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Büyük Şef Yılbaşını ısta b 
Atatürk Suriyeli pr~pagandacılar 

1 . 1 

~tanbulu şeref
.. ndirdi yılba
ını Arasla bir
likte geçirdi 

Binbir dolapla imzalattıkları ve sahte 1 

I imzalar dolu mazbatada neler yazdılar 

İstanbul: 1 [Radyo]
) - 31 Kanunuevvel 

1 

Şam : [ Hususi muhabirimizden J 
- Suriyeli prop~gandacıların An 
takya livasında halka imzalatıp Ak
vam cemiyetine göndermek üzere 
F ransanın Suriye Ali Komiserliğine ı 
tevdi ettikleri mazbata hulasası şu
dur : 

ecesi iiçe çeyrek ka- ( 20 Teşrinevvel 1921 tar'hinde 

An karadan hareket bilmediğimiz sebeplerle Türkiye ve 
il A Fransa arasında akdedilmiş olan An 
!-'en · tatürk buraya J k d kara muahedesile Fransa s en e· 
ıuvasalet buyurmuş run livasında idari mali bir takım 
e vapurdan çıkan imtiyazat tanımış ve şimdiye kadar 

bu imtiyazat tatbik edilmişti . 
lariciye Vekilimiz 1 Bu muahede Türkiyenin Antak-

'evfık Rüştü Arasla ya işlerine müdahalesine vesile ya· 

b k pıldı . Halbuki Araplar kendi kan-

nun iştirakile 1920 de 
Türklere karşı ihtilal 

mıntıkamız 

çıkarmıştı . 

1928 cemiyeti tesisiyesinde Sunye 

birliğinden sayılmıştı . 

lskenderun sancağının Suriyeye 
irtibatı yalnız etnoğrafık değildir 
aynı zamrnda iktisaden bağlılı~ı 

vardır. Harep mıntıkasının ticareti 
o yoldan işler. Eğer burası ayrılırsa 

Halep iktisadiyatı boğulur. lskende· 

run ile Antakya da Payas ve Dört .. 
yol gibi kalır. 

Filistin e 
Kudüs • 1 [ Radyo ) - lngiliz 

tahkikat komisyonu 10 Kanunusani· 
de işini bitirecek ve 17 kanunusani
de Filistini terk edecekt r. Heyet 
dott be~ gün kadarda Kal>ıredc 
kalacaktır. 

Kudüs : l [Rr.dyo] - Son gıin· 
lerpe vukııa gelen çok şıddetli ve 
kotkuoç fırtınaların bilhassa porla· 1 

kal mahsulü üzeıinde büyük tahıi· 
b;:t yapmıştır. salahiyettar ıııakam
la•ın söylediğine göre ihraç edile
celc olan bir milyon sandıktan fazla 
portakal mahvolmuştur. 

Bulgar -Yugoslav 

Dostluk paktının imza 
lanacağı doğru 

da geçirdiler 
Antepliler kurtuluş bayramlarını 
coşkun tezahurat içinde kutluladılar 
• • 

r;aziantebin Kıırtulıış Yıldüniimündeki mtrasimde" 

Gazi Antep '. 1 ( Husu;i ) -15 coşkun te~ahurat)içinde kutlulanllllf 
inci kurtuluş bayramı, havanın karlı ve merasime bütün askeri kıtalar 
ve yağmurlu olmasına rağmen pek mektebliler, cemiyet ve teşekküller· 

Nevzad GOven ------

binlerce yurtdaş iştirak etmiştir. 
Gece büyük bir fener alayı ter

tip olunmuş ve Halkevi tarafından 
büyük bir müsamere verilmiş, bu 
esnada kurtuluşumuza dair olan pi· 
yes oynanmıştır. ra er par otelinde !arını Fransız kanile beraber akıta-

...___.lbaşını beraber ge-_, rak buralan müdafaa etmişti. 
irmişlerdir, ,/-· . ,. ( Mazbata burada Kilikyaya da 

/ J tecavüz ediyor ) 1918 ve Hannano-

Türki yenin son mütaleası Halk 
fırkasının (Misakı milli) istine isnat 
ediyor. Bu misakta cenup hududu 

Tartusriyak ve Kerkük olarak gös
terilmiştir. O zaman Antakya, Is· 

kenderun Alevi!. r mıntıkası, Hama 
Humus Fırat, Elcezire ve Musul 
Türklerin hükmüne girmek lazım 
gelir. 

Belgrad : 1 (Radyo) - Bu ak
şam Bulgar - Yugoslav dostluk 
paktının imzalanacağını bildiren bir 
tebliğ neşredilmiştir , 

ÇangSu 
~~~~~~~~~~~~---

'

Sancakta "Alevi akalliye-' taki Alev!ler öz ve halis Türkturler . 
Tarihin ve ilmın bugün artık kat'iyet• 

ti,, diye bir şey yoktur le ortaya çıkardığı bu hakikııt ancak 
hususi maksatlarla inkAr edıle bilir. 

pa~yada iki taraf ta 1 

büyük taarruza 
hazırlanıyor 

siler yanlışlıkla 
>n Üç tayyare ile 

7 s kişi öldü 83 

kendi hatlarını 
bombaladılar. 
yaralı var 

lladridi tahrip eden hükumetçilermiş 
CIL!~?orı : 1 ( Radyo ) - Asiler 

rı '.n elektrik fabrikalarının hii 
n tçıler ta f j . . I v. e . ra ın ın tahrıp edıldı· 

ş hrın ~,ll yiiden karanlık
< ılJı"ın 1 ·ı·•· 6 1 >, t...ııraı ~ktedir • 

V .ıLuısiya . 1 ( R d ) " 
ıl lıu .. . . a yo -- ua') 

;ru:ı U~rlııı ve P.ırı., ı·l,ıl~r.ı ı 
ırarak fsµany .. ·ıı·· .. l il• . . aya g-oııu u gom c· 
-rne~ıııı hükumetleıine bildirme

ni ricı etmişti- • 

Maddd : 1 ( R ıJyo ) - 13 ii~i 
)ı~rP ya,!ışlıkla kendi hatlarını 1 

k ardırnaıı etmiş ve 75 kişi öldü· I 
e 83 kişi yarala.ııış!ır . 

Madrid : 1 ( rad10 ) - Hüku 
Cı>plıcleriııd• bıiviik hazırlıkhr 

~ ~~~~· lıı: defa, ıhtilali kökün-
ınege aznıctıniştir. 

Lizbon· 1 ( d ) · ra yo Frmıko 
hetleri 25 000 k' . 
:ı • • ışı ile takviye 
ıınuş tir. 

1 V.ılansiya: 1 ( Rad}·o ) - H" 
hı·ı 1 il· 

tr..!-..1" • Yapı acak büyük taarruz için 
r lertilıatı alnıış ve hazır bu 

- llJyor. 

Mddrid . ı ( R d 
32 1 . .' a. yo ) Bugün 

ngılız ve dığer milletlere 

nsup 30. ecnebi lngiliz ~efaretha. 
• ılnınddelaleti ile Madridi terk et-
ış er ır . 1 

üdü B ı 
ayon : 1 ( Radyo) - Maruf j 

panyol kadın komünı'st f' P 
ş~ ı asyo- ı 

ıatb.ı-

narya son muharebelerdea birinde 
öhn1:i\'tür . 

Evladını denize 
ataı1 genç kadın 

Henüz bir aylık ola;ı j 
ya~r..ıcuk boğulup öldi.i 1 

lrnıir [Hususi Muhalıirimizdeıı) -
Karşıyaka iskelesine! ·ıı v a p u r a 
biııdi 1dcn sonra bir aylı:.: çocuğunu 
öldürmek içın denize atan Eskişe
hirli Sadık kızı Ayşe hakkında sor· 

gu hakimliğince yapılmakta olnn tah· 
kikat bitmiş, çocuğunu öld-ren ana, 
ağırceza mahkıoıııesine verilmiştir . 

Vak'a 14 Ağustos tarihinde 61· 
muştu . lj 

Sökede oturan Ayşe, kimsesiz· 
dir ve çocuğunu çocuk yu~sıııa ver· ı 

ınek •İçin Sökeden lzmire gelmiş, ı 
Karşıyakaya gi~_erck çocuk_ ~uvası 

1 
müdürlüğüne muracaat etmıştı . 

Ayşenin maksadı, çocuğunu yu- 1 

vaya vererek bir yere hizmetçi ola 
rak girmekti . 1 

Kucağında çocuğu olduğundan 
hiç bir yere giremiyor ve çalışamı

yordu . 
Çocuğu Galip adında birile gay

ri meşru münasebetten elde et. 

mişti . 

( Gerisi dördüncü sayfada ) 

Türkiye Arapların hesabına eski 
imparatorluklarını tesis etmiş olur. 

Türkiye yalnız Antakyadaki 

On seneye mahkum oldu 
f kat yılbaşı dolayısile 

affedildi 
Nankin ( Çin ) 1 Radyo ) - As

ken mahkeme huzuruna çıkan asi 
kuıııandan Çang Su on sene hapse 
mahkum olmuş fakat yeni sene do
layısiyle affedilmiştir . 

Çang Su medeni hukuktan mah. 

Türklüğü düşünmeyor o misakı ta

kip ediyor. Muamele Balkanlardan 

gelen Türklere yapılan gibi değildir. 

Sancakdan yüzlerce genci celbedip 

tedris ve talim ettikten sonra San· 
cağa geri gönderiyor. 

rumdur . 

ly ılbaşı Piyangosu 
Biz Sancağın Araplığı:ıı müdafaa 1 Ta 1 • t 

ediyoruz ve Akvam cemiyetinin ada- 111 1 S e 
Jetine v~ Fransanın sadakatine iti· 1 ı· çe r•ı de 
mad edıyoruz. ) 1 

5on zamanlarda Sancakta bulunan 

Mand • otoritesinin ortaya attığı ıra· 
rip iddia nazarı dikkatimizi celp et
mektedir. 

Antakya ve lskendcrunda "Ale
vi ., adı ile anılan kütlenin Arap ca
miasına dahil insanlar olduğu iddıası .. 

Bu manevranın hedefi gayet açık 
ve o derecede de gülünçtür. 

Suriye ve portparolu olan Fran-

1 
sanın böyle bir iddi•yı ortaya atmak· 
ta takip ellikleri emel , evvela San
caktaki kahir Türk ekseriyetini azalt-• 
mak ve burada hukuku aranacak ve ' 
binnctice müdahaleye vesile olacak 
bir ekalliyet icat etmek .. 

Şurasını derhal söyleyelim ki , 
yeni bir politika taktiği ile Arap ca
miasına karışdırılmak istenen Sancak-

Şimdiye kadar Suriye Arapları 
tarafından hakaretle görülen ve dai
ma yabancı bir kitle telAkkf edilıııış 
olan Alevileri bir kaç hafta ı nğt 
Araplaştırıvermck ancak teli · 
karşılanacak bir politika illi 
liğidit . 

Milletler Sosyeıcsı 
Sancat a&dcrilen t hkiY 
nin bu kadar basit bir l 
ğın arkasından hakikatı 
güçlük çekeceğini hiç 
ruz . 

Ve biz, Aleviler de 
halde Antakya ve lı 
kahir Türk ekseriyetinlı --"u 

miye~ck kadar . kuvvetli olan ha .. 
varlıklarını her an ispat edeceklerine 
de eminiz . 

Burada fırsat düşmüşken, son za
manlarda Suriye matbuatının ortaya 
allığı ikinci bir manasızlığa da ce 
vap vermeyi ~ünasip görüyoruz . 

Bazı Surıye gazeteleri, sancak 
meselesinin halli için en münasir. 
ş_ekl '.n. Kılık yada b~lunan A.ap eka • 
lıyetı ıle sancak turklerin n ·mübade
lesi olacaıtını ıleri süri.p duruyorlar. 

Evela, bu komşu ıneslekda.~larımız kafa
IJr~nın i.~ıde , • .ınu iyice yerleştirmelı
d.-' ·r Kı; Kıl,kyad .. <ır"p ekalliyeh 
dıye bir şey mevcut değıldır. 

F.ğ ı hu.ıunla ıçımızde y şa} n 
'~ s~..!ecc , dl.ırıoııı baıjınd.ı bir 
" ıı aF .. keJ,,, e. ı bulun ıı }Utddaş· 
IM""·'Z kast •dılı} orsa, bundan daha 
l>~yı.;k b .. ı-clı ld n ilmi l>ir g 
o.an1aı. 

1 
• 

asırlarrlanben yan }ana yaşadı 
ğımı2, ııkan, tarılıen 'l'urk oldukları 
sabıt bulunan ve bunu bı2zat ~ endı-
!erı de bas bas bağıran • ırkda 
la•ı:ı:m s~ ıye [, a:bualının dıl 
lamıvacağr kacfar hiıktur. 1 

Sonr surıyelı arkada ıarı. 
bugiınk. ınilıl\et prensıple;inden .. 
ııabe. len olmadı ı anlaşılıyor. 

Bor ınsanı b.• millete bağlıvan 
en ıı: uhım un~ur o , nsanın o kUtl 
ılc "Beraber yuşaınnk .. ıçın du~du 
ğu arzudl!r. Kan, dıl ve tarıh hep 
bundan sonra gelmesi !hım olan un
surlardır. Bu rrzu samimi oldukça ve 
ispat cdilnıış bulundukça o fert o 
millellcndır. Bu kaideyi olduğu gıbi 
kütlelere de tatbik etmek lazımdır . 

. işte bunu~ içindir ki Kilikyada 
bır arap ekallıyetı yoktur . Çiınku 
Surıye matbuatının araptır diye ıftira 
ettiği bu yurddaşlarımız asırlardanbe
ri _bizimle beraberce yaşamış ve en 
zarf , en kara günlerim·zde , bizimle 

1 beraber.yaşamak arzusunu izhar et
mişlerdir • 

Bugün Antakya ve lskenderunda 
hulunan Turklerin , Alevilerin Surıye• 
den ayrı yaşam k arzusunu izhar et· 
meleri ve her ne bahasına clursa ol
sun bu arzuyu tatmine ahı etmıf ol
maları da yukarıda soyledijtimıa pren· 
sipin bir tecelliainden başka bir ş~ 
defildir . 



... 

• 

Sebil<- : 4 

1 
Bu sene, ihracat mallarımızın 

( kinci sayfadan arlan) vakit ve zamaniln sevkedilmedi"i 
kral VI inci Corç aşkını uzım müd. ıs hakkında sık sık şikayetlere tesadüf 
det kalbinde saklamıştır. edilmektedir. Bilhassa Karadeniz 

Bu tereddüde sebep var mıydı? limanlarından mal sevkeden ihra-
y oktu. Çünkü, Eliz;, bet lskoçyanın 1 h catcı ar er zaman vapur bulama· 
en eski ailelerinden birinin kızı idi. maktan şikayetçıdirler. 
Bovves Lyon ailesi asırlardanberi V 1 1 apursuz uğun muhtelif seber-
ngiliz krallığına büyük hizmetler leri vardır : 
etmiş ve kanın~ hanedan kanı karış- Denizyc.lları idaresi eldeki vapur 
ınış bulunuyordu. larile kapotaj hatlarımız nakliyat 

Bir müddet evvel Prens Henri ihtiyacını ançak karşılıyabi'diği için 
l.skoçyaya gelmiş ve Boves Lyonşa· hariç postalar için vapur ayırama· 
losuna misafir olmuştu . maktadır. lstanbul limanından ecne-

• 2 - ilanlar için 
caal edilmelidir . 

ıdareye 

~---~~~~~--J 
Bu şato, lskoçyanın en meşhur bi vapurlara aktarma edilecek mal· 

şatosudur ve şöhreti biraz korku- farın muhtelif J~ limanlarımızda ı va 
ludur , purlarımızla nzkli işi de mevcut 

1 
Satılık ev ve arsa ı 

1 

1 

Çünkü Glamis şatosu perili bir vesaitin kifafayetsizliği ve bazı müş-
şato sayılırdı ve odada ela bir takım küller yüzünden ma .lup intizamla 
hayallerin dolaştığı söylenirdi . yapılmamaktadır. Ocnizyolları ida· 

Fakat, Prens Henri bu perili şa· resinin vapurları Karadenizin yukarı 
todı Elizabetle beraber bulunmak- iskelelerinden dahili ticarete müte-
tan korkmadı , allik mallarla koyun na~ !ettiği için \ 

Gündüzleri şato civarında, ge- ambarlarında ihracat eşyamıza kafi ı 
celeri şatoda dolaşan ' belki peri yer kalmamaktadır. Vapurlar am-

Ölü avukat B. Saide ait Reşa
diye mahallesinde 54 no. ve Emirler 
nıahall.:sinde 35 numaralı iki eviyle 
Yılanlı mevkiinde 1303 arşınlık arsa 
pazarlık suretile satı!ıktır. Taliplerin 
bdın ceza evi karşısındaki 35 mı 1 

maralı eve müracaatları ilan olunur. ı 

7672 4 - 5 . 1 g a. 

1 
ler değil. onların gölgeleri idi .. barlarını yalnız ihracat mallarına 1 

Onların aşk maceralarının ilk t h · tt'kl · d d 
h 

a sıs e ı erı za:nan a iğer tüc. --------------
saf alan da bu şatonun dekorları carlar şikayet etmektedirler. ihracat 
arasında çevrildi .. 1 mallarımızın Karadeniz limanların-

ngiliz sarayında Prens Henrinin d 1 b l T 
k 

'lk an stan u a ürk şileblerile nakli 
llf ııu ı fark eden valide Kraliçe ı · d 
M ( M 

ışi e şu noktadan mümkün olama· 
ery eri ) oldu . 

Adana Ziraat Bankasın
dan: 

Oğl maktadır. Mevcut bir nizamnameve 
unun sevdiği kızı o da çok 1 · 1 b • 

b 
göre, şi e !erimiz limanlarımız ara· B k M ' eğeniyordu . an aıııızca, ersin, Tarsus, Si-

ç 
.. k" El b ,1, sıncla ancak bir cins eşyayı nakle- lılke çifçil,.ri için tohunıluk Klev· 
un u, . iza et, ona göre bu debilmektcclir. 

günkü kızlardan değildi • Yani ken lam! çiğiıli ııılibayaa edılecektir. 
d,

·
51

• t ı· 
1 

b 
1 

lskell'lerde her zaman fazla ıııik- Satmak · t' l Ik· · K. ne am ge ın o a i ecek bir kız. ıs ıyen ~r ıncı anun 
dı . . tarda mal birikmt>diği için bir cins 936 { 6,7 vr 8 ) inci çarşamba,per-

Valde kraliçe oğlunun Öğrendiği ' ı şya için bir vapur tahriki masraf şembe ve cuma gunleri öğlede!' <n• ı ~e 
aşkını bir gün krala açtı. Kral da noktasından kabı! olmamaktadır. ra saat 14 den 16 v• ı . [ 
muvafakat ediyordu . Türk şilebleri son aylar içinde 1 bulun'!<;1ıı . gümrük res- l . """: \ 

Artık mesele i ğ 
11 

. Tuna da, Sovvet limarıl • • t h c::ı;~ Kadar borsada 

b ki 
y o u .arınııı aç. ! yada r0I· .m yılbaşı yortusu mının ha müracaatları . 

nıasını e emeden keııdılerı ortaya : d k b' r . .., ... K eyete 

k 
.ııerın e ortaya çı an para ır re- "u,,.. .. 

•imaya arar verdiler . k 1 t arında ve ltal-.. .. or o muş ur . , · · ... 
Çunku, Prens Henri B' · . K" 1-uksek navlunlar buldukla· '!el . .. ırıncı :\"J" 1 

.. au~n son cı ... zıara du ted~· rı ic;in büyük şileblcrimizin hemen 1 b;lkı ana hJdeler ta:ıı~men ı · \ kaffesi hariçdc çalışmaktadır. Diğer 1 Kürek Mahküııılarının leci haya· 
1 

tı .t~enr cepheye ç_ kıl,t Çoı.;uklu· \ leri de dahilde kömür nakliyatı an- tını gösteren harikulade bir fılm 
_., ~rııu kazanan .lrrce sükuti idi ı laşmalarile bağlanmış bulundukların p 

ni ·b•r .. zaman san,bası . ~na aşkından dan ihracat mallarımıza dahilden va- \ r anga .. \ 
Bu mucade~eler kt>ndısı açmıtacak· ı pur tedariki mümkün olamamakta-

7681 2-5 

~

yardımlar · 1 

~u 
l 

SAHiP ve 'B 

Kurulu 

l K!nunus 

BirF 
ıansa, 

tün va 
ğı Tür 

ansa i\e 
Lore 

Memleketimizi 
nuhtelif gazete! 
.si hakkında ço 
ı makaleler ya 
Jhsız muharri~i 

:Tribune des N 
l gelen sayısı 

yazısını aynen 
Lozan muahe 

a,3 ) ~rlt mes ! 
"ndan kati ol 
Buna ınüspe 
yoruz ; o za 
ulduğu şekli 

.,......,....,:...11 \etlerinin Tü 

hakimiyetle 
tatürk Türkiy 
likran dolayı 
id 9lamaz· . 

• DAoA 
BiRiKTiREN 

, DAJ.-IAT. ~Di;Q 

Türkler bi. 
kkülüne u 

~ ' 
r vatan sa 
maktadır . 

d" .._.t~ 1 dı . ----- - ------
16 son Kanun 1923 de Y ork du • ; 

kası ile Led i Elizabetin evlenmeleri 

Bu sebeple yumurta, elma, por 
takal ve fındık ihracatçıları zeman 

1 zaman müşkül vaziyetlere düşmek-
-------------------------------·----------------4molan 

--------------- aile bu mamiyle 
resmen ilim ediliyordu . 

tedirler . 
Memleket iktisadiyatıııı ~ok de· 

rinden alakadar eden bu işi yakından \\\\ 
1 tetkik eden resmi makamlar bu ha· ~ • ,.. 
\ le bir çare bulmak için ecnebi acan· BELEDİYE iLANLARI 

talarla ve Türk şilebcilerile temasta bulunmaktadırlar. --------- - - - --------------

Harp muhabirliği 

ikinci sayfadan mabad -

ancak şehirde giyilecek şeyler idi . 
Taa ruz ettiğiniz yerler ise , asker
ltrinizin eline hizinı seferberlik rl· 
bisrlerimiz dikilip lıitmedrn diiştü 
lrr . 

Elı .. O zamanda böyle bir hazır 

Yakında Türkofi~le alakadar 

dcn\1. müesseselerinin ecnebi kum· 
yo ve şilibciltrimiıin i~tııakilc bu 
iş görü~ülecek ve acil tedbııler 
alııınıasına çalışılac:ıktır . 

crv"plık yutulur ve hazmoluııuıdu . 
Fbkal şimdi . Tam gazetecilik . bir 
ispanya dahili harbında F ramız 
mathuatıra lıÖyl<' dört ınatenıe mal iki kitap 

oh•r. Nef'ii zaman Müstear adile mat· 
1 buat aleminde kıymetli şıirler ya· 

Geçenlerde Ekoları arasın· zan genç vekudretli . Şairimiz Ali 
Hayvanla ceza 1 

da bir br-yaz a>ıııın küçük bir çocu· Hadi Okanın ( ıki K•tap) adı al-
ğu parçalamak istediğini yazmıştık. tındaki Şiir kitalıı pek yakında 

Bu hayvana bu hareketi için ne intişar sahasına çık-.caktır. 
ceza vNmek lazımdır Ve bu beyaz Ulusal ve iç.5el şiirlerle mizahi 
ayı da ayni zJınanda " Sabıkalı .dır. kıta ve menzunıelerden terekküp 
1926 da garsiyanlardan birisinin üze eden bu kıymetli kitap matbaamızda\ 
rine atılmış , bir kaç yerinden tehli · \ basılmaktadır. Şimdiden okuyucu-

keli surette ısırmış ve gardiyan al· larımıza tavsiye ederiz . 

dığı yaralarla lıir kaç gün sonra has·\;...- - -------- ---

tanede olmüştür . • 
Bu ayıyı öldürmek lazım gdmez ı 

mi'? 
Orta devirl.,rde F nınsanın Sen 

Jul yen şehrinde şehrin orta sınıf hal· 
kı bir takım böceklerin alf'yhine ha 
yatlannı kendilerine cebtnnem kal· 
dığı iddiasiyle bir dava :\Çmışlardı. 

Bu garip dava tam 42 sene sür· 
müı ve böceklerin aleyhine bir ka · 
rarla nihayet bulmuştur . 

Orta uırlarin dini kavgalarının 
vahşetinin lapanyada göıüldüğü bu 
sırada , bu beyaz ayı aleyhine Sen 
Jalyetı davası gibi bir d•va neden 

ıçıtmasın? 

Evladını denize 
atan genç kadın 

13ir:nd s,:hi!eden drlan --

Sorgu hakimliği yaptığı tahki · 
kat ne\icesinde öldürmek için deııiz< 
atan anayı Türk cew kanunun 450 
inci maddesi ınucehırıce ınahkenıe 
edılıııek üzere ağırcna ınahkt'mesi· 
ne vermiştir . 

Bu madde idam cezasına aittir. 
• 

Çocuk, fazla tuzlu suyu yutmak yü· 

ı - K:ıp:ılı zarf usulik eksiltmeye konulan iş: 100,000 a~et parke taşı, 
( Ta)ların ner~den çıkarılac3ğı v~ teslim şeraiti prtnanıesınde yazılıdır. ) 

2 _ Ebiltmenın yapılacağı yer ce tarih: 25 ikinci kamın 37 l'arnrtes 

günü saa• on beşle belediye d.ı>ıııi rncümeniıı~c · 

3 i.h i~e ait şartn:\ın~ bel~dıye yaıı i~leri kalemındedır . l,ıiyeııkre 
par"sız verilir. 

4- Muha ııınen lıedeli 9650 liradır. 
:'i- Muvakkat teminatı: 723,75 liradır. 
G Tcklıf ın~ktup\a ının ihale günü saat ( 14) e kıdar lıdeditr rıya· 

setine verilmiş olması lazımdır . 
7 - Bundan sonra verilen veya posta ile geler. mektuplar hüküm ·üz· 

d
.. 7662 24-29-2-5 
ur . 

Adana as\'ye birinci hu
kuk hakimliğinden: 

No. 5· l 
Müddei Seyhan ınuhasebei hıı· 

susiyesi ile müddei aleyh Adanada 
ınukinı Pirdede zade Mustafa 'e 
Eskişehirde sabık fen müdürü /\b· 1 

1 . d "t 1 düssanıet verese en ara~ın a mu e· 
haddis inşaat bedelinden mütevellit 
alaca davasının yapılan duruşması \ 
~sonunda: noksan inşaat bedeli olarak 

1 
! 

zünden 6 gün <onı a > uvada ölmüş. 1 

tür . 
Evliid katili ananın muhakemesi· 

ne; yakında ağırcezada başlanacak-
t.ır • 

tahakkuk eden 6977 lira 55 kuru· 

şun teahlıüt veçhile müddeialeyhi

madan tahsilin~ müddei idarei lı•ı 
susiyeye itasına ve 326 lira masarifi 

muhakeme ile iki taraf vekillerine • 
takdir olunan yüzer liranın yan ya• 

rıya taraflara aidiyeti11e 10 1 9:36 
tarih ve 5 N. ile karar verildiği ve 

ı sasen müddeialeyhin ikametgahı 
meçhul bulunması hesahilr evvı•lkı 
tcblirılerindt· ilanen icra ~:ı~,,,dığ•r-dan 

" işbu hüküııı fıkrasınınd,, Abdüssa 

met veresesi oğlu Tarıka tebliğ ıra. 
kamına kaim olmak üzere keyfiyet 

ilan olunur. 
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