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~iHVERCiLER KAPIŞACAK MI? 

Tiroide İtalyanlar Alman 
ahaliyi çıkarıyor 

Tiroide Alman kızları hapsedildi 

l.ondra : 14 - a. a. - İtalya
İsviçre hududunda bulunan " Oaily 
Ekzprcs ,, gazetesi muhabirinin bil· 
dirdiğine göre sözlerine itimat edi· 
lcbilir lngiliz ve Hollandalı yolcular, 
Tirollu kadınların ve genç kızların 
1'irol halk şarkılarını söyledikleri için 
Chuisa'da hapsedildiklerini beyan et· 
ınişlerdir· 

Diger cihetten " Nevs Chroni~: 
le ., gazetesinin Bolzano muhabırı 
bu mıntakayı dolaştıktan sonra yaz
dığ"ı bir yalıda halkın şimdiki h~leti 
ruhiyesi sükunet bulmadığ"ı takdırde 
Alman ahalinin teh\,;iri için jandar
ınalara yardım etmek üzere İtalyan
ların askeri kıtalar göndermek mec
buriyetinde kalacaklarını kaydetmek
tedir. 

lngilterede muaz
~ zam tahsisat 

ıld Muhimmata 144'000,000 
Havaya 40,000,000 

' • Londra: 14 a.a. - 811 sabah iki 
ınunlam bütçe tahmini ncşrcdilnıi~1i r. 
Bu tahıninlcıc nazaran mühimmat nc
:z.ıret ine 144 milyon, sterling ayrılmak· 

tadır. 

M . Mühimmat n~ıa:c'.in<' ayrıl~n . 1 14 

Lcndra : 14 - a. a. - lngiliz 
matbuatı bu sabah ltalyanın Tirol 
mıntakasında Bolzano ayaletinde ya
ni İtalyan - Alman ( Eski Avustur
ya ) hududundaki ecn~bilsrin ihracı 

meselesiyle uğraşmağ.1 devam et· 
mektcdir . 

Bu tedbiri intaç eden scdepler 
hakkında sarih ma!Umat elde edilme· 
mesi ve iki gündenberi biribirini nak-

GÜZEL 

zeden haberlerin dolaşması matbua
tın endişesini çoğaltmaktadır . 

Taymis gazetesi.bu hususta şöyle 
ya7.1Yl'r : 

•• Lisanı Almanca olan halkın Al· 
manyaya veya huduttan uzak bulunan 
İtalyan ayaletlerine n4'kledilmesı hu
susunda Berlin ile Roma arasında 
bir itilaf hasıl olduğu muhakkaktır . 

Gerisi ikinci sahifede -

HATAY 
Eevvelki gündenberi hukukan da 

ARTIK BiZiMDiR 
Bone ile Davaz arasında mukavelenin 
musaddak nushaları taati edildi 

.. 
FRANSfZ CUMHURREISI 8 .A Y LEBRUN BÜYÜK ELÇiMIZ 
ŞERE.FINE ELIZE SERA YINDA BiR Z lYAFET VERDILEı< 

~ ................ ........ ~ ... "( 

! Roma Parise ı 
i . 
! nota verdi i • • 
• • • i 
!ltalya Hatay anlaşması i 
i hakkında ihtirazı ! 

• ! kayıdler ileri sürdü i • • 
• • • • i Roma : 14 ·a.a.· ltalyan hu ! 
i kümcti Fransız huk\i.mctine ı U ! 
i temmuz tarihinde bir nota Y~r- ! 
i miştir. BugUn ncsredilcn metni 1 

i şudur: ! 
i Kırali~·ct hukumeti l"kcndc • 
i run ~ımca~ınan Turkiyeyc ,·eril-
i ıneııi husu~un<la :!3 haziran taı·i 
i hinde Franoıız ve Turk hukumct 
i leri ara..ın<la bir nnlaşma vukua 
i gdıııi~ olduğunu m:ıthuRt vasıta-
i siyle ögrenmiştir. 
i ltal:ya- San RemoJa topla· 
i nnn mUttcfık dcvlctlar \'Uk41 ck • 
• k . . ,, ı 4 - • e onsc-yının - - - 1 !J:.~J kararı • 
i mucibinl'C manda veren de,·let ! 
i ıfatiylc kendi hab<:ri ve mU- ! 
i vnfakatı olmndan müzakere ve ! 
i imza edilen ve mandnnm hedef- ! 
i leri n: aynı zamanda alakadar t 
i ahalinin arzusu ile de barİL bir t 
i tezat halinde görünen bu anla.... i 
i nıanın mefndı Uı<:crinc her turİu i 
! ihtiraz ka,y ıtlarını koymnkln kc-. i 
! bi şeref eyler. ! 
1 Matbuat, bu ınUna<;cbctlc f 
! Fransa harici~·c nazırınan yaptı- ! 
! ğı bazi tahriri veya şif ahi dek- ! 
! laras,,·onları da ncşrctmckte ol· t 
! Juğundan ltalya.n hukumcti hu ! 
! deklarasyonlar hakkında da a,.. ! 
! ni ihtıru kayitlarmı bildirir. - ! 
! Paris : 14 ·a.a.· 1 lava, a jan ! 
! sı tebliğ ediyor : 
! Turk • Fransız anlasmalnl"l 
! mcfadi hakkında i!:tirazi

1 

ka\'ıt· 
! lnr ılcri sUren İtalyan no~ası 
! Paristc lakayt bir surette kar· 
! şıl:ınnıı~tır. Buna binaen Frauo;ız 
! hukumcti kn,., etle muhtemel 0 • 

! !arak bu nda hakkımla hic; Lir 
! muamele yapnıı.' ncak belki snd~ 
! cc mutat ,·içhilc notnnın nlııulı· 
! ğını lıildircccktir . 

fJ ınılyondan 30 u hır ıstıkraz. aktı .surc-
dİf tile elde c<lilecektir. 

J . . . ... . .. . .. . .. . ... ... ..... ~·~ ·~·- ·~~ 

H.l\'a kuvvetlerine ayıılan 40 ıııil · 
Y<mdan 39 u gene bir istikrnz. ile lc· 

ıııin edilecektir. 

l AMEldKA lS l'İKLANiN YILIJONÜMÜ 

Bu yeni tahsisat ile lıu st·ne hava 
kuv\'cllt•ri için nyrıl ,111 par.ının yekiıııu 
ı6o milyon .s tcrtinge baliğ olmakta
dır. 

tı 

Londra: 14 s.a. - Yeni havacılık 
111Unzanı ta hsi satı hakkında salahiyet 
li •nakamlardan verilen tafsilata göre 
k~r~ milyon lngiliz liralık bu yeni krc
d'.nın istenmesine sebeb, bir taraftan 
~~r harp malzemesi nc7.areti kurulması 

ığer taraftan da tayyare inşaatının 
tahminlerden pek çabuk yapılmakta 
bulunınasıdır. Mesela, bir bombardman 
tctyyare fabrikası kendisine verilen 

/ /atay mı fo§m<ıl arı /lızrı:; 'w lJüyük f,·ı~·i 1111: Suat 
11 , /JonP. tarrı(wdan inızcdwıırken 

/Jura: ur, 

Programı, yirmi hafta önce bitirmiştir. 
~ Hindistan kuvvetleri hariç olmak 
\Jıcre vaktiyle azamisi J 18 binde lc~
bıt edilen tayyareci kadrosu, 1 Sü bıne 1 
Çıkantacaktır. 

J>,ııi s : 1'1 -a.a .· Havas ajansı bil 
diriyo. 

lskcndeıun s<ıncağı hakkındaki 

Türk - FransıL ınukavelenmesinin mu 
saddak nüshaları bugün Parist e Tür 
kiye büyük elçisi B. Suat Dava7. ile 

Ahmet Rıza işçen 
cinayetinin tahkikatı 

~ Saıni ve Hicrinin mevkufiyetine ma
hal olmadığından tahliye edildiler 

'tahkikat, t etkikat devamda 
il 

il undan "k· '"ar 1 ı ay kadar evvel bir 
d. ... $!ecesi a sraıı 1 .• . d k' . 
· ı ' ··•ert1 1 

· yo uzerın c ı evın 
1 e ~ \' I U b' 1 01dihuı ır el tarafından tab..ıı.,.. ı 
Y<ıgc 1 en şeh · · . r t!tin...ı rımız eczacı ve kim· 
Yetı t h "'arı Ah 
Yu l

a itikat met Rıza fşçen cina-
cu ar ırıa a ' t 1ttıı2a 1 zarnan zaman oku-

l 
Ve b~ h~alümat vermiştik. 

erek s adise · ı . __ 
ltı aırıi v 1 e alakadar goru· 
q Vkurcn SOr c Hıcri adında iki kişinin 

R'ltya çekildiklerini bil· 

dirmiştik. • kır-
Aldığımız malümata gorc, ıncv 1 

lardrn Ceyhan zabıta amiri Bay lzze· 
' ' · · · devam tin kardeşi Sami ile Hıcrının • 

.. "I di~i nc-
mevkufiyetine mahal goru me 3 .• . 

'k' kışının 
liccsine varıldığından bu 1 1 S . 

·ı . r amı töhliyclerine karar ven mış ır. 
1 ile Hicri derhal scbest bırakılmış ar-

dır. Cinayet etrafındaki tahkikat ve 

Fr;ınsız hariciye nazırı B. H~nc ara- , 
sınıfa teati edilmiştir. ' 

B. ve Bayan Lebrun B. ve llaydn İ 
Suat Davazı bugün Elize sarayında ,, 
oğle yemcğ-"ne davet etmişlerdir. 

1 ••• 
Ulus : Büyük millet ıneçlisi tara 

fından 1 Temmuz tarihinde lastik o· 
lunan ••Türkiye ile Suriye arasındaki 
araı.i mesailinin kati surette hallini 
mutazammın anlaşma., nın birinci mad 
desinin :-on f ı krası mucibi'lce 19 ına 

yıs 1939 da mesaisini ikmal etmiş olan 
hudut komisyonu Tü\·kiye ile Suriye 
arasıııdaki hudut hattını araıi üzerin 
de de tesbite memur edi!mıştir. Bu 
surelle :;tyin edilen hat tın ötesinde bu 
lunan arazi en geç 23 temmuz 1939 
a kadar Fransız kuvvetleri tarafından 
tahliyesi ve aynı tarihte Fran~ıı ma· 
knrıatının elinde kalan selahiyetlcrin 
aevride ikmal edılmiş bulunacaktır. 

11 inci maddeye göre de anlaş. 
manın tastiki ve tastıknamelerin müm 
kün olduğu kedar süratle ve en geç 
olarak 22 temmuzda Paris'te teati 
olunması icap etmekte idi. Tastikna
melerin teati günü anlaşma meriyc
te gireceğine göre dünden iti
baren Hatay hukukan da Anavata
na ilhak edılmiş bulunmaktadır. 

tetkikat derinleştirilmekte ve esrar 
perdesinin açılmasına çalışılmaktadır. 

Milli Ş~f 
Ruzvelti 

tebriketti 
. A~kar~ : 14 (T clefonla)- Ame· 
rıka Bırlcş ı k Devletleri istiklal b • 
. n .. b ay 

raı ı munase etiyle Reisicümhur Is . 
ınet lnönü ve Reisicümhu R r 11zvelt 
arasında aşağıdaki telgraf! t . 
d · ı . t· ar eatı e ı mış ır: 

EkaelAn• ••r Fr•nklln o 
ita oavelt Amerlk• Bir le lk 
Devletlerl R•l•I ' 

Y••lngton 

Asil Amerikan milletinin mili' 
bayramı gününde: ekselansınıza 8 

1 

hararetli tebriklerim le beraber, şal~ 
si saadetleri ve Birleşik Devletlerin 
refahı hakkındaki samimi terr.enni· 
!erimi bi ldiımckle hassatan bahtiya• 
rım. 

iSMET INÖNU 

Ek•elln• lamel lnlnU TUr. 
kiye Relalcumhuru 

Anka re 

Memleketimde kutlanan istiklal 
günü münasebetiyle ekselansınızın 
gönderdiğiniz telg rafta bu derece 
lıareretle ifade edilen hissiyata mu
kabe le eylemekle hassaten bahtiya· 
rım . Birleşik Devletler halkı adına 
Türkiyenin devamlı terakkisi ve re· 
fahı hakkındaki temennilerimi yol · 
larken ekselansınıza en samimı şah · 
si tazimlerimi de bildirmek isterim . 

f renklln D. Rooaavalt 

lspangaRoma'ga karşı 
çekingen vaziyet aldı 

Franko· Kont Ciyano 
temaslarına devam 

ile 
ediyor •. 

Roma : 14 il. a. - Franco'nu~ , ı 
· • · Kont Cı· ( Romayı ziyaret etmesı ıçın • 

yano tarafından yapılan daveti kabul 

ettiti bildirilmektedir. 
. . l"lde vapılaca~ı Bu zıyaretın ey u J 

öğrenilmiştir. 
Fransız • lspanyol hududu , 13 

1 · b' 1 · .ıynaktan a. a. - "Havas,. yı ır " d-
C" o un alınc.n mahimata göre, ıyan .. 

F 1 · dış polıtıka • ranko'ya talyan ıç ve . 
sı hakkında uzıın izahat vermış ~e 1 

f • · dış polı · yeni spanyol devletının . 
t 'k . h ı . ı, ında sarıh 
ı asının istika11etı 8"" · 

malU mat istemiştir. 
B b. bu mülakatlllr sa. una ınaen h' 

dece bir istişare konferansı ma ı· 
yetini taşımaktad ı r. b. 

Yarin Ciyanonun Frın~oy~ ır 
iktisadi ve belki de bir sıyası an· 
lcışma projelerinin ancı hatlarını tev· 
di etmesi muhtemel bulunmakla· 
dır. 

Ne ftalyanlar nı- de lspany_ollar 
hiç olmazsa şimdilik bir askerı an· 
laşm;ı imkanına inanmıyorlar. Her 

halde ve C iyanonun yapacağı tek
lifler ne olursa olsun. ş imdilik bir an· 
laşma imza edilmiyecektir. Sadece 
iki devlet adamının tahdit edecek
leri tetk•k sahası üzerinde bu yaz 
~iplomatlar çalışacaklardır. İspan-

yollar kendilerine yapılacak teklif
leri teferruatiyle tetkik etmeden ön· 
ce kati hiç bir şey yapılmıyacaktır. 

~an Sebastien, 14 a. a. - Ciya
nonun yarin Franko ile yeni bir mü• 
lakatta bu l unaeağı bildırilmektedir. 
811 mülakat sabahleyin Ayete sa 
rayinda yapılacaktır. 

Bu son gprüşmcden sonra resmi 
bir tebliğ" neşredilccekt i r. ' 

San - Sebastien, 14 a. a. - Fran 
ko harp esnasında KadiX ve Sevilla 
ile birlikte hard malzemesi için baş· 
lıca ihraç noktası olan limanı ziyaret 
etmiş ve akşam saat 22 de bütün 
nazırları buradan San • Remo sara· 
yında verilecek olan gala ziyaretine 
davet eylemiştir . 

------~~------------------:--...,.----~~ 

MOGOL- SOVYET VE 
JAPON - MANÇU iŞi 

Temmuz içinde 199 tane . 
Japon tayyaresi dilşllrilldli 

I Çarpışmalar şiddetle devam ediyo 

Moskova : 14 a:a . Tass ajansı 
bildiriyor: . 

Mogol - Sovyel kuvvetlen ge· 
nel kurmayı, 6 ila 12 temmuz arasın· 
da kalkın _ ıöl nehrinin şarkında 
nomon han - burd oba mıntıkasında 
japon - mançu ve mogol - Sov~et 

· b" şekılıic kıtaları arasında ınütekatlı ır 
vukua gelen çarpışmalar hakkında aşa 
ğıdaki İ7ahatı vermektedir : 

5 tcmmuz'da mogol -- ~o~yek~ 
· · de ıştıra · ıy 

kıtalan, hava kuvvetlcrınırı . 
le yaptıkları şidde tli bir ınukabıl taar 
ruzla japon - mançu kıtalarını mogo 
listan halk cümhuriyeti hududlarından 
d J 

_ mançu 
ışarı atmışlardır. apon . 

kuvvetleri, 6 temmuz akşam~. ~~-mamıy · 
le mançu arazisine sürülmuş ur. 

8 temmuz satıahı, muçuryayla 
h be araba a· ielen yeni k ıtalaı. mu arc 

1 
. 

e kuvvet erıy · 
rı, ağır topçu ve tayyar 
le takviy., cdilerı Japon - man~u 
askerleri nomon han - burd ? . a 
mıntıkas:nda kalkın - gol nehr~nın 
şark kısmında mogolistan hal~ cum . 
hnriyeti hududuna şiddetli bır taarıu· 

7.a kalkmıilarJır. 
8 temmuzdan 12 temmuza kad~r 

halkın - a-öl nehrinin şarkında , go· 
güs ı1r~ •• muharebeler olmuştur. 6oguse d .1 Hava :kuvvetlerinin de yar ımı. 1.e 
mogol - sovyet kıtaları. şiddetlı bır 
mukabil turruz yaparak Japon -
ınanço askerlerinin bütün hücümlarını 
muvaffakiyetlc püskürtmüşlerdır. mo· 
gol - sovyet kıtaları, kalkın - go· 
lün şarkirıd11ki arazide kuvı:etlı suret· 

tc tutunınaktadır. k 
'" S ı aencl urmayı
.vıogol - oyyc o _ 6 ili 12 

nın \'erdi~i malamata gorc, , 
& d Japon -teınrnuz çarpışmaların ~ . . in 

mançu kuvvetlerinin zayıall, ıkı b 
kadar ölü, üç bin beşyüz kadar yaıa· 
lıdır. · 

Bu müddet zarfında mogol - sov 
yet kıtaları 254 esir, 4 top, 4 muhaıe 
be uabası '1.S zırhlı otomobil, 60 ma· 
kincli tüfe~k ve diter silah atmışlar· 1 
dır. 

Esirler üzerinde elde 
katarın ar 

mevcuttur. 1311 vesikala rdan hi riı-i, k\' ll 

tung ordusu baş kumandanı gtneral 
eda'nın 20 temmuz tarih ve 1532 mı 

~naralı bir eınri, di~eri de 23. üncü 
japon piyade Fırkası kumandanı gc~ 

eral komatabaradın 30 temmuz tarıh 
n 'd" ve 105 numaralı bir emrı ır. 

Bu iki vesika da Japon - man. 

çu kuvyetlerinin 1 temrr.uzda kalkın 
- göl civarında başlamaları icıb· 
eden taarruza ait bulunmakta ve bu 
yeni Japon sergüştinin uzun ıam111· 
danberi hazırlanmış bir şey oldugu 

nu ıöstermektedir. 

Mogol - Sovyet kuvvetlerinin, 
bu müddet zarfındaki zayiatı, 293 
ölü, 653 yaralıdır. 

Mogol - Sovyet kıtılarına kar
şı yapılan harekete, Japon - mınçu 

tarafından 23 üncü ve 7 inci Japon 

Gerisi ikinci sahifede -

Yeni tip 
toplar ... 
Londra: 14 a a. - Heyecanlı bir 

başlık altinda "Star., gazetesi yrni 
tipte 94 milimetrelik bir fn~iliz ta~· 
yare dafi topunu~ sırl~rın.ı o~rendı · 
tini bilc:firmektedır. Dordu bır araya 
getirilmek suretlle bir grup teşkil 
edilen bu toplardan her biri tayya· 

renin teşkil ettiği müteharrik hede

fe elektirikle tevcih edilmekte ve 

namlı hedefi otomotilctbir suratte la · 

kip eylemektedir. 
Bu toplar, hep beraber faaliyete 

ieçerek 7000 metre yükselclite. 
dakikada 50 hesabile, 56 şar libre· 

. ' 

• 



MiHVER UEVLETLERi 
VE r· ........ --6 ç-h <§1 lb> ~ ır o ~ lr l 

Ki~E' iNJ<UVVEEi , ........................ 1 .......................... 1 .... ._ ........ , 

Askeri mütehassısların noktai 
nazarınca ve Paris ile Londra'da 
mevcut malumata göre, mihver dev. 
!etlerinin harp planları, garpte stra· 
tejik bir müdafaayı, şimali Afrika 
ile yakın şarkta · ise, yıldırım süra. 
tiyle yapılacak olan bir taarruzu 
istihdaf c tmektedir. 

Harp başlar başlamaz, Sicilya, 
Pantelleria ve Libya'daki vaziyetle· 
rine dayanarak, ltalyan donanması 
ve Alman - ltalyan donanması ve 
Alman - İtalyan hava kuvvetleri, 
Fransızlarla lngilizlerin, Akdeniz'iu 
garbından şarkına geçmelerine her 
suretle engel olacak ve bö1 lelikle 
gerek . asker gerek malzeme gönd~r 
mek sur:::tiyle, Mısır, Filistin, Suriye 

il Fransa, muhteJif sebebler yü
zünden türkiyede almanlarla reka · 
bet edecek bir vaziyette değildi. Bu 
vazifeyi türkiyede uzun bir atiyi 
şamil bir politikayı göze alan ingil· 
tere uzerinc aldı . 

i\'oyc /.ürhcr SaJ tung 

Mihverciler 
kapışacak 

mı? 
Birinci sahifeden artan -

ve Yunanistan'a yapılacak olan yar· Bu hususta niçin resmi tebliğatta 
dım aksatılmış olacaktır. bulunulmadığını anlamak mümkün 

Bu plan tatbik edilirken, bir Al· olamamıştır. Adigede asırlardanberi 
man - ltalyan ordusu Libya'dan yaşıyan Alman cema.ı\tının dağıtıl-

ması Alman milli hissi için acı bir 
Mısır ve Sudana hücüm edecek, di ıiarb~ teşkil edecektir. 
ğer bir ordu da, Balkanlar üzerin- Belkl de kan dökUlecek 
den, Suriye ile Filistin'i işgal etmiş 
olacaktır. Almanya hükümelinin bu elim 

ameliyenin sessiıce yapılmasını ve 
Bunun neticesinde, Libya'dan bunun için de bütün ecnebi müşa· 

hareket etmiş (ilan ordu kuvvetle- hitlerin evvelden uzaklaştırılmasını 
riyle Avrupa'dan sarkıp gelm or· istemiş olması mümkündür. 
dular Fılistin'de birleşmiş olacaktır. ( Deyli Herald ) gazetesinin dip. 
B lomatik muhabiri ayni kanaati izhar 

u muazzam projenin tatbikine etmekte ve İtalya hükümeti tarafın. 
imkan hasıl olunca da, harbin, mih· don verilen kararın tatbiki esnasında 
ver devletleri ı~hine niticelenmesi bazı acıklı sahneler cereyan edece-
büyük bir ihtimal dahiline girecek· ğini belki de k~n döküleceA-ini tah

min eylemektedır. 
rnış. Dünkü İtalyan tebliğinde l>u mm· 

Bu vaziyet göz önünde tutulun takada oturan ecnebilarin casusluk 
ca, tabiidir ki, gerek 1, giltere ile yaptıkları zikredilmek le idi . 
Fransa, gerek Almanya ile ltalya ( Ocyli Herald ) gazetesi tebliğ 
Türkiyenin yardımını temin etmekle de bahis mevzuu olan Italyan gizli 
mükellef bulunmuşlardır. polis teşkilatının isnadlarını muhik 

Şunu teslim etmek lazımdır ki, gösterecek mahiyette bu mıntakada 
Atatürk ve onun halefi ismet lnonü bir tevkif hadisesi veya diger bir 
harpte mağlup edilerek yere serilen vaka cerc-yan ettiğine dair lngiliz 
Tiir11.iyeye yeniden can vermişler ve makamlarına şimdiye kadar bir ha· 

Manisalı öğretmen
ler Hataya gittiler 

Öğretınenler dün Atatürk 
anıtına çelenk koydu 

Otuz üç kişiden mürekkep Ma 
nisalı bir öğretmen kafilesinin şr-hri · 
mize geldiğini dün yazmıştık. 

Genç kültürcülerimiz dün saat 
7 den 11 e kadar fabrikaları ıiyaret 
etmişler, imalatı tetkik etmişlerdir. 
Öğretmenlere, Milli Mensucat f abri 
kasında soğuk meşrubat ve pasta 
ikram edilmiştir. 

Saat l O da öğretmenler vilayet 
ve partiyi ziyaret etmişler ve müte· 
akiben Atatürk parkına gıderek 
Atatürk anıtına törenle bir çel~nk 
koymuşlardır. 

Bundan sonra kız entitüsüne bir 
ziyaret yapılmıştır . 

C. H. P. İlyönkurul 
azalığı 

Cümhuriyet Halk Partisi Beşinci 
Büyük Kur:.ıltayında verilen son ka· 
rar üzer;ne Valilerin Vilayet P ~rti 
Başkanlıklarından ayrılması üzerine 
Seyhan ilyönkurulunda açık kalan 

azalığa yedek Üyelerden ve genç 
tüccarlarımızdan Ziya Kurttepcli 
getirilmiştir . 

Mogol - Sovyet ve 
Japon işi 

- Biriuci sahifeden artan -

onu birinci derecede, siyasi ve aske- ber gelmediğini kaydeylemektedir . 
ri bir kudret fektörü yapın.şiar- Nıyuz Kronik! gazetesinin Bol· piyade fırkaları. birinci motürlü ja· 

dır. zanodaki hususi muhabiri , ltalya pon livası, yüz kadar hücü m araba. 
Sovyetlerle 1920 de yapılan hükumeti tarafından verilen kararın sı bir motörlü piyade alayı, birici 

dostluk paktı neticesinde, Türkiye bu mıntakada büyük bir memnuni ağır topçu aJayı ve altı ila yedi ja· 
18 inci asırdanberi şark hududun yetsizlik doğurduğunu haber ver pon - mançu suvari alayı iştirak 
dan müsterihtir. Sadaibad paktı ile mekte ve şöyle yazmaktadır : etmiş tir. 
Türkiye, kendisinden başka, lran, " Şehitlerde bu plan bir dere Bu muharebeler esnasında ıno· 
Irak ve Afğanistanın da dahil bulun · ceye kadar tatbik edilebilirse de gol sovyet hava kuvvetleri ile tay-
duğu Asyadaki devletler grubunun dağlardaki Alman köylüleri muka· yare dafi bataryoları. 6 ı japon tay· 
başına geçmiştir. vemete hazırlanmaktadırlar . ,, I I d yarasi düşürü mü~ er İr. Bu müddet ı 

At t .. k- d h' b" · 1 Parı·s ·. 14 - a. a. - Yı1karı a ur un a ıce ır eserı o an zarfında mogol - sovyet hava kuv· 
Türk - Yunan ıttifakı ile, Türkiye, Adige meselesi hakkında tefsirlerde vetleri de l l tayyare düşürmüştür. 
E d ... b" T .. k y d bulunan Ümanite gazetesi diyor ki: ge enızım ır ur - unan e· 28 mayıs ıle 12 temmuz arasın· 
nizi haline sokmuş ve Balkan antan· " Almanya bizzat Brennerin İş da düşen Japon tayyarelerinin umu· 
tı neticesinde Avrupadaki hudud· galini temin etmek i~tiyor · Alman 

kltalarl Ve malzemesi daha ,.1·mdı' . mi yekunu 199, düşen mogol - sov 
larını emniyet altına almıştır. v 

Buna bir de Türkiycnin coğrafi den gönderilmiye başlanmıştır. Ro- yet tayyarelerinin umumi yekunu da 
vaziyetini ve ordusunun tekmil Bal ma ve Berfin zimamdarlarının hid· 52 dir. 
kanfMdaki orduların en büyüğü ve detine rağmen bu hakikatleri ecne· Sovyct - mogol kumandanlığı 
en kuvvetlisi olduğunu da katmak biler meydaııa çıkarmışlardır . ,. nın fikrince, iapon piyadesi, oldukça 
lazımdır. Komünist gazetesi geçen Hazi· iyi döğüşmektedir. Mamafih çok 

iki mihver devletinden biri olan randa iki Alman fırkasının ltalyan daha iyi dög-üşmesi icabederdi. zira 
halyanın Türkiye ile olan münatc topraklarına göode .. ildiğini tasrih 2'i, üncü ve .yedinci japon piyade 
heti hiç bir zaman memnuniyeti mu· etmektedir · fırkaları en iyi telakki edilen japon 
cip bir şekil almamıştır. fırkalafındandır. Bu ,fırkaların bu de· 

Askerlik kamplar,ı ayın 
22 sinde neticelenecek 

Erkek lisesi kışlada, muallim mektebi 
de mekteplerinde kamp görüyor 

Karnpt:aBOO kişi 
Orta okul, lise ve öğretmen 

okulu talebelerinin 2 t~mmuzda kam 
pa çıktıklarını yazmıştık. Aldığımız 
malumata göre, kamp faaliyeti tem 
muzun 22 inci günü a '<şamı netice· 
lenecektir. 

Bu yıl talebe kampları iki yerde 
kurulmuştur : Lise tal=belerinin kam
pı kışlada, erkek öğretmen okulu 
talebelerinin kampı da, kampa mü· 
sait olan mekteplerinde yapılmak 
tadır. 

Bu yılki kamp faaliyeti geçen 

Öğretmen okulu
nun 939 mezunları 

Şehrimiz Erkek Öğretmen oku. 
!unun son sınıf kadrosu bu yıl 122 
idi . 

Bu talebeler mezuniyet imtihan. 
ları ve kamp neticesi kendile. 
rine bildirilecektir . Öğrenildiğine 
göre, bu yıl pek az bir kısım talebe 
ikmale kalmıştır . 

Şükrü Borhon 

lstanbul Emniyet Direktörlüğü 
beşinci şube Müdürü değerli hem· 
şerimiz Bay Şükrü Bor hon dün şeh· 
rimize gelmiş ve öğleden sonra 
Mersine gitmi~tir . 

- Kara.taş ,I __ _ 
Plajı 

Ço~ukların Cennetidir 

yıla nisbetle daha muntazam, daha 
disiplinli bir haldedir. 

Muallim mektebinden bu yıl 
kampa 223 kişi iştirak etmiştir. Ay 
ni mektepten 20 kişi de Türkkuşu 
kampına gitmiştir. 

Erkek lisesinden de bu yıl 558 
kişi kamp görmektedir, 24 talebe 
de Türkkuşu kampına gönderilmiş· 
tir. · 

Bu hesaba göre bu yıl 

nada 800 talebemiz kamp 
cektir. 

Ada· 
göre 

Türkiye pisiklet 
Birincilikleri 

Ankara : 14 a.a. - Beden terbi . 
y~i genel direktörlü2ü federasyonlar 

dairesi başkanlığından : 
7 ve 9 temmuzda yapilacak iken 

idari bazı sebeblcr dolayısiyle tehir 
edilen Türkiye bisiklet birincilik mü. 
sabakaları 28 ve 30 temmuz·~a istan 
bul'da küçük çekmece - silivri yolu 
üzerinde 156 kilometre mukavemet 
ve kiiçük çekmect! gölü kenarında 
bir kilometre sürat olarak yapılmış 
tır. 

29 ve 30 ma1ısta Ankara'da 
yapılmış olan fstanbul - Ankara 
eskrim mü abakalarının rcvanşı yine 
aydi takımlar tarafından 21 ve 23 
temmuzda" edirne'de icra edilecek· 
tir. 

F eder as yon tarafından evvelce 
tcsbit edilmiş olan ı:naçların icrası 
gibi zaruretler müstesna olmak üze 
re bütün memlekette işarı ahire ka· 
dar futbol müsabaka! m tatil edilmiş 
ve keyfiyet bölgelere tamim olun· 
mu~tur. 

Hatay kayınakam\an 

Ankara : 14 (Telefonla) - Da 
hiliyc vekaleti Hatay vilayeti ka· 
zalarına tayin olunacak kaymakam· 
lar için .. bir kararname proj--si ba 
zırlanıaktadır. 

Bu münasebetle diğer bazı 

kaymakamlar arasında değişiklik 

yapılacaktır. Proje bugün veya ya. 
rin yüks~k tasdika arzedilmek üze·: 
re başvekalete verilec~ktir. 

ŞUNDAN BUNDAN 

Paris Vin~ 
Kuyruklu yıl~ 

(E;)·in dokuzyüz otuz dolf 
~yet için bir rekor st,ı' 

Bir kuyruklu yıldız t 
takip olunan iki yeni yıldıııll 
zamanda lparlamai'a başlaıW 
kanunusani akşamındanberi, 
hafta 2'eçmiyor ki yeni bir ~ 
hadise kaydedilmesin. Za111•0 

görülen dört kuyruklu yıldııın 
tiyle beraber semamızda d" 
kuyruklu yıldızların adedi Y~ 
liğ olmuştur. Bu kuyruklu yıl 
en meşhurları meyanında poııS 
ke kuyruklu yıJdızı vardır ki 
evvel 16.090 000 kilometre 111 

den ziyaret etmiştir, 

Bu kuyruklu yıldız heyet 
!ar için pek kıymetlidir. Yı.iı 
sene evvel Marsilya rasath,ııt' 
pıcısı Pons ita rafından keşfJ 
tir. Müteakıben kaybolmuş "' 
senesinde heyet alimi Alınarı 

tarafından tekrar görülmüş ol 
her ikisinin ismini taşımaktad 

O zamandanberi bu yıldıtı 
ter ailesinin 24 .kuyruklu yıld 
yanında sayılmaktadır. 

Bugün namütenahi fezala' 
hur eden bu Kuyruklu Yıld1' 
yarelerin en büyüğü olan juP 

o kadar ycakınından gec;miştir ~ 
tesir ve nüfuzuna esir olar~ 
mış ve artık manzurnei şeınSI 
den kaçıp kurtulmak imka~ 
lamamıştır . Bu Kuyruklu 
arasıra avdeti bazı tesirler it11' 

dan hali kalmıyor . 
Saatlerin değişmıo:si , marıı• 

havvülatı hadisatı cevviye i13-
H h ... ,. 1 . . ti atta eyet a ım erımız 

dan her altı sene de bir ktll' 

verilen randevülerde bile ikİ, ~ 
f ·· - ı · · B sr.lf a gor u memıştır . unun 
alimlerimizi şaşkın bir hale 
miştir. 

1908 senesinde bu küçiik 
ruklu yıldızın - Zira niivesfrl 
dı 500 metreyi geçmediğio~.~ 
ruklu Yıldızın en küçüğı.I 
yaklaşması üzerine gect:leyirı1 yüzü kıpkırmızı olmuş ve 
beyaz bulu~lar gök yüziinÜ ~ 
rece aydınlatmıştır ki en uf' 
l>aa hıırufotı gütıdüımüş g1 
laylıkla okuna bi!miştir . Buııı.I~ 
raber Kuyruklu Yıldız o va ( 
den bir çok milyon kiloınet 
saf ede bulunuyor. Fakat ;ırı ~ 
mahrekinden inen düğüm rı0 

dan geçiyordu. 

BÜGUNKO PROOff~~ 
TÜRKiYE RADYO olFÜzl~ 

POSTALAR! TÜRKiYE RAı 
ANKARA RADYOS 

CUMARTESi - 15 119 
,, 

B ık h b d r ŞEHiRDE HAVA k 1 ır..ı b ı ı Vavrularımzı bu tabiat cenne-a an ar j esnasın a, talya rece o ayca mali u o ma arının se J3.30 Program 
b b. . · d · 1 tinin Havasından, Nef'eslnden Kral Zogo Rıga'da 

nın Anadoluda istila tasavvurlarında e ı, Japon pıya esı arasın< a manc· 13.35 Türk müziği 5 k ve Faydalarmdan mahrum et- , 
olduğunu Türkler unutmadıkları gibi Dün şehrimizde en ço sıcak göl viyatın derin surette bozulmaya baş memek için hiç olmasa Hafta- 1 - · · · · · · · · ,..., S 
gene bu devletin on iki adadaki gede 32,7 derece idi • Gök yüzü ladı2ı<.hr. Japon hav~ kuvvetleri ile da(lkl:gun oraya götUrUnUz. Riga : 14 a. a. - Kral Zogo, ::;~;~ ~tnıc~i~ll~~rz~adh~ıı~~$ 
tahkimatı gözlerindr-n kaçmamış· açık, hava hafif rüzgarlı geçti. Ufuk muharebe erabaları kıtaları ise japon 1 lcr .. un ınııotaz:rnı otol.Jus :.l'fcr Stokholm yolu ile Londraya gitmek Şemsctı in ı. iya _ Şchoııı,., 
d !arda hafif bir sis tabakası vardı , · d · d d h ·r · 0 b 1 • · ıw ır. pıy;;. esın en a a zaı tır. lcı·i ardıı" üzere ura ya ge mıştır. _ Hem <lld<mdım hem aJdııl ıı1 

Bu variyet karşısında, İtalya hü-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lemi - Jiicaz şarkı ~ N'f 1 
kümeti türklerin kuşkulanmalarını l lim. 5 - Sclahattin Pınar "1,r ·------. L dra b t Lond ra ku d k 1 milyon ngiliz lirası kadar zarar ı. ı;ıı. esaslı bir surette bertaraf etmeğe LONDRA on za 1 ası n a ÇI ar 1 şarr.ı - Yüzüm gülscde sıı 
hiç bir zaman muvaffak olamamış· MEKTUBT 

ve meşhur Skot· verdikten sonra yangını söndüre· • . . . . . . . . . . ... -
land Yardın mü· bilmiştir. 

lardır. Hatta İtalyanın sonradan bo· ------• ket halini almasına mani olmak i !eri seferber olmuşlardır, 
~azlar anla~masrna girmesı de, Ro· fettişleri son günlerde L:ndrkada ar çın büyük müşkilata uğramakta 1200 itfaiye efradı, 108 itfaiye 
ma ile Ankara arasındaki münase· ka arkaya Üç günde üç üyü yan arabası, mecmu uzunluğu 45 kilo . 
bete vuzuh verememiştir. gın çıkaran müthiş bir kundakçı çe. dır. re tutan itfaİ!'e tulumba hortumu 

Buna mukadil, Cihan harbinden lesinin peşine düşmüşlerdir. Son defa Londrada Taymis neh bu yangını söndürmek üzere faali· 

sonra, Almanya. ile Türkiyenin mü· Son hafta içinde, birbirini takip n kenarındaki büyük bir antrepo· yete geçmiştir. 
nasebeti çok iyi idi. Bu iki devlet eden üç günde, şehrin muhtelif yer da da durup dururken yangın çıkmış Civardaki evler antrepoya pek 
arasında ekonamik mübadele, gittik- !erinde, en büyük müessese veya ve derhal şehre sirayet etmek is yakın olduğund•n, on binİerce Lond 
çe daha canlı•bir şekil aldı. Alman mağazalarda ani yangın çıkmakta tidadını gösteren ateşi söndürmek ralı korkulu dakikalar yaşamışlar, 
mühendisleri lürkiyede geniş bir ve itfaiye hunların büyük bir fcla· için bütü l Londra itfaiye kuvvet· fakat nihayet itfaiyenin bir buçuk 
faaliyet sahası buldu 

fık yangından işin kaza olduğu 
sanılmış, bir gün sonra, biraz şüp · 
heye düşülmüş, fakat bu üçüncü 
yangınla, korkunç bir kundakçı çe· 
tes.nin faaliyete geçtiği kati olarak 
meydana çıkmıştır. 

Şimdi gizli gofüler, resmi polis· 
)er geceli gündüzlü suçluları ara · 
maktadırlar. 
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Mareşalımız Çak-· İngiltere' de seçim Yeni Valimiz 

mak Ankarada geri kalacak 
Niğde valisi Bay Faik 

Seyhan valiliğine 
tayin edildiler Aydın : 14 a.a. - Genel kur· 

may başkanımız mareşal Fevzi Cak
mak dün öğleden sonra askeri gar· 
nizonları teftiş ederek saat 20, de 
refakatlerinde orgeneral İzzettin Ça 
lışlar olduğu halde hususi bir : trenle 
Ankaraya müteveçcihen hareket et 
mişlerdir. flaşta Aydın ve Muğla 
valileri olmak üzere bütün hükumet 
erkan ve memurları parti ve halkevi 
idare heye. tleri vilayet ve belediye 

~meclis azalariyle istasyon ve civarını 
.dolduran binlerce halk, büyük aske· 
rin teşiinde hazır bulunmuş ve as 
keri bir müfreze selam resmini ifa 

eylemiştir. 

Milli Şefimizin 
doğduğu ev 

Ankara : 14 (Telefonla) - Milli 
Şefimiz Reisicümhur ismet lnönünün 
doğduğü evin müzehaline getirilme· 
si işine hararetle devam olunmakta· 
dır. 

Bükreş Elçimizin 
temasları 

Ankara : 14 (Radyo) - Ro 
manya Başvekili, Büyük Elçimiz 
Suphi Tanrı Ôvere kabul ederek 
uzun müddet görüşmüşlerdir, 

iktisat Vekilimiz 
Zonguldak ta 

Ankara : 14 ( Telefonla ) -
iktisat Vekili Hüsnü Çakır bugün 
Zonguldağa gelmi~ ve mera imle 
karşılanmıştır. iktisat Vekilimiz ş~ 
rcfine öğle iizeri bir ziyaret vcrıl· 
nıiştir. Hüsnü Çakır fabrikaları tet
kik tttikten sonra Ankaraya dene· 

ccktir . 

İngiliz - Japon konferansı 
15 temınuı.da başlıyor 

1, k l4 a a - Tiençin me o yo: . . r 
selesini rııiizakerc eJecek olan n 

·•· k f n 15 tem· gı ıı- JJıHm ·oıı l'tansırıı . . 
lntızda IJa~lıyacaiı resıııcn bıl<lırıl· 
nıiştir. - ------

J9.15 Tiirk müziği (ince Sit'.l fas· 
lı) 

20.00 Mcmlckel saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

20.lo Neşeli plaklar - R. 

20.15 (ınüştcrek liC solu teganni) 

1 _ Şchn.ız puselik peşrevi. 2-
Lcrni Şehnaz puselik .şarkı - Nc1· 
tı 1. k t , ~ P"' 3 - Sedat Ôztop ır a şıı . c -r· C 
tak - Şehnaz puselik ş.ırkı - llli 

cdıp goz yaşı. 4 _ Deniz oğl~ -
Plısclik şarkı Yolun bulamam. ' _-
1\ri( Bcv - Hicazkar şarkı - Con· 
liinıü bir tıflı dilbaz. 7 - Mahmut 
C:clalettin paşa - Kaıcığar şarkı -
Vah ıncyusu. 7- Rahmi bey - Ba· 
Yöli araban şarkı - Bana noldu dc
t•şdi. 9 - Suµhi Ziyd - Muhayyer 
~arkı - Tıtrer yüreğim. 10 - Dede 
- Gülizar şarkı - bi vefa bi çeşmi 
bıdat. 

d 20.5o Konuşma (Dış politıka ha· 
escleri) 

21 05 Temsil 

n~b,2'2.00 Haftalık posla kut11sll (Ee· 
ı dillerde) 
~ı 

ı ın _ ·~~ Mizık (Operet selcksyonla· 
~3 . ) 

cshcı 1~0otson ajans habcarlcı-i Ziraat, 
t <ıh . , 
Joı sa81 (f vılat, kanıbıyo - nukut 

23 2 'Ynt) 

23:5~ Muı.ıt C...ıband) P.1) 
- 24 \1 'arınki program 

Londra : 14 a. a. - Siyasi mah. 
fillerde söylendiğine göre beynel
milel vaziyetteki ge1ginlik temamile 

zail olmadığı takdirde gelecek son· 
baharda umumi intihabat yapılmı· 
yacitktır. 

Gelecek haftalar içinde bu hu· 
susta bir fikir edinilmesi kabil ola· 
cağı muhafazakar mahfillerde söy· 
lenmek tedir. 

Bütün partilerin muhtemel umu. 
mi intihabata hazırlandıkları, fa 
kat şimdiki müşkül şerait içinde bu 
nun sonuaharda yapılmasına ihti
mal verilmediği, çünkü intihabata 
başlandığı takdirde totaliterler muh 
telif gayelerini elde etmek ıçın 
vaziyetden istifadeye çalışacakları 
ayni mahfillerde. ilave edilmekte. 

dir. 
Sureti umumiyede hasıl olan 

kadaate göre beynelmilel vaziyet 
müsait bir safhaya girdiği takdirde 
umumi intihabat gelecek ilkbahar
da hatta 1935 te intihap edilen 
mebuı;ların vekalet müddetlerinin 
son haddi olan gelecek senenin son 
baharında yapılacaktır. 

Yuğoslavya 
Kabinesinde 

Değişiklik ihtimali 

Belgrad 14 a.a. - Be lgıafi'ın 
:siyasi mahfillerinde dolaşan bir şayiaya 

göre dün brdo' da rıaib prens paul 
ile başvekil çvetkoviç ayan meclisi 
reisi koro;etz ve münakalat nazırı 
kulanoviç arasında yapılan ın iilakat 
esnasında kabinede bir değişiklik 

yapılması ihtimali mevzuu bahsol 
muştur. Maçek'in uzlaşma zihniyetile, 
harı!ket ederek ınetalebatlarında pek i 
ileri gitmemek sayesinde hırvatlarla ı 

yakında hasıl olacak itilaf yugoslav 
ya kabinesinde bir değişiklik husule 
gelmesini inteç edecektir. 

Eski bir Romen 
mahkum 

mebusu 
oldu 

Biikrcş : 1 ~ a a. - Rom arı yaya 1 
Liı hilrb malzemesi satışı işinde rned 
haldar olan eski Roınen milli - köy 
partisi ıneblıslarından Moltı<J Boila, 
bir sene hapse ve miihiın .bir para 
ccza~ına mahkum olmuştur. 

Ankara : l4 ( Teldonla)- Niğde 
valisi Hay Faik Seyhan valiliğine 

tayin kararı tasdik olunmuştur. 

İngiltere maliye 
Kanunu 

Yeni İngiliz bütçesi 
1.400.000.000 sterlin 

Londra:: 14 a.a. - Maliye kanu 
nu öğleden :sonra 141 reye karşı 

206 rey ile kabul fedilmiştir. İngiliz 

büdçesiııin yekumı 1.400.000.000 
sterlingdir. Bunun 900 milyonu ka· 
zanç vergisi, 500 milyonu istikrazlar 
ve hazine bonuları ile temin edilmek 
tedir. 

Sir Johıı İcab ettiği zaman yeni 
den i-;tikraz tahvilleri çıkarılacagını 
beyan etmiştir. 
Milli müdafaa için a)1rilan tahsi· 
satatın yekunu 730 milyoııdur. 

Sir John :simon. şunları :söylemiş 
tir : 

Nilletimiz ne olursa olsun mem 
lekclin hürriyetini, emniyetini ve 
kuvvet tini temin etmek için lazıınge 
len herşeyi bulmağa azmetmiştir. 

Fransada 14 Tem
muz Bayramı 

Paris : 14 ( Radyo) - Ciimhu 
riyetin 150 iııci yıldönümü dolayı. 

sile ve h ılihazır beynelmilel va. 
ziyet münasebeti!e F ransanın her ta 
ıafmd<\ oldu~u gibi Pariste de 14 
Temmuz bayramı müstesna bir şe· 
kilde kutlanınışlır . Merasimde im 
paratorluğun .1er tarafından gelen 
mümessiller ve misafirler hazır bu. 
lunmuştur. iki saat ~üren resmi ge· 
çitte lngilız askerlerı şid idetli ve 
sürekli alkışlanmışlardır. 

1 Muhabir a\aca ğız 

Gnzetemize bir Şehir Muhabirı 
alacağız. 

Asgcı.ıi orta mektep mezunu 
bulunmak şartıle. bu vazifeye talip 

J 
olanların gaz.demiz idareharıe!>ıne f 
rıı üracont ları. 1 :_.._, ________ ..._.. ______________ _ 

Mevsiınin En Müthiş Feıcialar ve En 
Heyecanlı Maceralar Şaheseri 

[~en öfd··rmedimJ 
1 

· Muazzam ve Harkulade fllml görmek Uzore bua1stlsna 

Bütün Adana Halkı Muhakkak 

1 VAZLIK
0

SiNEMAYA 
G1decek ve En BUyUk Facia Artist• 

Varner Bakster 
E 1 · ve çok hazin bir tarzda yaratılan senenin bu Sinema 

Tarafından msaksdız kendilerini men eciemıycecklerdıı. Katiyctle iddıa 
Al 'd sıııi gorme . en Ş h . . >ı c. 1 sır Sinema ahaserl sc nıııız,lc pek nz 

ı . . ki lnı n,·arttı . . . 
el ı.) oı uz • G ö s t e r ı l ın ı ~ t ı ı . 

AYRICA : En Yeni Dünya Haberleri ------Eh mmlyetle Nazarı Dikkate : 
e ·t. ·ı btı ınllstcsnn Filmi hcı·kc~in gıiı·cbilıııc .. i 11,:ın 

1 1 1 · l gc ıı·ı en 
8 u, ıık fctlckar '< 111 n t KIŞE l·rken nc;ılncagındaıı Mn5 larmızı 

· l h" ·apılmacnıt ır. . l 
füıtlnrc n ıç zam . .) . . kalaballğa mc~ dnn verıııncmc'ı ı·ıca n unu.ı· • 

ıd . l cılılmesı \C 
cn·c en ·~gn 1( 839 

Gayri m nkul malların 
açtk artırma ilanı 

D. No : 39-841 
Adana birinci icra dairesindrn : 

Bebeli K. den Hayri Mehmet o. 
Mehmedin Kadir Kısacığa borcun· ı 
dan dolayı. 

Açık artırma ile paraya çevril~ 
cek gayri menkulun ne oldu~u : Be 
beli köyünde vaki 175, 165, 101, 
126, 110 dônümlü beş parça tarla· j 
nın 160 hissede 44 hissesi ve 50 döl 
nümlü bir parça tarlanın temamı. 

Gayri menkulün bulunduğu mev 
ki mahallesi, sokağı, numarası : Be. 
beli köyünde. 

Takdir olunaıı keymet: beher dö 
nümüne 4 ve 3 liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer gün 
saat : Adana birinci icra dairesinde 
22-8-939 giinü saat lU dall 12 ye 
kadar birinci ve 13-8:-939 çar
şamba günü ayni s~atlarda 2 inci 
artırması yapılacaktır. 

1- işbu gayri ıner.kulün artır· 
ma şartnamesi 15 - 7-939 tari. 
hinden itiharen 39 '841 numara ile 
Adana birinci icra dairesinin muay 
yen numarasında herke!)İn görebil 
mesi için açıktır. lıaoda yazılı olan· 

Ct1sushı\c, A k lh ııtal, Ölüm, Hcy6can vclha ıl her sınıf halkın uı rok ve 
ş ' a fık,ı ıle takibcdecrkleri büyük progra ıı 

Asri • 
sınema 

Bu akşaın 20,45 de 

KA' Gusu ARKADAŞLIK DUYGUSU .... AŞK ... 
VATAN .... -· · > 

· ·marn eden CASUSLU.< .... MUCADELE .... HARI 
ve bunlara ınzı 

ısTE: l l Fedaileri ) 
( i~ !~~ v~.I BiRGE\. ~ANSI . KNOl ECK 

Oyn Y • • mezalim ve işkencdeu altında ınleyen Polonyalıların 
Ç 1 k R syarıın ezıcı . 

ar 1 u . I · ide etmek için yaptıkları en çetın mücadeleleıı t 
k d' .. benlık erını e . 
en 1 oz . I bir ;;urettc g()sterr,,, mevzuu tamamile hakıkatlen 

k 1 harplerı can ı ~ . d . 
en an 1 

•• "k e siz şaht"seri görmelerini halkımıza tavsıye e em: 
al•nnıı., bu buyu ~ (MÜDORIYE'f) 

lCA : _ Büyük Aşk Heyecan .- Sergüzeşt filmi 
A YR Kovboy BUCK JONES tarafından 

Meşhur • 

) ( Kahraman __ Süvarı 
S a ıniiteaddit Vantılator ve hususi tertibatla çok 

DiKKAT : - ınenı serinleştirilınektedir 

Yaz tarifrsi 
Ôğretın~n 

• " 

\'C 
Balkon 25 kuruş 
Duhuliye 15 " 

T1'1chclcrc 

" 

20 
10 

250 

kuru~ 
kuruştur 

!ardan fazla malumat almak isteyen tü443 
ler işbu şarnameye ve 30- 841 ' ---------_:.~.:::..------

Telefon 
Asri 

dosya numarasiylc mt"rnuriyf'timizc 
müracaat rtmelidir. 

2- Artırmıya iştirak için yukar 
da yazılı kıymetin °'• 7,5 nisbetind«-: 
pey akçasiyle veya ınilıi bir banka 
nın teminat mektubu tevdi edilecek 
tir. ( 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğar alakadarların ve irtifak hakkı 
~ahiplerinin gayri menkul üurinde 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işhu ilan tarihin 
den itibaren yirmi gün içinde cvra· 
kı miisbiteleriyle birlikte memuriy~ 
timize lıildirmeleri icabeder. Aksi 
hald~ hakları tapu s ciliyle .s ıhit ol 
dukça salış bedelinin paylaşmasın 
dan hariç kalırlar, 

4 - Gösterilen günde artırnıayil 
iştirak edenler artıı ma şartnamesini 
okıımuş ve lüzumlu maıümat alıııış 
ve bunları temrnen kahııl etmiş ad 
ve itibar olunur. 

5 - Tayin edilen zamandan gay 
rı menkul Üç d fd bağrıldıktan sonra 
1.·11 çok rırtıranrı. ihale edilir. Ancak 
aıtıı rna bı:deli muhrımm~n kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz. veya satış is 
tiyenin alaca~ına rüchani olan diğer 
alacaklılar lıu'unupta bedel lıunlaıın 
o gayrı nıerıkul ile temin cdilrniş ala 
caklılarm nıecnıııundan fazlaya çık 
mazsa rn çok attıı anın teahl üdii b 
ki kalmak _ü7.ere artırma on beş gli~ 
drıha teın !ıt ve on bt"şinci günii a • y 
".' saatte yapılacak artırmada bede 
lı Mtış istey<'nİn alacağına ıüchani 
olan. diğer alaccı~lıların o gayıi mrn 
kul ıle temin edilmiş alaraklar ı ITIC"C 

rnuıından fazlaya 1,:ıkmak şartiyle en 
çok artırana ihale edilir Bo·· 1 l "· • y e >ır 

bedel elde edilmezse ihale yapılmaz 
ve satış lelebi diişrt, 

6 - Gapi nıenkul kendisine 
ihale olun Hı kimse derhal veya ve 
rilen ıııiihlı-t içinde parayı vermezse 
ihale kararı fesholunatak kerıdi~in ı 
deıı evvd en )'Ük.sek teklift~ bulu· 
nan kimse arıetınış olduğu lıer!e-lle 
almağa razı o1ursa ona ra7ı olm;n 
vtya bulun•nazsa hemen 15 giin ıniid 
dı>tle artırınaya çıkarılıp ~n <.'ok ar 
lırarıa ihı.le edilir. iki ihale arasında 
ki fark ve geçr:n günler için yüzde 
beşdeıı hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca lıükm<' hacet kalmak ı 
sızın ıneırıuriyetımizce alıcıdan talı 
sil olunur. 

Tarla his .eleri yukarıda gö~leıi 1 
len 22-8-939 tarihiııdc birinci icra 
mtmurluğu odasınJa işbu ilan ve 
gösterile artırma ~arlnaınt·~i daiı c- 1 

sinde satılacağı ilan o:umır, 10852 1 ___________________ , 
Bu gece nöbetçi eczane 

Belediye civarıııda 

Yeni eczahanesidir 

·----------- &&$ ; 22$ 

Çevirge ınüdürlüğünden: 
S h Orman ey an . Muhammen vahit fi atı Tutarı 

Hacını L. K O 3 Lira Kuruş ıra uruş 
Cinsi M 3 Ü 4 90 686 00 

Kara çam 140 O?. o·· t ·ol kazası dahilindr Ala Hasan yurdu 
V·ı· tının or > . k 

1- Seyhan ı aye M 3 'ktarında kerestelik ağaç satışa çı a· 
k k etre mı 

ormanından viiz ır m 

rıhııştır • • 
9 

.... d itibaren on beş gün sonra 26 - 7-
7 193 gunuo en M'"d" ı··ğ·· 

, 2 - Satı~ 11: :: . {l2) de Seyhan Orın::ın Çt"viıge u uru u 
939 Çarşamba gnnu :ıaat k 
d . . ·ı \'aı>ılaca · lır · k t aıresınde arttırma ı e ı r h fıatı dört lıra doban uruş ur. 

·ıc 4 bının mu aııınıeıı M 
3 - Heher metre mı a . 1 · Ankara Orman Uınum u· 

kaveleoamc pıoıe erı u-ı"' 
4 Şartname ve mu . M ıdiiılüğü ve Dörtyol Orman uo be 

d .. ı··v .. S h Orn1an Çevırge l ur ugu ey an 
Şefliğinden alınır 

5- Muvakkat teminat 
6 - Satış umumidir · 

elli bir lira kıık beş kunışlur 
10840 11- 15-20- 25 

yeni çıkan kanuı: ve nizamlar 

Milli 
Mükellefiyeti Müdafaa 

Kanunu 
Kabul .tarihi:7 6 1939 

Neşıi tarihi:16 6 1939 

_ Vüude11 artan -

h·z letleri gören mümessesclerdc lıulun;m 
. d amme ı ıı 1 . . H . 

l3elcdı)'elcr c ve 1 (h'z net ve mikdarları cra Vckıllcıı cyelı 
k · ı vasıta arı ı ı 

nıotürsüz kara na 1 

kararile teshil olunur), d adeıılerde çalıstırılıın ııakil va~ıtaları, 
D . ııarııı a ve m ' d 1 

vı - ·rnıryo. . . l 1 bıı idarelerle mukavele akde en şa us 
Vll Posta idaıc.sıne aı< 'e 

- . . kullandıkları va:ııtalar. . . 
ların posta ışlerınde . il ve maden ~irketlcrıııde çalıştırılan nakıl 

3 ı - Dtmır)O arı .. "'k il r· t" Madde 1 ·ı hrraber Milli Mudl'faa mu e e ıyc ı 
k müessese er ı e 

vasıtalarına anca 

tatbık olunabilir. b' . . · maddesinde )'aı.ılı hallerde Milli Mii· 
2 Kanunun ırıncı 'kd 

Madde 3 - 1 · ı alınacak nakil va:.ılalarının cins ve mı arı 
daf aa miikellefıyeti yo u 

1 
et l 't olunur ve kl)lurdulardan askerlik şube· 

• .. V k~letınc· esm . · ·ı· F · Mıllı Mu Jafaa e a f "k llef"ıvetleıi korııısyonlarına bıldırı ır. ev . nr Müda aa mu (' J f d 
leri vasıtasıle .~ 1 1 ~ • et mahallinın en Uiyiik komutanı tara ın an 
kalade hallerde hu .salahı) 
kullanılabilir. d ·kerlik ..:ubelerindcn bildiıilrıı yüzde nisbr· 

1 l •ık arı as v Komisyon ar nı . d 1 il taksım t' er r:r. . 
tinde köy ve ınaha ere .' l '. t·ük miilkire ııı< nıııru bildirilecek tertı. 

33 _ Mahallııı en rnJ . · d'I • 
Madde · lb" erekli nakıl vasıtalarınııı tayın e ı en ma 

b - takasında ce ı g 
ata gore mm d imasını sahipleıine tehliğ eder. . 

hal ve zamanda bulun lll ru .. amanında v. tam olarak getirilip cıhetı 
1 k·ı acıta arının .. . 1 
stenilcn na 1 v . . · t kten alakalı mülkıye mr:mur R· . dilıııesını temın e meme 

askeriyeye teslıın e 

rı mesuldüı ler · ıd d . ld ğı üı. .. re seferberlık tertibatında 
4 32 ncı macı e e )azı 

Madde 3 - d c il oluııabilcnler ılıtiyacı karşılamaz. veya 
k · ı ı•aların ın e > • • k . . 

bilJırilerı na ı ıas' 1. . . cıkiısc seferb<"rliği gecıktıımcınc ıçın 
. l ble t !S ım ışı ge 

her hangi bır :;e 1
• 

1 
r ınalıalleıdekı naklite Vcl ıtalarıııa defter· 

"f 1 kabıl o an c.Vd 
dt'rlıal ıslı al e . 1 arak vaz'iycd c.dilebilıı. 
1 k a rıayet o un 1 
erinde ı sıra)' 

1 
- 1 sna olmak liı.ere bıı smetlc nakıl va:,ıta arıııa 

L~ k J" j ahva nJU) r, 
rev a al e ' I il ·11 nisbcl derece:ıinc kadar dığrr mahallrıılrn d~ 

•· d dilen ıııa ıtt eı ı '- ' I 
vaz ıye r: 

1 
ııa<lıkça artık bu ınııh ilerden bir ddlı'i ııaıtı vasıta:>• • 

nakıl vası!a:ıı 3 ını 

lıııanıiiz. 
Madde 35 - Arabalar, ıncvcu 1 ko~tıın hc1 yv.ınları vt: ko~uınlaı ılc 

hl·rabcr alınır. 
(Sonu Var} 958J 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

KiLO FtATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az ı En çok 

K. s. _ K. S. Kilo 
·--- KOZ11- - -

Piyasa parlafl • 36,25-- -3f50--
Piyasa temizi • 

Klevland 37.50 1 
YAPAa-ı-

Beyaz 
1 1 1 Siyah 

~ 

Çl~IT 

1 
Yerli "Yemlik,. 

1 .. •Tohumluk,. 4.50 5,50 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 

--
1 

.. Yerli 4 

• Men tane 
Arpa 3,25 3,30 
Fasulya 
Yulaf 'l,87 
Delice 
Kuş yemi -Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

""' üç • • 
·- .D Dört yıldız Dotruluk J:J "' 
~ u: üç .a r:: • • 
.2 - Simit 
·- İÜ ., 
~ > Dört yıldız l:umhuriyet :ı 
N Uo üç f' .. " 

Simit .. 
Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

14 / 7 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Prn~ Santim 

Hazır 

5~ 
Ureı \- ---...:: 
Rayişmark 

Vadeli 1. • 5 ()2 
Frank (Fransız) -y 35 -4 62 Vadeli 11. Sterlin ( inglliz ) -S-93 _i_l 26 

~-Hind hazır Dolar ( Amerika ) ~ı~ 
Nevyork 9 62 Frank ( isvicre ) 00 00 

·Çukurva Harası Direktörlüğünden: 
Hara ihtiyacı için aşağıda miktarları yazılı mevaddi müştaile ve mu· 

harrike a~ık eksiltme ile satın alınacaktır. 
ihalesi : 20 - 7 - 939 perşembe günü saat 11 de Ceyhan belediye 

r salonunda içtima edecek hara alım, satı'!D komisyonunda yapılacaktır. 
· Muhammen kıymetleri mecmuu ( 2479 ) lira 51 kuruştur. 

Muvakkat teminatı 185 lira 96 kuruş olup hara veznesine yatırıla· 
caktır. 

Şartnamesi hara müdürlüğünde görülebilir. ve i~tey('nlere V('rilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. cü mad

delerinde yazırı v1;sikafariyle birlikte berli gün ve s;ıatta komisyona 
müracaatları, 6 - 11 15- 19 10823 

Muhammen Tutarı 

Cinsi Kilo Kilo Fi. L. K. 

B. B. marka makina yağı 150 43 64 50 
c. 300 38 114 00 ,, 

" .. 
Gres yağı ( 13 teneke) 208 24,5 50 96 

Valvalin yağı ( 16 " ) 256 26,37 67 45 
Gaz yağı ( 10 " ) 147,5 18,40 27 14 

Benzin ( ]()() ) 1250 22,56 282 00 ,, 
Mazot ( 1266 ,, ) 19000 9,86 1873 40 

. 
YEK ÜN 2479 51 

------------------------------------------------------
nın 

Südün kaymağını 

tamamen c:karır 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

. ..~ . 
r • • 

. .. 

Adana Mersin ve havalisAcal'\tas 

Adanada hükumet caddesinde 

Umer Başeğmez ticarethanesi 83 

Seyhan Orman Çevirge müdürlüğiinden: 

Hacmi Muhammen vahit fiatı Tutarı 

Cinsi M3 03 Lira Kuruş Lira Kuruş 

Kayin 113 000 2 50 282 50 
Çinar 113 000 2 00 226 00 

508 50 yekun 

1- Seyhan Vilayetinin Dörtyol ka7.ası dahilinde Devrentderesi orma 
nından 226 metre mikap mikdarında hrestcli:C Kayin ve Çinar satışa 

çıkarılmıştır . 
2- Satış 1 1-7-1939 gününden itibaren on beş gün sonra 26 - 7-

939 Çarşamba günü saat 12 de Seyhan Orman Çevirge müdürlüğü da. 
iresinde arttırma ile yapılaç:t k tı r. 

3- Beher metre mikabının muhammen fiatı Kayin 2 lira 50 kuruş 
Çinar 2 lira 00 kuruştur. 

4- Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Orman Umum Mü. 
dürlüğü ve Seyhan Orman Çevirge müdürlüğü ve Dörtyol Orman Bölge 
Şeflitinden alınır . 

5- Muvakkat teminat 38 lira 14 kuruştur. 
6- Satış umumidir. 11 - 15- 19- 23 10841 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECİRiN iDARESiNDE 

Çifte han 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki:' 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 

Satlık Evler 

Karasokuda 29 ve 27 numrolu 
evler satlıktır. 29 numrolu ev yuka· 
rıda 3 oda bir salon, aşağıda 2 oda 
bir salon ve bahçe ve tulumbayı 

havidir. 27 numrolu ev de aynen 
29 numrolu ev gibidir. Yalnız alt 
odc.nın bir tanesi mağazadır ve ter· 
zinin işgalindedir. Her iki evin de 
elektrik tesisatı vardır. Ayrı ayrı kim 
seler veya her ikisi birden satılır. 

Mezat salonuna müracaat edil 
mcsi. 1-3 10856 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

D5ı tyol Kazasının Erzin nahiye 
sin:n ilkokul binasının ( 619 } lira 
bedeli keşifti tamiratı 3-- 8 - 9~i8 

Pl· rşembe günü sc.ıat 11 de ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye konul 

muşhır isteklilerin % 7,5 trminat 
makbuzu ile birlikte ihale günü ve 
Sflalında vilayet Daimi Enciimeninde 
hazır bulunmaları. keşif ve şartname 
sini görmek için de her gün Kültlir 
Direktörliiğüne başvurmaları i!an 
olunur. 15-19-23_.: 28 10855 

--------------------------
Hususi Riyaziye dersi 1 

Orta bir , iki , üç ve Lise dör 
düncü sınıflarının hususi Riyaziye 

1 

dersi almak arzusunda olanlar 
Adana Seyhan matbaasına müra. 

2 10851 -----T. iŞ BANKASI' 
1939 K. Tasarruf ikramiye 

" I Yüksek zengin bh tabiat hazinesidir 

planı [Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, 

1 

caat ediniz. Posta kutu ( .t.9 ) 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 ı~ğ~stos, 1 Eyliil , 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir . 
iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • j,()()() lf 

8 • 500 • 4.000 • 
16 • 350 • 4.000 • 
60 

lf 100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 " 

250 • 25 • 6.250 lf 

435 32.000 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak için 

Birkaç günunüzü burada • • • 
geçırınız 

Konfora, temizliğe, ucu:duğuna hayran kalacaksınız 

Lira 

1 
1 

Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

. 
Tarifeye bakınız 

Bir gecelik tam konforuyla otel 
Ta~ odalar ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

yatak ücreti 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan r~ aphcasını bugünk 
· haliyle bir kere görünüzü 

10631 44 

Adana belediye 
riyasetinden: 

Münhal bulunan yazı işleri dos· 
ya memurluğu, Hesap işleri muame 
lit katipliti ve aidatlı tahsildarlık 

, ile temizlik işleri katipliti için mü 
sabaka imtihanı açılacaktır. 

imtihan temmuzun 21 inci cuma 
günü saat onda belediye dairesinde 
yapılacaktır. lmtahana iştirak ede 
ccklerin en aşaiı orta mektep me· 
zunu olmaları ve askerliklerini yap· 
mış bulunmaları şarttır. 

Bu şartları haiz olanların imta
han gününe kadar evrakı müsbitele 
rile belediye reisliğine müracaat et 
meleri ve ayrıca müracaat eden or 
ta mektep mezunlarının da imtahan 
saatinde belediye dairesinde hazır 

bulunmalan ilin olunur. 10854 

1 Gay~i~enkul m,,. 
açık artırma ila 

O. No: 37-362 

Adana Üçüncü icra 
tundan : 
Hasarı Basri ve Sıtkıya bor 
din Paşa oğlu Ahmet Dimoll 
No: 145-109 Tarihi: M 
Cinsi: Tarlanın 20 de üç hjtt(f 
Dönümü: 48500 
Beher dönümün mııhammd 
meti Lira : 4 

Hududu : Şarkan , tarik~ 
Sarıhuğlar ve kısmen Kadir 
tumları garben dört ağaç f8 

Habip damı ve Boğalı ve Y 
ve Hırhı; damı, şimalen Bız~ ... 
ve Camusçu ve Müftü ve ~ 
ve cenuben Kayışlı. ..& 

Artırmanın yapılacağı yer,gü~ 
Adana 3 üncü icra memurl~ 
birinci artırması 17-8-93~ 
şembe günü saat 10-12 de 
artırması 1-9-939 Cnm• 
saat 10-12 de. _ı 

1- işbu gayri menkulün af'; 

şartnamesi ilan tarihinden .Jt. 

ren 37 /362 numara ile ~ 
icra dairesinin muayyen nunı'j~ 

herkesin görebilmesi için açı~t~.JI 
yazılı olanlardan fazla maJUJJll"' ı 

mak istiyenler , işbu şartnam~ 
37 /362 dosya numarasile rP 

yetimize müracaat etmelidir.~ 
2 - Artınnıya iştirak için 

rıda yazılı kıymetin 0/0 7,5 
tinde pey akçasile veya rn' 
bankanın teminat mektubu 
edilecektir. (124) .J 

3 - ipotek sahibi alac~ 
diier alakadarların ve irtifak .. -.ı 
sahiplerinin gayri menkul ~: 
deki haklarını hususile faiz ve 
rafa dair olan iddialarını işbaı 
tarihinden itibaren 20 gün · 
evrakı müsbitelerile birlikte 
riyetimiıe bildirmeleri icap 
Aksi halde hakları tapu siciliJe 
bit oldıkça satış bedelinin 
!aşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artı·-_ı 

iştirak edenler artırma şartna~ 
okumuş ve lüzumlu malUınatı 
ve bunları tamamen kabul ctıııif 
ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
menkul üç defa bağrıldıktan 
en çok artırana ihale edilir . 
artırma bedeli muhammen kıy 
yüzde 75 şini bulmaz veya sı11tıf 
li)1cnin alacağına rüçhani olan 
alacaklılar bulunup ta brdel 
!arın o gayri menkul ile tcmİll 
miş alacaklannın mecmuundatl 
laya çıkmazsa en çok artıran~-'" 
ahhüdü baki kalmak üzere a~tı;· 
15 gün daha temdit ve 15 in 
ayni S;\a tta yapılacak artır 

bedeli s a t ı ş istiyenin ala 
rüçhani olan diğer alacaklı~1 
gayri menkul ile temin cdilrn1f 
cakları mecmuundan fazlaya 
şartile, en çok artırana ihale 
Böyle bir bedel elde edilmezse 
yapılmaz Ve satış talebi diişet'· 

6- Gayri menkul kendisirı' 
le olunan kimse derhal veya t/t 

mühlet içinde parayı verme~ 
kararı fesholunarak kendisind 
vel en yüksek teklifte bulun•" r. 
arzetmiş olduğu bedelle alrP~ 
olursa ona, razı olmaz, veya 

1
, / 

mazsa hemen 15 gün müdde;,., 
tırmıya çıkarılıp en çok aı:ır ~ 
le edilir. iki ihale arasındakı f el'~ 
geçen günler için yüzde beŞt ,, 
sap olunacak faiz ve diğer ı•' ti 
ayrıca hükme hacet kalmakSlıı 
muriyetimizce alıcıdan tahsild t 

(Mad e 
··5te . .ı 

Gayrimenkul yukarıda go j ~ 
17- 8-939 tarihinde Ad.an•'

İcra memurluğu odasında ışb&J, ~ 
gösterilen artırma şartnarne51 1'1 
sinde:satılacağı ilan olunur. 

··durd Umumi neşriyat mu 

Macid Güçliİ 
Adana Türlcs;;ıü roatb,.,. 

-


