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•-- Ferit Güven -- -- -- --Sahip ve başmuharriri ----
Kuruluş tarihı 
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Mısır kralı Fuad yattığı 
v 

agır hastalıktan kurtulamıyarak 

Habeş İmparatoru 
• • 

ve lmparatorıçe 

Bütün servetlerini 
müdafaası için 

memleketlerinin 
harcadılar 

Mısır kralı öldü 
kral ölmeden evvel göz 
yaşları arasında çocukla

rile vedalaştı 

• 

Ras Nasibu sahlıede 
Cenup cephesinde eski Osmanlı zabit
lerinin kumandasındaki mühim Habeş 
kuvvetleri büyük mukavemet gösteriyor ... 

i 
m parator elinde kalan 35 bin lirayı çocukları 
~·"" ~ Londra bankalarına gönderdi 

ıçın 

İtalyanlar şimal cephesinde hala büyük 
bir kazanç elde edemediler 

• 
\ 

Memleketini terketmeğe razı olmıyan imparatoriçe ve kızları 

( Daily Ekspres ] gazetesinin getirmişti . Habeşistanm en zengin 
Yazdığına göre, Habeş imparatoru valilerinden olan babası öldüğü za-
liaile Selasiye servetinin geri kala- man İmparatoriçeye muazzam bir 
nını Londraya naklettirmiştir. servet kalmışt;. 

35,000 Jngiliz altınına baliğ Bundan ba~ka Negüs taç gey-
olan bu serveti İmparator çocuk- diği zaman Menelik'in hazinesinden 
ları namına İngiliz bankalarına ya- bir kısmını da almıştı. 
tırmıştır. işte bu son aylar içinde, birçok 

. Harbın (ilanında İmparator ve ticari ve endüstriyel işlerde plase 
lrn.paratoriçe büyük bir servete edilmiş olan bu milyonlar eriyiverdi. 

sahipti. imparator, babası Kral Ma· İmparator, bir harp tehlikesi 
konnen'den iki milyon İngiliz lira· Habeşistanı sardığı zaman bir daki. 
lık bir servete tevarüs etmişti. ka bile tereddüt etmedi: şahsi ser-
b ·lrn.paratoriça ise evleneceği zaman vetini de memleketin müdafaasına 
ır milyon İngiliz lirası drahoma - Sonu ikirıci sahifede -

Bu ne demek? •. 
Suriye Maarif Reisi, 23 Nisan bay
ramında mektebe gitmeyen Türk 

talebeleri cezalandıracakmış ! ___ .............. -- -

Suphi Berekat : 23 nisanda kapanan çarşılardan dolayı 
bir Fransız zabitine : [ Bu halka bu kadar 

yüz veren sizsiniz iL. ] demiş .. 
dairelerinden birinin memuruna asa-1 
bi ve sert bir lisanla : 

N· Antakya : 26 (Hususi) - 23 
•san hakimiyet ve çocuk bayramı

nın az görülmüş bir şekilde ve iç
teln gelen · bir heyecanla burada na 
sı kutlandığı ve bu büyük günün 
Şerefine şehrin baştan başa kapan
dığı malumdur . 

b" Fakat her nedense bu milletin 
0 Yle bir bayram yapmasını hoş gö

renıiyen ve bütün bu şehrin kapan
~asını da kendi iddialarına uygun 

ularnayan bazı kimseler adetleri 
"e h ·1 l c ı e bu işte de yabancı parmak-
tar olduğunu işaa ve iddia etmek-
en geri durmamışlardır . 

Ezücnile, teessüfle haber aldığı-
tnıza .. b. d b · h · . gore, ır zaman an en şe n-
~ızde bulunmakta olan Meclis Rei
s~ Stıphi Berekat, bayram günü Tu
tızrn otelinde rastgeldiği Fransız 

"- Bu halka bu kadar 
yüz veren ve bu gün çar
şıların kapanmasını emre
den bizzat delege ve istih
barat zabitleridir . Biz bu-
un biliyoruz . ,, Demiştir. 

Antakya : 26 [ Hususi ] - Ha
ber aldığımıza göre, Cuma günü 
kültür reisi ve espekterinin başkan· 
Jığmda kültür dairesinde yapılan bir 
toplantıda 23 nisan günü mektebe 
gitmeyerek bayrama iştirak eden 
Türk liselilerin cezalandmlmaları 
meselesi konuşulmuş ve dün sabah 
da liseye asılan bir ilanda, bayram 

- Gerisi ikinci sahifede -

/Jiin öğlı•de11 ,,onnı ölnı 
Mu;ır krnlı birinci F'uaı 

f 

l 

Kahire: 28 (Eadyo) - Kralın 
ölümü yaklaşmıştır. 

Kral Fuat, çocuklanru bu sabah 
yanına çağırarak gözlerinden öpmüş 
ve hepsine ayrı ayn nasihatlarda bu. 
lunarak göz yaşlarile vedalaşmıştır. 

Londra : 28 {Radyo) - Neca-
şi'nin 17 yaşındaki kızı Tahay, bütün 
dünya kadınlarına bir beyanname 
neşretti. 

Bu beyannamenin meali çok acıklı 
ve aynı zamanda haklı bir hitabedir. 

Londra: 28 (Radyo) - Dessie 
nin cenubundaki motorlu İtalyan ko
luna Habeşler bir taarruz yapmış ve 
hayh zayiat verdirmişlerdir. 

.Londra: 28 (Radyo) Habeş -
İtalyan savaşının kati neticesi bu haf
ta içinde belli olacaktır. 

Brüksel : 28 (Radyo} - Hadeş 

kaynaklarından gelen bir habere gö-

re İtalyan uçakları Adisababa üze
rinde ço'k enginden adeta damlan ya
layarak uçmuş ve bunlardan birisi 
bir buçuk saat şehrin üzerinde do 
)aşmıştır. 

Uçaklar bir çok beyannameler 
atmışlardu. 

Bu beyannamelarde: Makalle, 0-
gaden, Dessie ve diğer birçok mü 
him Habeş şehirlerinin ltalyan kıta 
alan tarafından zaptedildiği ve kra 
im öldüğü yazılmaktadır. 

Diğer telgrafta ise cenup cep
hesinde Habeşler tarafından dört 

- Sonu ikinci sahifede -

Büyük bir 
şirin yeşil 

zenginliğe namzet olan 
kasabalarımızdan birisi : 

Kralın bu hastalıktan kurtulmasi 

ancak bir mucizeye bağlıdır. Osmaniyede bir kaç sene içinde 300,000 
Gerisi ikinci sahifede -

---·---1 portakal ağacı ekilmiş 
Benim Gözünılc 

Antakya ve 
İskenderunun Türklüğü 

A ntakya ve İskenderun, 
içten coşan bir heyecanla 
ana vatanın büyük bi!' gii-

nünü kutladı . Bu, kanile, duygusile, 
kültiirile Türk olan Antakya ve İs
kendcrunun ana vatana, ve mensup 
olduğu büyük Türk milletine karşı 
olan bağ ve sevgisinin bir kere daha 
tezahüründen başkn bir şey değildir. 

Biz, Antakya ve İskenderunun bu 
heyecanını son zamanlarda bazı Su
riye milliyetperver!crinin, Suriyenin 
tabii hudutlarını Toroslara kadar da
yayan glilünç, hayali iddialarına ve
rilmiş çok kati bir ccvab olarak gö
rüyoruz . 

Suriycnin istil:J;ili için yaptıgı bü
llin hareketlere, iyi bir komşu sıfatilc 
daim.1 iyi bir gözle bakıyonıı .. İstik
lali milli servetlerin en değer biçil
mezi sayan Türk milleti , başka bir 
milletin hürriyeti için yapacağı her 
hareketi sempati ile karşılar. Bu duy
gu onun mili; karakterinde en göze 
çarpacak bir vasıf halindedir. 

Yalnız, henüz imperyalist bir taz
yi1.. altında bunalmış bir vaziyette 
olan Suriye ınilliyetpcrverlerinin da
ha şimdiden gözlerini komşu millet
lerin öz topraklarına dikmesi, en ha
fif tarifiyle gülünçtür. 

Nerede kaldı ki , biz zaman ve 
icapların tesiri altında doğmuş bir 
vaziyet neticesi olarak Suriye hudut
lan içinde kalmış olan büyük bir Türk 
kütlesi ve toprağı üzerinde bir hak 
iddia edecek vaziyetteyiz . 

Verilmiş söze, atılmış imzaya olan 
hürmetimiz ve sulh davasma bağlı· 
lığımız yüziinden susmak vaziyetinde 
kalışımızdan da derin bir acı duymak 
tayız .. 

Antakya, İskenderunun anayurda 
karşı olan bağlılık tazahürlcri, bugün -
kü en mütekamil miliyet prensiple
rinin ve tarifinin de açık bir ifadesi
dir : 

"Milliyet, beraberce yaşamak ar
zusudur.,, 

NEVZAD GOVEN 

l'ulmrıda : O.smaniyede çar §t nıdde3i . 
Aşağıda : Şehrin tenviri için yakında .sularından i$ti.fade edi

lecek olan " Karaçay .• 

Gözden kaçan büyük kusurla
rımızdan birisi de doğup büyüdüğü· 
müz yuvamızdan dışarı) çıkmamak, 
dolaşmamak , güzel yurdumuzu ta
nımamaktadır . Bu hususta çok ge
riyiz . İçimizde öyle yurddaşlar var
dır ki 60 -- 70 yaşına geldiği hal
de olduğu köyünde veya kasabasın
dan dışarıyı görmemiştir . 

Yurt hakkındaki bütün bilgisi , 
köylü ise köyünün içini ve sayıları 
belli köylüsünü , şehirli ise bir kaç 
sokağını bilmekten ibarettir . Bu gi
bi adamların yurdun umumi gidişin
den , olan biten işlerden ne haberi 

olabilir ? uzak gezintileri bırakalım. 
Bir çoklarımız burnumuzun dibinde 
sayılabilecek kazalarımızı bilmezler. 

Bu gezmeyiş ve tanımayış dün 
için , yani bundan onbeş yirmi sene 
önce için doğru sayılabilir. O va
kıtlar gezme vasıtaları · bugünkü Cu
muriyet devrindeki gibi bol ve ucuz 
değildi . Fakat şimdi tren hatlarının 
güzel yurdumuzu bir örümcek ağı 
gibi ördüğü bu devirde boş ve mü
sait vakıtlardan istifade ederek ev
velcede tanıdığım Osmaniyeye git· 
tik . Güzel bir bahar ve bayram ha-

- Gerisi ikinci sahifede -

arşamba 
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5 Kuruş 

dün öldü 

Türk kuşu 

Mayısın iptidalarında 
törenle açılacak 

1 

Türk hava kurumunun şehrimiz· 
de de bir Türk kuşu şubesi açmağa 
karar verdiğini yazmıştık. 

Bu şubeye şimdiye kadar kayde
dilenlerin ~ayısı biri Bayan olmak Ü 

zere yetmiş talebeyi bulmuştur. 
Bir çok hevesli gençlerin daha 

kaydedilecekleri şüphesizdir. 

Talebe adedi istenilen · mıkdarı 
bulmuş olduğundan mektebin önü· 
müzdeki Mayısın ilk haftasında tö
renle açılacağına dair Türk hava ku
rumu merkez başkanlığından şehri
miz şubesi başkanlığına şu tel yazısı 
gönderilmiş tir. 

Türk hava kurumu şubui; 
Adana 

30 Nisanda Türk kuşu muaUim
leri, Adanaya haraket edecek ve Ma
yıs iptidasında şube törenle açıla
caktır. Talimat postadadır. 

Başbakanımız ismet lnönünün ha
va tehlikesi hakkındaki açık buyu
ruklanru yürekten dinleyen varlığile 
bu tehlikenin önüne geçmek için ha · 
miyetlerini gösteren Adanalılar, Türk 
kuşu altında memleketimize en yük
sek tayyareci yetiştireceklerine ve 
örnek olacaklanna kuşkumuz yoktur. 

Sizi görelim Adana gençleri 1.. 

Suriyede azılı bir 
katil yakalandı 

Berut: 25 [ Özel ] - Burada 
oturmakta olan Mardin iline bağlı 
Midyat ilçesinden Mehmet oğlu otuz 
beş yaşlarında Mehmet lbrahim 
adında birisi Türkiye hükumetinin 
isteği üzerine polisçe tevkif edil
miştir. 

Bu adam, 1933 yılınının kanun 
ayında memleketimizd~ sevdiği Emiş 
adındaki bir kızın kendine veril
miyerek başka bir adama verilme
sinden muğber olarak sevgilisini , 
anasını ve hemşiresini öldürmüş ve 
hududu geçerek Beruta gelmiş , yer
leşmiş, burada evlenmiş ve hatta 
iki de çocuğu olmuştur. 

Katil lbrahim , muamelesi ikmal 
edildikten sonra Türkiye hükumeti· 
ne teslim edilecektir. 

Berut 

konsoloshanemizdeki 
• 

merasını 

Berut : 24 ( Hususi ) - 23 Ni
san Milli Hakimiyet bayramı müna. 
sebetiyle Türk konsoloshanesinde 
bir kabul resmi yapılmış ve törende 
yerli ve mandater hükfunet erkanı 
hazır bulunmuştur . 

Öğleden sonra konsoloshanede 
bir çay ziyafeti de verilmiş bu zi. 
yafette bütün ecnebi hükumet kon 
soloslariyle yerli hükumet erkanı da 

bulunmuştur . 



Sahife : 2 

Suriyeli er· n çenesini 
yoran bir efine 

Osmanlı ordusuııun bıraktığı 
bir milyon altın nerede ? 

Bu sırrı yalnız bir Alman biliyormuş 
. Berut : 25 (Özel) - Burada ye

n yalnız bir Alman tarafından bel
li olduğu köylenilen bir milyon Os
manlı altın lirasının gömülü bulun
duğu kuvvetle söyleniyor . 

Buna dair gazetelerde yazılan 
yazı1arı size bildiriyorum : 

Hu servet rıerr•derı geldi ? 

l 917 yılında, Osmanlı ordusu
nun Filistinde bulunduğu sıralarda 
9şairi tatmin maksadile bunlara da
ğıtılmak üzere sandıklar içinde bir 
milyon altın lira yıldırım ordulan 
kumandanı Liman Fon Sandres Pa
şanın emrine gönderilmişti . 

. 11 Kanunuevvel 1917 yılında 
Ingilizlerin Kudüsü işgal etmeleri 
üzerine Liman Paş~. kararkabmı 
Kahireye nakletmiş ve büyük ser
yeti de beraberinde oraya getir
mişti . 

Harp bütün şiddetile devam 
ve Urban da Maan, Umman hudu
dunu geçerek Hicaz demiryo
lunu tehdit ediyordu. Şam ve 
Havranda da vaziyet kötüleşmiş 
ve Araplar da ordu aleyhinde bir 
galeyan baş göstermişti . 

Bu tehlikeli vaziyet üzerine Li
man Paşa, Berlinden talimat istemiş 
ve gelen cevapta paraların Benıt
da emin bir yere saklanması bildi
rilmiştir . 

Bu servet nereden geldi ? 

Liman Paşa bu emri alınca 
1918 yılı Mayıs ayının dördüncü gü
nü, Liman Paşa, yanına muavini 
Fon Bert, Fon Oragaym ve üç Al
man askcrile bu altın sandıklarını 

üç otomobile yükleyerek Beruta 
gelmiş ve şehirde az lbir müddet 
kaldıktan sonra askerleri bırakarak 
kendileri otomobillerle Lübnan da& -

o 

Ianna getmiş ve ertesi gün sabaha 
karşı boş otomobillerle Beruta dön-
müşlerdir . ı 

Üç Alman askeri bu sandıkla 
rın patlayıcı harp levazımı olduğunu 
zannetmişlerdir . Yalnız bunların 
içinde altın olduğunu Liman Pa
şa ile yanındaki iki zabit bilmek 
tedir . Bunlardan~ ise hayatta yal
nız Fon Bert bulunmakta ve altın
ların gömülü olduğu yeri bilmek
tedir . 

Ras Nasibu 
sahnede 

Birinci sahifeden artan -

ftalyan uçağının düşürüldüğü bildi-
riliyor. • 

Kudüs : 28 ( Radyo ) - Roy
ter ftjansı muhabiri bildiriyor : 

Cenupta Sasabana , Dagabur 
ve Dagamodi civarında ftalyanlarla 
Habeşliler arasında büyük muhare · 
beler devam etmektedir . Ras Nassi
bunun kumandasında bulunan Ha
beş kuvvetleri , bilhassa İtalyanla
rın sağ cenahına şiddetli hücumlar
da bulunmaktadırlar . Ras Nassi -
bunun ordusunda çalışan Osmanlı 
erkanı harp zabitlerinin büyük ya
rarlıklarr ve maharetleri İtalyanlara 
mühim zayiat verdirmektedir . 

Şimal cephe!>inde de kanlı muha
rebeler devam etmektedir . İ~alyan
lar , Habeş kuvvetleri üzerine zırhlı 
otomobil , tank ve tayyare sevk et· 
mekte ve bu suretle zayiat verdire
rek Adisababa yolunu açmağa ça· 
lışmaktadır1ar . 

ftalyan tayyareleri , Adisababa, 

Altunlar mt>ytlana çıkarılacak: 

Fon bert, hükümetine bu altunla
ıin çıkarılması iç.in müracaat etmiş 
tir. Alman hükümeti de, Fransız hü

küınetile muhabereye girişerek çı 
karılacak olan bu altunlardan yüzde 
37,5 şinin Almauyaya, yüzde 37,5 

şinin Fransaya ve yüzde 25 şinin de 
Fonbcrte bırakılmasma muvafakat 
edildiği takdirde hemen bu allunla

rın bulunduğu yerin gösterileceği 

bildirilmiş ve muvafakat cevab; da 
alınmıştır. 

• 
Yulwdi sarnıflflr iş bnşmda: 

lstanbulda oturan Alman Yahudi 
sarrafları bunu haber alınca F onber-

le baş vurarak müzakerelere giriş
miş ve neticede 1 934 yıLnda Ban
ger Mayer Hüğo, Lübnana gidip 
araştırmalar yapacak olan heyetin 

ilk karşılık masrafı oJarak (6750) 
mark göndermiştir. 

Mayer Hüğo, yapacağı masraf
lara karşı Almanyanın ve Fon Ber
tin his.sesine düşecek olan paradan 

bir mikdar hisse alacaktır. Bunun 
için de bir mukavelename imzalan
mıştır. 

Mukaı•ı>lename bouluyor: 

Almanyaya hükümeti bir Alma· , . 
run bir Yahudi ile mukavelename im- j 
zalayaınıyacağını ileri sürerek muka 

veleyi bozmuştur. Bunun üzerine 
Bangcr Mayer Hi.iğo, Ren eyaletinde
ki Dövisbuğ şehrindeki mahkemeye 

baş vurarak 6750 markın iadesile 
mukaveledeki madde mucibince ken 
disine tazminat verilmesin! istemiştir. 

Mahkeme: 15 Nisanda verdiği 
bir kararla bir Almanın bir Yahudi 
ile mukavelename yapamıyacağını 

ve önceden verilen 6750 liranın Ban· 
gere her ay yüz mark verilmek sure
tile ödenmesini bildirmiştir. 

Şimdi. Fon Bertin bir Alman 
grubile birleşerek bu azim serveti 
meydana çıkarması beklenmektedir. 

Berut gazeteleri, Fon Bertin Al 
man hükümetini ortaya karıştırma 

dan Lübnana gelerek doğnıdan doğ
ruya Fransa hiikümetile temas ede
rek daha karlı çıksa iyi değil mi su
alını sormaktadırlar. 

Tür.k Kuşuna 
yazılanlara 

Türk kuşuna yazılan 
Bayan ve Bayların he
men Adana Türk hava 
kurumu şubesine müra- ' 
caat ederek muamelele- ! 
rini ikmal ettirmeleri la- 1 

zımdır.6772 1-3 

---..------------
üzerinde uçarak beyannameler at
mışlardır . Bu beyannamelerde : 
italyan kuvvetlerine bi.itiin Habeşis· 
tan kuwctlerinin bozularak teslim 
oldukları, İtalyan kuvvetlerinin par 
tahta 70 mil mesafeye kadar yak
laşıp. bir kaç giine kadar bura.sını 
da zaptedecekleri , daha fazla kan 
dökülmemesi için kendilerine mede
niyet, refah getirecek olan İtalyan
lara mukavemet etmeemleri bildiril
mektedir . 

Türksözü 

Osmaniye 300,000 
portakal ağacı 

ekilmiş. 
- Birinci sahifaden artau -

vası içinde trenimiz iki buçuk saat 
sonra bizi Osmaniye istasyonunda 
bıraktı . Hava güzeldi . İstasyonla 
şehir arasındaki tahminen bir kilo 
metroluk ve iki tarafı akasya ağaç
lariyle süslenmiş yolu yaya yürüdük. 
Geçtiğimiz yerlerdeki istasyonlar 
gibi şehirde bu büyük gün şerefine 
bayraklarımızla süslenmiş. halk yur 
dun her köşesinde olduğu gibi 23 
Nisan bayramını sevinçle kutlula-
makta ... j 

Dün bir vilayet : merkezi bugün , 
de Seyhan vilayetinin tren hattı üze-1 
riude bol ve akar sulu , portakal ve ı 
diğer meyveli meyvesiz ağaçlarla l 
dolu , yem yeşil bir kazası olan Os
maniye ; ilk bakışta arkasına dü
şürdüğü gavur dağlarının bir parça
siyle , bol , sık yelT\ yeşil ağaçlariy
le, akışlarındaki şırılbsı insana neşe 
veren bol sulariyle ve ötede bu ta
bii güzelliklere karışan portakal 
çiçeklerinin tatlı kokusiyle birden
bire insanı · kendisine doğru çekiyor. 

Yemekten sonra şehri geziyoruz. 
Osmaniye , daha önceki gelişimden 
beri epeyce değişmiş , epeyce gü
zelleşmiş . Bütün bu değişmeler , bu 
güzelleşmcler hep , hep , on onbeş 
yıllık Cumuriyet devrinde olmuştur. 

Anlatıyorlar : 
- Bayım , bin yaşasın Cumu- ' 

riyetimiz .. Ne idi o günler ? değil 

geceleri , gündüzleri bile iki saatlik 
yere kazasız gidip gelmek zordu .. 

Şu gördüğünüz gavur dağlan , , 
bir zamanlar hırsız ve 'şkiya yata- ' 
ğı idi. Canımız gibi mabmız ve 
hayvanlarımızda tam bir emniyet 
altında değildi . Şimdi .. çok şükür .. 
Çok rahatız . • Her şeyimiz emni
yette .. Şu son senelerde rahatımızı 
bozacak ufacık bir şey yok .. 

a 

Viliyet ve kaza adları 
için yeni bir kanun projesi hazırlandı 

Vilayetler idaresi kanununun 2 yahut vilayet merkezinin veya adı-
ve 71 inci maddelerinin değiştiril · run değiştirilmesi devlet şurasının 
mcsi hakkındaki layihayı hükumet mütalaası alınarak kanunla yapıla-
Kamutaya vermiştir', Hi.lkiimet layi- caktır. Kaza teşkili, kaldmlması ve 
hanın hazırlanması sebeblerini es- bir kazanın bir vilayetten başka bir 
babı mucibede şöyle izah etmekte viM:yete bağlanması vilayet idare he-
dir : yeti ve umumi meclisinin mütalaası 

"Her hangi bir sebeb ve müla · alındıktan sonra yine kanunla yapı-
haza ile değiştirilmesi gereken vila- lacaktır . 
yet, kaza, nahiye ve köy adlan için Vilayet sınırlarının, kaza merkez 
yapılacak muamele hakkında idari sınırlarının ve adlarının değiştiril-
mevzuatta bir kayıt yok-tur. Türk mesi, nahiye teşkili veya kaldırılma 
harsına ve kültürüne aykırı ve ya- sı ve bunların merkez ve sınırlarının 
hancılık ifade eden köy adlariyle değiştirilmesi, bir kazadan başka 
birbirine benzer isim taşımalarından bir kazaya bağlanması alakadar vi-
dolayı ferd ve devlet işlerinde bir layet idare heyetinin karan ve Cum-
takım yanlışlıklar ve geçimsizJiklere hur Reisinin tasdikiyle olacaktır . 
yol aç.tığından bunun önünü almak Nahiye ve köy adlannın değişti 1 

için vilayetler idaresi kanununda de-

1 

frilmesi, yeniden köy teşkili, köyle 1 
ğlşiklik yapılması lüzumlu görül- rin birleştirilmesi, aynlmasl veya bir l 
müştür . nahiyeden başka bir nahiyeye bağ· ı 

Layihanın ihtiva ettiği esaslara lanması vilayet umumi idare heyeti 
göre : ve umumi meclislerinin mütalaasi a-

Vilayel teşkili veya mevcud vi lındıktan sonra iç Bakanlık tarafın 
!ayetlerden birisinin kaldmlması ve dan yapılabilecektir . 

:ı. w 

Şehir Meclisi 
Dün son toplantısını 

yaparak dağıldı 

Şehir Meclisi; dün öğleden son
ra saat 15 te Reis Turhan Berikerin 
başkanlığında toplannuştır . 

Geçen toplantmın zabıt özü 
okunarak aynen kabul edilmiş ve 
bundan sonra gündelikte bulunan 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde, tarife encümeni
nin mazbatası idi. Okunarak aynen 
kabul edildi. 

İkinci madde, bütçe encümeni
nin belediye sıhhiye kadrosuna 40 
lira asli maaşlı bir doktor tahsisatı
nın ilavesiyle cenaze arabaları satın 

Şehrimizdeki 

Borsa hareketleri 
Şehrimiz borsasındaki alım sa· 

tım hareketleri henüz normal bir 
haddedir, 

Piyasa parlağı pamuk 33, - 34 
kapı mah 35-36 ve piyasa temizi de 
30 - 32,5 arasında satılmaktadır. 

Yapağı olım satımma gelince : 
59 - 60 arasında satılan yapa

ğm isteklisi pek fazladır. Buna kar
şı satıcı pek azdır. 

I İş bankası Müdürü 

Osmaniye iktisadi bakımdan 

bir çok kazalarımızdan ileridedir . 
Burasınm en mühim• ve karakteris· 
tik vasfı ; portakalcılıktır . Anlat 
tıklarına göre halk portakalcılığa 
ve bahçeciliğ·e fevkalade ehemmiyet 
vererek çalışıyor . Bir çok boş ve 
insan gvzü ve insan emeği verilme
m iş topraklar imar ediliyor . 1 alınmasına dair konulan tahsisata 

ait idi . Bu da aynen kabul edildi . Taşlık diye burun kıvırarak gö· 
rülüp geçilen yerlerde yeni yeni yu
valar kuruluyor , halkın çalışkan 

kolu , parmakları taşlan seçiyor , 
istikameti meçhul bol sulardan bir 1 

kısmını bu toprak parçasından geçi· 
rerek portakal dikiyor . İnsan bu 
işleri bizzat görünce sevinç duyu
yor. 

Mersin lş bankası mıntıka mü
dür muavinliğinden şehrimiz İşban
kası müdürlüğüne tayin edilen En
ver, dün şehrimize gelmiş ve işine 
başlamışbr. 

Şu dört beş yıl içinde Osmani
yede dikilen portakal agacı 300.000 
dir . 

Bir kısmı şimdi mahsul vermek

~e. olan bir kısmı da şu bir iki sene ı 
ıçınde verecek olan bu kıymetli a
ğaçların Osmaniyeye getirecegi pa- 1 

ra ve serveti düşlinürsek hem bu hal· ı 
kı candan takdir ederiz, hem de 
yurd namına sevinç duyarız . 

istedik ki: bu portakal merke
zine gelmişken bir az alalım. Cevap 
verdiler : 

- Yok . kalmadı . 
Buna şaştık. nasıl olur ? dedik. 

Fakat sebebini anlayınca hak ver
dik. Yeni yapılan demir yolları ev 
velce çok kıymetsiz sayılan bu mah
sulu şimdi çok kıymetlendirmiş . 
Söylediklerine göre daha portakal 
yeti~meden, yem ye~ilken agaç üze
rinde satılıyormuş. Urfa, Aymtap, 
Malatya gibi yerlerden gelen tüc
carlar, ova mahsulünden, pekmez 
ve digcr mal getirüp tamamen mu
badcle elmişler . . . 

Osmaniyede yeni bir sanat iler
liyor. El dokuma tezkahlannın sa
yısı gittikçe artıyor. Ve bu gidişle 
bu işler bir kaç ser.eye kadar çok 
ileri gideceği umuluyor. Şimdilik sa
yı 60 kadardır . 

Osmaniyede yeni doğan sanat 

Reis Turhan Beriker, bütçe mü
zakeresinin tamam olduğunu ve oku
nacak bazı temenni istida ve takrir
leri bulunduğunu söylemiştir. 

Azadan Nuri Aksağın, günde
likte bulunan maddelerin , toplantı
dau birkaç gün önce üyelere dağı
tılması hakkındaki temennisiyle Re
is Turhan Berikerin yaz müddetini 
geçirmek üzere iki ay izin verjlme
sine dair olan temenni kabul edildi. 

Reis Turhan Beriker; günde
likte müzakere edilecek başka mad
delerin bulunmadığını ve nisan top
lantısına son verdiğini söylemiş ve 
üyeler dağılmıştır. 

Ceyhan malmüdürü 
Ceyhan malrnüdiirü Said, Mali

ye vekaletince Ilgın malmüdürlügü
ne tayin edilmiştir . 

" Tan ,,arkadaşımız 

İstanbnlda çıkan " Tan ,, arka
daşımız iki yaşma' basmıştır. Muvaf
fakıyetli neşriyatında devamını dile-
rız. 

ve iktisadi hareketler arasmda eski
den çok ileri gitmiş, fakat bugün -
kü adı adeta silinmiş İpek böcekci
liğini de teessürle anmak lazımdır . 
Bir zamanlar memlekete eyi para 
getiren ve halkının çok meşğul ol-
duğu bu iş muhtelif sebeblerle şim-
di sönmüş gibidir . 1 

Şimdi gortakalcıJık, memlekete 
esaslı bir gelir kaynağı olmuştur . 

S. GOL 

Dört beş sendenberi Mersin mu
hitine ve piyasasına kendini sevdir
meğe muvaffak olan bu değerli ar
kadaşımızın aynı sevgi ve muvaffa
kiyeti bu yeni vazifesinde de kaza
nacağına eminız, kendilerini kutlarız. 

---········---
Mısır kralı öldü 

- Birinci sahifeden artan -

Kahire: 28 (Radyo) - Kral Fu.I 
at bu gün öğleden sonra vefat et
miştir. 

Kahire: 28 (Radyo) - Kralın 
cenaze töreni perşenbe günü (yann) 
yapılacaktır.' 

Mısırda üç gün matem tutulacak 
ve bu üç gün 4zarfında camilerde, 
medreselerde öllinün ruhuna kuran 
lar okunacaktır. 

Londra: 28 (Radyo) - Yeni 
Kral Faruk, yarın saat onbirde Ka
hireye gitmek üzere trenle Londra
dan ayrılacak ve perşenbe günü Ka-! 
hirede yapılacacak olan cenaze tö
reninde bulunacaktır. 

Londra: 28 (Radyo) Mısır kralı 
birinci F uadın ölümü burada büyük 
birteessür uyandırmıştır. Bütün ga
gazeteler kralın memleketine yaptı-

ğı büyük hizmetlerden sıtayişle bahset· 
mektc ve Mısır milletini uğradıkları 
bu büyük felaketten dolayı taziye 
etmektedirler. 

Kralın ölüm haberi saat onbeşte 
haber alınmıştır . Matem alameti 
olmak üzere saat beşe kadar hiç bir 
tarafta muzika ve çalğı çalınma

mıştır. 
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Türk bayrağı 

Kannn projesi kamutay 
ruznamesine alındı 

Türk bayrağı kanun layihası 
biliye ve Milli Müdafaa encümeJ 
rinden geçerek Kamutay ruzna~ 
sine alınmıştır. 

Dahiliye ve Milli müdafaa en 
menleri Türk bayrağına layık ol 
ğu yüksek şerefin verilmesi 
rekli olan büyük ehemmiyetin 
yerde bir disiplin altında aynı tı 
ve sistemde olması için hazırlafl 
bu layihayı esas itibariyle kabul 
mişler yalnız Milli Müdafaa e~ 
meni şeklin tedarikinpe zorluk ol 
sa en büyük mülkiye memuruJ e 
izniyle rengi al olmak üzere ba 
ğın başka bir kumaştan yapıla~ t 

mesi kaydını layihaya ilave etr! 
ve bayrak tedarikinde yurddaşın 
rardan korunması için de karı~ l 
vasfa uygun bayrak tedariki Dl~ 
detini bir seneye çıkarmıştır. 

Habeş imparatort fı 
ve imparatoriçe r~ 

k 
- Birinci sahifeden artan - f 

harcayarak malik olduğu milyonll k 
silaha, mühimmata sarf etti . y 

Bizzat İmparatoriçe de kend~ d 
ait olan serveti kıt'alarm geydi 
lip yedirilmesine sarfetmekte tere 
düt etmedi . l 

imparatorun da, lmparatori( z· 
nin de bütün bu fedakarlıklarır 
büyük bir zaferle mükafatlanacs e 
na umudları büyüktü . 

Fakat bütün imanlarına ra~ 
hezimet, bu büyük yürekli ve fed t 
kar insan]arı sarsmakta gecikmed J 
Şimdi onların derin endişelerind 
birisi de çocuklarının istikbalini t h 
min etmektir, 

imparatorun kararı kat'idir. [)il 

manlarının eline düşmektense kerr n 
öldürmeyi tercih etmektedir. a 

İmparatoriçe'ye gelince, Neg v 
büyük bir israrla kendisinin dı' nı 
çocuğunu da alarak lngiltere &' 
gitmesini istemektedir. 

Fakat imparatoriçe , bu .ana ~ lo 
dar kocasının bu teklifini şay/b 
takdir bir enerjiyle reddetmiştir . v 

Denilebilir ki , İmparator arl di 
iflas etmiştir. Ve hadisata bakılı(.So 
yakında ülkesini terkederken cc~llı 
de beş parası bulunmıyacaklır. 

Belki de bu haldır ki; İtalftl' 
kıt' ~la~ının süratla ilerlemesini ter11tbs 
etmışlır. 

Bu ne demek?.:; 
d 

- Birinci sahifeden artan - rn 
günü mektebe gelme) ip me~rii t 
mazeret göstermiyenlcrin yapılaCJit 
tahkikat neticesinde önayak old~sl 
lan anlaşılacak olanların şiddeth-ı. 
cezalandırılacakları bildirilmiştir. 

"Yeni Gün,, gazetesi bu mestlı 
hakkında şunları yazmaktadır: tip 

Milli bir bayramını kutla111f"e 
İçin bir gün mektebi terkeden ık 
}ebeden nasıl meşru bir mazef"" 
istenebileceğini ve mektebe dev~ 
etmemek ıçin de böyle bir maze~ll 
bulunup bulunamıyacağını müsts~P 
Türk harsının inkişafını taahh e 
eden devlet mümessilleriyle Tli 
kültür başkanlarına sormak ı;esj 
öğrenmek istiyoruz ~k 

Türk liselilerinnin bir Türk bayttür 
mma iştirakleri affedilemez ve dnı 1 

zasız bırakılamaz bir cüriiir 
gibi asabiyetle haykıranlar arası\ 
da , milli heyecanın ve milli h3 as 
ların ne demek olduğunu, Tli' 
liselilerin de bir Türk bayrarııl 
iştirakten geri kalam1yacaklar1~ 
mertçe söyleyenin de bir Frail; 
muallimi olduğunu ögrenerek şa 
kınlıklar içinde kalıyor, bir taraft 
siyasi Fransız milletine has ve ge~ 
hürriyetperverliğini takdirle düşlil" 
rek digcr taraftan yine bir F r~ 
zın nezaretinde bulunan bir külttı 
müessesesi içinde cereyan eden ~ 
hadise karşısında hayretlerimizi f 
leyemiyoruz . 
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1 Türk tababeti hakkında Gayri menkul malların açık artırma ilanı 

Adana birinci icra dairesinden: 

ry 
ısı 

ne~ 

Sovyet ilim adamlarının düşünceleri 
Mirze Çelebi mahallesinden E

mir oğlu Süleymanın Riza ve Hüs
niye Melege olan borcundan dolayı 
aşağıda hudutları ve evsafı yazılı 
gayri menkullerden hissesine düşen 
miktarı açık artırma ile paraya çev
rilecektir . 

ııaP 
b Moskova - Son günlerde, ya- ı 

en• ancı memleketlerle kültür. mü
ol' ıı~sebetleri cemiyetinin tertip ettiği 1 

~ır .. ilmi müsamerede söz alan pro
rı 1 esor Danişevski, Profesör Burdanko 

tı ~e prof~sör Lurya, altıncı Türk tıp 
laP ~ııgresınde Sovyet delegelerinin fa

~ul ~~_l"eti hakkında izahat vermişler ve 
en• urk tababetinin bugünkü önemli 
o~ vaziyeti üzerinde bilhassa tevekkuf 
ru~ etmişlerdir. 

pa\ Profesör Danişevski, Türk top
ıl~ raklarına ilk ayak bastıkları Clakika
e daıı itibaren Sovyet delegelerinin 
ıııı karşılaştıkları samimi dostluk ve an
t.an~ ~Şma havasını tebarüz ettirmiş ve 
ııı unun, Türkiye - Sovyetler birliği 

arası tıp işbirliği için atılan ilk adımı 
- ' ~e derece kuvvetli bir hale sokmak 
ı fl ~satını vermiş olduğunu kaydeyle

mıştir. 

~e . Bundan sonra, Türkiye cümhu
'l'ıyetinin her türlü milli ekonomi ve 

>-- ~ült_ür alanlarındaki büyük yapıcı 
l k~alıyetini anlatan profesör Danişevs

>n 
1 ı, rııilll sıhhat koruma alanındaki 

ndi ~üb_e~ gayretler hakkında ezcümle 

d. erıııştir ki· 
Y' ı .. . . ' 
ere 1 .. fü T ~rkıye de bu alanda bilhassa, 

I ı 5 ıle, sıtma ve sıcak memleket
)ri( ~rh hastalıklarıyle, romatizma ile, 

zu re - h arır .. v ı astalıklarla ve trahom ile 
ca. ~ucadele teşkilatına çok büyük bir 

e erıırııiyet verilmektedir. 
ğ'ı!l Kronik romatizma ile zehirleyici 
fe ~addeler İstimali ihtisası, altıncı türk 
~eo ~p kongresinde bilhassa üzerinde 
jnd Urulan meselelerdendir. 

T" k 11i 1 h . ur doktorlarının bu meseleler 
ze1rıııdeki cidden dikkata değer ra

[)ii por arı, Türk doktorlarının çok geniş 
ıceıı' nazari bir bilgiyi haiz olduklarını ve 

ayıı, zamanda hastalıkların tedavisi 
k$ ve kUnik metodlar hakkında en yeni 
de metodlarla mücehhez bulunduklarını 

~re göstermiştir. 
Sovyetler birliği tıp aleminin me

a ~ ~odl~rına gelince, vakıa romatizma 
ayl ahsınde bazı Sovyet alimlerininin 
r. ~~rdikleri neticeler mevzuubahis e 
art ılrııiş ise de bu ilim adamlarının en 
.ıJırson Çalışmaları Türkiyede az bilin
cerlııektedir. 

· . Sovretler birliği delegeleri, gez· 
aly.rııış ve tetkik etmiş oldukları tıp mü

eı1'~5~5eleri arasında, teknik malzemesi 1 

ha ılımından Avrupanın bu alandaki 
) er ~~ . 

S 
• ~·&ı en iyi rmüessesesi ile aynı 

• evıy d · 
d -~ e bulunanjve model bir tarz 

.__ rıı ~- Vlicuda getirilmiş olan pek çok 

t uessesele .. .. l d' u r gormuş er ır. 

]aor tüIA~karadaki hastane, sıhhat ens
Jd~l 1 en, sağLk bakanlığının enstitüleri, 
del~~~nbul hastanesi ve daha bir çok 
tir· ~sseseler bu nevidendir. 
~es<'t rofesör Danişevski bundan sonra 

ıp t d. 
.ı e rısatını mevzuubahis etmiş ve ue ... · . 

arııı "dŞtir ki: 

~n t d Kemmiyet bakımından doktor 
~ze/a roları umum nufusunun ihtiyacına 
evpul tanı tekabül edecek dereceyi 
ıze il rııamış olmakla keraber, Türkiye 
sta.r/d~edrisatı çok yüksek bir derece- 1 
~hb e ır. 

Tiif İstanbul u- . . . f k"l 
ıes· b nıversıtesı tıp a u -

k :ek b ~ bakımdan model teşkil edile-

yıtı.ı" .. 1r haldedir. Bilhassa Morfoloji 
a rsuleri b. . . 
>e C'tıı .

1 
. ' ırıncı sınıf teknik levazı-

ürİi~t ıhe, ııısan üzerinde büyük bir te 
•ası asıl etmektedir. 

eden müesseseler arasında, fstanbul
daki hastabakıcı hemşireler mekte 
bini de ayrıca kaydetmek lazımdır. 

Moskova banyolar ve sağLk is 
tasyonları merkez enstitüsü direktö
rü olan profesör Danişevski, ayrica, 
Türkiyenin banyolarından da bahset- ' 
miş ve bunların gerek keyfiyet ge
rek kemmiyet bakımından zenginli-
ğini tebarüz ettirmiştir. j 

Nihayet Prfesör Danişevski, Tür
kiye - Sovyetler tıp işbirliğinin in
kişaf ve tarsıynine temas ederek bu 
maksat için Ankara ve lstanbula ı 
gönderilmekte olan iki tıp kütüpha
nesinden başka, Türkiyenin bütün 
tıp müesseselerine de ayrıca ve mun
tazam surette Sovyet tıp mecmua
larının irsaline başlanacağını bildir
miştir. Bundan başka Sovyetler Bir
liği ilim Akademisi tarafından neş· 
redilmekte olan ilim mecmuasına 
Türkçe ve Rusça olarak b:r tıp kıs
mı ilavesine çalışılmaktadır. Ayrıca 
Sovyet ilim adamları, Türk doktor· 
!arının çalışmaları ve aldıkları neti
celer hakkında Sovyet mecmuaların
da izahat v ~receklerdir . 

Profesör Danişevskiden sonra 
söz alan Rrofesör Operatör Burden
ko, Türkiyede tıp ilim müessesele
rinin yüksek derecelerini mevzuuba
his etmiş ve demiştir ki : 

Yalnız, İstanbul Tıp Fakültesi 
nın yenileştirilmesi, bu fakültenin 
en yeni ve en eyi Avrupa levazımı 

ile techizi, ihtisas için Avrupaya 
muntazaman talebe gönderilmesi, 
Türkiye Cumhuriyetinin milli sıhhat 

1 koruma işlerine verdiği çok büyük 

ve kıymetli ehemmiyeti göstermeğe ı 
kafidir. Başlarında yü,ksek kültürlü 
ilim adamlarının bulunduğu her tür- ı 
lü Türk tıp müesseselerini bizzat ve 
yakından tanımış olmakla Sovyet 1 
delegeleri, yeni Türkiyede ilmi te 
rakkilerin ne derece seri bir surette 
inkişaf etmekte olduğuna kanaat ge
tirmişlerdir . 

Profesör Burdenko, ayrıca, ge
rek Sovyet delegelerine gösterilen 
yüksek Türk misafirperverliğinden 1 

ve gerek bilhassa kendi son çalış- j 
malarının Türk operatörleri arasın - 1 

da yayılmış olmasından dolayı Tür ! 
kiye Cümhuriyeti Sağlık Bakanlığı
na ve Türk tıp alemine teşekkür ve 
minnettarlığını bildirmiş ve kendi 
son eserinin Türkçeye çevrilerek ba 
sılacağını haber vermiştir . 

Profesör Lurya ise tıbbi çalış · 
malar için de her türlü lüzumlu un- 1 

surların bulunduğu Ankara Hastane· 
si hakkında rapor vermiştir . 

Profesör Lurya ayrıca İstanbul
da yeni kurulmakta olan Radyoloji 
Enstitüsünden de bahsetmiş ve: bu 
müessese pek yakında muhakkak 
surette kendi geniş sahasında Av· / 
rupanın en mühim tıp merkezlerin 1 

den biri olacaktır, demiştir · 1 

No : 590 
Tarihi ; Mart 325 
Mevkii : Çal 
Cinsi : Tarla 
Dönümü: 55 
Sahipleri : Emir oğlu Süleyman 

ve Şaban ve Recep bini Salih ve 
hilal oğlu Kamil . 

Hududu : Doğusu dere B. Nazlı 
oğulları P. Emir oğlu Ali bini Ha
san K. tarikiam 

Kıymeti : Dönümü 8 
No: 596 
Tarihi : Mart 325 
Mevkii : Çal 
Cinsi : Tar la 
Dönümü: 5 
Sahipleri : Çiflik, harap bir fu_ 

run bir taş içinde su kuyusu yıkıl
mış iki kapılı ahır enkazı taş; ve 
üstte harap iki oda ve altta harap 
5 mağazayı şamil bir çiflik damı. 

Sahipleri Emir oğulları Süley
man ve Şaban ve Recep bini Salih 
ve Emir oğlu Kamil bini Bilal . 

Hududu : D. tarik B. Artin ağa 
P. tarik K. keza 

Kıymeti : Tarlanın dönümü 8 li-
ra içindeki çiflik 400 liradır 

No: 597 
Tarihi : Mart 325 
Mevkii: Çal 
Cinci : Tarla 
Dönümü: 60 
Sahipleri : Emir oğulları Süley

man ve Şaban ve Recep bini Sa 
lih ve Emir oğlu Kamil bini Bi
lal . 

Hududu : D. Artin ağa B. vakıf 
taşları sınırı P. dere K. tarik 

Kıymeti : 8 lira . 
No : 487 ·· 490 
Tarihi: K. Sani 326 
Mekii : Camili 
Cinsi : Tarla 
Dönümü : 65 Dö. şimdi 157 Oö. 
Sahipleri : Tarlanın 65 hissede 

10 hissesi Süleyman ve Şaban ve 
Recep ve 10 hissesi Emir oğlu Bi
lal ve 10 hissesi Salih oğlu Şaban 
ve 35 hissesi Ali bini Hüseyin ve 
Süleyman bini Salih 

Hududu : D. Kamil bini Bilal 
tarlası B. vakıf sınırı P. Osman tar
lası K. tarikiam. 

Kıymeti : Dö. 8 lira 
No : 488-491 
Tarihi : K. Sani 326 
Mevkii: Camili 
Cinsi : Tarla 
Dönümü : 130 dönüm şimdi 405 

dönüm . 
Sahipleri : Tarlanın 130 hissede 

20 hissesi Süleyman ve Şaban ve 
40 hissesi Emir oğlu Bilal ve Sa
lih oğlu Şaban ve 70 hissesi Ali 
bini Hasan ve Süleyman bini Sa 
lih . 

Hududu : D. Kamil tarlası ve ı 
yol B. vakıf sınırı P. yol k. şif. 

Kıymeti : Dö. 8 !ıra , 
No: 489-492-533-534 
Tarihi : Nisan 932 
Mevkii :Camili 
Cinsi : Tarla 
Dönümü : 200 şimdi 212 dö

nüm. 

Profesör Lurya Ankaradaki Zi
raat Enstitülerinin çok mükemmel 
vaziyetinden ve başardığı büyük iş
lerden de bahsetmiş _v':. ~ihayet Tür-

1 kiye ve Sovyetler bırlıgı tıp_ adam · • 
!arı arasındaki münasebetlerın daha 
ziyade sıklaştırılmasının iki memle
ket için de çok menfaatli olacağ'.nı 
bildirerek sözlerine nihayet vermış· 

Sahipleri : Tarlanın 3 de 1 his
sesi Süleyman ve Şaban ve Recep 

ı ve iki hissesi Emir oğlu Salih oğ
lu Süleyman ve Mehmed Hasut 
oğullarından Ahmed oğlu Yusuf. 

tir . 
1ıslıa Sovyet delegeleri üzerinde bil -
Tii' ssa çok mükemmel bir tesir hasıl I 
nıır 

!:~-~~~!!!!!!~"~!!!'.!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~ 
Hududu : D. tarik B. vakıf taş

laır sıntrıve Emir oğlu Süleyman 
P. tarik K. Abdi oğlu ve Kürtler ta
riki . 

~s: 

aft' 
gel' 
şiiıi 
>aJlı 

~it• 

~JI ~ 
~j gı 

1 Mayıs Cuma akşamı 

Kıymeti : Dö. 8 lira . 
No: 67 
Tarihi : K. Sani 926 
Nevkii : Camili 
Cinci : Tarla 

SiLAH BAŞINA 
6778 

L 

Dönümü : 83 dö. 532 arşın şim
di 152 dönüm . 

Sahipleri : Tarlanın 3 de bir his-: 

sesi Salih oğulları Şaban ve Recep 
ve Bilal oğulları Salih ve Yusuf ve 
vehbi ve bir hissesi Salih oğulları 
Süleyman ve Recep ve Şaban . 

Hududu: D. Dere B. P. Salih ve 
Bilal tarlaları K. Meryem iken Rüs
tem vereseleri tarlası . 

Kıymeti: Dö. 8 lira. 
No: 12 
Tarihi : 1 Eyliil 334 
Mevkii : Camili 
Cinsi : Tarla 
Dönümü : 70 
Sahipleri : Tarlanın 70 hissede 

25 sehimi Süleyman oğlu Abdülla
tif ve Reeep bini Emir oğlu Salih 
ve Salih oğlu Süleyman ve 20 his
sesi Ali oğlü Bilal 25 sehimi Salih 
oğulları Şaban ve Bilal oğlu Sa
lih . 

Hududu : D. mukaddem Zühre 
elyevm Davut ağalar B. Davut P. 
Garip oğlu Ahmed tarlaları K. ta- \ 
rikiam · 

Kıymeti : Dö, 8 lira 
No : 319 
Tarihi : Mart 328 
No: 16 
Tarihi : Ağustos 933 
Mevkii : Camili 
Cinsi : Tarla 
Dönümü : 166 D. 1067 arşın 

şimdi 305 dönüm . 
Sahipleri : Tarlanın yarısı Sü

leyman Şaban ve Recep ve diğer 
yarısı ibrahiın oğulları Mehmed ve 
İsa ve Yasin . 

Hududu : D. sahibi senet Hasan 
evlatları B. Hasan evlatları P. Ab
di oğlu caddesi K. Rüstem tar
lası . 

Kıymeti : D. 8 lira . 
No: 320 
Tarihi : Mart 328 
No : 15 
Tarihi: Ağustos 933 
Mı-vkii : Camili 
Cinsi : Tarla 
Dönümü : 166 Dö. 1076 arşın 

şimdi 305 dönüm . 
Sahipleri : Tarlanın yarısı Süley

man ve Şaban ve Recep ve diğer 
ğer yarısı İbrahim oğulları Meh
med ve İsa ve Yasin . 

Hududu : D. dere B. Salih ve Bi
lal tarlası P. Abdi oğln caddesi 
K. Hasan evlatları . 

Kıymeti : Dö. 8 lira . 
N. =603 
Tarihi : 325 
Mevkii: Çal 
Cinsi : tarlanın nısfı 
Dönümü: 25 
Tarlanın nısfı 
Tarlanın vaziyeti : 
25 dönümlü tarlanın içinde bir 

kapulu üstü ve duvarı yıkılmış ha
rap bir ma1'aza ve buna amut ve o 
muttasıl bir kapulu bir ahur ve keza 
ittisalinde iki kabulu bir abur mev
cut olup çiflik önünde bir kör kuyu 
vardır. 

Hududu : Emir oğlu Ali garben 
vekıf taşları sınırı şimalen tarik ce
nuben Emir oğulları . 

Kıymetı : tarlanın dönümü 20 lira 
ve çiflik binası da 600 liradır . 

No. : 98 
Tarihi : T. evvel 335 
Mevkii : Camili 
Dönümü: 10 
Hududu : D. Şaban ve Recep ve 

Abdullatif batısı Ahmet tarlaları 
P. İzzet oğlu Ahmet K. tariki anı . 

Kıymeti : dö. 8 lira 
Tarlanın tamamı : Salih oğlu Sü

leyman. 
Birinci artırma 3 6, 936 Çarşam-

ba günü saat 10 darı 12 ye · 1 
İkinci artırma 19 6 986 Cuma 

günü saat 10 dan 12 ye bu günde 
de kanuni kıymeti bulamazsa 2280 
No. kanun ahkamı tatbik olunur . 

1 - İşbu gayri menkul artırma 
şartnamesi tarihinden itibaren nu· 
mara ile Adana birinci icra dairesi
nin muayyen numarasında herkesin 
görebilmesi için açıktır . ilanda ya
zıli olanlardan fazla malumat almak 
mak isteyenler işbu şartnameye ve 
dosya numarasiyle memuriyetimize 
müracaat etmelidir . 

2 - Artırmaya iştirak için yu
karıda yazılı kıymetin °;0 7 ,5 nisbe. 

Sahife : 3 
- -

Asri sinemada 
29 Nisan çarşamba akşamından itibaren 

Blanche montel-Georges Manloy 
gibi iki büyük 

Esrarengiz hane 
artistin temsili 

Esrar, muamma, aşk , heyecanla dolu bir film 

İlave: ( Pate ) Jurnal en yeni dünya 
havadisi 

Bugün gündüz iki buçukta umuma tenzilatlı matine 

Türkçe 

ÇELUSKiN 
Pek yakında: 

Ramon Nuvaro 
Nil şarkısı 6774 

1 TAN Sinemasında 1 

1
---- Burı/;§<lnl 

Sayın halkımıza çok güzel ve zengin bir film taktim ediyor 
Filmlerine hasret kaldığınız Ateşin yıldız 

(Bebe Daniels) 
tarafından temsil edilen kısmen renkli çok güzel Rumba ve F okusturot 
]arla süslenmiş nefis Mandolin ve Kitaraların iştirakile vücuda 

getirilmiş bir aşk ve temaşa ziyafeti 

' ' Diksiana ,, 
isimli filmi mutlaka görünüz memnun kalacaksınız 

bugün saat 2,30 da iki film birden 

(Aşkım günahımdır) 
( Korkunç suvari ) 

Pek yakında : 
Mevsimin en korkunç filmi: SINGAPUR KORSANLAR! 6775 

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

Alsaray sinemasında 
bu akşam 

iki büyük 

1 

8,30 

fim 
da 

birden 

Kız kadın olunca 
Mümessili: Şen ve güzel Yıldız 

Maryon Davis 
2 

Umumi istek u2erme 

(Ateş Kraliçesi) 
Tiirkçe heyecanlı film 

film Tenzilatlı matine iki birden 
Gelecek program 

Silah başına 
6769 

-. ''~ r~---· ~·--' ---'--· -·• . .-,"·---------.----.:; 
tinde pey veya milli bir bankanın 

teminat mektubu tevdi edilecektir . 1 

122 

/o 7 5 ini bulmaz veya satış isteye
nin alacağına rüçhani olan diğer ala
caklıler bulunup ta bedel bunlarıu 
o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklılarının mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın taahhndü 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 1 

diğer alakadarların ve İştirak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki \ 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tari
hinden itibaren 20 gün içinde evra
kı müsbiteleriyle birlikte memuriye
timire bildirmeleri icap eder . Aksi 
halde hakları tapu siciliyle sabit ol
madıkça satış bedelini payfaşırıasın 
dan hariç kalırlar . 

baki kalmak üzere artırma 15 gün 

daha temdit ve 15 inci günü ayni sa
atte yapılacak bu günde "" 75 ini 
bulmazsa 2280 numaralı kanun ah-i kamı tatbik olunacaktır . Artırmada 

4 Gösterilen günde artırma-
ya İştirak edenler artırma şartna
mesiui okumuş ve lüzumlu malumat 
almış ve bunları tamamen kabul et
miş ad ve itibar olunur . 

5 - Tayin edilen zamanda gay
ri menkul 3 defa bağırıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 

ı 
bedeli satış isteyenın alacağına rüç
hani olan diğer alacaklıların gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazlaya çıkmak şartile 
an çok artırana ihale edilir . Böyle 
bir bedel elde edilmezse ihale ya
;ıpılmaz A satış talebi düşer . 

9 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya veri
len mühlet içinde parayı veı mezse 
ihale kararı f esholuııarak kendisin-



Sahife : 4 Türksözü 29 Nisan 1936 

Adana Borsası Muameleleri 
BELEDiYE iLANLARI 

Gayri menkul malların açık artırma ilanı 1 
Oğullan Şaban Ve Recep Ve bl.lal ,

1 
Adana 1 inci icra memurluğundan: 1 
~N~ 935-227 ~llanSalihve~~fve~r~hmi ~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~ 

Saulan Mikdar -C1NSJ Eıı a1. En çol Mirza çelebi mahallesinden Emir hilal oğlu SaJih ve Yusuf ve Vehbi 

1'_---;::K~•..:...P_•m_a_ı ~p_a_m_u_k __ 
1
_:::;5,75 3~ s. Kilo oğullarından Salih oğlu Recep ve ve bir hissesi Salih oğullan Süley-

Piyasa parlaı?ı •. 33 Şabanın Rima ve Hüsniye meleke man ve Recep ve Şaban. 

1_,P_iy'"-11-ııa;--ı,._m_ı_:r.ı_· _:..•·:...__ __ -3-1 --- 32,"50-- ı olan borcundan dolayı aşağıda hu Hududu: D. dere b. P. Salih ve 
Janf' 1 •----- ı- ---- ---------• ' dut ve evsafı yazılı aayri menkulle . hilal tarlaları k. Meryem iken Rüs-
bne lJ e rin borçlular hissesine düşen mik· tem vereseleri tarlası 
J!:bpr,.,. 
K ı,.vıaru I tan açık artırma ile paraya çevrile- D. 8 lira 

cektir . No: 43 
Y A P A (; J No. 590 44 

ffrvnE ~--=------------• ~· h 1----ı 1----------• tarihi : Mart 325 tarihi: şubat 336 
ı--L-"_,. ______ _ı ____ ..,:____ 1 mevkii: Çal mevkii: çal 

\ 1 (,, 1 r 1 cinsi : tarla cinsi: tarla 
Eksprt>a 1 -- ---=---------

1--:-Ja-n-:.-~------ - ~ ---------•! dönümü: 55 33 dö. şimdi 
_)_,_·r_ıı_··.,,·',,,._•·.,_ın_ı_ık~.,~-1-- ---------- 1 sahipleri: Emir oğlu Süleyman 35 dönüm 1 

•. .. f'oh ıırulıık.. j :t2.> ----- ı ve Şaban ve Recep bini Salih ve Bi-, tarlanın 5 te iki hissesine Ali oğ-
H ı ı ~ U B A ·ı 1 lal oğlu Kamil lu bilil ve Salih oğlu Recep ve iki 1 

Bn!rl11v K ılırııo 
Ynli -

., Mt>rılDflt> 

Arpa 
Faımlya 

Yulaf 
JJeııce 

4,90-- - ---------· 

1 

ı 

Hududu : doğusu dere B. Nazlı hissesi Hasan çavuş oğlu Recep ve ı 
oğulJarı P. Emir oğlu Ali bini Hasan bir sehmi Ahmet ı 
K. tarikıam. hududu: D. tarikiam. b. p. vakıf 

kıymeti : dö. 8 lira. taşlan sırun K. tarikiam. 
No : 597 dö. 8 lira 
tarihi: mart 325 No. 12 

tarihi : Eyhil 334 
Mevkii : Camili 

-------· ı 
ıı Kett"D tohumu 

M~rciwek 

mevkii : çal 
cinsi : tarla 
dönümü: 60 Cinsi : tarla 

70 dönüm 11 :1 ·--~-•8-•m __________ _.:l~l-8~----'-------~---I=------------~= ·-lJ N 

1
_·_•_q __ ~_11_ıi_h ________ 

1
_~oo _____________ _ 

725 ---- ----------
il 
~~ 
i l = ;; ••• ,. 

ö l'O -Dilz kırma •• - >-•-------------- - -- -----
:ı2 :::: ~· nııı " • 

1 Sahipleri: Emir oğullan Süley
man ve şaban ve Recep bini Salih 

! ve Emir oğlu Kamil bini Bilal 

1 

hududu: D. Artin ağa b. vakıf 
, taşlan sının p. dere k. tarik. 

kıymeti: dö. 8 lira 

tarlanın 70 hissede 25 sehmi 

g:_§ -.-•• -.-Cuuılıurnt"I- ~ -800 
~ ~ ~ -.-... ----.-. ------•-755 

~ v' 1'uz krııı_ııı_..;..;..'---~~---- -

----· ı No: 487 
- -- ·----------- 490 

Süleyman oğlu Abdullatif ve Recep 
bini Emir oğlu Salih. ve salih oğlu 
Süleyman ve 20 hissesi Ali oğlu bi· 
lal ve 25 sehmi Salih oğullan şaban 
ve hilal oğlu Salih. 

Hududu: D. mukaddem Zühre el
yevm Davut ağalar b. Davut P.Garip 
oğlu Ahmet tarlaları K. tarikiam. 

dö. 8 lira 

Alf.ı •• ' ____________ ..;.;_.,....~~~~~~----~--------------
Li \ ı rpul Telgraftan 

28 I 4 I 1936 
K uı hı> o \ t· P .. , tt 

İŞ BarıL:ıızııııi.ırı ılırııııı ~ı ır. 
Peu 

ti .. ~,, 1 6 58 --;L;;-i_re_ı ______ . _ _ıo J- _ 
r--------- Rayşmıuk l 117 

~'""- \ ıtııdi 6 21 --- -r----------ı---:::-·ı-=-=- Frank··1' rnmı•L •• 
'J .. ııınıııı \adeti 6 021 Sterlin ··111!!"""·· -62'2 __ _ 

ltır•ı '"'"r 
1
5
1 

ı 
5
1
2
9 1__,,D,,...o_l_ar_··.t\_ı_ıı_.-ı_ık_:,_ .. -._ .• -:===ı~l24 ~ 92 

Nt"vlork Frank "ıııvıı.ıc.. 2 

----------------- - - --::.-..~----·---------...-------

SAYIN HALKIMIZA 

Sanayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca tekdir edilen· Sovyct Rusya 
fabrikalarının son model yaptığı kapalı bütün di ·liler yağ içinde dönen 
saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ma-

kineler ve yedek parçalan dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çaı ır · makina1arı Tırmıklar o~ preseleri Pul
varizatörler bütün Anadoluda kullanılan ve ç k bii) i k bir söhrct 

kazancm ' e ~ ütlerinizden en temiz yağ çıkann ı ulian şlı ve sağlam 

olan Süt n. akinalanmız çifçilerimizin çoktanbe ·· l;eklcınektc olduk

lcırı halis çelikten yapılmış Ot kazmalanm z sen model zar"f ve • • 
şık Dikiş makinalarımız gelmiştir . Fiatlar Rekabet ka 

bul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 

Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecektir . 

Deposu Adanada Osmanlı bankası aliında 

Şubeleri Mersin Ceyhan 1 
34 

-------------------~ 
6579 

1 Heyecan, dehşet, korku bütün 

ı 

1 

1 

den evvel en çok yüksek teklifte 
bulunan kimse arzetmiş olduğu be
delle almağa razı olursa ona razı 

olmaz veya bulunmazsa hemen 15 

gün müddetle artırmaya çıkarılıp 
en çok artırana ihale edilir . İki iha
le arasındaki fark ve geçen günler 

1 bunlan 

1 Singapur korsanları 1 

için °/0 5 ten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme ha
cet kabnamaksızın memuriyetimizce 1

1 
alıcıdan taqsil olunur . 133 . 

f simli müheyyiç filmde buluna- : 

caksınız 

6776 

ışbu ilan ve gösterilen artırma şart
namesi dairesinde 'atılacağı ilan 
oJunur. 

1 

1 

tarihi : K. sani 326 
mevkii : camili 
cinsi : tarla 
döniimü: 65 
şimdi 157 dö. 
tarlanın: 65 hissede 10 hissesi Sü

leyman ve Şaban ve Recep 10 his· 
sesi Emir oğlu Bilal ve 10 hissesi 
Salih oılu şaban ve 35 hissesi Ali 
bini Hüseyin ve Süleyman bini Salih 

Hududu: D. Kamil bini Bilal tar
lası b. vakıf sının P. osman tarlası 
K. tarikiam ve Arap lbrahim tarlası. 

dönümü : 8 lira 
No: 488 

491 
tarihi: k. sani 326 
mevkii: Camili 
Cinsi : tarla 
130 dö. şimdi 

405 dönüm 
tarlanın : 130 hissede 20 hissesi 

Süleyman ve şaban ve 40 hissesi 
Emir oğlu hilal ve Salih oğlu şaban 
ve 70 hissesi Ali bini Hasan ve Sü
leyman bini Salih. 

Hududu: D. Kamil tarlası ve yol 
b. vakıf sının P. yol K. şif. 

kıymeti: dö. 8 lira 
· No: 489 

492 
533 
534 

tarihi: Nisan 932 
mevkii : Camili 
Cinsi : tarla 
200 dö. şimdi 

212 dö. 
tarla:ıın 3 tc bir hissesi Siiley· 

ımm ve şaban ve Recep ve iki his
sesi Emir oğlu Salih oğlu Süleyman 
ve Mehmet hasut oğullarından Ah 
met oğlu yusuf. 

hududu: D. tarik b. vakıf taşlar 
sının ve Emir oğlu Süleyman P.tarik 
K. Abdi oğlu ve kürtler tariki. 

dö: 8 lira 
No:61 

tarihi: K. evvel 335 
mevkii : Camili 
cinsi: tarla 
60 dönüm 
Sahipleri : Salih oğullan şaban 

ve Recep Süleyman oğlu Abdullatif. 
Hududu: D. Vatf a b. Süleyman 

P. Arap oğlu Ahmet tarlası K. ta 
rikiam. 

dö. 8 lira 
No: 67 
tarihi : K. sani 926 
mevkii : Camili 
Cinsi : tarla 
83 dö. 532 arşın 
şimdi 152 dö. 

No: 319 
16 

Tarihi : Mart 328 
Ağustos : 933 

Mevkii : Camili 
Cinsi : tarla 
166 dö. 1067 arşın 
şimdi 305 dönüm 
Tarlanın yansı Süleyman ve Şa

ban ve Recep ve diğer yansı lbra
him oğullan Mehmet ve lsa ve Yasin 

Hududu: D. sahibi senet Hasan 
evlatlan b. hasan evlatları. P. Abdi 
oğlu caddesi. K. Rüstem tarlası. 

Dö: 8 lira 
No. 320 mart 328 

15 Ağustos 933 
Mevkii: Camili 
Cinsi : tarla 
166 dö. 1076 arşın 

şimdi 305 dö. 
Tarlanın yansı Süleyman ve Şa· 

ban ve Recep ve diğer yansı ibra· 
him oğulları Mehmet ve lsa ve Yasin 1 

Hududu : D. dere b. Salih ve 
Bilal tarlası P. Abdi oğlu caddesi 
K. Hasan evlatları. 

Dö. 8 lira 
Birinci artırma 3-6-936 çar· 

şamba günü saat 10 dan 12 ye 
ikinci arbrma 19-6-936 cuma 

günü saat 1 O dan 12 ye bu giinde 
de kanuni kıymeti bulmazsa 2280 
~o. hı kanun ahkamı talik edilecek j 
tır . I 

1- iş bu gayri menkulün artırma 1 

şartnamesi tarihinden itibaren 1 
numara ile icra dai- 1 

resının muayyen numara!ında her
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 

dosya numarasile memuriyetimizc 
müracaat etmelidir. 

2- Arbnnaya iştirak için ~ 
karda yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 nis
betinde pey akçasile ve ya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

1 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alikadarlann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklanru hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialannı işbu ilin tari
hinden itibaren 20 gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte meuıuri 
mize bildirmeleri icap eder . Aksi 
halde haklan tapu s'icilile sabit ol 
madıkça sabş bedelinin paylaşma- 1 
sından hariç kalırlar. 

Sebze halindeki dükkanlar icara veriliyor 
Sebze halindeki mevcut 46 sebzeci ve bakkal dükkinlan ve kapı .. 

rindeki bir adet kahvehane ayn, ayn açık artırma ile bir sene müdd 
kiraya verilecektir. 

ihale 7 Mayıs 936 perşembe günü saat on beşte belediye daimi e 
meni odasında yapılacakbr. istekliler her zaman belediye hesap işle:n. .. 
şartnameyi görebilirler. 6721 21 - 25 - 29-4 

5370 281 

SOCONY -

Gaz 
Müstahsilitı 

: Develi 
Benzin 
Mazot 

: Kanadlı atlı 
: Socony - V acum 

Makine yağı : Ejderli 
Gargoil - Mobiloil 

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederi 
Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servis teşkilibmızla he 

man hizmetinize amadeyiz . 6457 

Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
3-7- 10-14-17-21-24-29 

okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunlan tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya sabş is
tiyenin alacağına rüçhani olan diger 
alacaklılar bulunup da bedel bunla
nn o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklannın mecmuundan fazlaya 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arhrma 15 ğün 
daha temdit ve 1.S ci günü ayni sa
atta yapılacak artırmada bedeli satış 
istiyenin alacağına rüçhani olan di
ger alacaklılann o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklan mecmuun
dan fazlaya çıkmak şartile, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz . Ve 
satış talebi düşer. 

6 Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
karan fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz , veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmaya çıkanlıp en çok artırana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki fark 
ve geçen günler için yüzde beşten 
hesap olunacak faiz ve diger zarar
lar aynca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce ahadan tahsil olu· 
nur. Madde (133) 

Gayri menkullerin yukarıda gös· 
terilen tan1ünde icra 
memurluğu odasında işbu ilin ve 
gösterilen artırma .şartnamesi daire
sinde satılacağı ilin olunur.6768 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapı civannda 

Halk eczanedir 

Teşekkür 

Baldızım Eminenin doğuill · . 
sında hayatını kurtaran çocuk 
tahassısı Lokman Bedriye al 
şekkürlerimi sunanın . 

Türksözü m 
c 

c. - ___________ ...., 
Diş tabibi Hü 
Selanik bankası karş 

-
Bulunmuş olduı:_u sey 

dönmüş ve hastalannı kabul 
lamıştır . 67 47 4 

Teşekkür 
Kain validem Güllü ile 

!arım Haydar ve Dursunun 
lrklannı tqhis ve tedavi hu 
büyük bir maharet ve hazak 
termek suretile hayatlannı 
Osmaniye ilçesi belediye 
Bay Esbaba borçlu olduğuıP il 

kürlerimi sayın gazetenizle 

6773 
Osmaniyede 

Ba.şçaVUf 
AHMET DiN 

Korsanlann hayatı , cenklt 
vqlan, bin bir macera 

SeDenin en heyecanla 

Singapur kor 
6777 ----------- ------~ 

Umumi neşriyat mü 

Celal Bayer Yukarıda gösteri] en tarihte Ada - 1 

na birinci icra memurlugu odasında 1 6770 tarlanın 3 te bir hissesi Salih 
4 -- Gösterilen gün,c!e a.rttrmaya / 

iştirak edenler artırma şartnamesini ._ ___________ __ 


