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Şehir meclisi toplantısı 
935 

:Yılı şehir bütcesi 527,922 lira 
~ olarak teklif edildi •• 

Çılan dört üyeliğ~~edeklerden dört 
~atırı getirilmesine karar verildi . 

lıun 
"ı:t, hbir 
' ı~ ıl~ ıneclisi Nisao dev-' 
~14nd, ll~Oplaıııısı belediye sa. 

den geçtikten sonra ıehir mecli
sinde hü çenin alacağı son şekli 
yazac a ğız • 

Atatürk 
Kral Gaziye bir tel yazı
sile taziyede bulundu 

Ankara : 31 (A.A) - Irak 
Kralı Caziyülevvel hazretlerinin 
validesinin vefatı dolayisile Rei· 
sicumhur Atatürk ile Kral Haz. 
arasında aşağıdaki telgraflar tea 
ti edilmiştir : 
Haşnıellü Blrlııcigazl Hazretleri 

Irak Kralı ; Bağdrıd 
~I ~Üdij/.lı1 an vekili inkişaf şir-

·gınd u Ahmed Kemalin baş
ı &.. d' Yapıldı . 
~ i · CYreniıı en ··b' .. ·· 

'•ı lı ıe'. mu ım goru 
~t C!lt 'b .. 

' ~lii Old • utçesinin tetkik 
ı.,'.l•nıp ~ğuna göre reislikce 

Büdçeye aid karar ve cedvel
lar hüdce encümenine havale e· l 
dildikten sonra birinci toplantıya I 
beş dalı.ika ara verilmiştir . 

Validei batmetanelerinin ve
fatı do!ayisile zatı şabıınelerine 
en derin tee~sürleriwi arzede . 
rim . 
Kanıdl Atatürk Hazre!hrlrıe 

Ankara 
"lıık d . 
~~ , •e 1ı aıoıi encümence 
~. 'ı ilk • •bul edilen şehir büt 
"ilen· oııre lllt l' . b" D ııı, ~.. c ısın utce en· 
.. Un "00 derıniştir . 
~ıt f llıecıi 
'Q~ı' Bnıc, ~e 1935 mali yılı 
'ı llıcıı 11 hakkında daimi 
kt lııinc lııazbataıiy le varidat 
'lıit aid de .. 
'ı lıt oluıı vlet vesaıtıyle 

ltdiy •n belediye bisıe !eri 
lııt c Yer · · l un, lı" gın ve resimleri 
~ '~il orc belediye vuaitile , b en • . 

ij,~ İr ftk~ varıdat cedvelleri 
1. ~tcı '~'h •~de verilmişti . 

~1~~9tllere ~ı~er tanesi dığıtılan 
~ 

1
1Qd, d , •lışilc olarak bütce 
·,,~ •ııııi e .. n 1 , ncumen kararı 

1ı ~ Q kar, 
1~ '•r,ı ~~•llıeye göre varidatl 
~ı~'~.eıı Yi~lc~ıi mütevazin ola 
'!<~ •lıt butcesinden 174561 
,'\il]· lııak 
l!ııa~ ita f,21 a.oııııın teklifinden 

ltıh· asıy le 527922 lira ,. ıı 

Q Ye . teklif olunmakta 
\ı n )ıJ 

dıt 1elııif . 
'11 t'ka 

1 
edılen huıcenin 

. it ııı arııı k b ltd ••ında 1 a artao mev· 

11~ tleJıt .~0ıı kanunlara göre 
•ı b '••ti ~ı sarfiyatının her 

1~1 tlcdi ~§ınılalınacak ('20) 
. I~ Yıl YYe ııtihliik reımi • ile 
tr.I~ llt 8p1Jııı 
"J) •ka auna mecliıce 
~ h· llıııı. 1 . 'it 1 tı lir,1 lı. ıa Abıyet verilen 

Ça ı · 'k QGı 'Ptııakt ııtı rez meseleıi 
CtQ· ldıt . Nd ın ııı • 

~Ilı~ •ıı far~~r•f kısmına ge· 
ltıın 1• •tası d olarak konan 

>~ 1.~'llişl,~ • b~lediye gazi 
1 'dt tııı,ıı tiı kl~esı için(5000) ' 

1ilı Y: ( 10,o~tı sermayesi için 

1 1 ~ Pılııı81 .• > , yazlık ha· 
ı~.Q ~•iıJ, . ınıçıa ( 1 500 ) ka-
~ lan rıııe ( 1 1 

~ 111 .'isaı k lOoo ) lira ye-
·iıo dı . Onduğu görül 

·t CQc .. 
Utııe ' 

~j· ııınio de tetkikin · 

1 '~a D· 1 ~'iı'--ıvanıharbi 
Qı-~~ 

ı ~i'l"a akkında ki ilk 
rırıı 

1 '~·io~:~rdi ı •:•ı 31 <A. 
ı · c · Aı \)ı bı/•ıı İlk · - Divanı-\q İb 11 1lıittlr gurubuna ait 

ı 1ıı,:1 ettir , A ~Unlar 30 ki . 
\ ~ıab·hti,,lay ~ıoa asilerinin 
·~i ı:~. llıiielıb Uıobis ile di 
~ t ~ı.a it 20 set hapse ' di· 
~ı.ı llıUd.ı ene hRıJse 6 

' 'ıd "'t h ' ~t1 , ır . 
4 

apse mahkum 
1 ' Zab· 1 ~, ~: ht•hk ıt berat ka-
lı Çıııı tıııe k e isr ararın.n 

ınafı kabul de-

·q ~1Jrc:1 
qlli ~a 
li~ Ve Ilı 

~ rcı~ k ernurların is-
ı "lırd ~0Peratif 

•ı ~t . ' --' l~s~~,ı;t 31 (ı\A 
,'IJıı bi11 

1o nı, . ) - Muallim 
~~1 ıe 1'taJ1k ~d~ua getirdik
"'~ ~o 23 b· ııııkıa:t koope-

"IL Op ili !' 
-.,1 't•ı ı· . ıralık ziraat 

''" Itıın d .. .. ılııı 1 1 
uıı ıenelik 

• ır . 

* İkinci celse yine başkan vekili 
Ahmed Kemal tarafından açıldı . 
Fasılla rda münakale icrasına da· 
ir olan rapor okundu ve bu da 
tetkik edilmek üzere bütce encü 
menine havale edildi . 

Kemal kusunun saylavl · ğe se· 
çilmesi dolayisile inbi'fil eden 
büdçc encümeni üyeliğine Dişçi 

Şevketin seçilmesine dair olan 
Sabrigülün teklıf takriri okundu 
ve onaylandı. 

Saylav seçilen Esma Nayman
la Kemal Kusun, Cavid Oral ve 
Denizli Ziraat bankası müdürlü 
ğüne tayin edilmesi üzerine isti· 
fasını vermiş olan Şevkinin yeri
ne dört 1Zanın seçilmesine dair 
olan üyeden izzetin vermiş oldu. 
ğu takrir okundu. 

Üyelerden Belediye başkan 
vrkili Vehbi Necib söz aldı ve : 

- Saylav olan üyelerin müs
tafi ad ve Şevkı de istifa etmiş 
huluuduklarından bunların yer
lerine yedek azalar geçeceklerdir. 
Bunun için kendilerine Riyaset 
tarafından davet meıdublarr görı· 
derilecektir dedi . 

Dökmeci Namığın, şarın mü 
nasip bir yerinde kadın ve erkek· 
lere mahsus olmak üzere nümu
nelik bir umumi Hela yaptırıla
rak burada münasip bir ücıet 
alınması ve Doktor Salimin, şarın 
ihtiyacına kafi gelmiyen hamam
lara ilavet;ın bir hamım yaptın!· 
masına dair olaa takrirleri okun
du ve büdçe encümenine havale 
edildi. 

Müzakere edilecek başka mad· 
deler olmadığından 6 nisan 935 
cumarteıi günü aaat onbeşte top
lanılmak üzere !anlıya soıı ve
rildi. 

Habeşistan 

Uluslararas ı genel katibliği
ne müracaat etti 

Cenevrıı : 31 (AA) - Habe 
şistan ı n Paris sefiri Tecke Hııva-

riat uluslar kurumu genel :katib
liğine bir nota göndererek İtal
yan - Habeş dostluk muahede 

nam.sinirı derpiş etmekte oldu · 
ğu hakemlik komisyonun hemen 
teşkilini taleb etmittir . 

Borçlar itilafı lehimizde 
halledildi 

Paris : 31 (A.A) - Hususi 
mulıabiriaıizden : 

Borçlıır itilafının lehimize 
derpiş ettiği intikal devrinde ten· 
zilattan sarfmazarla tam tak~it 

vermek hususundaki kararımız 

burada çok iyi bir tesir yapmış 
tır . 

G.zetcler hunu Türkiye ma · 
liyesinin muntazam_sılabını de
lil sşyıyorlar • 

Validemin ölümü dolayisile 
telgrafla vaki taziyelerine teşek
kür eder ve zatı devletleıiae yü· 
rekdea uzun ömüıler dilerim . 

Kont Dömartel 

Türkiy&de gördüğü iyi 
kabule teşekkür etti --

Ankara ; 31 (AA) - Eransa. 
nın Suriye ve Lübnan fevkıliide 
komiseri Dö Martel T .irk top 
raklarını terkederken dışarı işleıi 
bakanı T. Rüştü Arasa aşığıdald 
telgrafr göndermiştir : 

Fransız mandau altındaki dev· 
• !etler arazisineı girerken hına karıı 

Türkiyede gösterilen çok aamiml 
hüsnü kabulden dolayı zatı alile
ri ne derin minnettar lığımı bildir
mekle haz duyuyorum , Türk f. 
rnsız dostluğundan mülhem olan 
konuımalarımızın mütekabil iti . 
mad ve dostça te11riki aıeeai ha 
vası içinde geçmesi komşuluk mü
nasebetlerimizi dabı ziyade ko 
laylaştıracaktır . 

Vilayetler genel 
meclislerinde 

Kütahya : 31 (AA) - Kırk 
g:indenberi içtimalarına devam 
eden yilfiyet umumi meclisi çalıı· 
maaını bitirmiştir • Bütçe 560 bin 
lira olarak kabul edilmiştir . 

Marat : 31 (AA) - Umumi 
mtclis bugün toplantısını bitir
miştir . Bütçe 303,268 liradır . 
Bu paradan nafiaya 140, 174, Ma· 

arife 72, 763 : ııbha t işlerine 12352 
lira ayrılmıştır • 

Bolu : 31 (AA) - Vılfiyet ge
ael meclisi yıllık toplantısını hu· 
gün bitirmiş ve daimi encümen 
üyelerini ıeçmiıtir . Bütçe 222-
860 lira adi, 145990 lira fevkalfi 
de olmak üzere 367950 lira ola
rak kabul edildi . 

Umumi meclis üyeleri şerefine 
C. H . F. V.lay t t heyeti tarafın
dan 40 kişilik bir akısın ziyafeti 
ve gece de fırka salonunda 120 
kişilik çaylı dıns verildi . 

Bulgaristanda 

f syan çıktığı haberi tekzib 
ediliyor 

Sofya : 31 (AA) - Buıgar a
jansı bildiriyor : 

Bulgariıtanda karışıklıklar ve 
batta isyan çıktığına dair yabancı 
memleketlerde çıkaa (şayialar te
mamea asılsızdır . Memlekt.tin her 
tarafında tam bir sükun vardır . 

Safrada fakir çocukla
ra yapılan yardımlar 

Bafra : 31 (AA) - Çocuk e
sirgeme kurumu bu sene 50 fa
kir ta 1ebeye her gün ııcak yemek 
vermektedir • 

Almanya savaş peşinde mi? 

Hitler, baş~a uluslarla el, kafa ve çalışma 
birliği yapamıyacağını söylerken .. 

·------
Silahlar~ azaltma işine yanaşmıyaca-
ğını da lngiliz nazırlarına söylemiş .. 

.Moskova: 31 (A.A) 
- "J ıırna 1 dö Mosko,, 
gazetesi başmahlesin· 

de Bcrlin mülakatının 
İngilteredc oldukça re 
vaç bulan bir ha) fili 

- --~- .. .. __ .... ~ 

dağ.tmıya yarıyac ı ğı 

muhakkak olduğunu 

bildirerek diyor lıi : 

Bu ha yal bilhassa 
yumuşak ve şahsi ikna 

usulleriyle Hitleri proğ . 

ramından vazgeçirmek 
ve onu emniyet ve ba 
rış icabatı önünde da 
ha anlaşır bir bale ge-

tirmek ümidıdir. Berlın 

mülakatının neticderi 
mrydandadır. 

İngiliz bakanları 
Hitlerin barışı temin 
ve bizzat Almanya ile 
lıirlikte diğer memle
ketlerin em· niyetini 

Hitler , lngiliz nazırlarının Berlini ziyaret· 
lerinde lngiliz elçili{ıinde verilen 

ziyafete giderken 

takviye için başka devletlerle teş· 1 
riki mesaiye amade olup olmadı
ğını sordukları vakıt Bitler ken 
dileıine kafi surette bir ( bayır ) 
kelimesiyle cevıb vermiştir . 

Doğu anlaımasına iştirakten 
1 erşılıklı yardım prensibi tatbi
kiaden ve şimdiki şekliyle Tuna 
andlaşmasını kabulden imtina 
edilmiştir. 

bundan başka kendisini Ce -
nevreye davet eden devletlere 
birçok taleplerle eevab vermek
tedir. : 

Keza silahları da tahdidden 
imtina eyleuıel..tedir. 

Bitleri~ Balin görüşmeleri 
esnasında Alman nasyona1 sos· 
yalizminin komünist tehlikesine 

-Gerisi ikinci flrllkle -

Moskovadaki görüşmeler 
• 

Resmi bir bildirişle lngiliz ve 
Sovyet hiikumetleri arasında tam 

bir anlaşma olduğu yayıldı -------·· ------
Moskova : 31 (A.A) - Rus 

diplomatlarından biri bugün Ha 
vas ajansı muhabirinden birine 
şöyle demiştir : 

Eden'in ıeyahıtı neticeıinde 
elde edilmiş olan muvaffakiyet 
ler ümitlerimin fevkindedir . 
yapı lan görüşmelerin hu suretle 
mesut bir neticeye :vasıl olması 
nı bir taraftan Ede~'ın Moskova
dan evvel Berlıni ziyaret etmiş 

olması olmuştur . 

Çünkü mumaileyh bu sayede 
Alman tehlikesine karşı Rus zi -
mamdarlarının bisetmekte olduk 
ları korkuyu anlamıştır . 

Diğer taraftan uzak şarkt aki 
gerginlik bu ntlicelerin husul 
bulmasını medar olmuştur . 

İng i l.z l\luralılıası Lordun 
arkadaşlarından biri şöyle de
miştir : 

18 sene devam eden bir ay
rılıktan sonra İngiltere ; 8ovyet· 
!er birliğini tanıyor . Bununla 
beraber lngiliz mahafıli elde edil 
miş olan neti et lerio ehemmi yet 
ve şumuluoun tazif husunda is
rar etmekte ve Eden'in Mosko 
vaya İngilız kabinesinin müzake
rata memur bir hükumet adamı 
sıfatile değil malumat• almağa 
ve vermeğe memur . bir nazır aı
fatile gitmiş olduğunu hatırlat· 

maktadırlar . 
İngiliz kabinesi Eden ' in elde 

etmi!j olduğu neticeleri kabul ve 

tastik edebileceği gibi retde ede 
bilir ve Londra kabinesinin mu· 
vafakatı olmaksızın Moskovada 
yapılan şeylerin hiçbir kat'i ma 
biyel iktisah etmez . 

Bundan baıka İngiliz • Rus 
mukarareneti büyük bir misakda 
Edtn'ıo arkadaşlarının tabiri vec 
bile Alman Başvekili Bitlerin 
fevkalade olan diploması acemi· 
liğinin neticesidir . 

Almao Başvekilinin hattı ha 
rekeli uzlaımaya matuf olan her 
türlü arzuları altüst edebilir . 

Londra : 31 (A.A) - Roy. 
ter ajansı Moskovadın istihbar 
ediyor : 

İngilizlerle Huslar arasındaki 
görüşmel er hitama ermiştir , Ge· 
ce aeşrolunan bir tebliğde bil
hassa bu göıüşmehr:n lıalıhazır
dalti beynelmilel vaziyetin başlı· 
ca unsuılaıı hakkında icra edil· 
miş olduğu ve bunların arasına 

şark misakı ile 3 Şubat tarihli 
Fransa · İngiliz tebliğinde mün· 
deric meselelerin ve İngiliz Fran 
sız münasebetlerinin selfibıra ta 
alluk eden m •sailin dahil oldu· 
ğu beyan ,edılmektedir . 1 

llaştanbaşs tam bir bayrıhab· I 
!ık ve samimiyet havası içinde 
cereyan etmiş oltluğu göı üşmeler 
esnasında Eden Litvinofa İn:+ 
liz nazırlarile Alman Başvekili 

arasında cereyan etmiş olan mü- ! 
- Gerisi lldııci flrllqde - , 

· D'ünkü 
Nisan yalanlarımız 

Bir kaç yıldır gazetemizin yap· 
madığı Nisan yalanı şakasıaı dün· 
kü sayımızda yaptık • 

Halis Koyuliirk'ün 11ylav 

namzedi gösterilmesi , Naci Ak· 
veı di'nin nişanlanması ve saat ku· 
lesind e canavar düdüğü sınanma 

s ı ., Bunların biç birinin de aslı 
aijdarı yoktu . Şakamıza buo ları 
muzu yapışımızın sebebleri şu
dur : 

Htrliesin gönlünde bir ar~lan 
yatar dedilıleıi gibi , Halis Koyu 
Hi rk arkadaşımızın saylav ol 
mak i st e yişi de yı\lardanberi ya
kınd ıı n bi l diğimiz lıir şeydi . Onu 
ve arkad11şlar 1D ı bir kaç saat i~lo 

bu çerçeve içinde sevine ve heye · 
cAoa düşürmek istedik ve o ~ala
nı uydurduk . 

l\'aci Akverdi'ye geliı.c e, kır · 
ka merdiven dayayan bu arkada
ş ı n benü;r, diir. ya evine gırmemek 

yolundaki i ı. ad ve dık başlılığını 

ve lıilbassa kadınlar :hakkındaki 

aykırı düşünc t ferini şö ı•l e ce bir 
le şlıir etmtk istedık . V < 

yrparken de, bu kıdemli heııar 
arkadaşımızın kanaatlarında bir 

değişiklik yaratmak ve biç ol
mazsa bir kaç dakika için ona 
nişanlılığın tatlı ve ilahi heye

canını tattırmak amacını güttük ... 
Kim bilir, belki günün birinde, 

lıizim bu candan dileğimizin ta
hakkukunu da görürüz ; daha 

vaktı geçmemiştir ! ? 
Canavar düdüğü sınanacağı· 

nı yazarken de , bu mübarek dü

düğün bemea bir aydaaberi bir 
türlü yerine konamadığını imle

mek istedik ... 
Bu uydurma duyuklarımızla 

okurlarımıza , eğer bir kaç da· 
kikalık eğlence ve neş'e mevzuu 

• verebildikse , l\isanın ilk günün-
de bize düşen ödevi yerine ge
tirdik deye sevinebiliriz ... 

Tokatta yol faaliyeti 

Tokat : 31 (A.A) - Vıliiyetiu 
bütün yolları üzerinde ilkbahar 
inşaatını boşlandı . Tokat , Hik
sar , Re§adiye yolunda 315 , er
baa Samsun yolunda 1682 amele 
ve R, şadiye Koyubisar yolunda 
542 amele çalışmaktadır . 

Almanyaya yumurta 
satacağız 

Ankara : 31 (A.A) - Alman· 
)a memlrketimize Nisan 1935 
ayı iç;n l B ] sınıfından 1000 
kentallık yumurta kontenjanı 
ayırmıştır . 

Samsıın C. H. F. kongresi 

Samsun : 31 (AA) - C . H. F. 
kongralarını bitirmiştir. Üç aydan· 
beri müteşebbis heyet halinde ça. 
lrşın üyeler vilavet idare heyetine 
ittifakla ~eçilmi~lerdir . 

ispanyaya yumurta 
gönderildi 

İnebolu : 31 (A.A) - Bu sc 
neuin ilk yumurta mahsulü 550 
saodık olarak bugün İspanyaya 
ihraç edilmiştir • 

Bulgaristanın 935 yılı 
bütcesi 

Sofya : 31 (A.A) - Bakanlar 
heyeti dünkü toplantısın ' ' Q3S 
bütcesini kabul etmiştir . ~ 
15 milyar 695 mil;on ı~vadır • 

• 





' telfliz Yiireklilik 
•• 
orneği 

Geçe 1-c~le 1 ~erde şebtimizde yP.oi 
lıııda~ M a~bul barosu avukatla· 
lel-.i1 uhıddin adıoda Lir yolcu 
~. .. B 
~1111lerin u zat , orada kaldığı 
~llıluğ1ıns;nua~a , otelin umumi 
1'dtğe,irıda e~ıni yikarhen 100 li 
~~ıp 

111 
ekı pırlanta yüzüğünü 

~ııı.1 \' uaJuğuo bir kenarına hı 
~~Lir, .. e orada unutmuş .. Bun 
'!Q .. son d . 

'llıiiı ra a trenle Istanbula 

\ ~t•nbuı 
ı bıırıu b avaran avuk t l\lubid· 

~~ )"t Urada tanıdığı bir dos· 
~t.ı zarak b 
. r.ıur 11 ı ' lrkere otelden so
r 1 ınası , .e e oe 01 ve şayet yabancı 

~ıııı. <ı Çıne • • 1 (ı "e Rö u ~ış ıse a ıoıp ken 
· n erılmesiııi rica etmiş-

~.~\'uhkat Mubı' •ldı' ı' bu d '-· 
) -.. ~ o o ra &Kl 
~· 1 ıı ili k 
' 1 O!cfe ~ t~bu ahoca doğru 
At'lcıiier· ~ıtınış ve orada otel 
~td'd lılııı servisine bakan 
Pg(i,ın 'd0~ .böyle bir yüzük gö
A ı C lğıni 

~ ''tloıed b sormuş .. 
>iıt bir d u soru~turma üzerine 
~&' ~Ve oğru yüreklilikle : 
Aı-~~ k t aradığınız yüzük mus · 
. llQ enar d , 
hı 1111 \'e ın a unutulmuştu: . 

~ıı~ Yanıaıd ki d B ~· ı Yüzü"·· a sa a ım . u· 
lr..' 'Ye gu .. 
~~ , eli . h 
~-.re de 01

• cc ine sokmuş ve 
~\uan ,,ueerındeki bu pırlanta 

1 do,1 't Mubiddioin burn· 
4L tın8 

l Qllıtd· uzatmıştır • 
~~1 Yiire~~· ~~.temiz h reketioi 
ı, e k,,§ıl dıgıni büyük bir tak· 
l\~..ı •tıı . 

~ıru f 
uhşe teşvik 

ettiğinden 
tııiş~h.ıı o .. ------
~ 01,11 lglu Garson Abmedin 
1 ~'''ik z~et kızı Raif eyi fuh· 
' httıtd tttıgi şikayet edilmiş 

1 
~tıi nıu }&kalaoarak hakkında 

•nıeleye başlaom,,ştır. 

( TiirkSlSzll) 
CC&A SUS 

Şeb.in K·!rahisarda f~y~alı 1 Seyhan vilayeti daimi encümeninden 1 
bır konferans vPrıldı 1-At.lannJa hükumet konagında Daimi encümen riyaset odası ve 

Ş. Karahisar : 1 ( A . A ) - Bu 
akşam baştanl.ıaşa dinleyicilerle 
<lolu olnn Jlnlkevinde ı:ıskeılik şu · 
besi başkanı llam<li tarafıııJ.an tay· 
yarenin lüzum ve ehemmiyeti hak
kında çok canlı ve çok kıymA+.li 

bir konferans verilmiştir. 

lneboluda idhalat re 
ihracnt 

loeholu : ı ( A.A ) - lJnebolu 
iskelesinden 935 mart oyı içinde 
97,500 lira dfğerinJe 168 ton 
ihracat , 88850 lira değeriude 386 
lon iJhnldt yapılmıştır. 

Selim Sabit'in katilleri
nin daruşmaları 

Iladırlıdan Selim Sabifl öl 
dürmekten suçlu \'e mevkuf as
ker hilal ile gayri mevkuf on ar. 
kndeşıl1ın duruşmalarına :dün ağır 
ceza mahkemesinde devam olun 
muş ve maktul Sefü:n Sr.lıil ile 
suçluların hadiseden evvel asli
ye reza mahkemesinde açmış of .. 
dukları devanın neticesinin ne 
olduğunun sorulmasın:a kar r ve . 
rilmiş ve duruşma U ~isan 935 
tarihine bırakılmıştır . 

Memurların maaşı verildi 

Defterdarlıkci memurlaun ni 
san maaşları dün temamile veril 
mişlir . 

Çocukları taşlamış 

Ramazan karısı Ayşe · adında 
bir kadının evinio öuünde toplan
mış bulunan çocuklara dağıtmak 
üzere stmış olduğu Lir taş Bekir 
oğlu Zekinin başına rastlamış ve 
bir haftada iyi olacak derecede 
yaralamıştır . 

kalemi, umumi meclis salonu ve halk müracaat bürosu inşnsile bunlarla 
alakalı diğıır tadildt ve tesisat ( Oniki bin ) L keşif tutarı ile eksiltmeye 
konulmuştur. Bu işe ait evrak ve şartnameler şunlardır. 

A ) - Eksiltme şartnamesi 
Il ) - Mukavelename projesi 
C ) - ll11susi şartname 
D ) - Keşif hülllsa cetveli 
E ) - Pı oje resimleri 
F) - Umumi şartname 
isteyenler bu evrak ve şartnameleri (60) kuruş muknbilindo Soyhan 

Nafia başmülıondisliğin<len alabilirler. 
3 ) - EksiltmP 935 senesi nisanının t 8 nci perşembe günü saat on 

birde Vıl6yet daimi encümen indo ihale edilecektir . 
4 ) - Eksiltme kapalı zarf usulü ilo yap:lacaktır. 
5 ) - Eksiltmeye girebilmek için <lok uz yüz lira teminat vermesi 

ve Nafia başmühendisliğinden tnsdikh ehliyet vesiknsı ile Ticaret odası
nın i~:inde bulunduğumuz seneye ait vesikasını göstormesi ldzımdir. 

6 ) - Teklif mektuplcırı üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ov· 
vel Vilayet daimi encümen reisliğine verilecektir. Posta ile gönderile
cek mektuplar nihayet üçüncii mutldede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve tış zarfın mülıür mumu ile eyice kapatılmış olması lAzımdır . 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 5154 29-2-7-12 

Seyhan vilayeti 
ninden : 

Daimi Encüme-

1 - Adana istasyon caddesi üzerinde inşa edilecek ilk mektep (Oluz 
dokuz bin dokuz yüz olli) lira keşif dutnrı ile eksiltmeyo konulmuştur. 

Bu işe ait şartnameler ve ovro.k şunlardır : 
A - Keşifhülflsası . 
l3 - Proje resimleri 
C - Hususi şartname 
D - Mukııvelenamo 
isteyenler hu şartname ve evrakı iki lirn muknbilinıle Seyhon Nafia 

başmühendisliğinden alabilirler. 
2 - Eksiltme 935 senesi Nisanının 21 ı inci pazar günü sant on birde 

vildyet da.imi' encümeninde yapılacaktır. 
3 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek içia ( 2996 ) lira ( 25 ) kurüş teminat 

vermesi ve Nafia başmühendisliğinden tastikh Conni ehliyet vosikasile 
Ticaret Odasının içinde bulunduğumuz seneye ait vesikıısını göstermesi 
ldzımdır . · 

1 

5 ·- Teklif mektupları üçüncü mo.dılode yo.zıh so.atto.n bir sa&t ev
vel Vildyet Daimi lfocümeni reisliğine verilecektir. Posta ile gönderi
lecek mektuplar do. nihııyct üçüncü maddede yazılı saatn katlar gelmiş 
olması ve tış zorfın mühür mumu ile eyice kapatılmış olması ldzımdır. 
Postada olan gecikmeler knoul cdilmez.5131 22-25-29-2 

--------------------------------------------------------------------------------------· ... 

~1 Osmanlıcadan Türkçeye 
~- tntn 

karşılıklar kılavuzu 
ta, 2i.i2D:- A~ıktan , Açıktan 
~I 60re 

tıı· 
'-A ~le çık 

t.ı I' •seher , 
•ubt - laolayın - (Fr.) 

\ 't)rııelt . 
.\le el· Taııtayın kıra çık· 

•er k k ~l ıra çı lım 
t, eıse,. 
. ı" . ıye - B· d .. d 

\Jıııfor • ır uzey e -
llıeınent 

() 
b· rıı"k 
it d" : l\o 

~Ilı u~ 'Yd Zancı mızı cramız· 
1İ~ ehııellıie Pa)laşırız - Karı- 1 

zde al . k . cssevıye tn sım 

~ı~t 
t,f ·ı 

~I sı - U 
ttı,h zun uzadıya 

~1 tlıin 
ttıc"at· - Aşağı yukarı 

ı~I 1 -A L 
{t t~ ...... rua arkaya 

' • J tı Alev [ I 
~ 'rtıın a ev-yelav' dan] 
lc)b e 

......, l<.,r~ı 
(} Y - <Fr.)Contr• 

~I tııek 
( ·- . · · Bu • ~~tı ' ( l'r ıştc hizc karşı 

t~tı ' ) t·ıcs-vou contre 
~ı t affoirc 

~,· }htc 
olıtuJ 

ar - Kaıın o-.. 

Bu ·· k ourrg,..ye karşı 
.ıluır 111 , ( x 

• Ullt'r· 

: lleu Lu 
i~ıe size 

'~ t lıt ... 
1 'ii}I" 'Öyle 
1, "ıtı ı nıd .. - K · •.. , .. 
lıl l!( OıU U 

tr eıı der ( Fr ) Dire du 
tJ, llliCur 

ıı k· 
rı., • () I 

ıı ' lı t k ı{ 1 'Hr r 'D il lıı r k(•,i 11 1 
lll ( l'r ) 'J' 1 tııııı d . Qtıt ı. 

------------------------------------------Leh - Yana - (Fr.) Pour 

Örnek : Bütçe için 399 say· 
lavdan 250 si yana, J.19 u karşı oy 

yerdi - Bütçe hakkında 399 meb
ustan 250 si lehte, 149 u aleyhte rey 
verdi. 

Lehte olmak - Yıtna olmak
(Fr.) Etre pour, etre eo faveur 

L,.Jıdar [Taraftar] - Yaoat -
(Fr.) Fıvorable 

Ürnek : O, lıiilliıı Kamutay 
hayatında bize yanatlıl tan ayrılma· 
dı. 

Lehinde söylemek - lyiliği
ne söylemek - (Fr.) Parlcr pour, 
parler en sa faveur 

Örnek : O, her vakıt senin 
iyili~ine ı;yler • 

Aıi - Yüce - (Fr.) Hııut 
Aliceoeb - Akı - (Fr.) Ge 

l'Crf.Lı X 

Örot k : .Al ılık, ahlfık giizel-
Jiginin parlak bir lırldt•j?idir - \ · 
licemıLlık hüsuii ahlakıu alameti La· 
hircsiJir . 

Alil [ anıa :ınfomına 1 -
Kör - (Fr) Aveugle 

Alıl - Sakat - ( Fr. ) Estro· 
pe 

Alıl - İğcil - (Fr.) Iofirmr, 
lova'ide 

Üruck 
i\lalfıl ga.ıiler 

: J~eil sa\•ııtiı;ılar -

A•im - Bi 1ğin - ( Fr. ) Sa
vaut 

A iyyüla1a - Eneyi - ( Fr.) 

Alül'il .- Eoyüce - (f r.) Su· 
· perieur 

Allah - Tanrı - (Fr.) Dieu 

Allaha 11marlad1k 
kal - (Fr.) Adieu 

- Esen 

Allame - Bilge - (Fr.) Sa· 
vantisslme 

Alude - Bulaşık - ( Fr. ) 
Souille 

Ama - Kör - (Fr.) Aveugle 

Ama - Körlük 

Amade - Hazır [ T. Kö. ] -
(Fr.) Pret 

Amedü şüd - Gelim gidim -
(Fr.) Va et \'ient 

Amel [ fiil ] - İş , işlev -
(Fr ) Acte, action 

Örnek : Iler işlev tepkisiyle 
eşittir - Her amı•l aksiilameli ile 
müeoyidir. 

Amele - İşçi - Ouvıier 
Amelmandc - işten kalmı~

(Fr) lnvnlide, iocnpable de tra· 
vailler · 

Amik - Derin - ( Fr.) Pro· 
fond 

Amil - Etke - (Fr) Facteur 

Ôrnt'k : Sosyal işlerin t•tkele· 
ri çok ve knrışıl tır - İctimai i~le· 
rin arui 11 .:ri müteaddit \'e nıudildir. 

Amiııen - Sağlıkla - ( Fr. ) 
Sain et sauf 

Amir - Baş, üst, buyurman
(Fr.) Clıef, sııperieur, celui qui 
ordoıme ou c·ommaode 

Amiz - le karııık 

Üroek 
ile karışık 

Latifeflmiz - Şaka 

A.m ve şamil - Kapsal -
(Fr.) Englobant, extcnsif et ('om· 
prehensif 

Örnek : - m ve ,amil hare
kc tler - Kapsal hareketler 

Amm - Amca - (Fr.) Oncle 
pıternel 

Amaıe, ammete - Hala -
· (fr.) Taote pateraelle 

Amm~ - Kamuğ - (Fr.) Le 
public 

Örnek : Çalışmamız kendimiz 
için değil, koıııuh içindir. - Sayi· 
miz nefsimiz için değil, amme için· 
dir . 

Hukuku imme - Kamusal 
türe - (Fr.) Dıoit public 

Ürnck : Özgenlik kamusal tü· 
renin crı drğerli Lükümlcrin<1eıı Li-

ridir - IlürriyN, hukuku ammenin 
en kıymetli ahkamından lıiridir. 

Amud - Dike - ( Fr. ) -
Perpcndiculaire 

Amudi [Kaimt>n 1 - Dikel -
(Fr) Perpendiculaircment 

Amudufıkari - Bel kemiği
(Fr) colonne verterahlc 

Amuz - Öğreten - (Fr.) Qui 
enseigneo, qui instruit · 

Ürnek : Marifı•ıaınuz -- Bil· 
gi öğrl'len • 

Au - An [T] - ( Fr. ) Mo 

o 
Firtik ! 3 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!!!!!!!!!1!1!!!!'!!!!!9!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!1 

Asri sinemada 
1 Nisrın pazartesi akşamından itibaren 

iki büyük film birden 
1 

Gizlenen izfiraplar 

2 

Cesaret ralı 
Gelecek 

... 
program . 

• 

" ysel,, • • 
Bataklı damın kızı 

Türkçe büyük memleket 

pek yakında : 

filmi 

İato.nbul Belediyesi Şehir tiyatrosu " Darilbedoyi ,, tekmil kndro· 
silo sincma.mızda bir kaç temsil vormok üzere geliyor 

5163 

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

Arabanıza, otomobilinize, las-

tik fabrikanıza lastik kayış nlırlrnn 

bir <lor• da G o o d y e a r ıastiği aımayı unuı-ı 
ınnyıa. Göreceksiniz ki bir sene znrfınJa ödediğiniz lastik masrna 

oznlmış hem <le mukinanız daho. rahat çalışmıştır. 

Goodyear 
lastikleri on sağlam, on uzun ömürlü vo sizo en yo.royışlı lnstik oldu-

ğunu tocıüboniz<lo göstereceklir. 14-20 

3 Adanada Sefinik Bankası sırasında 

Muharrem Hilmi 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Güzel Fatma 

Mümee_ili : 

Kızıl saclı klara bov 
• 

2 Saat nc~e zevk ve heyecan içinde seyredeceğiniz _bir m er 

ilaveten F oks Jurnal 
Gelecek proğram 

Studyo çılgınlıkları 

pek yakında: 
Fennin nczi sinema hııriknı::ı 

·r .. nmeyen adam 
5160 

Dahili hastalıklar tedavihanesi 

Şorımıza yeni gelmiş olan doktor Tnlliı, bu kerre İstik1iil mektebi 

civarırıdo doktor Süleyman Sırrı muuyenehnnesinde hor gün öğleden 

sonı n hnstalurını kabul c·tnıeğe başlamıştır .5104 13 _ 30 

Pnznr ve s:ılı günfori Iuknruya parasız bakılır. 
f'S nuırı . 

Ürrıt-k : f'sıtcn nldığıııı r·ııırc 
göre - \miriıııdeu ııldıı"tım emre 
nazımın - H"r işıe lıir lıuy ıırnıan 
olmalı ~ Her i~ıe lıir Anıir olwalı. _______________________________________________ ._. ________ .... _.. __________________ .....: ·-------------------------------------------------mcnk fıe3 bien 



Dosya N. Borçlunun ismi 
3 ı AlideJe ına.kulıpcı usta 

ile lıl 

Cinsi 
Bağ yeri ve 

kurumu 

Beher dönüme 
takdir edilen K. 

Oöoüm Hisse Lira K. 
10 Tam 65 00 

bulunJu- Tapu senedinin 
ğu yer No. tarihi 
Yllanh 236-237 Mart 329 

Iluıludu 

Şa: Ekmekçi llalil, iken yol, ga: Arıcı Mustafa o~lu llüseyin iken halen 
varisleri, Şi: keremitçi o~m11n ik"n yol, co: okmekçi Mustafa iken verese· 
leri. 

lzahnt . bir 
. t:ıh ııını , . 

Altlı üstlü hır ve .. o.rJak 0 u 
çardakla alth usılu ~· bir ~uy 
oünde demir pervane ')lu\IU d•:, 

d ki r ve • rıoı• vnrdır. Çıır a 8 er Jöll 
hil olduğu halde beb ·r 

32 So.rıyokup ma. arahi 
" 

11 tam 50 OU 
" 

102 Haziran 928 Şa: rarikiam, ga: izzet iken Antııkyalı Nuri ve nnlbant Ali usta, Şi:lla
~im çnvu§ iken Antakyalı Nuri,ce: Mehmet iken umumi yol. 

altmış beş liradır. JaP b~ 
lçinJe altlı üstlü t~~ta}taıııerı1e d 
Çardak ve önünde ırbı'r kt11u 

· · de ıı.ı· ile kameriye ıçı~. k jle or 1 
zade Sabri 

d k ı~ıo o ·k 
v&rdır. Çar 11 Y ııutıı ·rt 
1 .. J.. Bağ temaaıcn us:.ıı 
u ur • . rı aı 
olup mütenevuı eşça llıı 
vardır • h, 

35 Yolgeçen köyü:llacı Js · Tarla 220 
" 18 

mo.•l kızı vadi Fatma 
J 55 • 18 

36 incirlik köyü Molla Meh · 
" 60 )) 5 

met O. Momili 
)) )) )) 109 • 7 
)) )) )) 175 896-2884 7 

• ,. 200 1/4 7 ,, 
37 Y ... ıice ~öyü Ahmet og .. 

" ~95 Tam 15 
;.lustnfn . 

156 16 • J J • 
• • ,, 250 " 15 

38 Tokuç köyünden Hacı Sü · ,, 100 " 
10 

Icyman oğlu Ahmet 
" 75 ,, 6 

" " 
,, 

" 80 ,, 6 

40 Yortan ma. Kiirt İsmail ,, 150 " 
9 

evlatlo.rı Mehmet,Ali,Şükrü " 350 
" 

9 

Ahmet, Güllü ve Fatma .. 280 ., 13 

" 211 
" 

18 

Yolgrçen 

• 
incirlik 

J 

• 

" Yenice 

Göyr~li 
Yenice 

Toku~· 

" 

,, 

IJacıhaann 

" n 

" " 
Cırık 

193 Mayıs 339 

)) )) 

36 Mayıs- 929 

184 Şubat- 321 
91 Temmuz · 341 

36 MAvıs- 928 
" 

53 Mayıs- 321 

95 Mart- 323 
54 Moyıs-323 

' 
307 Kdnunuevol 328 

187 Teşrinisani·307 

50 Eyliil- 329 

9 KA.nunusnni-929 
10 ., ,, 

,, , , 
,, " 

Şa: tarikiam, ga: Musa vereseleri, ve mehmet ve Yusuf evlatları Şi: 
Musa vereseleri, ce: Şemsinur. 

Şa: Mehmet llilmi, ga: Rukiye veresesi, Şi: Hacı Ayşe, ce: tıırikiam 
Şa: Salih, ga: A.bdullo.h veres'3si , Şi: Karapaşa Mustafa , ce: Mustafa 

vereseleri . 
Şa:ga: şi: tnrikitlm, ce: ~tolla Mehmet vereseleri ve Hamit oğlu lhisoyin 
Şı\: Hamit o. Hüseyin ve f atmcı, ga:tarikiAm,şi: ~tolla r,tehmet evlatları, 

ce: Osman veresesi . 
Şa:Fatmn ve Ahmet,ga:tarikiAm,Şi:Ali Kemal,cl':Ourmuş Ali ve Ahmst 
Kıbleten ş!f: şa: uzun Alinin yetimldrile basttmıık taşı , ga:tarikitlm , Ş: 

habnsız llasanın yetimleri ve İblis yolu 
Ş:şir, ga: Osman vereseleri, şi: tarikiAm, ce:tarikıhas. 
Şa:yol,ge:Hacı Osman ve ilacı Oavutl ve şif, şi: Temur, ce: Durmuş ve 

biraderleri Ahmet 
Şn: tarikiAm,ga: Bayraktar zade Bekir, Şi: cumali oğlu Mehmedin hağ 

hendeği, ce: Mustafa 
Ga: Eski Karataş yolu,şa:Ourdu Mehmet, Şi:sahibi senet , ce: Durdu 

Mehmet He Hacı Halil oğlu Mehmet Emin 
Şa: DurJu Mehrnet, ga: Eski Kıırataş yolu , Şi: Bıy~aktar zade Ah· 

met ve Esmehao hanım, ce: sahibi senedin 75 dönümlü 
Şcı: Sahibi senet, Şi: AbdulkaJir, ga: zevcesi , ce: tarikidm 
Şa: Sahibi senet, ga: gölökebir, şi: AbdulkaJ.ir veresesi ce: 

tarikillm . 
Şa: tarik ve Rabio, ga.İsmail veresesi, şi: ve ct1: tarikiılm 
Şa: Kürt oğlu lsmail, ga: Cumali, deli çay, ce: tarikiAm 

tol 
'b&'' Ü JeD 1 fO 

~I 

~l 

Ilı 

,, " 
,, ,, 700 

" 
21 1 lacıhaea.n 

7 
10 
8 " Şa:Sahibi senet çitliği,ga: Mustafa Osman,şi:Cırık yolu ce:tarikiAm Bu tada 2167 J~o ~n 'k Jıı"'' Of 

tarla içerisindekı . çı 1 
eri 1e ~ J 

müştemilAtile fabrıka Y tar b•rı:., ~ 
temilitı ve bağ ve ahurk111d•11 il' 'J 

1 nın ~·' d ti•' ·' mal( üzere tar ı a bu ıl iff" 

41 l lurmalı Ma. Mezarcı zade 
Süleyman 

,, ,, il ,, 

" ,, il ., 

,, 225 

ÇiClik <lamı 
ve müştomİ· 
lAtı ve havlu 

Tarla 78 

" 

,, 

,. 

15 Arslandamı 32 Teşrinievvel 926 

1500 ,, 32 ., 

15 193 Teşrinisani-339 

Şı: kili yolu, ga: tarikiim, ~i: Sarıbamzaı. yolu ce: Yuıuf Lütfü 

Şa: kiliyolu, ga: tarikiam, şi: Sanhamulı yolu, ce: Yusuf Lütfü 
ile mahdut 225 dönümlü tarlanın cenup kısmında ve hududu dahi· 
liode fevl:~ııi iki oda (çatııı çinko ile örtülüdür) tahtani iki e"dtci 
odaıı ve bir ufak ahır ve aamtnlık ve bavluıunda bir tulumba ve 
çiflik damıoın şuk, g1rb ve cenup kısım\arı ibate eden ve tel ile 
çevrilmiı olan havluyu muhtevi çiflik damı ve mUıtem:Iatt tim al· 
den cenuba doğru ıçılmıı çiflik damının yolu vardu. 

lıyarak şimal ve ce~rı~IJJ ,,,l• 
garhe doğru 700 do ''' 
suretile eatılıcaktı~ı~oıırıd• ;~.-u f'\ 
Bu tarlanın ceo~b e iot• e . 1;ıı ~ \. 
la hududu içerisı~d ilşteıı>1• -· 

olan çiflik daınt 1~~ ~e\'rilıJl~dt~ 
damm önünde tel 1 e .yrıc• ,~ 
bal hariçte bu kııtrn pub• d 1101~ " 

. }den ce , 'o 
satılıktır; 111111 • d 111uuP 
açılmış olan çiflık ' ııııttl'' 

,yır 
tArlayı iki parç•Y• 

Yukarıdam 

(Arslan mevkii) 

Şa: Rcıül, ga: t1ıırikiam, ~i: mulıtcir Hasao, ce: Htcı Halil oğlu 
Oımın • 

1- Yukaıı<ln yazılı tarl.Iar (:!280) No. icra ve iflia va (1697) No Ziraat bankası kınununa tevfikan kırkbt§ gün müddetle ve ıçık artarma suretiyle satılığı çıkanlmıştır. 
11 

2- Artırma :l nisan 935 f:uıanba güoü boşlayarak 18 Mayıs 935 Cumartesi günü 13aat 1•1/16 da birine· ihalesi yapılacaktır. l "e rı'~t 
· .. k t b' · · 'h·ı · k ounur> bb'' 3- Tayın edile11 zamjt da gayri menkul 3 dda bağırıldıktan sor.ra en ço ırl ırana . ırmcı 1 a ~·~ yapıhr. Ancak uttırma bedeli mubrmmen kıymetin No. 75 ini bulmazsa <2280) N?· . .8 ··k bir ; 

fıluaları alı1'amı mucibincı:: sabş b•ş sene tecil edilir. Arttırma bedehlmuhammen kıy~etm No. 75 ~nı bulur veya geçerse en çok arthraı a birinci ibale::ıi yapıldıktan sonra borçluya onbea guolu 
göndr.rilerek borçlannı ödemi ye rlavet edilir. Bu ooheı gün hitamınd~ bo~çln hor~unu ~dem.ezse. 3 gua. z~,fın~a ihalei kat'iyesi tastik edılm :k üzere dosya İc~a hakimliğine tevdi edilir. 
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4 - Arthrmaya iıtirak edenler yukında yazılı muhammen kıymetm Y.u~de ye<lı buçu~u nısbetınde DIKlJ peyın veya milli bir bankauın teminat mektubunu bınkamtza tevdi etmderi lazımdır. tıJlte 
5 - Gösterilen günlerde arttırma}·a iştirak edenler arttırma ıartnameaını okumuş ve luzumlu malu uat almıt ve bunları tamamen kabul etmiş addüitibar olunur . ~ bedelle ' ~if 
6 - G yri menkul kendisine ihale edilen kimse deı hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kar•n feeb ol yun arak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan arzetmiı old~gu k f•iı .,e 

razı olursa ona , razı olmaz vrya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir iki ihale araıındaki fark ve geçen günler için No 5 ten besıp edıltce 
zararlar ayrıcı nukül eden ıabıatan tahıil olunur . 

7 - Fa2It malumat almak iıteyenleıin dosya numaralariyle zirarıt bankuına müracaat etmeleri laz mdl· . 
8 - Arttırma ziraat bankası binasında yapılac•ğı ilan olunur . 5164 . bir~ 

·yı 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ~ . e çok ı 
Rapor buçuktur;J~ctıc 5....--5 rııo•Oi"' 

nümunesı ır . kiı11Y' 
Seyhan vilayeti daimi encümeninden 

J )- Allana koşu yerinde yapılacak Tribün inşası ( 9793 ) lira ( 37 ) 
kuruş keşif tutarı ilo eksiltmeye konulmuştur. 

2) - Bu işe ait evrok Ye şcırtoomelı:ır şunlardır : 
A ) - Ek.:illme şartnamesi 

13) - Muk eı~ rroJ~Si 
C ) - Buaub • şıutnamt. 

n ) - Keşif t 'tlsıı cetwli 
E ) - Proje resimleri 
Ji' ) - Umumi şartname 
Jst~yenler b~ ~~~tnume ve .oyrokı ( 49 ) kuru~ hedol ile Soyhan Na-

fia baş mü tıondıslıJınden alaL.ılır~er. . .. .. 

3 
) _ Eksilıme 935 sonesı Nısılnın 17 ncı çarşamba gunu s1:1et onJ.a 

. ·et daimi encümeninde yapılacaktır. 
VılA) Eksiltme açık olarak yapılcıcaktır . 

4 ) : l~ksiltmeye girehil~n~k. i~·in ( 734) lira 50 A kur~ş temi~at ~o· 
5 ) . ~ t 

0 
})aşmiihen<lıslığm\lon tos<lıklı fetını elılıytt vcsıkasıle 

rilmosı "e 
8 1 

• inde bulunduğumuz soneye ait vesikasını göstermesi 
Tic•rot od o sının ıç 29 -2-7-12 
ldzıındır . 5155 

Adana: Milli mensucat fabrikası Limited şir
keti müdürlüğünden: 

Fabrikamızda son sistem mııkinalar ile techiz ettiğimiz lloyahAnc 
kısmında kasarlı kaearsız her nevi iplik ve bezler mükemmel bir su
rette ve aı zu edilen renkte boyııtmakta olJuğu gibi resmi vo hususi 
her J.rıire ve müesseseye, Bekçi, Polis, jandarma ve mektep tıılebelerino 
ve bütü halka yarayışlı elbiselik kumaşları hazırlamakta olan fubri. 
kamız muhterem müşterilerimiz tarafından vaki olacak iplik ve h . 
siparişlerini arzu edilen renkte boyamnğı kabul ve taahhüt ederiz. ez 

Ye.ni Cııbri.kamızın son sistem ve elektriklfl işleyen iplik mokinala 
rınua ımdl edılen her numaradaki iplila.lerimiz Avrupa iplikleri B)'O J .1 . J rın a 
olduğu gı H apo~ ~al.larına faik nefosotte bulunan C C C şapka mar-
kalı kaput hezlerımız ıle yurdumuzun her köşesinde tanmmış Arslan 
markalı krılın kaput bezlerimiz renkli kumaşlarımız ve yeni çıkan j 

1 

liklerinıiz hakkındaki .. sözl?ri~iz.io doğruluğunu isbota kdli g~leceğilrıi 
muhterem hnlk ve muşterılerım:ze nrz ve talep eılilecek nümunelori 
memnuniyetle müşterilerimize yollnnnca ğını ildn ederiz. 5146 n 

26-2-9-16-23-30-7-14 

YılJız kahvesi kerı-ısrnda Lulu· Kimyager "
8

.. /şcefl •il 
" A. Rı .. a Jd' 

nnn gazete bayii Polisri oğlu ~.d V 
llJscyin tar,,fından Ağzı Kn S t ( k J:.f P' ,cf 

8 J J refli '·re: ynılı-l•m markıılı kapsQl ile knp.ılı n şe da' 
olnn bir a,ı t gı.ızoz tahlil edilmek Allıınanıo ~ 8 • o~ "0 1 ıııcı ı 
iiz"regetir:ldi vo tJlılil neticesin - ktlin halen baokk' ıtuil 011 ·.ai~·o. 

ı 0 loro 1Jıl1"Je' • '1·1 UŞRğıcluki rapo• verilmi~tir: carct ınne ... ..;e s<l '' 
'l'.·momen berrak manzorı.1d•ı fı,ronsız ı<o!cJi

1

stı:ısY0~ :ıı 1;11' 

olııp lıu nüıııune 48 ~mat 37 Jnrc- arsa ilo y.,oıJe tnh•"ıo ı;11ııl' ,1ı 
havadar. Y.0 r r".a are~1 :)CJ'e~ 

edik ctii içerisinue bulunmoklıı k po .,. e 
dönüm ı ı Rigııl ~lı'r· 

to · tuvorın Hn ~tir. C lli h tvi rn l l · isteklileri Por t cıtebl 
zo.ı nılaıı uri olan nümuııe gnrnzun Şercfo miirııcao 

7 
_30 O 

lı:zz·· ti <·ok i~·iılir. lçoriı;iıule zulıa 1 2 ad~r 
rın yoktur. ~ckerl•l ynp.lını9tır ma . ----·--':".-":o:";e;,şriY't dl . . JJ 
deni ve mızır hamızlar.Jan tıcımo.nıen U1Dumı Bokl' ı1"" 

. ı· K M. ·· JP' orıc ır. aya<lelen gazozunun ya - söıil 
ıd "dana Türk pı ığı suyun selabeı llercccsi bir ı ~ 


