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Havalarımız ! 
DUomın uçaklırıom tehdidi al· 

ondıdır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ADANA : GUNLUK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3264 

Şehrimiz güzel bir Hal kazandı .. ____ mlllll!ll ______________________________________ ___ 

açış töreni yapılan yeni Hil, Sebze pazarına 
tertemiz ve yürek ferahlatıcı bir çişni verdi •• 

,-1 ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-37-

-

Amuk gölü imtiyazı 

Şirket kurutma işini kaç yıld 
ve ne kadar müddette bitirecek 

Yeni sebze Halinde 28 sebzeci, iki bakkal, dört balık satış 
~etiyle bir Gazino ve birkaç memur odası vardır .. 

~••I aebze hali dün ö · den 
"-laat dokuzda törenle açıl · . 
~~·. aababl yin erkenden 
... ıçıode ve dışında büyük 
~illa göze çarpıyordu. 
~ r diild,inların içindeki 
~ • oıon Htacakları sebze· 
~reı bir tekilde istif edi· 
~ile • ~er taraf tert~miz. Bü
")"i ha.eder bP.yız gömlekleri 
~· Hllin açılmasını bekli · 

11&11 
~-~ ~çl ve dııı bayraklarla 
fıt.ı.L: 11ti. Saat sekiz buçuk. Ça 
S. Jtvıı yavaı gelm .. ğe baş 
~ ..._ Dıprıda h81ük bir kala· 

, ••••• ,tı. 
~ ~ dokuza on kala Saylav ld idi ..=-..., Fırka lcaqıv\aa vekili ~ Ynıi}lıal/n yerinde dulw dıiııı•llrndar;sctJ:e pazarı:bu lw e. · 

Şarbay Turhan Betlker sOyltvlni verirken 

'~~ C. 8. Parıiıi Baş• 
~li 1 •hri, Balk.evi Baıka 
~~ ~•r, Mıataka Jandar 
~ t t rö Albay Osmıo 
~~ •lay kamutını Al· 
~ ~lıı Kurmay Baıka
~ ~ dırektarleri, Mnlki· 

kJe daireleri reiılui, 

11 
••utanı, Gftven di-

t,,~ kuruıu Oyeleri, Kır
Ulc esirgeme ve Uçak 

~ 14 8atlcın Ye iyeleri, Ti 
l''l 'B:t odaları Baokan 
-- .. ~ Ua Batkanı, kom
•,,~le.i, Banka direl.:tör-

lıl; ~ ._lınesıilleri \ ' C lca· 
dolt il& toplanm•ftı. 

bununla beraber ııbhilik, ~ temiz
lik düıünülmn,tOr. 

lıte bu tevazu uasıila binacaa· 
dir ki Halin in111tı beledi1eı• 
takriben onyedi bin lira gibi niı· 
bet~n at bir paraya mal olmuı
tur. 

Aırımızın icaplarına göre, bü
tün fenni toisatı havi bir bina 
yaptırmak, JOpbuiz ki, daha ca 
zipU: fıkat böyle bir mileueN 
için y6z binlerce lira lizımgeldi 
tini glSz ISnünde tutmak icap eder. 

Biz , buıün içia ancak sıhhi 
Ye zaruri ihtiyaçları göz önliade 
tutarak, ulusal tediye kıbiliyeti 

mizi ntıarı dikkata al1rak, daha 
lüks inıaatı atiye bırakacak; 11ğ· 
hk, temizlik düıüneceğiz. Şüpbe 

.. , .. 1'-dı lıba1 Tevfik 
Ve arba1 Turhan 

Açıı töreninde çağirılılar ... 

~l'ıtrdelası kt•sildiktc11 so11ra Voli, ŞMbay ve 
kumandan hali gözde11 geçiriyorlar 

1' d, geldiler.ITöre· 1 retiyle zahmet verdik; davetimizi 
·~· diyeviyle baş- kabulünüzden dolayı te§ekklir 
~ ederir. 

~ler; Bu toplantı, Hilia açılma tö-
- •lılıiuaı bıkmı• reni içiadir. Görlyoraunuz ki, bi· 

dır Ç•tı•mık ıu· na, mDtevaz11a(ve sadedir; fakat .. 

siz ki milletçe zengirıleıtiğimiz 
zaman onu da yapmaktan çekin· 
miyecegiz .. Bugüakü prensibimiz 
işte budur. 

Bu binanın inşaatından bıh
sederkea yapılmasına karar veten 
Belediye meclisinin isabetini, biz
zat çıhşan daimi encümen aza 
tarı ile lıf'ytti fenoiyemizin gıy · 

ıetini, bilbusa geldiği günden· 
beri her fusatta belediyrmize mü 
zahcreti uiıgtmiyen sayın Valimi 
zio yardımltrıoı zikretmeyi bir 
ödev bilirim 

Değerli yurtdı§lar; 

BiJiyorı;unz ki, bugüalıli a1rın 
icablarıaa göre §ehir kurmak, 
orada yıııyanları ıimdiki medeni 
bayatın feyiz ve saadetinden bıe
ulandırmak, çok paraya bağladır. 

Halbuki bizim Saltanat devri . 
nin yliz yıllarca idare ettiii ba
kımıız ıehirlerimizi, yurdun her 
bucığı gibi bir yangın yeri, ya-

-Gtrlsl ıiçı1ncıJ say/ ada-

1- Meımuat - Duyuk. 
Örnek: Sofya ayıanmızıo duyukla· 

rıoa göre ... 
2 - Havadis - Bilgel. 

Hıber - Haber (T. Ka.) 

3- Hasılıtı safiye - Özürüt. 

Gölün denize akıhlacak sularından 
45 bin beygirlik elektirik istihsal edilece 

Heaılatı gayrisafiye - Ha
mlbllt. 

Örnek: Bu kazancı özürüt mli, yok· 
sa hamürüı üzerinden mi 
huaplıdmız? 

4- lztırar - Sıkuıç. 
Örnek: Nasıl bir sıkınç sizi böyle 

hareket etmeğe sevkt'Uİ. 

S - Hulisa - Özet. 
Örnek: Ba§baknıo dünkü söylevi· 

nin iyi bir özetini isterim. 

Noı: Gazeıemize gönderilecek 
yaıılarda bu kelimelerin Osmanlıca· 
ları kullıoılmamaınoı dileriz . 

'-------------------
Kültür bakanlığı 

DeOi•iklikler yapılaca
Gı haberini yalanhyor 

•• o •• 

Amuk gölünll kuJutma itinin 
<t Franko - Suriyen » adlı bir 
tir ktte verilmek üzere olduğu ya
zılmı§tı . Bu hususta eld~ ettiğim 
tafıilAh aşağıya yazıyorum : 

- Kurutma itine öoümUzde 
ki Mart ayında başlınmıı buluna· 
cak ve bu iı 4 nibaytt beş yılda 
ıona ermiı olıcıktır . 

Ba projf'nin , levi tirketi tı · 

refıodan veriltn proje oldutu an· 
lıtılmaktadır . Bu projeye gön, 
gölOn suları bir kanal ve Yılan 
drığındı açılacak bir tünf'I vasta 
aile Er~öz kıyılarında bir şeJllle 
helinde denize dökUlecP.ktir . Bu 
ıelliledtn 45 bin beygir kuvve· 
muazzım :bir elektirik kuvveti 
elde edilecektir . 

irkr t . ber yıl sancak bük fi 
metine iki buçuk milyon fuıok 

Ankara: 1 (A.A) - KIUtOr pua verecektir • Kurutma işin 
bakanhimdan : 

Kura• gazetesinin 30 6-35 de umumiyetle 1erli iıçiler kul· 

k laaılacak te yıloız o uzman ( mü-pazar 111ııında lrültUr bı ınlr 
l tebaesıs ) İ§Çİ ve işyarlar yabancı 

tında bir takım değişiklik er ya· 
olacaktır . e işçi ve oe de iı · 

pılacağı ılzde bakanlık yönetge-
rioio yerine ve açık direktörlükle yer lar anıında Y ıhudi güçmea 
re bir takım tahtsların geleceği buıunmıyıc•k ve bu itin Yahudi 

1 göçümile biç bir ilgiıi olmıya-
vazılıdır . Hiç bir eaa81 o mayan 
' caktır . ba duyaklara yalaalaauak için kül 
tür bakaolıiı "A•adolu,, ajan81aa Şirketin bu bfiyOk ite yatıra· 
• . . . catı aermaye 170 milyon frenluır. 
ızın vermııtır. Ptk yakında Aotakiyada tirket 

KDltür bakarılığı ayrıca §UD da f d b" b" k 1 k k . . .. - 8 tera ın ın ır uro uru ara u 
bddumeye llzum ıCSrmuıtur . •· . . . d h 1 kl ba 
kanlıkça yapılan ve yapılacak iı- ratmka ıııae aı •zır 1 ara ı· 

1 d k .. 1 .1 di k naca tır . 
er en amugoyu L ı gı tn rtce Selabivettar bir kıynaktaa 

haberleri bakanlık basın alanına . . .. Le . . . 
k 

· d . b' bo b"ılir öğı endiğımıze gorc , vı pro1esı 
va tın e vermeyı ır rç · . .. . 1 • k ı 

Şu balde bakanlıkta• bidiril- dıter gol prkoıbe elrı d~1

1
81~0t~ ~tıba 

. h be 1 . d i lup ol rak re•mea a u e ı mıı ar ve u 
mıyden a r 1erıo . 0 • ru 0 

- ıün yarın tastik edilertk Sancağa 
ma ığı yazea ara aıttır. ı . L-kl kt d" • ge muı Ut" enme e ar • 
ea,bakanımız Dıyar- Haıti Temmuzun 1tkıziode 

bakire vardllar ıanmızda loplaomıaı onaylanan 

Diyarbekir : 1 (A.A) - Baı 
bakan İımet İnönü bug&n Dirar
bt kire gelmittiı . 

Kahraman bini
cilerimiz 

Viyanada da bil) ilk 
zaferler kazandılar 

Viyana : 2 (A.A) - Viyana 
yüksek atlama ıampiyona mü11-
hıkaaında Saim; Y alç1n adındaki 
atile 2 metre hatasız atlıyarak bi
rinciliii ılmıltıT . 

27 Hazirandı prea1 Ojen kud
ret müsabakasında Saim; Yalçın 
ve Fekan atlarile dördüncü olmuı
tur . Bu suretle iki mllkifat ka 
zanm•ıhr . Ayni gün Site Fefans· 
pım müııbıkasında yedinci ve 
dokuzuncu mükif ıtlan almıı
tır . 

Arkadaşlar mDHbak11ı•d• da 
yüzbııı Cevad Kola adile dördün 
cülöğü almııtar . 

Çağrı 
Çifçi birliğinden : 

Ft·vkaldde önemli bir iş lıak 
kında görliımek üzere bıilıin 
çlf çi llrkadaşlarm 4 Temmuz 
935 Perşembe gıimi saat 10 da 
b~lediyt salonuna her halde 
gelmderl öneml(rica olunur . 

Sancık meclisinin bu projeyi de 
ioceliyeceii anlaıılmıktadır • 

- Bir ttc;mer heyeti yarin 
Parise gidiyor • 

Siya~al vatani heyete , hOtün 
Suriyryi trmsil ttmek llzere bir 
de l ı cimn heyeti iltihak edecek 
tir · 

Tecimalerdrn büyük bir gu-
rup , yaptıkları son bir toplantı· 
da buna karar vermiılerdir . 

Bu heyet ~imdiye kadar Fran· 
sız hariciyesine verilmiı ol•• bü-

tün takrirlerin birer ıoretiai de 
berabuinde götürtcektir . 

- Irak NasturilerinİD ıimall 
Suriyede iıkini itini kontrol et 
mekte olın uluılar deraeii Ma· 
rabhası Mıcor Tomson Musuld 
Beruta gelmiştir . 

H•ber verildiğine göre bicr 
ve iıkio pek yakında ba1lı1acak· 
tır . 

ırak hükômeıi Nasturileria 
Hasisceye nakli masrafını &deme 
ği kabul etmiı ve bu huıuıta b" 
de milnakııa açarak Irak ve Sa 
riy~ otoböıctilerini bun dan ba 
berdar eylemiştir . 

LordEden 
Roma görUşmelarine 

dair izahat verdi 

Londra : 1 (A · A) - Eden , 
Saylavlar kurulunda Roma ıörlt· 
melerioi anlatarak İngiliz toprak 
larıodaa Habtıbtaaa deniz &ze· 
rine bir tekit Yerilmeaiai ve Ha
beşistımn ltalyaya bızr ekono 
kolaylılc\arda buluDmisını İtalya 
hllLOmetiae önergelediğini fakat 
MtUIOHDl•ID •-ilahi .c 
ğini s&ylemiıtir . 

Avrupa meselelerine ıelince 
ha meaelelerio öteki devletlerle 
beraberlikle lıonuımılarl• düzel· 
tilmeıi için İngiltere , Franl8 ve 
ltalyının aalapbilecekleri kanaa
tinde buluamuıtur . 

120 bin sporcu 
Moskovada bUyUk bir 
geçit resmi yaptalar - -

Moskova : 2 (A A) - Yüz yir· 
mi bin sporcu bu aabıh Kıml
meydanda Stalin ve Molotov, Vo• 
ı ooilof ve Kığanoviçin önünde 
bliylik bir geçit alayı yapmıılar
dır . Jimnastik ve atlatizim eDI· 

titüleri talebelerindfn binlerce 
kişi lcomUnist ıeflerinia reaimleri• 
ni tafıy .. rak ıeçerken uçak filo· 
Jarı bavadıStalinin adı•• zikret• 
mekte idiler . 
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$eh;imiz güzel bir hal kazandı 
~~------··-----------

-Birillcl sayfadan arlan -

~1~11: thetı ~alinde dt\ıaldı- boz~uncu fikirleri, yıkıcı hareket· 

0 nlıtrrıyalım. lcri L'~e sayarak yolumuzda dim · 
,;ha. düne katiar bturdukları dik yürüyeceğir., ve amacımız, 
~.1 ~ıra ile tutan eski devir daima büyük inkiHipCı dılıi 1ide· 
~t?~lerinden halk10 ıbhatı, rin ve ooun peykleti olan §eflerin 
~ t~rı. bayındırlığı noktasın arkasından gitmek olacaktır.,, 
t t lıyebiliıdik?! Bu dıyev alkı~1ar arasında bit 

it. •k,, b Ü k .. .. 'd . i "tl11 
1 ug o u ıeJım ı areyı t . 

\,,~1.al~ığı , gündenberi boş Bundan sonra ilbay 'l'nfik 
-. ~il ' dun ôz malımız olarak Hadi Bıy~al çok alkışlanan bir 
\~t 0GJttıe §İmeodif erimiz bile diyevdc bulucarak uraylağın hal 
ç.I~~ hu~iin yurdun her yönü· ka sılıht ve temız sebze yedir 

'tttk agiar gerdikı şebriıoizi mek için fedakarlıklar yepmak 
"ıı~ ~ayındtrlık noktasıntlan suretile bu lıali yaptığım, uraylı 
,(),11:

1
lletltre benzetmiye Ça- ğın daha bir çok yeDi eserler yap· 

b.. m•k .sureti!e ha1ka yardım ede 

(TürkSözft) 
o 

ikisi bir olmuş 

üleyman oğlu Ali , Mahmut 
oğlu Mahmut 'Tedim ve İsmail 
oğlu İbrahim J{ehmi bir alacak 
meseleelndeo kavga edip bunlar
dan Ali v~ lalımut 1,.edjm bir 
olup lbrahim };'ehmiyi dövüp bir 
hafta ıdora tekrar muayenuine 
lüzum görülrcek deıecede yara 
lsdıklarından yakalanmıılardır . 

Boyuna kız kaçırıhyor. 
Hüseyin oj'lu Mehmet adında bi
rinin Hüseyin oğlu Hasan Çavuşun 
on sekiz ya§larındaki kızı Sultaoı 
kaçırdığı şikayet edilmesi üzerine 
tahkikata ba§laomı§tır. 

, __ 
Tarsus betediye riyasetinden • 
Tarsus şehri yolları kolJırımları 

için yüz binJenyüz elli bine kadar 
paket taşı kopalı zarf ueulile mü· 
nakasnya çıkarılmışsa do talip zu 
hur etmediğinden artırma ve ek· 

siltme kanununun 40-ıncı mad
Jesi mucibince yeniılen münoka· 
snya çıkarılmıştır . 'remm1Jzun 12 
inci cuma ()'ünü sarıt 11 de ihale o 
edilecektir. Şartname örnekleri ile 
bu bapta malfimat almak istiyen
lerin belediye mühendisliğine mü 
racaatları ve taş nümunelerini iho. 
leden üç giio evvel belediyeye tes 
liın etmeleri lüzumu ildn olunur. 

27-30-3-6 5584 

Evkaf müdürlü!ünden : 

s.y1. = ' 
~ !llll!!!!!!!!!!!!!Bm!!!!!!ll!! ___________ _ 

Adana Borsası Muame'leleri 
PAMID< ve kôzA 

·-----~----=-- Ki 1 o E'iyatı 
CİNSİ 

Piyasa parlatı .. 
Piya!!a temizi ,, 
iane I 
iane II 
Ekspceıı 

Klevlaot 

YAPA(;J 

Satılan Mikdar 

KUo 

-~---- ---1 -------Beyaz 
Si vah 

Ç 1 G t T 

, ııo, bize: ceğlni ve halkın da uraylığa el 

:•ranız yok; teknik uzman· lerinden geleo yardımı esirge 

Kaçakçılar ,1 
vatan hainidir Sipti!li mevkiinde Evkafa ait Bul!day Kıbrı 

Mestao hamamıoıo keşfi mucibince .. Yerli 

HUBUBAT 
2,07,5 ~~~------~-• 3,12,5 

tai/0?k, bu i~Jeri oaııl başa · 
" il uı . . )t1aı,,, . d. ''ta • muazzam şımen ı· 

tU~t~nı, modern köprüleri 
lırj~ •uınüz kabararak göste 

On .'it. 
... 

1 1 •enelik Cumuriyet ida· ........ 
' tq yı Programı ile de dün -
•ırıa~~let 'erecek işler baıardı; 
"'•y~·ıkı kağıdcılık, şiıeci 
~le ~1 gibi Balkan milletleıi
Gl ... ep~inde mevcut olmıyan ......... 
ııtı1 Yıı bugUn bı§armış 
S oruı. 
'Yti dt .. 

Ilı ilb ıer da\·etliler, i~te 
•rn k w b .• tııe•ji . •ynagımız uraua· 

~-. 01;•n lıer şeyi yaratan bir 
iyi h" Uğuna Cumuriyet ida 
~,, ,;r lllisıldir; biz kuvveti 

~ııt d~k; ıehrimizin sıhhi, 
lt; fak ' Pek çok noksanları 
llılt b~t bıHnmız ve lıükii 

Ilı la) Zc mDzabir oldukça 
~,._~n•lrlırı böyle 111 ılmaz 
'ti,,, fibi kaJdıkçı1 bit hu 

dayanarak her türlü 

(Fr.) 

Gıaaı 
' aı.lım, sal-

mtmelerioi ve onun "endi men 
faatlara için v"ereceği b•:r türlü 
buyruklarını yerine getirmeleri 
ni söylemiı ve zabıta iuarların· 
dan birinin tutmaktı olduğu tep· 
si iÇiode:ki makası almıo ve ka· 
puoun önünde gcriJi buluoan 
kumızı beyaz kurdelayı kesmiş 

ve çağırıJarla birlikte ve sebn
cilerin alkışları ara ında içeıiye 

giril mittir. 

Dükkanlar birer birer gezil
miş ve uraylık tarafındın hazırla 
nan büfe-ye gt liomiş ve burada 
çığırılara ve halka pisküvi ve 
lımunatalar ikram cdilmiı \'e sa
at ona yakın törrn• son veıilerek 
lırr kes şehre bu a-üzel rseri ar· 
mağen eden şarbayı kutlayarak 
sevinçle oradan ayrılmışlardır . 

Bundan sonra bilde hararet 
li ahş veriş y•pılmağa başlan
mııtır . 

* 

tamiri 13 haziran 935 den itibaren •--.;...,,--Pt-1-en_t_ıı_n_e __ 

yirmi ğün müddetlr: açık eksiltme· •-~A_rp::..a ______ _ 
ye konulmu~tur. 4 Temmüz 935 Faımlya 
Peışmbe ğünü öğleden evvel saat Yulaf 

Delice 
onbirde evkaf dairesinde ihalesi 

Kuş yemi 
yıpılacaktar. keşif bedeli <2720) Keten tohumu 
liradır. Taliplerin e'kaf dairesine Bakla 
müracaatlara. 5544 Si sam 

13- 19 26 - 3 

- •••• Salih Efendi . .. ·= .t:J " 

2,9:-i 

2,6.5 

6.5 

.ı:ı ~ -Düz kırma .. 
~.~ -------~---~---

3,20 

3,77,5 

.. w, 
UN 

,-- , 
Gök gözetlemesi :ı - Simit ., ] = .-.. -.--c-u-m-ho"-r-iy-,.-t ----

~ ~ ... ·------· 
İlbay, ilk tlükkanıo öoünde 

durmu§ ve tablalarda istif edil
miş olan sebze \'c meyvr lcri göz 
den geçirmiş ve scbzeciye : 

Halio içinde 28 sebuci, iki 
hüyük bakkal düklıanı vardır . 
llundao başka doğu çihelinde ve 
yukarıda güzel bir kalıvrhane, ba· 
tı kısmında işyar odaları ve gü 
ney kısmında dört balık satış 

dükkuoı vardır . Halin ortasına 

büyük bir su depposu yıptuıl

maktadır . Ilımdan başka halin 
ortasındaki boşluğa ağaç ve çi 
çek dikilerek güzel bir bahçe ya 
pılacaktır . Halde muntazam bir 
eu tesisatı yapılacaktır • 

N :l " --~~-----~ ~~ -=~ü~z=-=kı_r~m~a~·~·---~-
" - Mallarınızı temiz bir yerde 

satıyorsunuz . Tabii bundan bizim 
kadar siz de m"mnunsunuz . Yal 
oız dükkan kiralaııoı bahane e
derek fiatları yükseltmeyiniz . 
Böyle yaparsaoız dükkiiolar Le
lediyenindir, o zaman St hzeyi biz 
sattırırız . Biz vurguoculuğa kat· 
iyen meydan vrrme)iz, bunu 
hepinizin böyle bitmesi lazımdır,, 

demittir. 

Dün öğleden sonra okunan 
tazyiki nesimi 756,10 milimetre 
olup en çok sıı:ak 35,5 ve en az 
ıu:ak 20,5 santigratdı • 

Rutubet vasati yüzde 37 o 
lup rüzgar doğudan saniyede üç 
metre bızla rsmıştir . 

Süel gök göulft>me 
duraifı 

dırım -:(Fr.) Attsqut, off""ııse, Tabaka - Tabaka (T K.) Tabut - Tabut 
offensivt Tabakotülarz ilmi - JcoloJı Tac - Tıç 

'l'aarıuz etmek - Sllrsılmak, Taban - Parlak T~cil etmtk =- T zlt'.ştirruek, 
salmak, saldıımak - (Fr.) Atta Tabasbus - Yaltaklık, yaltak- bızfııttırmalr, acdelt'ştirnıc:k 1 ev 
quer, offenset offrnsif lanma - (Fr) ıı·ıatteıie diroıek - (Fr.) Acceluer, hatt'r 

Taarruzi - Sürsalık - (Fr) fütebısbıs - Yaltak -(Fr) Tacir - Tec:mrn 
Offcrısif Flatteur Tica•el - Tecim 

Taa sub - Bağmazlık - (Fr.) Tabec:ıdc - Parlayın Taciz etmt'k - Baııığ ıtmak, 
Fanatisme Tahi, meout, muallak, vah. ıtc: sıkmak - (Fr ) E"nuyer 

Müteassıb Hağınaz - (Fr) Fa - Sağınlı - (Fr .) Dependant Tsdad - Sayın•, sayış 
natique Tabi - Uyruk T .. diı - Değiıke 

Taatii efkar (Bak: Hasbihal)- Örnek : l koçya lngihereyc Tadil etmek - 1 - O,.ğıiı· 
Oylaıma - Fr) Ecbaugc s'idees ıahidir - Lkoçya lngilıereye uy· mek - (Fr.) Modifiyer 

Taatii efkiir etmek (llak: Hes· rukrur • 2 - Azaltmak - (Fr.) Dimi· 

bilıal) - Oylışmak Tabi kalmak, tahtı tabiiyete nuer 
Efkirı umumiye - Kamoy - almak, münkad eylemrk - Uy· Tafrafüıuş - Bolavurt - (Fr.) 

(Fr .) Opioion publique rutmak - (Fr.) Assujettir Cbarlatan 

Heyi am - Genoy - (Fr) Tabi olmak, lt'bıiyet rtmek- Tafsil etmek - Ayrınlımak, 
P eh=scife Uyumak uzatmak - (Fr.) Detailler 

Taayyün - 1 - Atanma, 2- Tabiiyd, menutiyet - Bağınç Tefsilat, tc ferrüat - Ayrın, 
Belit uyıuluk - (Fr.) Dependaace ayrmtı, uzalı - (Fr.) Deteil 

Taayyün etmek - llclişmek, Metbu - Uyraç Tafsıliitiyle - Uzun uzıdiy~, 
belli olmak Örnek: J koçyalılarıu metbuu ıyrıolariyl rı, ayrıntılariyle - (Fr.) 

Tayin etmek - l - Atamak lrı~ihcredir . Eo <letail 
(Nasb anlamına) - (Fr.) Nonımer Tagaddi etmf'k - Beslemek 

2 Tebaa - Uyru - (Fr.) Sujet 
- Belirtmçk - (Fr.) Desi· 'J'agallüb - Zorbalık 

Gayritabı, müstakil - Bağın· 
gner sız - (Fr.) lndependant T~gaoni [ llı.k: Mug40ni 1 -

Muayyen - Belli Şakıg' 
Ademi tabiiyet, istiklal -

Taayyüş etmek - Geçinmek Teganni etmek - Şakımak, 
Yadb!)ğınç 

Taazzum göstermek-Uluksan· Tabiiyeti mütekabilt>, meouti- aayramak 
mak, uluksuomak Gına - Sayra, şarkı 

yeti mütekabile - A· sıbığınç -
Müteazzım-Utuksar, beocik- (Fr.) lottrt.fepeodance Taganüb etmek - Kaybol· 

(Fr.) Orrıue Hleux mık, kayıblara kırışmak, ortadan Tabiat - Tıbiğat 
Tab - l - Güç, (Takat an Tabib _ Hekim kaybolmak 

lamına) Tabii _ Tabiiğ Tagayyür etmek - llaşkalaş 
2 - Paılaklak (Revnak anlamı· Tabir _ Deyim_ (Fr.) Ex· mak, özgermek, bozulmak - (Fr.) 

aa) Ch•neer, se corrompre prusion ...., 
3 - Tazelik (Tara ıet anlamı- Tığyir - Özgerti 

ne) Örnek : lla ka lıir tehirle - Tağşiş , lmek _ Karııtırıp 
4 - S•ç kıvrımı Ba~ka bir <lc•yirıılt• . bozmak 

Tabaat (Matbar.cılık anlımına) Tabir [ Ttfsir ] - Yoıu Tağlit etmek - Yanıltmak, 
- Bası Tahiı [Tefsir ] etmek - Yor ıaşııtmak - (t'r.) İod\Jire en er 

Tab'etmek - Basmak mak, )Orumak reur 
Tabı - 1 - Be kı , 2- Basım Tabiş - Parlama T11bıccür elmtk - Ta~laşmak 
Matbu -- Hasma Tabnak - Paılak taş olmak - (F r.} Se petrifier 

Matbua - Basilı - (Fr) im- Tabiye - Tabye Tahaffuz tfmek - Korun· 

1 

Alfa ., 
Kambiyo ve Para Liverpul Telgrafları 

2 / 7 / 1935 
.Santim l'uıe 

İş Bankasından ahnmışıır. 1 
Temmuz Vadeli 6 45 Liret 9 62 

-6.,_-ı~}'-> Rayşmark 1 97 1 inci T. Va1deli ,J 
- Fraok."Fransız,, 

Hazır 6 H6 =----~---=~--1-...,......,,-ı--1 
Sıerlin "lo~iliı" 620 1 

Hint hazır 5 70 Dolar .. Amerika·o-,-. --•---7-9-• 92 
Nevyork 11 ""fi3 F raok ••Jsvi re,, 

Ayran gazozu 
Yeni çıktı 

....... aRtH; 
....... 

°AYR,AN Gazozu 
- Av~AN Sodası 

_ .... :~ . . ,4YRA N 8uy__u 
J) iÇMEK iÇiN - \ 

Du MRRKHYR oiKt<°RT eo/Hiz ) 

İş bankası alf,nda 5593 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN 1 ZI 

EC ZANESINDEN :ALiNiZ 
~ ~ ... ' 

UCUZlıU/C OOGRU~UK 

52 5307 

Seybaa 

i l d • c e v ı 
' 

Reçetelerinizi 

Eski buğday pazarında Seyhan llAçevinde ynptınnız lltı~· t~rtiplcri~i 

Elimle yaparım 
Fiatlnrımızdaki ucuzluğu bir Jofa görmek kt\fıdir. IIAçlar çok yeni 

ve toz<dir. 

5586 4 

Eczacı kimyager 

Geldi Bayer 

1 

prime Ta hl - Kös, davul mık, bannmak 

------------------------------------------------·----------------------------.:.·•--------------·-----------------------------



( Ttlrk S6ztl ) 

~-z_,_·ro_a_t_b_a_nk_a_s_ı_ll._dn_fu_r_ı __ ı, S~DD mR~~~ 
.'iatılık ev 

Jıtanbul Ziraat bankasından : 
Adanada Yeni istasyon civarında No.rlıca mevkiinde kAin Ziraat ban

k88ına birinci derece ve sırada ipotekli bulunan Şinasiler fabrikası na
mile maruf pamuk ve nttbati yağlar sıınayii Türk anonim şirketinin malı 
olan 1 numaralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullanılan çimento 
bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev 

lst11nbul 6 ıncı noterl iğince tastik edilmiş 9-1 1-931 tarih ve 15142 
numaralı ve Beyoğlu 4 üncü noterliğince lastik edilmiş 11- 2 - 933 
tarih ve 640/33 numaralı mukavelelerle pamuk ve nebati yağlar s~na
yii Türk Anonim şirket inin bankamıza olan miktarı malOm borcunu 
10-4-935 tarihinde gönderildıği kayden müsbet ihbarname üzerine 
de tesviye etmemiş olduğundan işbu borcun ihale tarih ı ne kadar yüzde 
9 faiz ve yüzde 3 komisyon, sigorta ücreti, hesap masrufı , nakli nukut, 
muamele vergisi, avukat ücreti vesair bilumum wasarifle birlikte tab
ıili için bu borç mukabilinde hankomıza ipotekli olup yukarda cins ve 
ııir evsafı ve müştemilatı yazılı Adana tapu müdürlüğünün 2-4-930 
tarih ve 87 oumaralı tapu senedile ş i rketin tasarrufu altında bulunan 
ve 2280 numaralı kanuna tevfıkan üç yı· minli ehli vukuf tar fıodan 
8000 lira kıymet taltir olunan mezkur ev 1697 numaralı Ziraat ban
ka11 kanunu hükümleri dairesinde IO-7- 935 tarihinden itıbaren bir 
buçuk ay müddetle açık artırmaya çıkenlmıştır. Muvakkat ihalesi 26-
8-935 tarihine müsadif pazaıtesi günü saat 2 de lstıınbul Ziraat ban
kasında yapılacaktır. 

Teminat akçası yüzde 7,5 tur 
Şartname G11latada ktlin bankamızla Adanu, Mersin , Ankara ziraat 

baokaları kapılarına asılmıştır . 

satılık fabrika 
btanbul .ziraat bankasıodan : 
Adana yeni iıtaeyon civarında Narlıca meıvkiinde bulunan ve ceman 

57915 metro murabbeı arazf üzerinde kain ve Şinasiler fabrikası na
mile maruf: 

Koza anbarı, çevirme ve buhar dairesi, kazan daireıi, 3 numaralı di
zel motör dairesi, şifleme dairf)si, çırçır dairesi, platforma 1 - 2 dizel 
motörler da iresi,buhar kazanı dairesi,biderlik ,ciğıt anbarı,çiğit oubsrı, 
balya anbarı, temizleme paçel ve prese dair..leri, malzem~ anbaıı, z1bil 
anbarı, oıomobıl gt1rsjı, kütlü anbarı, müberrit ıu deposu , müberrit 
kuyusu, tamırhaueler, cenber anbarı, tahta kurutma dairesi , yazıha
D4tler, 1 No. pavyon ( fen müdürü hanesi ), 2 No. pavyon ( seak me
muru hanesi ), 3 No. pavyon ( tamirat Amiri hanesi ) , 4 No. pavyon 
( uıtabaşı hanesi ), amele helAsı su motörü dairesi, ıu deposu binala· 
rıodan mütetekkil içinde bulunun ve fabrikanın kuvvei muharrekeıini 
teşkil eden 1-2-3 numaralı a\laı markıılı beherı 150 beygirlik üç 
adet dızel motörü, çırçır makineleri, şifleme makineleri , temizleme ve 
ve prese mekınelerı, vantilAtörl_,r, umumi transmisyon , kırıcı makine· 
ler, pamuk presesi, oemlema Aleti, kantnr, kütlü kırması , su d~posu , 
bühar kazanı, demirhane makineleri , marangozhane makineleri , plat 
çırçarları, plat çırçırlarının kuvvei muharrekesi , lokomobil, roller gin 
aıulyeıi1 yedek Ald edevattan ibaret ve pamuk ve nebati yağlar sana· 
yii Türk Anonim şirketınin: 

1 numrolu çırcır fabrikası 
lıtanbul 6 ıncl noterliğince tasdik edilmiş 30-11-931 tarih ve 

15142 numaralı mukavele ile pamuk ve nebati yağlar sanayii Tür·k A · 
nonim şirketinin bankamıza elan miktarı malum hcrcunun 10-4-935 
tarihinde gönderildiği kayden müıbet ihbarname üzerine de tesviye et· 
memiş olduğundan işbu borcun ihale tarihine kadar yüzde 9 faiz ve 
1üzde 3 komiıyon, ılkorta ücreti, hesap mHrarı, nakli nukut, muamele 
Tergiıi, avukat ücreti ve sair bilumum masrafla birlikte tahsili !çin bu 
borç mukabilinde bankamıza ipotekli olup yukarda hudut , cins vrsair 
evıafı ve müıtemilatı yazılı Adana topu miıdürluğünüo 22-9-929 ta
ritı 64 numaralı tapu senedile şirketin tasarrufu altıntia ve 2280 numa
ralı kanuna t~vfikan üc yeminlı ehli vukuf tarafından ceman 72,000 
lira klymet takdir olunan mezkOr fabrika 1697 numaralı ziraat bno
k88ı kanununun bükümlAri dairesinde 10-7-935 tarihinden itibaren 
bir buçuk ay müddetle açık artırmayJ çıkarılmıştır .~uvakkat ihnlesi 
26-8-935 tarihine müHdif pazartesi günü saat 2 de lstanbul Zıraat 
bankaemda yapılacaktır. 

Teminat akçaıı yüıde 7,5 tur. 
Şartname Galatada kAin bankamız, Adanll , Mersin , Ankara Z•raat 

baakalan kap&larına astlmıotır . 

Satlık fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından : 
.Adooada eski iıtasyon civarında zincirli mevkiindP. cem'an 45013, 

3250 metre murabbaı arazi üzerinde kAin Belçika fabrikası namile ma
ruf: 

Makine dairesi , kazan dair~si , ıskarta dairesi • çırçır ve temizle
me dairesi , şifleme dairesi , hallaç dairesi , sulama ve paçal dairesi, 
çiğit enbarı , koza mRğazası malzeme anbarı , petrol Vd benzin mağa· 
ıası , atalyeler , h ·la otomobil garajı ve atalyeıi , müdüriyet binası , 
misafirhane , ustabaşı binası , müdüriy t ikamet binası , başmuhase
becl binasından ibaret ve içinde bir adet 350 bdygir kuvvetinde bol. 
li~cik marka buhar. makinesi ve iki adet kazanı , bir adet 285 bey
gır kuvvetinde Vilhams markalı buhar makinesi bir adet 50 bey~ir 
kuvvetinde Vi~liams markala buharla gurup alek;rojen , bir ad• t 20 
~ygir kuvvetı?de kamyon motörü ve o kud·ette mütemadi cereyanlı 
dınarno , benzın. ciha~ı , rntabetlendirme tesisatı , bllOmum transmis
yon , çırçır makınf'lPTı 1 şifleme mak'nel ri ve elyafın tozlarinı almak 
için makineler , vnntilAtörl•r , su cihazları , yangın tesisatı , çenber 
kesme ve delme aletlerı , tozları nakil vasıtaları bt'lt\mu 1 • " m ma zeme ve 
yed•kltr ve sair alttı edevat bulunan ve pamuk ve nebati yağla _ 
ylf Ttırk Anonim şirketinin malı olan : r sana 

2 Numaralı çırçır fabrikası 
Bankamıza 31. 7. 931 tarihinde vadesi biten yedi kıta s'nttle 

ı>orçlu bulunan pamuk ve nebaıt yığlar aanayil Türk Aconim tirk e .. 

'' M e le k ,, 
Markalı sabunlar ; saçlar ID dökülmesine • kepek yapmasına mani 

olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamaşırlarınızın çürümrmeıini 

arzu rderS'3niz muti . ka" Me/ekn sabunu kullanınız . 

Katkısız ve temiz zeytin yağınJan yapılmış snbun arzu ederseniz 

''Melek m~ı ~asına dıkkat ediniz.Ve hu sabunu ıaı .. pte ısrar 
'' rdtnız . 

Melek Markalı sabunlarım •zı perakende s•ıretile bütün bak-
'' kalloı da bulabilirsiniz 5bOO 1-30 

En temiz sııfi Urfa sade yağı arzu ederseniz. 

Ahdulkıtd!r Melek evlAtları ticArethaneıinden 

arayınız . 

Toptan satış Me e 
Ab:din p şa cadde 
simle Ziraat bankası 
bitişiğinde Abdulka
dir Melek ve evlAt 
la rı ticarethanesinde 
dir . 

Bor Okçu menba suyu şarımızda 
satılmaktadır. 

Okçu menba suyu lstanbul şljhremanetinin tAhlil raporu ıle en eyi 
bir su olduğu tahakkuk etmiştir. 

Okçu Suyu Sıhhate elverişli ve mideye iştah verici hır 
suJur Muhtenm müttPriler bir defa bu ıu-

yu içtiklerinde bir daha başka su içmAyeceklerdir. Bir defa tecrübe 
sozltjrimizi isbat edec ıktir. 5433 37 - 78 

Sataş yeri : tarsus kapıda merkez oteli albnda 

SAN 

, 

t:i 
v ---

TiR 
T6RKiYE i~ BANk~ 1 

5586 6 

tine bu lm cıı ö lemrsi i~· in YAZ l .n vu gönd .. ritcl ·ği kny.len müftbet 
W. 4. 935 tarihli ihbarnnme üzorine de trsviye t tmemiş olJuğundan 
işhü borcu t ıhı)e tarih'M kadar yiiztle 9 faiz ve yiizde 3 ko n'syon 
sigorta ücreti , muamele vergisi, avukat ücr. ti ve s ıir bilumum ma
sarifıle hirlıkte tahsili için bu bor\' muk11bilin·le b •nknmıza iı..ot· kli 
olup yuk,.rda hudut, cir e ve fJ!ıir evsarı ve müştemildtı ve Aılana 

Tapu mfülilrlüğüniin nisnn 930 tuih 137 numar11lı tApu senetlile f:r~ 
ketin tasarruf..ı altında bulunan ve ~280 numaralı kAnun mucibin
ce üc yeminli ehli vukuf tarafınd n cemon I07,500 lira kıymet tak
dır olunan mE'zkCır fabrika 1697 numaralı ziraat bankası kenııııu
nun hukiimleı i tlaircs inJe 10. 1. 935 tarihind,.n it haren bir bu~·uk 
ay trıüddetle oçık artırmaya çıkarılmıştır , Muvakkat ih11l si 28. s, 935 
tarihine müs,.dit pazartesi günb eaat '/, ele •stanbul Ziraat b nknsıq. 
da yapılacaktır . 

Teminat eakçesi yüzJ., 7 ,5 dur . 
Şartname Galatads kilin Bankrımız, Ankara, Mersin , Adann zfraal 

bankala~1 kapılarına as•lmışt•r . 5601 
3-5-7-10 4-8-11-14-18-21-23 25 

3 Temmuz 1935 _ 

1 
Be le d iy e ilinlar ı 

'ı----------ı 
Satıhk arsa 

llüriyl't mahallesinde Şeyh Muıtafa mezıırlığı d~nilen yerde bele~:: 
yey., ait 225 metre murablıı:aı arsa açlk ar\ırma ıle satılığa çıkar 
mıştır . 

A) iğreti tutum parası altı lira yt tmit lıet kuruştur. 
8) ıhale temmuzun 16 ancı salı günü saat on bette belediye 

encümeninde yapılacaktır . 
C) isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işlui k --._.., 

ve ihale günü de iğreti tutum paralaril9 daimi encümene geldi"!":' 
ilAn olunur . 5590 29-3-7 - 11 

Emaye numarataj levhaları yaptarıhyor 
Bt lediyemiz hududu dahilindeki binalar için (27240) tane 

numara levhası yaptırılması açık eksiltmeye kooulmuştur. 
A) ihalesi temmuzun dokuzuncu sah günü saat on beıto bel 

daimi encümeninde japılacaktlr. r 
B) lğr..:ti tutum par'lSı yapılacak teklifın yüzd-- yedi buçuğud11 
C) Şaa tnamesi yazı itleri kaleminden p1trosız verilir. 
lsteklılerin ihale günü iğreti tutum parası mA kbuzlarile b• 

encümenine gelmeleri ilAn olunur.5567 21-25-29-3 

iki ton mazot ahnacak JJ 
Bel ·diyeye gerekli olan iki ton mazotun alınması şrutna11189i " 

iç iıı :c açık olarak l'keiltmeye konmuı'ur . iğreti lutum pa.r•tl 
J ı ·odır . k 

ıhaJeıi 16-Temmuz-935 sala günü Paat on beşte bclr di,ed' 
İwi encümen odasında yapılacakt ı r. . ,,. ti'!, 

latt-klilerin ıartnamesini görmt-k üıeıe her gün beledıye ,Y t iJ': 
kalemine, ihale günü de i~reti tutum para1arile belı·diye daıtll ! · ..A 
menine gelmtıleri ilAo olunur. 5585 27-30-3-~;2. 

Gayri menkul malların t••t••m•y• ••. 11~4 • ~ 
açık artlr ma illn ı marasil@ memurıyet1111iS8 f 

etmelidir . "" ıt'"JJI 
Ooıya No. 1 154 2 _ Artırmaya ~~ '6 '/,f' 

Adana 1 inci icra memurluiun karıda yatılı kıy111~ta _.,, 
dan : .. betiode pey ak~aııle _.11 

Haca H11san kızl Henifenin Mus- b' Ba ı. tA ~' ar Jla&!lın ..,.m ı•l 
tafa karısı Mihriban ve kızı Müzey tevdi edilecektir . ~bl i al 
yende alacaRından <\olayı har.ae- 3 _ lı><>tek sahi :-~Ja• Jll 

dılen . . r 1 k 1 ve ~:ı..-
Açık artırma ile paraya çevti- Ji~er 8 A adar arı• 1 -~ 

llCek gayri menkulün ne olduğu : ka sahiplerinin r~~ ,ae 'f/I. 
Ouyti menkulün bulunduAu me\r - rlntİek.i haktarant ~:~~ 
ki; mahallesi , ~ok.ağı, numaHiiı : maırafa dair olao 

1 r:.r..•811-...ı 
Nu. 151 ilAo tarihinden i\ibar•• )ir • .-,.-. 

T 'hi T .., 930 içinde evrakı müsb.i~ 
arı : . ov. bl~~ 

Mevkii: Salman be7li memuri7e~imiıe ~ llll':Lı1111ııu11• 
Cınısi ı Samanlak ve abur vl 5 ıder. Akli halde b ,..., 

bap mataıa l bap hane olup tim- cilile sabit olmadak~f!-•:.,:: 
di 1 sa tulumLaıına havi çitlik da- nin f>aylaıması ..nnde a 
mının 12 sehi:n itıharile 9 aehirtı 4 -GHsterileO ır p 
Mihtiban ve i 6 sehmi Müteyye11 · iıUrlk edenler •;aı:ıo 

Dö. Ev· ıini okumuı Ti 
1 Hf'dlit!~ 

Tapuca almıt ve büo.t~rı ta atoı•'';ı• 
2 bimda' 1 etmit ad v' ıtıbaed~l ıı .,.-• &•• 

9 5 -Tayin 1 • ,..,Jdı~..-
Mıtre f b•e· ~it 
206I ri menkul ile de 

8 'hıl• ;. 
Tapu huduılu : Şarkan ve şima · ra en çok artarAD~ ~uh•OI b' 

cak artırma bede ı ı...a~tiil 
len \'8 cebttben Jiahibİ s@net tetlası it .,..... 

metin yüzde yet111•11 al• 
garben tarikiAm. veya satış istiyeoı ktd'' 

Nu. 152 d:Ji r "ıact .a 
T 'h" T R 930 hani olan '&e. tarın o ,,_. 
arı ı: . v. bed ı boD 1• .. ı· nur ta 6 • .. • Mevkıı: Salman bey l k .1 t min edılllllf 

Cinıi : Tarlanın üç hissede iki u 
1 

e 
8 

dan fa•l•1' ~- _.ı 
hiHeıi • mecmuun hh4dil DP':' 

Dö. Tepuca 252 timdı hektar 2i çok artıranın ıa;5 gan da~1 
metre lflOJ . . üıere artı~~~ oi 8aat~ ',JI 

Tapu hududu: ~arkan nehri cari ve 15 ci gunu a? tıf iıt11'1 şimalon Hacı Seyful111h efendi vo- artırnıaJH b11delı 88 liğ.,r • 
reıesi garben tarikiAm ile sahıbi gına rüçbıını olıtı; l le te', 
senbt çiftliği damı cenuben nehri rın 0 gayri mrnku 

1 
uod•11 

cari • alacaklara mecaıu en ~ 
Nu. 153 kmak ve nıuballllPt'~ ..at 

Tarihi: T. Bv 930 yç~ıde 75 boloa~1• pir . 
M VL" w..l b l' 'hale edt 11 ''b il e aıı: Qtl man ey ı artırana ı . eı..S ı • 
Cinsi : Tarlanın üç hissede iki bedel elde edıllll bi d~ 

hiSSeıi . maz • Ve .atıf tıl:ııol ~ 
Dö. T.apuca 20 timdi hektar 1 6 _ Gayri 1118 d•' 
tr 8384 k. •e • 

me e ihale olunan ~~ de pırtı 
Topıı hududu : Şarkan llasan verı' len mü~let ıçın ,.,bol., 

Feryo ve şeriklerine geçen tıula k rı 1' k,.. 
garben ~ıhibi senl't şimalen ve ce- mnse ihale arİ en 1'1 if 
nuben tarik. kendisinden ev~e se 8r••'~~ 

lifte bulunan kıını a rest o 
Takdir olunan kıymel : Çıf ğu bı· Jalle alın ğbulufll1l,;11 lik clamıtiın hf'•et i Umumiyesine ya r 

J razı olınaz ve ··JJ .. •le •, .. altı yüz lira ve 25~ dön6mlll tar ··n mu .,• 111 " 

la nı~ ,ıö"nUmii 4 ve 20 dönüoılü on b• ·Ş ~u çok art•' 0 (•'~ 
tadanın· dönümü heş lira, çıkarılıp en sınJsld it 

lir. iki ihal•! ~r·~, 5 tefi 1,, A t.ı monın y .. pılaceğı yr;r ~iin saat çen giinler 1\·ın/;Ar ,er•' 
le a llaireslnJe 2004 No lu kaııun ı · ve u•t<t ı•" 
ırıucibince 30 gün içirule bedtli ve nacak all t kel1111 k•
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h .. kme hace ıebf 

kıkınetinin yüzd ı 75 ini hulduğu U • , - 41 ,.ı .cıJan 
t l d 3 8 035 t ei nn riwctımız<' ) 10 a · ır e - -~ cumar e ,, .. - M~JJe ( t33 JJ)arıd 
nü ıo_. J 2 Je bulmadı~ı halJ,. ·rokJ ve ta• Je 
arıırmenın 15 gün temdidile 19- Ça ı~-
8-935 tarihin.le v~ ayni S&btte höst~ril~n ;111eınur ~f:o 
ihaJ .. ıi yapılscaA"ı. 1 (ncı ıcr ~ster• 

1 - ltbu gayri ml'nku· ün artır· _!ıbu ilAn .!jsr.e.ıode 
ma ıartnamesi 3f7/9J5 tar.hinden ıautoaınesı 115602 

'ılAo olunur ·l itibaren 1t54 numnra il~ Adana .,.t dl 
• icra dairesinin muayyen numa· umumi a~•"' ki' 11 

raımda berkeıin görebilmesi !f, Ba 
için açıktır. llAnda yazalı olanlardan &daP' Tü•" .ası 
fazla malGma\ almak istiyenle·1itbu 


