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~L Genel nüfus sayımı 
~~\l. 
l;'lti tiyet rejiminin Türk nüfusu üzerinde yap-
'tİıı, ;e 'Yardığı en müsbet neticeleri göstere
'te1t~lnız bizleri değil, bütün dünyayı da ilgi-
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Başvekalet 

lsta llslik Umum Müdürlüğü 
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Şamh Şükrü ve kardaşları 
kıymetli yardımda 

bulundular 

Ankara : 27 (A.A) -İzmirde 
bezzaz Şamlı Şükrü ve karde~le-

-- Havalarımız 1 
Düşman uçaldarımu tehdidi al· 

tıodadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

._. -
Bükreş : 27 (A.A) - • Yahudi 

aleyhtarı tezahürlere karı§an bir 
Alman gazetecisi memleketten 
çıkarıJmıştır . İki siyasal fırka 
ya.hudi . aleyhtarlığı için birleı 
mışlerdır. Bu fırkanın birinin ha 
§ında eski başbakan Burga bu· 
lunmaktadır . 

Yine eıki ba~bakan Vayda da 
bu uğ'urda çılıımaktadır • 

ı Aydında büyük köprü 
onarllacak 

Aydın : 27 (A.A) - Uloaal 
savaıtan beri açık bulunan istas
yon köprüsünün yapılması içi mü 
beodiıfer geJerek köprünün etü 
dünü yapmı§lardır . 

Bu köprü fehrin büyük bir 
ihtiyacını karşılıyacaktır . 

KöprQ 20 metre genişliğinde 
ve betonarme olarak yapılacak 
tır . 

= 

Kültür direktörleri 
Yüksek mektep me
zunlarından olacak -

• Kültür bakanlığı eğitimal ku· 
rulu •'talim terbiye,, üyeler ve 
genel tedrisat direktörleri arı· 
eında yapılan değiımelerden son .. 
ra kültür bakanlığı direktörle· 
ri arasında da önemli değişme · 
1-- :r•r•l.-..ı.~-~ ... . 

Bu değişmenler içeriıiode orta 
tedrisat direktörlerinden Hayrinin 
tekaüde aevkedilen İstanbul Kan
dilli kıı liseıi direktörlüğüne , 
gene ort• tedrisat şube direktör· 
ferinden Vedadıa Ankara kız lise 
si direktörlüğüne , Faik Doğanın 

da açık bnluaan yedi kOıtür direk
törlOklerioden birine atanacağı 
kuvvetle üm~t edilmektedir . 

Bu arada lciiltür direktörleri 
talimatnamesi mucibince lise ve 
orta okulların da idaresi kültür 
bakanhğından kültür direktörlü · 
ğiine geçtiği için yllkıek okul • 
mtzunu olmayan kültnr direktör
f.,ri arasında önemli değiımeler 
olacaktır • 

-·-
Ceyhan : 28 [ Özel j - Cey

han poli11 teşkilatı bir kaç gün 
zarfmda çok değişmiş ve kuvvet
lenmiştir . 

Dün de Adanadan tecrübeli 
polislerden Ali Ilıza ve İhsan gel -
miılerdir . Ceyhan şarının alan 
itibarile çok büyük olması hah
lıazırdaki kadroyu çok yormakta· 
dır. Hiç olmazsa daha üç dört po. 
lis IAzımdırki o zaman ancak 
müıki llii baJledilebilir . 

* • • 
Yakalanan hırsız ; 

Hu gece saat 23,30 da konak 
oğlu mahallesinde oturau Tevfi
kin evinin k•pularaoı açarak t§ · 

ya odasıadao öteberi çalmak is
tiyr-n sabıkılılardan Kara Meh
mcd cürmü meşhut halinde yaka
lanmışt ı r • 

Esrar kaçakcısı; 

Sabıkalı kaçakcılardan Cey
hanlı Hım hım Mcbmed ile Tar
suslu Naşit çavuş adındaki iki ki· 
şi dün esrar satarlarken yakalan · 
mışlar ve hak yerine teslim edil
miıl~rdir • 

Bir lıırsız daha ; 

Çarşıda tüccardan İbrabimin 
meşgalesinden istifade ederek, 
dükkandan kahve değirmeoi ııı· 
rao Mustafa isminde bir harsız 
ıehrin karşı yakasıaıt kaçmakta 
iken yakalanmıştır • 

"" -·-1.lı.ULLı ~.,..ın'ln --'4 f -

. Geçen gün bir lira için arka
daıını öldürüp kaçın katil topal 
Abmedia firar ettiğini yazmış· 
hm. Katil bu gece jandarmalar 
tarafındı yakolınmış ve kanuna 
teılim edilmiştir . 

N. T. 
• 

lngilizler 
Yeni bir deniz üssü yap· 

mak istiyorlar --
Atina : 27 (A.A) - lngiltere

bir deniz ü ssü tesisi için müra
caatı yalanlamaktadır. 

ri Türk hava kurumuna beı hin r 
beşyüz liralık yardımda bulun· 
muşlardır. TOrk hava kurumu bu 
değerli vatandaılara çok teıck -
kOr eder. 

Hint şairi 

Tagor'dan 

Ajans direktörümüz 

Türkiyeye gelmek üzere 
Rusyadan ayrıldı 

---
Moekova : 27 (A.A) - " Ana· 

dolu " ajansı genel direktörü 
Muvaffak Menemencioğlu bugün 
Kief ve Odcsa yolu ile lstanbuht 
hareket etmiştir. İstasyonda tür 
kiye büyük elçisi Zekai Apaydın, 
Tas ajansı genel direktörü Do -
letzky , büyük elçilik erkanı ve 
Sovyet gazttelerinin müme11illeri 
huır bulunmakta idi . 

Siirtte Halkevi k itap 
evi açıldi 

Siirt : 27 (A.A) - Halkevinin 
yeniden düzenlenen kitap odası 
büyük törenle açılm rştır . 

munuo geı i dönülmez ıckilde 
tesbit edıldiğin yazıyor. 

Paris: 27 (A.A) - Kahine; 
yarın İtalyan - Habeı dorumu· 
nu tetkik edeck ve Konseyde, 
Franaanın güdeceği sıyasayı gö· 
rü§ecektir. 

.. c •• 
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İngilizceden çevirmeler 

Hizmetçi- Kraliçem , cariyenlze acıyınız ve yardım ediniz ... 
Kraliçe - Herkesin istlrahata çekildiği bu saalla siz niçin 

geliyorsunuz ? 
-Diğer cariyeleriniz hizmetlerini bilirdiler ve çekildiler . 

Son hizmet benimdir, son bir emriniz olup olmadığım sorma. 
ğa geldim. 

- Size böyle geç bir vakıtla ne lzizmel söyliyebilirim . 
- Beni çiçek bahçenize bahçevan yaprnız .. 
- Çok acele bir iş midir ki bu ? ffece ilerledi sizinki deUllkl. 
- Beni uzaklara almayınız, sizin havam: dan ayrılmayayım, 

her şeyimle. bıitıin kuvvetimle size yala n olarak çabşmak isti 
yorum . Bunun için çiçek bahçenize balıçevarı tilmı::. beni ! 

-Bahçevamm olmakla ne yapmış olacaksın ? 
- -Issız geçt!cek günlerinizi çiçek zeukile dolduracak, si::. sa-

bahın temiz ışıklarında dolaşırken adımlarımzı i yolllnuzda öle· 
cekmlş gibi seldmlayan çiçeklerin lzer vakıt tazeliklerini koru
yacağım .: Sizin için yeşil bir cennet lıazırlayacağtm . Akşa 
mın yeni doğan ayı sarıya çalan rulıllc eleklcrlnl::i öpmek 
için ağaç yapraklarının arasından bir su gibi rızarken sizi sa
lıncağımzda sallıyacağım . 

--Mükdfat olarak ne isteyeceksin ? 
-Nlltifer çiçeklerinin koncaları kadar yumuşak ellerinizi e· 

Umde tutmak, bileklerinize çiçekten zencir yapmak müsaad~
sini almak, ayaklarındın altını aşuka çiçeklerinfiı renkli sularl
le uğuıturmak ve bastığınız yerlerde dolaıan avare şansın sü· 
rıindıiğü tozları f>pmek 1. 

- Cariyem, dilekleriniz kabul edilmiıtir . Arllk çiçek bah
çemin bahçevanısını: ... 
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Hacı Şemsettin 
Efendinin defteri !. 

Babadan kalma lcocımın bir 1 Evin içindP derin bir se1Si2lik 
ev ie tek başına otuıuyordu • 1 vardı. Köpekla bir odauın kapı
Mahallede kimse ile konuşmaz, sı önüne toplannnşlardı . Gelen· 
gelrni gicleni olmazdı. Kapısını lere ses ~ıkarmak şöyle dursun 
ancak saka, c>ğerci, işkembeci hal dilile meram anbtmağa bile 
ve •Y başluıada da bekçi çalar. çal r ıt : lar . Hepsiuin burunları , 
dı . Saçına çolı tan ek düşmüş, kapının altındeki ioce aralıkta 
şakalları adamakıllı ağarmıştı , idi. Derin derin kokluyorlar ve 
Duruşunda , yürüyüşünde bakı - , sonra burunlarını iki ön ayakları
şında düşkün gönüllü bir adam nın arasına sokarak oluyorlardı • 
olmadığını ğösteren yüksek bir Şemsi .fendiyi yatağıoda ölü 
hava sezilirdi : buldular . Kalp durmasıoJan yıl 

Şimdiye kadar bağırıp çağır- dırım geli~i ölümü bır uyku hali· 
dığını, kızdığını duyan yoktu . ne sokmuştu 1 
İçerlek kapısıuıa geniş, mermer Kimsesi olmadığı için varı yo · 
döşemesini kırmızı tuğla tozlari - ğu hükümete kalıyordu . Parası 
le kirleten , dokuz taş çizgileri tahvilatları , !igorta kağıtları top 
çizen ve oynarken kavga eden lanırken ele , üstünde : 
mahalle çocuklarına bile çıkı1 - " Ömrümün aynası ,. 
mudı . Başlıklı bir defter geçli . Ka · 

Şuradan buradan sızan sözle- mış kalem ve bezirli mürekkeple 
re göre vaktı, hali de yerinde yazılan satırlaıda durgun ve kuş-
idi . Amma mutfeğının oca~ı tüt kusuz bir elın izi görülüyordu . 
mezdi . Yemekl.riai d ı şarda yer, Şemsi tfendi , batırlıyabildiği en 
ıular karardıktan sonra evine küçük. yaşından son gününe kadar 
dönerdi . yaşayışındaki Önemli oluşları usta 

Semt kahvesinin önünden ge· bir kalemle belirtmişti . 
lip geçtikçe, başlar birbirine yak- Yapraklar çevrilolikçe," Ne 
l•§ır kulaktan kulağa uzun bir idiın , ne oldum ? ,. diye ayrı 
dedikodu zinciri dolaşırdı . Şem bir başlık göze çarpıyordu. " Hay· 
si efendi gençlığinde Sar•çhane vanlara dönüg 1 ,. diye başlıyan 
b•tındaki bu baba konağından bölümde Şemıi efendi ruhuodaki 
çıkmış, imparatorluğun ll'enı§ vi- değişmenin i:ı:lerini anlatmıştı . 
!ayeti.rinde dola§a dolaıa ihtiyar- Hele " İnıan gibi engerek 1 ., par· 
ladıktan sonra dönml!ştü. Çocuk · çası , Trablu•garpta başından 
luğunu bilenler , onun bu küs geçen bir yılan sokmasını vesile 
kilnlüğüne. yılınızlığıoa şaşıyor - ederek inHanlığa karşı ~duydoğu 

lardı. bıoca bir yanardağ patlayışı veri· 
Küçüklüğünde ince, gen, yuf· yordu . 

lca yürekli ve bol elli olan bir Bu defteıi okuyanlar ve onlu· 
yaradılıştın Löyle kaskatı, cımrı, dan i,itenler anladılar ki Şemsi 
duyıı;uııu.ı . ten bir adamıo. çıkma efendi , dünyaya gelen kulluın 
aına akıllorı almıyordu . en mubarekferınden biridir , Pa 

Kapıda hatırı sayılırdı . Sar rasını , emeğini , yür~ğini , sev· 
raflar, bankerler katında itibarı gi•ini yer yüzünde 1 benimsediği 
vardı . Bir ıözile bin lira veıdi· her şeyini insanlara yardım uğ-
rebilirdi . Fakat kaç kere ona runda harcamış; fakat iher yar . 
bao vurmuılarea hepsi boıa çık· dım yeni bir nankörlük paraıile 
mış, elleri böğürlerinde k,l · yerl~ıe serpilmiş . 

mıştı · Batakta boğulurken kurtardığı 
Bir gün • dul bir kadına yar adam , çımuru kurur kurumaı:: 

dım için imam, kapısını çalmıı boğazına sarılmış . Borç yüzün· 
tenyüzüne çevirilmişti. Bir baıka den zindAna düşen uğursuz , onun 
güo öksüz yurdları için çalışac· kescıile kurtulunca daha o gec•, 
lara • yuıııuıalı. fakat uzlaşmaz zavallının evini soymuş ve durup 
bir ıesle : koştuğu için karısını bıçaklamış. 

- Benim bu gibilere verecek Beılediği öksüzler , karga 
param yok! 

olup gözünü oymuşlar . Elinden 
Cevabını vermişti . 
Ne fakirlik, oe kimseıizli k , 

tuttuldarıoın hepsinden ayrı ayrı 

yaralar alıı.ıış . Hığışladığı suçla•, 
ne yoksulluk önünde yüreğinin kement olup boynuna geçmiş . 
vuruşu d.ğişmrzdi . Evet hiç bir 
. Bu yüı::den değilmidir ki zaval· 
ınsan acısının ona dokunduğu 

lı Şemsi efendi , vasiyetnamesin 
görülmemişti . Fakat şaflrntıız bir 

d ıd • d -· I d ' de bıraktığı para ile hapisaneden 
a ım o ugu ı soy enemez ı . 
E 

batka bir şey yapılmamasını isti 
vinde bir sürü kedi, aygır ya-

pılı korkunç beş köpek besler , yor ve : 
balkonunda kuşlar İçin yem ser- - Bu , benim insanlardan ilk 

1 ve son dileğimdir . 
per, serça yuva arının yanı başı-
na tenekecikler içinde darı, su Diyordu · 

bulundurur, saçaklaıda kumrn 
rulara siperli yerler yaptırırdı . 

Her yıl hayvan hastanelerine 
dolgun paralar verdiğini işiten 

lcülbanbeylerinden b iri ; 
- imanı kara moruk ! Oldu 

olacak b•ri dört ayalıla yurüse 
de soydaşlarına benzese ! 

Bile dem işti . 
fştc bizım Şemıi efendi , böy 

le •tiııe ~eyrek rastlauırlaıdandı. 
Tam on yıl böyle insanlardan 
uzak, insan ıevgisinc düıman 
yaıadıktan ıonra bir gün, belli 
saalta evinden çıkmadı . Köpek
leıin uzun uludukları, kedıle 

rin acı acı mıyavladıkları duyul 

• 

du . s.çaklardı, elam üstünde boy 
boy kuşların telaşla kanat çırp
tıkları görüldü . Akşam oldu yİ · i 
ne çıkan giren yok . 

Z. A. 
-Kurun -

Mersin 
Limanındaa çıkat 
faaliyeti başladı 

Mersin liıııanı oda güodtn gü· 
ne çıkat faaliyeti artmakta ve 
Anadolu içindeu sevk edilmek 
üzere y t· İıi üı ün gelmektedir . 

Evvelki gün ilk Anadolu ürü· 
nü 250 ton yumşak Ereğli buğ· 

dayı Çaoalıkalıı VPpnruna yüklen 
miştir . 

ı m ııuutıı1U1 a1ı aıı uuıı; ı ' IUJJ!llUHl'I ~U" l!l\UUIJ1\lll!lfll ililıl°l-

bu gece nöbetçi 

Eczane Komıular cumbadan cumbaya • 
seslendiler, ciğerci ile işkembeci 
kuıkulandılar . Ertesi güo de yi 

i 
Yağcamii eivarııııhı 1 

1 Ali Nesibi Pczaııesiuir ne böyle geçince işe polis karıştı, 
çilingir çağrıldı . l 111ttmmnaııııırı.ı1nıı-=- fl!qtltOııır , 11 .ımumınmıtııı 
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Hava Kurumu 
Konyada önemli bir 

miting yapıldı. 

1 Şehir Dayakları 
'·--------------------·---' 

Seyhan tadu müdürlüğünden : • ,1 
fı ·yuO' 

İncirlik Raşidiye 0 
k6f 

Hacı Ali oğlü Alinin ayo• göO 

de gün doğuıu Hurlavuk:orı•'' 
batısı Şavşalık kolağı P pkıl 
sahibi senet Kıl.ıleai Ter• bl' Hava kurumunun anl•mıoı hal

ka daha ivi anlatmak için Konyada 
çok önemli bir miting yapılmıştır. 

Buoa dair Konyada çıkan "Ekekon., 
arkadaşımız şu malumatı vermekte· 
dir: 

Hava tehlikeıinden korunma 
hakkında h"lkımızın aydınlatıl 

ması ülküsüyle kurumun propa
ganda kolu tarafından düzenlen · 
miş olan mitiog, dün on yedide 
hükumet medanında yapıldı. 

Toplantıya pek çok yurttaş 
İftidik etmiştir. 

MeydAn Uray tarafından sulan 
mış ve temizlenmişti. 

Meydanı çevreleyen bütün bi
nalara bayrak ve C. H. P. ııin 
bayraklariyle süılenmişti, şehrin 

çeıitli yerlerine gece ve gündüz 
görülebien dövizler asılmıştı. 

Mitingin onyedide olacağına 
rağmen daha erkenden halk ve 
bütün esuaf cemiyetltti meydana 
toplanmağa başlamıftı 

Prop•gaada kolu, tebria her 
yönllne mitiog için çağrı kağıtları 
ve halkın ilgisini uyandırmak için 
de proğramını bııstırarak dağı hl 
mıştır. 

Programda saptandıiı gibi 
saat oayedide tümen bandceu
nun çaldığı istiklal marşımızla tö· 
ren açıldı. 

Konya lisesi felsefe öğretmeni 
B. Ziya Tuğrul hava tehlikesi ve 
uçak savaşının geni durumu hak
kında ilk aöylevini verdı. 

Bundan sonra öğretmen Ba
yan Behiye Öııdüç de Uçak aava 
§ınınıo ödevi hakkındı önemli 
bir söylevde bulundu, duygu ve 
heyecan dolu olan bu sözleri çok 
ilgi uyandırdı. 

öı;1tawtıu ıvıemaun ı11vuz auı• 

lü uçağa y.ıırdıın ülküıü hakkın
da söylenildiği ve hava kurumu 
As. Baıkan N1Zım Evıen yönün 
den de: 

Yurtdış, uçağa yardım et, gök 
ıenin yurdundur. 

Konusu üzerine heyecanlı bir 
aytada bulunuldu. Cumuriye' 
marşı. söylrnerek toplantıya son 
verildi. 

Japonyada 
Avrupa bazetelerinin verdik· 

ler, haberlere göre Japonya har
biye bakanı muavininin yüksek 
rütbeli bir zabıt tuafından öldü
rülmesi hadisesi J•poayada çok 
derin tesir ve akislerde bulunmuş· 
tur . Harbiye bakanı istifa etmiı 
ise de Japonya İmperatoru bu is
tifayı kabul etmemiı; ve General 
Hayaşi'yi orduda siyasal cereyan· 
ların bastırılmasına memur etmiş· 
tir . 

Yüksek askeri şura G~neral 
Hayaşi'nin bakaıılığı altında top 
laııarak japou ordufunda inziba· 
tın temini hususunda alınacak 

şiddetli tedbirleri müzakere rt
miştir . 

Bıı bakımdan alınııcak tedbir
ltr lalbik rdilmezden öne• Japon 
orduHunnn eo yük.ek şahısların· 
dan o1an General Hayaşi, Pıevı 

Kanin ve Vatanabe arasında göz 
d • ıı g •çir ileceklir. 

Avrupa ajans:annın vndilderi 
habere bak lıısa G eneral Nagata· 
mn öldüıülmesi çok feua bir ıe
si •de buluumuştur. General Naga 
tayı öldür-n şahıs Havzava na
mında bir Kaymakamdır. Tok 
yodan alınan babtorl r re göre Kay 
makam Havzava çok iktidarlı ve 
dürüst bir asker olmak! .. hı:: ı aber 
son zamanlarda kecdisiode deli 
lık eserleri gö oü melıte idi. 

Bu zat, yakında divanıharbe 
ve. İl•cek ve muhakemesi yapıl

dıktan sonra askeıi kenunlar ah
kamı mucibince cczalandırıla<'ak· 
lır. 

Romen uçağı 
Dün lstanbuldan gele

rek Filistine gitti 

l llbayımız Bürüceğe gitti 
1 . 1 

ile çevrili 50 dönüm tar ·~edeı· 

Dün saat 13,20 de İstanbul 
dan şehrimize bir Romen uçaiı 
gelmiş ve uçak alanına inmiıtir. 

G. R - İAR markalı, rlokuz 
Hilindirlı yalın kanat olan bu spor 
uçağı Kapiten Popi§teano'nun 
idaresinde bulunmaktadır. 

Kapiten dün sabah aaat 8,55 
de lstanbuldan havalnnmıı ve 
tam saat 13,20 de şehrimize inmiş 
ve uçağına b•nzin ı.ldıktan ıonra 
14,30 da Fılietine uçmuştur. 

Bir rekor kırmağa çalışan Ka· 
piten bugün sabahleyin saat 7,30-
8 de Filistinden şehıimize döne 
cek ve her.zin aldıktan sonra İs 
tanbul yohı ile Romanyaya döne 
cektir. 

Numerotaj işleri 

Şehrimizde numerotaj işlerine 
önemle çalıt•lmakta ve İstanbul
dan getirtilen numerolar yerlerine 
çakılmaktadır. 

Numerotaj işlerinin biriki gün 
içerisinde bitirilmesi için Uray 
tarafıodıo şimdiki ifYar kadrosu 
na atkiz işyar d•ha eklenmiııir. 

Kara Aliyi öldürenin 
duruşması 

Karaisalı ilcesinin Kırıklı kö· 
yilnden Kara Ali adlı biıisini 
öldütınektrn suçl11 ve. mevkuf 
ayni köyden Hüseyin oğlu Eyu-
ı. __ .J---T-·•· .. a .in ... rlğl,,.,l,ıın ön .. 

ce ağır ceza bık yerinde devam 
olunmuıtur. 

Öocedan dinlenilmiş olan iki 
şahit için mahkemece yazılmıt 
olan talimatnameye ll'elen cevab
lar okunmuştur. 

Bunda, ıabidin birisinin vak'. 
ayı görmediğini ve öteki şahidin 
de suçlu Eyubun Kara Ali trafın
dan tecavüze uğradığını ve bu 
yüzden Fyubun tabancasını çeke
rek Kara Aliyi vurduğu bildiri
liyordu. 

Suçlu Eyup tarafından göste
rilen fahitleriu yol ve sair ücret 
leri kendi tarafından verilmek su
retiyle getirilip dinlenmelerine 
karar verilmiş ve duruşma 21 ey
lill 935 tarihine bırakılmıştır. 

Eli işten çektirildi 

hbaylıkca görülen lüzum üze
rine Milli emlak Batyazganı Mus
tafa Demirtaıın eli iıten çekti
rilmiştir. 

ilk okulalar ispektörü 

lliıni:ı, ilk okulalar ispcktör. 
lüğüoe atandığını yazmış olduğu
muz Ankara Gazi enstitüsü reıim 

vıı el i~leri kol!lndan çıkma Aziz, 
şehrimize gelmiı ve ödevine bı§· 
lamıştır . 

Doğum 

Fıoaus icro1 işyar! Abmedin 
Bürücek yaylasında bir oğlu ol

muştur . Yavruya uzun ömür diler, 
ana ve babasını kutlarız . 

f Gök gözetlemesi ,1 
1 Düo öğleden sonra okunan 

tazyiki nr~iwi 756,l milimetre 
j olup en çok sıcak 37 ve en az 

sıcak 20 SMJtıgratıı . 
Rutuhet vauti %53 olup yel, 

güoey batıdan saniyede 4,5 met· 
re hızla esmiştir • 

Sıiel gök gözPlleme durağı 

Üç giln önce şehrimize geldi· 
ğini y.zdığımız ilbay Tevfik Hadi 
Baysal , dün öğleden ~onra Büı ü
c•ğe dönmüştür . 

Dünkü sis ve sıcak 

Dün sabahleyin saat 5'30 da şeb· 
rimizin üzerioi si tabakası keplamıt 

1 
ve bu sırada hıfif yağmur gibi 
çiğ yağmağa başlamış ve bu du 
rum iki saat kadar sürmll§tür . 

Bu yüzden §ebir halkı dün en 
11cak günlerinden birini daha ya· 
şamıştır . Süel gök gözetleme du. 
rağıaın raporundan da anlaşıla· 

cığı üzere dün sıcaklık derecesi 
gölgede 37 santigrattı . 

Yakıcı ve bunaltıcı sıcak do. 
layısiyle dün diğer günlere göre 
fazla mıkdarda buz harcanmıştır. 

Ağır ceza başkanı 

izinli olarak İstanbulda bulun· 
makta olan §• hrimiz ağır ceza 
hakyeıi~ başkanı Şevki Özün iz
ninin bir buçuk ay daha uzatıl

dığı baher alınmışhr . 

Kooperatif direktörlüğü 

Şehrimiz tarimer kooperatifi 
üyeleri genel bir toplantı yaparak 
direktörlüğe tecim ve endüstri 
odoı bışkaaı İzzeti aeçmişlerdir. 
kutlar ve muvaffakıyetler dileriz. 

Sabri Gül 

Bir haftadanberi rahatsız bu
luoan şehrimiz uçak kurumu bat 
kanı , arkada§ımız Sabri Gül iyiı 
lr§mit ve ödevine baılamıştır . 

A·kadaşımıza geçmiı olıun 
deriz . 

Teşekkür 

Geçirdiğim hutalık günlerin, 
de beni tedaviye ve görmeğe ge
len bütün sevgili ve değerli ar
kadaşlarıma tefekkür ederim . 

Sabri Gtll 

Ağır ceza baş yazganı 

Şehrimiz ağır ceza hakyori 
baş yazganı ihsana yirmi gün izin 
verilmiıth . 

iki bayan arasında 

Yarlıaşı bölgesiude oturan 
Abbas karısı Elife, bir su helkesi 
almak yüzünden çıkan kavga so -
nunda ayni yerde oturan şerbttci 
Halilio eşi Eminenin tatla baoını 
yardığındın yakalanmıı ve hak
kında kanuni takibat yapılmııtır . 

taklık ve şiften on l.ıeŞ ~e ıı!ıll 
beri ihya etmek suret• c l' 

b ı.erı 
zuaat etmekte iken ~ . ~ır 

jlİ01 

kür tarlayı adına tesc gn,3' 
yor . Gazete ile yayıııı. P"ıı' ~ 
d b .. r•kl ,,,, 

en on • t gun son , ,d•,.., 
günü yerine memur gopı'~ 
o;ekiğioden bu tarlaya dl bf 

'dcli•51P ' ' veya ayni bir hak ı . ,1;ıı 
lunan varsa ellerindelıı b'ıı' 
lerle birlikte mabaJliııde JatıG 

JI)~ ~ 
bulunmaları ve tapu 

1
,,i yı. 

ğüne de müracaat etnı~ 
lanır . 57 

Seyhan Tapu Müdürlü~ondeJ.'.ı~ 
ı 1' lı 1ı·rf11 '~ Karat•şın ncir 1 j\IİP;r. 

1 
Mehmed oğlu durınuŞ ıık 1 

koyde gün doğusu çarş;,d (J 

ı • .. l.ı t k" t ~elı 'O ıf agı gun a ısı uı 1 riPı ı 

d e96 e ~ı 
man ve Ahme ver 

1 
~ı () 

lası poyrazı kasık Y~ ~jjııı 1' 1. 
çorak ile çevrili 4~ ~t:e bll~ 
on beş 6enedenberı § ·ır 11 i 

01etı b 
lıktan imar ve ihya 5 dt't~ ,ı 
tasarrufunda ziraat e dıo' ~ 
kerre mezkur tarlııyı ~I ı• 

1 ~ • 
cilini istiyor . Gazete ,oor•~1,1 
gUnünden on bet gOıı gôo'", 

eııı0 ' f' zar günü yerine ııı ~18rfll/ 
lecektir . Bu tarl•Y8 da b~1 !f 

b. 'dd"asıU ·ıı aynı ır hak ı 1 • 1•'1 .' . eılllı• fı 
varsa elleriudekı ., b~l~d· 

lilı.te mahallinde h•~.'ğvoe ~f 
ları ve tapu l\1iidUrlU ır . 
cut etmelui yayıııılaP 

sayhan tApu müdürıül~ı 
incirlik N ııidiyO yııi ~ 

kı!a Ali oğlu Alioİll • 18,1•'' 
gündoğusu köse 11~::1,,1 .< 
batısı sahibi seoel 1• bl•'ı .. 

l 1 ,.ı ,ıı 
sahibi sen•t tıır a• 'lİ 50 ~ 
lusmen yol ile çevrı b•I'~ 
mikdarındaki tarl 9Y',bf' ff,, 

'dll 1 dl' şif ve ham arazı e ePt 

etmek suretiyle oobetd' i~ 11,1 
• atıll • .11 

tasarruf ve zır• ,dı7 ~ 
l•Y1 fi" kerre meıkür tar ·ıe Y'' 

1
, 

1. · · · Gızete 1 8 ~• 
ıoı ııtıyor . soo' ~I' 

nünden onbrş gilP giiOJı ,rj 
.. .. . ııı•ınor . bo' 

guau yerıne . b•' ı'' 

tir , Bıı tar laya •Y 11~0ıoo 0:l 
tasarruf id~iasıodi~JeriJe 1,,ı' 
ellerindekı veı• ı~ofl181,ıl 
maballinde bazır bu ıııil'' •' 

1--011• tapu müdllr ug 
1 ııır • mcleri yayım • 

1 

Paranı! •ı r 
Boş yere harcama ve har- 1 
cıyacaksan yerli malı al 1 =-----
Habeş ordusuna gönüllü 
~· - . __... 

,,. 
.. ııa t 

ıgiiOO j 
ılusuıı•• ıl~ 

Amerikacl• zenciler aruında Habeş or 01~ 1 

ların adedi artmaktadır . . . ı.sYJe 
Yukarıki resim, Nevyorlıta gönüllü zencılerı 

göstermektedir . 



lngiliz hava 

Ge 
~~: ayın 80n günlerinde 

,.,. " Y~pılan ulusal havacılık 
"lllın h a t emen ardıoJan 6 tem-
ııç n~ttız süel uçakçılığı da 

'%. ~ğıle güzel bir toplantı 
8 

e bu toplantıda Büyük Bi-
tıın ha . 1 . d' . i .. va ış erıoe ver ığı 

d,r gostermek üzere de kı ral 
\a8~11°16~ak hava marıışah üni-
-ü 1 gıydi. 

11., 10nd 
. ~ta bo 80 fazla adamı hayran-
~ood ğan hu iki bayramdan 
'tr' ~ Y0 pıLını , İngiliz hava 

· L. ısıni .,ul
1110 

• n yarattı~ı uçakların 
8e/1 fırsatını vermiştir. 
~ ~rn buradıt ele olmak iste· 
~ 01 onu.son uçaklarda güdül -

an süel . 1 , lıı '!' gayeyı cnn and.r 
ı.'!.. bg~. 12 hava endüstrisinin ha
~· U .. L • YUll devrimi anlatmok-

»er 
llıdır'~~ılen önce , söylememiz 
ı- d ı: İngiliz uçmanı genel 

kt~·,1 aıın~ sert ve yılmaz bir 
'ııi ~ cetın bir düşman olarak 
~ ~oaterrniş ve yeni savaş 
aı llrıle b' . 
,._ı:ıı 1 e . ırhkte hava harbı 
\Y•lı t n ıyi olarak Büyük Bri· 

~ 8
1111 

•rafından kavranılmıştır. 
' tııııa b 11.. '•bu eraber harp sonra-
ıq~ll oıenılekeUe, her gün ha
~ ıa~ıfladığı sonucunu vor 
:"i geçtığ' ~Ilı irı 1 muhakkaktır • Bu, 
~' liJt~tııına göre , ortaya bir 
~~ Adı Yarışı çıkmasına sebAp 
'S.' tııhı·~la~ın karşısında bulun
l: ~tli 1• eyı bot yere büyütme
~· bijı~eginden doğuyordu . 
~ gibi 1tun logiliz hava nazır· 
~-~~ t~n °~lliz ulusu dn biliyor 
:~"'-"! S'ln ve dört tarafı açık 

•en it" ~. ~. Ucük bir hava kuv-
~ ~ tıı hile korumak imkAn-
~ 'ttı4~rupa devletlerinin uçak
\ ~.,t~alarına önayak olacak 

~lled,, ır hareket lngilterenin 
'h~ll . 
• lrı~ P.lalıı, Dona)d pl4nından 
tııı 111'noıarından ve hava ~si-

1~ııu1 azaltmayı hedcfliyen bü
'1111 lirit lllıtlardan da kolayca an 
~ . 
" ' ha" h i)İ k 8 arbı anlamını çok 
hGr~"ranuş olduğunu yaz-
~~ Britanyanm , hava· 
bti •aııındon olan geriliğinin 
"11~11 &tnın özü tbudur. 
~tı 1 liendonda rastlanan 
~Q' 1 ar~ı)c l 'IAh lillt ıavtt sı a yar•şı-
~ecilmez bir hakikat 

~ laıuı J;dürlüliJnd;· • 1 
t•t, 

' 't : l Regidiye köyüodea 
~ 'tıı ~ .. ~ Q Bekirin Zencirli, 

~·~ ~611de vaki güadoğuı11 
~ ba, Ş.1•ğı ve Sazan yolu, 
~ t~ ıf, poyaıt tarikiam, 
4~'"' tile Çevrili eski ölçQ 
~' 1-.ı,''1• bataklık ve şifden 

1 't r etoıek ıuretiyle yir
~ 'ed b • ~ 'k e11 erı tısarrnf ve 
'~ıtı 1 

eb bukerre mezkur 
1'- h' tescilini istiyor. Ga-
a..... ~ıaı .. .. d 
~rll~j gunun en oobre 

la_ a6od ~•zu günü yerine 
~'tur tııleceğioden hu tar· 

~, b "eya ayni bir hak 

""' ıılu ~ ••)• . tan varta ellerin· 
'-ltı11 '

1Yle biılikte mıbal
lnaları veya tapu mü· 

ı.ıllr 
•caıt elmeleri ya 
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t\:agın a er-
te . 

. rzı Saniye 
''-Yyö ~ .. ,. r, kostum , gelin-

ıt b··ı-\. 't .._, u uz.lcı en soo 
'~h 1~11 dikilir . Sipari~-

1t"'' rtıuvafı'- 1 . ... '"•t " o mazsa geu 
\'erilir • 
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endüstrisi 
Gayri menkul mallar1n açık ertlrma 

Dosya No. 877 

ilanı 

1 
1 

· Adana 1 ci icra memurluğun
Ydzan: Şakir Hazım Gökmen dan: 

betiode pey akçasile veya milU 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . ( 124) 

olduA-unu ve bu yarışa lngiltP.renin 
katıştığını acıkça gösteren kuv· 
vetli deliller olarak ele alabiliriz. 

Hava yarışı başlamıştır ve lo
giltere bunda geri kalmamak az
mindedir . 

Hendonda halkın gözü önüne 
konan güzel uçaklar arasında uçuş 
kapıısitesi artmlmış Hendley Page 
ve f aire'in kara uçnkları, Bristol 
ve Aro'nun bombardıman , Hav
ker'in av uçakları üzerinde önemli\ 
durulacak bir değer göstermekte· 
dirler. 

içlerinde top , her yana hattd 
kuyrukta dümenlerin de arkasın

dan ateş eden hol makineli tüfek
lerle silAlılı ve hızlı ağır uçakların 

yanında dört yüz kilometreden 
daha büyük bir hızla ucan ve topu 
olan avcılar, gerçek , gelecek ol· 
mık durumundadırlar . 

Düşman içine girecek ve ken -
dini yalnız başına her türlü saldı
rımlara karşı iyic~ koruyacak 
bombardıman uçağının yahut da 
düşman memleketi üzerinde, düş
man ucaklarilc-düşürülmek kor
kusu duymadan - harbde yapı
lacağını anlatan güzel bir ders 
harbı gibi hava harbının da nasıl 1 

cek muharebe uçağının türlü ka. 
raktorlerini bu lngiliz uçaklarında 
bulmakta hiç bir güdük yoktur ve 
bunun gibi, topsuz uçağın anlum
sazlığmı da bu güzel bilim örnek
lerinde görmemek imkAnsızdır. 

Bendon bayramında toplanan 
yeni 1ogili:> uçakları İngiliz hava 
endüstrisinin çalışmalarına büyük 
bir hız verdi~ini ve yarattığı ör
neklerle de havadan goleeek teh
likeyi ve hava harbınm nasıl ol . 
duğunu gösteriyor ve dünyaya öğ
retiyor . 

Bana öyle geliyor ki, havac•lık 
davesımn ana çizgileri dünyanın 
dört bir tarafında göze çarpan ça· 
lışmalıırla kuvvetle belirmektedir. 
Havü ordusunun saldıran ve harbı 
kazanan bir öz olduğu 1 hava or
dusu olmıyın memleketlerin Hiç 
bir harho, ne naldırım , ne savga 
harbına atılnmıyacakları arbk her
kesin öğrendiği bir hakikat olmuş
tur. Hendondaki uçaklar bu haki
kat kadar, Büyük Britanya hava 
endüstrisinin yüksek durumunu 
göstermişlerılir. Ben buna inamı 

yorum. 
w swww 

seyhan tapu müdürlüğünden: 
Karatagıa incirlik kariyesindcu 

Mehmet oğlu Yuıufun ayai köy~ 
de gllndoğuıu Çar§ılak kolağa, 

günhıtısı Kürt Mehmet veresesi 
ve müştereklerinin tarlası, poy• 
razı çorak, kıblesi topu ile ~vrili 
150 dönüm tarla hatakhk ve oif 
ve bam araziden ihya ve imır el· 

mek suretiyle onbe§ senedeoheri 
tasarruf ve ziraatiedc iken bu· 
k.erre m~zkur tarlayı adına tesci
lini iıtiyor. Gazete ile yayım gü· 

niiodeu oobeı gün sonra ki p::zar 
günü yerine memur gönderilecek· 
tir. Bu tarlaya tasarruf veya ayri 
bir bak iddiuıoda bulunan varta 
ellerindeki vesaikleıiyle birlikte 
mahallinde hazır bulunmaları ve. 
ya tapu müdürlüğüne müracaat 
etmeleri yıyımlRoır. 5783 

D~ktor Ali Hikmet 1 
Ynz Gezisinden dönmüştür.Pmr-1 
dan hnşkıı hor gün hastalarını 
kabul ve tedaviye başlamıştır. 

Hosan oğlu Alinin Hathe vere
sesinden k·zı Safiye ve torunu 
Mehmet Rasim ve oğlu Alide ala
cağından dolayı haczedilen 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduğu: 

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

No. 9 
Tarihi: Temmuz 933 
Mevkii: Merabeyli 
Cinsi: Tarlanın 3 de 1 hissesi 

3 hisse itibarile 1,5 hissesi ve de· 
runıında şeker kamışı ve 20 dut, 
JO incir, 8 ayva ve 4 erik ağacı 
vardır . 

Dö: Tapuca ı 10 şimdi He. 15 
Me. 8242 

Tapu hududu: Ce şeyh Garip 
zade ve Hur oğlu Şa. Habip Ef. 

ve fyf uşriki oğlu_ Bildi veresesi Şi. 
Yusuf oğlu lsa ve hallaç oğullan 
Ft·ti oğullan ve yesir Hasan oğlu 

ile mahdut. 
No: JO 
Tarihi: Temmuz 933 
Mevkii : Bahçehay 

Cinsi: Tarlanın 3 hissede 2 his· 
ıesi 52 hisse itibarile 12 hissesi 
timdi bahçe olduğu. 

Dö:Tapııca 78 şimdi He.8 Me.5510 

Tapu lıududo: Şa. Havaca Di
mitri iken elyevm Dıblan zade 
Mehmet Ga. Urfalı oğlu bahçesi 
Şi. tarikiAm Ce. molla Ahmet hef
keresi iken elyevm Hasan Ef. 

Taktir olunan kıyme:t : 9 No.lu 
tarlanın dönümü on beş 'e 1 O 
No.lu tarlanın clönümü otuz lira. 
Artirmaoın yapılacağı yer,güo,saat: 
icra dairesinde 2004 No.lu kanun 
mucibince 30 gün içinde taktir edi
len kıymetin yüzde 75 ini bulduğu 
taktirde 28-9-935 cumartesi 
günü saat JO-J2 de bulmadığı 
halde artırmanın 15 gün temdidile 
14- J 0-935 tarihinde Vd ayni 
saatte ihalesi yapılacağı. 

1 - işbu gayri menkulün artır· 
ma şartnamesi 28/8/935 tarihin
den itibaren 877 numnra ile Adana 
icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmesi 
İçin açıktır. iM.oda yazılı olanlardan 
fazla malO.mat almak isti yenler ,işbu 
§&rtnameye ve 877 dosya nu
marasil~ memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

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

3 - ipotek sahibi alacalddarla 
diğer alAkadarlarm ve irtifa it hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze· 
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

ildo tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu si-

• ci~ile sabit olmadıkça satış bedeli
nin payla9mHından hariç kalırlar. 

4 -Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartname-
sini okumuş ve lüzumlu malumatı 
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 art•rma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüç-
hani olan diğer nlacakhlar bulu
nup ta bedel bunların o gayri men· 

kul ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın taıohhüdü baki kalmak 
üzere 15 gün daha temdit 

ve 15 ci günü ayni sa atta yapılacak 
artırmada , bedeli satış istiyenin 
alacağına rüçhani olan diğer ala . 
cakJılarm o gayri menkul ile temin 
edilmit alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmnk şartile, en çok ar
ıırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
e:lde edilmezse ihale yapılmaz. Ve 
satış taltbi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 

verilen mühlet içinde parayı ver· 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifte bulunan kimse arzetmiş oldu-

1 

I 

1 
1 

ğu bedelle almağa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle artirmllya 1 

c.ıkarı~ı~ en co~ artırana ihale edi-j 
lır. lkı ıhale arasındaki farlt ve ge- 1 

cen günler için % 5 ten hesap olu
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca' 
hükme hacet kal'llaksızın memu
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133 ) 

Emvali gayri menkulenin Yukarıda 
gösterilen 28-9-935 tarihinde Adana 

1 

1 ci icra memurluğu odasında iş -
bu ilAo ve gösterilen artırma 

şu.rtnamesi dairesinde satılacağı 

ilAn olunur . 5780 

1 

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

1 

1 

Adana Borsası Muamt='leleri • 
PAMUK ve rozI 

CİNSi 
Kilo Jı'iyatı 

En En çol.. 
Satılan Mikdar 

az 
\ x. s. il K. s. Kilo 

Kapı malı pamuk 
- -- -

Piyasa parlalJ ,. • 
Piyasa temizi .. 1 
iane 1 38 4-1 
iane il 
EbpceR 
Klevlant ' 

YAPAGI 
Beyaz 

1 ı 1 • Siyah \\ 1 

Ç l G t T 
Ekspres 

1 1 l fitne 
Yerli "Yemlik .. .. "Tohumluk., 1 r 1 

HUBUBAT 
Bujtday Kıbrl8 1 3,15 3,20 

.. Yerli 3,12,5 3,17,5 

., Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 2,80 3 
Delice -
Kuş yemi 
Keten tohumu -Mercimek 
Si sam --UN 

........... -
..... Salih 625 -550 .... 

-~ .Q 
.. 

--Oüz kırma 
-.D cııs .. >. 

~u: Simit .. 
ôS -...-Cumhuriyet 625 :::: ca 
:ı..::: > - 550 
C'I :ı 

.. 
r-- (.)o Düz kırma ., 

Alfa .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

27 / 8 I 1935 11 Bankasından alanmıştır. 
San dm Peae 

Hazır 
1 

6 31 Litet 
1 

9 70 

1 inci T. Vadeli 5 69 Rayşmark l 97 
~---rank"Fransız,. 

1 inci K. Vadeli 5 55 Sterlin "fogiliz,. 623 25 
94 Hint hazır 4 Dolar "Amerikan,, 79 75 

Nevyork •• n _ ~ 10 48 Frank: "lsviçre,. 

YazlıB sinemada 
Bu akşam 

Fransızların en meşhur komiği ile en güzel kadınları tarafından 
bir sureti favkalAdede temsil editlen 

Artbar 
Güzrıl kadınlar masörü 

Akdeniz kıyılarının ılık iklimi içine.le ceryıın eden ve gayet gülünç
lü sahnelerle dolu olan bu fevkal~de fılimi mutlaka görmelerini muh
terem halkımıza tavsiye ederiz . 

gelecek proğram: 
30 Ağustos zafer bayrmı şerefine Miltonun 

en kuvvetli eseri 
• 

ÇIRIL ÇIPLAK 
Viltonu tanıyan va sanatıni takdir eden muhterem halkımıza hu 

filmin fevkaldde1iği hakkında fazlu söz soülemeği lüzumsuz ad ediyoruz 

pek yakında : 
Kanlı hayalet 

5779 

• 
DIŞ MACUNU 

• 
Vf; FIRÇAN.I ZI 

.ECZANESiNDEN ALiNiZ 
AJres: Kayalı boğ - Seyhan 

caddcs:. No: 81 5775 
2-15 
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~ayfe 4 

Gayri menkul malların 
arttırma ilanı 

Adana 1 inci icra memurluğun
dan: 

Kdmıl, Halil, Mustafa ve Nuri
nin Zeynep Şehnezda alacaklıırın 
dan dolayı haczedilen. 

Açık artırın ı ile par aya çevri 
lccek gnyri menkulün ne olduğu: 

Gayri menkulün bulunduğu 

mevki, mahallesi,eokağı,numıresı. 
No: 119 

Tarihi: T. sani 932 
Karyesi: Büyük knpulu 
Cinsi: Tarlanın 4 de bir hissesi 
225 Dö. 
Tapu hu iu•lu: Ş1: yol ga. yol 

ve J1eho şi. ce. !-lacı Mehmet ağa 
ve mügtorekleri ileride zuhur ede
cek fazlalığın hAzineye aidiyeti 
meşruttur. 

No. 127 
Tarihi:T. sani 932 

Karyesi: Büyük kapulu 
Cinsi: Tarlanın 4 de bir hissesi 

şimdi 119 No lu tarla ile 1 parçada 
olup 43 hektar 6800 metre çık

mıştır. 

250 Dö: 
Tapu hudu•lu: Şerken Meho ağı 

gnrben tarikidm şimalen göl CH

nuben pil oğulları 
No: 120 
Tarihi:T. sani 932 
Karyesi: Büyük Kapulu 
Cinsi: Tarlanın 4 de bir hiss•si 
150 Dö. şimdi He.13 Me. 7862 
Tapu hududu: Şa. Ceyhan ga. 

herekli yolu şi. nizam oğlu ce.ı\li 
zevcesi Te Meho. ileride zuhur ede · 
cek fazlalığın hazineye nidiyeti 
meşruttur . 

No: 121 
Tarihi : T. sani 932 
Karyesi: Büyük Kopulu 
Cinsi: Tarlanın 4 <le bir hissesi 

80 Dö. şimdi He.7 Mo. 3542 
Tapu hududu: Şa. Tarikidm ga. 

avcı oğlu şi. ce. Meho ağa. ileride 
zuhur edecek fıızlalıı;ın hazineye 
aidiyeti meşruttur . 

No: 122 
Tarihi : T. sani 932 

Karyesi: ôüyük kapnlu 
Cinsi: Tarlanın 4 de bir hissesi 
150 Dö. şimdi He. 13 Me.7865 
Tapu hu<ludn. ş~. ga. şi. şif ce. 

Kenan hafız ef. il~ride zuhur ede. 
cek fazlalığın hazineye aidiyeti 
meşruttur. 

No. 123 
Tarihi: T. snni 932 
Karyesi: Büyük kapulu 
Cinsi: Tarlanın 4 de bir hissesi 
300 Dö. şiın<li He.27 Me.5790 
Tapu hudu<lu: Şa.şi. ce. torikiı\m 

ga. Aşıkyan, ileri<le zuhur eclecek 
fazla lığın hazineye aidiyeti meş

ruttur . 
Mo. 124 
Tarihi: T.sani 932 
Kuryesi:Büyük kapulu 
Cinsi: Taı lanın 4 de bir hissesi 
150 Dö, 
Topu hududu: Şa. şif ga. Aşık

yan zevcesi şi. keza ce. Mahmot 
ağa ileride zuhur edecek fazlalığın 
hazineye aidiyeti meşruttur. 

Nr: 131 
Tarihi: T. seni 932 
Karyesi : Büyük kopulu 
C!nsi: Tarlanın 4 de bir hissesi 

şimdi 124 No lu tarla ile 1 parça
da olup 22 hektar 9800 metre cık 
mıştır. 

100 Dö. 
Tapu hududu: Şa. Karabet ağa 

2a. Nizam şi, Aşıkyan ce. M•ho ve 
ha.li. ileride zuhur edecek fazlalığıu 
hazineye aidiveti meşruttur. 

No. 125 
Tarihi: T.soni 932 

Karyesi: Büyük kapılı 
Cinsi: Tarlanın 4 de bir hissesi 
6 Dö. 
Tapu hududu: şa. Meho ağa ga. 

avcı oğlu şi. Meho ağa ce.tarikidm 
ileride zuhur edecek fazlalığın ha
ziney~ aidiyeti m~şruttur. 

No. 134 
Tarıhi : T. soni 932 

Karyesi: Büyük Kapulu 

( Türk ~!lzfl ) 

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

Çiltebaa kaplıcası 

açıldı. 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane taı 

!arı ağrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sadiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir • Her 

ne kadar fonnen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 
kadınların 15-20 günlük banyodan sonra hamile kaldıkları görül 

müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaıJıcalardan düha yük

sektir • 

Çiftehan ~aplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda te

miz yemek yapılmaktadır. Furuou, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 66 

firen ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 5512 
• 

':....----------------------~---~--------
Cinsi: 2 odayı şamil hanenin 4 

de 1 hissesi şimdi 125 No.lu tarla 
ile 1 parçada olup 5515 metre 
çıkmıştır . 

Topu hududu: Şa.göl ga. Zar
taryan ve ilacı Fakı şi. tarikidm 
ce. sohibisenet. ileride zuhur ede
cek fözlalığııı hazineye aidiyeti 
meşruttur . 

No. 126 
Tarihi: r. sani 93'.l 
Karyesi: Büyük Kapulu 
Cinsi:Tarlanın 4 de bir hissesi 

4 Dö şimdi Metre 3677 
Tapu hudodu: ŞJ. ada ga. tar!· 

kidm şi. göl ce. keza. ileride zuhur 
edecek fazlalığın hazineye aidiyeti 
meşruttur . 

No. 128 
Tarihi: T. Sani 932 
Karyesi Büyük Kapulu 
Cinsi: tarlanın dörtte bir his: 

sesi 
Döollm : 100 
Tapu hududu: Şa. yol Ga. Ha

cı ağa ve müşterekleri Şi1D. Ah· 
med ağa ve ıabibi senet Ce. Kürt 
oğlu . ileride zuhur edecek faz· 
lalığın hazineye aidiyeti mrgrut 
tur . 

No. 129 
Tarıbi : T. Sani 932 
Karyesi : Büyük Kapılı 
Cinsi : Tarlanın dörtte bir 

hissesi 
Dönüm: 144 
Tapu hududu : Şa. Kürt. Ga. 

Su. Şi. Abiı Co. Hali ileride zu · 
bur edecek fazlalığın hazineye ai· 
diyeti meşruttua . 

No. 130 
Taıihı : T. Sani 932 
Karyesi : Büyük Kapulu 
Cınsi : Tarlanın dörtte bir his· 

stsi 
Dönüm: 144 

Tapu budn:lu : Şa. Hacı çopurlar 
ve Ayşe Ga. Meho ağa Şi. Karye 
ve çopurlar ileride zuhur edecek 
fazlalığın hazineye aidiyeti mcı
ruttur . 

o. 133 
Tarihi : 1'. Saııi 932 
Karyrfi : Büyük Kapulu 

Cinsi : Şimdi 130 No. lu tar· 
la ile 1 paıçada olup 40 hektar 
- 8169 - metre çılcmıştır • 

Dönüm: 300 
Tapu hududu : Şa. Ali. Ga. 

Şıf. Şi. T •rikiam Ce. tarik ileride 
zuhur edecek fazlalığın haziııeye 
aidiyeti meşruttur · 

No. 132 
Tarihi : T. Sani 932 
Karyesi : Büyük Kaputu 
Cinsi : Tarlanın dörtte bir 

hisseai 

4 şimdi metre 3675 
Tapu hududu : Şa. Tarik Ga. 

uhibi senet Şi. Tarik Ce. Kara 
bit ve hali ileride zuhur edecek 
fazlalığın hazineye aidiyeti mcş 
ruttur . 

No, 135 
Tarihi : T. Sani 932 
Karyesi : Abdi oğlu 
Cinsi : Tarlanın dörtte bir 

hisıesi 
Dönüm: 100 
Tapu huıludu : Şi. ve Ce. ta

rikiam Şa. Hanzede Ga. meıına 
hatun ileride zuhur edecek faz
lılık hazineye aittir . 

No. 136 
Tııihi: T. Sani 932 
Karyelİ : Abdi o~lu 
Cinsi : Tarlanın dörtte bir 

hissesi 
Döollm : 104 
Tapu hududu : Şi. ve Ce. Ta· 

rikirm Ga. Sara hatun veresesi 
Şa. Makit mahdumu Simyon ile
ride zuhur edecek fazlalı!.: hazi· 
neye aittir . 

No. 137 
Tarihi : T. Sani 932 
Karycsi Abdi oğlu 
Cinsi : Şimdi 135 ve 136 No. 

lu tarlalarla 1 parçada olup 28 
hektar 4983 metre çıkmıştır . 

Dönüm: 106 

Tıpu hududu : Cc. ve Şi. ta· 
rikiam Ga· Haozede Şa. Mcho 
Mehmed ağa ileride zuhur ede· 
cek fazlalık hazineye aittir . 

No. 115 
Tarihi K. Sani 932 r 

Karyesi : Kllrt köyü 
Cinsi : Tarlanın 1300 hissede 

1241 hissesi 3 hisse itibarile 1 
hissesi 4 hisse itibarile bir hiı· 
sesi 

Dönüm: 1300 şimdi He. 119 
Me. 5085 

Tapu hududu : Köy ve tariki
am ve cebel ve taş sütunu ve ı· 

kıır su değirmeni ileride zuhur 
edecck fazıalık hazineye aittir • 

No. 154 
Tarihi: K. Sa. 929 
Karyesi : Şeyh Murat 
Cinsi : Tarlanın dörtte bir biı· 

s.:si 
Dönüm : 400 şimdi He. 36 

Mc. 7720 
Tapu hududu : Şa. Arzooun 

oğlu Ga. Tarikibas Şi. Tariltiam 
Ce. Deli Feryat ağa 

Takdir olunan kıymet : Bü· 
yük kapulu ve Abdi oğlundaki 

tarlaların dönümünü 3 ve çiftli
ğin 150 lira, Kürtköyllndeki tar 
lanın 7 ve Şıhmurattaki tarlan'D 
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29 Ağusto• /P 

ga}ri menkul üç defa bsğırıldık- ı -- tJt 
Arttırmanın yapılacağı yer , tan ıonra en çok artırana ihale ~ef 

güa, · uat : İcra dairesinde 2004 edilir. Ancak artırma bedeli ~u Doktor 
dönümü 6 lira . 

numarolu kanun tnutibincc 30 bammın kı)mttln yüzde ~ctmış l ~ıı~· 
gün içinde bedeli ve kıymeti 1 beşini bulmaz veya satı§ ısteye· 1 es' lı 1\,_ı'l 
mubammeaenin 100 de 75 ini bul- nin alaceğına rücbani olan diğer Msmlekct hastaosısı ·~. 1 
duğu balde 30 - 9 - 935 pazar- alacaklılar bulunupta bedcl;bunların run, boğaz müteha.s ÜP

111 

teai günü saat 10,12 de bulma· o gayri ınenkul ile temin edilmiş nın Berlin-Laypzıg 0ıoP· bl 
dığı takdirde arttırmanın 15 gün alacaklarının mecmuııodan fazlaya leri seririyatındon ~ıoğPı' , 
temdidile 15-10-935 tarihinde çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü Hornevi kulalc, J•I . 
ve ayni eaatta !balesi yapılacağı baki kalmak llzere artırma on beş ameliyotı yap_11ı.r. ş1 c9 ,~ 

l - l§bu gayri menkulün art· gün daha temdit ve on beşinci günü Adres : Abı<lın Pd
3 

8,Jh'' 
d . · te ~ı tırma şartnamesi 29-8-935 ta- ayni saatta yapılacak artırma a Doktor Nacının dG ,,..,,. 

ıihinden itibaren 104 numara ile bedeli satıı isteyenin alacağına varında köşe başıo tZ 
Aduna İcra dair~sinin muayyen rllchani olan diğer alacaklıların 5691 
numarasıoda herkcsio görebilme· o gayri menkvl ile temin edilmiş 
ıi için açıktır . İlanda yazılı o- alacakları mecmunodao fazlaya 
!anlardan {azla malümat almak çıkmak şartile en çok artırana 
istiycnler, işbu ~artoameye ve 104 ıhale edılir . Böyle bir bedel elde -· 
dosya aumaraeile memuriyetimi- edilmezse ihale yapılmaz · Ve ıa inhisarlar baş 
ze müracaat etmelidir . ıış talebi düşer . 

M üd urıolilt .~ı . ,.~ı 1 
. Jelı 1 ,,,r 

Tuzla nahiyesırı iir bB ,.~' 2 - Arttırmaya iştirak içiıı 6 - Gayri menkul kendi•ine 
yukarda yazılı kıymetin •ı, 75 ihale olunan kimse derhal veya 
nisbetinde pey akçasile veya mil· veriloo mühlet içinde parayı ver· 
li bir bankama teminat mektu mezs, ihale kararı feaholunarak 
bu tevdi edilecektir . (124) kendısindeo evvel en yüksek tek-

3 - ipotek sahibi alacaklı lifte bulunan kimse arzetmiş ol 
larla diğer alakadarların ve irti duğu bedelle almeğa razı olursa 
fak hakkı sahiplerinin gayri meo ooa , razı olmaz veya bulunmazsa 
kul üz.rindeki haklarını hususi h· meo oo beş gün müddetle artır-
le faiz ve m .. srafa dair olan maya çıkarılıp co çok artırana 
iddialarını işbu ilan tarihinden ihala edilir . İki ihale arasıudaki 
itibaren yirmi gün içinde evrakı fark ve gcçen günler için yüzde 
miisbitelerile birlikte memuriye beşten hesap olunacak faiz ve di 
timize bildirmeleri icap eder . ğer zararlar ayrı~a bükme hacet 
Aksi halde hakları tapu sicilile kalmaksızın meııuriyetimizce alı· 
8abit olmadıkça sıtış bedelinin cıdan tahsil olunur. Maede (133) 
paylıımasından harjç kalırlar. Em va it gayri menkulcoin yu · 

4- Gösterilen giiode aıtır- karıda gösterilen 30 - 9-935 ta 
maya iştirak edenler arttırma şart rihinde Adanal inci icra memur
namcaini o!.:umuş ve lüzumlu ma tuğu odasıoda işbu ilan ve göste· 
liimatı almış ve bunları temameo rilen artırma şartnamesi dairesin
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar de satılacığı ilan olunur · 

S - Tayin edilen zamanda 5781 

tuzlasında bul000~ 1 ~ıtıl' rıi' ·ıc·sınıo Y . jlıfl 1, anbarıo~a~ 1 1 
ir attır i~'' 

.. .. .. unun taırı ıd~· ~ uçuncus k000 J• 1 
O çık eksiıtıııeye. ol t6_ dı f 

.. il so . ~~o ı' 
9-935 salı gun .. diirM~ 1 

inhisarlar baş '0~ •·e~fi ı'r' 
B Jelı ,. 38 ı ,ıı 

pılacakt r · 0 
• l~riJl i ı' ~ 

kuruştur · Talıp rıııeıer 1~ 
vokkat temioaı ıre t ı\ıl8~:1~6 

ıoırı0 ·r 0 

Daha fazla .rııa .. ı'tiind~dı . J 
!ar başınüılurlu,, 29/ 
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