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Düşman uçaklarının tehdidi al· 
tındadır . Bundan kurtulmak için 

~ S A L 1 ı uçak kurumıına yardım gerektir. 
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Üçler konferansı dağıldı 
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"· Habeş anlaşmazlığının barış 
0tarılmasına imkan görülemedi 

~cth.ıı. • • '' k. 1. ... • • , ~ş ımparatoru er ın ıgımız 
son ferde kadar öleceğiz,, dedi 

. 
--..;;; . . 

il b - .. ,...._ -- -- -~=-- ----...s-
f. ~ 0 eş/standa savaş hazırlıklarıııdan bir görıinıiç 

ıı ~•tia · ı 
' İt0 ,'. 8 (A.A) - " Reuter,,2 sile futuhat projelerinden vazgeç· 

-~1 1.,l~ l~ . mek demektir • 
~~. Frıliz - İtalyan · ve 935 * • 

tıııek rtıııız uyuşmalarını " 
l~ı,, ek 'eYa ~enişletmek için Pariı : 19 (A.A) - Liival H• 

.1't t~ oııonıık •önergelerden at 15,30 da ha§lamış olan üç dev· 
1 l:ıi~ t!~PYada İtalyan ekono- let konferansının ınkitaa uğradı 

.:ı\1e 1 1 §tııesi için Franu ve ğını ve bu akametin saat 20 de bir 
htd &rafından ltalyaya bir resmi hildiriğ çıkarılıcajını ga-

h llıu•ııııı edilmesi teklifinde zetelere ıöylemiştir . 
Q~ ~ ıır . Bu iokitıın lşumulllnü timdi-

l" ~I htdını ı den ktstirmeye im kin yoktıır . 
ııı e iıt ıer llç davletla 

4~~1i.detıne işlerini yapma· Ancak umumi 'intiba çok bed· 
" e ı bindir . \ ı-ı o aı·aktır • 

~~~ ı-~ ~den ve Aloizi eko- Resmi hildiriğde konferansın 

1 
~llı•kt~ erde tam amile uygun• iokitaa uğradığı ve Eden ile Alo· 

•1." a berab B"" "k B" • - Gerisi ikinci sayl"ada -' .,, er uyu ırı· ı' 

Rusyadaki 
Endüstri delegelerimiz 

dönüyor 

Moekova 18 ( A.A ) - Tllr
kiye ekonomi hakanı Celal Ba· 
yarla Sovyet Rusya gelmiş olan 
Türk delegeleri dün Odesadan 
Çiçerio vapuriyle İstıohula hare· 
ket etmiştir . 

Arsıulusal 
Ceza kongresind& 
söylenen sözler 

Berlio : 19 (A.A) - 11 inci 
·ı arsıalusal ceza koogresinio açılı· 

şı ilgisi ile verdiği bir dÖylevde 
Tüze Bakanı Fraock , bilhassa 
Yahudilik ve Bolşeviklikten ko· 
rumak düşüncesi kongredeki Al· 
mao delegelerinin kabul etme· 
ieri gereken düsturu olmılıdır . 

Bakan şu sözleri ilAve etmiş 
tir . 

Mücrimler mevzuu .bahs ol
duğu zaman insanı kayıtla taoı 

mıyao devlet , onlarla bup ha· 
!indedir . 

Königsberg 
Panayırında ürünleri

miz beğenildi 

Köniksberg : 19 (AA) - Anı· 
dolo ajansının lSzel aytatı bildi 
riyor : 

Arsıulusal Köoiksberg pana
yırı dün törenle açılmıştır . 

Alman iktiut ~e fioını ba
kaalarile Bertin Büyük Elçimiz 
Hamdi bızır bulunınuşlardır . 

Çıkat ürüolerimizio örnekleti 
bulunan Türk paviyoou çok be
ğenilmit Ve ürünlerimize karıl 
büyük bir ilgi uyaodırmııtır . 

1 ~~-~ • 

Fiziyoloji Kongresi kapandı. Amerıkada 

Moskovada toplanan delegeleri Molotof 
kabul elli söylev verdi. Stalin alkışlandı. ı 

Moskova: 18 (A.A) - Arsıu- dostca kabulden dolayı Sovyet 
lıısal onbeşinci fiziyoloji kongre· hükümetioe teşekkür etmişt i r. 
si delgeleri dün Leoiogrıtdan Moskova: 18 (A.A) - Başba-
Moskovıya gelmişler ve kongre· kan Molotof,! büyük Kremlin sa· 
oi son oturumunu yapmışlardır. rayında onbeşioci arsıulusal fizi· 

16 ıocı kongrenin 1938 de yoloji kongresi delegeleri şe 
Zurihtc toplanmaaını ve daimi refine bir kabul rumi ya 
bir sekreterlik kurulmasına karar pılmış ve bunda hükum et llyele-
veı mişlerdir . Bu ıekreterlik Lond· riyle 1500 den fazla deleıe hazır 
rada bulunacaktır. bulunmuştur. 

İşkoçyalı Profesör Barger, ya Molotof kısa bia söylevden 
baııcı devletler adına söylevde sonra Stalioin sığlığına kadehini 
bulunarak kongrenin çok güzel kaldırmış ve bütlln edelegeler 
tertip edilmiş olmasmdan ve keo· Soyet Rusyanıo büyük şefini ayak. 
dilerine göıterilen çok candan ve ta seliimlamışlardır. 

. . 
Ulkemizde spor hareketleri 
Doluda, Rizede halkevi takım
arı çarpıştı • Denizli bisiklet

cileri tiirenle karşılandı 

Bolu : 19 (A.A) - Dün düzce 
H;ılkevi takımı ile Y rşilova ve A
br.t karı§ık takımları ansındıi 
iki bin ıeyirciain öoü11de bir maç 
yapıldı · Düzce sporcuları bire 
k•r§ı iki ile üstün geldiler . Se· 
yirciler maçı heyecanı• tekip et 
tiler . Şehrimfade spora karşı 
günden güne artan bir ilgi var
dır. 

Rize : 19 (A.A) - Dün Ordu 
Ay yıldız ıpor takımı ile Halke
vi sporcuları arasında bir maç 
yapı lmıştır . Büyük bir seyirci yı· 
ğını önllnde yapılao maç h~ye· 
canla olmuş, Halkevi takımı ııfı-

ra katşı üçle Orduluları fyenmiştir. 
Denizli : 19 (A.A) - Halkei 

vinin tertibeltiği 2168 kilomet 
relik bir bisiklet türııesioi bisik· 
!etçiler muvaflakiyetle hitiruek 
tehrimize dönmüılerılir • Bisik· 
l•tçiler gezileri sırasında An. 
karı , Bursa ve Balıkesirde ko· 
şular yıpmıılodır . 

Pamuk bolluğu piyasa
ya etkeyaptı. 

Amerika ziraat nezareti 1935 
seoeinio pamuk ekimine ait ikin· 
ci raporu neşretti. Bu rapora gö
r e yen\ mahsulün 11,798,000 bal· 
ya olacağı tahmin edilmiştir. (Bir 
balya 500 lihredir.) 

Geçen s~neki raporda mah
sul 9,195,000 balya göstermişti. 

Gelecek rapor eylülün dokuzun· 
da neşredil~cektir. 

Üç hükumet hariç olarak di 
ğer Amerikan hükumetlerinin 
cümlesinde mehsulüa verimi va· 
aett mikdarın fevkinde görlmek
tedir. 

Hava çok mllHit olduğu gibi 
b~oun devam edeceği de tahmin 
of., , . t yor. 

Amerika bükiimeıi pamuk ye· 
tiotircn çiftçilere mabsülleriai ko· 
!ayca piyasaya sürmelerini temin 
için kiifi derecede kredi lı.olay· 
lıklın gösterecektir. 

Amerikao hükumetine göre 
bugünkü istihlak seviyesi devam 
ettiği takdirde on bir milyon bal
ya tamamiyle sarfolunabilecektir. 
Eski mahsulün stokları ise yeni 
mahsulün rekabet etmemesi için 
libra~i 13 çcoti bulmadıkça Ame· 
rika hllkümeıi tarafından piyasa
ya çıkarılmıyacaktır. 

Geçen sene pamuk mahsul 
verimi İngiliz dönümü başına 
170,9 balya idi. Bu Aeneki ise 
dönüm başına 198,30 balya t•h· 
mio olunuyor . 

Amerikadaki yeni pamk mıh
sulünün bereketli olacağı resmen 
ilan edilmesi piyasaya fena teııir 
etmittir. 

Maıhıza pamuk fiatı felaket 
sayılaçak ıekilde düşmemiştir 

Liverpulda 11 puvın düşmüştür. 
Bu fiat tetrinicvvl vadeli pamuk· 
!ara aittir. Bunun libresi oimdi 6,0·1 
peoe bulunuyor. 

\ıııı.1,1,:;•nııı Habeş impara· 
' ilet· •n kabul edilmek 
~' ~.r;, l•llrdüğll ılyaeal ta· 
'~ . durnııktadır • 
i d' 1dare · • . 

Maraşda Dokumacıllk endüstrimiz 

Bisikletçilerden Halit Ankara 
yarışlarında üç metre farkla ikin· 
ci , Bursa ve Balıkesir yarışların 
da birinci gelmiştir . Bisikletci
leri gımçlerimiz, uylavalarımızlı 

parti , halkevi , uray başkanla· 

rı , kurumlar uruutakları Buldan 
daa 16 bisikletçi de Saray köy 
d•n karıılaomışlardır . Bisiklet 
ciler şehirde de hali{evi tarafın · 
dıın coşkun bir surette karşılan . 
mış ve alkışlanmışlardır . Halke· 
vi adına verilen söylevde genç 
lerio başarıları övülmüştür . Dün 
akşam onurlarına balkeviode bir 
şöleo veıilmiştir . 

Çin de 
Haydutlarla çarpışıldı 

Q , sınııı hır tıkım ıu· 

\ı!~ti~ı:~ 0 rduda İtalyan mil· 
~1 . ııluııma11 bu cümle-
ıbh. 

"tııp . ~'de. lrıtoru , •yeoı bir 
- 10'ergiııliğimizl 'mndafaa 

~ balır~ ftrdimize kadar öl· 
•bir ı z · Iİtalyao himayesi. 
p 1iıt. aırıııı kıbul etmiyoruz 
1•ia . 
;•iQ .k la (A.A) - Lava! ile 

''-lYa 
011U§tıııları dün Roma· 

"tı ıı.ki n deltgesioe verilen 
ti Otı:~ırlığıo bıraktığı fe· 

4
1 

dın kaldırımamıı · 
Q(~ ' 

ld· nın F 
ı~ •lteti k raııaız başkanına 
i(tdtııj onuoıııaların kıdro· 

~bı' ~ot ıı •nl~mazlığın barıı 
•ih arılııııkıoı kabul için 

' lıj Sal • . . . 
1 'Yaııt ınançlar ıstedığı 
lt~~,b 1~1 ıoruya İtalyanın 
~ ;onf~rtııabiyetinde idi. Üç 
tPlan~ııaı saat on beşte 

1 '•ııa '§ ve İtalyanın İn · 
\ı ltıe 11 ı1~z tekliflerine karşı 

it' d 
11 

1nde b·?r~ın konferans 

Değerli Eti eserleri 
bulundu 

--·-Maraı : Hl ( A.A ) - Bir ev
de yapılan ara~tırma sonuncunda 
Hititlere ait üç heykel bulunmuş
tur . Bu heykellerin ıetler kıyı· 
11nda hükumete ait bir toprakta 
ta ş çıkarılırken bulunduğu anlaııl· 

mıştır . Aşırılmış bulunan dördlln· 
cü bir heykel de bulunarak yeri· 
ne getirilmiştir . 

Kültllr bakanlığınca Antepde 
eski eserler araştırması yaptırıl· 

maeı kararlaıtırılmıştır • Kazı eo· 
nuncnnda diğer bir çok eserler 
bulunacıjı umulmaktadır • 

lzmlrde üzüm satışları 

İzmir : 18 ( A.A )-Piyasanın 
açıldığı üç glla içinde borsada 
bet kuruştan oa dört kuruı on 
paraya kadar 566 çuval üzüm ıa · 

tılmııtır . 

Macaristanda 

• 
iyi ve dayanıklı yapağı veren meri-

nos koyunu yetiştireceğiz . 
Dokumacılık endüstrisinio he· 1 

le yünlü kumaı fabrikalarının j 
en önemli ilk maddesi ince ve 
gllzel yapağı örnekleridir . Bir 
zımanlu , makine endüstrisi da
ha ilk devresinde bulunduF;un
dao fabrikalarda her feyden ön · 
ce daha ince kalitede bulunan 
çuha yapı ğılerıoıo kullanılması 
yer bulmuştur • Fakat makine 
endüstrisinin büyük bir ilerleyiş 
göstermeıi llzerine dokuma fab • 
rikalarında dıba aşaği kalitede 
bulunan yapağılarla iyi kumaşla
rıo yapılmaıı imkao içioe girdi 
ğinden , yavış yavaş kaba yapa
ğılarıo sllrümü artmı~. bu suret· 
le merinos koyunlarının yetişti· 
rilmesinde büyük bir değişiklik 
olmuştur . 

kazanmış, yüz milyonlarca koyun 
bu yolda yetiştirilmekte bulun
muştur. 

Tarık yapağı yolu dediğimiz 
bu yetiştirme yöoll bugün meri· 
oos yetiıtirmesiode en önemli ve 
evrensel bir değerde bulunmak· 
tadır . Eskiden çuha yapğı yo
lunda yetiştirilen koyunlar lbu
gün çok ızalmıı ve verimleri çok 
geri kalmıştır . Şimdi meriooı 

yı:tiştiren ve yahut merinos yetif· 
lirmesine yeni bışlıyan uluslar 
bu yolu gütmekte ve tarak ya· 
pağı koyunlarını yetiştirmekte · 
dirler . 

Dokumacılık endüstriıinio kul 
!andığı iplık örnekleri iki kısma 
ayrılmaktadır : 

1- Straygaor 
2-Kamgarn ~ı.'llıaııı uyuk bir hayret 

l,, li '§tır . Siyasal hava düzelecek miş 
,, •beıi 

İlkönce Avrupıda ha§lıyan 
bu değişiklik Avusturalye, Ka· 
nada ve güney Amerikuında 

pek geoiı bir yetittirme alanı 
Straygaro iplikleri ; kolay ya· 

pılao ve yapılmasında külfet ol1 . ~fqz . standa genel bir 
• ~ g1lte1e 1reınekte ve Fran 

111Qlı~ İl .1•lyaoın Hahcşis 
1 

. ıı,,, şılerini tesbit edeo 
~,. ·~'erı'1Yas.ı bir mahiyet 
11:1eıiıı 1 

t Habeş bıkkındı· 
1. · ~ı~ t ille 
\I} 'ce,i Hu bir ıe kil ver 
lı 'h .. ndtndir . 
ı~ gore F 

'ıi11i raosız . İogi· 
"ı~'Yttea~•buı etmek , u· 

lçitıd 1 andlaomaeının 
e kalmak dolayı 

••• 
Budapeste : 18 ( A.A ) -

Bışbakou Gömhöş , Otto ile gö 
rüşen krelcıl şeflerinden Papu 
Griger ile eski dış bakanı Gralzi 
kabul etmiştir . Papaıı Griger 

r 
Arsıulusal 

, mıyao iplik örneklerinden olup 
bu ipliklerin üzerinde tüylenmit 

• 

lzmir panayırı 
Başbakanla görüştükten sonra Arııuluul lzmir panayırı Baş· 
gazetelere diyevde bulunarak bakan ismet lnönünüo bir ıöyle· 
hııbakaa iltı yaptığı görüşmeden viyle 22 Ağustos Perşnbe günü 1 

~sonra iç ııyasal havanın çok dü. açılacak, 11 Eylül Çarşaoba gü· ı 
:ı:eleceği umidiode olduğunu ıöy · i nü kapanacaktır. 
!,emiştir . ______ , _______ ! 

bir balde tellerin çıkıntıları gö· 
rülmcıktedir . 

Kamgarn ipliklerinin yapıl 
ması için büyük eostallasyoolara 
pek çok dıkkate ve ayni zaman 
da uzun )elli yapağıya ihtiyaç 
bnluomıktadır . Bu ipliklerin ya 
pılmnı için önemli kapitalle-

- Gerisi ikinci sayafda --

Ankara stadyomu 
Birinci kısım eylülde 

bitiyor 
Ankara stad ını yapan ltalyao 

mimarı , İsladbul gazetelerine 
stat hakkında şunları söylemişlir: 

" Şimdi Ankarada 1,600,000 
liralık it yapıyoruz . Meydanın bu 
yıl bitirilmekte olen ilk kıamı için 

Peipingl9 (A.A) Çin- Jandra· 
1Dalarile İogiliz gazetecisi Jooesi 
öldüren haydutlar arasında yıpı · 
lan çarpışmada haydutlardan 5 i 
ölmüştür . 

Alkol metilik çıkaracak 
bir fabrika kurulmak 

isteniyor 
Bir Turk kimyageri endüstri 

işlerinde çok kullanılan ılkol 

Motilik çıkaracak bir fabrika kur
mak üzere Başbıkeohğa başvur
muştur . Bu madde keresteden 
çıkarıldığ ı için işi iııcelemek ve 
bir karar vermek üzere evrak Ta
rım Bakanlığına göııdc rilmiştir . 

Fabrikanın Osmaniyede ku· 
rulması istenilmektedir . 

şunlar yapıldı : 
Toprak kurutuldu. Koşu, pist, r 

süel geçit reımi sahaları ayrıldı . Hint şairi 
Atatürke mıhsuı bir pavyon 

ile bio kişi ala bilecek bir diğer 

tribün de birinci kısmın yapıları 
arasındadır . Bımdaa baoka 30 at 
alabilec"k büyüklükte ahır ve bir 
tartı .yeri yapıldı . 

11 Sonra ikinci kısım yapıla · 
caktır . Bin kişilik tribünler iki 
bin alabilecek bir büyüklüğe çı

karılacak , ayrıca üç bin kioilik 
ikinci bir tribün , kapalı açık yüz 

Tagor'dan 
lngilizceden çevirmeler 

-6-
F'r sabah çiçek balıçeslnde 

bir k ör kız bana Nllufer yap· 
raldarı arasıııda sarılı mulı
leşem ve çok cazip bir çiçek 
zinciri takdim elli . 

me havnzları , kulüp binaları , * • * 
jimnastik salonu , tenis sabası ya Çelengi boynuma takdim ve 
pılacaktır . gözler(m yaşardı . 1 

" Birinci kısımda 150 x 70 Onu 6plıim , dedtm ki : 
metre murabbaıoda bir de spor _ Çiçekler gibi sen de kör 
sahası bulunmaktadır . H sıin . edlyenln ne kadar gıi-

Birioci kısım 27 eylülde biti· zel olduğunu sen kendin de bil 
yor . ikinci kısmın yapısına tahai· mlyorsun; ne yazık .. 
sat verilince hı§lanacaktır . ,, ·--------"""'-------
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Dokumacılık endüstrimiz Sıyasada 
Formüller ve "aid 

bağları - Birinci sayfadan artan -

rin yeptırılm1111 gereklidir • An· 
cak en iyi (kumaşlar luungarn 
iplij'i ile yapıldığından bu gibi 
ipliklere çok genit bir ıllrüm a· 
lanı bulunmaktadır . 

yun soyunun köylDnün hevesini 
çekecek bir yolda veti§tirebil 
mcei için yetiştirmeğe daha kar 
getiren bir tekilde yöo verime· 
si lazım gelmiş ve uzmanların 
önergesi ile yetiıtirmede daha 
karlı olan hem et hem de ya
pağıyı veren bir yol tutmuştur. 

deniliyor : 

Bir kaza kurbam yavru 
Beş yaşındaki bir çocuk küçük 

kardeşini kazara öldürdü 

. - ,.o' 
Speaker'in , parJeaıe0 '0,i iÇİ' 

b'JOJC tili esnasınha toplap 1 d it Si' 

Ülkemizde vapılan beş yıllık 
endüstri planında dokumacılık 
endüstrisiac önemli bir yer ve
rilmiı olduğundan bu endüstri 
ile beraber düz kamııların do
kunmasında kullanılacık •otan 

' lcamgaro ipJiğinia Dike içinde ya· 
pılması tabiiğ bulunmakta idi . 
Bunun için hu plana eea1 olmak 
üzere Bursadı bir kamgarn fıh
rikaıı yıpılm11ına hı~laamıı ve 
Tarım bakanlığı tarafından da 
bu fabrikanın ihtiyacını karııla
mak üzere merkezi Burs_. olarak 
Boraa , Balıkesir, Çınakkle ille· 
rinde merinos yetiıtirilmeıine 
baılınmıştır • 

Y etiştirmenio merkezi Bur· 
ıada Karacabey merinos yetia· 
tirme çiftliği bulunduğundan bu 
çiftlik damızlıklarmın yeai yön 
içinde yetiıtirilmesioi sağlamak 
için Almaoyadan getirilrn 25 
koçla bütün ıürülerin suni to .. 
bumlama ile anlaomaıına hı~ 
lanmııtar . 

Bor , tabiatın gilzelliğini bü · 
tün neşesile ta~ıyan suyu ve ha· 
vaıı itibarile ıağlık dolu sevgili 
Anado)umuzuo güzel ve büyük 
ilçelerindendir . Şimendüfer uğra· 
yalıdanberi kardeş Seyhan yayla· 
cılarıoı her yaz kucağına alır ve 
umulmadık misafir severlik gös· 
tererek ıevinç duvar . 

Y ıyl$\t!ıları cağıran eyilikler· 
den birisi de bedava derecede 
yemek içmek ve geçinmektir . 
Etin kilosu onbe§ kuru§a , haı bi
rinci ekmek ıckiz, yerli alh kuruşa 
satılmaktadır . Yağ, yeter derece · 
de hulunmadığındarı ve hariçden 
geldiğinden fiat tutmamaktadır . 
Karpuz , üzilm , armut , zerdali 
ve ıebzeler kilosu üç kuruıu geç· 
memekte ve buna da sebep he· 
nüz yetiımesandendir . Yalnız şe
kerpare , kayısı az bulunduğundan 
ancak on kuruıa verilmektedir . 

Zincirli Kuyu mnraa11nda 
oturan kaoara iıyarlarandao Ah
med Hamdinin beş yaşındaki Oğ· 

lu bağda eline gtciıdiği içi dolu bir 

mış ve çocuk aldığı yaranın lesi 

le diin ölmüştür . 

Çocuğun cesedi Cumuriyet ge' 

nel savamao yardımcısı Bahaaın 

önünde Hükumet Doktoru Hamit 

tarafından muayenesi yapılmış ve 
gömülmesine izin verilmiştir . 

sellhiyattar kılınacağın11 9 

0,ıı ' 
Samuel Hoare'ın vaki be~• b•t'" 
Habeşiıtanda tehdid ~diC~0~al' 
gösteren harp dolayısıle te tel' 
t in nihayet ciddi bir suret rıııe~' 
şa düşmüş olduğunu gö!te 
t d. . j<f 
e ır • . b•rıc 

Telaş muhiktir , zıra d~lf' 
. . rıatııo r 

nAZtrıDID böyle hır ID I bSk~ 
racağı muhtemel akisler~ ıeflı' 
da çizmiş olduğu karaııl~r~ld 1 

• 

hakikaten mfibalagah ,,,rf. 

Fabrikalarımız kamgarn ipli· 
iini yapabilmek için aıağıdaki 
tipte yapatı :ıstemektedirler . 

İhtiyacın yüz- YapaiJnın 
iplik do kıçını tef - nefaset 
No. kil ettiği dereceıi 
24 °/o 5 D Yeril koyunları-

mı:ıdıa alınan 

28 % 7,7 C Yapa§'dar ihtiyacın 
°lo 12 buçuğuna 
korumaktadırlar. 

30 % 30 Dl Yeni ;veçhede ye
tiıtireceğimlz Tilrk 

36 O/o 22 AB . merinoılarından 
40 °lo 15,4 A elde edilecek ya

pağılar °!o 67,5 
48 % 7,4 Yüksk nefHette ya· 

54 % 7,S 
60 % 5 

pata örnclderla
dıa °lo 20 

Bu Y•P•tılardan yQzde12,S u 
7erli kıvircık •koyunlırımızdan 
elde edilmektedir • Geri kalan 
7ıpaj'ıludıa yüzde 67,5 nun -Ta· 
ram bakanlığının giideceği me
rinoı yetigtirme plioı ile sekiz yıl 
içinde ülkede elde edilmesine çalı· 
11lıcaktır . 

Geri kalın yüzde 20 niıbetln· 
deki merinoı yıpatıları yüksek 
kalitede oldukları ve yetiıtirilme
sl de ekonomik ~ olmadığı için 
bunlann ıimdilik yeti§tirilmeai· 
ae çaıııılmıyıcaktır · Fakat bu 
nisbetin yüzde 10 o indirilmesi 
imkanları ıraştırıfmıktadır • 

* • * 
1928 yılındanberi Olkede ya-

ptlaa sınamalara göre dışardan 
gelecek bir koyun ıoyunun ül
kede yer tutabilmesi için bu ko
yun trlunın veriminin bir taraflı 
olmayıp bir çok taraflı olması 
ve ayni zamanda bu koyun ar· 
kını kanaath ve haıtalıklara da
yanıkh olmaıının gerek \olduğu 
anlaşılmııtar • 

Bu suretle ıuai tohumlamaaan 
merinos yetiıtirmesinde tatbiki 
bu iıi, en ekonomik bir şekil· 
de , ıözden iı alanına çıkara· 
cıktır • 

Tarım bakanlıiı 1935 yıla a · 
ğustoı ayı içinde artık morinoı 
yetiştirme itine baılamıı hulu · 
nuyor · Gerek Karacabeyde ve 
gerekse Bursa ilinde Almaaya
dın getirilen uzmanlarla yetiş

tirme kurumu kuvvetlendirilmiı 
ve yetiıtirmeye en fenniğ bir ıekil 
verilmlıtir. 

Altı yüz binden fazla koyu 
nua merinosa çevrilmeıuni gerek· 
lendiren bu bllyük çalışma bü
Uln kuvvetile baılamıı bulunu· 
nuyor , Sekiz sene sonra kam
garn fabrikamız tam ibtiyıcını 
illke içinden vo yerli merinos
larının verdl~i yapığı ile temin 
ettiği zaman yünlü kumaşlara· 
mız o vakit hüt6n karekteri 
ile yerli malı olacıktn . Türk ye
tiıtiricilori bü tarihi;güoü umud
lı beklemektedirler • 

-mus-

Mersin 
Limanında yeni iskele 
ve depolar yapdacak 

Ekonomi Bakanlığı Mersin 
limaamın iskeleleri , iskele ür.
retleri , eıyanın vapurlara yDklet· 
me ve indirilme işlerile liman sos· 
yeteainin nasıl çılııacağını yerin
de incelemek üzere iki iuar 
Mersine gelmişti . İtlerini bitirip 
A.nkarayadönen işyarların verdik· 
leri rapora göre .Mersin limanının 

tecimel hareketi iki yıl önceden bir 
kat daha çoktur . 

Liman sosyetesinin çahıma
ıı da iyi ve yolundadır • Yalnız 
iskele ve depoların i§e yetmediği 
görülm6§tilr . 

Bakanlak, iskelenin onarılma
sını ve yfnideo bir iskele ile bu
nun kenarında sundurma ve d~po· 
lır yapılmasını düıünmektıdir . 

Yukarıdaki fiatların göz önü· 
ne ahouak ucuzluk ve pahalılığı 
yüksek gazetenizin okuyucularını 

bildirmenizi bııı gazetelerin yanlı§ 
yazılarını düzeltmek makeadile , 
rica ederim . 

R. Beyat 

Ücler konferansı 
• 

dağıldı 

- Birinci sayfadan artan -
izinin hükumetlcrile görüşmek 
üzere memleketleriae dönecek 
lerinin bildirilmesi muhtemel • 
dir • 

Paris : 18 (A.A) - D•ı ba· 
kanlıiından ıaat 17,30 d• ayrılan 
ltalyan dele1ıui Aloizi ıaat 19 da 
tekrar gelmiı ;ve hemen Lavalın 
y•ntnı gir mittir . Aloizi heı da· 
kika sonra dıt bakanlığından ay· 
rılmıttır • 

Paris : Is (A.A) - L•val 11· 

at 20 de konferans hakkındaki 

bildiriği okumuıtur • 
Bu bildiriğde deniliyor ki : 
Üç devletin delegeleri anlaı

mızlıiın barıt yoliyle halline im· 
kin verecek hlr sıörüıme eıaeı 

bulamamıılardır . 
Konuımalar tıırasında ileri ıO· 

rüleo tekliflerın tetkiklerinde 
rastlanı)ın zorluklar giritilen tet· 
kiklerio geriye bırakılmaıma ge
reklcştirmiştir . 

Bu tetkiklere diplomatik yol
larile devam edilecektir . 

Pariı: 19 (A.A) - Akşama 

doğru yetkili çevenlerde söylen· 
diğine göre üç taraflı konferan
sın sonraya bırakılm1&1, yapılan 

görüımeleri kesin bir ııonucu ola
rak telakki edilmemelidir. 

1928, 1929, 1930 yıllaruıda 
getirilen koyunlar üzerinde ya
pılan ııaamalara göre merinos 
koyununun ülke iklim değiıik· 
liğiaia etkisine karşı düzenini 
koruduğu, yapağunn bozulmadı· 
ğı ve bu yapağı tipinin arı ve 
yarım kaa yolund• yavrulara geç
tiği görOlmüıtür • Bunun içia yal
nız biyoloji ve zootekni bakı· 
mınaan meriaoR ülkede yetiı· _ 
miıtlr denilebilir , Ancak bu ko 

~---------------------.... 

Filvaki hu konferana Cenevre 
çalıımalarını tamamlayıcı göıüf· 

meler mahiyetindedir. 
Arsıulusal İzmir panayırını 

Sovyet Ruıya , Yoğuslavya , 
Elen hükumetleri resmen iştirak 
kararanı vererek pınayır alanın· 
da özel paviyonlar inı• ettirmİ§· 
lerdir . Bir çok ecnebi memle· 
ket firmalara da paaayırımızda 
özel paviyonlar haıırlamJtlardar. 

Bu ç~venler Franeanın ulus
lar sosyeteıioe kartı olan duru
munu değittirmediğioi söylemek
tedirler. 

Fransız siyasasının ıaa pren· 
ıipleri, Fransayı Cenevre çerçe 
vul içinde İngiltere ile bir leştir· 
mektedir. Fıkat Fransanın İtal· 
yaya karıı duyduğu dostluk his 
leri bir çözge bulması yolunda 

25-8-935 Pazar günü -----, Fraaaayı çok büyük gayretler sar
fetmeğe aevketmiştir. 

Tii.rkiye futbol şampiyonası Jl~ranıız delegasyonu elindeki 
bütün imkanları tüketinciye kadar 

Grup birincilikleri bu gayretler devam edecektir. 
Napoli: 19 (A.A) - Önemli 

Adana şehir stadyomunda miktard• harp gereciyle 50 sübay 
ve 1000 topcu neferi b§ıyan iki 

••••••••• 

Konya -Diyarbekir - Adana 
Şampiyonları arasında heyecanlı maçlar 

. -- . 

1ıemi Muaavvaya gitmek üzere 
hareket etmiştir. 

Loodra: 19 (A.A) - Bir çok 
ıazeteler Pıris i[ÖrÜ§melerinin 
akamete uğraması yilzündcD lngl· 

av tüfengile oynarken birdenbire 
patlamış ve çıkan saçmalar biraz 
ötede yatan oo beı aylık kız kar· 
deşi Mürüvetia karnına saplan-

Encümen başkatibi Şehrimizde 

o l' ~11 
Ve Cenevredeki havanı 011r . . ~ 

Beş gün izinle Burdura gitmiş 
olan Encümen başkalibi Sırrı şeb- Yuksul çocuklar sünnet 
rimize dönmüst:ir. ettirilecek 

olduğu herkesce uıahlıtı 11,ıı~ 0 
ter Edenin Milletler ceıs> dtld~0 
kendi müaakaşalaııoıo b~jddı'~ 
tıyin etmek husus•ınd~~\11,rll 
etrafını la yapmış oldug 'f 0ld 
büyük bir hizmet ifa etı.ı> ' , 

Yaralanan hırsız öldü 

Havuzlu bahçede hırsızlık yap · 
mak üzere girdiği bir evde ev 
sahibi tarafandan tabancı ile ağır 
surette yaralanan Niğdeli Ali te
davi altında bulunduğu Memleket 
hl8tahınesiode ölmüştür. 

Jandarmanm nezareti altmda 
bulunan Rasim dün sorgu hakem
liğine ğötürülerek sorguya çekil . 
mittir. 

Yerleri değiştirildi. 

Feke tahrirat katibi Rıza ve 
Karaisalı tahrirat katibi Narinin 
ilbaylıkca yerleri değiıtirilmiştir. 

Acıkh bir ölüm 

Menin liman sosyetesi genel 
Direktörü Mansur Bozdoğan ve 
ve uray kanara Dir~ktörü ar1'a· 

daşımız Şakir Bozdoğanın baba· 
ları Niyazi Bozdoğanın öldüğünll 
acı ile duyduk . 

Ölüye Tanrmın rahmetini di· 
ler Mansur ve Sakir Bozdoğanı . 
ba~Bağlağıoda bulanur~ı . 

Karşıyakadaki köpek-
ler öldürüldü. 

Karııyakada bir köpeğin ora~ 
da bulunan bet altı köpekle bir-

lcaç tavufıu ııırdıktaa sonra öldü· 
rüldüğü Baytar dayresince haber 

alınmış ve oramda bulunan bütun 
köpekler ve ısarılan bu tavuklar 
öldürülmüştür. 

Atletler çağrıhyor 

Atletizm heyetinden: 

1- Türk atletizm f cderasyO· 
nandan vaki işar üzerine Çu 

kurova mıntakası birincilikleri 22 
a~ustos per§enbe günü eaat 15 te 
yapılacaktır. 

lıim gönderen kulüplerin at· 
Jetlerini mezkur saatla bulundur· 
maları. 

2- Müsabakada iyi derece 
alanlar latanbul birinciliklerine 
gönderileceklerdir. 

liz kabinesinin hemen loplınaca · 
ğınt tahmin etmektedirler. 

Deyli Meyil gazet~ıine göre, 
İngiliz kabinesi ya bu hafta so
nunda veyı gelecek haftı baoıo
da toplınacıktıır. 

Londrı: 19 (A A) - Royter 
ajansının bildirdiğine göre Oka-

den bölgesinde yanındaki 5000 
askerle İtalyanlara karşı ilk mu
kavemeti yapması muhtemel olao 

başlıca Habeş ıeflerioden biri 
emrine büyük miktarda siJah ve 

cephane olduğu halde Dairedaua 
helegeaini teslim almak ilzere 
hareket etminir, 

Çocıılc esirgeme kurumundan: 
( 1 J - Kurumumuz çok ha· 

yırlı ve faydalı gördüğü kimsesiz 
ıehit ve yoksul çocuklara geçen 
yıl oldufı• gibi bu yıl da 20 ey 
lfıl Cumo günii sünnet ettirecek· 
tir . Sünnet olacak çocucıların ve 
lileri fakir olduğuna dair mahal· 
lesinden iki kişinin imzasile ala· 
çağı pulsuz bir puala ile her güo 
öğleden sonra saat üçden beıe 
kadar Tıcaret Odasında çocuk 
eıirgeme kuruma ba§k&nltğına 
müracaatla çocuğun ismini , bil 
viyetini yazdırmaları ve hu ilanı 
okuyan yurddaşlardan köıede bu
cakda buluoıa konu komtu fakir 
çocukları haberdar etmeleri rica 
oludur . 

( 2) - Varlıkla olan çocuk 
sahipleri de çocuklarının sünnet 
vesair masrafını verdiği takdirde 
bu eileaçeli ıllnnet düğününde 
çocuğunu sünnet ettirebilir . 

Nikahlanma 
Arkadaılarımızdan Erkek Li 

seai felsefe öğretmeni Hamdi Ak· 
verdi ile Aokarada İsmet İoöoü 
kız enstitüsü yabancı dil öğret· 
meni Mediha Tunc'un nikah töre· 
ni , bu ayın on beşinde Kooyada 
yapılmıştır . 

Genç çifti kutlar ve mutlu 
bir geçim dileriz . 

Meyva kurtlarına 
savaş açıldı 

Tarım Bakanlığı Aydın lıöl
gesinde incir , Kastamonu, Niğ· 
de ve Amasya bölgelerinde elma 
knrtlarile ve jMalatya bölgesinde 
ipooomot hastalığı ile geniş ölçü· 
de savaoa -girmiştir . 

İncir, kaysi gibi önemli çıkat 
ürünlerimize zarar veren bu has· 
talıkların kesin olarak kaldmlmı· 
sı için esaslı tedbirler alınmııtır. 

Bu sav.şı y~rinde kovalamak 
ve teftiş etmek üzere b&kar.lak sa
vıı seksiyonu direktörü Receb 
bu bölgelere gönd~rilmiştir . 

--Paranı !-....-ı! 

1 
Boş yere h::ırcama ve har· I 
cıyacaksan yerli mah al 1 

•liO 
meydandadır . . es•' ~ 

Mill~tler cemiyet•. :,;cif' rl 
bakan Britanya ikincı ' 6•b ' l\ii 
zırı , cemiyetin haly•P ~ı:ı:ı'~ lllı lllar 
m~seluinde methaldar 

01'•f~dl~ , l 23 
politika sistemine .~.0 gibi bl' -~~r 
edişi ve ltalyayı istedıgı be!l ~ 

da ser ,.(1 ~ıı.ı 
liblaoması huıuaun difİ ,.. "'\IU\l 
rakmağa mubılef et e - ~s i 
hizmetlerindendir · ,ettPtf dJ 1 ~b 

Fakat hiçte il halli 
1 

,tıs~,~ ~ ~I 
ve kendisile M. Li"9 bildiri f ~e 
husule gelmiş olduğu. 1,o (G i, 

. , • k' betı e tıı ... compromıs nın a 1 d'r V •. ~r 
içindedir . bteıııel 1 ~· 1ı 

Habe§İStan ' ınu ufıeriıtt~jl ~Udıı 
lngihz - Fransız ta~ 5t ~ bt I& 
bulüae kazaaılAbilsın bLI tt~ı ~er 
Mu§o1ini her ne kadadt pıJ "fi ' 0 ° . e e \-1". l 
lerini reddetmeuııt• b'IJe ~ıJ •e d 
yanda iki teklif aley 

1 
,; ' rı . 

vaziyet almııttr · ·st•"'° ı/ l'( U 
O hilb11sa ffabeşı b~ dir 

, bazıt "..JJ 
ler konferaoıında etıı>e);ıf 
masına nıüm~~~at 6,e, ~' 
Sonra bildirildıgıne. g eli tar~cıf~ 
mu milletler cenı•Y a•' J 

' ' t•P çi'~ İtalya - Habe§'1 
• bal r' 

mevcut mütkülü0 bırb• ıııO~ ~ 
d sili ·~ııı 

aranıldığı esna ~ ktllaı ,f' 
etmiyeceğine da~r bS~lll~I~~ 
yolda bir vaid ılbe 1r ~t~b,ı' 
Seoior Muııolioi aıf. fJlUI' '_J 

.k. ıneO ı ~ f " 
Bu , her ı ı 0ı1ıııPt ,~ 

nın sarih eıularıD~ ~ ~eıı .1 ~~ 
. d. NıçıJJ bı' ~ 

kolay değıl ır · 0taı> IJOI 

betini tayin edecek baı'' •• 
• ta ıı v-feransta Habeşıs ·~' 

mamahdır · . 11:ıa ge1
' ı~'~ 

F k t ·kioci itıt !; 0 
a a ı . .. .. 1ece 

hakikaten ilerı euıU ~l' Ilı 
·dd· -dit· is' .; \ le~ 

çok daha cı ıg . eti ı1I ,.,ıı , 1~ ~ 
Milletler ce01ıY dll . ,- ~ı 

- ki bu misıık• 1ı~Iy•add~11 e~1' ) ' 

2 · cı Jl'.l 1,,111~-.1 ' 
imzadır - 1 ıo. tac el 11 f' '· 

l 
1 ııJ .. ,, h~~t 

bun bozu [JlUl.D (jOll~h tt! "/ '"a I[! 
tehrlit edici bır 11~11 ~fi11e;;ı1 - n lQ 
leyi baiz vakı~la~ b8ııetJl p ııııJı 1 
miyeti kooeeyıoıo defi yP e~ı JJ ı . 

hu teşekkül tarafın 'b eıoı ;6r ~U 
k. ki ıasrl e~ ı> 

gereken tet 1 
.. eJlloıiıı> ,fi! ~~~ 

Bu madde, ınut . ,~,ld~ , 
dem~ktedir: eo>h'etl lj~ş f ~'~ 

"Milletler c 
1 

,1"10 ~de~ J di 
t' nzo • ecı et' 

hakem heye 
1 

l ,·ef' 
1 ,~if b' t l' 

taraflarca kabu uııuo:ı ~i br' o ı, 
sait olan ve b klif ed1' arıc)~ ,,ı it tı 
haiz olmıyan te 10d•"' ıo6'~'ı f ıı 
ga bir vak.i kar''ı1 arbC ı,ttJıf bV 

ıııda ..,e,. . ,e ~ 
ay güzerao ı etw ııı' P . . kabu ,•t 10• ~ 
odecekleruıı 0ib•ı fo j,11 ~ 

Son tezaburat, doğ" ~,t ,, tt 
- buhJll fıı ·ıt' 1 r 

formülünun diyot· br;' ı~ ~ 
inhisarlar baş Müdürlüğünden • olduğunu iın~.~.tell ~il bit''~,- ~\L~ 

-ı ·· bakı~ ·oıll ,ıı 'Qı 
Tuzla nahiyesindeki Akçadoniz formu un jotJ • o ıne''S eıo• ~ 

tuzlasında bulunan üç harap tuz da yağınur btike ·dİ'' / 
da dahi harp 'ı~ ııGPhel•",·~'I ..... anbarın<lon ikisinin yıkılıp enkazile ğ su• ı > 1frO ," ı 

üçüncüsünün tamir ettiriımosi için kaldıuca 1 
_ Ne'ı:ı ...... \ ~t 

açık eksiltmeye konulJu. ihale 3- ~ ~' 
9-935 salı günü saat 16 dd Adana ,-·---------- ıfJ ~-~ 
inhisarlar baıı. müuürlüg;ünıle ya· "0 ( ıti•i ~-~ l 1 ııert:ı ~~' 
pılaculttır. Be<leli keşfi 506 lira 71 S b ye e§f1 "e -
kuruştur. Taliplerin 38 lira mu· e ze ıJııc:ılı 
vakkat teminat vermeleri şarttır. kapısıada aç ktir· 
Daha fazla malumat A<laoa inhisar· kadar sürece 

lar başmüdürlüğündedir , 5746 



.= Adanada Macar ziraat 
~ tirketi . 

tlıı . 1( .. 
· urt köyünden şeyh 

~ 'ttı 
ga ~a He praraya cevi-

!arı Ytı nıenkuıun ne oldu-
1 • 

',:~rt köyü mcvkiinde 9 
9 da 2-338 tarihli tapu ka· 
""1~6111 tarlftnm nısfı • 
~ : Şarkan hacı Murat 

ltt~ : garben tarikiam 
IJJ hoıı , cenuben kiragos 

?-.11• 
1 dut 

11ır l 
~ • 

0 Unan kıymet : 600 

'I{ .. 
te ~rt köyü mevkiinde 10 

..... 2·338 tarihli tapu ka
~ 111 tarlanın nısfı . 

~: Sarlcan hacı Murat 
~ ': Garben tarikiam, ıi-
. ta '~ıc, cenuLen kürt Halil 

r .. ıarile mahdut . 
olunan kiymet 600 ku-

l . 
~:ı köyünün karye civarı 
Lı. .23 4~e .. 12-338 tarihli tapu 

1~ trüaı tarlanın tamamı 
olu ... nan kıymet : 600 ku-

"1,u., ' i~ : Şarkan ve şimalen 
~ Jine Vartuvar torla
'-'lta n Halil iken yine Var

"'"ıh, Cenuben Dede efendi 
4 "' dut 1( . 
~ tirt k" .. k . .... ~.._ oyu arye cıvarı 

~ "' 12-328 tarih tapuda 
"""' d .. 1l • 0nüaı tarlanın nısfı. 
t.rİ Şerkan dere , garben 

,~., ' timalen benli Ali 
-.ltt~rl tarlaeı , cenuben 

'- d'd arı ve hacı Te Murat 
ile ' •fendi • hacı gaffur 
· nıahdut 
r ol 

Unan kıymet 600 

~ l{tirt köyünün kar -
l~t\'kiinde 19 numa

~~ti tarihli tapodı ka
.~~Q ~ tarlanın nısfı • 
~ıı · Şarkan Hacı Murad 
.~:18'arben tarikiam şi
'-rı.ı.ç .. Cenuben kurt Halil 
' rıle mahdut 

ol • 
' Unan kıymet 600 ku-

' ~ 6rt k" 2Q· oyü karye civarı 
' ~ ınurnarada ve 12-338 
~ , 'Yıtla tarlanın nısfı . 

tl 'dıı . 
"Qr-11 • Şarltan Hacı Murad 
'-t~~d gorben tarikiam şi-1 

LSıi t ıç • Cenuben kürt 
~r oı'rlalarile mahdut . 
l · llnan kıymet . 600 

~·~köy" .. k k k ~!İllde unun ırı öp-"hd: 2 l numuatla ve 
ot'-ı k~yıUı 600 dönüm 
~ ikı hiHedc dokuz 

ıı . 
--~Şarka kırık köprü 

11 larikiam şimalen 
~ 'la {"41 cı tarlası cenuben 

it oı 
"~ 11111

11 kıymet 600 ku 
~~t._ 
I~ "''~~· lı&ylloOn kıraıt· 

a.. 3g t •ade 17 numara 
't\I •tilaı. 

' ı tapoda mu· 
~ 6111 tarlanın tama-

'~. ş,b'b ·~~ it 1 oğlu MıAar· 
'-.;ae. 8~İdiyeden gelen 
\I~ t<H yarı ve bil· 

t dıre il bd \ aı,11 e ma ut. 
~ 111 kıymet 600 

"''~tt ~~ ... "'
1
1 k&yilolln lcı 

'lt .... tl'lc'• ~ ,
339 

llnde 18 nu· 
ıq, 80 numara ile ta 

' dGnUm tarlanın 

açık artırma ilAnı 

Takdir olunın kıymet 600 
kuruı • 

10 - Tobtamıı köyOoün kır.ıtlı 
malazı mevkiiode 19 numarada 
ve 11 - 339 tarihli tapada ka
yıtlı 160 dönOm tarlaaın tama
mı . 

Hududu. Şarkan Ketiı oğlu 
Kıfork , rarbea dere, ıimalen ta 
rik , ceoub•n handek ile mahdut. 

T ıkdir olunan kıymet 600 
kuruı. 

Artarmanın yapıl•c•t• yer , 
gOn , saat : Ceyhan lc.a dıireıi 
20,9,935 ıaat 15 - 17 kadar 

1 - fobu gayri menkulün ar · 
tırmı ıartnamrsi 17 ,8,935 tarihiı. • 
den itibaren 30 - J 755oumara ile 
Ceyhan icra dairesinin muayyro 
oumaruıada herktain görebilmesi 

için açıktır . İliada yızılı olan · 
lardıo fazla mılOmat •lmak iste· 

yenler iıbu f&rtnameye ve30-1755 
doeya aumara§ile memuriyetimize 
mllncHt etmelidir . 

2 - Artırmaya ittirik için 
yukarda yazılt kıymetin yüzde 7,5 
aiıbetinde pey veya mill1 bir Ban · 
kanın teminat mektubu tevdi edi 
lecelctir . ( 124 ) 
, 3 - ipotek 11hibi alacaklılar· 

la diğer alikadar&arıa ve irtifak 
hakkı aabipleriıdn gayri menkul 
iizeriodeki haklarını hususile faiz 
ve masraf• dair olın iddialarını 
işbu ilan tarihinden itibaren yir · 
mi gün içinde evrakı mllsbitele· 
rile birlikte memuriyetimize bil · 
dirmeleri icap eder . Akıl bıldc 
hakları tıpa aicilile ıabit olma
dıkça sallı bedelinin paylaşma· 
aındaa hariç kalarlar . 

4 - Gösterilen 1ıüade artır · 
may• iıtirlk edenler artuma fart· 
namuini okamuı ve Ubumlu ma· 
16mat almıı ve bonlan tamamen 
kabul etmiı ad ve itibar olunur· 
lar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldık
tan sonra en çok artırana ihale 
edilir. Ancak artırma bedrli mu
hammen kıymetin yllzde yetmiı· 
he§ini bulmız veya aatıı istiy~nio 
alacağın• tllcbaaı olan diter ala 
caklılar bulunup da bedel bunla · 
rın o gayri menkul ile temin ~dil· 
mit alacaklannıo mecmuundan 
fazlaya çıkmaz11 en çok arbranın 
taahhüdü baki kalmak üzerC' ar
tırma oobeı giin daha temdit ve 
onhe§İoci günü ayoi Hatta yapı
lacak artırmad•, aBrOlan pey mu· 
hammen kıymetin yüzde yetmit 
beşioi bulmazH 11tı1ın 2280 nu
maralı kanun mucibince 5 seqe 
müddetle tecil edileceği ve llc,~ti 
delliliye ile tapu maarafının müı 
teriye aittir. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse Herbal veya 
verilen mühlet içinde parayı · ver· 
mene ihale kararı f esb olunarak 
lceodisıodeo evvel ea yükaek tek 
lıfte bulunan kimse arzctmit ol 
doğu bedelle almata razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen onbeı 1ılln müddetle ar· 
brmaya çıkarılıp en çok athrana 
ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen 1ıünler için yüzde 
5 den hesap olunacak faiz ve di
ğer zararlar ayrıce hfikme hacet 
kalmakaızın memuriyetimizce alı
cufan tabtll olunur. Madde (133) 

Gayri meukulleria yukarıda 
gösterilen 20/9/935 tarihinde Cey· 
ban icra memurlutu odasında itbu 
ilia ve göıterilen 8'tırma §Htna
me&i dairesinde aatılacağı ilin 

olunur. 5741 

I"' 11111mıııııııııım111111U1••ıımaıı1111111111• .. ıııın-uııınııı"\ 

1 
bu gece nöbetçi ' 

Eczane 1 
J HükQmet t•ivar11uia 1 
~iti~:..':!...==:. 

(l'tlrkShftt Sayfa : ~ 

Gayri mankul mallar1n Ticaret okulu diraktör- Adana Borsası Muam0leleri 
açık artlrma ilinı lüğünden : PAMUK ve KOZA 

Ceyhan icra dairesinden 1- 20 Ağustos 935 tarihinden ·----------...,_~...,..... _ __ Kilo Fiyatı 
Satılan Mikdar CİNSi Doıyı No. 930/1752 itibaren ilk okulu nitiren 12 den En az 1 E n çol.. 

Alacakla: Adıoa'da Macar zi· den 16 yaşına kadar ( Kız ve Er- ~ K. s. 
raat makineleri şirketi. kek ) taltıbe kaydına başlanmıştır . ·-~Kapımah p-amuk ''= ~ --~ 

/.:llo s. 
~ 

8 ı C h k.. t k" n 2 1 Piyasa parla~ı •• orç u : ey anın ur oyun- ~- kmal ve m~zuniyet sınaç-
d H f Y f 

Piyasa tPmizi .. · 1 
en ıle ojlu usu . lnrına 2 EylOI 935 tarihinde baş- --=-ı8-'0=-P.--1=----~---ı--45-----1-48--..._. ---------

Açılc artırma ile pataya çev- ]anacaktır . Fazl ı\ maJUmat için iane ıı 
rilecek gayrı maakulun ne olduğu. okul direktörlüğüne müracaat edil- EksprNı 
Tarla mesi. 5745 •-=K,.,,..lt-...:.v-=-ıa_o_t _ _ _ .....,..._1 

1 - Kürt köyilmevkiinde5 ~~~~~~-~~~~~-Y-A~P~i~e~ı~~~--~~~~~~ 

numara ve 11/324 tarihli tepu Beyaz ' ı -kayıtla 80 dönüm tarla: .. Ceyhan icra dairesin- __..,..si-'v...,,ah _ ______ ----ı 1--------• 
hududu: tarkaa kan Ahmet Ha- den : 
cı kerimeai garben kllrl Halil tar 
lası ıimalen bağı Hacı tarlası ce ~........----=-----!- Ç t G

1

_l _T __ 

1 

__ _ ___ _ 
nuben çifçi tariki • 
takdir olur1an kiymet: 900 kuruı 

2 - Kürt lcöyllalln eydoğan 
hüyllğö civar1 49 numara ve :ıo-
328 tarih ile tapu kayıtlı 78 dö· 
nümlü tarla. 

Hududu: Şarkan mullı Durdu 
ve Hacı Abduljaffar oğlu osman 
garben Yusuf ağa ceuuben nacar 
lıya gidtn tarik ile mehdud. 
takdir olunan ldymd . 900 kuruı
tur. 

3 - kilrt köyO karye civarı 
mevkiinde 6 numara ve 6-328 ta
rih ile tapuda kayıtlı 130 dönOm 
tarlanin nısfı. 

Hududu : ıarkao kürt Musa 
ile Rahmet zevcesi olup nısfı bu 
kerre ila•le olunan m~dyon meb 

met tarl111 garhen aotay ferağıodan 
dede efendi oimalen çerku osman 
ferıitDdan dede efendi ceuuben 
nacarlı tariki ile mahdud. · l 
takdir olunan kiymet:: 900 kuruı. 

Dosya No. 31--434 
Sııtılacek mal: 3 Beygir kuvve· 
tinde Dirinğ motörü 
Muhammen kıymeti : 75 liradır. 

Yukarıda cinsi ve kıymeti yazılı 
3 beygir kuvvetinde müstamel Di 
rinğ motorunua bir borçtan dolayı 
açık artırma ile icra dairesinde 
2-9-935 pozartPsi gürıü saat 

IO dan 12 kadar birinci ihalede 

Ebprt-ı 

İane 
Yerli "Y emlikH 

,. "Toh urnlnk,. 

HUBUBAT 
--==----=---ı==-=------3...,.2,0 3,50- -

3,27,5-- -3]0- ----------· 
- -----,,....-------•--'---'"-- --

2.90 :,95 

yüzdtı 75 bulmadığı takdirde ikin- •-==-.:.....::------•-----ı-------ıı--------'-----
ciye bırakılacağı ve motörü görmek •------- - - ·•------•-------"------- -• 
istiyenlcr belt-diye civarında 9 nu-
maralı demirhanededir . Ve fazla 
izahat olmak istiyenler icra daire
!İne mürocaat etmelc·ri ilan olu-
nur . 5743 

.,... Salih 600 --... ... .....-------- - -- ---525----------~------
.!:: - " _:_--·---- - - -·-
.t:J ~ -Düz ' kırma •• ...:.:: ;:::: s· . 
..2 ımlt '-....' - ----- •----- ---------• 
~ .§ - .......-Cumhmiyet 600 
:ı2 ~ - -525 ____ , 
N ::ı - " 

t r-. v-1 Düz kırma ,. ur. 
Artırmanın yapılacağı yer, gürı, l Alfa ., 

takdir olunan kiymet . 900 kuru§ 

ıaat : 20-9· 935 T. Cuma giinü sa- Liverpul TeJgraflan 
ıt 15- 17 ye kadar. 19 I B I 1935 

Sanıiın Pene 
1- İıı:bu gayri mankulOo ar· --·----..------:----:,,-- ----.,-- -,,,...----------,,.----~~-• 

... Hazır ı 6 56 Liret 1 9 69 
tıtma:tartnamui tarihin- •----- -----r --

6
- 1-

0
-
2
- -~ıv=---, ~-.rr.-. a-rk,,_----' 1 97 

1 inci T. V11deli -

Kauıhiyo ve Para 
l~ Bankasrndao alınmıştır. 

4 - Kort k6yü :uacarlı tariki 
mevkiiade 'J numara ve 6 -328 ta 
rih ile tapuda k•yıtlı 30 dönüm 
tarlaaıo aııfı. 
hududu : tarkan Hacı Evyup ve· 
reatsi 1ıarben kllrt mamo ıimaleo 
tariki am ceouben dede dendi ile 

den itibaren 30, 1752 numara ile Frank"Fraosız., ~ 
1 1 inci K. Vadeli 5 86 

Ceyhan cra daireaioin muayyen --------- - - -·-- Sterlin ••Inız:ilir. ., 

1 

numarasında berkesin görebilmesi , __ H_iı_•t_h_a_z_ır ____ ,.... __ 5_ a_3_6_ Dolar .. Amerika.-n-.,--- 9 ~ 
1 

Nevyork: 11 35 Frank "lsviçrf",, 
için açıkiır. lioda yazılı olanlardan ~ ~ 

mıhdud. 

takdir olunan kiymet , 900 kurut· 
tur. 

5 - Kürt köyü tutlu burun 
mevkiinde 8 numara 6·328 tarih 
ile tapo4a mukayyet 200 d6nüm 
tarlanlD nısfı . 
Hududu : ıarkın kürt Resül ile 
Ömer garben dede efendi feratıa· 
dan yeni köylii Duran ıimalea 
memo tarlaıı cenuben tarikiam 
ile mabdut.I 
takdir olunan kiymet. 900 kurut· 
tur. 

6- kürt köyünün aydoğau 

hlyllgii mevkiinde 95 numara Te 

1-328 tarih ile tapuda mukayyet 
80 d&nümlll tarlaaın n11fı. 

Hududu : oırkan Zahid tarlası 
olup müteveffa Abdülkadir. yeti 
mine ait tarla garben kirttoı fe· 
ragından dede efendi 'e medyun 
memet tarlası ıimalen noj'ay muH 
ile Ömer cenuben lcütt memo ile 
mahdut. 
takdir olanan kiymet 900 kuruı. 

7- kürt köyü civarında 189 
numara ve 3 327 tarih ile tapuda 
mukayyrt 128 dönüm tarlanan 
nısfı. 

Hududu : oırkan kürt k6yilden 
köprüye giden tarik garben .,aba 
tariki ıimalen ılıcılc belinden gi· 
dea tariki am t'enuben Halep yo 
lu. 
takdir olunan kiymet : 900 kuruf. 

8 - İlicik beli mevkiinde 
190 numara ve 3 327 tarih ile 
mukayyet 80 d&ollm tarlanın niefı 
Hududu : oarkan uaha tariki gar
bea köprllden ilicik beline giden 
tariki am ıimıleo keza Ct>nubeo 
halep ;tariki. 
takdir olunan kiymet. 900 lcuruı 

9 - kürt kllyü tariki mevkiin
de 191 numar ve 3 327 tarih ile 
tapuda mukayyet 8 döuiim tar la· 
nın naıfı. 

hududu: şukao bağla Ali hacıve· 
reseleri tarlası garben köprllden 
kürt köyüne giden tariki am ti· 
malen balep tariki ceoaben bajh 
Ali hacı veıeaoJeri: 

fazla malumat almak iste)enler, 
iıbu ıartoameye ve 30,1752 doı1-
ya numaraaile memariyetimize 
milracaat etmelidir. 

2- Artırmayı iıtirek için yu
kanda )&Zılı fkiymetin yüzde 7,5 
nisbc tinde pey veya milli bir Ban 
kınıo teminat mektubu tevdı edi
lece" tir. (124) 

3- İpotek sahibi alacıklılarla 
diter alakadarların ve irtifak hak 
kı sahiplerinin gayrı menkul üze 
rindeki haklarıoı {buausile faiz ve 
mllrafa dair olan iddialarını iıbu 
ilin tarihinden itibaren yirmi gllo 
içinde evrakı mllıbitclcrile birlik
te memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksi halde hakları tapu 
aicililc sabit olmadıkça 11hş bedeli· 
nin payla, mHıodan hariç kalırlar 

DİŞ MACUNU 
_v~FIRÇA~-

UCUZlsUIC 
, \ . : 

90 5370 

Yazlık sinemada 
18-8-935 pazar"'günü akşam tam saat 21 de 4- Gösterilen günde artırma 

ya iştirak edenler artırma ıartna-

mesini okumş ve lüzllmlü malU Sanla gibi •ır •·adıa 
mat almış ve bunlara tımamen ,U .. 
kabul ttmiı ıd ve itibır olunurlar 

5 -Tayin :edilen umanda Oynayanlar 
gayrı meuul üç drfa bağrıldıktan d S , .L S k il 
ıonra en çok artırana ihale edilir. Liane Hai - ZÔRe za a 
Ancak artırma bedeli muhammen 1 Almanların en yüksek iki senntkA rı tarafından tems·ı edilen B ı{fı)m 
kiym~tin yüzde yetmiş beşini bul-' 
maz vya aatıı iıtryenin alacağına 1 hiç şüphesiz mevsimin en büyük muvaffakıyeti o1acaktır.L1nnn Haid veı 
ruchani olan diğer alacakhlar bu· Szöke Szaknll bu eserlerile size çok eylenceli iki sHat gt'~~i rteceklerini 
luuup ta bedel bunların o gayri vadeılnler. 
menkul ile temin edilmiş ılacak- Kalabalığa mahal ka.laıarnak için kişemiz tam s9at 19,5 llıın itibareıı 
lırrnın mecmuuadaa fazlaya çık· 

maııa ençok artıranın taahbüdu ha· 
ki kalmak Ozere artırma oabeş gün 
dah temdit ve onlbeşiaci güoü ay

ni aaatta yapılacak artırmadı, sü 
rülen pey muhammen kiymetin 
yUz de ,75 ni bulmassa satiıın 

2280 numaralı kanun mllcibince 
geri bırakılıp borcun 5 ıene müd 
detlc tecil edilrceği ve ücreti de· 
laliye ile tapu masrafının müıte 
riye aittir. 

6- Gayri menl<ül kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mübleı içinde parayı ver 
mızıe ihıle kararı feeh olunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek 
lifte bulunan kimee arzetmiı ol 
duğu bedelle almağa razi olursa 
ona' raıi olmaz veya bulunmazsa 
hemen OD beı iÜD müddetlt ar-

açLktır . 

pek yakında : 

1 ali kuşu 
Aşk ve cinayet 

tırmaya çıkaulup en çok arthıa 1 
na ihale P.dılir. İki ihale arasında 
ki f11k ve geçen günler için yüzd~ 
5 ten hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar aynca hükmP. hacl t kal · 
w .. k"zin memuriyetimiıce alıcı t 

dan tahıil olunur madde (133> 

Güstap Fröhlich 
LianeHaid 

5736 

Gayrı meoküllerio yukarıda 
gösterilen 20 9-935 tarılıiode Cey. 
ha n icra memurluğu odasında İ§ 
bu ilan ve gösterilen artırma şart
namesi da iresi rıdc sat ı lac•ğı ılin 

olunl.ir. 
5740 



( Tflrk ~lJ!fi ) 20 Ağu 
Gayri menkul mallar1n 
açık art.rma ilanı 

Dosya No.30-· 1759 

Erkek lisesi direktörlüğünden : 

Ceyhan icra dairesinden: 
Alacaklı : Adanada Macar Zi

raat makineleri şirketi. 

1--:- 1935-1936 ders yılı için okulumuza yatısız ve paralı yatılı ta· 
lebenın namzet kayt ve kabulüne 20-8 935 salı sabahı başlanacak · 
tır. ve 31-8-935 cumartesi günü saat 13 te son verilecektir. 

Borçlu : Ceyhanın Mercimek 
k3yünden lzmirli zade Hüseyin. 

-Namzet kayt ve kabul şartları
ı - Nüfus kAğıdt 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduğu : 
tarla . 

2 - Okul ~ehadetnamesi ve ya tastikname 
3 - Sağlık raporu 
4 - Aşı belgesi 

1- Mercimek köyünün Merci
mek köyü mevkiinde 45 numara ve 
J/335 tapuda lı:ayıth 30 dönüm 
tarlanın nısfı. 

5 - Fotoğraf 6 tane ( 4,5-6 ) büyüklükte 
6 - Talebe beyannamesi (Okulumuzdan verilecektir ) 

Hududu : Şarkan Bucak tarlası 
garben çifiiğe giden tarik şimalen 

kabristan cenuben tarik ile mnhdut. 

2- Orta okulların birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarile Lise ikinci 
devre birinci ve ikinci sınıfların hütünleme smaçları 2 Eylül 935 pazar
tesi başlıyacak ve 16-9-935 pazartesi akşamı son verilecektir. 

Taktir olunan kıymet : 600 
kurut • 

3- Yeni yoklama talimatnamesinin hükümlerine göre Lise ve Ql. 
gunluk yoklaması 1 1 Eyhll 935 çarşamba günü başlanacak ve 21 Eylül 

935 cumıutesi saat 1 de son verilecektir. 

2- Mercimek köyünün Adana 
tariki mevkiinde 52 numara ile 
3/341 tapuda kayıtlı 3640 dönüm 
tarlanın dört hisse itibarile bir 
hİBBeıİ . 

4- Lise ve Orta okul talimatnamesinin eski imtihan hükümlerine 
göre Lise ve Orta okul mezuniyot imtihanlarına 11-9-935 çarşamba 
günü ba~lanacak ve 21 Eylt11 935 cumartesi günü son verilecektir . 

5- Orta okullarla, Liselere parasız yatılı olarak girmek istiyenlerin 
Seçme smaçlarına 23 Eylftl 935 pazartesi günü başlanacaktır.5734 

Tıkdir olunan kıymet: 500 kuruş. 
Hududu : Şarkan Mercimekten 

KorukloyA giden tarik garben bü
yük Mankıttan Korukluya giden 
yol. Şimalen keli ve eski l}Osa ta
riki oenuben Adana tariki. 

tartımın nısfı. Adana tarikı ve Ce-
3- Mercimek köyünün Kepir mail ve Şif ve keza. 

mevkiindde 33 numara ve 3-341 
tapuda kayıtlı 20 dönüm tarlanın 12 - Mercimek köylioün Kepir 
&emamı. mevkiinde 122 numara ve 3-327 

Hududu : Sarkan büyük şif.gar- tarihli tapuda kayıtlı 40 dönüm 
ben Hüseyin ağa tarlası ıimalen tarlanın nısfı. 
şif ve tarik cenuben Ahmet Gazi Hududu : Murtaz ve Yusuf ve 
iken keza fçelli Hüseyin ağa tar- Miyetin ile mahdut. 
1811 • Takdir olanan kıymet: 600 kuruş. 

Takdir olunan kıymet: 600 kuruş. 13- Mercimek köyünün Kepir 
4_ Mercimek köyünün Kepir mevkiiode 126 numara ve 3-327 

mnkiinde 40 Ollmara ve 7/341 ta- tarihli tapuda kayıtlı 60 dönüm 
puda kayıtlı 80 dönüm tarlanın üç tarlanın nısfı. 
hi11ode iki hiHesi. Hududu: Celil ve Mehmet ve Ha-

Hudodu: Şarkan Adanaya giden cı ve Hacı Recep ile mahdut. 
tarikiAm. Garbon Kayserili Meh- Takdir olunan kıymet: 600 kuruş. 
met Ali ef. Şimaleo EbuHuut iken 14- Mercimek köyünün Kepir 
kurt lbrllhim vereseleri. Cenuben mevkiinde 109 numara ile 3-327 
Korukluyı giden torikiAm ile mah- tarihli tapuda kayıtlı 80 dönüm 
dut . tarlanın nısfı. 

Takdir olunan kıymet: 600 kuruş. Hududu : Rav ve Hacı Ömeı ve 
5 - Mercimek Kepir mevkiinde dere ve mutavval ile mahdut. 

ı 38 numar 3/327 tarih tapuda ka- Takdir olunan kıymet: 600 kuruş. 
yıtlı 250 dönüm tarlanın nısfı. 15 - Mercimek köyünün Kepir 

Hududu: l\ahmet tepesi ve bu- mevkiinde 110 numara ile 3 -327 
run örene ıiden tarik ve Mehmet tarihli tapuda kayıtlı 80 dönüm 
kandağile hali ve büyük tif ve kü· tarlanın nısfı. 
cük ıif. Hududu: Hali ve keza ve Hacı 
Takdir olunan kıymet : 600 kuruş. Balat ve Hali ile mahdut. 

6 - MMcimek köyünün Kepir Takdir olunan kıymet: 600 kuruş. 
mevkiinde 129 numara ve 3/327 16- Mercimek köyünün Kepir 
tarihli tapu kayıtlı 24 dönum tar- mevkiinde 1 ı 1 numara ve 3-327 
lanın nısıf hissesi. tarihli tapuda kayıtlı 80 dönüm 

Hududu: Adana tariki ve Sefer tarlanın nısfı. 
oğlu Musa Te sahibi senet tarlası Hududu: Hali ve kamış Davut 
Te tipav. ve hali ile mahdut. 
Takdir olunan kıymet: 600 kuru~. Takdir olunan kıymet: 600 kuruş. 

7- Mercimek köyünün Kepir 17 - Mercimek köyünün Kepir 
mevkiinde 132 numara ve 3/327 mevkiinde 112 numara ile 3-327 
tarihli tapuda kayıtlı 30 dönüm tarihli tapuda kayıtlı 80 dönüm 
tarlanın nısfı. tarlanın nısfı. 

Hududu: Mukar ve RPcep Hacı Hudııdu : Hacı ve mulla Yusuf 
ve Hacı Hamza ve Şurişalı Hacı tar ve hali ve devlet şahı. 
laları • Takdir olunan kıymet: 500 kuruş. 
Takdir olunan kıymet: 600 kuruş. 18 -- Mercimek köyünün Kepir 
8-Mercimek köyünün Kepir mev- mevkiinde I 13 numara ile 3-327 

kiinde 133 numara ve 3/327 tarihli tarihli tapuda kayıtlı 80 dönüm 
tapuda kayıtlı 30 dönüm tarlanın tarlanın nısfı. 

nısfı • Hududu: Dere ve sabak ve hali 
Hududu: Sağır oğla Musa ve ıif ve devlet ıahı. 

ve şipav ve sahibi senet. Takdir olunan kıymet: 500 kuruş 
Takdir olunan kıymet: 600 kuruş 19- Mercimek köyünün Kepir 

9 - Mercimek köyünün Kepir mevkiinde 114 numara ile 3-327 
mevkiinde 134 numara ve 3/327 tarihli tapuda kayıtlı 80 dönüm 

tarihli tapuda kayıtlı 30 dönüm tar- tarlanın nısfı . 
lanın nısfı. Hududu : Keli ve dere ve hali 

Hududu : Adana tariki ve Ebul- ve keza. · 
gazi yetimleri ve ıif ve Musa tar· Takdir olunan kıymet: 500 kuruş. 
laıile mahdut. 20 - Mercimek köyünün Kepir 
Takdir olunan kıymet: 600 kuruş. mevkiinde 115 numara ile 3-327 

10- Mercimek köyünün Kepir tarihli tapuda kayıtlı 80 dönüm 
mevkiinde 135 numara ve 3/327 tarlanın nısfı. 
tapuda kayıtlı 30 dönüm tarlanın Hududu:Sako ve Çilek ve mulla 
nııfı . Yusuf ve devlet şahı ile mahdut. 

Hududu: Şif ve Battal Gazi ve Takdir olunan kıymet: 500 kuruş. 
hali keza · Artırmanın yapılacağı yer,ğün,saat: 
Takdir olunan kıymet: 600 kuruş. 20- 9-935 cuma günn saat 10-

J 1 - Mercimek köyünün Kepir 12 ye kadar . 
mHkiinde 136 numara ve 3/327 1 - İşbu gayri menkulün artır· 
tarihli tapuda kayıtlı 93 dönüm . ma ıartnameei 17 /8/935 tarihinden 

18-20 

\itibaren 30- J 759 numara ilo Ceyhan 
icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. llAnda yazıh olanlardan 
fazla malO.mat almak istiyenler ,işbu 
şartnameye ve 30-1759 dosya nu
maı asile memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 - Artırmaya iştirAk için yu -
karıda yazılı kıymetin % 7,5 nis· 
hetiode pey akcasile veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . ( 124) 

3 - ipotek sahihi alacaklılarla 
diğer alAkndarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

ildn tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu si
cilile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmllsından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya 
iştir~k edenler artırma şartname
sini okumuş vo lüzumlu malO.mntı 
almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 -Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağrıldıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir.An
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş boşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüç
hani olan diğer Alacaklılar bulu
nup ta bedel bunların o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 15 gün daha tamdit 
ve 15 ci günü ayni saatta yapılacak 
sürülen pey mnhammen kıymetin 
yüzde 75 ni bulmazsa satışın 2280 
numaralı kanun mucibince geri 
bırakılıp borcun 5 sene müddetle 
tecil edileceği ve ücreti dellaliye 
ile tapu masrafının müşteriye 

aittir . 
6 - Gayri monkol kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver· 
mezse ihale kararı fesholunorak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifte bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedelJe almağa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale edi
lir. iki ihale arasındaki fark ve ge-
çen günler için % 5 ten hesap olu · 
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kabıaksızın memu
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133 ) 5742 

Kacakcılar 
• 1 

vatan hainidir 

Çukurova harası direk- Adana Kız lisesi direkt3rlüğ 
törlüğünden : 

1 - Bu sene okulumuza nehari ve paralı leyli namzet t 
Çukurova harası ihtiyacı için 

16500 kilo yulaf ve 2000 kilo o.r
pn bir şo rtname ile açık eksiltme · 
ye konmuştur. 

ihalesi 29-8-935 perşembe günü 
saat 15 de hara merkezinde yapı· 
lacaktır. 

Şartnamosi her gün hara muha
sebesinden görülebilir. 

isteklilerin 42 lira 55 kuruş te
minatı muvakkate akçalarmı vez
nemize yatıraruk belli gün ve sa. 
atta Mercimekte hara merkezinde 
bulunmaları .5730 

18-20-23-27 

Doktor Reşat 

Msmleket hastanesi kulak, bu 
run, boğaz mütehassısı Almanya· ı 

nın Berlin-:Laypzig Üniversite
leri seririyatından mezun. 

Hernevi kulak, buğaz, burun 
ameliyatı yapılır. 

Adres : Abidin paşa caddesinde 
Doktor Nacinin tedavihanesi ci
varında köşe başında. 

5691 9-30 

Adana Tohum islah istasyonu Mü· 
dürlüğünden : 

1

1 

Pamuk üretme mütedavil ser
mayesi için birinci teşrin 925 sa. 
yının sonuna kadar aşeğıda mik· 
tarı yazılı yanıcı maddeler açık 
tıksiltmeye konulmuştur . Şartna · · 
mcyir görmek ve izahat almak is
tiyeolerin her gün, eksiltmeye iş
tirAk edeceklerin 27 - 8 - 935 
salı günü saat I0,5 da Adanada 
demir köprü civarında tohum is1Ah 
istasyonu iiretme çiftliğinde müte
şekkil eksiltme komisyonuna yüzde 
7,5 muvakkat teminatlerile gelme
leri il!n olunur. 

Gaz 1050 Teneke 
Benzin 590 » 
Mazot 800 » 
5717 13-16-20-24 

vilayet daiml encümeninden. 

20 Ağustos salı günü başlanacak vo 31 Ağustos cumarte 
13,30 da son verilecektir. 

Paralı leyli talebenin bir senelik taksiti (160) lira olup 
alınır . 

2-A Orta birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarile lise birin 
nıflarmın bütünleme ve engel yoklamaları 2 EylO.ldan 16 

B- Lisd ikinci devre son sınıfında liseyi bitirme yokl 
mbkte olan talebenin engel ve bütünleme yoklamaları 2 
EyHUa kadar. 

C- Orta ve lise kısımlarında eski talimatname hükü 
mezuniyet imtihanları 11 Eylt1ldan 21 Eylfila kadar. 

D- Lise o1gunluk yoklaması ı 1 EylOldan 21 Eylula 
E-Parasız yatılı talebeler için imtihanlar 23 Eylt1lda 
F- 30 Eylftl pazartesi günü derslere başlantıcaktır. 

çııtebaa kaplı 

açıldı. 
Eğer Romatizma, siyatik, karo.ciğer ve böbrek kum 

ları ağrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çif 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haE?talıklarına, muannit ekzemalara şi 

Çifte han kaplıcasın 
Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönı 

ne kadar fennen kabili izah değilse <le senelerce gebe 
kadınların J 5-20 günlük banyodan sonra lıomilo kıı 
müştür . 

Çifte han koplıcası 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün knıJıcalar 

sektir • 

Çiftehan kaplıcasın 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek 1 

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazino 
beri vardır. Fio.tlar çok ucuzdur. 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilithd 

-----------------------------

Tarsus American Col 
Amerikan erkek lisesi 

Tedrisat birinci teşrinde başlar . 
Tam devreli lise olduğu Kültür bakanlığın 

miştir . 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersle 
Leyli ücret 220 lira, Nelıaı·i ücret 40 liradır. 
Fazla malilmat için Direktörlüğt' müracaat · 

16-20-22-8-10-13-

935 yılı yol emelei mükellefesi
nin 1-9-935 tarihinden itibaren 
iş başı edileceklerine dair bütün 
mahallAt ve köy ihtiyar heyetleri
ne lAzımgelcn tebliğat yapılmıştır. 
Tayin olunan günde iş başına git· 
miyen mükelleflerden şosa ve göp
rüler kauununun 19 uncu madde- 1 

sine göre yüzde eJli fazlasile tah-
sil olunacağı yayılıyor. 5728 --------- -----------ı 

16-20-23-27 

Seyhan defterdarlılından. 
Zencirli mevkiinde şarkan Deh· 

şir oğlu Hakkı ve Kuyun oğlu Mus
tafa garben Giritli Bildi şimalen 
Alasonyalı Cemal ve Giritli lsmail 
cenuben lsmail oğlu Ali ve Giritli 
BilAl ile çevrili on iki ve Yılaolı 

Refika Recebin biçki 
kayidlerine • 

yenı sene 
mıştır. 

Bebekli kilise soka 
yurt binasına uğranma 

mevkiinde şarkan Ali müldzım ve- ,---------·-------

Doktor operatör Nama 

Doğum ve kadın hastahkları bir 

resesinden Halil ve Vanlı Fedıl 

garben dere şimalen Habip cenu
ben Kayserli Hüstü ve Hacı Mah
mut oğlu Cumali ile mahdut 19-
Yılanhda doğusu Mahmut oğlu 
Lütfü batısı dere poyrazı Hüseyin mütehassısı 
oğlu Ahmet kıblesi köşker Meh- _ 

met o.ğlu Ahmet ile çevrili ve Ka- 1 E k" T f k" it . ı ı · a 
raenbıya mezraasında şarkan tü- s 1 ıp a u esı mua ım mu 
tüncü Karabet garben dere şimalen 
kızı Takuhi tesleki Ağop kızı Ağso. 
ile çevrilı 3 dekar bağ yeri ve ' 
tarlanın mülkiyeti 23--8 - 935 
cuma günü saat on beşte ihale 
edilmek üzere artırmağu çıkarıl
mıştır. isteklilerin Milli Emldk ido.- 1 
resindeki satış komisyonuna mü
racaatları ilAn olunur 5712 

11-17- 21-25 

• N i 
Hastaları her gün 9 dan beşe knJar Bazar başı ur 

hususi muayenehanesinde kabul eder.5698 

Umumi ııef 
M. 

Adana Türk 


