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Sovyet andlaşması : 
P~te~rnkin ile Laval konuşmasından 

Ogan sonuçlar çok önemlidir .. 
~~------~·--------~-

. (;' 
10

11sa dış işleri bakanının Mosko-
v Vaya gidişinin anlamı nedir? 
ııı§o . 

~~-.... S \a: 12 (A.A.) - Fıan - kendi!inio son te§ebbüıünün ih 
'l d 0V>· t · 1.. 1 ~ a aki h t ıtı afı projesi hak - zari safahatı hakkında vakıt ve 
~ol ~a ZL '~erlerden bahseden zamanında ve İcab eden şekilde 
' roına,, · gazcltsi diyor dostlarına ve müttefikleıine ma-

Aıe.,ıuub . . .. lftmat verip vermemiş olduğnou 
~ı~~i~ ahıs ıt ı lafıof formüle bilmek icabeder. 
"ij(J ~ old ~ 
L· llıa t uğu ahval ve şerait Mo!lkova: 12 (A A ) - "Tas,, 
it dipJ reaa arifesinde yapılm ı ş ajansı selahiyettar bir menbadan 

Ro ı onıa · trQıe1' ~1 oynou olduğunu ald•ğı malumata dayanarak ya-
~s,8 tedır. kmda aktedilccek Fransız - Sov· 

~~hiYtt~~Proj.~nin mülhem olan 
. kııltıak er turlü tahlili imkan· 

ı l}•ha t~dır. 
•r~ hırka .. 1 t 
~ Utunı • ç gun evve u us -
c\ •rk ~ tnısakına istioa<l eden 

b'~ Lir ıtıısıkı yerine kaim olı. 
·~ Çok t f lj. "dil . ara lı olaolardan 

t tı)di ~·~~en şimdi agız değiş 
CJa tl)·· llgıitereniu iki taraflı 
~il t Uteıdd· 
~ ital ıt tuafh planları 
dt t!tet lıt1 Moskova seyahatın -

llı 'ilır:ıuubahiı edileceğinden 
, Ş~d' Uyor. 
~r 'Ye ._ 
.. •ıa tef w:adar müte.savver 
"il er ~I tııaıu. ruıtı hakkında alı -
~~-'•iıad rna.t ancak gazete bava 
"'ı- tn ıh . 
~"ti Q ıettır ki bunlardan 

'~dır ttıccier çıkarmak im · 
~ . 

~~- •tıı,r·u 
~ 1,

1 
hu haberlerden sar-

ransız diplomasisinin 

yet Rusyanın bütiin Avrupaya 
şamil bir emniyet misakı esasına 
müstenid bir prensip itilafa var
ını§ olduklarına dair Paristen 
gelen halterler teyid etmektedir. 

Vaışovn: 12 (A.A.) - Hüku
metin gazetesi olan "İJlustrowa 
ny Kurjer Codzi Eooy,. HuQ, -
Fransız anla:a:mesından bahsede· 
rek diyor ki: 

Lehistan bu iki memleket ara 
sındaki anlaşmıya kat'iyeıı:mute
riz d~ğildir. Bunların birisi müt
tefiki ve diğeri de kendisiyle 
ademi tecavüz misakı imza etmiş 
olan bir devlettir. Ancak Btrlin, 
Varşovaya Moskovadan daha ya· 
kındır. 

' Be keyfiyet J...aval - Potem
kin mülakatlanoda her halde göz 
önünde tutulmuştur. 

~-------- -------------
;~ ~ .... Tazelenen sorum 
~ fQ/JI~ ile Habeşistan arasındaki 
:~~ ~0riişme bicim/eri nasılmış? 

'_J L. C,tı • •----
f' "'k6 '"re . 1 f~ ~, ltıeti li · 2 ( A.A ) - ltılya Bir de 1928 tarihli mu&lılıar 

~~ 91~da do abc~iıtan ile kendi notalarla her iki hiikumetin her 
~,.~11 ot ğrudıtı doğruya yeni - hangi bir ilıtilafm hakeme hava 

~ili •ııınM k '14 tld 11 ıı uza erelerin tarzı lesi tftkdirinde ikişer hakem ta-
ı ~ili 'lab · ' t4dc ltıUtaı. cşıstanın serdetmiş yin etmeği teahhüd etmiş olduk 
~C\~llıtkt,uaafuı açıktan açığa lan heyaa edilmi~lerdir , Bu se· ' 
ııaı 'tıitı h ır · Habeşistan bü 1 bepl eıı dolayı İtalya doğrudan 
~/8 ~6kr. areketi hilafına olarak doğ ruya Habeş hükumetine mü· 
t4·' ttı·· tllttini ] .. d d -ııh. lilak 0 c ogru an og- racaat ederek hu ı::erait dobiliode 
\1. ~ta· trtie . :a: 
~-. ,

1 ll'ıütaı · ' ıcrasmn devam kendisi ile uzlaşmağa amade ol 
·~ı ltııhtl aasında bnlundogw u 
b: 1tt· e k . <lugıınu bildirmek niyetinde oldu· 
.~fi 1•t,n .. İllydeılılmektedir . 
ı. :n,.. •e t 1 ğucu beyan ve ilan e tmiştir . 
~ tıı "aatı a yn lıü\ci'ımetleri-
~~~~tibıııctıusani 1935 tarihli 00 _ Cene\•re : 12 ( A.A ) - İtııılya 
~'b tos 192~ her türlU ilılilfıfı 2 ~ hükfımt'ti dün uluslar kurumuna 
~:· llıu,h tarihli İtalyan _ gönderdıği bir mrktuptn 1928 

"- !'tıi tdesi ahkamına t -v tarihli hal ya -HabeE hakem mu · 
ı. ~ij, Ya utl k ı· ı "\~~~ •tıat aşına veya hake· ahedesini izsh etme te ve ta ya 
'' u~ tarik' 1 .. lı d 'b" h ~l,d tlıtıi 1Y e hall etmeği nın uu mua e e mucı ınce are-

h •t • §oldukları hatır1atıl- kete Jıazır ..:>lduğu nun Haheş hüki'ı 
'l meHnede bildıildiğioi yazma ktadır. 

~u._tıda--
Nazilerinin top antısı .• 

-- 1 Karşıhk kıl•vuzu 
Tiirk dili araştırma kurumunun 

ytptığı O nıarılıcadan Türkçeye kar· 
ıılık: kıla\'uzu iiçüncü sayfamızdadır. 
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Kamutay toplantısı 1 

Oç katilin ölüm 
cezaları onandı . ..,....... 

Ankara : 12 (A.A) - Kamu 
tay bugün Hasan Sakinin ha~kan 
lığında yaptığı toplantıda Urfa
nın Harran kaza1111da DerfiJ oğul 

larandan İbrahim , Şibin Kara 
bisaun Bülbiil mahallesinden 
Köle oğullarından l\lehme<l oğlu 
f h1ahim , Beyşelırin Hüseyinler 
köyünden Dirhem oğullarından 
Mebmed oğlu Abmed'in ölüm 
cezalarına çarpılmalar1 hakkın· 
dıki mazbataları kabul etmittir • 

Af kanununun üçüncü ve dör 
düncü maddelerinin birden faz 
la suç işliyenler hakkında her bir 
suç için verilmiş veya verilecek 
olan c,. zalnrtlan ayrı ayrı indir· 
me yapılmak :suretile tatbik olu
nacağına dair tefsir f ıkrasi tavsib 
edilmi§tir . 

Kamutay bundan sonra 1934 
yılı umumi muvazenesi dahil 
büdceler in muhtelif fasıl ve mad · 
delerinden 268 899 liranın indi-

rilerek 266,841 liraemın dığer 
tertiblere ilavesine; 2,858 lirası
nın da Maarif bakanlığında açı· 

lan yeni bir fasıla fevkalade tah
sis ot olarak konulmasına karar 
vererek Cumartesi günü toplan 
mak üzere dsğılmıştır . 

Dış işleri bakanımız 

Belgradda başbakan Yev
tiçle görüştü --

llel~ıad : 12 (AA) - Türkiye 
dışarı işleri bakanı Tevfik Rüştü 
Aras Belgrada sıelmiş ve istas 
youda başbakan Y evtiç, Türkiye 
elçisi Ali Haydar ve elçilik erka 
nt Balkan devletleri mümessilleri, 

Dışarı işleri bıkan muavini Puriç, 
bakanlık erkanı ve bir çok gazc· 
teciler tarafından karşllanmı§

lır . 
Tevfik Rüıtü Aras Y cwtiç ile 

beraber Türkiye elçiliğine git 
mişlerdir . 

Belgrad : 12 (AA) - Başba 

kan Y evtiç Dı~arı işleri bakanı. 
ğıoda Tevfik Rüştü Aras He gö
rüşmüş ''e saat 13 de şerdine 
Mon Avala lokantasında bir öğle 
ziyafeti vermiştir . 

Yevtiç ekşama kadar Tevfık 

Rüştü Aras ile konuşmalarına 
devam edecektir . Türkiye dışarı 
işleri bakanı im akşam Cenevrc 
ye lıaıeket etmektedir . 

izmir Valisi 

lzmirden geçen kadın 
murahhaslara hediye

ler verdi. 

Şehir meclisi toplandı 

Dünkü toplantı çok münakaşalı 
ve hararetli bir surette geçti 

~~------··---------~-
Şehrin münasip yerlerinde kasap dük
kani arı açmak teklifi meclisce onanmadı 

Şehir meclisi Nisan toplantı
sının ikincisini dün saat oo beşte 
bdediye salonunda başkan Tur· 
hın Berikerio başkanlığında yap· 
mıştır. 

Eski zsbıt özü okunup onan
dıktan .!lonra gündelikte hulunan 
maddelerin müzakeresine geçildi. 

Birinci madde fasıllar ara
sında münakale icrasına ait bütçe 
encümeni mazbatası idi . 

Okundu ve aynile onandı . 
İkinci madde Ahırlar taliuıat

namesi hakkında sıhhat encüme
ni mazbatası icli" Bu da müzake 
re ve sıhhat encümenine havale 
edildi. 

Üçüncü marlde yeni açılacak 
mezarlığa aid talimatname ve ta
rife hakkındaki daimi encümenin 
mazbatası idi. 

Bu madde üzeainde epeyce 
miioakaşalar yspılmış ve netice 
de enciimenlere gönderilmesine 
karar verilmi~ti. 

Dördüncü madde l\lemlekct 
hastanesiyle ~·ılıhat Müdürlüğüne 
verilen buzun çoğaltılması hak· 
kındaki daimi encümen kararı idi. 

llu da aynen oo9andı. 
llfşinci madde Kanara büfe· 

sioin, Kanara müıtalıdimleri ko 
operatifine bedava verilmeıine 

ait evrak ve daimi encümen ka 
rarı idi. 

Altıncı madde, Yazı işleri 

müdürü Vedad Güçlünün tasdik 
memuriy~ti hakkındaki riyaset 
tt>zkerrBi idi. 

Buda ayoea onandı. 
Yedinci madde, Müze ıçın 

yardım edilmesine aid evrak 
okundu ve büdçe encümenine 
gönderilmesi onandı. 

Sekizinci madde, iktisad ve 
tasarruf cemiyetir.in dileğine eid 
yazısı ve riyaset tezkeresi idi. 

Bunun da hüdçe encümenine 
gönderilmesi onandı. 

Dokuzuncu maddf', makine 
muayenelerinden alınacak harçla· 
ra aid tarife hakkındaki daimi 
encümen mazbatası idi. 

Buoun da yeni teşkil edilen 
tarife encümenine gönderilmesi 
onacdı. 

Gündelikte müzakere edile
cek başka maddeler kalmamıştı. 
Başkan; üyeler tarafından veril
miş bazı takrirler buluudnğun
dan sırasiyle bunların okunacağı
nı söyledi. Katip üyelerden Ka· 
aım Ener sırısiyJe bunları oku· 
mağa basladı . 

Birinci takrir, biıiısi hasta ve 
birisi de izinli bulunan iki üye yeri· 
ne büdçe encümenine iki üyenin 
seçilmesi hakkında Sabri Gülün 
takriri idi. 

- Gerisi ikinci flrlfkde 

Biri bitmeden ötekisi 
Streza konferansından sonra bir de 

Londrada konferans toplanacak 

Strezada köklü sorumlar üzerinde 
henüz bir onan yok 

Strese: 12 (A.A) - bu sabah
ki görüşmeler dört saat ~ürmüş· 
tür -

Saat 13 <le İtalyan Murahhas· 
ıarı ot,.llerine ve Fransız Murah· 
hasları da öğle yemeğini yemek 
üzere İsola Del Pcskatar·a gitmiş· 
tir . Müzakerelere saat 5,30 da 
tekrar ba§lanıcaktır . 

Alman istihbarat büıosunun 
İoğiliz malııfilinden gönderdiği· 
r.e göre bu sabah muahedelerin 
bir taraflı olarak iptalı takdirin· 
de alınacak tedbirler hakkında 

müzakerede buluamuştur • 

.Jiği temin edilmektedir . 
Dün eatbi olarak görüşülen 

meseleler ve bilhassa 3 Şubat 
tarihli Loodra lebliii bugün ye
niden müzakere edilmiştir . 

Stı esı : 12 (A.A) - Reuter 
ajansı bildiriyor : 

İngiliz heyeti murahhası ma· 
hafilinde büyük Biritanyanın dı
ıarı siyasetine aid Londrada ya
pılan beyanata az ebemmiyU ver
mektedirler . 

İ11giliz Başbakanı ile dışarı iı 
lcri bakanı şimdi Stresada bulun
duklarından Büyiik Biritanyanıo 

İzmil' : 12 (A.A ) - İstauLul · Bırı~ın muhafazası meselesi· dışan siyasetine aid her hıngi 
da toplanacak olan uluslararası ııin ilk mesele olarak telakki edil· ·- Gerisi üçüncü firtlkde -

2!2!!S es 

Profesör Yansen 

Şehrimize geldi ve her 
yanı gezerek tetkikatta 

bulundu . 
Şehrimize geleceğini geçen· 

ferde yazdığımız profesör Hermın 
Yansen Perşembe günü Ankarıı
dan şehrimize gelmiş ve Yeni 
otele inmiş ve hemen belediye ile 
temasa başlamıştır . 

Profesör Yan sen ilk önce şeh
rin umumi vaziyetini görmek iste
cliğinden Belediye ~Başkanı Tur
ban llerikeı le birlikte şehria her 
tarafını dolaıtıktan sonra saat 
kulesine de çıkarak umumi vazi 
yeti seyretmiştir . 

Cuma iÜDÜ de görmediği kı· 
sımlarla !ebze ve kasap hallerini, 
Atatürk parkmı , stadyomu , ka
narayı , koşuyerini ve yeni mezar· 
lığı gezmittir . Dün de sabahtan 
öğle sonu oodört buçuğa kadar 
Baıkan Turhan Berikcrle beraber 
proje esasları üz ..... , (lÖrÜşmÜ§ 

ve bir çok notlar ah _ _ .r . 
Profesör Herman Yansen dün 

onıltı treniyle Meraine gitmiştir . 
Orada bir gün kalarak Tarsu11 
dönecek ve buradan dı İstaobu · 
la ve oradan Almınyaya gideçek
tir • 

~~------~·--------~-
lzm i r sergisi 

HeyeUer toplanarak 
çahşmalarına devam 

ediyorlar. 
İzmir ~ 12 \ A.A ) - Beynel

milel 9 EylUl panayırı hazırlıkla· 
rına hararetle çalışılmaktadır . 

Dün belediyede Valinin ba§ · 
kaolığında bir toplantı yapılmıt· 
tar . Bu toplanhda ıelırimizin bü · 
yük tüccarlariyle ticaret odası 
başkanı ve üyeleri , Türkofis ve 
bu işle alakadar kurumlar baş 
kanlariyle banka müdürleri ve 
şehir kurultayından bazı üyeler 
ve bütün konıo1os1arla matbuat 
mümessilleri hazır bulunmuşlardır. 

Panayır işleriyle meşgul faal 
komiteden başka seyyah celbi 
için ikinci bir komite daha teıkil 
edilmiştir . Y abaocı ellerden gön· 
derilecek eşyalara yapılacak ko · 
laylıklar hakkında kararlar veril
miştir . Konsoloslar vaktiyle, işe 
baılanması münuıebeti yle bu def
aki pıuayıra kendi memleketle. 
rinden ehemmiyetli firmaların 
iştirak edecekleri kanaatında bu
lunmuşlardır . 

Safranboluda bayram 
hazırhkları 

Safranbolu: 12 (AA) - Ço
cuk esirgeme kurumu tarafından 
çocuk bayramı için ilk mektep
leı den elli iki çocuğa elbise ve 
oyakkabı yaptırılmıtllr • Bayram 
için zengin proğram hazırlan· 
mışlır . 

bayanlar kougrcsinde bulunmak r-------------------------------------------... 
üzeıe bu sabah İzmir vapuriyl~ 1 G t • • 
Mısır , lrgiliz , Hind ve Avustur - I az e em 1Z1 n 

• ya lı yirmibir llayanııı grçrnc kte 11 
olrluğunu ha her elnn İzmir valisi 
Generr.l Kfö~ım Dirile , bir hey~t 
göadercr<'l< kendilericc İzmirlil e· 
ıin aelaw!ar ı uı güzel , bir çiçı·k 

lıiik ctini Turing klüb ve il s arı ati 

Çinkografi atölye ve mücellithanesi 

ka muhiblrı i " .. mi)·ctiriin Frans.z 1 

cu \"' lııg · lizce yazılm ı e İzmir' efe ' 
si , Bcıgama eserlerinden yirmi 
lancsini hediye ,.tmişler<lir . llun· 
lordan çok mütehassıs olan lla 
yanlar ııauıına l\lısırh Hüda Se 
cnvi Türkçe, kardrşleriııin bu gü 
u 1 selam ve iltifatlarından dolayı 
teşekkür leıini bildirmişlerdir , 

~~~----··--------~-

Çinkografi işleri , damgalar ve lastik mühürler, her çeşit kabartma 
kartvizit ve mektup başhklar1 ve bukere genişlettiğimiz mücellithane
de cilt işl&ri çok iyi ve ucuz olarak yapıhr .. 

Lastik ve çinko mühürler 75 kuruştur. Çinkögrafl, cilt 
ve diger bütün işler en aşağı fıyatla yapılır . 
Dışarıdan sipariş kabul edilir ve en kısa müddet içinde gönderilir. 



Firtik ,: 2 Türlı: Sözii .. 
Darıilbedrıyi temsilleri Darülbedayiden 

ounı~~~~~~\·~~~~~e~b~l~r~D~•~Y~•~k~l~•~r_ı_~· 
Doıtoyevski ; p.,jliolojık 10 '\ bir <leli - cani karekterine ma- cığında ge:çekten :ıeogin bir pıoğ Uç a }' içinde Şehir meclisi 

Cürüm ve ceza 
--- --

manhırından, ortaya çok dikkate lik oluyor '! .. Aceba , ~bu baba· ramla gı-lmiı olduğunu göıüyoruz. 
değ·r sı"malar etmıc o~an bu Rus sına aid ' muhitine aid , terbi · Do"rt l>eş "nd b ı· ·ınemanıo B l d' d' toplandı 

" y gu en fl ! () e ıye ıspanserine 
muharriri : - bu eser ıne - ' aca yesioe aid bir kusurmudur ? ... salonuna çıkmıyan müştak seyir- 20 
ha neden dolayı (Cüıiim ve c,.. 1 Yoksa , Ata,izm tesirilemi bu , cilerine Fransız Rus tyatroların- 98 h~sta mur~caaf etmiş I 
za) adını takmış ?.. .C\irüm; kı 1 lıöyle olmaktadır ? ... Bu nokta <lan bir kaç örnek gösterdi . Ara· Kanunusani, Şubat ve mart ay ; 
bir aoıyal muvazenecıo bozuJma· eserde pek mesklik gcçilmiı: · · da ulusal piyesler de vardı . lanoda belediye dispanserine 2098 
sı ve iosanlık kanununun ayak al Y.cıloız ~telek gibi bir kadımn oğ- Adanalılar boş bir vakıt ge· basta müracaat etmiş ve bunlar- 1 
llD. al.Dm.si, Ve ctmiyeti karek· Ju ncı:ce<le bir cani olarak kar- da 49 1529 çirdiler . n una reçete ve una 
terize eden kanunların üs\üne çı· şımıza çıkmıştır . Ne hazin tecel· Bir kıtç gün evvel beyaz perde bedava ilaç verilmiş ' 515 hasta 
kılmalı ·, onların tanınmame sı li degv ilmi ? ... de gördüğüml'iz artistlerle sahneı mınıaka içi ve 5 hasta mıataka dı-
demekt·,, . Cürüm Vt'. ceza adı ; insana d k l k · · b' şarı lı t lı ı ı ı e arşı karşıya ge me ıyı ;r us a aoe ere ya ı ı mıştır. 

Ceza ; ki o insaohk toplulu- vr, hele <le bir şey anhhmıyor • tiyatro cilvesi oldu . Sanatkarla . Yine hu ay içinde 147 doğum, ' 
irunda ıe·ı·s etmiş bir aheogi ko - E,er LitJikten sonra , biz , onu: 1 315 .. ,.. k ' b' d'I 1 

1 

• " rımızı tanıtmak ve on arın mu· o um va ası tes ı\ e ı m ş, 
rumığa : insanlık kanunlarını ( Cürüm cezasız kalmaz ! .. ) Bük· veffakıyetleribi anlatmak iht;yacı 186 çıftio nikahlım kıyılmış ve 
be•er arasında müstemirrtn bakinı münü veıerek bitiriyoruz .. 128 k'" k "ld" "I .. ü ~ u ı tık kalmam ı ştır • ope o uru muşt r • 
kllmağa ve biç kimsenin kanun Dostoyeveski'oin eserinde, ben. M h il ı d d' l Piveslerin tenkidine gelince ıı a e ar11 arın a ıp oması z 

- Birinci flrtikderı arlcırı-

.Müzakeıeden soor:ı üy... adedi beş 
olmak şarlivle Rusim ve Feyzi 
Lıüdçe encümeoi üyeliğine seçil
dıler. 

İkinci takıir, kantar muaye
ne mesel~sinde esnafın güçlük 
çekmeden kurt11rılmalaıı için tt<l· 
bl · ler alıumasr hakkında yine 
üyelerden Sabri Gülün takı iri idi, 

Bu da müzakere edilmiş ve 
m selenin halH için takr"rin ri
Yf sete gönderilmesi onanmıştır. 

fevkine r1kmamas1nl lcmiue ya· cenabıyetsiz buz isteplerinde geçen ' b ebele t f d d " 1 .. bir gazeteci bilgisiyle - u · r ara ın an ogurtu au ve 
'&maktadır .. Bu sosyal muvaze bir hayatın sonsuz acılıkları sak- h be?ed' h b ·1 d ouo tiyatro ko r ido r larından ka ı yeye a er verı meyen O· 
neyi bozmak istİ)en her elin kı lıtnmı§ ... ı\luharrir ; <·aninin bü- ğu 1 b kA d h'l .1 ' ld' ve köşelerine kadar yayıldığını m ar u ye uua a ı u'ğı ar. 
nlacağı iıe pek meydanda olan lün dü~üncelerini ba} ı de değer .. 

.. söylemekle intibaların ôlçüsünu Tayyare pı"yankosu bir keyfiyettir . Oyle olduğu hal- bir tarzda tasvire munff!lk ol· 
D ı.· . . d k l ve alakanın gcoişliğioi anlamış Şehtı"m"ız"ın talı"ler"ı 

Üçüncü takrir şehrin oıünı.ısip 

, yerlerinde kasap dükkanları açıl
ması hakkında üyeden doktor Ali 
Naimin takriri idi; 

<le ,- oıtoyevsd -, nıçın aca- u ·tan sonra , - o\{uyan ar 
oluruz . 

ba • bir teviye , - bize- . Haz- da - ' kahramanına dair bir acı 
'- (' b" k h b Bu alaka - ayrıca tahsis el· kukiKo u ır a uman gi i ta ma duygusunu uyandırmaua t;•· 

tigv imiz - sütunlara kadar yük· 
nıtmağa ; ve delice hareketlerin- lıŞl)Or sanki .... Bilmemki , bu 
den dolayı kendisini afettirme- adamın acıotcak Leli varmı '( ... selmiıtir · 
ğe çalışıyor ?.,. Çünkü : O , lıer şeyden önce Sanata ve sosyal, monden hayata 

Eserin kabramarı ole.n üoi· bir Üniversite talebesidır . Böyle karşı Anedoluoun uzak yakıo bu 
•ersite taleht"si tam Lir deli rui deli - caııi bir karekter , bu caklarıo<la böyle canlı alakalar 
dir ? .. Hayır ! .. Onun bazen ga· talıııil deıccesine çıkmtş bir adam· uyandırmak aynı zamanda inkılap 
yet akıllı insanlar gibi konuştuğu de nasıl bulunabiliyor '? .. Bu namına da bir hizmettir • 
ve bütlln bareketlarini, en ioce- kemfilfit derecesine crişdikten son· Ve bu örnekler bu uğurda ça · 

-·~-------
Son çekilen Tayyare piyangosunda 

Şı·lırimizde bulunan cumhuriyet Falı· 
rikası memurlarının mli§terek hulun· 
~ıklan 5097 Nllmrolu _bilete 25000 \ 
lıra, Kassap giritli Omerin 19155 Nıım· 
rolu bilete 20000 ve Doktor Ali Na· \ 
imin 24042 Numrolu bilete 1500 lira · 
isabet ermiştir. 

Bağlarda mi\diyo 
mücadelesi 

terine varıncaya kadar, pek ela ra , - Lir insan - ' diğer bir hşaolara da umudlu yollar gös __,.___ 
tarttıgtnı görüyoruz . Yine bu a- insanın balta ile kafasıuı nasıl termektedir . Ziraat dairesince bığlarda mil- ' 
dam bir cani olmalı mı idi ? ,.. uçurabilir ? .,. Yarın , öl:>ür gün ister tiyatro, ister sinema , is· diyo mUcadeleshe başlanmı~tır . 
Olmalı idi. Çilokü: Onun pek in- hayata karışac ak bir adam, bu talı· ter müzik turnelerinin memleke· Bağlar fiç mınlakaya ayıılmış ve 
ce duygular 1tltında hazan ezildi sili nasıl yapıyor '~ ... Cinayet timizde-başkayerlerden farklı- birer memur tayin edilerek kafi 
ğiae de §•hid oluyoruz . Dünya· olub hitdıktf'n sonra Z:\vallı bir böyle terbiyP.\rİ faydaları da vardır, miktarda İliç ve pülverizatör ve-
da pek ünlü bir tip olan Razkol· e<lamı : ( Katil işte budur ! .. ) Ahmet Vefik Paşa güoü11.den . rilmiııir. 
ni'kof, yoksa Dejenere bir adam· Diyertk yukrıladıkları zaman ' Ertuğrul Muhsin gününe kadar Eski hakhnin duruşması 
mıdu ? ... Öyle de değil ... Çünkü bu üniversite talebesi biç bir oe- bizde tiyatro ne kadar yol aldı · 
onda dejenen bir adamın tavır, cabet de ~'göstermiyor ·· Zavallı Dunu bilmiyoruz · Bildiğim '. z lıır 
dlitünüş ve hareketlerini de gör· l Li~ eda~ın , haksız yere , l~\ kif §ey varsa oda bu yola yeni gir-
müyoruı. . edılme:i•nden , dayak yemdınden, 1 dığimiz(\ir . Bu yolun yegane yol· 

loun niçin fenalık yapmaz?. .sıkıştırılmaıından biç müteessir cuları demesekte yegane kılavuz· 
Keodiıini kötülük yapmaktan a 1 olmuyor · Adamcağız gf'Jiyor : 1 (arı bugün A<lanada bulunuyor , 
hkoyan kuvvet rıedir ?.. Kanun ( }'aizci Alyana'yı hen öldürdüm! .) Hu bir avuç sanatkar İstanbu Be 
deiil mi ? ... Razkolnikof: delıtler Diyorda , o esnada sapsan ve lediysiioin yüce kurumların yar· 
için engel tınım•yan ; bu takım· ı1 aıab çeker gibi görüoen as,\ ka· clımlarma , teveccühlerine, hal-
dan dünyayı düındüz görmek is til , yine hiç tınmıyor bile ! ? .. kın bunca takdir ve alakalarına 

Bu do. epeyce münakaşalarJan 
sonra şimdiki h-ılin münasip ve 
ihtiyaca kafı geldıği görülmüş ve 
bo.şk:ı yerlerde kasap dükkllnlo.rı 
açılması ononmamıştır. 

DörJüncü tak,ir kuyumculurın 
toplu b~r halde hsşka. yerlere kal
Jır ılınası hakkında Tevfık Gencin 
takriri idi. 

Bu <la epeyce münakaşaJan 
sonra kuyumcuların imo.lô.thane
lcrini bir perde ile ayırarak h nlk a 
zarar vermemek ş:ırtile şimdiki 
yerl rinde bırakılmaları onanJı. 

SJylav s<'çilmelori başka yer· 
lere tayin Eıuretiyle üyelikten ço 
kilıniş olan dört üyenin yerine yo· 
Jeklcri çağrı lıp çoğrılmamasi hak· 
kınd c. doktor Ali Naimin takriri 
idi. 

Bnşkun Turhrn Beriker izinli 
bulun<luğ·u bir sırada bu mosolenin 
birinci toplantıda mevzuu bahse 
dildiğinin gıızeto<le oku<luğıınu va 
Ankaradan dönüşünde işlerinin pek 
fazla bulunduğu cihetle yedek aza
lara davetiye gönderamediği~i ve 
fako.t bunların birer tezkere lile 
çağın lacaklarını "iÖY ledi. 

LikMa 
Tarsus - Adan 

deki Lik maçları 
Yurdu gt lmediğind 
hükmen gılıb adde 

Bu maçı an ıon 

man Y uı du ve Ad 
takımları arasıoda 
saat 2,30 da To ı os 
oin orta erlı inde 0 

İlk akım Ada 
du yaptı. Bu aktn 
çükleri tarafından 
rlye çevrildi. 

Adanaıpor da 
ldmao Yurdu ka 
attyoı sacla bir neti 

Her iki taraf 
kıştırıyorlarsa da 
edemiyorlardı. 

Bu esnada ldın 
naspor kal'ası önü_ 
Adana çizgisi dah 
altı ctzası verildi 
Nedim soğukkall 
takdı. Bundan 800 

miyeti İdman Yur 
Hurşidl.o korn 

şütü Yurdlular ka 
vil ettiler. AdaBas 
den sonra biraz c 
di ise de bir tüı 
toplıyamad ılu · 

Oyun böylece 
birinci devre ııf 
galibiyetiyle bitti. 

İkinci dt;vıe b 
Adanaspor oub~Ş 
hakim oyaadıyse 
mazlık yliıünden 
satı kaçınyorlard 

Bu sıralarda l 
verilen bir penalt 
nasportf an laıaJ 
hu çekişi gol . Y 
kal'acınıo eJlerıo 

Bundan sonra 

ziyetine geçip 
yolladığı topu, 
bir vuruşla Y urd 
stnı kaydetti. 

tiyen i ve Napolyon bir ibtiyerı 1 Nıbayet , bir sonya imdada yeli· teğmen lıeuüz her işi kendi şah 
&ldücmneydi , acaba NapoJyon şib : ( Cüıüm geçici , kefaret ~i teş ebbüslerile başarmak vazi 
olurmu idi 't.. Deyeo garip bir ebedidir ! ... ) yetinde bulunuyorlar . Yıllardan· 
adamdır !... ( Bizi bekliyell bir Sıbiryadır 1.. ) heri öğüne öğüne toplattığı yaz. 

Eserin kabramarıı ue olmak, I diyor da, caninin insanlık duygu gan deroekleri bu sauatkarları 

Va:ıifei memuriyetlerini suiis · 
limel ve zimmetlerine para gf'çir· 
mektra suçlu eski sulh hakimle· 

riodcn Tabirle zabıt katiplerinden 
Mustafa Azmi ve Ahmedio duruş 
malarına düo öğleden sonra ağır 
c ,. za me-hkemesibde ıl~vam olun· 
muş ve şahitler d.nlenmiş ve gel 
meyen şahitlerin getirilip dinlen 
meleıi için başka bir güne biıakıl
mıştır. 

lstanbulda tevkıf edılenler 
Haklarındaki hüküm temyiz 

mehliemesince tasdik edilen eski 
icıa ve iflas memuru Zühtü ile 
tüccardan AntaLi zade Ahmet Nt• 
cali İstan Bulda yaka!anmış ve 
bapsaneye kooulmuşlaı dır. 

Altıncı takrir Dııbağhanonin 
şimdiki bulundnğu yerJen kuldırıl-

1 ması hakkında 0(1 yopıldıgı roru
luyordu . 

Artık büsbüt 
ele alan Y'urdlul 
kal' asını sıkı§tırıy 

Bu sıkıştt'ın• 
Y urdlular dördü 
yaphlar. 

nereye varmak istiyor ? .. Zıvallı Iarını uyandırıyor ve onu cllrmü · müteıcimlik yapmuklan kurtara 
bir kadıncağızı öldürmekle varmak 

1 
nü itirafa zorluyor ! . Yani , bir madı . Tiyatro mektebi on)a!a 

istediği amıç ne dir ? .. Bu ihtiyar 
1 

üniversite talebesioin göstereme· yamak yetiştiriuciye ka<lar yine 
kadınm balta ile kafası kesildik· diği u~cabr:ti ! sokok düşkünü bir o nla r kendileri daha çok zamao 
ton sonra , dünya, süt limaoJ ık kaılın göstermiş oluyor !.. Bu feci ders vt"frnek m.:.cburiyttinde ka. 
mı o\ıcık ve bütün feualıklar ahlik iııbidnmına karşı sizde bir JacPklardır . 
hemen ortadan kalkacak mı ?ı . oefıet uyanmaz mı ? Acaba , mu- Burada açıktan acığa ~ısır 
Razkokikof'un ce olmek ve neıe- harrir ; üniversitelilerin c~roiyeti edebiyatımıza dokunurken bu 88 

ye varmık isted iğ i hiç belli <le· 1 Le§eriyeye faidelerinden ziyade natı yükı;eltmek, daha doğrusu ko 
iil .. O ; bu ihtiyar lrn<lıncağııı, mazatratlatı ol<luğuou mu iddia rumsk için bir fedakarlığı esir 
suf bir adam öldürmek bsdılc: 1 etmek isliyor ?!. genıedikleriae ve es:gemiyecek· 
6ldürmiişlür .. Yani kı imio· l Lir Eserin temsiline geliı.ce ; }erine kuşku olmayan alakıdH 
kasd ile ... Ve bu engeli ortadan ı' _ Bu 1 cidden çok kuvvttli kurumların elimizde bu eleman 
kaldudıktan sonra ne dünya süt olmuştur . Talat ; ue kadar terek- lar varkeo maddi ihtiyaçları şim 
limanlık olmuş; ve ne de mevcut l ki etmiş 1.. Geçen üç yıl , onuo dilik bir kaç .büzbin lira daha 
fenalıklar ortadan kalkmıştır !?.· artist ruhunu öyle içli , öyle dol tahsisat ekleyeıek ve manevi ib 

1855 de yazılan hu eseri çok, guıı , öyle özlü biı hsle gelirmiş tiysçlnrt da Alamanyadan yahut 
ıüzel bulanlar ; onu roman ile kı I? .• O ; Doeloyefski'Din tam başka yerlerden getirttcekleri 
ilim kitıbları arasına koyanlar düı:ündüğü ve yazdığı tipi yatat· profesörlere hususi Lir kurs açı· 
var . Dünyanın en bü) ük Krimi- mağa muvafrak olmuştur . . 1 nk attıklaı ı temelin çatısını da 

nolojl biJginlerine göre de - Dos· Neni: e N ı yyir, Bedia ve Cahı<le tcmamlamalarınt bekldiz . 
toyeveaki'nin kabramanı - , hir 1 de öy'c ,Neyyire Nt yyit, anne rolü·! ___ """""' _________ _ 
deli - caoidir . Es.-r oe kad.ır nü o krdar şefkatlı, o karlar ioce ve 
güı.e) olurH olsun yapı l~n tc::ııiz sur('llc ysptı Li L. Bu ro1ü 
cinayet meydandauır ! . . \ e muhakkak gö. ıoek icab ederdi ki ! 
eıerio güzelliği , ber:cc , Boz bu kadının ::ıı tistlık kabiliyı-ti bak-
kolnikof'u .affettirıneğe kafi ge- kında h~kiki bir fikir cıliuilmiş , 
ltmemektedir .. Göı. ül arz.u eder· C h «I · ; Löylc ince , bis~i oyun · 

diki , - Dostoyeveski - , eS:!rİ· laıda çok temayüz t dıyor . Kt ndi 
nin bir tarafına , hu adam n be· s·ııin düo ı.kıamki oyununu c;ok 
den dolayı hu kadar fena bir Leğ .. nt:ik . Bn yolda Cf sardli! 

fikre 1&planacak karakterde ya yüriim<:si lfwmt!ır . Bu çcct.k , 
ratılmı§ olduğuna dair hir lıahs yakın lıir geLc'!kde kendisiudcıı j 
sıkıştırsaydı ; çok iyi olacaktı . çok hahset tirecek. 
Çüakü , gö üyoruzki , M:ıd;; ın Ucdia da pek canlı idi . Çok 1 

Rozkoloiluf'ıo ve kızı ; duygula İ da güzel 01° nııdı Bedisdan hah· 
,. çok yüksek , analık ve kard § 

1 

settiğim zaman adeta gözlcıim 

l
'k iosanlık baslttleri çok r~· dolar .. o i 15 - 16 yıl ö ce ' 
1 ve · · ı· B ki L . d olan iki ;osen tıpu. ır . u 

1 
-o- , sahneye ne zorlu ar a 

rınd e . san bir ııdam olao l\la.. hasıı.a çıkmıştı ; bir bilseniz!?!. 
ka arın ı 0 daaı Ruzkoloikef'io oğlu neden Arnavut Tahsin gibi bir polis 

müdü üuün tazyik ve mütemaui 
t kihletine göğüs ger~rek ve 
meydıırı okuyaulk bu )'Ola etılmış 
vl· artiQ l ık lıeyıı:canını her yıl ar· 

tı•mıştır . O ; Türk tiyatrosu iç:n 
~ercfli hir var hkt ır . Ve d< ima da 
öyle luı lttca ktır . 

lluuJao başka, Po·fi! rolünde 
Galip ; Marmclatlof rolürıd .. BeJı 
zat ciJdeıı muvaffok o!muşhrJır. 
U ığ( r l!rtistler de kendileri ııe dü· 
~en vaı'feyi b kkıyle başerm·ş 
buluorualrtad ı .br . Bize , lıöylc 

giizı>) ~ ir gt•1.;o geçirttikleriuden 
ve lıu , d~bi ziyufeti vHdiklı riıı· 

dt'n ötü Ü, bütün darülbedayici
lrrc soıısuz teşekküder . 

RayL p Muıwfjlu 

Zühtü delilik alametleri gös
tudiğinden tıbbıadlide müşalı•de 
alttoa olınmıştır. 

lrmnktan çikarılan cesı-t 
Irmaktan kime ait ,,lduğu belli 

olmiyan bir ceset çıkarılmış ve 
memleket hastahanesinin ölü yi
kama kulüb~siııe konulmuştur. 

C"sct ad.,m skılh ~iş.nit \'e 
k~.kmuş. bul~~duğondan bnnuu gö 
mulmesıne ızın vrrilmesi içir. cum 
huriyet mUddei umuınilığine mü
ra~aoat edilmiştir. Tshkikl\t devam 
edıyor . 

Bu dilenci de ne reden 
çıktı? 

Son günler içinde şeb ı im izde 
Lir n~h dilrı,ci peyda oldu . El \C 

ayal; ları sakat olan bu Bor' dan 
ge.lme dilenci, rlaha sahabl~rin 
~ı kcr.den atıoır. üz ,. 1ine h ioınckt ~ 
ve dükkan dük~aıı dola~ .. ,ak zor· 
la lıar;ıç almakta hu sııreil. her 
kesi t · cız tlmtktcdir . 
Bcleuiy~ ve poLsiıı hn adamm 
şu çok çir~iu hareketinin Ö• l.lue 
gcçuıt:si lazımdır . · 

Emri geldi 
llurdur Sıhhat Vt! ictiınai mu 

avenet müdürlüğüne tay;o edıldi 

Başkan , burıunla sihhat ve iç-

timai muavenet Müdürlüğünün mrş- i 

gul bulunduğu ve hu esnafın Lu· 
ruJan kalJırı\ruagı iç·in kendilerine 
mülılet verihliğini söyledi . Cün 

dalikJe müzaker~ cdilec~k ba~ka 

maıldcler bulunmadığınllan 20 Ni
san 935 Cnmartesi günü sant l 4 
tle toplanılmak üzere bu toplııtıtıya 
son verilıl i. · 

Sıhhiye müdürü geldi 

Tıfüs hastalığuıa katşı alınan 
tetbir)eri yerinde görmek üzere 
Saimbeyli kazasının Kan köyü'Je 
gitmiş olen sıbhat ve içtimai mu· 
aveoet müdürü doktor Hüsnü 
Ertüner şehrimize clönmi.i~lür . 

Adanaeporl01 • 
bir sayı yapın .:ık 
jileriDi sarfediyor: 
elde edemediler. 

Her ;ki tak~ 
takımdan ekleme 
den kaçmıyordu. 

"k' ci t vetlerin t ın . . .,a 
L .. "k t 8:, erı • uyu • · · 

y urd küçüklt'I 

bütün gotlihiyct.le 
de kalen Mersın 

l(up• yener ler!e 
dıf. 

Bu oyunu Y.. ut 
le bitirdıler. 

Almanların göz diktiği Y' 
-~ -

ğiııi yazdığımız merkez 1 ükfımtl 
1 

J 
labibltrindca Şükrünün hı)in em Siynsi had'soler dolayısihı hugüulordo .\hnunıarınd 

· t" bb 1 · Itın 8 
rı 'ua sı at vekaletinden 'lila yon ve bugün Litvanya hükumetinin hakiroiyl tı 3 

yt le b:l.Jirilmiıtir • ı' laıı - 'ın dnlgn k J. · t • , u " .. ıran ve enız ıerıerı . 
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Kurumu·nun tebrik 

----
Biri bitmeden ötekisi 

- IJirillci firiiklcn arlcın -
Leyauat ancak &Stresadan ~ıka · 
bilir . 

8 Çaidaris 
Utçe h 

1 Türkiye -Almanya 
~i' tecil 8kkında gaze-
af ere beyanatta 

bulundu ıı' 
t•oı ı' Atin ~-
}I htı ı bi~d:· ~2 (AA) - "Atiua,, 
~· ı Baıb ,_ •rıyor: 

ı 
i 

ı ~.b a~aa Ç ld 
( L 1 SıfıtjJ ıı aris Maliye ba-1 

' 1 •bı llluc·be 1935 bütceainin es 
ıt 8 ı e I" 'b J 1 • ~·• ·
1 

u la .1 ayı · sıoı ıazır amış 1 

J; ~ laııı )'ı ıada deniliyor ki : 
dO bl~ ildl:I Ve Vetaq bnini bir h-

ol ba iııd· 811n devlet iktiudiya-
·11 te t lrdild . 

i~1.d t 1hıen l:,~erı vahim darlıele 
_..- ~:a dtalı .u.tcede ancak 350 mil· 

t ktadır ll~ılc Lir açık bulan
~dı ~·''•bu· ut~euio tııtbiki sıra 
cıı•~ ~1h k,t~ı~ 150 milyon drah 
lı(f ~~ çla 

1~ ~udırilccektir . Hari 
,ıı eıtııd: ~.10 bütçede yü;ı:de ;J5 
hl~ h. \a)d . ır para ~yrılmıştır . 
1 ·ıııda •rıı g . b 
b• deıtıi . azett>cılere eyına· 

ıL But . §tır ki : 
ıJ1ı ~ Çtrııo dl' ~n ''tıfu 2~ l•ozlminde baılıe1 
I• ~ 1 td&ayCd d~z ?oünde tuttuk ve 
e 1 r ~i tQ k~~r in milleti yeoi yük
oll' ttı~lcri0d •rdık . Varidat tah· 
. l 1~· e çok kıskanç hau•ket 
. ,,~ ı nin 

Arasında ticaret muka
velesi imzalanıyor 

Berliu: 13 ( A.A ) - "Ana
dolu ,, ajınsmın husu~i muhabiri 
bildiriyor : 

Türkiye ılc Almanya arasında 
bir ticaret ve Klering aolaşmısı 

içio dışarı itleri bıkaulığı umumi 
katibi Numan Menemenci oğlunuo 
başkanlığındaki heyeti murrıhha· 
umızla Almao heyeti ara11nda bir 
mUddettenberi devam eden müza· 
kereler bugün muvaffakıyetle ne 
ticıclenmişlir . Anlaşma pazartesi 
günü imzalanacaktır . 

Uşakta köy adları Türk
celeştiriliyor 

Uşak ; 13 (AA) - Ilalkcvi 
Uşağa bağlı koylerdeo utuzunun 
adı ytni Türkc~ye uygun olma· 
dığındaıı bunların ac.Jlarınıo de· 
ğiftirilmesi için teşebbüsatta Lu· 
Junmuştur . 

telgrafnameleri 

23 Nisan Ulusal bayramı y1ak 
laş yor. llıı bayramda da tebıik

lrrinizi byükleriniz ve dostlannız 
Çocuk r.f'i•g• nıe kurumunun 
''Lü~s,, telgraf kağıtları üzerinde 
okumalaıoı isleı seniz, çekt'ceğiniz, 
ttlgr&f müsvcddeleridin üzerine 
"Lüks,, kelimcsir.i yazmanız ve 
15 .kuruş fark vermeniz kafidir. 

Lüks telgrnf ~ağıdını kullan· 
makla hem muhatabınızı fazla 
hiirmet ve hem ·de zarafetinizi 
göstcrmiı olursunuz. 

Evlenme 
Müteahbid Hakkuıın kızı Nc

zabatle Supbi paşa fabrikası mu
hasebecisi HüıuU Adamın nikah 
merasimleıi belediye nikah salo
nurıc.1a dostlarının iştiıiikil• onay
lanmıştır . 

Göçmenler f çin bir kanun 

Stıeea : 12 (A.A) - Röyter'io 
diplomatik muhabiri diyor ki : 

Almanya 1 Sovyet Hu."ya ve 
Lcbistanı da ıbtiva edecek <labe 
geni~ lıir konfonmı akdi im kin· 
lerı henüz miiuakıışa edilmemi§ 
olmakla berAber Löyle bir kon· 
f eransın ihtim:ll Loodrada topla
nıbilecrğine dair kuvvetli bir in 
tiba vardır • Böyle bir konfcrao 
sın Londrada toplar,masına İtal· 

yanın taraftar olması manidar te 
Iakki edilmekttdir . 

Son yirmi dört sene içinde 
İngiltere ile ltalya arasındaki mü· 
nosehetlerin adeta kendiliğinden 
sıkılaşmış olduğu görülmüştür . 

Pıtris : 12 f(A.A) - Jurnal 
Des Dcbats gaıeteRi Popolo Di 
talyanıo Strcsa konferansı bnk· 
kında yazdığı makaleyi bir tec
rübe balonu mahiyetiode:telakki 
etmekte ve Stresada konfer•n~ 
mabafılinin de hu karıaatta bu· 

Yurdumuza ·geldiklerinden- lunduğunu ilave etmektedir . 
beri bir yıl içinde tabiiyetimize Debats gazete~ine göre İtal· 

ya dörtler misı kını tekrar ele al-
girmek için baş vuşmıyaıı göçe- mayı istemektedir . 

_r 

As·rı ı SiDem&da 

111111 111111 
~ . 

l ıııı 1 

IJlllllJ 
. .. , ~ 

lstanbul belediyesi şehir tiyatrosu 

Bu akşam saat 20,30 da 

Son ayrılış temsili 

.-Unatalan adam~ 
PiYES 6 TABLO 

Yazan : Şair Nazım Hikmet 

~l tli &4011 
~~~· G~t(l eyb tslısitatın tahmin 

,,f &Qı . tıde olacağına katiyen 

Uşakta kültür 
çalışmaları 

men ve mül ~ccilerin bulunduk· Yine DeLats'nın Stresadan al. 
lan yer idare heyetince fakirlik- dığı malfımata göıeFransıı heye· o. o. yollara Adana iştatme müfettişliğinden: 
Ieri belli e<lilmek şutiyle tabiiyet ti Murahhası So\yet . Fransa an· Adana deposuna gelecek kömiirlcrin vagonlardan tahliyesi ile is-f 'il Uııda 

ıJf h Yotı drı haşka bütçP.ye 330 
•ı ı rab 'ti'- . 

Uşak: 13 (AA) - Vilayet u- ha · çı vermemeleri müıldetioin !aşmasının ltalyada uyandırdığı tif edilmesi işi açık eksiltmeye konnlmuştur . 
mumi mecliııi kasabamızdaki ilk ı d ı t b kkınd 

üç yı • ıa uza ımıısı a a- fı-na intibaı izal~ye çalışmakta ve Eksiltme nisımın 27 inci cumartesi günü saat 16 da işletmA mü-.J ' (Oll!J) hlı " bır ihtiyat ak-
,~,~ dı'l ic'••tlbuştur. Milletin hükii 

ı ct~· .. •ha lı 1 ·~ ''llt, . a isaoe yardım e-

mektepleıin ihtiyaca kifı gelme· ki layiha kawutllya veıilmiştir. bu aıılaşmınıo bütün devletleıe f.-ttişliğinde yapılocaktır . 
diğioi nazarı itib.ua alaıak Uşak açık bulundurulacağını bildirmek· Şartnamesi işletme cer baş müfettişliği kaleminde bedelsiz olarak 

~ ı,ı,~itı y~~'Yclim vardır . Hü· 
011 1d1t ~nnc maksadı u1uıun 

ta bir ilk mektep bioası yaptır· tedı' r . 
Rusya - ita lya görülebilir . 

roayı karıırla§hrmıştır • isteklilerin 2490 nuınrolu kanun mucibince vesaiki lazimeyi hami-
Yura· 
t,~~n gazeteleri 
~'i ~Çıkıyorlar 

Amasya Viltyet münasebafl Sinema konferansı ıen muhammen bedel üzerinden 75 lira sağlamlık akçıısllo tarihi 

büdcesi onandı Moskova : 13 (A.A) _ dışa toplanıyor mezgürde işletme müfettişliğine müracaatları . 5199 14-18-22-26 

~11011.~ 
~~llıiş ol~n 13 .. ~A.A) - tatil 
~dgQllt kad hutun gazeteler bir 

Amasya : 13 (A.A) - Vilayet rı işleri komiseri Litvinof İtalya Hetlin : 13 (A.A) - uluslar D. Ddmlr yolları Adana işletme müfettişli-
umumi ml'cliıi Vılayet b~dcesi- E'çisini kabul edere" iki mem· arası sinema konferanst 15 Ma ğinden : 
ni 230,554 lira olarak kabul et leket münasebatını alakadar e<lcn l yıs<la burad• toplanacaktır · Adana Garda idıırn binalarına ait Hıılı'l çukurluklarının tenıizf Pn-

it • ar tekrar çıkacak- mi§tir . ·\ meseleler hakkımla uzun uzadı· Konferaosda 800 eCQebi mu ınesi işi bir sene müddotlo ve açık eksiltme usulile müteahhide ve-
'T ı it 1 d " .. ·· t- rahlıası hazır bulunacaktır . .ı o parası a ı ıra ır . yı goruşmuş ur · rilecektir . 

~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~ ŞartnatnPSi işletıne merkezinde yol baş mtifetti~iği kalenıindo 

~ ki - k I bedelsiz olarak görülebilir . 
~ııara : 151 Osmanlıcadan Türkçeye karşılı ar ı avuzu İsteklilerin muhammea bedel üzerind) yüıde 7,5 hesabile 6J lira 

;ıııi~ " ----- sağlamlık akçcsile 2490 numaralı kanun mucibince vusı:ıiki l:tzimcyi 
ır ~it·'-t~l {' ------------------- hamilen 24,4,935 çarşanba günü saat 16,30 da Adannda işletme mü-

,pO ı~•iıiik"tlıalu - llilmczlik' ranlıklar içindeyim ) - Je suiı-; t>n· Büyük lıir üu ( ~iilırct) ka· Cam~ - Giycntk, gtysi fcttişliği merkezine müracaatları. 5200 14- 17- 19 - 22 
I (j tourc d'obscurit(• zandı - JI a ~a~nl- urıe graııde c(· Orock : Tebdili camc ile-Gi· 

&", \ıı, tntk • , lnsanh~ın ilk ço~lorı bellisiz· l(•brit(· yeoe~ini ( geysisini) değittircrek • 
1 ~~ılj~ "lind · Cehalet yiizüodcn lik ( meçlıuliyet ) içindedir - Les T l k (F ) R • 111 ~! .... !{ }u" .... eo ııeJcr ,~ıkar - llil· 2 - anınmış 1 - - r . e- Cami (cemeden anlımına) -'( .. tiııd ,. premicrs ages de l'lıumaoit{· rt'stent f ___________________ , _______ 

1 

" tı~ar en iosaoıu diu<len d , ı. • putıtion, renom Toplıyan, kapsayan 
~"' c . ans ı ouecurilt' B 1 d • 1• 1 a"' n ı a r 1 1 I ihil' F ) Üruek : llu adauım köyün· Ornek : 1 - Camii melıasio 1 e e 1 y e 

0 ' l «h,e 2 - 'J'aoıomazlık - ( r. ( 
ll'l ~ ~C~b1tı ~ Bili~sizcc de tauıııuıışlığı eyi dr~ildir - 1 ne Lir adatndır - iyilikleri kendinde ---------------~~-~,--------~ ft u .. t Etre ignore, etre iucomıu . . d' 1 ' l t" n 

tl 'tlttıek ., ?1ek - Bilmezlik JOuıt pas ıırıc ıounc repo a ıo toplayan bir adamdır • 
t!l 1 bıln.. l Örnrk : Tanrnm:ızlık kinde dan on vilbge · 2 - Bu rscr, o uıcsef e üze-11'611 .... ._ u.ıez cnmck, bil- ıo 

........ öldü giui - ll t st oıort ignorc de 3 S d riudcki bütüu malümatı camidir -
Ôrrı L ' - oya 1 J> • d k • l 1\ ~~ tout le moudr. · ıu ız,.r, o sorum i.izerio e i. Jütün 

~l t~~tı : Pek . u' ld' . . ı Sııişöhret -Kötü tanıııma, kö J.ilgileri kııpsamakıadır. 
~r •ec ı eyı 1 ığıuız m Mali'ım meçhul - l - Bili- 1 '- ( F ) M · llıt~ı: bildi:i 1~1 edi}orı:ıunuz - tii tuınmış 111 - • r. auvaıse 

"Urıo ttC!tı C~l~ıız bu işte neden nen Liliomiyen - ( f r. ) Connu, reputatioo 
,i hırell.,. 'Yorsıınuz ( Lilnıez ioconnu Hüsnü şöhret - İ)'İ tanınma, 
'' \ı "\JZ f ') '9.Jı \ "ıGte ' Jı ınez1cniyorsuııuz) ürnek : Bilinen hiliıımcycn iyi taımımışlık - (fr.) Bonne re 
(i"". h gtl ~-1ı:ı, 

ı~ı~ •ttk L· QC - llilmezlık- lıir ~ok kimseler - Hes gı>ııs c:oo· pulation 
A~tttk ' :lrnezlenerek, bilmeı rıu et inconııus • Şöhreti kazibc -- Y ılaııcı ün-

~ı11~~\ıl _ 2 - [Terim olarak] Belgin, (fr.) Fausse reputation 
IJ~ll 1 - Biliomrdik - yadbeJgin - ( Fr. ) J,e connu , iştihar etmek - Tanıamak , 

~ (j lt l'inconnu ünalmak, ünsalmak - etre connu 
t ~th 'lıe!( • 

ııı ) · B · . Me•bur _ 1 _ Ünlü _ (fr.) gaguer de la reputation aıı lıtraf u l§ıu bilinmedik ., 
'ffr ~tıe n' ~ kalnıadı - ıı ne Celebre [ ce1ebrite ] Ürnek : ı - o zar, güzel ya· 

ite -.o1 ~ • 
ll. •nconrıu dans t·et- zı yazmakla i~tihar ctmictir-0 a<larn, 

tıı 1111· Örnek : Uay • . . • ünlii lıir 
~~;; 1Qllledı'k glizel yazı }&Zınakl11 iinalnıı~tır (ün-.... ( vazar<lır - Mr •••• cst un ccrivain • 'lıllıı llıUıc uıcçlıul ) Lir a- ' salmıştır) 

ııp Çıktı U c(·li:brn , J 
~ lliirlıı d - n homme 2 - l tulıgıylc i~tihar c<lcu-

') -..... ı:ı. 1.:varı rıou Etliı;on dünyanın iiıılii aılaııı· L sta tanınan 
)~ 0llirı01 lHrndun lıiridir - Edi~on «'!:il uııc 
~tınu . e~ 1 bellisiz <les c(•lt·brit{•s uıoudiııles • 
~ 1 ınrerti 

ı trı"ı. n 
1 t~i ~ : :t • 

ı ....._ '\ltıLeı· . 
1 

0 11 
1 uıeçlıul lıır 

1 lll'(' " d ıı'e 1 
11 •uıucz Lir i e 

"rı•i 0tıı lu f:11
" 3gc ılaııs uuc 

~ tlt,: ) llJ c t 
~ ııwu ıı n 11 .~ 

\~'.l'arıı 
1 ). tlttııın 
(ı • 11orc ~ - (Fr.) lu 

ı. t11"i\ 
'411 • 
ııL 1 1lrıı ' Avuk ı 
.. , 1.1' 1htı1ş d .111 ıkıaki unu 
"ııll il\'ol.'Qt (·~ıldir - ~a re 

'- ~)l hct . , 
"lt c" ııu ırruoree 
~ t~ltli ııous h 

ll·lr•ııı Yet.._,,,, 
"t~t· }k........, ( , l - B·lliıiz:-

ıı~ I; r ) L'' r, • ırıcoon l' 
11 t11~t l 

ı~·'11d,.r: Uelli i ı· 
~il 1 ttı z ık ( meçlıuli· 
IJlıtt - Jc re ıc <lııns 

hıı,t\'ı 

2 - [ Mabut anlamına] Her
kesçe bilineo, bcp Lildiğinıiz, ha· 
ai şu bildiğimiz - (Fr) Famrux 

Örnek : Nasrettin 1 loeaow 
herkesçe lıiliuuı ( lJcp Lildigiıııiz , 
huni şu bilıJi~iıııiz ) ıırıhıtı~ı - La 

faııınısc aııecdote ılt• ı\usrcddia Ho 
dja . 

2 - ( MHuf anlamına ] 'J',.,. 
nınmış - (Fr.) Coonu, bjeu con
nu 

Ornck : O, ıaouınıış hir nıii· 
lıen<listir - 11 cst un ingbıiı•ur coıı· 
nıı ( uien conu ıı ) 

Şöhret - 1 - Ün - ( Fr ) 
Reuommee, celcur ite 

Örnek : Siiel iiıı - Askeri 
§Öhret - Reoomm(·c uıilitaire 

Calıiaı ( cebeunem ) - Tamu 
(Fr.}.Eufcr 

Cabimi - Tamusal - (Fr. ) 
İofernal 

Cui~ - Olur, olnlıılir 

Örnek: Yapılır şe}ll'r, yapıla· 
bilir şeyl"r - Y Rpıl ııııı ı caiz oları 
şcykr • 

Cfili - Yapmacık, yapmaoıklı 
- (f r) F ciut, sinıule 

Üroek : llöylc enli lıarı·ketler· 
dcu vıız gr!;İrıiz - llijyJe ) opıııacıklı 
lrnn·kı·llc-nlcıı ( yııpnıaı·ıklardao) \'az 
grçiniz . 

Ca1iyet - Yapmacık 
Calip - Çeken, çekici 

Orıırk : CaliLi nazar Lir hn
rckt'l - (,özii çeken ( çı·kil'i ) lıir 
lınrcket . · 

Cam - Bardak, kadeh ( T. ) 

Camit - Donmu~ 1 cansız -
(Fr.) loanime 

Can - Cao ( T. ) 
Canhıraı - Gönül koparan 

( liak : dilbiraş ) 
Canıo - Sevgili 
Cani - Kıyan - (Fr.) Crimi

ne1 
Oroek : Caniler , be~eriyetin 

kurhaları .. ayılsn beca<lır -Kıyanlar, 
iu anlığın çılıauları ııyıhıa yeridir. 

Cinayet - Kıya -(Fr.) Crim' 
Ürut-k : Bu öyle ral'gele bir 

:-uç <l<•ğil, adcıa Lir cinayettir- Bu, 
öyle nısı!de lıir anc; drğil, lıayağı bir 
kıyııdır. 

Cinai - Kıyal 

Örnek : Cinai bir harekette 
lrnluudunuz - Kıyal bir harekette 
bulundunuz . 

Canip - Yen, taraf (T. Kö ) 
Caoipdar - Yancı 

Ürrıck : Ordunan canipdarı 
olan Li\'a - Ordunun yancısı olau 
tuğııy 

Car - Bürgü, pürgü , çarşaf 
Caıi - Akar, yürüyen. )'Ürür, 

geçer - ( Fr. ) Couraot 

Örnek : Akar sular - J\liyalıı 
cariyt> - Eaııx courantes 

Yiiriiycn İ§lfr - Umuru rari· 
ye - Affaircs couran tes: 

Yiiriir ( grçer ) kural - Ka
ide.i cariye - n':ğlcs couraoteı 

Kanunun lıüküroleri bu İ~lt: 
de l'llrİdir - K aııunun lıiikümleri hu 
İ:.:le ıle yürür (~rçer) 

Atatürk parkmın asfult yol kenarına yopılecnk (540) lira tutarında 
çimento ile su yolu yaptırılmu:- ı şıırlnaml'sin<le gösterildiği üzere açık 
eksiltmeye konularak ~lartın 14 üncii porşemhe güoü ihale edileceği 
evvelce i!An edilmiş iso do istekli çıkmnllrğınclo.n 21-~isan-935 pa
zar günü saat onda ilınle edilmek üzere yeniden pazarlığa bırakılmıştır. 

lsteklil~rin o giinJ.e bPle<liyo encümenine boş vurmnlcırı ililn olunur. 
5-9-)4-19 5175 

Temizlik işleri hayvıınatı i~·in Jök.iim halinde giindo 1 l 70 kiloJnn 
bir aylık 35100 kilo yoşil ot açık eksiltme surotilo satın alınncaktır. 

ihalesi nisaoın 25 inci porçombc günü saat on hcşte yapılacn;;ındon 
isteklilerin o gün tcminatlurjlo birlikte Belediye ımcümenino gelmeleri 
ilAn olunur. 5191 10-15-19-22 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Yine iki pro~raın 

Hr,rkcsio bir k~re daha görmek istcdeği 

Karım beni aldatırsa 
Eıı güıel Tür~çe Filmi yalınız iiçgün için takclim erler 

Garp· kahramanları 
3· ııwı kısım 

llavr. 

En yeni Dünya havadisi ve Yunan iıyamııın eıısuo ıalıifeleıi 

Pazartesi matine 

Gelecek Proğram 

Harp 

• 
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Z~raat ban.kası Adana şubesinden • • 

Dosya N. Borçlunun iemi. 
43 AbJulcabLar o.lurı Cemıl AL-
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JullrnJir Mustafa Karıınhmot · 
liJon Ragtba 
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44 No.caran mahallosindon Arıcı zaıle » 
Mustafa kızı Hatice 
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KaJıköyiinden ı\ac1azan ağn 

oğulları Ahmet ··e He.san 
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Dönüm 
500 

229 

200 

270 
535 

282 

100 

67 

216 

126 

91 

50 

100 

47 . 

203 

128 

128 

268 

130 

300 

455 

480 

llissesi 
3/4 

4/5 
4/5 

4/5 
4/5 

4/5 

Tam 
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2/3 

2/3 

bulunduğu yer 
N..ılkulak 

1( araa h metli 
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Cami sırası 
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Tapu senedinin 
No. tarihi 
105 341 

245 K.seni 327 

243 • • 

246 
244 

242 

" 

,, 

• 
)) 

• 

141 Şubat 3v9 

140 

139 

138 

137 

289 

91 

" 
)) 

)) , 
)) 1 

)) • 
Murt 340 

K. evvel 328 

86 Nisao 926 

87 ,, , 1 

88 " 
., 

78 K. ovvel 334 

77 ,, il 

79 " 
,, 

80 " ti 

76 ,, " 
l 89 T.sani 338 

188 " 
,, 

Borç senedi Müstakrizin borcu 
Lira h..uruş 

250 ve 252 

301 3106 67 

257 15348 51 

Hu,ludu . le . · şıına Şarkan Mehmel Garbon ŞoriCo ve Jokuz oğlu bıraderlerı 
Cenubcn Mustafa, 

b l{arat 
Şarkan [insan ag .. a Simalea tarik Garbon Tevfik Cenıı en 

~ 1 ·r Uarben Şarkan Halil Şimnlen YassıvcreoJ.on gt-len bulkan t şı 

Uenuben Karataş yolu . .. " To'·{İ~ 
Şarkan Kulak şimalen Halil ağa garben Yenı koy "enubo.. ~i 
Şarkan Yeni köy yolu garbcn Memili tarlası cenuLcn flaso.n • 

Hakime hatun ·ınale 
Şarkan Hakime hatun garben Hasan a~a cenuben Kulak şı 
rntaş yolu • 
Ismail ve Zeynep ve lbrahim ağa ve Ci'\vh~r ilA Maryeın 

Yusuf zevcesi Fatma ve İsmail ve Zeynep ve şif 

Köy hendeği ve Zeynep ve İsmail ve şif 

Is mail ve I< arttoğlanlı yolu vo şif ve Cebel 

Şehir yolu ve Karaoğlanlt yolu ve lsmnil ve yol 

Şarknn yol ~imalen kuşçu zade Ef. c~nuben yol ile ~ahdut 

Şarkan Ali ve Ayşe ve Sultan garben yol şimal~ Hacı Qsın911 

ben yol . . r H ci tıs 
Şıırkan Kadri zade Hasan vereselerı şımalen Gerger ı 8 

vereseleri O'arben yol cenulıen Osman ve hendek . tıs 
Şarkan Ge~gerli Hacı llasıın ağa vereseleri garben Razıy~ 
hen<len şimalen Kadri zade Hasan vereselr·ri cenv hen Y

1
° 

0
• ttl\I 

l 'k · l y o rCl l b Şarkan ŞPhir yolu garben Haet ea tarı ı şıma en g 
Taş kuyu yolu . ~ıe~ıut 
Şnrkan şimalen Ahmot ve Ayıe iken elyevm Gergerh O. • 
san dede cenuben yol garbeo sahibi senet . . en 01ye' 
Şarkıın Kır Sinan garben tarik cenuben Molla N~zı.r ık 

80 
Ahfll 

gcrli Hacı Hasan ağa kerimeleri Şofıkn vereselerı şıoıal 
elyevm Q9rger1i Ali . . . . et şiıı1 
Garben Mehmet iken lbrahım Rasıh şarkım sahıbı sen pU 

met iken •Jlyevm Gergerli O ları Mevlüt ve Hasan dede c:ye" 
Şarkan şimalen garben yol cemıben ~tolla Nazif iken e 

Osmarı . . . lası ikell 
Şarkao garben ş;malen yol cenuben Çımelı o. tar . 

Veli ağa . ubtn ııııh 
Şarkan Mihli garben yol şimalen Mecul mahJumu con . I' 

. len Mıhı 
Şarkan Hacı Mustafa veresesi ve A.li garben yol şıma 
bibi senet ceouben Karnik o. ile oı 

,, ,, ,, ,, 1, 300 Tam ,, 288 Mart 340 Şarkan Hatice Sultan garhen yol cenuben Hasan tarlaları 

ı _ Yukart<la yazılı tarlaları 1697 numaralı Ziraat bankası kanununa tevfi~an .~i~. buçuk a~ müddetle .v.e açık artırma suretiy.le sat.ılığa çık~rılmıştır. .. .. . r Jıırınt ô 
2 - Artırmn 10-4-935 Çarşnnba günü başlıyarak 25-5- 935 Cumartesı gunu saat 14 ıla 16 da bırınci ih~Jes yapılır . lhalcyı müteakıp borçluya onbeş gunluk bir ıhba name gönderilerek bo ç 

davet edilir. Bu ORbe11 günün hitamınJa borçlu borcunu ödemezse üç gün zarfınJa ihAlei kafiyesi tasdik e<lllmek üzere <losya lcra hakimliğine tevdi euilir. 

3 - Arttırmıya iştirak edenler yukarıda yazıli mebaliğin yüzde 7,5 nisbctinJe nakdi pey veya milli bfr bankanın teminnt mektubunu bankamıza tevdi etmeleri lazımdır. 
4 -Gösterilen günlerde arttırmıya iştirak ~dcnler arttırma şartn.amesi~i oku.~uş ve lüzumlu maluma~ almış ve bunları tamamen kabul etmiş addüitibar olunur ~ . v atına~a ~~ 
5 - Gayriınenlrul kendisine ihale olunan kımse derhal veya verılcn nıuhlet ıçınde parayı verm"zso ıhale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklıfte bulunnna arzetınış oldugu bı:!dclle ca ıtll 

ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen onbel2 gün nıüductle arttırınıya çıkarılıp en çok arttırana lhAle edi'ir.lki ihMe arasındeki fark ve geçen günler için °lo 5 ten hesab edilecek faiz ve diğer zararlar ayrı 
ıahıstın tahsil olunur. 

6 - fazıo. malQmat almak istiyenlerin t.losya numarasiyJe Ziraat bankasına müracaat etmeleri lfiıımdır . 
7 - Arttırma.Ziraat bankası binasında yapılacağı Han olunur. 5164 2-7-12 

Gayri menkul malların açık arbrma ilanı ,,...----------------
Dosya No. 35-3~8 1 ma şartnamesi 13-4-935 tnrihin·t Doktor Bahaddin Yengin 
Seyhan icra memurluğundan : den itibırcn 328 numnra ilo Seyhan C k h 
Açık ortırnıa ile paraya çcv- 1 icra dairesinin muayyen numa- • OCU QSfalıklaTl mÜtehaSSISl 

rilect k gayri menkulün ne olduğu: ~a.sınJ.a herkesin gör<' bilmesi 
l\fayıa 335 tarih ve 27 ouma- ıçın açıktır. lldnda yazılı olnnlnrllan 

ralı tapu senedine nazaran Ada- fazla molunınt almıl k isti yenler ,işbu 
11amn Veraycesir m~vkiiode kain şartnameye ve 328 dosya nu-
vc Hamazın zade vakfından 36 marosile memııriyetimize müracııot 
dönüm tur la olarak mukıyy~t ctm~lidir . . . , .. 
bulunan ve balen 16 dönilnıü 2 - Artırmııya ıştırfl' ıçın yu -
üzüm kütüğü ve döı t dönümü knrı<lıı yazılı kıymetin % 7,5 n.is: 
yüzü mütecaviz mulıtclıf ciı.s lıetinde pey nk~·asilc vı-ya mıllı 
meyve •ğıcı ekili olmak üzere hir Bankanın teminat mektubu 
yirmi ılöoüm mikduı yeti~mi§ ve tevlli P.<lilecektir . ( t 24) 
bıkılmıı üzüm \'e meyn: Lağ ve .3 - f poluk sahibi alocııklılarla 
babçeei ve 17 döollm 613 arşın ,Jiğcr ulAkadarların ve irtifak hak-
mıhalli de tarla olmak üz:re c~m· kı sohif !erinin grıyri menkul üze-
ın Lir kıt'ada 37 dönüm ve 613 rindeki haklarını hususile faiz ve 
arım bağ \'e tarla . masrafa duir olan İ<l<lialarını işhu 

Gayri menkulün buluntluğu ~l~n tarihinden i.~ih~ren .yirn~i ?ün 
mevki,mahallesi,8okağı,numara81 : ıçıntlo ?vr~kı. mus~ıtr:lor ıle b.ırl!kt" 

Adananın Ve ~"",.8;r mevki memurıyotımıze bılJırmelerı ıcop 
nue l i1n<!ir . " eıler. Aksi holde hakları tapu si-
, 'ak tir olu o on kıymet : cilılo 6 ... hit olmadıkça sotış bcdeli-

Oı.u· ~ütüğü ve LlCY"'-· ~aı;· nin pllylaşmr.sınılan heri~~ k. 1 &lor. 
lara dilulı olan yirmi döoüm lıağ 4 - Göstcı ilen giin<lc nı tırmnyu 
kıamınm beher <JöoUmüue yi rmi İ~tirAk o<lt>nler art ırmn şn rınnoın-
be§ lira ye 17 dönüm ,.e 613 ar- Eİni okumuş ve lüzumlu nınliinıatı 
ıından ibaret bulunan laıla kı-s. nim ş ve bunlun tonıumı'n knhul 
mıuın bdıcr dönUmiine de 6 liu otmiş ad vo it:hor oluıııırlor. 

kıymet takdir C(l.lmittir . 5 - 'l'nyin cdilon z:u110111lo gny-
Artırma yap1lacıtğı yer, gUrı, ri 111cııkııl üç dPfu lınğrıldıktnn son· 

ıut : rn en ı;ok nrt ıra rın i lıele eılil ir. An-
Adan• ikinci icra daireaiode cıAk artırnın hcıloli nıulınmınen kıy-

14 5 935 tırihiae müudif Pazar metin yiizıl~ yı tmiş heşini lıulmnz 
güoD uat 16 da.. . . vr-yo snlış istiyırnin alncnğına rii~~-

Gayri menkuluo lm<lud hhılı: huııi olan diğer fllacnklılar bulıı-
Yuıuf oğlu lbrabim mahdu nup la bedel hunlıırm o gnyri mon 

mu Derviş Selinik Bıokaeıoııı kul ile t<ımin edilmiş alacoklaıının 
Ad.aaa §tıbuiain alacağından _do· 

1 

ınccmuundon fazlaya cıkmazsn en 
çok erttranın taahhfülü baki 

Jayı ..... . t k 1 k Ü b J _ fıbu gayri menku ün 4f ır· -ama zere artırma on eı 

reni istasyon caddesi, Doğru"uk fabrikası karşı tarafında dürt yol 
nğzındokı muayenehanesinde. 

Gündüz sabah saat sekize ko<lar 

Öglc saat 12-1 orıısında 

Üçten sonrada her arzu edilen zamanda müracaat eden haslala
ruıı kabul ve tedavi eder. 

=-------------------------------------------,----------·· 
gün deha t~mdit vo 15 ci ya -

ni 29 5 935 Çaışamba gürıü 
oyııi saatta yapılacak artır-

maılo., bedeli sutış isteyenin alncağına 
rii~·hanı olan diğer nlaçııklıların o 
gayri mrnkul ile temin edilmiş ala 
ccıklorı mecmuundan fıızloya çık
mak ~ıııtite ~n çok artırana ihala 
edilir. Böyle bir bedel ehle edil
mez. c ihnle yn pılmoz . Ve satış 
tal bi duşor. 

6 _ G .. yri ıııeııkal kenılisino 

iholc olıınnn kinıso derlıal veya 
veril· n rniihlı.l i~·indc prırnyı \'Cr 
nu zsA ilıa 1 c knrnrı fcsholı1Jınrıık 

kcııılisinılcn en•\, n yilkııc k tPk· 
ı.rto lıulıııınn kimse arzetm"ş ol lıı
ğn lıı ıh·llo nlmağn rnzı oluren onn, 
ı aıı olnınz \'<'yu lıulunmnzsn hı men 

on he ş ~iin nıiidJı>tle nrtırmııyn ı 
~·ıknrılıp eıı ~·ok aı tıı nııa ilıule (Hli-, 

Kirahk dükkAnlar 
Sisli caddesinde Bilecikli Meh· 

medin lokantası kaı şısında Sahi
binin sesi acenttsi ile yanandaki 
Ber her Mudafaoın dükkanlara ki 
raya verilcctktir. İsteklılerin Ye 
oi otel müdüriyetine müracaat-
ları . 5201 

Bir yitik 
Toplupı Maltepe Aı:1keri li

ııcıi sınıf (11) ıleo alclığ.m (81) 

U)'ılı 10-3-932 tarihli t:udik . 
rıamc yi yit•rdim . Y t'niııhi çıkH
rncnğımdı.n r! ki11iııia bük mü 
kalmamıştır . 5202 

Adana istihl in tııl.n u ~ a 
rsıgalı Erkışı 

Ali 

lir. iki ilıolo ıırı sııııloki furk \O ge- ---·----------
c;cn giinler idn <fı., 5 tı·n lıesop olu 1 göstcrıl n 14 5 935 torilıinılc ı\du 
ııacok f.ıiz ve ıliğur znraılar nyrıca nu 2 inci İcra mr-muıluğu oduırnı 
hükuıe lıaccl kuhıuksızın mcmu- ı da işhu ildn ve göı!terilcn orlırmo 
riyı timiıce alıcıJan tnhsil olunur. şartnamesi daiıcsillllc sıılıln~ıığt 
Ma,hlo ( 133 ) 1 il<\n olunur . 

İşLu gııyri mcı kı.ıl yukarulı 5204 

ğlsfll 
. l'f,. k'llerdcki sa Geyve san,lalya f3brıknsının Muhte ı ,şe 1 J ecede 

zamanda bir büroyu ve hir s;ılonu t"ıyin edecek er 
"'sandalynları gayı:ıt mutedil fiatlarla sattlma~tndır. t 

Sataş yarı ro111ıır 
Bedesten bitişiğinde Pir oğlu Süleyman ?am i \iı:.!:> 184 

rcthnnosiJir, Düzüno ile alanlAra ayrır.n tcnr.ıl<H ynp 

Yitik c~ 
Kiralık ev aranıyor\ _ ;,:; .... ı 

Ziıout. hnııknsı ıııcnsuc •• t fahri ~ı "'t"ıfıı ... cııı . - • -. . . ,ı J ,, • 
1 os rın p k y:ıkııı y rlo11le k r.ılı\c 1 t;ı ihi .it• ) 111 ~ rıca11t 
e\ii olnı l rııı lıc111P11 mro~kiir falııİ ı i•·:n uııır L·j\c•11 
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·"atlık orsa 
Yı·ııi '.' t .~yon - Asfııll <'nıld. ıı'n; 

sonııılllukı ko~o y.ıkıı ımiıı lnıluı . nn 

l<'k P\ in giiıılııltıRı hitişiğincl •; kôiıı 
<1868• ~totrc ıııurıılılıaııııluki lıir .\r
su' nın tamamı ~.ıtlıkt r. l.ıtcklerin 
Sda.1ik Lankasındo.n .\. nıuroıl Cl
ğensir'e müracoat etmeleri ilı:\n 

olunur. 2- 3 5198 

ğıııı ı an :ı~• 
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