxı ; 10 (AA) - Do
li ~ ' Ve h 

1
1blırı hü ~va kuvvetleri baı ,, 
1 tıı,k b kuıxıeıe bir muhtıra 
;•ı1J, 1 i 'tncn bombardıman tay-
1'dir. satın alınmasını istemiş-

~~·---
~llda sebze fiatları 

it )(•bık ____ _ 

lh ıo kilosu 17 5-25 be 
)ı" -20 s . ' ' •'•k ıs • emızotu 20, taze 
~~ -20 kuruştur. 

"dak; t'f .. h ı v ı us asta ıgı 
S· 

ıu 11 tııbe ı· ~ Ud, 01 ~ 1 kazasının Kiin kö· 

~ 1~1'iı ~~~? hastalarda tifüs 

t ilı dok~oruloıesi üzerine Saim· 
IQ to · 1 ~ ~n 01 rıy c bir 11hhat memu 
~t,d ah go"nd 'Jd'" ~ a,i . erı ıgı ve yapı· 

)• 'e ba uauıterıni bizzıt gör· 
ıj"..kıdar stnlık tamamen bitinci 

11~Yetiııı· orada bulunmak üzere 
r..'~tt 1 ~. Rıhhıt ve içtimai mu
'Qh• llıud" 
!i~·~ddioio dUrü doktor Hüsnü 

q or,y c geçen Perıembe 
ı1 lıokı ' lllltiğini ynmıştık . 

ld o, li" 
!..ı ·• Luı u9nü Muhiddin el'an 
~~ı· \in oı kt ııiyJ a a ve hutaların 

e uğra~ıxıaktadır . 

.'\lahimya ! burası fındıkcılı 
ğımızıo ana yurdudur .. Riva 
y.tlere göre , Giresun , bizde ilk 
fındığa ilk menşe olmak ~erefini 
kazanmıştır . 

Fındığı , Giresuna ilk öııce , 
İbrahim adıada biri getirmiş ; 
ve fıııdık bu memleketten pek 
hoşlanmış olmakla eo değerli 

ürünlerini vermeğe başlamışhr . 
Daha büyük biJ ginler ise , fındı · 
ğın ilk yurdunu doğrudan doğru· 
ya Giruun olarak göste,mrkte· 
dirler . 

Gr-rçek , bu günkü günde 
memleketimizde en iyi fındık , 
Giresun da , Giresanun Bulancık 
nabiyeıinin Ayvası! köyünde ye
tişmektedir . H~ttii , bu yüzden , 
Giruunlular arasında : ( fındığın 
kapitalı Giresunda , sarayı Bulan· 
cık da , tahtı ise Ay' asıl köyün
dedir !. ) sözü pek mrşbur olarak 
geçtr, 

Ragıp Mano,lj/u 

Yaralt çocuk öldü 

Tren çarpma~ı neticesinde ba· 
şıadan ağır sureite yaralanarak 
tedavi edılmek üzere memleket 
hastahanesine yalırılmış olan Tar
ıusun yenice köyünden Hasanın 

iki yaşındaki kızı Fatmanın basta · 
hane öldüğü bış tababetten cum· 
huriye! müddeiumumiliğine bildi· 
rilmiştir . 

.\ ) - Eksiltme şar lnamesi 
B ) - Mukaveloname projesi 
C ) - Husu~i şartname 

D ) - l{eşif hültlsa cetveli 
E ) - Proje resimleri 
F ) - Umumi şartnanıe 
isteyenler bu evrak ve şartnameleri (60) kuruş mukabilinJo Seyhan 

Nafıa başmiihendisliğinJen alabilirler. 
3 ) - EksiltmP 935 senesi nisanının 18 nci perşembe günü saat on 

birde Vılılyot daimi encümeninde ihale edilecektir . 
4 ) - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 ) - Eksiltmeye girebilmek için dokuz yüz lira teminat vermesi 
ve Nafia başmühendisliğinden tasdiklı ehliyet vesik11sı ile Ticaret odası
nın içinde bulunduğumuz seneye ait vesikasını göstıırmesi IAzımdır. 

6 ) - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev· 
vel VilAyet daimi encümen reisliğine verilecektir. Posta ile gönderile· 
cek mektuplar nihayet üçüncü mııddecle yazılı saate kaJar gelmiş ol
ması ve tış zarfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması Jıızımdır . 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 5154 29-2-7-12 

--------------------------------------~ 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden 
1)- Adana koşu yerinde yapılacak Tribün inşası ( 9793) lira ( 37) 

kuruş keşif tutarı ile eksiltmeye konulmuştur 
2 ) - Bu işeait evrak ve şartnamelerş unlardır : 
A ) - Ek~iltme şartnamesi 
B ) - Mukavele projesi 
C ) - Hususi şartname 

D ) - Keşif hüldsıı cetveli 
E ) - Projo resimleri 
F ) - Umumi şartname 
isteyenler bu şartname ve evrakı ( 49 ) kuruş bodel ile Soyhan Na

fia başmühendisliğinden alabilirler. 
3 ) - Eksiltme 935 senesi NisQaın J 7nci çarşamba günü suat onda 

Villlyet daimi encümeninde yapılacaktır. 
4 ) - Eksiltme açık olarak yapılacaktır . 
5 ) - Eksiltmeye girebilmek İçin ( 734 ) lira 50 kuruş teminat ve· 

rilmesi ve Nafia başmühendisli~inden tasdiklı fenni ehliyet vesikasile 
Ticırot odasının içinde bulunduğumuz seneye ait vesikasını göstermesi 
lı'lzımdır. 5155 29-2-7-12 
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İstanbul belediyesi şehir tiyatrosu 

Daralbedayl 
Bu akşam saat 20,30 da 

.-Cirim ve ceza~ 
20 TABLO 

Yazan : Doeıiyevski Türkçeye çeviren : Re§•I Nuri 

Yarın akşam 

Yalancılar 
Komedi 3 perde 

~----~----------------------------------, 

Arabanıza, otomobilinize, las-

tik fabrikanıza lastik kayış alırken 

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

~--------------------------------------------------------~, 
~I Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

mayın. Göreceksiniz ki bir sene zarfında ödediğiniz lastik masrafı hem 

azalmış hem de makinanız daha rahat çalışmıştır. 

&·ı 
lı~ ı ittifak 
~ 1:dıQ) -. - (Müıtefıkan, müt· 

un,llitııi~Ybirliğiyle - (Fr. ) 
() e 

'ıbiııi .'lltlr . 
~'l"le k · Ak!ığıaa (beraeıine) 

~ .. BiJ· ' ''' Verildi 
'11,Q ıtlifa~ [ .. . 

] , El . .\Iutıcfikan, mütte· 
11111 ' (i bıriğiyle 

,~ ·~ '~ek . 
•' 

1 •d ı· · Bu iHe etbirliği)le ' a· t ıııı 
1 "' llk .. ı i"' ~Q u li 
:ı,rı~ lıııe, (~: -) bü·s.bütün, Bütüa 

. 1 ıc 1 ı 1 1ıııu 11 Eııtıertment 
' ~ ' ııı '•ebe S 
1 ~ı~ •aı !hl' - ırası düşün 

ıe 'iı! •ı, ıııc, ,f: ı 'ek • sırasında, sıra 
1 ıl 1 1'Q~'lire~e~'•sını bularak, sıra-

1~ı c~ai011 d - Wr.) A propos, 
,, lj,h c 

~ llıtı. ·•ek :' l, 
ılı ,-le ile,:d• - Her ne ksılar 

ıı· 0u 1 e a 
"'l•ı· '•ıl 6 , _. 1 Yrıca an!aıılacak· 
"'1 1~ 1111 ._ oı l}} •· \ 'il . ı<i unasebe şurasını 
}Q1.'1

1•tid,-. Her ne kader bu 
ıı;ı •u , ayr 
'~•n ~ iıra d .. ıea aulaıılscaksa 

l 2 ) !Ura 
1 n~dü(\ündı•n ( l(rl· 

"lrıı; , 'lı·ı 11111 8Öylı·yetim ki 
' 1 Ilı .. C.r ·~di · uııasebe d" ... d""k \' ıı, ııne u~uıı u • 

~QqUk~~ .< dii :olattım - Sırssı
:ı ''•tııi ~ terek, bularak ) 

11• .. ' tı endisine an!aıtım. 
• tı,~I Uıııı b'I .. 

'ı ( • •ae0 ;.. 
1 ınunaseLe ken· 

.eı· • - B 1De0 ) unu •ırası dü-
b kı·n I' · Qi! 1 ı:...ıne ~öylese-

ilı" t)fl UhhPd 

~iıt' .. ''oie 1 ~.0- Görerek 
Lh;'t 11.ıutac 1 bservation 
·ıı '"k • •e- .. ~.. ..._ (r.- ) Yuzyüze, yüz· t .,,,, ı· I" E: 

1, d~ f' • 0 c·o"f•ontant 
'~ O.,f, . ' 

a f,n Ontatıon met ,, ... , ' 
1ıı'I, 'o•~ 

"•l, 111 : l . 
lıı~ı. ':•likıcıı !;İ•lıitlı·ri lıilıııü 

ı ,tır,., ı 'Oııra - 'l' k 
.. < "" 1. anı · 
'it L f), 1 tıılı·ı) ki 
ı , ıı.-· 1 en oonrs 
'' 'rı,ı· ""•ıl . ., ı.·,ı,. ı •n. ıı.,ı..,iıııi f ·ı .. "-'J· tııı-.· t •• H mu 

1111 ·q l" 811Ylı-rliııı J)" 
lız , • U· 

~iııı > u~ı· l.cuJisine 
~' ..... l• 

· 
1'ın "'orku 
it· ı;~ ..... u 
'g'nı . ~Yiosiz • 'tııL· .

1 
- ( Fr. ) 

ec1 e 

Bimaui - Yavan, anlam~ız
(Fr.) lnaignifiant, stnpide 

Örnek : 1 Bu bimens •ÖZ· 

!eri bırak - Bu yavau oözleri bırak 
2 - Bu dediğinizi bimana 

buluyorum - Bu dediğinizi anlam
sız buluyorum . 

Hiınar - Hasta 
Bimccal [ Bak : Bitap J -

Bitkin 
Biınuhabii [Bak : Bip~rva 1-: 

Çekinmez 
Bin - Gören 

Ornek : Doğruyu 
Uakikatbin 

gören 

Bina - Kureğ, ppı - (Fr.) 
Batisae, batimerıt 

Ürnrk : 1- Ankaranın binala 
rı, ı\nsdoluda lısşlaysn mamuriyeıin 

slameıidir - A nkaraııın kurağları, 
Aoadoluda yooi ba~layao bayındır· 
lığın hrldrğidir . 

2 - Bu biua ne kadar za· 
manda biıer ? - Bu yapı ne kadar 
zamanda biter '( 

Binaberiu, binaenaleyh - Bun· 
dan ötürü, buadan dolayı, bunuıı 
üzerine - (Fr.) Par consequent 

Bioatn - Den ötürü, dt n do· 
layı, için - (F' r.) A cause de 

Ürnck : İ~i başına ııcluıeme· 
•iııdrn iiıürü ( ılolayı ) - Yazifl'si· 
ne edemi dnauııııa binarn 

Ilaıır için - Hatıra Linacn 

Biot - K·~ - (F'r.) Fille 
Bipayao - Tükeumez, sonsuz 
Biperva Çekinmez 

Birader - Eıkek karele~, 

çinde geçiyor - Sinirleri o kadar 
sarsılmış ki gecesi günduzü varsa· 
nılar içinde g~çiyor • 

Birun - Dış, dışarı 

Bisat - Yayğı 

Bitap - Bitkin 
Bittasmim - Kurarak 

Örnek : Bu işi bittasmim yap 
tığıuız anlaşılıyor - Bu işi kurarak 
yoplı(\ınız anlaşılıyor. 

Bive - Dul 
Bivaye - Sığınaksız 

Bizar - Bezgin 
Bizatihi - Kendiliğinden 
Bizatihi müteharrik - Keneli 

işler 

Bizzarure - İster istemez 
Bizzat, binnefis - Kendi, ken·ı 

disi 
Buğz ( Bak : Adavet ) - Hınç 

Örnek : Bana karşı beslediği 
buğzun derecesi bu harekeıiudeu an· 
!aşılıyor - Bana karşı beslediği hın· 
cın derecesi bu hareketinden ınlaşı· 
lıyor . 

Buhar - Buğar - (F'r.) Va
peur 

Bubi - Cimrilik 
Buhran - Buhran ( T. Kö. )

( Fr. ) Crise 
Buhur - Tütsü 
Buhurdan - Tütsülük 
Bum - Baykuş 

Hurç - Bur~ ( T. Kö. ) 
Burhan ( Delıl ) - Kan.ı.t -

( Fr. ) Preuve 

Ornek : Ünümüzdeki işlerin 
de başa çıkorılscoğıns eo iyi burhan, 
~imdiye kadar lıa~arılan i~!erin lıü· 
vüklüğüdür - Ünümüzdeki işlerin 

Buy - Koku 
Bühtan ( İftira ) - Karaç 

Ornek : O, herkese her zaman 
bühıaııda bulunur - O, herkese her 
zaman karaçıa bulunıır. 

Büka - Ağlama 
Bülent - Yüksek 
Blihiğ - Erginlik - (Fr.) Pu· 

berte 
Bünye - Yapı - (Fr.) Cons· 

titution 

Ornek : lri yapılı bir adam 
- Un homme de grande conatitu· 
ıion . 

Sağlam yapılı Lir edam - Un 
homme de forte constitution . 

Çürük yapılı bir adam - Uu 
hoıumc de foible coustituıion . 

Bürehne - Çıplak , yalın -
( Fr.) Nu 

Bürkiin - Yanaıdağ, volkan 
( T. Kö. ) 

me 

Bürkani - Volkanik 
Büruz - Ortaya çıkma, belir-

Büt ( Sanem ) - Put 
Büzürk - Büyük, ulu 

c 
Ca - Yer 

Örnek : Burasını cayi iııira• 
hat iııibaz eltim - Burasını dinlen· 
me yeri edindim . 

Ciibeca - Yeryer 

Ornek : Cabcca ağaçlarla siiı· 
lenmiş olen bahçede -Yer yer ağaç
larla süslenmiş olan Labçede 

Cadde - Cadde ( T. Kö ) 

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

ğunu tecrübenizde gösterecektir. 17-20 

3 Adanada Selinik Bankası sırasında 

Muharrem Hilmi 
---

Oörilnmeyea adam 
Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Başlıyacak bir sinema harikasıdır 

Ayrıca : Garp kahramanları 
İki kısım 

ilave: Foks Jurnal 

İkinci kısım 

cuma •• •• 9,30 da 1,30 da görünmeyen :ıtl~m gunu l\.orogöz Bay llazım tarafından 
5 ele 

5194 

.. 

. 

lıa deş başorılacağıııa en iyi kamı, şimdiye · ı • 
Biıariuaoe - Karıleşr;e kadar başanlıın işlerin büyüklüğü· Cahil - Bilmez, bilimsiz, 8C8· •. ıııı:ııııııııııınıııııı :IHllllllllll:i""'' ''""'llllWl.:~ııuııııııı"' H~\:o r------------, 
Birioci Feıik - o general - diir. .. mı, ıobrnek : 1-, o adam' cahilin i bu gece nöbetçi ~ 23 Nı·san 

Cılh - Orun 

("'r.) Ge'oe· al Buse - Opüş - ( Fr ) Baiser -~--=:· Eczane ~ r biridir - O adam Li!imsizin biriılir. . ~ 
Uirsam - Varsanı - ( Fr. ) Butlan - Boşluk, çürüklük 2 - Cahillik yüzünden bu he· ii 1 S 

Halluc naıion sı'onBuud - lram - (Fr) Dimen ıaya düşcüm - Acamılık ( toyluk ) j_ Yenicami civarııııhı ~ ize çocuğu düşün· 
yüzüuden bu haıaya düştüm. ~ dürecek haftanın baş. 

örnek : ;halıı o kadar sarsıl- l>rnek : Ebadı selase - Üç 3 - Cahil ise cabilliğini tam· _i Afiyet czaııesidir ~ 
mış ki gecesi gündüzü birsaw!ar i· ıranı sın Bilm•z ı'sc bı'lınezlı'"ı'nı' tanısın "' langıcıdır • --------------------------------------·-----·-----"---.J.ı ı:-ımm1111~ırıım1H'lıııııımr•-;mı1111~1111!11U11:~1Ymmıın~~ •-------------• 



( Türk ti5zft) 
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Ziraat bankası Müdürlüğünden : 

Dosya N Borçlunun ismi 
31 Ali dede ınn. kalıpc;ı usta 

llolil 

32 Sar:.o '..ı t.•<ı ır"b: ., 
zade Sabri 

Cinsi 
Boğ yeri vo 
kurumu 

,, 

35 Yolgeçen köyü : ilacı ls
mail kızı vadi Fatma 

Tarla 

36 

37 

incirlik köyü Molla Mı· h 
met O. ~temili 

)) )) 

" 
}) 

" " 
y,nico köyü Alımet oğlu 

Mustafa 
)) 

" 
" 

JI • 

:~8 Tokuç köyünden Hacı Sü-

40 

loymnn oğlu Ahmet 

)) )) 

Yortan mn. Kürt lsmail 

ovlatlnrı Mchmet,Ali,Şükrü 

Ahmet, Güllü ve Fatma 

• • 

)) 

)) 

" 

" 

,, 

• 

• 

" 

" 

" 
" 
,, 

• 

Beher dönüme 
takdir edilen K. 

Dönüm llisso Lira K. 
10 Tam 65 00 

l I tam 00 

220 ıt 18 

55 
" 

18 

60 l) 5 

109 
" 

7 

175 896 2884 7 

200 1/4 7 

395 Tam 15 

~56 16 

250 " 
15 

100 " 
10 

75 " 
6 

80 • 6 

bulundu- Tupu senedinin 
ğu yer No. tarihi 
Yılnnlı 236-237 Mart 329 

,, 102 l laziran 928 

Yolgeçen 193 Mnyıs 339 

" 
)) 

" 
ln('irlik 36 l\lnyıs-929 

• 184 Şubut- 321 

• 91 Temmıız-341 

• 36 Mayıs - 928 

Yenico 53 Mnyıs- 321 

Göycoli 95 Murt- 323 

Yonice 54 Mayıs-323 

Tok uç 307 Kdnunmvel-328 

' 187 Teşrinisani- 307 

)) 50 Eylul- 329 

150 )) 9 llncıhasnn 9 Kdnunusani -929 

350 )) 9 )) 

" 
10 " 

280 • 13 7 " 
)) 

" " 
211 18 Cır ık 10 • )) ,, 
700 ıt 21 llacıhasan 8 • " 

HuJu<lu 
Şa: Edmokri llulil, ikon yol, ga: Arıcı ~lushfö eğlu Hüseyin ikon halen 

vnrislcri, ~i: keromitçi Osman iken yol, ce: ekınokç.i Mustafa iken vere· 
seleri • 

Şu: Tarikidm, ga: lzzot ikon Antakyalı Nuri ve nrılbı:ınt Ali usta , Şi: 
Haşim çovuş iken Antakyalı Nuri, co: Mehmet ikon umumi yol. 

Şa. Tarikinm , gJ: Musa vorosoleri, vo Mehmet ve Yusuf evlatları Şi: 
Musa vereseleri, co: Şemsinur, 

Ş!l: Mehmet Hilmi , ga: Ruk•yc veresesi, Şi: ilacı Ayşe , er: lurikifim 

Şr.: Snlih , ga: Ahllullnh veresesi, Şi: Karapaşu Mustafa , ce: Mustnfu 
voreselori . 

Şa:gıı: şi:Larikinm , ce::\lolla ~fohmot vercseleri ve il lmİl oğlu lliisoyin 

Ş:ı: f lnmit o. 1 Jüscyin ve Futınn, gct:lnrikiılııı, şi: ~lolla Mehmet evlut· 
lorı, ce: Osman vercsosi . . 

Şa:Fatma vo Ahmet ga:tnr.kiam, Şi:ı\.li Kemal,ccı:D1.1rm1Jş Ali vo Ahmol 

Kıblcton şif: Ş'l: uzun Alinin yetiml ı:: rilo bnscım0k taşı , gıı:taı ikiAm Ş: 
bahasız :!-:ısanın yetimleri ve iblis yolu 

Ş: şif, ga: Osman voreseleri , şi: torikitım, ce: tarikihns, 

Ş11: yol , ga: Hacı Osman ve ilacı DavuJ vo şif, şi: Tomur, co: Durmuş 
vo biratlerleri Ahmet 

Şa: tarikidm, ga: Bayraktnr zade Dekir,Şi: cumali oğlu Mehmedin bağ 
hondeği , ce: l\lusta!a 

Ga: eski Karo.taş yolu, şn: Durdu Mehmet , Şi: sahibi senet , ce: Durdu 
Mehmet ile Hacı Halil oğlu Mohmet Emin 

Şa: Duruu Mehmet , ge: Eski Karataş yolu, Şi: Bayraktar zndo Ahmet 
ve Esrrıehan hanım , ce: sahibi senedin 75 dönümlü 

Şa: Sahibi senet , Şi: Abdulkadir, ga: zevcesi, ce:tarikiAm 

Şa: Sahibi senet , ga: gölükebir, şi: Abdulkadir veresesi ce: tarikidm 

Şa: türik ve Rabia, ga: lsmail veresesi , şi: ve ce: tarikiAm 

Şa: Kürt oğlu lsmail, gn: Cumali , deli çay , ce: tarikiAm 

Şa: ~ahibi senet çilliği, ga: Mustafa Osman, şi: Cırık 10Iu cc:tnrikidm 

lza hat 1 bİf 

Altlı üstlü bir ve taht;:lc 6· 
rnrdnkla altlı üstlü çar. ı.u.ıll ')' l ' bır • ı:. 
nünde cfomir pervane 1 Je~ıl 

1 •kuyu 
vardır. Çardak ar ve~. uınii sil' 
olduğu halde beher Jon " 
mış beş liradır. daP bir i 
İçin<l·j altlı üstlü tahta 

111
eri1e 

çardak ve önünde bi~ k:y\l ~r 
ile kameriye için<le hı~ ~·ıuJilt · 

k . k 'le örtu ıı· "°' Jır. Çarda çın o 1 .. tur ıJI r r 
Boğ tamamen kütükl~ 0 91Jıf ·· mırc v tanevvi oşçarı mus 

i 

Hurmalı ma.Mezucı zade 
Süleyman 

" 
2~5 

" 15 Arslan damı 32 Teştinievcl 926 Şa: Kili yolu, Ga: Tarikiam, Şi: Sa rılıamzala yolu, Ce: Yusnf Lütfü 

" " " " 

" ,, 

Çiflik dıımı 
ve müştemi
lAtı ve havlu 

Turla 78 
" 

1500 32 

15 193 

Yukarıdan 

" ,, 

Teşrinisani-339 

Şa: Kiliyolu, Ga: Tarikidm, Şi: Sarilıamzalı yolu, Ce: Yusuf Lütfü 
ile mahdut 225 dönümlü tarlanın Cenup kısmında ve hududu da
hilinde fevkani iki oda (çatısı çinko ile örtülüdür) tahtani iki 
ev,Jeci odası ve bir ufak ahır ve samanlık ve havlusunda hir tu
lumba ve çiClik damının Şark, Garb ve Cenub kısımları ihata eden 
ve telle çevrilmiş olan havluyu muhttwi çiflık damı ve müştemi . 
latı Şimalden Cenuba <loğru açılmış çiflik damının yolu vardır. 

Şa. Resül, Ga: TarikiAm, Şi. Muhacir Hasan, Ce: Hacı Halil 
oğlu Osman. 

(Arsl~n mevkii) 
1 - ·ıukarıda yazılı taıl., tı ,2280) No icra ve iflas ve (1697) No.Ziraat bankası kanununa te\'fikan kırkbeş gün müddetle ve açık artırma suretiylfl satılığa çıkarılmıştır. · fı~' 
2 - Artı~ma 3 ~isan 935 Çarşanba günii başlıyarak ı 8 mayıs 935 Cumartesi günü saat l~l_I 6 .d.a biri;-eihalcsi yapılacakt.ır. . 1 ve Z I~~',, ~ l 
3 - Tayın edılen zamanda ğayrimenkul 3 defo bağrıldıktan sonra en çok arttırıına bırıııcı ıh~lesı yapılır. Ancak arttırma lıcdelı ınuham 11cn kıymetin No. 75 ini bulmazsa (2280) No. kanunun ölldrfı 

ahkAmı mucibince satış beş sene tecil edilir. Arttırma bedeli muha\1me1 kıymetin ~lo . 75 ini bulur veya gçcrsc en çok Drttırana birinci ihalesi yapıldıktan sonra borçluya onbeş günlü bir ihbarnanıc g 
Jorım ödcmiyo davet edilir. Bu onbeş giin hitamında borçlu borcunu ödemezse 3 gün zarfında ihAloi kafiyesi tastik edilmek üzere dosya İcra hakimliğine tevdi edilir. ~ 

4 - Arttırmıya iştirAk edenler yukarııla yazıli muhammen kıymetin yüzde yedibuçuğu nisbetinJe nakdi peyin veya milli bir bankanın teminat mektubunu bankamıza tevdi etmeleri ıazıındır. __ .,, ıı 01 

5 - Göste.rilen günlerde arttırmıya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malUmat nlm1ş "e hunları tamamen kahul etmiş addiiitibar olunur. 101ttg' 1~~oı' 
6 - Gayrımenknl kendisine ihttle edilen kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezso ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek tekliftebulunnn arzetnıiş olduğu h·~dclle a8yrıc• 11 

ona, razı olm~z veya bulunınazsu hemen onbeş giin miidılctle aruırmıya çıkarılıp on çok arttırana ihale l"dilir lki ihalo arosındeki fark ve geçen günler için No. 5 ten hcsab'rdilecek faiz ve diğer zararlar 
şohıstan tnhsıl olunur. 

1 

7 - Fazla malQmat almak istiYenlcrin dosya numoralariyle Ziraat bankasına mürecaat etmeleri lı1ıımdır. 
8 - Arttırma. Ziraat bankası binasında yopılacağı ilan olunur. 5164 2- 7- 12 

--------------------------------- ---
1

--- - - -------- .'iat/ık arsa Kok inaki fabrikasından 
B e ı e d ı• y e )• ı aA Dl a ' FaLrikamızda çiğiti bulu:ıanla- 1 __,,,,,- ·h/1118~ 

r l , Yeni İstosyon- Asfalt cnddl.'ninl rı~ bir haftaya kadar çiğitlerini ~-----h--,-.--h----,--k-,----t-e-d-aıJ _I-"' ~·· 
---------- -- sonundoki köşe yakınında bulunıın 1 ktıldırrc•ııları rica olunur. Aksi tak- Da i i asta ı ar _______.-:--.'.ı. ıı••l 

6 
,. 

935 
C . tek evin günhntısı bitiliig-?ind~ kt\in tirde çiğitler üzerinde vukun gele. lst•• 

1- /Nısan/ umarteaınden itibnreo bnskiillorin ayıır vo tnmgo- re 
)anmasına hnı:ılnnncaktır. •868• Metre murobhnındnki bir Ar- 1 cek her hangi bir hasarat vo fire- , ı:ıt bu kcr criJO -ı ' Ş .ırımıza yeni gelmiş olun doktor 'la h ' • J }lor rı 1 

2- Uaskülu olanların müracaat kAğıdile lıirlikte B ılediyc yopısl ol- sıı nın tamamı sstlıkt,r. 1 ıteklcrin (h•n dolayı fabrikamızın hi~~ bir 1 csın ° Z" 
k 

~ ı t k .ı l Sclfl.nik bnnknsmılan A. nıurn<l l.J. l· mesuliyet kabul odornı'ycc"rrı· sııy· civurıı,dıı doktor 8ülııymon Sırrı ınunyeııe ıun 
tında, As erı ıns ano arşısınua uyar nıemur uğuna g~lmoleri. ğ . , .. "rı . r 5104 

3- Ayar işinin intizamlı olması lüzumsuz kalabalığa yol verilmo· onsu 0 nıurocoat etmeleri iltın gılı ınüştorilorimiz l ilı\tı olunur. sonı a lıastolurmı kabul ctmrğe başlnrnı~tı · 
. r boş yere bekle . . . l k olunur. J _ 3 5197 3-3 5185 ı akılır. mcsı Vt} esna ıo memıısı ıçın numara verı ece ve numara Puzar ve salı giinlori fuknrnya p ırasız l ..---

sırasile basküller muayene edileceğinden , baskül sahiplerinin , Ayar 
omurluğuno haskülsüz gelerek numara almaları ve endnn sonra tayin 

j nan günde basküllerini getirmeleri ldzımuır. 
0 0

4 
_ Mayıs sonunda tam.gıı işino katiyeo nihayet verileceğinden bu 

.. ddct içinde basküllerinı muayene vo tamgnlatmayanlorJan mahkeme 
mu ·ıe öl"üler kanununun 24 üncü mncldosi mucibince ( 10 ) liradan 
kararı v 
(lOO) liraya kadar nakdi ecza alınacuktır.5171 4- 8 - 12- 16 

--Paranı! r 

1 
Boş yere harcama ve har· 11 

. cıyacaksan yerli mah al l 
1 . . 

Kacakcılar ,1 
vata~ h~inidir 


