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lnğilterenin Ta~ran Büyüt Elçisi 'Nafia Vekili Çetin Kaya 

Dış ~ak~nımız şer~fine ! T ettiht için is· 
hır zıyaf ~t verdı 1 • 'd' 

~iiştü Arcıs Pre:ıs tarafından kahui 1 VIÇf8J8 01 ıyor 
edıierek Alatürkün hediyelerini j Ankııra 1 (A. A.) 

takdim edecektir N--,fia Vekili Ali 
1 Çetinkava tctki-
j katta bulun111:lk 

üzre y~k111da )s
viçrcyc gide<:ek
ti r. Ali Çetin Kaya 

Y oğuslav Parlamentosundan 

Kamulaya T esetUr 

ingiliz kontrol memurlarının 

Diplomati~ imtiyazları geri alındı 
Ankara ı (A . A.) 

Portekiz hükfı nıet i 
unıunıi kontrol vazi 
yeti tavazuh edince . 
" . 
ve kadar ispanya -

Portekiz hududunda 
bulunan inğiliz kon
trol n1en1urlarınının 
diplon1atik inıtiyaz
lannı geri alnııştır. 
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~ 1 

a rıçıko hudu- 1Paris Borsaları açıl~ı1 Çalışm~!~~1na soıı .. 
Japon-

1 • 

.\nkarn 1 ( \. \.) 

An1or nehri üz ·rinde 
Sovyct top çekeri il 
japon - nınnçıl<o hu
dut nuıhafızlaıı nra
sında .. iddetli hir ınii-

saden1e olduğu ve bir 
top Çt'kt'rİ n battığı. 
hir diğ·erinin de <ığır 

hasara uf~rad ığı Tok
Yodan hi ldiriln1ekte
di r. 

ltalya ı arp Gemileri 
Ankara l (A. A.)

Ronıadan b1ldirildi
o·i ne o-ön· I ta ]yan h;ı rh ..... :-., . ,. 

penıilt·ri de ltalv~ n ... 

n1eııie"a t l<l rını koru
n1a k uzrc İspanyol 
sn la rında ka 1111'' ğ·a 
ch~vanı edcc .:lderdi r. 

ltalya- 'oğuslavya ~aimi iUisat 
Koınitesi 

Ankara 1 (A. A.) 
İtnlynn - 'Yuğosla,·ycı 
daimi iktisat koınile-

si dün l~oınad:ın top
'" nnııştır. 

- 22 -

l) (•,nada. :::-alond:=ı. lrn 
fif h!r J.oını,ma ba~latlı. YP 
d ;:ılP\'İ<·il r :.ııa(:md:ı ~u\ 11

• . . 
cleııiliyordıı. Bu adanı ~ım-

ıııathı i· i ıi brr<>ı •bılir bir 
:ıdaııımı ı 

Ba~kao: 

Yük. flk bir M'. 'p: 

•• \•..-, , !'da yoh .. 

Bu ~ır:ıd:ı 1Jftkinı, ~a
hi1 lrr !'ır:ı ın:ı hnl\tı . Ye ... 
Komi. Pr lI:ıkl,ıyP h:-ai Pt f'd1:·
rı•J, : 

- .-.uduıııın if:ıd·. iııi nl 

ncı k bir hal, bir tPlflş göS· 
tC'ri~·ornıu idi. 

Konıbi•r ayalin kalkn
rn k : 
- ~u~ln İzzı>t. if:ıcle:;i ~ılı · 

ııırkı·.ı P"k t11J:i~lı gürünti· 
'ıırılıı. Ynlrıız ma . ıra :-::ı ...... -. . 
kı11lık 'rı ı •«ı•J, kadar dili 
tııtu luyor, g-üıl"rini tPkr:1r 
liynrd•ı. 

Ba~I·:ın Kn111isPrt·: 
P11 ki oturıınuz .. 
Hukuku nınıııı> ~ahith'· 

riııiıı ıliıılt> nııw~i lJitıııh;ti ... 

Ankara 1 (A. A.)-

~leınlel<et te vet isefl 
• I> 

i~tihsa 1 nıaJdelerdell· 

Ayan Meclisi tam 
saiahiyete aid ka
nunu kabul etti 

l~ürk ö.~retn1en1eriıı1ıJ 
Ankarn 1 \A. A.) - \'erırH kıe oldukh1ı ı 

Fransız Ay ~n Mecli. yfızdc ikinin ç<'şitle' 
sinde hükürnetin nıa i ;·ini v,· toplanıa şekil .. 

1 li işlerde istc:'diği tanı lerini tesbit etınek 
s<ıh'lhivcte aid kanunu için orta Anadoluntt'1 

kabul. ctnı iştir. on vilayet ve kaza ı~ ... 
H ikuınetçe muvak-1 rından o·ekn dclt .. (j·r. ... 

~ l"'t 

1Glten kapatılnıış olan lerin işlirftkile 2~ H~ı"' 
J=>.ı ris eJ1a 111 ve tc1 h zi randa topla n:ı n ycf· 
vilttt borsası hu Q:Ün li ürün kon<>-resi o-c· 

~-y ,;ı, ...... 

a~·ıln11ştır. rek Tiryedc gerel' 
~1arn1ara hav,ılisindc 
yapılan konğrelerİ'1 

tcsbit t•tt i ğ'i esas hırı 
ayn ·n k~ı hul cJerel~ 
hu gün ~·rılış ınaJarıll1 

hitirnıi~ti r. 

Adanada Sıcaklar 
\ Adana da n1üthiş sı

C;.l kla r h~ şla nıış• ır. 
H.1raret dereC':Sİ ;Jü 

1 
santiğradı hulınuştur. 

• 
ı iilnwsi İ!'\tern•ıı vı' Zı>hranın 

hunuIJla iutihar Ptti~!'İ iddia 
oltıııan !'\autınlu ip miiha;;-i
rin t>linup görüldii. 

1 a u . .... . .. ı ı · rı • • ıı ıı 
- ~Pnın soy Pl iJIIl ıp 

\ lılU 'I 

~ııloııda lıulıınnrı bütün 
:-;('~ ir<·i giizler lıu iıw d!kil
ıni> her kes rikriı <le bu 
:ı<;ıt.; lı dııayet y<·ııiden ta-

İzzet: lıu ip ~aloıı:ı :ıııı~ · 
, dığ·ı dakik:ı<l:ııı heri keıııH' 

ni k nyq> l'i ııı i~, lwm.i ~;ıl' 
l ., . k. ı rı·ıf 

~:l\ vııı f•diliymdu. ı\eaha 

'l.,,' ~.llı ka<lınııı lıoyıın ııa

:-ıl ipı· gt>~irilıni~, na~ıl a~ıl- ı 
mı~ gilıi hiilyalar fikiıicrdc 
1 ·aıılaııını~tı. 

H:ıl-ikaterı bu İptt.>. S3ll· 1 
l..i l'in:ıyctiıı Psran")ngiz ıncv
zııl:ırı bulunuvor 'P y:ııı-

1 Jiyonlıı... . 
ı ~1iHı~ıı-il' bu ('İnayl't li 
1 İJ'i Hakim.lı'riıı oniinı· g-ö-

tii )'( lii. 
Iltlkiııılcr ip iizcriııclc 

~·aptıkları tet kik:ıt sommda 
haldk:ltf'n bu ip sabımla sı
vaııını .. oltluğu görüldli ... 

snn .:esı ıııış. sarı ·ı s:,. 
olmu~tlı. H:'\kinıin lıu ~0•• 

(" 

;1:usuıın lıik• <·ı•vap Terrı11 

di. 
IJ!ikiııı , tekrar: . 
Bn v lzıet. Gnliha uı 

einaycı İi İJıİ p:ördiikten s0~ 
ra ~astın. aklıııı hile aı j{:t • • • 11 
dı k:ı) ıp ı•ıleceksiıı. JW1111

,. 

sendrıı "'orılu;!;ııırı ..;orğlll:tf• 
ııiı;iıı ı·eva p \'l'l'llt i yor:-tıll · · 
lkdi. \·c· tı•krar: 

S . .. 1. .... ·r 1 ,ıı 
- • C'llllı S<Jyll'ı ıg-ıu l 

ınnılur. ·1 a·ı 
Bn kere h1.Pt kf'Il 1 

topln) orak: 
E'et.. 1p budur. 

ÜI ~l lllZ Yakıt ._:ı;-1 ınJık \'C· Tetk~I. edilmesi ,.c ~ü- 1 llfıkim~ snçlu lııete ı-ur- . 
( ev:lbıtıı \ crfli .. · 
-Soııu Va~.-
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c_-~Ş~eh~ir=H=·a=be=rl=er=i=l=l~i ~~~M-~a~rd~in~~ux~-
Adliyede Tayinler icra Dairesinden: 

~Iardinli Yardınıcı 44. 45 nun1aralı ~o lira 
., Merl .. ez süvari nıüb~ş;ri l~ec~p ()zkanın Mehn1et Ali oğulları nıukadder kiynıetli 
l:nbıt k~uiplio·ine, >iiV:lrİ nıüb:1 s=rlio·inc nıa- B h 
ıv . .~ .. I ~ . ı e aettin ve Siracct- 5 ve Jl nun1aralı ve 

('.,e bdısıldarlt<J-ın<lnn ;ıçıkta kc-ı an Tev{ ık ı j 
'1ol· " C ö b · F ı ı tin ve l<ızı Fehiıne Yt: 100 lira kivınetli birki b (1 gın, izrc Y''Y<l nıü <'Şıri .. e ınıinin açık _, 
~ılunan Savur pİ)'ade nıüb<lş rliğine, Cizre 1 karısı Bedriye ve sai- ceman dokuz h~p 

p,, .. ,.ı · l · ı · .., · · J • • • 1 1 1 re aralarında s .. ·n~,i~11 (lu"'kktırııt1 s·atı'ıııas·ı· ıc t'-''.ue n1u )~-ı şır •gıne ıcra eıaıresınue \'~~ ı~·\n _.., u ~ ı · 

~:111 1n Y cızıcı, ~1idy~t z ,hıt ld\tipliğine Cizre n1üşter, k bulunduk
t:'hıt kfuihi Behçt"t Er<lenı Cizre z,, bıt kfı- (arı ~tardind~ ke:iin 
~Pliğine eski Kızıltepe zabıt k'1tihi Ahn1~t 37, 38, 39, tapu nurna
~.011na nın tfl yi n !erine Adliye encün1enince 1 ret lı J 20 şer lira kiy-
-..::: verilmiştir. ' metli ~ı ve ıo, 42. ı~. 

Mar~in Sı~~at ve içtimai Muavenet Mü~ürlüğün~en: 
Mikt:ıri 

Kilo 
Teminat flııtl 

Lira Kr. ---
8376 U03 ;4 
1G79 470 1~ 

l (; ı;;4 88 
500 80 00 
:mo 18 oo 
100 (i 00 
11 0 3 5 

1:1 :) 25 
135 ıo 
135 ·) 70 
13ü •) 70 

07 fj 36 
133 10 l o 
100 1:.? 00 
67 3 H5 
50 00 

HOO f 1 
100 20 

12 4 
i_i ;-ıOOO 2G:! 

::?:?00 33 
200 f>G 

30 23 
700 Adl't 42 

oo 
00 
o 

:>O 
00 
00 
00 
00 

Beher Kilosunun fiati 

Kurut 

~) 

:!~ 
8:3 
lfi 

(i 

(i 

35 
15 

() 

8 
12 

... 
;) 

9 .. 
H 

!O 
40 

O
,..,. .. : 't) 

l.50 
28 
50 
n 

Yalıııız Yirmi Dört kalı~mdir. 

Teminat Akı::tsı 
Lira Kuraı 

.).) 

3-n 
1 -~ 

H 

1 

.) 

r. 
l 

19 
C') .... 
4 
l 
:J 

ın 

::!fi 
58 

00 
- :-. 
,) 

45 
!JO 
17 
61 
O:'> 

!2 
40 
17 
no 
2.3 

,., -'_r, 
7r, 
8!l 
40 
61 
li 
(j() 

s 
1 f> 

~ 

tnn; Mard~ıı Tı ah om hn ı:;tanPsiııin l)ir ·pnelik ihtiynd olan yukarıdrı yaıılı crznk 24/Hazi. 
koıı,. 9~7 giinünden /'rrmınuz/937 giiııünl' kadar 15 gün müddetle açıK Pksiltını--yı} 
12 d1 '. 11~ 11 .. tıır. lh c1 IC'::-İ /Teınmnzi937 pl'rşrmlıP giinii sıh9at müdütlliğü dairesinde saat 
bal( ıcıa kılınar,ıkt1r. :·artınmıevi ğörmek vr fazla malfımat. alınak isfcn•nln hergiin 

Hııe ' • ' 
J'e llıüracaatlan ilfm olunur. 26/28/30/2 

suvuunun izalesine .. . 
dair n1n hkenıece ka-
rar verilnıiş olduğun 

dan açık arttırnıava 
çıkarıldı. 

Birinci. :il rttırnıa 1 O/ 

~/<J37 günü saat 11 de 

yapılacHktır. İ~bu art 
tırrnada ğ·:ı. yri ınen
kullere takdir olunan 

kivınctin viizde ~ 5 si . . . 
bulınadığı takdirde 

son arttıranın teah-

hüdü haki kalnıak 

şartile Ş 'ltış on beş 

gürı ınüddetle temdit 

J olunarak 2.1 -H37 gü

nü avni saatte icra 
.; 

edilect'ktir. Peşinen 

yüzde 'i .~ depo veril

n1ek Ye satıştan n1ü

tevellit delh\liye ve 
ıııasra fla r a hcıva ait 

·' 
ohna k ve sa tıs bedeli 

~ 

l satış günleınecinden 
itibaren hir hafta iç
inde öılenilnıtk şnrti

le ahcıların sözü ge-
1 çen vcı kıtlarda icra 

dairesine ınüracaat 

l eylenıeleri ilcin olu

nur. 
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Ulus Sesi 

ıD~~~!U'."I 
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