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•• •• ·- Havalarımız 1 
Diiıman uçak1armm tehdidi al· 

tandadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ADANA : GlJNLlJK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3306 

9iliz gazetelerine göre 
lsolini Habeş meselesinde başanklık 1 

ermezse Faşist rejimi yürütülemezmiş 

:Qnrn uzlaşmak istemiye~ bir yol 
~ .1"f u İngilizleri hiddetlendirdi 
"it. 19 

1tıİ (A.A) - İtalyan . 
'- 'llba ve hakem komis r'11 !l11t 17 de Parizyt"n 

0Planacaktır . 
: 19 

'
- (A.A) - Laval bu 
·•el" 'D ile a :ı:.dcn ve sonra da 

' ~lriiınıüıtür . 
lora. 1 1 .. 
~ le ııllle erde ngıhz ve 

l..ı' releri kendısine ÜÇ · 

·transı esnasında sarfetti· 

S'Yreuea dolayı teıek
lt; erdir 

•I Qzl • 
16 •atırma ödevine bu 

et ~Gtaıcler s1ra11nda da 
~I 9 • pek tabii olarak t-. Dleyinin önümüzdeki 

~ , lbeac(eıine de dokun· 

'lt.ı .. ~k Yanın tez.101 mil-
ba fizere 4 Eylfilda Ce. 
t~~ır buluom111 temenni 

~ta1~ 
1
·
9 

lnglllz dış polillkasım idare 
•-.aı · (A.A) - İtalyan eden Eden ve karısı 
~. •::k~lığcoıa barış yolu lngilterenin uluslar ıoıyetesi kon· 

k an vermek ve Ce- seyinin 4 Eylô.l toplınhsında ala· 
kOlluınıalarına bir eau <'ağı durum incelenecektir • 

•'!it\ j•kııdile günlerden- İngiltere : Cenevrede alacait 
~ı.,' 0rilezler ' Fransız vaziyeti önce Franuaın fikrini 

••l•r arasında yapılan ıormıdan tesbit etmiyecektir . 
~ lt,lyııaların İDgiliz- Mımafi yine Londranıa bil 
4-illetine kartı aldıkla- dirildiğine göre ulualar ıoıyete· 

'tt. ... ~lb dolayısilc: dün in · sinde lngilterede barııın ve Ha-
~tır i · ıiıtan erıinliğioia muhafazası için 

totıa ~ letlcilclerine diplo- sarfedilecek gayretlerde uluılır 
t e. devam edileceği ıosyete1i ile tamamile el birliii 
edır d • yapmağa hazır bulundllğunu söy-

4.1 a.11 hffdirildiiioe göre liyecektir . 
-._ kanı Edeole görüş· Fransız gazetelerinin bir kıs . 

Kültür bakanlığı 

Okulalara ahncak talebe 
hakkında bir genelge 

gönderdi 

Ankara ; 19 (A.A) - Kül
tür bakınlığıodan bildirilmekte· 
dir : 

1935-1936 ders yılı içinde 
ilk öğrrlmen: okullarına parasız 

yatı talebesi alıoğcaktır . 
1 - İsteklilerin şu şartları 

taşıması g~rc:ktir : 
A - Türk olmak. 
8 - Orta okulu iyi veya p~k 1 

iyi derecede bitirmiş , lise birin
ci veya ikinci sınıfı iyi veya pek 
iyi derecede 1ıeçmi§ olmak . 

C - Ulusal karakterioin i-
yiliği öğrdmenl~r kurulundan 
ıaptanmrş bulunmak . 

D - Yaşı ilk öğretmen o
kulları öAreneğinin saptarlığı 
çağda olmak . 

E - Tinel ve bedensr l sağ 
lımlığı, okullara gönde . ilmiş o 
lan rapor örneğine göre , okul 
doktoru tarafından ı:;aptaumBk . 

2 - Şehit çocukları ile yetim· 
ler üstün tutulacaktır . 

3 - Bu ttrtlara uygun tale· 
benin bağlı oldukları okullara 
hemen ba§ vurmaıan geıektir . 

Mülayim pehlivan 

Dinarlı Mehmet peh
livanı yendi. -İstanbul: 19 ( A.A) - Hava 

kurumu tarafından tertip olunan 
güreolerin birincisi dün İstanbul 
dı yıpılmıı ve baş pehlivanlar
dan M61iyim , Amerikada birçok 
muvıffıkiyetli güretler yapmış 
ve yeni d8nmOı olan Dinarlı Meh· 
medi yenmiıtir. 

İzmir panayırı 
• '' lcab· lı. ıne toplanacak- mı Paris görllımelerinin yarıda 
"'i 1.... İzmir : 19 (A.A) - Dokuz L ...._ kalmasanm fena ıoouçlar verece-
5..''l-=ı~ arısında yapılacak ğini. bir Afrika harbinin karı§ık· eyliil arsıulusal panayirinin açıl 

' ''de İtalyan ve Ha lıklara sebep olacağın• ve İtalya· ma günü yıklaımakta olduğundan 

' 
... ?•lan 81·Ja"' b s•v'-ı·yıtı 1 1 . d k'l panayır alıoında çalııanlar gittik-
... u ... • nın u uı ar soıyetesın en çe ı · 

L
1
• l •rıo koaulmaıı Habe· · · · b · .11r· • k çe artmaktadır. Eo ziyade tekiller ~ meıını ıce ettırecr5 ını aauma ta 

le Ofiliz Elçiliiinin mu· ve FraHız siyasasının Cenevre idareıile bankalar ve bele Sovy.ı 
l . ."~ltıliabeaı·ıtan cıvarın- . 1 . 'd kt d pavyonları göze çarpmaktadır. :"ti ~ prensıp erıae • ,.yarıma a evam 

rnn- , . ._ 1 · · d l Panayir için gelenlerin eay111 gün-
İ1ıiQ uatem l&e erının edecP.ğioi bildirmekte ir er . 

· ltaı fazlalaotırılması ve İogiliz gazetelerinde bu ko dea güae çoğalmaktadır. Şimdi-
~ Jaıı ıaüaaaebetlcrile - Gerisi ılçüncü say/ ada- dev==~=ı=:~d:or. 

l'ıllm?\ ... ~da Sekiz bisikletci Zaims cumur başkan-
119ak şenlikleri Yarışlara girmek üzere hğından =çekilecekmi? .• 

~ . ~ı Romanyaya gidiyorlar Atiaa: 19 (A.A) - Ba§bakan 
ıl"'l,l Çaldaris Atiaaya dönd6ğü zaman 
'~': 19 (A.A) - Dün ADkara : 19 (A.A) Bisiklet fedetas krallığa taraftar olduğunu bildirir 

tt,~~.:~~k alanında uçak ~~;~a~:ka~ı;iss ~~~~~t~;~y~~a se cumur hakanı Zamisin çekile-
htu 1 Y•pılmııtır . U - ceği ve bu takdirde de prens Ni 
• dipl 'e hükumet Laıkan yük Romanya turuna iıtirak için kola vrya kralın ımcaaı Andrenin 

lıL L,.
1 

oınatların ve yu··z yapılan çağrıyı kabul etmiş ve se "hl. w ... • h kk d 
~ 'il, 1 naı ıge gtçecegı a ın • )B 

'hı•tı''- ıheyircı·nı·n 0 .. nu"ode kiz bisildetciyi bu ya rı şları gön- t l d 1 Q • ııc yın ı ar o aıması zenne gazete· 
• ı,tl ıreketleri yapmııı dermeve karar vermişt ir. 1 k·ı· k k d ld ki , ... er et ı ı ayna lıı an a ı arı 

~t,,,nıe ve teknik geli · Almanya da ııağıdaki notu yaymaktadırlar: 
• 

11 
bn hareketler- Zaimı siyasal anla§muhldar· 

~Llt,olcn urakları mo 11 •d ~ Ürünlerimiz büyük İS- dan daima azık durarak yemini-
"'tla1t 

1
". kataıık bava ne gayrı aadak kılmaktadır. Dai · 

\ llt bır gt'çit yaptı- tekle kar·şılandı. mı uzlaşma prenaipeleıinden e· 
~~ l''liit ıinlenen (mulbem olan) cumur 
&r"t la eli altmıo uçak-
L .'o"~n•llda _ atladılar . Ankara: 19 (A.A) - Alman - başkanı rıormallığın pekiştirilmesi 

......... ~ .. ad - ya da König~hcrg'de açılan ar sıul u- uğrundaki ağraılarıaa devam 
l"\ dıa orru üç hılon, sal panayırında trşbir edilen Türk edecektir. 

~Gta Uçtu. Bundan ha§· r----------, 
l\ '•lk il parklarında yüz ürünleri çok beğenilmiş, büyük 

" , • .,;~ iıtirakiıe büynk bir ilgi uyandırmıştır. Arsıulusal 1 
'' ınııtar . Çankırıda orman • --- -· 
'-'ı,:•nk1r1 futbol yangını lzmir panayırı 
~~· Çarpıştılar 

'ltı :~ 
. t.lll <A.A) - Dün 
,,1 'Yı takımı ile Çan· 

Çınkurı 19 (A.A) - Çankırı, 
Kastamunu, Tosya arasında İlgaz 
dağının Hiıbiı mevkiiode çıkan 
yaogın söndiirülmü§lÜr. 

Oobtş kilometrelik bir ılın~ 
' ~ •rıaında yapılaD 

• 
1
11 b,ıle Çankaya 
..__ _ _ tamamen yanmııtır· ~ 

Arsıulusal lzmir panayırı Baı
bakan ismet İnönünün bir ıöy le· 
viyle 22 Ağustos Perınhe günO 
açılacak, 11 Eylül Çarıınbı gü· 
nü kapanacaktır. 

Çıkat mallarımız ve borsa-

Türkofis, çıkat mallarımızın iyi ve 
deksiz (hilesiz) hazırlanması icin • 

borsaya yeni direktif verdi. 

Ceyhan da 
Hava kurumuna ya
pılacak yardımlar 

&•-
Ceyhan : 19 [ Özel 1 - Dün 

Parti binasında Hava Kuru -
mu ispekteri Halil'in Bııkauhğı 

altında yapılan toplantıda Hava 
kurumuoun gelirleri bıkkındı ö
nemli kararlar alınmııtır . 

Bunlardan baılıcaları ürünler-

Son zamanlarda baza tecim~r· 
lerin çıkıt mallaramızı dı§ piyı· 
salarda kötü tanıtacak tekilde 
hıle ve dala vera > ollarına sap
tıkları bellidir . Ve gene biliyo
ruz ki bu gihi, ulusal ekonomi 
mizi kökündea p ıı ltalayacak lıa 

rekl?tte bulunımlar hakkında da 
hükumetimiz çok şidd e tli tedbir · 
ler alarak on ları kanunun de
mir yumruğuna veı mekten geri 
kalmıyor . Bununla beraber buı 
çıkatçı tr.cimerJerio, yapmağa a
lışhkları dek (bil ~) lere köküodt>n 
engel olm ak için bo•salarm ve 
tecim ve endüstri odalarının da 
ha uyanık buluamaluı ve dekci
lere göz açtırmamaları 1 H:zumu 
da ille safta gelen işlerdendir . 

ne dair olan 1705 numaralı kanun 
hükümlerine göre devlet mües
sislerinın ühtelerine düıen selbi 
v~ İcabi vazifelerini y .. pmıluı 
lizımdır . 

2 - Borsanız hüküınetçe tlB· 
tik edılmiı mevz.uatı kanuniyeye 
müsteniden :çılıımakta hulan
duğandaa niıamnameniz iç~risi
ne giren bütün müamelit ayni 
zamanda 1705 Dumaralı kanuun 
ile de müeyyet bulunmaktadır , 
Netekim mağşuş mal sevketme 
sioden dolayı bona nizamnı 

mesine muhalif hareketi sabit o 
lan bir müessese bıkkında ce 

den kesilen ve ttcimenler tarafından 
tarımerlerden alınan yüzde üçle-

İşte §ebrimiz borsası da bu 
bakımdan yeni bir harekete geç· 
mek için ekonomi bakanl ığdan 

yeni yetke (selahiyet) ve direk· 
tif istemiş ve ınrkofis kanalile 
aıağıda bir örneğini koyduğu

muz yetke ve direktifi almıştır: 

1 - Ticarette tagşiıin meni · 

za kanunun 363 cü maddesine 
tevfıkan da bu gün ağır ceza mab· 
kemeıiade duıuımaları yapılmak ı 

tadır . 
Binaen11leyh komiaerliiinizin 

mıntıkası içine ıiren müeıseae
lerde icra edeceği miirakebele
rin neticeaine göre muhalifi kı· 
nun hareketi c denle re takibat ya· 
pılıbilrcf'ğini hürmetlerimle bir 
likte aızeylerim . 

Nüfus sayımı işleri 
iHerimizin birçok yerlerinde yapılmakta 

olan hazırlıklar tamamen bitirildi. 

Yozgat, Niğde, İçel ve Adanada da 
hazırlıkların bitirilmesine çalışılıyor. 

Ankara: 19 (A.A) _ Haber 
aldığımıza göre, Yozgat, Nitde. 
lçel, Adana hariç olmak üzere 
yurdun ber tarafındı numrotaj 
İ§leri, kaza ve nahiyelere varıncı· 
ye kadar bütün kontrol edilmit 
ve hu kontrol esnasında idare re· 
iel<'rine sayım cmeliyrsi hakkın · 
da ş a hsan izahat verilmiştir. 

İsmi sayılan dört viliyette de 
bu ay ıouuna kad1ır kontrol ya · 
pılacaktır . Kontrollar neticesi hal
kın ve idare teşkilatının bu iıe 
matlup alakayı gösterdiğiai mey 
dana çıkarmııtır. 

lıtanbul: 19 (A.A) - Şehrin ıa
yım işlerini tanzim etmek üzere 

1 lcurulao hususi sayım hüıoıu ya· 
randan itibaren resmen faaliyete 
geçecP.ktir. Gazete, Radyo, ıine
mılarla propaganda iti 1 eyliıl 
daa itibaren baılamak lizere ter 
tibat alınmışhr. 

Tesbit edilecek nllfuı ; o gün 
her mevkide ve şabsao hazır bu
lunan nüfustur. Nafueu mukime 
terkini cdilmiyecektir. 
Sayım iıleıi hakkında müıahe· 

de ve mütalaalarını bildirmek Ü· 

zere müıavir s ıfatiyle aııgaje edi
len İsviçre istatistik umum m l 
dürll Broucbvallere 20 eylülde 
memleketimize gelecek ve 30 teı
rinievvele kadar kalacaktır. 

----------------------------------------------__.~ 
Veladislasın 

seferi 
Sofyada çıka bir Bulgar ga

zetes1nden : 

Tam bir sukut ü:t.ere bulunan 
ve orta kurun medeniyetinin 
ik i büyük manivelası sayılan şö 
valyelik ve katoliklik Veladiılav 
seferini tertip etmi§lerdi . Bu 
kuvvet ler Varoada mutaassıp Fe
odallerle, ikinci Murad ın ıipa
bile rile ve Yeniçerilerile karşıla
şıyorlardı . 

Bu, feodalizmin meydana gt
tirdiği bir ordu idi · Ve Osman-
lı Türkleri bu usulü Selçuklar · 
daa almışlanlı . Türlderia Avru. 
paya yrrleşmeleri İ §inin çabuk 
bir surette halli bu sayede ol 
muıtur . Buna muvazi olaıak 
dı orta kuıun Avrnpa11nda bil 
yük Şarl tırafmdao meydana ge-

1 - Gerisi iiçı1ncı'i ıaya{da --

Habeşistana 

lslAm aleminde sem
Pati gösteriliyor 

Tıymisden: 

Her ne kadar buradaki reımi ma 
kamlar ihtiyat gösteriyoraada , 
Şarkta Habeşistan lehine artmak
ta olan bayırh~h duygular ve 
sempati burada ıükranla kar~ılan 
maktadır . Bilhassa Mısırdaki 
dostça hisler çok büyük sev.inçle 
anılıyor . Habeşistan ile Mısır ara 
ııoda eski bir bağ vardır . 

Hıheı kilisesinin başı olan 
Afuna daima Mııır kopatlar kilise 
ıinden ıeçilir . Ôyle tahmin olu 

nuyorki İmparatorun İslamların 
ıedakafına müracaatı , Habrı hu 
dutlarından çok ötelere kadar 
ıempa ti akiıle · ı uyandıracaktır . 
Ve Mıııı la yakın ıarkıo alacakları 
vazi1ette bir ehemmiyeti olahile 
ceji zanDelunmaktadar • 

rin bundan böyle yine tecimenler 
tarafındın alınmaııoa ve fakat 
bu işin kontrollü ve makbuz mu
kabilli yapılm111na ıöz kesilmit 
ve ber hangi bir yolsuzluğa mey· 

dan verilmemePİ için h~şkilatın 
büyüUUmeıine k•rar verilmiıtir.: 
Bu meyanda bütün tecimenler a-
nünde ismet İnöallnün bo yolda
ki diyevleri okunmaı, yine bn va
dide bir çok istifadeti &özler ıöy
lenmittir . 

* * • 
97 Metr·e kaçek 
ipekli yakalandı 

Ceyhan : 19 [ Özel ] - Cey· 
bauın Çeı kes karamezar köylla
de ; Osmaniyenin Comuriyet ma · 
balleaiade oturan Mebmed oğlu 

Memik hımindeki kıçıkçıda 97 
metre ipekli kaçak kumaı yaka 
laamıştır • 

Eıyalar Ay11 gUmrütOne ve 
kaçakçılar da Adana Adli ibtl111 

mahkemesi genel aa•amaalıjaaa 
yollanmıılırdar • 

1 

Konyada ucuzluk 
ve bolluk 

Geçen hafta Kouyada ıebze 
ve meyve fiatlırı çok düt&ktll. 

Piyasada bunlardan her gün daha 
çok mal gelmektedir. 

Sıcakların tam baıladıtı bu 
mevsimde bilhı11a kavun, karpaı 

çok satılmaktadır. Meyvenio bol· 
luğu kadar ıebe de çoktur. 

Tomatisin kilosu 2.5, Pathca• 
3, Faaulye3-4, bamye 7·8 kuruı•, 
kabak yirmi parayı satılmaktadır. 
Meyvelerden kavun karpuz 3, ar· 

mut 3-4, erik 3-3,5, taze ı1yab v• 
beyaz &zümler 4-5 kuruıa satıl · 
maktadır. 

.. 
- Ekekoa-

Hint şairi 

Tagor'dan 
lngilizceden çevirmeler 

-1-
Ey kadın; sen yalnız Alla

hın değil, aynı zamanda insan
ların da en ince trzyinatısın • 
Onlar sana kalplerinden gelen 
biilı1n güzellU\J'lri hediye edi
yorlar . 

Şulr. sarıa aliun hayallertn 

. 

telleriyle bir ağ örüyor; Res· 
samlar senin layemut ıekllni ~ 
yaratıyor . 

Deniz zincirler ini, madenler 
allu11laruıı, yaz bahçeleri de &e· 1

'· 

nl örtmek. siislemek ve kıyme· 
1

' 

tini artırmak içlrı çiçeklerini ': 
veriyorlar . ., 

insanlığın ve kalbin arzu
ları ıenln gençliğin üzerine lh . 
tlıamını işlemiştir . Sen yarı 
bir rıiya ve yarım bir kadınsın. •..-



.)ayfa 2 

Habeşistan ve siyah ırklar 
İtalyan - Habeş anlaşmazlığının 

türel bakımdan görünüşü. 
Nasyonal Reviev'de son gün · 

!erde çıkan bir yazı , lıalyan -
Habeş anlaşmazlığının ırk bakımın· 
dan olan önemi hııkkında önce
den söylediklerimizi açık bir Sv· ı 

reıte berkitmektedir . Bugünler· 
de Gandiden , haşladığı işi başa

ran , Kama! Atatlirkden çok bıh· 
solunuyor ; Ntcit ve Hicaz kralı 
olup , kendi çölünde egemen olan 
lhnissnud'da da bahsolunuyor . 
Fakat imparator Hayle Selasienirı 
de aynı imparatorluk kt!rncuları 
kategorisinden olduğu iyice ao
la:ılmıyor . Şüphesiz büyük olan 
Japon tehlikesi , aynı büyüklükte 
bir tehlikedin kapılarımıza dayan 
mış olduğunu açıkça görmemize 
engel oluyor • 

Şimdi Türk basta adamı yok; 
yarın da belki Çin hasta adamı 
olmıyacak . İnşallah öhürgün bir 
Avrupa hasta adamı olmaz • Yal
nız sarı dünyanın değil , siyah 
dünyanın , lran dünyasının, Türk· 
turan dünyasının beklediği :işte 
hudur . Bunlardan bir kaçını he 
le son üçüncüsiyle siyah dünyayı, 
kendi çerçevemize sokabiliriz ve 
bu bakımdan Atatürkün yapmakta 
olduğu çalışma çok işimize yara
yabilir . Fakat acele etmemiz de 
lazımdır . 

Habeşlstanın özel durumu 

Bu bakımdan Habeşistanın 
özel bir durumu vardır . Habeş 
diinyaaının bir ayağı araplar , bir 
ayağı tiyahlar dünyasındadır ; 
çünkil Habeıler , siyah kanla ka
rıtmıı semitlerdir . Bunların çoğu 

hıristiyan küçük bir kısmı da müs 
lümandır . Bu bakımdan da iki 
türlü hareket imkinı vardır • Sa
hiden hür biricik siyah yahud 
melez hükümdar olan imparator 
Hayle Selaaci , kendini siyah ır· 
kın asıl orunteğı ve oou hürriyete 
götürecek adam olarak saymakta · 
dır . Amerika zencilerine kadar 
bir çok kimselerin ona koştuğu
nu , onun emrınde askerlik yap
mak istcdiklerioi gördük . Öte 
yandan Habegistanın , Şapılenizi
nin iki kıyısındaki ulusları yani 
Lir tarafta Mısırla Mısır Sudanı
nı , öte taraftatı da Hicaz, Mecid, 

Maverai~eria ve Yemeni içine alın 
eıyasal bir " manzume ,, nin bir 
parçası olduğu da unutulmama
lıdır . 

( Zıten unuteak bile lngiltere 
nin tıvrı bunu bize hatırlatacak · 

tır . ) Bütün hu uluslar az çok bir· 
birlerine bağlıdır ve hepsi de yı 
İngilterenin kölemenliği altında
dır , yabud da onun bağlaşığıdır. 
Bu da İngilterenin aldığı tavrın 
sebebini anlatan şeylerden biri· 
dir . 

Renkli ırkların kaynaşması 

~1usolini , bu işin çabucak 
beyazlarla , Habeşlerin ve dola
yısiyle eemitlerin dostları olan 
beyazlar tarafındnn kuvvetlendi
rilmiş renkli ırklar arasında bir 
çarpışma olacağını nasıl çok iyi 
olarak gördüyıe , ; İılıarda söyle 
diklerimizi de çok iyi görmüıtür. 
Buuunla beraber , Japonların da 
bu kadar kuvvetle işe karışacak
larını sanmış mıydı ? Buna " Ha
yır ,, denebilir . japonyanıo , sa . 
de"c nıallarına pazar bulmRk için 
böyle Y•plıldırı söyleoilmekte 
dir . 

lıalyanlar liabeıiıtını ele ge · 
çirdikten ıonra bura11 Japonların 
on defa dıha fızla mal satacak
ları , on defa daha zengin bir 
pazar olacıktır . Japonyanııı ma 
nevrası sadece sıyauldır . 

Eğer yıı ıo lbuisauud azat bay 

tağını kaldırırsa , Japonlar ondan 
yana çıkacaklar ve Mısır veya 
Hindistan ayaklanıraa ; onların 
hakiki dostları Tokyo olacaktır . 

Bütün bu şeylerin mantıkla 
bir ilgisi yoktur . Japonlar Man· 
çuride ve Çınde , tıpkı İtalyanla 
rın Habeşistanda yıpmık istedik
leri ş eyi yapmıılardır , Yalnız Ja· 
ponların işine yarayan nokta , 
ne lngilizlerin , ne Fransızların 
ne de Amerikalıların kuzay Çinin 
geniş topraklarında esaslı hiç bir 

şeye malik hulunmamalırı ve Rus· 
yanın da başka şeylerle uğraşma 
sı olmuştıır . Bu da, ~Tokyonun 
naeıl olup da bir taraftan Pekin 

de ve ötıı taraftan da Adisababada 
iş çevirmekte olduğunu anlatır • 

Bir uzlaşma yapılabilecek mi? 

Şuran da var ki , J•ponya 
uzaktır vırı Singapor onan için iyi 
bir kiliddir . Sonra Amerikalılar 
da fırsattan faydalanabilirler . 
Eninde sonunda bu iı iondra , 
Paris ve Roma arasında konuşu
lacaktır. Bir uzlatm• olıcağı umu -
lahilir mi ? Neden umulmasın ? 
Uzlaşmadan önce harp olacak mı? 
Haheşistanm içinde bulunduğu 
anarşik durumdu , harp her hın
gi bir derebeyinin emriyle haşl•
yabileceğine göre , bunu kim lceı
tirebilir ? İtalyanıh Habeşiıtanda 
nüfuzunun üstünlüğünOn , toprak• 
utın almak , endüstri kurmak ve 
kendi adamlarını oraya yerletlir
mek , demiryolu imtiyazı ; baılca 
imtiyazlar almalc imkAnlarlyle bir· 
likte tınınmasiyle iktifa edeceği 

unılabilir . İmtiyrzlar monopo
luna kadar gidilecek mi ? Belki, 
Habeıistın , Uçyali andlaımaaın· 
dan sonra olduğu gibi , İtalya 
tarafından oruntanmayı kabul ede
cek mi ? Bu şübhelidir . 

Negus sınırlarda değiıiklik 
yıplcak mı? Habetiıtaala ltalyan 
Somalisi araeındaki sınır 700 kl
lomıııtaeden fazla bir yer üzerinde 
uzayıp gittiğine ve buranın bir 
kısmının ek~rlmesiyle Negüsün 
eı ki veya erkinliği duyulur dere
cede eksilmiytceğine göre , çok 
yerleıi çöl olan Oganden'de yüz 
kilometre murabbaı yer ko -
)ayca bulunabilir . ltalyanların 

50 , batta oH kilometre genişliğin
de bir toprak teridi elde ederek 
Eritre ile Somali arasında yapa· 
cakları bir demiryolu hile İtalya 
için çok büyük bir aııidır . 

/tal ya çolc ileri gltml§llr 

Her halde ltalya, geri clöomi
yecek kaJar ilbri gitmiştir . Söy
lcnJiğine göre bir ileri hareketi için 
elverişli olan mevsim , 1 Eylfılle 
Mart arasıdır . 

Tam bu mevsimde Brenoer'den 
geçmek imkAasızrlır. Afrikada kor· 
konç bir harp yapmağa h"ç de is
tekli olmıyan lıalyanın , Eylfılde 
veya oylül sonunda, Negüs'ün bek· 
!ediği gösteriyi yapacağı saoılabi
lır. Bundan sonra Negüs pazarlığa 
girişirse ltalya şimdi Tacura'dıı 
sürgünde olan Menelik'in torunu 
ve Lij Yasu'n.un Oğlu Monel ı k'i 
kullanmaktan çekinecAktir. Unut
mıyıılım ki, 1907 de Kazablaokaya 
çıkan Fransa, Fası 1911 de almış, 
Tafileyi ise geçen yıl işgal etmiş 

tir. lngilizlerin Mısırdaki il~.rleyiş
leri yirmi yıl sürmüştür . Uçüocü 
ve belki 11n iyi örnek de, Japon ör
neğidir . Japonlar l 895 denberi 
Çini bııamağa başlamışlar ; 1915 
de de burasını « ilhak • etmeyi 
denemişlerdir . Maoçukuo hundan 
bir kaç yıl önce kurulmuş, hunun 1 
arkasından da Jehol ve Çabar gel
ml§tir, Ara yerdij de Ş~vgbaya çı- 1 

Tftrlc öSzü 

Milletler cemiyeti 
ne yaptı? 

Bir İngiliz g ~ z eıuiı.ııl c" · 
Cenevredd i ı L ll O si\ re ~ gö

rüşmelerin vnm ş ol • lı.ğu netice 
EdenİD •Öz'" '" · · ~zlaşma, hakem 
ve :nl>ıi!kere makinesi olan Mil· 
Jetler Ctmiyeti , ıon haddine ka · 
dar isti mat edilecektir,, karu 
ve umumi kanaatidir ; ve 4 ey 
lulü geçmiyecek bir tarihte, vi 
ne Edeııin sözler, "Milletler Ce 
miyet konseyinin, cemiyet misa · 
kının kendisine tahmil etmiı ol 
duğu vazifeleri yerine getirm rsi,, 
lüzumu neticrsidir . 

iştigal sabası Milletler Cemi 
yetine müteallık işler olan Bri
tanya Hariciye nazırı Edenin 
müzakerelerin bütün devamı es 
nasında almış olduğu tavır ve 
hareket tarzı, en büyük tıkdire 
şayandır . Cumartesi günü radyo 
ile vaziyeti ihtisaren izah eden 
nutku, yalnız Avrupa emniyeti
nin kollektif mesuliyet prensibi 
oi , yaoi Milletler Cemiyeti düs 
turunu, :ııoruduğuau tebarüz et· 
tirmiı olmakla, şayanı dikkat de
ğildir , ayni zamanda hunun ne· 
ticesiz kalışında, misakın nihai 
olarak tatbik edilmesi mecbu· 
riyetini bilhassa kati bir lisanla 
bildirmiş olması dikkate değer . 

Eğer Edeni diğıır kabine ar 
kadaşları bu kararında tutacak 
olurlarsa, kollektif sistemin kur
tarılabileceğinden '.daha ümltvar 
olabiliriz . 

Her şey ıimdi huna bağlı · 
dır • Hiç kimıe iddia edemez ki, 
ıimdiye kadar elde edilen net!ce 
dünya eulhunu tehdid eden me· 
ıeleyi ıu veya bu surette hslle
debilmiştir . Son İtalyan ı.fer~ 
berliğinin bir dereceye kadar 
durdurulmuş olmaaı ve "Duce., 
oın eskiye cisbetle daha müla
yım beyanatı her ne kadar op
timistleri sevindirebilirse de , 
hu hal meselenin ıulban halli
ni yakınlaştırmış değildir . 

Kazanılan ancak zamandır . 

1 Şehir Dayakları 
'-----------
Kurtlu, 

yecek 

Dün 
küflü ve bozuk yi· 

maddeleri urayca 

yok edildi 

Uray tarafından, çarııda sa
tılan yiyecek ve içecek madde
leri üzerindeki şiddetli kontrol 
devam ettirilmektedir • 

Dün de belediye doktoru Ce· 
mil, yanına uray zabıta işyar

larını alarak Siptilli, Tarsus ka · 
pusu ve Eski istasyon caddesi 
üzerindeki yiyecek ve içecek sa· 
tan dükkanları gözden geçirmiş 
ve bu dükkanlardaki yiyecek 
maddeleri arasında 8 kilo çörek, 
520 kilo ekmek, 20 kilo kuıu ü 
züm , 40 kilo domates salçası, 5 
kilo pestil, 335 kılo zerdali kııru
Bunu yenmiyecek derecede bozuk, 
küflü, kokmuş ve kurtlanmış bir 
halde bularak toplatmış ve ırma 
ğa döktürmek suretile yok et· 
tirmiştir . 

Urayın bu yerinde icraatını 

takdirle alkışlarız . 

lstanbul öğretmenleri 

Yarın akşamki trenle şeh

rimize geliyorlar 

Otuzu kadın ol mık il zere 11 · 
tanbul öğretmenlerinden altmış 
kişilik bir gurup yarın akıem tre· 
nile şehrimize gelecek ve erkek 
lisesi okulaeındı konuk edilecek 
!erdir • 

Kadın hastalıkları 

Cuma günleri bedeva 

muayene edilecek --
Kızılay Ba~kanlığından : 

Memleketimize yeni gelen ka
dın hastalıkları · Dokıoru Bay Nii· 
man Bedri'nin bundan böyle her 
cumı günü saat 11 de Dispanıe
rimize müracaat edecek haslrla
rını bedava muayene edecektir . 

Nevzat Dinçer 

Periler köyünde 

Çeltik ekilen yerler 

gözden geçirilecek 

Sağlık ve soeyal yardım di · 
rektörlüğü tarafından atanan uray 
baş hekimi Nizameıtin ve tarım 

işyarı Talat Karaisalının Periler 
köyii yanında ekilen çeltik tarlala 
rını gözdan geçirmek için dün 
oraya gitmişlerdir . 

Tatilden istifade 

edecek işciler 

Ulusal bayram ve genel ta· 
tiller hakkmdaki 2739 numrolu 
kanunun tatbikinde gözönünde 

bulundurulması gereken hu8usla
ra dair Hukuk Müıavirliğince ya· 
zrlan mütılaanamrnin bir sureti 
İçbakanlığından ilimize gönderil
miştir. 

Bunda, çalıştırılmasına mt'"C
buriyet hasıl olan fabrikaların 

Cumartesi günleri ıaat 13 den 

Pazartesi günleri sabahına kadar 
kapalı bulundurulmasının caiz 
olımıyacağr, ancak bugünlerde 

çalıştırılacak i§cilerin, haftanın 

ayni günlerinde yerlerine başka · 

ları çalıştirılmak suretiyle tatilden 
idifade edebilecekleri bildiril· 
mektedir. 

Tapu ve kadastro 

ispekt&rleri 

Tapu ve kadastro ispekterle
rinden Zeki Emin ve Sadi Vahdi 
Malatyadan ıebrimize gelmi9lerdir 

Bir yangın başlangıcı 

Tecimerlt!rden Corç Zabletin 
Kara~oku uramındıki evinde yan
gın başlangıcı görülmüş ve he· 
men yetişilerek büyümesine mey· 
dan bırakılmrıdan ıöndüıülroüş · 
tür . 

Yapılan incelemede yangın 
başlangıcının temizleyen bacadan 
sıçrayan kıvılcımların damda bu
lunan yataklara düşmesinden ile 
ri geldiği anlaşılmıştır . Üç ya · 
tak kısmen yanmıştır . 

21 Ağuslos 19j5,,,. 
= 

20 Günde 
• ıcs 

Güzel ve kurnaz bır il 

dın, aşıka ve mi1Y011 

nasıl kavuştu? 
-- Siy•· 

Bir erkeğin, Avrupııda iiÇ v' 
riç pliijlarına gitmek çok ~decelc 
masraflı bir iştir. Buraya gıyabot 
olanların ya bir Mihrace, tıiııııı· 
bir Dük, bir Prens 0IP1a5l 

dır. , 11,tı. 
Amerikanın bakır, ç 08 b~ 

çömlek vesaire gibi kr•Ua~ teriıi 
israf ve masraf yerinin ı:ıı ş 
olabilirler. )iıt içiO 

Kadınlara gelince'. ~uıı G6ıel 
vaziyet büsbütün değı7ır. rıı•Iİ~ 
bir vücuda, güzel bir yüze bil' 

b Par• . 
olduktan sonra, tŞ y•t•Y' 
masraf etmeden burada 

biliı ler. Vikİ !{O' 

Bu söze, madoı~~e~ JJU k~ 
vand'ı örnek gösterehıhrız: b•Y'' 

B . t . ün bır ·r· dın iyauçe ıır !l .. iyiP 1> 
gibi gelmiı, yirroı guıı ~Jık pı· 
tikten ve üç milyon frao. dikttP 

b. indır ·ı diye ve çeki ce ınc . . itııı•' 
b. h a'l gıbı g . ili sonra gene ır ay ve pıÇ 

biç bir kimse nered~lliılioi öğ' 
ld.•. . ye gıtt ı; ge ıgını ve nere 

renememiştir. d 111 6i· 
- 1 k• ıll , 

Bo genç ve guze .. lece so 
yariçteki macerasını şoY 
latalım: . tM'ft•' 

b"ç bJt . ,. 
Bir gün olsun l Jde 8•1 

bir haber verilmediği b.• den ol•0 

riç'in en lüks otellerın,, 1'•P111 

b··yii" ı· Recina Polos'un u b"I ~o 
ı ·r ·· ·· d ı··k bir otoı:ıı 0 1 b1 onun e U S uzt 

.. d gayet il 
muş ve ıçın eıı d' tele: 
kadın çıkmıf ve Metr 

0 
d b•o' 

- lamim Viki Ro~aıık 'ua eli 
b · · cı 8 o· denize nazır, ı~ı~. ~öjik b8 

lüks dayrenizi verınız, 
yo da iıterim! 

Demiştir. . r.fetrd°' 
k üzeJdı: tıiıO 

Kadın ço g dıJllP Jı 
otel, bu gelen . k;duğuoU b1~. 
veya kimin ne~ı 0 yi b•ı 

·ı dıvre sormadan istenı •11 ' 0~ lam ıştır. 0rır• ç ., 
b

• ıııt 8 ,..,, 
Genç kadın ır 5 gef . 

b. ·jarıııı pı! 
şık ve güzel ır P' b bir te el" 
ve dudaklarında fU • d• bit\ 1 
süm olduğu halde plııJ ··u göt 

1 

biilU 
migeçit yapmış ve.·· ştır! i· 
arkasına takılıp kalPll bu ,eı~. 

·· ı kadın ·0or Genç ve guze J{ec• iif 

Bu husuıtıki ümitler daha kuv
vetli olabilir , şayet bu kazanılan 
müddetin hüsnü istimal edileceği 
hakkında bir deıeceye kadar emin 
lunabilse , istibfafı meslek edinen 
kimselerin Eyliilde yc:ğrnurların 
bitmesine kadar H.;hr~ · ·ıının İtal
yanlar tarafından c dtli bir istila 
sına maruz kalma ın - !arına :aıkitn 
olmadığını işsrrt l'tmeleri nıüm 
kün olmazdı . 

lstanbul üniversitesi tıb fakül· 
teıi talebelerinden ve Adanamızın 
yetiştirdiği değerli gençlerimiz
den Nevzat , okumasına devam et 
mek için dün sabahki trenle İs· 
tanbul• gitmiştir . 

geçidi yaptıktan sonra, 0ölllJI 
Destllerde ne çıkmış?.. las oteliniQ gezinosuPI ,, •• 

. ,o• 

Fakat . b"r nr ıçb bile olsa , 
Edenin C<' •a ,eti ~e iararı &ayesin
de , Loliektif mrsuliyot prensibi· 
nin otoriteıi bir defa daha mev 
cudiyetini kurtarabilmiştir . 

kan Japonlar, son günlerde Pekin 
üzerine yürüyorlar . Fakat şehre 
girmeden duruyorlardı. Büyük si
yasal yapılar için valr:ıla ihtiyaç 
vardır. 

• 
* * 

Anlaşmazlığın lıirel bakımdan 
durumu: 

lrmakta boğulanlar 
çoğalıyor 

Karşıyakada devriye gezen 
siivari polisleri Seyhan uramın

dan geçerlerken Yusuf oğlu: Se
lami adında birinin bir merkeple 
giıtiğini görmü ve hu adamın du
rumu kendilerini kuşkulandırmış· 
tır . Eşek duı durulupda destiler 

Mirza çelebi uramında Abdal muayene edilince on bir buçuk 
!ah oğlu Mehmet Dilberler seki- kilo kaçak rakı bulunarak alınmıt 
sinde yıkanmak üzere Seyhan ve Selami ihtisas hakyerine ve 
irmağına girmiş ve burgaca kapı- rilmiştir . 
)arak boğulmuştur. Bir gün son Yapılan incelemede bu kaçak 
ra bulunan cesed, Cumuriyet ge- rakıların Bucakla Mıdık köyleri 
nel savaman yardımcısı Şerefin arasında Seyhan ırmağı yanında 
önünde, hükumet doktoru Hamid kazılan bir çukura konulan ka· 
tarafından muayene edilmiş ve zanda yapıldığı ve satı!mak üze 
boğularak öldüğü anlaşıldığından re bunların şehrimize getirilmekte 
gömülmesine izin verilmiştir. olduğu anlaşılmıştır. 

Kaçakcılığa aid afişler Paranı!--
İç bakanlığından gönderilen 1 

kaçakcılığın kötülüğüne gösterir Boş yere harcama ve har-
afişler şehrin münasip yerlerine cıyacaksan yerli malı al l 
aıılm•ştır. 1 

tür. dıtıı• ıe· 
D .. d ···ünden on faıl• ·t 

on ug ··zdcll ıı ı 
Meter Dotel, ~eşyukırşıl•P~0 ıı'!ı 
lefon müracaatıyle . ,,,ıı ,~· 

inlerı, t> ı 
bütün p laj zeng b·rl>'ç J1• 

. . b" veya ı . rl•ı 
kendılerıne ır . dıy0 1• 

ıca e V 
dalya ayrılmasını r . bir fil.' lt'i 

d sanki ~ın · Genç ka ın, . zellc ;cl1• 
b""tİJd tııP' 

ıis olmuş ve u 1 rın• çe ıJıbı 
Reciı:ıo palas ıalon a daki1'' • ıo' 

G dan on · 0° \' ene ara M•rgı gtO 
geçince lspanyol d·yelerlc ,,ııl· 
Fades, kımmetli be 'yer altılof r• 
kadının mas ,sınd• 

1 
ııı•' ,,~d 

Ayni günün akş~ıII Vilıi f{~e ~ı) 
b. Margı, ., ' .... 

zeogin ır erıııı• ı.Jı .. 
•erefine bir ziyafet•~ ~e t' 
• d. ey• " . 
metli ikinci he ıy bİ'lıl' 
etmiştir. Vı1'i, ıil'~ 

ık . ··n 10nr•• bfl .
1
,.o 

ı gu daO . jlll , 
h b · olın 3 1ı rinden a erı de b•P 

tutuşmuştur, beOI ı.ııl~'. 
~ re1 z ~1 

ner olmak uze · da otP r~ 1 

. h ft sor.ra -oil t ,ur 
Bır a a diişl<ll Jll'' 

kııdıo b ol• -." 
seçme ve ·· ağ• ., 1gı " 

Habeşistanla ltalya arasındaki 
ilgiler ilk defa olarak 1889 da,Uç· 
yalı ondlaşmasile düzen altına alın· 
mıştır . Sonradan imparator olan 
MPnelik'in tahta çıkabilmesi için 
'ltalyooların ona yepacakları yor 
dıma karşı,bu lıükümdıır da"ken
disile başka devletler ve hükfımd-
ler arasında her konuşma yapılı- r 
şıncla, ltalyanbrın yardımını ura 

25-8-935 Pazar günü 

Türkiye futbol şampiyonası 

kukla gibi oyııa~: giiO• ~~d ıııil~~: 
-----, On dokuzur k'OP . nrı . 

a ye u . ~ I•'' diye ve par irflljııcı ~,) 

ınayı ,, kabul edi:tordu . 1893 
dıı M•nelik tar ıfındnn bozu -
lan hu antlaşmnnın yerine , 1896 
da Adieabnbada yapılan antlaşma 
geçti. 1891 ve 1894 de logıltero 
ile ltalya orasında yapılıın üç an
loşma gereğince , '.ltalyau - Habeş 
topraklarının hemen hemıın hepsi-
nin ltelyan etgerlik hölgesi içinde 

- Gerisi ıiçıincıi say{ ada -

Grup birincilikleri 

Adana şehir stadyomunda 
----·-·-----

Konya -Diyarbekir - Adana 
Şampiyonları arasında heyecanlı maçlar 

fravga varmış, y ı ıadaıı 
h. ı·kte 0 

Margiyle 11 ı ./ 
lop gitmiştir. ..,,.,..,,,, 

,. .. , 
v o rıtı . ~ı;oıı• 
J 1 isi ıJl' serg ~ıı 

Sebzevc t§Ya k ~e • 
d ıJaca 

puarıo a aç . 
kadar sürecekıır. 



(TflrkSöztl) Sayfa : ~ 

çıplaklar ~anistanda 
Q6 •• , • 
, 

11 ıge dönme,, maskesi altında 

Habeşistan ve 
siyah ırklar 
lkiııcl sayfadan arian 

.. 

Ilı bir çeşit sefahat yapılan bir olduğu tanınıyordu. Fakat 1902 de 
yapılan bir Habeş-İngiliz anlaş
sile lngiltere bu bölge içinde bazı 
haklar elde ediyor ve Habeş hü · 

Yuva zabitece basıldı 
lJ., d 
ltrı ıyarı ve çıplaklar 

' ınayınız ki yılıuız Fran· 
' •11ya'd da a veya sadece A· 
•- ••rdır b ·· · ,.. Çı l · ugun yunaoıs· 
~dil' •klık modası hüküm 
~ '· 
Çiplakı 
''\' 

1 
•r lcu)Obü bundan 

e At· • ~ . l::aa nıu lUkı kc· 
ıı. ı•rıı Itı· 
"'ıı 

1 
1 ııya,da kurulmuş, 

t,kaonrı da Attike naklet-
tı dı~kbe tuhaf ki, kimse 

d •tını celbetme den .• 

ta Yak' •ebebi, bu mevsimde 
daj11 ~n plajlarm hin bir "- e: ınaııdır. ,Her plajda 
~~ R~el kadınlarını çıp· 
ıL llıuaıkü d"" ~ n ur. 
J~~· ~1Plık(ar dıyuı ya
'·· ıt1lara çıplak dene· 
'-tıy, alçalarında bir karı§ 
t d" bu kadın ve kızlara 

tnebilir mi? 

t, •ık':?'• Faler civarında 
'iQ ~•çla bir bah~eye 
~111:ukaek duvarları ar
~ııtn~' bir villada bir çıp· 
YQ11 kurulmuştur. Bu 

,.,:_ 'tı ıab 
"'tt (tJ ıtası &haber al 
C6raı 1-nmağa ve edebe 

lll&ı Ve ku[Op dağıtıl 
~ti, 
~~'~d lnauaıya, Avrupa 
~t •hı' e.ıki birıey değil· 

1
tlt 01 lkı telakkilere ta

' llıa llıasına, büyOk hü
'tıı k 

\._'t\'dag •l11ıasına rağmen 
ı._~, r 1 gupte çok ça
~ ~t0111n1türf O kadar 
~ •ndal ve hatta kaa 
tL.. ltb 
~~tıı düep ~-lmaıına . mu · 
L~ İçi fllluı değildır. 
~~ ~:· Ztbitaoın takibine 

, lıtın t~~. ~uoıniıtan'da 
''ttGr. 01cune kibıit ıuyu 

•ııı_ 
•, . ctterı• 
dı'-tl da Çıplaklar kulü-

•tı •zd b ·· ır; er guze 

' 

kO.meti de, Tsana ve Soba göllerinin 
beylceJio çıplak olmasını görOb sularını , mavi Nile dağru giden 
oradaa Yunanların çoku hu diyar· tabiiğ yatağından çevirecek hiç bir 
lara kin ve nefretle bakmaktadır. girişimde bulunmamayı yükeni . 

En son çıplaklar yuvası da bu yordu. 
kin ve nefret yüzünden dağılmak 1906 da Menelik , lngiltere , 
mecburiyetinde kalmııtır. Glifa Fransa ve ltalya arasında yapılan 
zada büyüle bir çiftlik vardır: hu bir anlaşmayı kabul etti. Bu ant· 
çiftliğin sahibi zengin ve zevk laşma Habeşistandıt Sttükoyu ga· 
düşküaü bir adamdır. Çiftlik de- ranti altına alıyor ve antlaşmanın 
diğimize göre içinde yüzlerce çift. 3 üncü maddesi de , üç devletten 
çi ve ortakçı bulunan bir yer ak· hiç biricin, öteki iki devletin rızası 
la gelmemelidir Burası, etrafa çit- olmadıkça,Habeşistanıla her hangi 
lerle, dere veya fundalarla çevril • bir işe girişemiyeceğini göz önünde 
miş geniş bir arazidir; içinde kü· bulunduruyordu . Statüko bozul. 
çük bir göl ve gllzel bir ev vardır; duğu takdirde Habeşistanın bütün · 
lirkaç da bekçi, hizmetçi ve ha lüğünü korumak için her türlü 
deme.. gayretler yapılacaktı . 

Civar halk, burada . bazı bazı Her halde üç hükOmet , 
büyük zek ayinleri yapıldığını bil· t _ lngilterenin Mısırda Nil 
mekte ve ağızdan ağızada müba- havzasındaki, hele Nilin ve kolla-
lagalı rivayetler dolaımaktadır. Bu rının sularını düzenlemeicten yana 
sebeble şüpheli vaziyette olan bu olan asığJarını. 
malikaneye son zamanlarda oto 2- Itulyanm Eritre ve Soma-
mobillerle birçok genç kadan ve lideki, hele buralurın hinterlandın-
erkeğin geldikleri ve günlerce kal· dan yana olan asığlorını, 
dıkları bu balkın gözünden kaç 3- Fransnnın,Somali kıyısında 
mamı§ ve cesareti fazla o'an birisi oLm protektorasından ve bunun 
dereden aıarak gizlice burada ne hinterlandından, ayrıca Cibuti- A-
olup bittiğini anlamı§tırJ disababa demiryolunun yapılma· 

İ§te bu vukuf, çıplakların ıon sından yana olan ası~larıoı koru-
sığındıkları yuvanın da meydana mak için anlatarak hareket ede-
çıkmasıoa sebeb olmuıtur. ceklerdi. 

Bu kulübe devam edenler ara- 1915 dt>,İtnlyanın « itilAf ı>de"f-
sında yüksek mevkili kimseler var- lctleri ile birlikte harba girmesini 
mış ve bunun için zabıta bu ıkaa- onaylıyaa Loodra gizli antlaşma-
dalı meydana vurmamış, fakat te- sile, • Fransa ve lngiltere Afrika-
kerrürü helinde hallerinin yaman daki sömürgelerini Almanyanın za-
olacığıuı bildirmi§ imi§I.. rarrna olarak genişletirlerse, ltal-
Malikine sahihi ise; yanın da buna uygun bir şey iste· 

- Biz; tabiata rucu etmiş in· meğe • ve hele, halyanın Eritre-
ı&nlarız. Sıhhat §attlaraoa çıplak· deki sömiirgeıerinin sınırlarile ili-
hktan ziyade uyan bir usul yok- şildi meselelerin, kendisinden yana 
tur. olarak kotarılmasını istemeğe hak-

Demekte imif, fakat gDnler kı olacağını yeni bağlaşıkJarma 
süren içki ve muıik a~emioe bir inançlıyorlardı . 
kulp takmakta müaknlat çekmekte Eylül 1923 do lngiltere hüku , 
olduğuna da ~üpbe yoktur. meti ltalya ile bir anlaşma imza-

lıyordu, ki buna göre lngilterenjn 

ltıc.·ı· ~1 ız gazetelerine •• gore 
Tsana gölünde yaptıracağı bir ba
raj işinde İtalyanın kendisine ya
pacuğı yardıma karşı , lngiliz hü
kumeti holyanın.flabeşistanın için· 
den gf'Çerek Eritreyi Somaliye bnğ· 
lıyacak olan bir demiryolu imti
yazını elde etmesine yardım et
meyi yükeniyordu. 

''tl b,. - Birinci say{ adan ar lall -
t, '11t •Uretle muvaffa · Lival ; İtalyan delegesi ile 
. ~)d;;nıasırıdaa doğan görüşmesinde gazete münakışa-. 

\ k lrlel&tedirler . larmda itidal :gösterilmesini tav-
• h lenı · , QGYtlk '~inde Mussoli sıye .etmiştir . 
\~~'••1aı hır hiddet var İngiliz ve ltalyın delegeleri 

~ı-.;r IIab9fiıtnoda bu akıam Paristen ayrılacaklar· 
i.ı f 1~1 takdirde İtal dır . 

~ -a,le~lla devam edemi· Adisabıba : 20 ( A.A ) - Pa. 
1 ~lld ektedirler . ris konferansının inkıtaa uğrama• 
~~ı 'ldııa b"ld" ·ıd· - · sı dolayısi"lo reımi mabafil vazi · tıl)q,, 1 ırı ıgı - J 

tli ~ t hUkumetl ulus yetin her zan> andan ziyade: vahim 
~ "- ı:"•eyioia 4 Eyliil olduğunu beyan etmektedir . Bu 
~'-ı ., •lyaya lcar~ı bir mabafil uğranalmış olan bayıl io-"'te ı~'ln•aini iıtiyc· . kisarına sükua vr şecaatle taham· 
, •r bıı~re İtalya bu top mül eylemektedirler • 
~i, Unrnıyacaktır . Roma : 20 ( A.A ) - Yara 
~ d11:'ll•ıeteıi, Avrupa· resmi mabafil , gazeterio Paris 

'-· ç'>~ ~Unu ve büyükl konferanıuıın iflası adını verdik-
t."'\t' •l akta dıleklerini leri hadise hakkında mütalaa 
~~ '"1ak,~•dın çılgı4 bir beyanandan istinkaf etmektedirler. 

•~ h· •ğını yapaıılar Bu çeven , iıtikbali ıükiin ile der-
ıınıet etmekte- piş eylrmektedir . 

\ &iti 
\~I· teny 
, ıı ' ~ •bın Hah~şİ•· inhisarlar baş Müdürlüğünden • 

t • enr,,tlırı vardır 
• lf. ' 

~a,._-bt§iat 
,~.._Q, •oıo Paris El · 

~d- •e konferans rıe 
ııı,, .. 

\ UQı•t vermİ§· 

~ g' lfııbe 
' l>, · § hatcem komiı

rıst 
" l<ıplanmış · 

~: lg 

Tuzla nabiyesinı loki Akçadeoiz 
tuzlasında bulunıın üç hıırap tuz 
arıbarını.lan ikisinin yıkılıp e ııkazile 
üçüncüsünün tıımir ettirilmesi i~~in 

Açık eksiltmeye konuldu ihale 3-

2 Ağustos J 928 de lıas Talari 
İtalya ile 20 yıHık bir dostluk 
pakh yapıyordu. Bu paktık ikinci 
maddesine göre iki hükumet; 

1 - İki memleketin erkinliğine 
zararı dokunacak hiç bir harekette 
bulunmamayı , 

2- Aralarında çıkabilecek ve 
nomal diplomatik yollarla kotarıl
mıyan bütün meselelt!ri bir uyuşma 
veya yargıç usnlüne tAbi tutmayı, 

yükleniyorlardı • 
Son olarak 7 ikinci kAnun 1935 

de Romadıı, ltalya He Fransa ara
sında askıda olan meseleler hak . 
kında bir anlaşma imzalandı. Av . 
rupada elde ettiği biiyük siyasal 
asığlara karşı, Fransa bir taraftan 
Cıhuti demiryolunun kendi elindeki 
3400 allsiyonundon 2500 ünü İtal· 
yoya bırakıyor, öte toroftnn da ona 
Güney Lihye'sint- bitişi k bir toprak 
şeriılilı>, giin•·y Eritresi sıı ırındıı 

lıaşka bir toprak şeridi veriyonlu. 

La Reform . Kahire 

tf ıınııııaı:ıııı ııııuıııııııAııııuııtııııııııııın!ıuır..ıııııını ~uıııııııı.111nı. nııııın~ ııı~ 

Eczane ~ 
ı 

Veladislasın 
seferi 

- Birinci say/ adan artan -
tirilen Cihanıümt11 bir büküm 
darlık vardı ki ; bu da Feodal 
hükumetlerin kurumları zamanı· 
na tesadüf eder . 

Btı lıağlam ve israf edilme
miı feodalizm yü"sek korporahf 
bir ruh ve kendisine çabuk. za 
ferler temia eden Türk ordusu 
tarafıodan takviye edilmekte 
idi. 

Diğ~r taraftan Tllrk ordusu 
o devirlerde Hıristiyın ordula
rına faik bir moralle temayüz 
etmiş bulunuyoıdu • 

Velidislrsın hezimetinin neti 
ceıi olarak Bulgaristanda uzun 
asarlar süren orta kurun Türk 
hakimiyeti teessüs edilmemişti. 
Fakat Bula-ar uluıu hunun kar· 
şısıoda bir kala tabakası teşkil 
ediyordu. 

Bu sebebdeadir ki biz ve di. 
ğer Balkan ulusları, garp ıul 
hunun 15 inci yüz yalda da 19 
uncu yüz yılın iptidalarına ·. ka· 
dar şahit olduğu o şanlı devir· 
leri uyanık bulundurduk ve bu 
uyanıklık , onları, Hüoyad ile 
Viladislas muzaffer olsalardı, o 
zaferlerle sıkı bir temasa koya· 
caktı . 

~--------·----------~ 
Annelere öğüt 

Çocuk esirgeme kurumu Genel 
merkezi ; yeni doğan çocukların bir 
yaşrna gelinceye kadar nasıl bakıla· 
cağını öğreten " annelere öğüt ,, ün 
1 inci sayısını ba::ıtırmıştır • ( 1 inci 
sayı öğütler 12 tane birer aylık kü· 
çük yazılardır ) • 

Ayrıca çocukların nasıl beslene· 
ceğini ve mamalarınıo nasıl hazırla
nacağmı öğreten ı aouelere öğüt )ün 

Adana Borsası Muam~leleri 
PAMüK ve KOZA ·----------------.-- Kil o Fiyatı 

CfNSf Satılan Mikdar 
En az En çol.. 

lf.llo 
~--~~~~--~ ==K~.---=s=·= ~ s_·-===-============-
-.KiiJ)lriıalı pamuk-- -

Piyasa parla~ı •• •-----
1----- 1 

Piyasa temizi ,, --1 iane 1 39 48 
iane il 
Ekspre11 
Klt>vlant 

YAPACI 

_B_ey"-a,...z ______ -----1----1-·---------• Siyah _ 

iane ---------
•--y~e~rl~i -:7-"Y;y-em-:-:li~k,-, ---- ----------
ı----==:::-:c----:'-...--

,. "Tohumluk., 

·--------------------HUBUBAT 
~-----------------------Kıbrıs ' 3,17,5 3,25-

•----'----'--.......... -=---·3,12.s___ 3,37,_5 __ _ ------------1 
Buı?day .. Yerli 

1 
., Mt.ntane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 

**** Salih 

·= .c " '° ~ Düz kırma ,. 
~~ Simit ,, 

2,80 

üN" 
600 ----- ---------· 525 

-o c: -=----..,-..;.......,_ _ ___ _ -60C-
::.:: *"~* Cumhuriyet 
::ıl ~ ... - 525 __ __. 

:ı " 
~ t>- ,-Dilz karma ,, 

Alfa •• 
Liverpul Telgrafları 

20 I 8 / 1935 
Santim 

Kambiyo ve Para 
lş Bankasından alınmıştır. 

Pene 

6 56 - Liret 9 69 
Hazır __,,.,~---=------ ---=--ı-•------------- - -6- ' 03 Rayşmark 1 97 
1 inci T. Vlldeli Frank .. Fransız,, 
1 inci K. Vadeli 5 85 _:;S,.:.te=r~li:....o~"~ln-ız-+il;-;-iz~,,--- --62_3_, _ _. 
Hint hazır ı-----5-' 34 Dolar "Amerika;.;.n-.. --.ı·--7=9-ı 75 

•------------- 11 42 1 ....,....;F~r~a~o~k~.~.ı-,v-.i_r_e-,, __:.:..--ı----r--1 Nevyork -= 
~ 

2 inci sayısını da bastırmı~tır . -------·----------..----""'!"'"--------: 
1 ve 2 sayıla öğütleri isteyenlere Yazlık slaemada kurum parasız olarak gönderir . 
Ankarada bulunan çocuk eairgeme 

kurumu genel merkezi başkanlığına 
yazı ile adres bildirmek yeter • 

Türkiye Baş Pehlivanhğı 

Çocuk esirgeme kurumu ge

nel merkezince tertip edilmekte o
lon Türkiye baş pehlivanını seçme 
güreşleri 1 ikinci Teşrinde Anka. 

Bu akşam 

Boğaziçi şarkısının unutulmaz J ön prömiyesi Güstav fröhlich , Ka
dınlara inunmam fılmiode takdir ettiğiniz güzel Maria Solweg ile 
beraber büyük Rejisör Goza Von Bolvary'nin idaresi altınıla çevrilmiş 

ve Robert Stolz'ın musikisi ile süsleum iş 

rada yeni stadyoındıı yapılacaktır ( Tall kaşa ) 
Baş pehlivanlığı kazanana önem- 1 1 

)i parıı ile birlikte bir de madalya . . ,. k Ü l f 1 d .. .. kl J' s· h lk b d i .1 k . 
8

.. .. T" k' h ısım ı ço g ze ı m e gorunecc er ır. ınema sever a ımızın e ı 

·verlı cceb tlı~ · .. utun ~rlıye pe - zevkini tam manasile tatmin edecek olan bu film hiç şüphesiz mevsimin 
an on u ı gurt'§C ça6rı ıdır • f k l · d d' Al .. ı· · d" en muva ı eser crın en ı r. manca soz u ur. 

Seyhan deftardarlılından. 
Zencirli mevkiinde şarkan Deh· I 

şir oğlu Hakkı ve Kuyun oğlu Mus
tafa garben Giritli BilAl şimalen l 
Alasonyalı Cemal ve Giritli İsmail 
cennben İsmail oğlu Ali ve Giritli I 
Bildi ile çevrili on iki ve Yılanlı 
mevkiinde şıırkan Ali mülftzım ve· 
resesinden ti alil ve V ıınlı Fadıl 
garben dere şimalen Habip cenu
ben Knyserli Hüstü ve ilacı Mah
mut oğlu Cumali ile mahdut 19-
Yılanlıda doğusu Mahmut oğlu 
Lütfü batısı dere poyrazı Hüseyin 
oğlu Ahmet kıblesi köşker Meh
met oğlu Ahmet ile çevrili ve Ka
raenbiya mezraasında şarkıın tü
tüncü Karabet garben dere şimalen 
kızı Takuhi t••sleki Ağop kızı Ağsa 
ile çevrih. 3 Jeknr bağ yeri ve 
tarl rnın rnülkiyPti 23 - 8 - 935 
curra günii s ıınt on lıe~tı ihol' 
edilmek üzere ıırtırııırı ğ ıı çık ıırıl- ı 
m •şt . r. isteklilerin Milli Erıılılk ida- 1 
resiııd•: ki ~atış komisyonunu mü
rucııatlorı ilı\n olunur 5712 

11 - 17 - 21-25 

gelecek proğram: 
Liane Bııid tarafından yaratılan ve bir canbazın aşkını musavver çok 

hissi ayni zamanda ibret alınacak büyük bir fılm 

Aşk ve cinayet 

pek yakında : 
Mükemmeliyeti bütün dünya sinema münekkidleri tarafından kabul 

edilmiş ve seyredenleri günlerce tesiri aJ~ında bırakan bir şaheser 

Kanlı hayalet 
Ricardo Cortez ve Karen Morley'ın temsili muazzamları 

5748 

~')i (~·A) - E 
,, Q E 

1 
den i 1 c 

'ıll / 0.I toplantı11 
..._.trn,,da bulun 

9-935 salı günü saot 16 da Adana 
inhisnrlar baş müdiırlüğiinde ya
pılacukt . r. Bedeli keşfi 506 lira 71 
kurui tur . 1'aliplcrin 38 lira mu
vukkot teminat vermeleri ~arttır .~ 
Daha fazla rnalUnınt Adana inhisar· 

1 
bu gece nöbetçi ! 

~ Vağcamii ci,ar11uiH J Kacakcılaı· 
~Ali Nasibi eczaııesidir 1 vata~ h~inidir 

§lardar • 
lar başmüılürlüğündddir. 5746 

20- 24- 29-3 f 11111nııııın•ııırııu cnııınaaıaıııııııtw•ımıı• '-------------~ 5370 91 
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~ayfa 4 ( Tfirk S~ztı ) 

Gayri menkul mallarını Adana Kız lisesi direkt3rlüğünden: 
açık artırma ilanı . 

1 
1- Bu sene okulumuza neharı ve paralı leyli namzet talebe kaydına 

Dosya No.218 20 Ağustos solı günü başlanacak vo 31 Ağustos cumartesi günü saat 
Kozan icra memurluğundan : 13,30 da son verilecektir. 
Borçlu: Kozanda köse zade Meh- Paralı leyli talebenin bir senelik taksiti (160) lira olup 3 taksitte 

met Zahit . alınır . 
Alacaklı: Seyhan Macıır Ziraat 

şirketi . 
Açık artırma ile paraya çevri

lecek gayri menkulün ne olduğu : 

40-41- ·44-100 dönümde 4 de 
bir hisse 25 dönüm ki ceman 4 
parçııda 150 dönüm tarla 

Gayri menkulün bulunduğu mev -
ki, mahallesi , sokağı, numarası : 

Koza11 Koyuu evi köyü imam oğlu 
ve tevekli mevkilerinde 341; 15;49; 
929;7;8 No. lu Kozan tapusu. 

Taktir olunan kıymet : Be
her dönümü 250 kuruştan. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
Kozan icra dairesinde 5 birinci 
teşrin 935 cumartesi günü saat 
9 da. 

1 - işbu gayri menkuiün artır· 
ma şartnamesi 15/8/935 tarıhinden 

itibaren 218 numara ile Ceyhan 

icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmesi 
İçin açıktır. !!Anda yazılı olanlardan 

tezle malumat almak isti yenler ,işbu 
şartnameye ve 218 dosya nu -
marasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 - Artırmaya iştirAk için yu -
karıda yazılı kıymetin % 7,5 nis· 

betinde pey akçasile veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 

diğer e!Akedarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
iM.o tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu si
cilile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 -Gösteriteı{ günde artırmaya 
iştir~k edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malilmatı 
almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 -Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağrıldıktan son· 
ra en çok ertırılna ihale edilir.An
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüç

hani olan diğer 11lacaklılar bulu
nup ta bedel bunların o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın taahhüdü baki kalmak 

üzere artırma l 5 gün daha tomdit 
ve 15 ci günü ayni saatte yapılacak 
artırmada bedeli satış istiyenin 
alacağına rüçhani olen diğer ala
caklıların o gayri menk~I ile temin 

edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok ar
tırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 _ Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet İçinde parayı ver
mezse ihale kararı fesholunarak 

kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunıın kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle 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 ) 

Taliplilerin yukarıda gösterilen 
5-10-935 tarihinde Kozan ic
ra memurluğu odasında İt -

bu ilAn ve gösterilen artırma 
şıır tnamesi deiı esinde satılacağı 
ilıtn olunur ·. 5747 

• 

2-A Orta birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarile lise birinci ve ikinci sı
nıflarının bütünleme ve engel yoklamaları 2 Eylil.\dan 16 Eylilia kadar. 

B- Liscı ikinci devre son sınıfımla liseyi bitirme yoklamasına gir
mı,kfe olan talebenin engel ve bütünleme yoklamaları 2 Eylil.ldan 10 
Eylilla kadar. 

C- Orta ve lise kısımlarında eski talimatname hükümlerine göre 
mezuniyet imtihanları 11 Eylil.ldan 21 Eylilla kadar. 

D- Lise olgunluk yoklaması 1 l Eylil.ldan 21 Eyluln ic ıd .ı r. 

E-Parasız yatılı talebeler için imtihanlar 23 Eylil.lci .'.>• ~lıyacaktır. 
F- 30 Eyi ili pazartesi günü derslere başlanııcaı..t.. . 57 44 

20-21-22 

Çiltebaa kaplıcası 
açıldı. 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane taş

iarı ağrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haııtalıklarıoa, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çiffe han kaplıcasına 
Sadiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir . Her 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hnmile kııldıkları görül· 
müştür. 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaıJıcelardan dııha yük

sektir • 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 62 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 5512 ___________________________________ , ________________ __ 

Gayri menkul malların 
açık artırma il6nı 
D. No : 275·935 

Adana ikinci icra dairesinden : 
Osmanlı bankasına olan bor

cundan dolayı Nalbant usta Ab 
dullahın .... 

Açık artırma ile paraya çev· 
rilecek gayri menkulun ne olduğu: 

No: 62 
Terih : Şubat yoklama 324 
Karye : Kargı 
Cinai : Tarla 

Tapu kaydi dönüm 120 
Ölçüye göre hektar 11-9470 

Hududu : Şark . Yeniceli tarlası 
şimalen terilıiam Cenuben tarik. 

No: 105 
Tarih: Mart 326 
Karye : Kuır Ömerli 
Cinci : Tarla 
Tapu kaydı döoüm 20 

Ölçüye göre hektar 3 0327 
Hududu : Şark . Kırk mill~r 

veresesi iken Ömer Kibya Şim. 
Kırk miller veresesi iken Ömer 
Kahya Garb. Çanakdere Cen . 
Molla Durmaş . 

No: 64 
Tarih : Temmuz 329 
Karye : Kare Öm.rli 
Cinci : Tarla 
Tapu kaydı dönüm 30 
Ölçüye göre hektar 7-4430 
Hududu : Şark . Tariki. Şıma. 

Cebel . Garb. Çanakdere. Cen . 
Tarikiem. 

No: 1 
Tarih : Temmuz 326 
Kuye : Kara Hacılı 
Cinsi : Tarla 
Tapu kaydı dönüm 30 

Ölçüye göre hckter 4 0436 
Hududu : Şark . Tarik Şim. 

Abdi Divik Ömer . Gerb . Dere 
Cen. Tarik 

No:2 
Tarih : Temmuz 326 
Karye : Kara Hacılı 
Cinsi : Tarla 
Tapu keydı dönüm 20 
Ölçüye göre hektar 1 8380 

Hududu: Şark. Tarik. Şim. 
Teıik . Gar. Tarik. Ceo. Kah·dağ 

Takdir olunan kıymet: Dönü· 
mü bir lir.dır. 

Artırmanın y .. pı iacağı yer, 
gün, saat: 24 9 935 S lı, 10-12. 

1- İşbu gayıi m•nkulün ar 
tırma~ şartuamt ~ı 22.8.935 tari
hinden itibaren 275/935 numara 
ile Adana icre dairesinin muayyen 
numarasında herkesin gôrebilmesi 

için ııçiktır . !:anda yazılı olanlar· 
dAn fazla malumat alm~k istiycn· 
ler, işbu şartnameye ve dosya nu 
marasiyle memuriy;ıtimize müra· 
caat etmelidir. 

2- Artırmaya iştirak için yu 
karıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetindr pey akcuiyle veya millt 
bir bınkanıu teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (124) 

3- İpotek sahibi alecaklılar
la diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin gayri menkfil 

üzerindeki hıklarını hususiyle 
foiz ve masrafa dair olan iddi.!a
rıaı işbu ilan tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müsbiteleri 
ile birlikte memuriyetimize hil
dirmeleri icap eder. Aksi halde 
hakları tapu siciliye sabit olma 
dıkça satıt bedelinin peylaşma
smdan hariç kalırlar. 

.. 

.. 
• > 

........ - ·~ ... .:;r .. -

4- Gösterilen günde artır· 
maya iştirak edenler er tır mı şart· 

namesini okumuş ve lüzumlu ma· 
!umarı almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunur
lar. 

5 - Tayin cdileıı zamanda 
gayri menkUI üç defa bağrıldıktau 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muham
men kıymetin yüzde 75 ini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüc 
hani olan diğer alacaklılar bulu· 
nup da bedel bunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacak. 
!arının mecmuundan fazl•ya çık
mazsa en çok artıranın~ taahhü
dü baki kalmak üzere artırma 15 
gün daha temdit ve 15 inci günü 

ayni saatte yapılacak artırmada 

bedeli satış istiyenin alacağına 

rücbani olan diğer alacaklıların 

o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak ve muhammen kıymeti
nin yüzde 75 ini bulmak şartiyle 
en çok artırana ihale edilir. Böy· 
le bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz. Ve 2280 nmrolu kanu 
na göre muamele olunur. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihıle kararı fesbolunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek 
lifte bulunan kimse arzeımiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa 
ona , rezı olmaz , veya bulunmaz· 
sa hemen 15 gün müddetle artır . 

maya çıkerılıp en çok artııana iha· 
le edilir . iki ihale arasındaki fark 
ve gsçen günler için yüzde beşten 
hesap olunacak faiz ve diğ.r za 

21 Ağustos ~ 
• 

.• 

. \ 

-

' J, f1 ' Adana 2iraat bankasın (l ~ir~ 
ı.sy& r 0r-

M ·saba• ~· .J Bankamıza müsabaka ile stajiyor alınacaktır · u lddbi 1"~· 1,,ıv· 
için tercihan lise mqzunu olmak veya Orta Ti~aret me yirııı1 , 1J1 

mektep tahsilini bitirmiş bulunmak ve yirmiden ılfl Ev~uı....-9~~1r ıJ 
tozla yaşta olmamak şarttır. Müsabaka imtihanı 2- ,ykl9 5toJ1Y, ııı 1 
hinde şubemizde yapılacak ve kazaııanl ır otuz lira aylık bir sc~, 11 

yin edilet.:eklerdir. Bu stajiyerler nn az altı ay ve en ç~· i(11tin 9 ı•I'~ 
detle şubemiz servislerinJo staj gördükten sonra cnesle 0 ; 10,ış ı~:~ ıııt 
tutulacaklar ve bunda da muvaffak olanlar 'lylıkları .. 1191 o 

i nıUfl , 
olmamak üzere muhtelif yerlerdeki bankalarımız a vııı 
murluklara ta.yiıı olunncaklardır. . ~1 bDP 

Nelerden imtihan edileceği ne gibi vesikalar aranocO . ~ıJ 1 

dan alınacak şartnamelerden öğrenilir. 935 Jıf· 
Şubemize en sor. müracaat müddeti 29-Ağustos-

17-21-25 
·ııu~~~, 

direktörlU~ ""ıı 
isa Şakir fabrikası müdürlüğünden: 

Fabrikamızda idne pamuklar mı 
çektiren mü~terilerimizin bir kilo 
pamuğuna mukabil iki kılo çiğit

ten fazla verilmiycceği vo isteni
lirse yukarıdan aymn alabileck
lerini şimdiden ildn eder. 57 49 

21-23 25 

rarlar ayrıca hükme hacet kalmak· 
ıııın memuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunur 
Madde ( 133 ) . 

Gııyri menkulün yukarıda gös 
terilen 24-9-935 tarihinde Adana 
2 iaci icra memurluğu odasında 

ışbu ilan ve gösterilen artırma 

şaıtııameıi dairesinde satılacağı 

ilan olunur . · 
5750 

Seyhan Tapu ·odıo • ~ 
haııesı JiP 11ı 

Seyhan ına 
0 

,\!efıJll 8;0~i 1 b 
man oğlu Bor! ııesinJe ~O\:· 
Vernicesir ınaho 'kidJll o~ 

1 tarı oP 
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. ı 0 , 10sc d'o 101 
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l{u .. y ~'' zote ile yayıın r gıi00 bıı JO' 
.• pozu . Jell 1• ' l ~ gün sonr~ . , ,(rıO' ııı". 

mur gönderıle"u"' i 1tir ııcrı~J 1 
a aY0 e ·r rl 

tasarruf vey vor~0 1ıall 1 l 
sında buluna.nJıkte ııısro ııı ,, 
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