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İngiliz• Başbakam 
Verdiği söylevde, barışın güclü da

yaklar üzerinde yürüyeceğini anlattı 
·-

Makdonald'a göre, Streza konferansı 
havadaki buf utları dağıfmışmış •• 

........ tanda 

.:'8•-;.ın tadlll hak-
0nenan kararlar ,,l;--

k~lhü (A.A.) - Aaa )a . 
~lc1iınetin si1ıaetinin 
~ "'1 Yolunda olacaktır. 
~'1 lııa .Y•aaya e1aa ola
~Gıııı.. Prtnıipleri aaa yasa 
l -~. Ltld' 'I • • ' ? ,':" ın auıtır. 
~:L•I llllhiyet miinba 

a • r llltcliaine ait oh· 

~rı icab etlirecek 
a rlaı IDcak hükômet 

Avrupa durumu üzerine görüşen liç başbakan 
Satdan sola dotru : Flanden { Fransız J , Makdonald / lngiliz J , Mussolini 

[ ltalya J . En soldaki Lô.ı•al [ Fransız dıı iıleri bakanı ] • 

Londra : 19 (A.A) - Bışba
kan Makdonald "radyo ile neşre· 
dilen bir nutukda Strezı konfe· 
ran11ada elde edilmit olan neti· 
celerdea bahaederek tİagiliz mil
letine kendisinin Strezaya azime-
tindea evvel mevcud olan taah
hüdlerden gayri biç bir taahbOdei 
giriıilmemiı olduğu hakkıncla le· ı 
minal vermiı ve Almanyanın 16 
Mart t•rihli bryannamesine kadar 

1 
elde edilmiş olan neticelerin mu
h~fı~a edilmi§ olduğunu eöyle-

1 
mııtır • 

Başbıkan bundan sonra Stre· I 
za konftıransında elde edilmiş o· 
lan neticeleri huliıa etmiş ve bil 
hassa hu neticelerin en mühimi
nin ve en ziyade ehemmiyete şa-
yan olan Büyüle Biritaoya , Fraa· 
H ve İtalyanın aralarındaki tesa 
nlld ve vahdeti ilin etmeleri ve 
evvelce yapmış . oldukları beyaaat 
ların hiç birinden nukut etmeleri 
ve giriımiı oldukları işe devam 
eylemeleri olduğunu ilave etmiı· 
tir . 

Bııbakan sözüne devamla de
miotir ki : 

İstikbale bü1ük bir Omid ile 
intizar edebiliriz . Çünkü bu üç 
memleketin ittihıdı hic kim&e 
aleyhine mllteveccih değildir . 

Bu üç memleket sulhun mu· 
aafazası ve ber hangi bir mille· 
tin tıarruza uğraması tehlikesini 

d~fi için diğer milletlerin de ken· 
dileriae jltibak etmt' Jerini iste· 
mektedir . 

Lokarno muahedeei in bize 
tahmil etmekte olduğu t:uıhhüd
leri teyid ettik ve bun lar saıiık 
kalacağız . 

letl~r arasındaki mütekabil itima
dı kökünden sarsmııtır • 

Zira Bu hareket harbten son· 
ra yapılacak olan en mühim, bel. 
ki de en tcıvikkar müzakerele
rin ki bunlara lıti "raki Alman ya
da kabul etmiıidi, arefesinde ya· 
pılm11tır • 

Makdonald sözüne devamla 
demittir ki : 

Sulhun muhafazası ile ılaka
dar olanlar büt.ün idealler için ol 
dutu gibi sulh için de fedakar- ' 
hklar ve battı büyük f edalcirhk
lar yapılması zarureti olduğunu 
bilirler . 

Başbakan cihan ıulhu me~e
lesinde her ıeye rağme11 ümid 
vardır . 

Mumaileyh son ıöz olarak 
ıöyle demiştir ; 

Streza konferanaT, rubu muha · 
faza, kararları tatbik ve gayeleri 
takihedilect>ğİ takdirde siyasi ha
vada bulutları dağıtmağa ve ı:ıulb 
güneşinin cebbesini göstermesi
ne yardımı dokunacıktır . 

Bulgaristanda 
Kabineyi kim teşkll 

edecek? •• 

Sofya: 19 (A.A.) - Kral ye. 
ni kabineni teşkili için istiıarele· 
riae devam etmektedir. 

Kabine hubrınıoıa yarıq ak
şama kadar nihayet bnlmacaı bek
lenmektedir. 

Sofya : 19 (A.A.) - " Havas,, 
ejaasının bildi ı d iği.ı e göre dün 
ıı kş 1tm S:ı rnyda eFk ksbh eain 
yalnız askeri erkanının bulun-
ması yt ni kıtbinenin mfiohasıran 

askerlrrdcn l <>ş~ il tdilccPği zan-
010 1 ver mektedir. 

.Makdooald dün A\8nı kama· 
rasında şarH ve m erkt-zi Avru 
nın emniyetine d nir iradclmiş ol 
doğu nutku hulasa eıt ı k ten son-
ra 3 Şubat tarihli İngil iz }~ra n· Amerika hü~umefi 
sız beyannamesini hatırla t mış ve 
vaziyetia ıalab bulmakta olduğu Japonya hUkQmetine 
bir sırada 16 Mart tarihli Alman bir nota gönderdi.. 1 
beyannameıioin ortaya çıkmıı ol _, • 

duğunu ve hu beyannamenin Al· Vaşington: 19 (A.A.)- Ameri-
mınyanın askeri bava kuvvetinin rika hükumeti Japoyaya bir nota 
artmakta olduğunu göstermeai göndererek Mançulcovda petrol 
itibarile büyük bir trsir icıa el· inhisanmn tesisini proteılo et· 
miı olduğunu ilave eylemiştir . mittir. 

Makdonald'a göre bu badiae- Amerika hükumeti bu inhi-
ler Avrupa ve İngil iz efkarı umu· sarı . mevcut muahedeler ahlıi
miyeleri üzerinde y,ci ve ibtilil mını ihlal eJr m•hiyette telikl&i 
eogiz bir tesir basıl etmiştir •.• etmekte ve iohisarın uzak ıark· 
Bir muahedename ablcimının ih- taki açık kıpı ıiyaıaıına muhalif 
lil edilmeıi ıuriıi mucib bir hal- ~u mOtıliHında bulunm :.k
de ve Almanyaaın hareketi mil· ) tadir .. ---

Şehir Meclisi 
Ahırlarla mezarhk 
işlerini görUştU -·-Şehir Meclisi dün öğledea 

ıoara Turhan Beriker'ia b•şkan
lığıncla toplanmıı, ahnlarla mezar. 
lık hakkındaki mHeleler üzerin 
de görUımOş ve bunların encü· 
mene gönderilmesi onanmıı · 
tır . 

Beş dakikalık dinlenmeden 
sonra çokluk olmıdığı gö· 
rülmüş ve Çarıamba günü öğle· 
den ıonra toplanılmasına söz 
kesilmiştir • 

Şehrimizde 
iki Fransız gazef eci 

Bir aydanberi Ankarada ve 
Garp villyetlerimizde tedkik ge 
zintiıi yapan iki Fransız gazetecisi 
dün ıebrimize gelmişlerdir. 

Pariste çıkı u Tan gazetesinin 
tanmmıı yazarlarından Sumraj 
ile gene Pariste çıkan Matea ga· 
zetesi yazarlarından bayan Kolet· 
ten ibaret olan bu iki arkada§, 
Çukurova ve çevresinde de bir 
ay kadar dolııarak "yeni Türkiye 
va yapılan büyük inkıllblar,, ımız 
üzerine edindikleri bilgi ve gör
güleri kendi gezeteleriae yaza 
calrlardır. 

Bu iki konuk, ıehrimiz kız 
lisesinde misafir edilmiıler Ye 
dün alctam adlarına bir çay ıöle
ai verilmiıtir. 

Şölende Valimiz Hidi Bayıal, 
Belediye Başkanı Turhan Beriker, 
Hikimlerjmizdea Bayan Mürüv
vet ve kız lieeainin bütün oku 
tanları ile diğer okula müdürleri 
bulunmuılard1r. 

~--------~·-... ------~-
lngiltera Almanyaya 
cevap varmiyecek . 

Loodra: 19 (A.A.) - İogil 
terenin Streza ve Cenevredeki 
ıiyaHetine karıı Alman1anın 'yap
tığı tifahi protestoya cevap veril 
miyecektir. 

Eıaaen bu· proteetoaun yapıl· 
dığı İngiliz Sefiri Von Bulow 
mülikatıoa ancak hususi bir ko · 
nuıma ehemmiyeti verilmekte· 
dir. 

Yunan - Romen 
hudut ihtilAfı 

Cenevre: 19 (A.A.) - Ulus
lar kurumu konseyi başkanı Tev 
fik Rüştü Aras Romanya ile Yu
nan arasındaki hududun Cenup 
mıntakasırn tahdit için İngiltere, 
Hindistan ve Çia tarafmdan tav
zif edil o muhtelit komisyona 
bitaraf bir reis tayinini kabul et 
miştir. 

Bilecikte f aydah 
yağmurlar 

Bilecik: 19 (A.A.) - Bir hıf- . 
tadır biitün vilayet mıntakasıada 
seotlcrdenberi görülmedik bere
ketli yağmur yığmaktadır. ~ 

Bu yıl mahaulün bereketli 
olacağından k6ylü ıeviaç içinde
dir. 

Almanyada Hava kah· 
ramanlar1 ihtifali 

Br-rlio: 19 (A.A.) - Hariciye 
bakanı h er seneuin, 21 Ninnını 
Hava orduım için kutlulanacak 
bir bayram günü olaralc ilin et· t 

lrakta siyasal durum 
Azıyan Kürt boylarının ele başıları Bağda 
hükumetinden bazı dileklerde bulundular. 

Times gazeteainin Bağdad 
muhabiri yazıyor : 

Yeni Irak kıbine.-inin n bir 
11man zarfında bütün bu kıt' ada 
sükuneti temine muvaffak olma· 
ıı hayretle karıılınmaktadır . 

Irak kit'aaında ve has11tan 
Fırat mıntakasında tam bir ıü
künet vardır . 

Aıilerin ıefleri Şeyh Şu'lin 
Atiye ile Şeyh Abdulvahit Sük· 
ker , bizzat Bığdada gelerek ui· 
Jere karıı yıpılın zulümlere ni 
bayet verilmesini hlikumetten is
temi§tir . 

Bu iki şefin Bağdadu geliı· 
leri bükfünete arzı teslimiyet et· 
tiklerine delalet ederse de Bağ
dada altmıı otomo6il ve mfihim 
4ıkeri kuvvetle muhat olarak gir
meleri münakaıayı davet etmek
tedir • Şeyh Şu'lin ile Ahdalva
bit Slikker , Bııvekil Haıimi Pa· 
şa ve Dahiliye Nızm Ali Elgey
lini taraf ıadan kabul olunmuşlar
d1r • Irak Krılı Gızi hazretleri 
de hu iki ıefi kabul buyarmuı· 
tur . 

Anlaşıldığına göre bu iki tef 
Earıt mıntakasmda , bazı idırt 
islibat yıpılması talebinde bu 
lunmuılar ve kabilelerinin dai
mi sükuna için bu iılihatan ge
rek olduğuaa elylemiılerdir • 

Bunlardan maada Irak §İmal 
kabilelerile Kürt mıntakalanndan 
altmıı mDmeHil de Bığdada gel
miılerdir . Bunlar • son zamanlar 
da Fırad mıntakae1Dda zuhur eden 
isyanı takib etmek ve hUkôme
te karşı sadakıtlaranı arzetmek 
için geldiklerini söyledikleri gibi 
hükômet ile it birliğinde bulu
nacaklarını da beyan etmiıler -
dir • 

Bu altmıı tef Kral tarafındın 
kabul olunmuşlardır . 

- Elabit aıireti reislerinden 
Mazhar Elıavi ıimal ve cenup he 
yetlerine bir ziyafet vermlı ve bU · 
tün Iraklılar araeında kardaılık 
ve itti bat ren·lditi hakkında baı . 
bihaller yapılmııbr . Şimdi bU· 
ldimet ricaline de kendilerinin ve 
halkıa itimadı olduğu tekrarlaa
mııtır . Irak vahdetine ve Irak 
kralının çevreainde birl•ımeğe 
milli vatani amalin tebakkukuna 
ve kaaunuesaeinin muhafazasına 

elbirliiiyle çahımığa &&z vermiı
lerdir • 

Sabık vezirlerden Hikmet Sı
leyman da §imal heyetine aynca 
bir ziyafet vermiı ve bu ziyafette 
120 kiti bulunmuıtur . 

Hacılarla beraber Haca pclea 
izci heyeti Bağd•da dönmllftlr. 
İçleriade lbni11audun mümeelill 
ve bir çok ulema bulanan bir h 
yet tarafından otomobillerle kar-
tılanmıılardır. izciler Batdada 
girerken müılüman gençliği m 
ı•a' 167lemi1lerdir . 

- Maliye vezirliii Batdtla 
açılacak olan ikliaat konrreai 
bazırlıklarrna devam etmektedir. 
Ticaret Odaaıodaa daJmltalluıaı 
ıormaıtar • 

- Irak b&kt\metinin Moıul 
petrol ıirketinden' alacağı biMe 
bu seae altun akça 150 bin liıa 
tutuyor • HükOmet bu meblAp 
DJÜl&Vİ olarak 250 bia diaar 
ılmııtır. 

- Mekkeden pi• .5arl1e laı· 
yeti Bajdada relmitdr • 

Bu be1et Cemil Merdam P• 
ri Barudi ve Şefik , Hahrid• .. 
rekkep izcilerle beraber Utlkhl 
edilmiıler ve la&kGmet heaabma 
Kay.eri pıl11tı mll&fir edilmlf • 
lerdir • 

Haıim Pqa kabinesini• le· 
tekk.ftll &zerine Mecliai Mehaaaa 
fubedilerek yeni intihap J•pıla· 
caktır • 

Sovyetler le Çakoslo· 
vaklar arasında 

Cenevre : 19 (A.A) - So•Jet 
Ruıyı ile Çekoılovakya ar•au 
mflukere edilmekte olaa br11-
lıkla yardım minktnı parafe et-
me k için Benes'in Jıloık"8,. 
gitmemi muhtemeldir • 

Litviaof ile Beaee d8a çnk 
umn ıftren müukerelerde babın· 
muılardır • 

MUzakere eıaııında 7anlarm 
da hukuk mDıttir leri .Je vardı • 

Çekoılovak heyeti muahba 
saıı mab.fiUnde m&zakereleria 
çok müuit olarak inldpf ettiti 
tAsrib olunmaktadır • 

llBiten bir konferansın resimleri 

mittir. , .Anupanın aiya•I daramuanda önemıi koaaımılan• Japıldıit Stnadı 
::?1 Nisan paskalya yortuları· Fransız Delereleri Vapor Hkeleıiaclen çıld10rlar. 

na raatgeJdiğinden bu merasha~ 1 öndekilerden uzun boyloıo Fnnııız:bafbtıbm Flaadea, y.....a.ld m. 
parlalı.: olacıktır. itler bakanı Lnal .. ) 
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Tansık Adaları Bir. gazetecinin ŞEHiR DUYUKLARI Lik maçları 
21 Nisan 1935 _. 

1 

sorumu 
Okan denizinin üstüne çıkıyor 

" .. Gazeteci Yakop'un kaldı· 
rılmasl i~inde İsviçre hükumeti 

İnsanın hayal kuvveti; bir gün 1 tin nesli araeıoda birbirini takibe· yalnız Almanyaya bir nota gön-

Ticaret mektebi 

Mezunlara bir toplantı 
yaptılar 

Cuma güoü akşamı Adann 
Ticaret mektebi mezunları cemi 

bilmcm hangi uğuısuz perinin mu· den bir kızılbaş .13eriıinden türe· dermekle katmamıştır . İsviçre 
ıibetine çarpılarak halkı ve nebat· ' yen!bir kaç aile ile meıküo, sakin· hü~iimetinin yaptığı tahkikat 
lerile tekrar :oradan kaybo~mak l le~i.o .hug.üokü. sayısı yilzaltmııbet Geıtapo'nun talırikatını ortaya 
Dzere , dalgaJann üıstüade bırden 1 kışıdır kı yenıden ve pek muhte· çıkarmıştır . Bu tahrikat yalnız 
bire görünen Tansık adaları ha. mel bir suya batmak gibi belli İsviçreye milnhasır kalmamakta-
tırlamaktan daima hoılanir • tehlikelere rağmen Adalarını hiç 

Bu suretle , bu hadise hakika- bir pahaya bırakmak istemezler. dır · 

yeti, cemiyet salonunda ıneıleki 

konuşmalarda bulunmak Uzcre az ... 
larıoa güzel bir çay ziyafeti ter· 

ten olur . İlmi tetkikler bu çeıit Az feci ' fakat tesirsiz olmıyan, Ve diğer devletler de bunun· tip etmiş ve bu toplanmadaki mak-

meraklı iılcre bağlı hr . Sicilyaoıo Uslu Okan da Pilikcrn ada - la uiraşmak [mecburiyetiodedir-

cenubi kıyııına yıkın F croandea sının masalı veni ZeJlaoda sekiz ler · 

sadı , Cf'miyetin yürüdüğü yol 
ve yapmak üzere bulunduğu yeni 
teşebbilsleri , cemiyetin ikinci adasının hali:de böyledir . Bu gün mesafede ve Panama yolun- Burada, yalnız, Alman hdku 

memtlerde 1931 Temmuz ayında dadır. 1767 de keşfolunan 23 metile danışıklı olarak çalışan ma· 
ea ıiddctli fırtıoa]ardan hiri olu- ikinci kanun 1790 na kadar gay . dun ve resmi Almanyanın diğer 

başkanı Nihad Sadık Yalçan tahlili 
bir söylevle aalatmıştır . 

yor , dalgaları hiç işitilmemiş ri m~skun kalan bu ada ·0 gün devletlerle milnaı~battoıo emret 
yilkeekliklere kaldırıyordu . Der · oldukça küçük bir gurubu o eline tiği mecburiyetler aleyhine ça 
bal fırtına bir yer deprenmesi hu- geçti . Bu gurup 11 akadam 6 lı şmı§ olan ajanlar mevzuubabs 
ıule ~etirdi , ve o esnada, Sicilya kanak 11 renkli kadın Malenez- olmaz · 
volkanluınuı bütün alametiyle lıir yahlarıo adalarına :celbedilmi§ti. Diplomaıi kisvesi altında Çil· 

dağın ıuda yüzdüğü görüldü . Bu küçük insen gurubu yiyecek lışan ve 30 Haziran (Nazi ihti-
Alcşam üzeri nihayet tiddetli giyecek ve ber çeşit _aletle bol lali) ve 29 temmuz DoJfüsün kat· 

dalgaları sakinleımeğe baıladı . bol mücehhez olarak atlıya yer- li hadiselerinde olduğu gibi, Na-
Geceleyin diudi . Kıranlık gök leştiler . zi silsilei meratibinde yüksek ma· 
ıeyrek görünen bir temizlik aldı. Oraya geldı~leri Bunti vapu- • kamlar işgal eden kimseler mey-

Sabableyin , bir glln evvel do- ru bir kaç hafta ada önünde kal- dana çıkarılmıştır . 
tan volkanak dağın ,şimdi belli dı . Sonra ateşlediler . Bu hadi- Almanya hükumeti umumi-
bir adının Oıtilode oturduğu gö aeler bıılangıç iibi şöylece de leşen heyecanın yatışacağını ümit 
rllldn . Lakin Sicilya adası: hal- vam etti . 11 Ak adam &eskiden ederek İsviçre notasıoa cevap 
kıaıa taıması burada kalmadı . gemi hububat hamule.si aramek vermekte düşünülmüş bir surette 

Çilnkü bir kaç gün:sonra yeni için Hindistaoa gitmek üzere 27 · taa\lül göstermektedir . Almanya 
ıörünen lada her yanı - birinciye birinci kanun 1787 de Spilhe· hükumeti lsviçrenin hakla talebi· 
benıiyen ikinci biri dağ ile tüm· ad liman anı terked~n İngiliz kap· ne cevap vermekte gecikmenin 
Hklendi • tanı Bligb kumandası altında Bun· vaziyeti iıkal edeceğinin farkma 

Böylece doğan ve iki volkan\ ti vapurunun iıci takımındandı • varmamaktadır • 
taııyan ,ada Fernaodea adıoa aldı. Yolda işçiler inat ederek ge- Bu meıele , manevi tesirler 

Az sonra Feraandea masalı miyi ıaptettiler , Krıptan Bligh bakımından " Lozitanya ,, vıpu 
ıık olduiu kadar umulmadık bir ve ona sadık kalan sekiz gemi- runun torpilleomesine benzetil· 
udiJe il6 zen~nleıti . İngiltere ci yanlarında içecek bir.az su ve mektedir . 
Britaoya donınma11nın kıymetli yiyecek oldufıu halde bir kayığa Eski Rayiıtag mebuslarından 
bir temelini yapmak_için oraya binerek kendilerini taliin teae· birinin ve Nazi tcdbişi ile müca· 
bayraiıaı dikti . lki Sicilysoın düfiine bıraktılar . Diğer cihet- dele beynrlmilel komitesi reisi 
lcrallijı :tabii bu kadar müuase· ten inatçılar , Bunta kenarından Lord Merley'in katibinin Londra-
betliz bir halin uygun gör6lmeıi· Tabiliye doğru gemilerini çevir da fevkalade şüpheli ahval ve 
ni latemediler • Proteıto ettiler . diler . şerait içinde o1meleri son hüoler-

Notılar teiti edildi • Fakat Al· Oo dört harpten sonra yer- de İngiltere parlamentosunu bir 
lah biliyor ki eğer , ayni. yılın liler aroatoa )aklanarak orada kaç dr.fa meşgul etmiştir . 
birinci Te§rininde denizden do- yerletliler . fnatçıların başı Kı Bu haller ve tahkikatın mey-

lan Fernandea Adası yeniden kay· ristiau Ffetşer :ve arkada~larm- dana çıkardığı diğer ahval ortalı. 
bolmasa idi orada muharebe dan onu dah:ı emin bir yere ıt- k 
aeı4aııı ıelebilirdi , ğınmağı düşündüler • İşte bunun ğın yatışma1ma yardım edece 

şeyler (değildir • 
Doşeıti Adasının uçması için bir gün ahı kanak ve on bir Berlinde Almanya hükiimeti

kadın ile takımlarını tamamlaya-Meydana koyduğumuz hadise 
sık ıık olur . Ve hemen biraz de , 
niıderin hepsinde tutulmuştur • 
" Beriog ,, denizlerinde. Aleuti 
yın Adalar.anın yakınında böylece 
1768 ele" Siprok ,, isminde mü· 
him bir Adenın ıu içine battığı 
gGrüJmliıtnr • Otuz s~oe sonra 
bu birinci Ada ~üçük bir kardaş 
sahibi oldu . Ruslar onu zaptede· 
rek '' 8.lgislov ,, adını verdiler , 
Siprok hakikate-o kısa bir yaıama 
ı&rdü . Yüz yirmi aene sonra dıl
ıalann altında kayboldu . 

Buna karıalık yirmi sene son· 
rı " Bogislo, ,, Adıaı bir ~k1rde 
tinin daha doiumunu kutladı . 
Ruılar- buıııa " ycai Bagiılov ,, 
dediler • Ne yazık ki yr.ni doğın 
kardeıin de yıgıması uzun sür
medi . Hakiki bir intihara benzi 
yen bir delilik gllnünden sonra 
kayboldu. 

rak demir attılar . Filetşer gayri nin yakında cevap vereceği ve bu 
meskun Pitkern adasını hatırladı cevabın neden iba~~t olacağı y~rı J 

resmi bir surette soyleomektedır. ve gene o Buntyyi bir çok günün 
bitmek tükenmez yolculuğu ile Almanya 3 biriDci Kanun 1921 

tarihli Alman - İsviçre anlışma
dalgaların arasında kaybolan kil 

sanın derpiş ettiği hakem usulünü 
c;ük Eden Pıtkernan yeı\l :kıyıla- kabul eder gibi görünmekle vakıt 
rına doğru sürükledi . kezaouıak istemektedir . 

Adaya yerleşip Je~lialade a-
letlerini düzdiikten sonra bu yeni Lo:ıls Bresse 
gelenler orada ev yaphJar , top· 
rağı sürdüler . 

Oldukça uzun bir zeman hu 
ıey iyi gidiyordu • Bununla be· 
raber altı kaoak beyaz(arltı onla
rı hayvan gibi çalı~tırdıktan ve 
diğer cihetten kadından mahrum 
kaldıklarıodao şikayet ediyorlar· 
dı • Bu ikinci bal bahusus der· 
bal ağır bir harbin kaynağı ol
du. 

O kadar ki renkli kadtnlaran 
bazılara ak adamlardan çok ken 

Ekonomi bakanlığının 
mümessili 

Ceyhan iktisadi milli teavun 
alım ve eatım ortaklığı koopera
tif ~irketinin 24 Nisan 935 de 
yepac•ğt toplantıda ekonomi Ba. 

kanlığını temsilen ~lersi n Türkofis 
Müdürünün bulunacağı vilaytte 
bildir ilmiştir . 

Kadını döğmüş,er 

Muataf a oğlu mehmedle Meh· 
med oğlu Mehmed, geDel: ev ka 
dınlarıodan Ferideyi döğüb alnı
om üzerio<leo jiletle yaraladıkla

rından yakalanmişlıı rdır • 

Buodao sonra cemiyetin teme· 
lioi kurmada bllyük ve kıymetli 
yardımları dokunan erkek mual-

lim mektebi Fransızca muallimi 
Hakkı ve Ticaret mektebi mual
limlerinden Zihninin me!!leki has 
hiballeri büyük alakalar la dinlen · 
oıiş ve istifade edilmi§\İr . 

Bu toplantı vesileıiyle cemi· 
yet azalara samimi ve çok neşrli 
bir g~ce geçirmişlerdir . Cemiye· 
tin faal idare heyetini tebrik ede· 
riz . 

C. M. U. 

Muavini Şeref iyileşti • 
Bir müddettenberi hasta bu 

luoan Cumhuriyet Müddeiumu· 
mi muavini arkadaşımız Şeref, 
iyiltşmiş ve dün ödevi başına 
gelmiştir. 

Koşuya girecek 
hayvanlar 

ÖnümUzdeki cuma güDü ya 
pılacak olan İlkbahar at ~oşuları 
na gire\!ek tay, at ve kısrakların 
yekunu otu1 ye:diyi bu\muştur. 

Rakı geçirirken 

Genel ev kadınlarından Nu 
rettia kızı Litifo, çami'şırları ara
sında genel eve rakı götürürken 
yakalanmış ve hakkında zabı t 
tutulmuştur. 

Yakalanan esrarcılar 

İbrahim oğlu Bekir, Kör Veli 
ve İbrahim oğlu Abdülcelilin 
Üzerlerinde bir gram yctmişbeş 
santiğ,am mikdaında esrar ve bir 
de urar içnıiye yarar nargile bu

lunarak alınmış ve kendilerin ih· 
tisas mahkemesi l\lüdddr.iumumi
liğine teslim edilmişlerdir. 

Hırsızlık yaparken 

Hasan oğlu Mustafa, Yorgancı 
Mchmed oglu İbrahimio dükka 
nana husızlık yapmak maksadıyle 
girmiş ve yakalanmıştır. 

Yangın başlangacı 

Koloıdu yauında kahvecilik 
eden Fadıl Ilaydarın kahve oca· 
ğtnclan sıçrıyan kıvtlcımlardan 
yangın baılangıcı olmuı ise de 
hemen yetişilecek söndürülmüş 

tür. Zarar ve ziyan otuz lira ka· 
dırdır. 

Paltosunu çalmış 

Filvaki ıababtanberi yeni Bo· 
giıla•'ın git gide lnzdıiı . hiddel
ltndiii iıitildi . Yer deprcnmcğe 
baıladı , büyiik.taılar kalktı. her 
tarafa topraklarla uçtu . Erteıi 
glln , bugün bile daha yaz kış 20 
bir hararet taşıyan bir kaç buz 
kütleıinden baıka adadan eser 
kalmadı. 

rada anlattığımız hikiyeyi kaptana 
söyledi • 

Turan otelinch konuk olarak 
bulunan Mikail oğlu Yuhan on 
iki lira kıymetindeki eski fpalto· 
sunun, otel katibi Ali oğlu Hasan 
tarafrndan çalındığını şikayet et · 
mesi üzerİbe tahkikata ba§lan 
mıştar. 

Ensest Adası 
OnlD Portekiz gemicisi kendi 

O yıl, ada çocuklarile beraber 
mecmuu altmış yedi insao barı 
nıyordu • 

Ayakları k1tıldı 

Torosspor 
• tııl ·çukurov mpıyo . a 

oldu. Toros- 3, idman) cıraa _,_ 
-----e:ı:::ı .... 41' ıııııl 

• . 1 b b ğ uıal•r oY Günlerdenberi bekleoen bu 
heyecanlı maçın 111ata gelince iki 
takim sahayı doiduran bir çok 
maraklılann alkışları arasında sa
haya çıktılar . Takımlar orta eri 
Yüzb<1şı Şevket'io düdüğile düzül 
dükleri zaman İdman yuıdunda 

ışıuetı o an u a ır du . 
daha zevkli bir bale koy fo 

.k. 91e 
Bu arada Yuıtlular 1 fı ,,oııı 

d b. .. 1 aol ır roslular a ır guze e 

kaçırdılar • .,, 51,. .. d•"'"' f Devı enin 23 üncu b• 

büyük bir drğrşiklik göze çarpı
yordu. Toroıspor bu maçı gayb 
etse de şampiyonluğu alacığı için 
İdman yurdu hükmen mağlübi 
yetini göz önüne alarak sahada 
bilfıil kazanmak için takımını 

1 ıopu o 
da ortadan sola ge en.. de toP 
bakı atlatan ve müdıfııo dere~ 

'( de e bit kaçırmasından iıtı • ık• 
k.. dco • .1,ı süren Necati sağ o§e ,ubı 

şüıle takımın üçüncü ve ~0,ı1ol'1 
golünü atta . Bu golden fr 

kırılmış bir vaziyette id~lebr icııtsı' alay İdman yurdunun iki kuvvet
li oyuncusu ile takviye etmişti . 
Buna mukabil Toroslular aynı · 
kıdro ile hasimlara karşısına çık 
mışlardı . 

Oyun başladığı zaman Yurd· 
lular rüzgarı lehlerine alarak ıı 
kı lıücumlarina başladılar · Ar· 
ka arkaya devam eden bu tcbli 
keli hacumları durdurmak için 
Toros müdafileri çok çalı~tyoılar 
fakat her an tehlike ve ıütten 

kendilerini kurtaramıyorlardı . O
yun yurdun lehinde devam edi
yor Toroelular hala anlaşamıyor· 
lar. . 

Toros kalecisi bu anda iki gü 
1 

zel kurtar ış yaptı . Yurdun mu
hıcimleri bugün hakikaten arala· 
larana aldıklara iki kuvvetli oyun-

. lı ol 
kat buna mukabil teıır 'fot 

lar •e 
!arandan geri kalmıyo~ tr. ,ok~. 
defansını müşkül vaııyeıır ııetı 
yorlardı • Bu sıkıştıroıa oksekte11• 

ceeinde uğ açığın çok .1 t•oııe'i 
d

..... bıt ..d 
kaleye gönder ıgı di fe tor: 
kaleci iyi bloka edeIJJ~k· .. ci ı° 

Y d Dl ı .. 
kapan Faruk ur u 
lünii attı . 

Y l • 2 
Toros : 3 ur · ııı-•0 

d ,oot• ~· 
Bu dakikalar aa d• • l• 

Yurdu biraz canlaadıy•a ,fOı 
edell .,,. 

lar bir netice verın b'"ı 
IJ]deD • tıi ' 

bitiyordu . Çok geÇ bittilİ01 

. düd ....... oyunun 
mın UiU ~ 
dirdi . 

1 
~.,,o 

'y oı> ı.ı. d fi' 
Çukurova 1anıP1 'ki e ı.i 

ber ı ıı .,.. 
zanan Tor<ıs ıpor ııo•d• ·~ 

cularla tam şeklini almr~ ve güzel 
çalışıyordu . Oyunun ortalarına 
dogru soldan bir hücum esnasın· 
da Toroslular Yurd kalesine yak
lı§dılar sol açık topu sol içe yol
ladı ve topu geri alır bir vazi
yette iken kaleye pek yakın bu· 
lunan ruüdafi kurtıuışı esnasında 
topu sai köıcdeo kendi kalesine 
attı • 

de de bir mağlubiyet ~riocilıl1 

hakkin mıntakamııın lıtd'' 
h ç• ,, 

Toros : 1 Yurd: O 

Kendi kendilerine yaptıkları 
golden müteessir olan Yurdlular 
daha canlı oyııamağa bıtladılar 

çok geçmeden soldan yapılan bir 
ak.loda kofa ile beraberlik golü
nü yaptılar . 

Toros : 1 Yurd : 1 

Oyun •rtık son heyecanını bul 
muş ve çok sıkı devam ediyor . 

Nöb~t nöbet yepılao hücum-
lar her iki taraf için tehlike olu 
yorsa da bir türlü gol o!mayor
du • Yurd sağ açıkları vaetasile 
çok fırsat elde ettiği halde gol 
atamıyor fakat kaleDin de ablu
kasını bırakmıyordu . Hakikaten 

bu anda 'l'oros müdafii · tamım 
tamama şaşarmış bir vaziyete gir· 
mişti . Bu hal on dakika devem 
etti, yine Toroalulu ıoldan bir 

almıştır . Bu devıoı d 11 l;O 
. . T lular • l ti• eksılmıyeo oroı . ·fik e 
k. Tü ki"e birıocı bı·Jiri' 

sene ı r r kliY' 
'- · · - · tlcr be "" 1 

ÇOK ıyı umı kutl•'•.,.. 
Kendilerini candan G6ftP 

!!· 
,/ 

----· ... ·-•-- 1<•rli~ 
Almanyeıda ~ pi 

~-jeb 
Berlin: 19 (A.A·> duY'' .ı .. ot 1 ,. keri kanuoa gore . §JJJİf " O 

yesi sağlam, iyi yeti cı1'••'· 
l ,1ı11a ıı 

batı tam olan ar frıd•"1 ~ 
k 'a t 1 c• 

duya girecek ur ·oı o• 
,.. 1 5t1 saotı ~ı 

ları asgarı , f11""' 
Ticaret aodlat s•~ ,,, . 

E •o \'9 ei1 

Tn " 0ıil r.. oıP eıı 
Ticaret aod ııı .. ;1ıasl ·ııtit · O 

geııııı:. ı.ıeı 
caret Odasına . . ece• 

k ıstJ)' ı t • görüp aolama tıilir e .. ,,.,eııe 
baş vurarak 0 lS 

·ık tele~ 
Dünyanın ı 'le'' 

S ·ker 
•çıksnla topu kaleye soktular. Fa~· 
kat bu bununlada kalmadı Yurd ...-

yon P1 

müdafileri tekrar vurarak topun . 
devrini tamamlaştırdılar ve bu • 
suıetle Toros 2-1 galip vaziyete ' 
düttü ve haftayım bitti. 

İkinci devre her iki takım 
için de ehemmiyetli idi . Yurdlu· 
lar bcraberliii temin içio çalı · 

şıyorlar . Toroslulır ise sayı far 
lu artırarak beraberlikten ken
dilerini kurtarmak için uğraşıyor
lardı . 

Bu heyecanlı dakikalar balkı 
lıey~cana getirmiş ve saba bn iki 
takım oyuncularıoa 

0

Lirbiri ardına 
yükselen yeşa \'e bravo aesleri ile 
doluyordu . Oyuncularına gayret 

r--------------, ! 

ı•rtl ,o ) 
oı:ı ı;t1rı> •• "' ,, Alınanlar " go' ~f 

uıalıt•0 0it · 
levizyon ( ~işle• gı 

. k ·ıcrfet~ do*" riaıı ÇO 1 kıJO I', ti 
d di' o '"let• 

gazeteler e . bil ıı ,ğ• 

adıaı tıııdıiı "Tiriıtan dö gUnba,, 
Adaııaıo : 1506 daki keıfine ne 
demeli . Cenup Atlaotiğindc Af
rika ile Amerika arasanda Lulunao 
bu ada Volkanik dağlardan mü
rekkep,lir . Triatan dö günba ' ket 
fiadenberi i~i defa kaybolmuştur. 
1816 da İaıilter~oin malı oldu • 
Ve ıüph .. iı tıbmjoen bu kur~D. 
dıaberi yat•Y•D iki kazazede çıf· 

di vatandaşları olan renkli atlauı · 
Jara doğru iğildikleri nn hu harp 
daha fazlalaşıyordu . Neticede 
renkli adamlar ve kadıular azı 
dılır . Ve bir g:-ce huıuıi suret
te meofur gördükleri aklardan 
ahı tanesini öldürdüler . Daha 
sonra bunu diğu kavgalar taki
betti . Aklardan ikisi aeıl kendi 
arkadaıları tarafondan öldürüldü. 
Beyazlardan biri baPtalıktan öldü. 
Bürün hu vekalar tafıilatilc ga
zeteye Sogog adında kalmış, be· 
yazlardan biri tarafından anlatıl
mıştır . 1810 da İngiliz emirallığı 
Amerika gemisi kaphmı Topaz 
tarafından yapılan keşfi haber 
ve.ren bir Rio de Janero haberi 
aldı. Bikern adasına yanaşınca 

kaptan Bunti azıyar.larının so 
nuncuıu olan lafla hörmetkar 
bir ibtiylr adama rastladı . Bu 

İngıliz hiikuınetı ihtiyara hör
mei etti . Eski korsanlığından 

dolayı onu cezalaudırmadı. Hat-ı 
ta öldükten sonra bu mustanıcre
C!Ye penbe mermerden güzel bir 
heykel dikerek Lir azgın gibide
ğil ancak bir tarım ata gibi adı-
nı bengileştirdi . ı 

Dagcns Nl'yhelcr- Sloklwlm 

Yortan .Mıtlaalleeinde oturan , 
Abdullah oğlu Şevket , devrilr u 
lıir kamyonun altında kalarak iki 
bacağı kırılmJş ve ttdavi cdilmel 
üzere memleket bastalıaoesin..: 1 

ya tırılmı§tır • 

23 Nisan 
Size çocuğu düşün

dürecek haftanın baş
langıcıdır . 

yilıposta j~a•,e;~uıı•odJ il~ 
kabul etın•I . eıiOS' o 

Y karık• r • ~o 
mıştır . u . tele~ıı, .ı.ı 

k Berlıo JP 
ol ara ıışııo 

d ç• 
istasyonun 1 ·yor · 

··ster ı 
Spiker'ı go 
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- 1 lçel Nafia başmühendisliğinden • 
artırma ilanı 1 B e 1 e d i y e i 1 a n 1 a r ı ı - · Keşıf bedelı 66rn lira 70 

D ı kurnştan ih• ret olan Mersin-Tar-

~-· .No 1116 ------------------------------------------- 1 o ~ 11ana 2. . I sus yo unun + 000-1+500 ki-

( TürkSlizil) 

: ıncı cra Memurluğun Yarbaşı mevkiinde buğday pazarında divan yolunda 22, 24, 26, 28, Jometreler arasındaki şosa ta.mi · 
NI). : 85 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

1 
56, 58 ve Pazar yeri ratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

l,rih. T cihetinde 52. 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 numaralı 29 dükkan 2 - Eksiltme J Mayıs 935 per-
'1evki '. · evvel 926 açık artırma ile icara verilecektir. şembr> günü sant on beşte Vılô.yet 
Cin· · Yiiksek dolap İhale 7-5-935 salı günü saat on beşte Belodiyo cnciimcni odasındıı encümonin<lo yapılacaktır. 

~o, ~1 ~Tapuca fevkani tahta- yapılacaktır. istekliler her zaman Belediye hesnp işlerinde şartnameyi 3 - Muvakkat teminat mik· 
'hııihaina·ı hanenin zemini mülk görebilirler. tarı 496 lira 25 kuruş olup talip-
~L ın 8 h t ki 1 h 1 lerin bn miktar teminatı Muhase-aıi, 

2 
ee im itibarile 6 ste i er i a e günU teminatlarile birlikte Belediye encümenine 

l ~•h b •ehaıi gelmeleri ilan olunur. 5231 21 _25_29_3 bei hususiye vezneaine yatırmaları 
.. ~ lııJh~zbırası : 7 odih 2 hela _, ___ ~ veya muteber banka mektubu ge-

1

"4 "'.q a ı tirmeleri mecburidir. 
~,:~~~· l as:a ~;a;::~ıkd;k~ı~~ hinden itibaren 1116 numara ile Ancak artırma bedeli muhammen j 4 - İstekliler Nafia başmü-

f\ Adana icra dairesinin muayyen kıymetiu yüzde 75 şini bulmaz ve- henclisliğinden alacakları ehliyet 

ıı.. '''" • 9 "'t\te • 60 indelmesabı 
273 

numarasında herkesin görebilme.- ya satış iştiyenfo alacağına rücha· vesiko.larını ihale günü hoyet~ ib-
qL.~lldtıd si için açıkiır • flaoda yazth olan · oi olan diger alacaklılar huluoup roz c tmeğe mecburdurlar. 
~ ba, \1: Yemini cephesi ta- lardan fazla ma!Umet almak isti 1 ta bedel bunların 0 gayri~menkul 5 - lnşnııt hnkkında fazla ma-

trı •tk
1
Yeaarj Salih ağa verese- yenler , işbu şartnameye ve 1116 ile temin edilmiş alacaklarırıın lfimat aJmnk istiyenlor lçel Nafia 

~i, tt' Kozıne ef. mahdumu dosya numarasile memuriyetimize mecmuundan fazla ya çıkmazsa Başmühondisliğine müracaatları 
f\çı~ · ze\'ceıi müracat etmelidir • en çok artıronıo taahhüdü baki ilAn olunur. 5217 
~-t •rtırın ·ı 2 Artırmaya ı·ştı'ra·k ı'çı'o y k ı k 15 ·· d J7-21-25-~8 ~I[ ll•yr· a ı e paraya çev - 0 · -a ma üzere rtırma gun a-
fQ: ı nıenkuliio oe oldu karıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 ha temdit ve 15 nci günü ayoı sa-

t s,
1 

nisbetinde pey akçasile veya atta yapılacl\k artı•maua bedeli ____ ....,D,,_iş--çi-----. 
t. e1ını11 f milli bir bankanın temiaat mek- · · · 1 w - b • il •fendi . ' · mahdumu Yusuf satış ıshyenın n acaguıa ruc aoı 

~.._ııılrla : 111 Ahmet kızı Züh- tubu tevdi edıltcektir '(124> olan diger alacaklıların o gayri 'ı M. Nedim Yurmfan 
/'ledig- 0 rcuodan dolayı ipo- 3- İpotek sahibi alacaklılar- p:ıenkul ile temin edilmiş alacak-

,1tı. dt z1 .. b"e Muıtafa z~hni la diğer alakadarlarıo ve irtifak ları mecmuundan fazlaya çıkmak Yeni Otel karşısında açtığım 
~ h •laca" u ra hanımdaki 700 hakkı sahiplerinin gayri menkul şartiyle, en çok artırana ihale edi· diş muaycnehanem<lo saat 6 dan 

•cjl e!::1rı. temini içın ipote· üzerindeki haklarını hususile faiz lir. llöyle bir bedel elde edilmt>z 1 21 ro kadar hasta kabul ettiğimi 
\ C,1ti tnıı olduğu ve masrefa dair olan iddiaları· se ihale yapılmez . Ve satış talebi 1 ve tedavi ve diş imali hususunda 
~~· ll'ıahlbeokulün bulunduğu nı işbu ilan tarihinden itibaren düşer . muhterem müşterilerime nzıımi 

.h •ilesi, sokağı, ouma- 20 gün içinde evraki müsbiff~l · 6 - Gayrı menkul kendisine teshilfitı gö :ıterJiğim gibi cuma 
~ ~uırı rile birlikte metnudyetimize bj~- h ... le oL .. an ! .. i.n e derhal veya ve· ı f günler[ fukara için tedavi ve diş 

1 
'-ıı b· •tıda ka)tli hanenin dirmeleri icap eder • Aksi halde rilen mühlet içinde parayı ''ermez- çekmek beleştir .5228 

I' ,/•kdı:::ir• hakları tapu sicilile sabit olma- se ihale kararı fesholunrrak ken· J 2-30 
Unuı kıymet : bin dıkça satış bedelinin paylaşma- disinden evvel en yükıek teklifde 

~.~rt sıodan hariç kalırlar . b ı k' · ld ~ :"l. •tıııanın u unan ımse arzetmış 0 ugu memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
~~dan . Y•pılacağı yer gün 4 - Gösterilen günde artır- bedelle almağa razı olursa ona , olunur . 
~ 'lleu • ıcra dair,.ai icra if- maya iştirak edenler artırma şart- razı olmaz , veya bulunmazsa he-
~~ ~ilce ~~11 133 üncü maddt.ıi namesin; okumuş ve lüzumlu ma. men 15 gün müddetle artırmaya çıka· 
, ~l•rt . glin içinde 6-5- lümatı almış ve bunları temamen rılıp en çok :!rt1rana ihale edilir . 
~ 1 ' 11 •• • k b J l 1 ııı•ca" guou saat ibalui ı u etmiş ad ve itibar olunur- iki ihale arasındaki fark ve geçen 

\ '~hu aı. 5 - Tayin edilen zamanda günler içia yüzde beşten hcsab 
'-ttııa..., i'•yri me .. kulu-n "rlır · k 1 - d f b d k .. ,..,

8
. .. .. gayrı men u uç e a ağrıl ı tan olunacak faiz- ve diğ~r zararlar 
1 20-4-935 lari· sonra eo çok artırana ihale edilir. ayrıca hükme hacet kalmaksızın 

I~ ~ı Osmanhcadan Türkçeye karşılıklar 
bt~ 
~ta d' ' ı'r"b 
t\. Gt,1 ' u ı, dilfiıib -
"ll• •n .. .. 

, ~. l>ı •ter ...: i?oul okıayan 
'lı, ~llr Y ıği t 

b·ı ........ G6nül inciden, hatır 
1 ~. 

biı l ...._ ~ b,, ~CSnül eğleyen 
~~. - Güıel 
' • l>ilf>t . ~ r bır lkız - Güzel 
ti iı, 
u,ı~ ....... G 
~lr ol ücenik, kırgta 
~, lbık 

Din - Din [ T.] - (Fr.) Re
ligion 

Dini - Dinıel - (Fr.) Reli-
a-ieux 

Örnek : Dini müesseseler -
Dinsel kurumlar 

Gayridioi - Yaddiosel -
(Fr.) lueligieux 

Örnek : Gayridini hareketler 
- Yaddinsel hareketler 

q • - Kırılmak, gU 
t~ L Ladini - Dışdioıcl - (Fr.) 
~,. b 

~ n . Q•rıa Art ligieux 
~ a;..~lla •eb lse~ebsiz dilgir oldu-
'Q" ~ı, e >sız .. d' . Örnek : Dinle hiç bir alaka· 

it rd, gucen ıuız. ' il n dil · sı olmıyan müessese ve hareketlere 
d~lil . il llÖıl ~ır oluşu doğru 

bil dır, erınden kırılması ladini derler - Dinle hiç bir ilişi~i 
l\. ı~ olmıyao kurumlara ve harı!ketlere 

f"% "lia~ ......., Y·· dışdinsel derler • 
~ lh ....., G .. Uıek eriten 

(J. l Onül isteE;ri, arzu 
. tıı,~ . 

"-~·' 1 · J§ler d. . ~" tler ılhalu üzere 

Dirabşan - Parlak, parlayan 
Diralıt - Ağaç 

Dirayet - usuğ - (Fr.) Ad
resse, intelligence, capacite ~lh ~ ) gi~rzuı~ üzere ( gö-

~~·• tt, tnedı Örnek : Bilgi i ne knılnr \''ÜS· 

''t 1
'[B 1\ ~OP•r ık : Canhır•ş) etli olursa oLun, dirayetsiz bir in· 

"t.. " an san tuttuğu işte muvaffak olamaz -
L .. ,~ • 

l\, 'l)ll•r • nir 
8 

d Bilghıi oe kadar geniş olursa olsun 
,,. ı... arı L· a ayı dillıiraş- usuğsuz bir insnıı tuıtuğu i~i başa· 

"'l ır ses 
~ olınak raruıız • 

~ - İçi kan ag Dirayetli - Usuğlıı - ( Fr.) 
L"'~ . lntelligent, capable, ndıoi t 
~'c cİ· Onun l 

~ti L llhn )U düşkün ha-
• "•lilli n .. 01duıu - Onun 

hı, l;or .. 
~ unce içim kan 

~I~' \' .. a... UrekJ• 
(Jt"'-ı ı 

~ .. t"~L ç •Çan 
"b· ll;. 

b~ •t l~r Atatıalli dilkii§ıı -

~il~'tlld 
~tıs ........ G" 
~h.' 'f.. Onij} bfg"' er.di 

Örnek : O, ıwk dirayetli ha· 
reket etti - O, pek usu~lu hareket 

etti • 

Diraı - Uzun 
Diriğ etmek - Esirgemek 

Örnek : Muannetiuizi Len· 
den diriğ etmeyiniz - Yardımım· 
zı benden eEirgt•meyirıiz 

Dirin, Dirine - EEki 
"< Ure~· 

~'cık' Vıı 1 Yarılı Örnek : D'bi dirin - E::ık i 
~~I.. lt ftk Y•k . "'~ ıcr, ıç törü . 

~ ...... s 
~ '•t t\'İrıçJi 
~t ' ........ G·· 
'...._ lley• Otı)ü kırık 

•it, la - (Fr. ) Cer-

Divane - Deli. aptal, alık 
Diyar - El 

Örnek : Diyar diyar dolaştık· 
tan sonra buraya geldi - El el do
laştıktan sonra buraya geldi • 

Dizdar - Kale sakınanı 
Dost - Dost (T. Kö.) -(Fr) 

Ami 
DucrP.t ( zucret ) - Sıkıntı, 

darlık 

Örnek : Son senelerim ducret 
içinde treçti-Son yıllarım sıkıntı 
(darlık) içinde geçti. 

Duçar ( giriftar ) - Uğramış, 
yakalaomış, tutulmuı 

Duçar olmak ( giriftar olmak) 
- Uğramak' yakalanmak, tutul
mak 

Ornık: 1- Bir derdi devana
pezire duçar oldu - İlacı bulunmaz 
bir derde uğradı . 

2 - Duçar oldu~u f elakeueo: 
tahlisi giriban edemedi - Tutulduğu 
felaketten yakasını kurtararuadı . 

3-Üldürücü bir a§ka giriftar 
oldu - Öldürücü bir a~kn yakalandı 

Dud - Kurt, duman 
Dulıan - Duman, tütün 
Dubter - Kız 
Duhul - Girme, girim 
Duhuliye girmelik 

Örnek: Duhuliy~ vermekeiziu 
içeriye alıumaz - Girmelik vermek
sizin içeriye alınmaz. 

Dun - Aşağı, nşağlık 
( Ast - madun ) 
Örnek : Bu halıyı dfıo lıir fi. 

atla satmak istemedi -3 Bu halıyı 
aşağı bir paha ile sutınak istemedi . 
Ne dun bir fıtrnta var - Ne a~agrlk 
Lir yaradılışı var. 

Dur - Uzak 

Örn~k: Allah kimseyi ~ördü
ğünden dur etmesin-Taun kimseyi 
gördü~ündeo uzak bırakmasın. 

DiirenJiş ( ufübiu ) - UziÖ 
r en, uzgöriir - (Fr. ) Avise, cla

'>YG ıı 

Örni'k: 1 - Devletin başıoa 
geçen adnmlnr durendiş olmalıdır -
De,·letio hıışıııa geçen adamlar uzgö· 
rür olmalıdır. 

2 - O, durendiş bir adamdır 
- O, uzgören bir adamdır. 

Madde ( 133) 
Yukarıda gösterilen 6-5·935 

tarihinde icra memurluğu odasın· 
da işbu ilan ve gösterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı 

ilan olunur • 
5233 

kılavuzu 

Durendiıtik ( durhinlik) -Uz 
görürlük 

Duşize ( Bak : bakir) -Elde-ğ
memiş 

Dümdar - Artçı - (F r. ) Ar
rier - garde 

Örnek : Dümdar kollanmız 
düşmana hiicum etti - Art~• kolla· 
rımız dü~mana hücum etti . 

Dümii - Gözyı~ı 
Düubal - Kuyruk 
Dürbün - Görgüç 

Lorgnette, lunette 
- ( Fr.) 

Örnek : Zabitler uzağı riiyet 
için dürbün istimal ederler -Subay· 
lar uzağı görwek için görgüç kulla
nırlar • 

Düruğ - Yalan 
Dürüst - Doğıu, düzgün, dü

rüst (T. Kö. ) - (Fr. ) Exact, cor
rect . 

Dürü~.t - Sert, kaba 

Örnek : Dürü~t hareketlerile 
hepimizi glicf'ndirdi - Kaba (sert) 
harchtlerile hepimizi gücendirdi • 

Düstur - Düstur ( T. Kö. )
( Fr. ) Code, regle generale, for
mule 

Düşnam - ~övgü 

Örnek : lliiyiik işe girişwler 
onun bunun diişnamınrlan korkmaz· 
lar - Büyük işe girişenler onun hu
nun sövgüsiiuden korkmazlar. 

Düşvır - Güç, zor 
Düyun - Borçlar -(Fr.) Det 

tes 

Düyunu umumiye - Genel 
borçlar - ( Fr. ) Dctte publique 

Düzd - Hırsız - ( Fr.) Vo
lcur 

E 
Eazım - Büyükler 

Örnek : Timur devri cazımın· 
dan - Tiınur devri büyüklerinden. 

Eb - Baba 

1 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!l!!!!!!!!!l!!m .......... !mli 

Asri sinemada 
18 Nisan Perşembe akşamından itibaren 

xavier de montepinin 
Tanınmış eserinden 

EkmekÇI kadın 
14 muazzam kısım hepsi birden 

Gelecek proğram : 

Yataklı vagon cilveleri · 
Pek yakında : Baltalı cellat ! .. 

5223 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Yine iki fılim birden gösteriyor 

1 
Kocasız 

Mümessili • • 

kadınlar 
Doroti Jordan 

insanların ya.şııyış cilvelerini gösteren çok ııefis bir_eser 

2 
garp kahramanları 5 inci kısım 

ilave : dünya hava~isleri 
Gelecek Proğram 

Bosna sevdaları 
Büyük Türkçe film 

Pek yakında:Çılgın kadın 
5234 

Gayri menkul malların 
1 açık artırma ilanı 

yerde bir de kömürlük üzeri 
bir oda vo havluda bir tulum 
üzeri toprak tavanı bağdadi 1 
ve ufak bir sofa üzeri çinko ör 
divarları harçla ve kiremitle 
pılmış bulunan ve tapu kaydi 
cihince lier iki histıedarın şay 
mutasarrıf bulundukları. 

Adana birinci icra mamurlu· 
ğundan : 

D. No. 935-1389 
Açık artırma ile paraya çevrile

cek gayri menkulün no olduğu : 
Sofubahçe mahallesinden EsrA

fıl kerimesi Emineye 25-1-934 
tarih ve 14 numaro.h ipotek senedi 
ile ikiyüz liraya mukabil birinci 
dı>rcccde ipotuk Adil kızt Havanın 

işbu hanedeki on sehimde üç se
him hissei şayiası : 

Numarası : 81 
·fıırihi : Teşrinisani 932 
Mahallesi : Sofu bahçe 
Mıktarı : 70 
Cinsi : Bir bap hanenin on se

him itibarile üç sehmi 
Hududu : Şarkan turikiAm g;ır • 

ben Yusuf şimalen İbrahim ağa 
cenuben mukaddema sahibi senet 
iken elyevm Kerim ağa hanelerile 
mahdut 

Ilu<ludu hazırası Şarkan tari
killm şimalen kısmen lbrahim ha
nesi kısmen tarikihns garben An
takyalı İbrahim karısı FAtma vo
reseJori cenuhen Kerim ağa vere· 
sesi iken elyevm vereseden Mediha 
ile mahdut yetmiş arşın üzerine 
mebni işbtt hudutta mahdut hane_ 
nin hissedıırlo.r arasında ikiye to.k. 
sim ve hor iki parçanın kapısı ay
tllmış araları çinko divarll\ bölün
müş ve he ikisi de ayrı ayrı kira· 
cıya verilmiş ve borçlu Havaya ay
rılan mahallin bir oda bir mutbah 
ve odanın tavanı bağdadi üzeri 
toprak mutbo.hın üzeri çinko ka
palı ve divarları harçla kiremit ve 
hııvJuda bir tulumba ve di~er his -
se<lar Adalı karyesinden eski muh
tar Mehmet karısı ve Mehmet ke· 

rimea i brhisniJi Fatmaya ayrılan 

Taktir olunan kıymet sekiz 
lira o.vrakı naktiyedir. Temam . 
artırmanm yapılacağı yer g· 
saat : Adana birinci icra daires 
2004 numaralı kanun mucibi 
otuz gün içinde kıymeti muha 
menenin yüzde yetmiş beşini 

duğu taktirde 22-5-935 ç 
şamba saat 14-15 bulmadığı 
de artırmanın 15 gün tamdidi 
6-6- 935 tarihinde ve ayni 
atte ihale kılınacağı. 

1- işbu gayri menkolün art 
ma şartnamesi 22-4-935 ta 
hinden itibııren 35-1389 numa 
ile Adana birinci icra dairesin 
muayyen numarasında herkes 
görebilmesi için açıktır. lldnda 
zılı olanlardan fazla malumat e 
mak istiyenler • işbu şartname 
ve 1389 dosya nudaraeile mem 
riyetiınize mürncaat etmelidir. 

2- Artırmaya iştir4k İçin y 
karıda yazılı kıymetin yüzde 7 
nisbetinde pey akçasile veya mil 
bir bankanın teminat mektub 
tevdi edilecektir. (124) 

3- ipotek sahibi alacaklılar! 
diğer alakadarların ve irtifak hal 
kı sahipl •rinin gayri menkul üz~ 
rindeki haklarını hususile faiz 
masrafa dair olan iddio.larinı iş~ 
ilAn tarihinden itibaren 20 gü 
içinde evrakı mfü1bıtelerile m&mt 
riyetimize bildirmelfjri icabeder 
Aksi halde hakları tapu sicilile t 

bit olmadıkça satış bedelinin pa~ 
!aşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterılen günde ariırma; 
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Ziraat bankası Adana şubesinden : 

Dosya N. Borçlunun ismi. 
43 Abuulcabbar o.lan Cemıl Ab-

• 
" 
• 
)) 

dulkndir Mustafa Koroahmet• 
liden Ragıba 

" .. " 
• • 
)) ,, • 
• 

" 
1 

Cinsi 
Tarla 

,, 
• 

• 
• 

44 Nacaran mahallesinden Arıcı zade » 
Mustafa kızı Hatice 

44 
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Ka<lıköyünden ftaoıazan ağa 
oğulları Ahmet ve Hasan 
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Dönüm Hissesi 
500 3/4 

229 4;5 
200 4/5 

270 4/5 
535 4/5 

282 4/5 

100 Tam 

67 

216 

126 

91 

50 

ıoo 

47 

203 

128 

128 

268 

130 

300 

455 

90 

480 

" 
" 

" 
)) 

Cine 

" 

" 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 
,, 

., 

2/3 

2/3 

Topu senedinin 
bulunduğu yer No. tarihi 

Nalkulak 105 341 

Karaahmotli 

• 

1 

245 K.sani 327 

243 

246 
244 

242 

• 

" 

• 

• 
)} 

• 

Cami sırası 141 Şubat 309 

,, 

" 
• 
)) 

" 

" 

,, 

Jt 

" 

,, 

,, 

" 

" 
,, 
,, 

140 
" 

)) 

139 )) 1 

138 )) • 
137 

289 

)) . 
Mart 340 

91 K. evvel 328 

86 Niıııan 926 

87 ,, ,, 

88 ,, ,, 

78 K. evvel 334 

77 ,, " 

79 ,, " 

80 " 
,, 

76 " " 
189 T.sani 338 

188 " " 

Borç senedi Müstakrizin borcu 
Lira Kuruş 

250 ve 252 5319 90 

301 3106 67 

257 15348 51 

ltudn<lu 
Şarkan Mehmet Garben Şerife ve Jok uz oğlu biraderler 
Cenuben Mustafa. 

Şarkan Hasan ağa Şimaleo tarik Garben Tevfik Cı~nu.be 
Şarkan Halil Şimalen Yassıverenden gelen balkanlı şıf 
Cenuben Karataş yolu 
Şark an Kulak şimaJen Halil ağa gar ben Yeni köy cenub 
Şarkan Yeni köy yolu garben Memili tarlası cenuben ll 
Hakime hatun 
Şarka.o Hakime hatun garben Hasan s~a cenuhen Kula 
rataş yolu 
Ismail ve Zeynep ve İbrahim ağa ve Cevher ile Marye 

Yusuf zevcesi Fatma ve İsmail ve Zeynep ve şif 

Köy hendeği ve Zeynep ve lsmail ve şif 

lsmail ve I< artı oğlanlı yolu ve şif ve Cebel 

Şehir yolu ve Karaoğlanh yolu ve lsmail ve yol 

Şarkım yol şimaJen kuşçu zade Ef. cenuben yol ile roa 

Şarkan Ali ve Ayşe ve Sultan garben yol şimale Hacı 
~n~ . 
Şarkan Kadri zade Hasan vereseleri şimalen Oergerlı I ' 
vereseleri garben yol cenuben Osman ve ~endek 
Şarkan Gergerli Hacı Hasan ağa verese)erı garben Ra 
henden şimalen Kadri zade Hasan vereseleri cenvbe~ 
Şarkım şehir yolu garben Hacı lsa tarikı şimalen Yago 
Taş kuyu yolu . 
Şarkan şimalen Ahmet ve Ayşe iken elyevm Gergerlı 
san dede cenuben yol garbeo sahibi senet . . 
Şarkan Kır Sinan garben tarik cenuben Molla Nazıf ık 
gerli Hacı Hasan ıı~a kerimeleri Şefika vereseleri şiroa 
elyevm Gergerli Ali . . • 
Garben Mehmet iken İbrahim Rasıh şarkan sahıbı se 
met iken •Jlyevm Gergerli O ları Mcvlüt ve Has?n ~ed0 Şarkan şimalen garben yol cenuben Molla Nazıf ıke 
Osman. ı Li 

Şarkan garhen şimalen yol cenuben Çimeli o. tar 8 

Veli ağa 
Şarkan Mihli garhen yol şimalen Mecid mahdumu cent 

Şarkan Hacı Mustafa veresesi ve Ali garben yol şiaıol 
hibi senet cenuben Karnik o. 

1 ,, ,, ,, ,, ı' 300 Tam ,, J 288 Mart 340 Şarkan Hatice Sultan garben yol cenuben Hasan tarla 

1 - Yukarıda yazılı tarlalara 1697 numaralı Ziraat bankası kanununa tevfikan bir buçuk ay müddetle ve açık artırma suretiyle satılığa çıkarılmıştır. 
2 - Artırma 10-4-935 Çarşanba günü başlıyarak 25-5- 935 Cumartesi günü saat 14 na 16 da birinci ihales yopılır .. ihaleyi müteakip borçluya onb~ günlük bir ihba name gönderilerek bor~ 

davet edUir. Bu osıbeş glinün hitamin<la borçlu borcunu ödemezse üç gün zarfında ihalei kat'iyesi tasdik edllmek üzere dosya İcra hakimliğine tevdi edilir. 

3 - Arttırmıya iştir!k edenler yukarıda yazıli mebaliğin yüzde 7,5 nisbetinJe nakdi pey veya milli bir bankanın teminat mektubunu bankamıza tevdi etmeleri l!zımdır. 
4 -Gösterilen günlerde arttırmıya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve hunları tamamen kabul etmiş addüitibar olunur • 
5 - Gayrimenlnll kendisine ihAJe olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale k:ıran fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunana arzetmiş olduğu bedelle ~ 

ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen onbnş gün müddetle arttırmıya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir.iki ihalo arasındaki fark ve geçen günler için % 5 ten hesab edilecek faiz ve diğer zararlar a. 
tahıstan tahsil olunur. 

6 - Fazla malQmat almak istiyenlerin dosya numarastyle Ziraat bankasına müracaat etmeleri ldzımdır . 
7 - Arttırma.Ziraat bankası binasında yapılacağı ilan olunur. 5164 9-14-21 

iştirAk Pdenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malumatı 
:ılmış ve bunları tamamen kabul 
etmiı ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üc defa bağrıldıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir.An. 
cak Qrtırma bedeli muhammen kıy
meti11 yüzde 75 tini bulmaz veya 
entaş iıtiyenin alacağına rüçhani 
olan diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunlan o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mec
mnundan fozlaya çıkmazsa en çok 
artıranm taahhüdü baki kalmak 
üzere artırms 15 gün dsha temdit 
•e 15 ci günü ayni saatte yapıla -
cak artırmada bedeli setı~ istiyenin 
alacağına rüçhaııi olan diğer ala
caklıların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan faz· 
la,.a çıkmak ıartile, en çok artıra
na ihale edilir. Böyle bir bedol elde 
edilmezse ihale yapılmaz. Ve cotış 
talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
yerilen mühlet içinde parayı vflf· 
mezse ihale karart ftıeholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmiş ol. 
duğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz, veya bulunmflzsa 
hemen 15 gün müddetle artırmaya 
çıkarılıp ım çok artırana ihale edi
lir. Jki ihale arusındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he· 
ıap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hük.m~ hacet kalmaksızı~ 
memuriyetımızce ahcıdan tahsıl 
olunur . l\iüdde (133) 

Yitik senet 
Kayıeri ve civarı elektrik 

§İrketi hisse senetlerinden birisi 
1250 llralak, diğeri 625 liralık ki 
cemao 1875 liralık hisse senedi 
ni yitirdim . Yenisini alacağım i· 
çin ukilcrinin değeri yoktur • 

Oımao Ulu 
5235 

Sathk bağ 
Şuayb mezr1&1nda cami kebir 

Faraş Şakir civarında mükem
mel surette yüksek tahtlı otuz 
•ğaç zerdali elma , oo dönüm 
üıfimlü bağ 15atlıkt1r . Bağı görüp 
almak isteyenlerin Köşker Cu
maliye müracaatları • 

Yitik şahadetname 
Bahçe ilk mektebinden 932 

yılında aldığım şahadetnameyi yi
tirdim Y e11i11ini alacağım için es· 
kisinin değeri kalmamı~tır . 

~hmet oğlu Hasan 
5 36 

kiralık ev 
Bebekli kilise civarında Askeri 

hava raıat istırnyoou karşısında 
beş odalı tatlı su tulumbası bulu
nan ev acele ve aylıkla kiraya ve
rilecektir. Tutmak istüyenler Sip
tillide Kokinaki ffjbrikası muhase
becisi Bay Nıhat Sadıka mürac1:1ot 
f'debilirler. 5220 2-2 

Gayri menkul malların 1 

açık artarma ilanı 1 

Dosya No . 34-380 
Seyho.n 2 inci icra memurluğun-

dan: 
Nümune: 21 
No:267 
Tarihi : K. ev 335 
Mevkii : Sukukebir 
Cinsi : lcareteynli bir bap dük· 

kAnın nısfı . 
Tapuca Arşın : 70 
Metre 30 inde)mesaha 
Tapu hududu : Canibi yemini 

tarikidm yesari Dıblanzade arkusı 
kemanci Vesil cıophesi tarikiam. 

llududu hazırası : G1. ve Ce. 
umumi yol Şi. DLblanzade Şa. ke. 
mancı V asil iken elyevın EmlAld 
milliye. 

No. Tarihi : 
53 T. Ev. 929 
47 Eylül 929 
79 Mart 334 
33-34 T. Ev. 329 
Mevkiı : Eski hamam 
Cinsi : Tapuc'l 2 bap dükkdn 

iken şimdi 1 bap dükkAnın 120 
sehimde 20 sehmile 40 sehminin 
440 sehim itibııri1e 200 sehmi. 

Arşın : 50 tapuca 
Metre : 43 indelınesaha 
Tapuca hududu : Yemini ve cep 

hesi tarik yesari ve arkası Bon
marşe mağazası . 

Hududu haz rosı : Ga. ve Ce. 
Bonmarşe iken elyevm evkaf ida
r~-;i_ diğer hudutları tapunun ay
nıdır. 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki,mahallcsi,sokağı,numarası: 
Taktir olunan kıymet : 267 nu • 
maralı dükkdnın nısfı yüı elli lira 
ve diğer <~ i' kkdnıo temamı iki bin 
beş yüz lıra 

Doktor Bahaddin Yengi 
Çocuk hastalıkları mli -

Yeni istasyon co.ddesi, Doğruluk fabrikası karşı t 
ağzındakı muayenehanesinde. 

Artırmanın yapılacağı yer gün saat 
icra dairesinde 2004 No. lu kanun 
mucibince 30 gün içinde bedeli ve 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 Olindüz sabah saat sekize kadar 

ini bulduğu takdirde 21 --5-935 Ögle saat 12-1 arasında 
salı günü saat 14-16 da bulma-
dığı halde arhrmanın 15 gün tem· 1 Üçten sonrada her arzu edilen zamaod9 mürac 

didile 6-6 935 perşembe tarihinde rını kabul ve tedavi eder.5 ı 74 12-30 Telefa 

ve ayni saatte ihalesi yapılacağı. 1 L------------------·---ı-
1 - İşbu gayri menkulün artır· 

ma şartnamesi 20-4-935 tarihin 
den itibaren 380 numnra ilo Seyhan 

icra dairosinin muayyen numa • 
rasınJn herkesin görebilmesi 
için açıktır. lldnda ynzılı olanlardan 
fazla malumat almak isti yenler ,işbu 
şartnameye ve 380 dosya nu
marasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 - Artırmaya iştirAk için yu
karıda yazılı kıymetin % 7 ,5 nis · 
betiode pey ak\~nsile veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . ( 124) 

3 - lpotok sahibi alacaklılarla 
Jiğer aldkadarların ve irtifak hak- 1 

kı sahiplerinin gayri menkul üze. 
cindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ildn tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitclerile birlikte 
memuriyelimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi huldo hakları topu si
cilile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalırlar, 

almış ve hunları tamamen kabul \ 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 -Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç dofa beğrıldık.tan son· 
ra on çok artırana ihnle edilir.An
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmoz 
veya satış i~tiyenin ıılQcağına rüç
honi olan diğer "lncııklılar bulu
nup ta bedel bunların o gayri men· 
kul iJe tomin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artırnnm taahhüdü haki kal -
mak üzere artırmıı on bC'§ 
gün daha temdit edilerek 6-6-
935 prrşembe güİıii ayni sa-
ntta yapılacak artırmada , 

verilen mühlet 
mezse ihale kl 
kendisinden ev 
lifte bulunnn k 
ğu bedelle rılm 
razı olmaz vey 

.. o 
on boş gun 
çıkarılıp en ço 

lir. iki ihale ~rı 
çen günler içın 
nacak faiz ve 
hükme hacet 
. · · e ah~ rıyetıaıızc . 

Madde ( 133 · 
Emvali gs· 

rıda gösterile: 
2 · ci Seyhan ın. 

d J·şbU ıli 
sın a 

esi ma şartoaoı 
ilAn olunur . 

--
umumi Emvali gayri menkulenio yuka. 

d österilen 22-5-935 tarı· 
rı ı g . . . . 
. de Adana bırıncı ıcra memur· 

luğu odasında İ§bu ildn ve · göste· 
rilen artırma şartnamesi duiresinde 
satılacağı il4n olunur . 5230 

Bay Salih Zekinin Mahmut o
ğulları Yusuf ve ölü Salihte alaca
ğından dolayı haczedilen 

Açık artırma ile paraya çev- \ 
rilecek gayri monkulün ne olduğu: 

4 -Gösterilen günde artırmaya 
iştirAk edenler artırma şartname- j 
sini okumuş ve lüzumlu maltlmatı ı 

bedeli sutış isteyenin alacağına 

rüçhanı olan diğer alaçaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala· 
cakları mecmuundan fazlaya çık
mak şartile en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel ehle edil
mezse ihale yapılmaz . Ve satış 
tal .. bi diışer. 

6 - G&yri menknl kendisine 
ihalo olunan kimse derhal veya 

~ 

· Adana Tüı 


