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•• -- -- Havalarımız ıl 
Dil§mın uçaklannm tehdidi al

undadır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gf':rektir. 
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tahşidatı başladı Ürünlerimizin yoğatılması--~:::::ri::,~::~:i 
~Qnlar Eritre sınırlarına asker 
Qrak savaş tertibatı alıyorlar. 

Denizlide 
Öğretmenler fayda it 
toplantllar yaptllar 1 

ı Yaş ve kuru meyvalarımızın her-
dördünü kuruma 

verecekler 

. -

a - - . 
arp lçıklı!Jı takdirde:kapamp kapanmryacağı belli 

olmıyan :siiveyş kanalı 
~ ( Görülen yer, kanalın uğrağındaki göllerden birisidir • ] 

~ 9 '(A.A.) - Yenidf'n 1 Londrm: 9 (A.A) - Veft fır-
~tle önamli miktarda kHı Baolcanı Nuhas Paşa şunlari 

•ıi 've yiyecek gön- söylemiıtir: 
,. · Bugünle 1914 arasında büyBk 

t: g (A.A) - UloMlar bir fark vardır. Ergit1liğe ve er-
• "-tnhlesi hug&n açıl· ginlik haklarına ıabip olmak is .. 

Bteıilya mftme11ili, 
Ş.1co anllşmazlığında 

'1 l)a Kralına yapılan 
'lelelerindeki faydah Si: lıttılıtan ıonra, Kon -

\ ~ - Habtt anlaşmazlı· 
s:•c:ağı llmidiai g6s

N'~eteye g&venilme
\~ır. 
\ ~ Bııkanlığına seçilen 

lbhleyi, harbin önü· 
t ii h~"kmdaki duy

l....~1t1'e emniyet vermeğe 
~ r, 

~ .... 'ta~ 9 (A.A) - "Deyli 
~ 1111laz1ıiın Habeşista· 

1
"1tetiy1e kotarılma11 
~li~ ln~i(terenia k_a 
-... giıı bı1dirmektedır. 

tiyoruz. 

Eıit bir durumda olmadığımız 
takdirde gelecek bir harbe iştirik 
etmiyeceğiı. 

Adisahaba: 6 (A.A) - İtalya· 
mn Habeı 'elçiıi, Habeıistan iç· 
)erinde oturan İtalyan tebaasına 
durumun vehamcti sebebiyle mu
vakkaten Adisababaya gelmaleri
ni tavsiye etmiıtir. 

Diier taraftan Habeı hüku
meti de bu sabah çıkardığı res-

miğ bir bildirikte İtalyan kıt'ala
rmın Eritrede bazı hareketlerde 
bulunduklarım ve sınırlD muhte
lif noktalarıadı toplanmakta ol 
duklaranı ve bu hareketlerin Ha-

beıiatana karşı yakm bir taarru
zu gC>ıterdiğini bildirmiştir. 

~ede emlaki olanlar 
,,Q l . s . 

il an aşma üzerıne urıye top-
4•11da emlaki olanlar mallarına 

~ 

0lay/ıkla kavuşacaklardır. 
"•ta ''dalı~da§larmın Suriye 
•e 1 haklarının ko 

t'ti \' ın&llderinia kendi
~~li :'1ilnıesi için yapıl

" 1 er hakkında Berut 

~~•rı~112urn yazısının bir 
l ~''- 1lllıza göaderilmiş · 

ı içt'1d11larm bunları iyi 
l,t I~ 8§&ğıya yazıyoruz: 

l">. t IQd 
~."" llid e bulunan vutan· 

'"' td·tnılakin kendile 
'- '-~ı 1 ıneıioe ve tescil 
·~ d •rı 

•r~,1 . ınuracaatlarınrn 
'tl •ocelendiril mesine 
·ı •r•1n 
~ '-'eli ıı,, azami teshi· 
L~l11a, ?e ve itlerinin tez 
~.ı_~Qe deir ilı komi 

ceklerin keza bizim taraftan veri
len veraset ilamı ve sair vesaik n-

zerine mahllll ad edilmiş veya hazine 

yahutta üçücü şahtslar namma a
lakıdaranın ibru ettiği kayt ta · 
rihinden sonra tapuya kay !edil 

miş de olsa buna itibar edilmiye
ceği ve kaytlarının icra ve malla
rının kendileıine !eslim olunacağı 
sarabat)a gösterilmiştir. 

Birde sriyelileri bizim tarafta
ki emHiklarındao delayı iade ta
rihine kadar ve rgi vermiyecek-

lerine mukabil vataodaşlarımız
dan da kendilerine iade edilecek 
emJakları içio, vegi metalibe e-

Denizli : 9 (A.A) - 11 mer
kez ve bağlanhsıadaki kültür is 

perterler ve iıyarlarla bütün baş 
öğretmenler ve istekli öğretmen 

)er Denizlide ertiksel bir toplatı 
yepm ışlardır. 

Kültür direktörünün başkan
lığı ahında Gazi okulu ve balkevi 
salonlarında dört gün siiren bu 
toplantıda ilimiz okullarındaki iş 
berabeıliğini temin için yönetim, 
tğitim ve öğretim işleri hakkında 
uzun konuşmalar yapılmıştır. Bu 
konuşmalar sonucunda kültürel 
alanda çok faydalı kararlar veril· 
miştir. 

Adapazarında 

Kulüpler arasında fut
bol maçları yapıldı 

Adapazarı : 9 (A.A) - Hava 
kurumunun diizenlP.diği futbol 
maçlarına dlln de devam edildi . 
lık oyun İdman yurdu - Y eniay 
talumlara araaında oldu . Birinci 
devre 2-1 İdman y~rduoun tis-

tOnlilğü ile bitti . ikinci devrede 
İdman yurdu iki gol daha yaptı . 
Yeoiav penaltıdan yaptığı iki gol· 
le 4-3 yenildi . 

ikinci oyun Sakaryaspor-Genç· 
ler birliği takımları arasında oldo. 
Birinci d .. vrede Sakaryaspor bir 

gol yaph. ikinci devrenin bitimi· 
ne oa dakika kala gençler birli 

ğinia penaltıdan attığı golle oyun 
beraber bitti . . 

Bu oyunlar için yapılan anlat· 
mada dışardan oyuncu getirmeme 
ğe karar verilmif olduğundan Genç 

ler birliğinin getirdiği iki oyuncu 
hakkında yapılan itiraz Ozerine 
oyunu kazansalar bile gaybetmiş 
sayılacakları oyun başlamadan Örı · 
ce hakem tarafından iençler kap 

taama bildirilmiştir . Bu oyunlar 
halkda çok ilgi uyandırdi . Alanda 
iki bine yakın seyirci vardı . 

Tayyare aleminde yeni 
bir rekor 

Moflkova : 9 (A.A) - Bir Sov
yet uçakcısı bir avcı uçağile 12520 
metre yükselmeğe muvaffak ol 

muştur . -------------------
dilmiyeceği ttmio edilmişir. 

Emlak talepnamesi vermemiş 
bulunan ve mellarıoa tasarruf et· 
mekt' olan vatadaşlarımızıoda 

mahalli memurine muracaatlan tak
dirinde yukridaki hususattan istifa· 
de edecekleri ilave ettirilmiştir. 

Bu emirlerle vatandışlarımızm 
bukuklarrnın muhafazası için aza
mi teminat alınmış bulunuyor. 
Tatbikatta ber hangi bir yolsuz 
luk vaki olurH derhal şikayet e
dilerek bu yolsuı.luk tashih ~tti-

rilec• ktir. 

\.~ '• llltırdığım tamimin r 
~' 'di rkçcye çevrilmi 
~t.a Yorum 

q~ • 

t..,1 dosyalarına Ali 
~~'-dit lrı~an verilen ka · 
l. 'd'l •tın . d d" 

20 ilkteşrin - Pazar 
Genel Nüfus sayımı 

·" l taıı e ıa e e ılece-
~it ._ tre emliklarınm 
• te,1~•11lt leye ihtiyaç 
~, 1

1
n. •dileceği; hu· 

t.L.. e er· . 
L'"'llt1ı 10•n bizim tara· 
~~ lbıı tapu kayd ör 

Bütün soysal yücelikler 
nüfusla başarılır .. 

Başvekalet 

lslatislik Umum Müdiirlıiğü ~ 1çı~•c:il olunacağı, 1 
lburacaat ede ----------------~--------------------------------• 

kes tarafından ucuzca elde edil
mesi için esaslı tedbirler alındı 

___ .... , •>+••4+•u---

Üzüm, incir ve fındık gibi ih- l 

recat maddelerimizin iç pazarlar
da sarfiyatını çoğaltmak surıetile 
fiatlar üzerinde feyiıli tesirler ya 
pılabilm ,. si için ilbaylıklar sınır 
lara içindeki belediyeler, cemiyet, 
şirket ve emsali teşekküllerle halk 
tarafından tercihan istihlak edil 
mesi yolundaki ekonomi bakan
Jığının hazırlamış olduğu tav
siye yazısınm bir sureti ilba)
hğımıza gönderilmiştir . Bunda 
ilbayhklar sımrlar1 içinde cemi· 
yetier şubeleri , mektep , şirket, 
fabrika gibi galebelik bir kitleyi 
ihtiva eden teşekküller ile bütün 
halkımıza bu mabsullarımızdan 
çok yenmesi . bir yurt vazifesi ol-

duğu, büyük şehirlerde ve kasaba
larda çikolata gibi şeyler yerine . 
kısmen de olsa üzüm, incir vr: hn· 
dıkların istihlak edilmesi, üzüm, 
iocir satış kooperatiflerinin içeride 
satışı artırabilmeleri için Hatları 
için Hatları asgari bir hadde in
dirdikleri, birer kiloluk sağlam, 

temiz, Ş f' ffaf kiiğıt torbalar içinde 
bir kiJo üzümün 11-12 ve bir ki 
lo incirin 10 kuruşa indirdikleri 
ve Trabzon, Samsun, Gireson,Or 
du, Çorum , Adana , İçel, Sivas , 
Ankau, İsta ııbul, Konya, Eskişe 
bir, Afyonkarabisar ve Erzuruma 
kooperatifler tarafından birer mik 
dar nümunelik gönderecekleri bil. 
dirilmektedir. 

Mevlananın türbesinde .. 

Bağrı yaralı kamışın feryadiyle vecde 
gelen mevlevilerin döndükleri yer 

Santimetre miirabbaında [ 144] 
ilmek bulunan ipek seccade 

Yazan : Hamdi Akverdi 

-2-
Konya : 9 l Özel l - İki şey, 

bana garip bir vicdan azabı hissi 
verir , Bı.1 iki ıey'io birisi; CSlmUş 
yükıek bir şahsiyetin kitap hali
ne konulmuş tercümei halini ve· 
ya mahrem 11otlır1nı okumak ve 
öteki , eski eserlerin teşhir edil
diği bir binayı gezmektir • 

man bir makbere ! yan yana ıki 
kavuk: Ayni şekilde, aynı boyda. 
Ve üzerlerindt, ikisini birden Ör· 
ten hilyllk, ahun İ§ltmeli bir ör 
tü .. Bu ayni örtüniln altında ya ~ 

tan iki ölünün birisi Mevlana Ce 
Jiletdini Humi, v~ öte1'i, oğlu 
Veled Çelebidir 1 

Biraz geride, b•ıka bir kubbe· 
nin altında başka bir mezar . Bn, 

- Gerisi iiçü11cii sayfada -

--
Mersin: 10 [ Öul } - Mersin 

tarımerleri, aralannda bir toplan
tı yaparak ürünlerinin yüzde dör· 
dllnü Türk Hava kurumuna ver· 
meği üstüolemişlerdir . 

Holandalı uçman 
Ergardın cesedi mem

leketine götürüldü 

Anlcıra : 9 ( A.A ) - Birkaç 
güo önce bir kaza sonucunda ölen 
HolandaJı uçmanın ölüsü bugüa 
törenle hastahaneden uçak alanına 
nakledilmiş ve Holandadan gelen 
bir uçakla memleketine götürül · 
müştür. 

lzmirde deprenmeler 
oldu 

İzmir : 9 (A.A) - İzmirde dün 
biri şiddetli, digerleri hafif dört 
deprenme olmuştur . Hasar yok
tur . 

ltalyan bankası iskon
toyu artırdı 

Roma : 9 (A.A) - İtalyan baa· 
kası iskoto fiatlarını yüzde 4,5 dan 
yüzde 5,5 ğa çıkarmışhr. 

Sovyet Rusyada 
Büyük kanal 1D37 da 

bitecek -·-Moıkova : 9 (A.A) - Moıko
va - Vofga kınalının inıaatı için 
yeniden bir milyar dörtyöz milyon 
ruble tahsisat kabul edilmiotir .. 
1932 yılında başhyan kınalın in
şaah 1937 de bitecektir. 

Bayındırhk bakanımız 
Karaköseye vardı 

Karaköse : 9 (A.A) - Bayın· 
dırlık bakam Ali Çetinkay•. ince· 
lemelerde buluomık üzere bura-
ya gelmiştir. 

Birinciyi yaparken adetA ken· 
dimden utanırım ve ; " aceba bu 
adam, hayatının mabrrmiyetine 
herkesin bu defa nüfuz etmesini 
arzu edermi idi ? . ,, Diye dü 
şünürüm . Eski eserlerin tef· 
bir edildiği bir binayı gezeı ken 
duyduğum vicdan azabının ma-

Havalarımızın egemenliğini koruyacak 
araç, uçaktlr! 

hiyeti daha başkadır : ~ 
Bu eserlerin ruhuna nüfuz 

edememekten, onları layıkiyle 
anlıyamamaktan ve binnetic~ hak· 
larında yanlıa bir büküm vermi§ 
olmaktan korkar1m ! 

Gümüş kapıdan girip türbe
ye doğru yürürken içimde iıde 

böyle bir korku vardı . Size gördük. 
lesimi anlatmak istediğim şu saat
ıa yioc aynı hissin, aynı korku
nun teıiri altındayım • Fakat, 
bir çare düşünüyorum : Objektif 
olmak! hükümlerime sizleri iştirak 

ettirmemek, hükUmlerimde hata var 
sa onu sadece kendime aid kıl

mak ve sonradan bnşkalarının kü
nabını almamak! 

Sağ tarafı takip edelim : Bu 
rası , Sdçuklier tarafından yap
tırılmıı • Çok süslü, fevkalade 
san'atlı kabirler . Ve hemen bü 
tün makbercler orada · Kenarda 
i}k göze çupan, urı jpek ö:tüle· 
re hürüumüı Lir mt'zar : Mevla 
nanın katibi Hüsametdio'ın me 
zarı . Mesnevileri; Mcvlaue söy· 
lemiş, bu adım yazmı§ . İleı le 
yin : Mevlana sUlalesine, « post· 
niıinlcre » aid daha bir çok me· 
zarlar .. Duvarda ; aileıinin " ge
cere ,, sini göstereo bir lavha • 
Nihayet karşınızda, loıluğun ver 
diği bir azımet , ortasrnda, koca-



alya ile Habeşisf an try&rum -·)-
' 

savaşa başlarlarsa 
Uray AdaHJl temldfmi,or 

mu? 
Yukarıdaki kendi ıoruma ken 

dim ceV1p vertceiim. 
Tlmeı' e : Yöre 
I~ ile B•beıiat•n anan· 

dald anlqmızlılı bir ıavaıa var
dail taWitde ae gibi bir durum 
.. ,..ada lrahmca;ını Habeıia· 
taD hakkıada iyi malômab olan 
m lasiliz muharriri Timeı'de ıu 
mltallada bulanmaktedır. 

"Habeıiıtan çok geniı bir 
memlekettir. Meaalaaaı, Alman. 
Ja .es Franaaaın mecmuu kadar 
ıllr. Sıcak ve ç61 tabiatlı ovalar, 
o.dan sonra sarp dağlarla çevril 
miıtir. Bu .. rp d•ğlana ort111n-
dadır ki, deniıden iki bin ile Uç· 
hir metre yOkttekt• ferah ve 
münblt metkezi yayla bulunur. 
Acliababa' dan denize ea yakın 
rol 500 kilometredir, Bu da, Adis· 
ahlba Cibuti yoludur ki, Fransız 
demirJola da buraclaa geçer. Bit 
taW bD 101 İtalyan kataları tara
fmlı. kollanılam.Z . 

İllllyıa ıomıliıiain biricik ve 
pyrikifi limanı olan Mogadisci 
o'du Adhababa,ya kadar me&1fe 
•111 bakııiyle 1,200 kilo metredir 
•• bil hat üzeriade demir yolu da 
yolthlr. Dıl'1k anıiye l'Clmedeta 
evvel, İtalyan kıtaları 400 kilo 
metrelflc bf r çölfl ıeçmek mecbu· 
riyetiadedirler. 

Erltre' den yapılacak bir teca 
Wn muvaffakıyet cama daha f•ı 
laclır. Zira, onda mükemml bir 
U..aa wardır ve Manvva, Eritre' -
• iaerkai olan Aıma'yı ve o
ıadaa Habq ••ıranı kadar bir 
demlr1alu ile bathdar. Azı den ta 
llYJahkiWl oldukça yüksektir. 

S. Hllepte., İtal1aa lntaları 
·wa.._.,e,. kader aıtm• gibi 

.. etalaldara t'lllltıllrıadıa çıkabilir-
• Mam•fl, demiryolanan bittip 

A....._~·ya bd1r 
..... '4alr 780 ldlomeb.._. lli
'•r-Ntn1t1111'. A)nca tepeleri beı 
.. r•mııe 1"4Ukte ola• Semlen 
lll'1MMbl de ı•cm•• ıcas- ıt· 

Hıbeıiıtanıa ıimali garbi ldSıe· 
ıinde de ilerlemek kabildir. Ese·. 
aen o mıntalcıaan lt•lyan eko•o
mik nufuzuoa tabi oldup gerek 
FranH, İogiltere ve lt.lya araıın
cİaİli 1906 anlaımau, gerek İol(İI· 
tere ile lt.lya arasındaki 1925 
anlıım11iyle tanıamııtar. 

Karıılıklı kuvvetler : 
Muhakkak ıurette Eritre"yi 

ıtevkilceyı merkezi ittihaz sure
tiyle baıhyacak bir ıavapa mu· 
vaffıkiyeti karıı k1r1ıya gelecek 
kuvvetlerin mikdarıaa , techiza 
tının iyilıjine ve ıüel kabiliyet 
ve kıymeti bağlıdar . 

İtalyan kuvvetlerinin doğu 
Afrikaıındaki bugiinkü mevcudu 
takriben §undan ibarettir . 

Muvazzaf kıtalar : 
1 - Pelaritana fırka11 15,000 
2- Gavinana ,, 15,000 
3- Sabıuda ,, 15,000 
4- Graa1a110 ,, 15,000 
S- Seferberlikten iiact 8,000 

ki garaizoe ---
68,000 

Faşist Milis kıtaları : 
1- 23 Mart farlca11 12,000 
2- 20 b. T qri a ,, 12,000 
3- 21 NiaaD ,, 12;-000 
4- 3 1. Klnun ., 12,000 
S- Huauei tabar ,, 7,000 

123,000 

Her ıahada oldutu gibi, Ad~ 
na arayı temizlik huau8Qllda da 
eli•den rcleni uirremiJor ve 
ihtiyacı kırtılayıcak kadar da te· 
mizlik işleri kadrosu vardır ·Ve 
ha lcıdro bmün varlığtyle gözl 
mUzDn iioüade durmadan, dinlen· 
meden au ırabalariyle, aDprlintü 
arabalariyle ve ılıpDrgeleıiyle ça 
lıııyor. Bana rafme11t adı temia 
olan Adaaamıı, kirli kalmaktao 
kurtulamıyor. 

O halde, bu kirli kılmanın 
meıullı kimdir? 

Bu aoruaun da cevabıaı yiae 
kendim bir tele k.elime ile vere 
ceiim: 

- Htpimiz ...... 
Evet hepimiz Adanımızan kir

lenmeaine ıı veya ço iıtirik edi 
yor uz: 

A) Bir cıgara ııımaritini veya 
boplmıı bir cigara paketini c•d· 
d~ye atmakta biç bir mahzur gör
meyiz. 

8) Mevaime göre blUUn mey
veleriq kıbuklaranı ıokağ• fırla 
tırı~. 

C) Lüzumsuz bir kitıdı bu
ruıturur penceremizden dııuı 

sa vururuz. 
E) Bir balqdt, bir çmaaın 

suyunu lırapemı•~aOn.- dö"me 
nio bir bata olacatını dü"Unmy;z, 

D) Umumi belalar dururken 
köte bıtl•rmı kir letmelden ldmte 

Bu mikdarı , 4,000 kiplik bizi menedemez. 
tayyne lcav•etl , y•rdımcı kıhılar F) Yerlere tlkBrmeyi gayet 
ve huıoai kıtalara Eritre'de bir aa- tıbtt buluruz. 

keri fubat trıkil edil•ı oldapa. Btiliaa: B•t. birk9iÇ ta• 
dıa milcclar1 tam bilhlmemelde yasdıjım bu lrneklerdea herkes 
beraber 12,000 kitililr 1uli ae· kendi he••-- y&zlwtcelİD~ bul 
kerl.,i , ve a.ihayet Haziraa bıı mıktl zorluk çtkmez. 
larıada çifçi olar•k yollaıı ıilah Madem ki hepimizin ittiraki1· 
altıada rfbi teleklci olaaan 25,000 le Kdanımız kirleniyor: Jİae he-
lciıiyi da ilive etmek lizım ıalir pimizia i1tiraki1la JUrdumma 
ki , yeniden bi~ bir aevldy.t yıp- bu piılikten kuttarmalr. lizımdır. 
mua clahi , ltaly•am bugla Af- Buaaa için dec haıllli ve1a umu· 
rikıcla 164,000 kitilik bir k•••eti mi bfltüa mfle11e1elerimizi• ıef· 
oldufu aalııılır . leri, iıyarları elbirliii yaparak 

Glga, Habeılıtana aaııl hü Hıbetiıtana ıellnce , lmpara. ıeniı bir tekilde propaganda .. 
ctlln t!dtlJlli'f torlak kijıt üzerinde bir mil,OD duvar afiıleri, müsamereler, kon-

ıBldla ba cotrlfi wla1'1aıa kitilik bir orduya maliktir • Fa· feferan1larl• vakit ge.çirmeden 
de pte harbi iliwe edilirse, kat beıyüz blD laattl iiçyüzbia ld · aava11 ftçmek lizımdır. 
,.,1ayı ele pçirehilmek için fiden fazla uker toplıyama1acag. lrtenoğlu 

Is bir ordanua rıllarca utr•t tahmin oluaıbilir • Umumi bir ____ ...,. ________ _ l-- llma geldiji takdir oluaur. aeferberliktea ıonıa HabqlileıiD ııdıknrllr' ,.._.ela ti•ali prlrt 
(ile fimdilik İtalya için labil AduadaJd orduau Jlz ili JÜZJİr•i çöllerinde .. kin Danakil'ler gibi 

'·-•-dir. bia ldtilikti . Bunlardan çok •• 0 d•ecede walqidirler ~d , banlar· 
•s. •azırette İtalyanın kartı bir kımn lmpar1toroa •e diier dan hiç bir taraf i•tifade aı ...... 

..... aç yol vardı.. feodal baıkınlırın lzel btalarıaa FaHt , ı•• aautmam•k. lillm 
1 - Habeflilerle varuımayı menıupturlar. lmparatoron Hı11a gelir ki, Hıbeşieta11 , f~edal bir 

'llfatd• am11lıra llnleı~ıek. ala1ını geliace • bu aley bet bin meml.tettir. Nıııl ortaçai At 
2 Daha iyi aurette ıartlırtaı kiıilikdr · rupa .. nda baroalana .. dakatia• 

bhaJ ıtdrmek ~ve imtiyazlar a· ltalyaa ordoıanaa techiutı emniyet edilemez . 
.ek içia, ite bir aflel hareket mükemmeldir . Mühim mikdırda Herkes Haile Sehllie'nt. im· 

• Utla•ls. tanklara , tar1arelere • ağlr ve pırıtorhık tıhtına olan hakkını 
3 lagilizlerla, çok daha ufak laafif makineli tüfeaklere , hafif tanımalatıdar . Meaelik'in toruaa •m•, lrık'ta ve Kürdiataada topça1a ve aaireye maliktir . Ha· olup çok paç rııta impnatorlak 

'811Mllara riai, Babqliler isyan beılıtaaın ise aacalr yaram düzine tabı ... çıka• ve bupn 39 yaıın · 
emec1·11 lrıdar ••1abat teallm O· tıyy.reıi •ardır ki , boalaran da da olduğu balde Gıra Mulıtl dağ 

caya kadar onlan tıyyare ku• ancak bir kısmı faal bir haldedir. larında mabpaı olarak biti yııı 
wJleriyle bırpalımak. Habeı orduıunua taaldarı , bil· dıjı ıl1leaea Uji Yatu'yu de•i-

Hareket propama olarak ilk yDk topl~r! yoktur • Atır hafif ren yine m"•elilc kıza imparato· 
iki ilatlmal ele alıadıjı takdirde tDfeaklera ıae azdır · riçe Zıadito adına ıeoelen:e nl· 
ha 8çüncll vaziyet her zımaa için Orduların aBel kıymetlerinin y ıbet J•ptılltan eonractır ki Haile 
•iimldlme de meaafelerin uzıklatı takdiri çok IÜ\.&tir · Babeılıler • SelMıe imp•atorlak talatın~ g"~· 

cotrafl vaziyetin rftçlökleri • llarpcu ve f~al b!r ulustur. Mıaar· mittir , 
,Wle tamamen muvaffak o· .hlırı, Dervıılcrı ve nihaJ~t 1896 T amamea emaiJet edilMDi1e• 

_... da ltalyanlırı ~~i16p etmqlenllr. cek YHlyette iki viliJet vardır ki, 
Biıl8ci ibtimal en kolay olan F a~at ?una da ılave etmek lhım memleketie anıbatlın ıibi telek ki 

·-----·r. Ç&nkl Babeıliler çal ovı · ıelar kı • Adaıda İtalyanlar fena oluoıWlir • Bunlardan bidıi Erit-
..... in•ekten çelcinmektedirler. kamaada. edil8!İfler~i ·Ayni sa renia 1aaındaki Tiıro, dijeri , 
F•t ha da ltalyıaın ııaır garaİ· maada mıkdır ıtib•rıle çok rlk· Somali CIYatanda ltuluaan ve ize 
-•erıad• dalma bfly&k mikdtrdı sek bir ordu ile lcarııl .. mıılardı. rinde• Cibuti demiryolu repo 
ilk• 1Halndarma11nı icab . ettirir. Habeılıtan mattahlt mi ? Harrır' dır . Tirro , elkiden Ha· 

Enaea bu 1olda yıpacatı bir Ba meael•ia baılca bir alllUftl b•t al•unun rlatıade Menelik'ia 
leJiı de laer iıtikamette lrlrlı dıhı vardır ki , o da çolc in-ti- 1eri• rakibi r9'i talelcki oluaan 

llaiikltr. Ukia ltalyıalar epeyce dir. Acaba mütecavize kırp Ha· Tigro kralı Yuhanın alaladınclaa 
_..aatlanberf, ltal,aa Somılw•ı befiata• •lttelait bir cephe ala· r•nç ve h1ria Raı Slam tanfm • 
111181ın Yuba ve ve Sebebli ir- cık mı ? Vakıa Amh•raılar , hl- d• iclar• edil•ektadir • Siom , 

larıaın meabalanna dofra kim ıürdlllderi memleket allalf.. ıo nevi nlil.eıdendir ki , impara-
eaals ve oraa.ra pamak akmels ıiıWI ancak üçte birini teeldl et- tor tarıfındaa naıMdilmemiı j 

-. .... beılemilledirler. mektektedir • Diler arklara p- fakac kabul adillbek meebudyetia. 
lıfbıı deml1"J0l111a11 bittfll, 1 H.-cıe bular, r• Gılla'lar gffil de buluaul19U1&., • Harrar:'a p· 

Çekoslovakyalı 
meslekdaflar 

DUn fabrilla ve mUe• 
SllMINİ gezdjler. --
Ôteygün alrıım treniyle iz. 

mirden ıebrimir.e Çekoalovak,alt 
iki gazeteci arkad•t gelmi§tir. 

Bunlardan biri, Preğdr laer
gDa çıkan ve günde yetmifiki bin 
nusbı S•tılan " arodni Orvoboz
ni,, gazetesinin mubarrirlui•den 
"Oldricb Spinlca,, ve 6telci de JİDe 
Prağda, sabah akı•m glınde iki 
kerre ve 50-70 bin nuıha çıka· 
ran "Pravo Lidu" razetr muhar 
rirleriadea "Adolf Radil,, dir. 

Bu iki gazeteci Çekoalovak· 
yanın mtrkezi olan Prağdan çıkı· 
rak Viyaaı, Budapdtte, BeJgrad, 
Sofya, lstanbuln oğrıyarık An 
karaya gelmitler ve orada iki glla 
kıldılitan ıtonıı lzmire: ve on.dan 
da doğruca ıebrimize ıelmiıler· 
dir~ 

Gaae&ecilar haradan M•.taı 
Antaly, AfyonKarahisar ve Ulu
kıtla üzerinden Kıyaeri, Sivas, 
Sımaun yoluyle ADkaraya gide· 
cekler ve orada dört gün kaldık 
tan ıonra İıtanbul, Bükreı yoluyle 
Prıia döneceklerdir. 

Gazetecilerin geziıiDde• mak. 
ıat, Türki7e hakkında inceleme· 
ler Jıpmık ve gazeteleriyle ma
kaleler yazmak tar. 

Gazeteciler, Belediye taHfıD 
dan kendilerine talaaia edilea oto
mobille dün fabrika •e müe11e
aeleri ıezmiılerdir. Bugün de pa
muk tarlılarına, tohum lıJib iata1· 
yonana ıidertk incelemelerde 
bulunacıldardar • 

Gazetecfler d&a ljleden aonra 
Ba•ımevimize de relerek arkadıı· 
lanmızJı bir mllcldet görGımilt• 
lerdir. 

ilmsafr ve tasarruf 

Cemiyeti idare heyett 
istifa etti · 

-·-
Şehrimi• iktiıat ' ve ta11rruf 

cemiyeti baıkana ıulb h•kimlerin· 
dea Bldi Okan ve üyelerinden 
lıbanaa m..._.e~Cent ve 
çifçi lımail Bmdar •flu -i§lerinia 
çoklutundan dolayı bu ödevle 
riafttl c;ekümiıfleıdb . 

Şarbayımız geldi 

Bir aydanberi iziali olarak Bil· 
r&cek 1aylaıında bulunmakta olan 
ıarbayımızıTorhan Beıibr ıeh· 
rimize clBnmftı ve ödevine bıtf a· 
mııtır. 

Ba1ın Saılavımaa Esma Nay 
mıo, Ankaradaa §ehrimize gel
miıtir • 

Tecim ve EndOstrl 
Odası Başkanı 

lzieli olarak latnbola gitmiı 
olaa ıehrimiz Tecim ve Endültri 
Odua Baıkaoı izzet, ötey ıt ceki 
trenle ıebrimize döamüıtür • 

Çekilme 
Kalekapu Maliye ıubeıi ta

hakkuk ıubeai kitibi Haklu, ifİ•· 
den çekilmiıtir • 

lince , imparator yekıDlarda ora· 
ya ıiderek V•IİJi adetmit ve onun 
1erlne en emia obrak balduiu 
.-.ı ...... birini ı.~ ...... 
tir • 

1 

Ucaklarımız • 
25 eı<IOlda •ehrimlza.

gellyor 

Yurdaever Ad1Dalılar tarafın 
dan ahnp orduya araıagan edile• 
dört numaralı Adaaa uçaiile yine 
Milli menıucat fabrikası sahipleri 
tarafındın alınarak orduya arma
iaa edilen uçak, 25 eylulda ıeh
rimize gelecek ve o glln uçak ala· 
aandı büyük törenle adları lcona
caiLtır. 

Tar1m odasında 
toplanh 

-·· 
Tarimerlerimiz düa iiileden 

aoara yine Tarım odaaında saylav 
Tevfik de hazır bulunduğu halde 
bir toplantı 1apmı1 ve ldevJ•nd 
pamutu üzeriade ıeç vakta kadar 
görDtmltlerdir. 

Odavlanna&Gn Vff~ di 

Dotem ve çocuk: bal:....,i 
ebeleriadea Hldiye. vo. hemıirıe· 
lerlndea NaciJe•i• giirllleo lü· 
dm üzerine ••ilılc ve aoıyaJ. ba
lcanhiıacı ldevledne ıoa veril
miıtir • 

Fende bir ,attı 
tutuldu 

Şık«vet yapmaktan ıa~ln Ef.
Hüeeyio otlu Osmaorn jandarma 
ca yıpll~a eıb ar.1h ......... · 
da Feke clatlarıad• yakalaliıaıale 
adliy.,. teri&clijr İlte'-,.tıilati 
İlbaylıp f:>iltiirilmiftir • 

ırmakta boğ.ulanlar 
çelıallJOr 

Tabaklar klıünde amelelik 
eden Mut ilçeıinio ıldaob lrö
ylinden HBteyin oğla Rımııa11 
yıkanmak tızere girdiği Seyhan 
ırmapda boiulmoı ve cuedi 
sular ar111nda gaybolmuıtar • 

Craed aranmıldinlır . 

Maratta mantane 
buOdarlnı 

Marafh ltaı,..ttaa getiril...: 
Mentane buğdaylara çifçiler tara· 
fıadn çop betenitmektedir. 

Bunlu yerli buidayluımız
dan dıha fu.la ilrlin vcrdiii içia 
hır HDe r.kimi aaınlmaldeclv • 

Açık teşekkiJr 
Dört aydaoberi bütiin vücudunu 

kablayan bir Felo yüiinden kımıl
damıyacak bir hale gelen ~e ölü 
gibi yatan üç yaııodaki oğlum 
Yılmazan hastalığını büyük bir sa· 
dakatle teşhis Vd tedaviaile çocuğu 
hu &1J1klı halinden kurtaran ve 
eden Bakımevi çocuk mütehauıaı 
dC'ktor Bay Bahaeddin Yengino 
sonsuz minnet ve şükranlarımı su-
narım • Yeni han yanında 

5827 Bakkal 

Fehmi 

Ylllyat ~imi lllCtlmlllinden: 
lcıdiye-mahallesinde Kalağzade 

fabrikuı kat11sııda Hususi idare
nin malı bulunan ( 102) metre mu
rabbaı arsa1• havi bit hap kerpiç
ten yapılmış (150) lira muhammen 
bedelli hanenin mülkiyeti pefio pa · 
ra Te açılr arttrmı ile satıh#&"' 01-
karılmııtır. 

nasın·-• i bu ı•ç• fi 

i Ecs i.tekli olanların 17-9-935 
aala günü saat onda yüzde yedi 
buçuk pey tkçalaril'l daimi encü
mene müracaatlara.5788 

l<t-4-8-12 

Yentcefllf 
Seyhan 



('fftrk.SılkiQ 

Mevlananın türbesinde Mersindeki Türkofis 
- Birinci say{ adan artan -

te 1o,,n.,nun •y•k ucunda cereıerden giren ış k her şeyi silip ı Hinterlandımızın çıkat malların 
(~tın Ülema Bahaetdin götürmiiş! ( Kudum ) Jer, ( Ney ) ı• k•J A 1 b ") 1-

1 

, - 628 ) İD mezarı ! ler, ( daire ) ler, ( Halile ) ler, bir yer 1 teş 1 at BITa ag ıyamaa: 
-..,'."

1 duruşunda bir husu· kemence ve bir lcemao .• Ayinin or- k ) Jd ık t kb 
t • Ufki değil, amudi bir kestrasını teşkil eden bu musiki 0 8 yca e en Ç ar. 8C8 r 

, L~ ' V t halk; yUzlerce sene dletleri bir cam çerçeve içinde,birer 
• 

" 111 h'l' b~ ı ır nasıl zaruri bir Buğa Yılanı gibi çöreklenmiş bin 
' ot Y6ıünden o bale geti- Dirlik kocaman üç tesbihin yanı 
~ b~' hu ( dikine mezar ) başında duruyor. 

1
' efsane yamamış : Simahaneyi bırakalım ve mev-

~ Ceıatcddini Rumi ( 604 levihanenin Selçukiler tarafından 
91 fazilet alanında , yapılmış kısmında küçük bir odaya 

-ı... ~tıltını ,, Jikabı veril doğru yürüyelim. Ve, buraya gir-
~el •bı1101 kat kat g~çmiı. medPn önce, ıol taraftaki duvardd 
~ td Çelebi de bab11ıoa asıh değerli seccadelerin, dünyada 
a.h tl]id olarak yetişmiş • bir eşi bulunmıyan on sanatlı ve 
'-f u''ddin Veled; felsefrsi en değerlisini göstereyim : 
~ ~· dünyıya ün salmış o Bu; lsfıhnnda örülmüş ipek bir 
lıa... 1' 0iul ve öyle bir lo· seccade. MevlAnanın annesinin çe · 
....... Pte k d' . . h 

en ısının emen hizindeymiş ve zamanında lran 
il ~İr Yere defnedilince, şahlarından biri tarafrndl\n hediye 
._ frlıne, yüksekliğine bOr· edilmiş . Santimetre murabbaıoda 
-~larandan doğrulmuı ·· ( 144) ilmek olan bir seccade!Renk-
! Ple lllezar böyle dik Jerin ve motiflerin ahengi fevka-
•faa. lAdel Göznuru ve elemeğinin bir 
~ e ... Fakat; ilim ve şaheseri ı , 

~ ... ~!i hUrmeti aalatan gü· Küçük od" r ın en karakteristik 
~ uol ! 

liıı. eşyası; ortada bulunan ve üç dört 
' oğlu ile koyun ı d · teneke suyu alabılecek kadar bü· 

' 1, ·irdan gördli& · yük olan-Buhurdanlık biçiminde-
, Si,.11 

kubbenin altında kocaman bir kap 1 Bu kap, Baha· 
"ı)io t; bu kubbenin içia dırhaoa aitmiş. gel zaman, gii za· 
~t~ ' san'atı, Selçuk ru man mevlAoaya hediye edilmiş ve 
~iiadea doğan hüner· nihayet mevleviler onu ( Nisan 
•e~•ki ahengi ' yalnız tası ) adı ile kullanmışlar:Bu kabı 
: t ile ifade etmek İ•· ilk Nisan yağmurunun sularile 

-.....~ ·~kaıı .. d ' ~~ • e · doldururlıır ve, içinde düaJar ya-
~ llıa IDezarsam s.atıo- zıh küçük taslarla-Ayinde- bu 
~ "'•ltb küçük bir mer- sudan içerlermiş. 
ili, '• İtlenmiı g&müıten (Nisan tası ) nın üzeri, baştan 

o:••diven · Mevlana ••ğ· aşağı, kakma arabeskler, resimler, 
---·-- '1o basamalclanaa ha- yazılar ve düalarJa örtülü. Ağzında, 

"-l•Çirıniı. Kendisi öl, ayni şekilde ıüslü bir kapak. Ka · 
-.:• bu merdiven; ou.a peğm tepesinde Lir kut var . Bu 

.,-•·-. ~ eıeriai de-vam etti- kuş ( Devlet kuşu ) imiş 1.. Ne ya· 
~ hliyok bir ehem- lan söyleyim, ILuşa ; hasretle, be· 
~) de : Mevleviler ; ( gü· yecanla baktım ve içimden : 

tde dikleri bu merdive· - Ne olur, dedim, bir gün gel-
lll •ler , oraya yilzleriai ... "rb,.it se de başıma konsa 1 
'1ıa ı .. Bunu bilhaasa ; dıkkatle bak-
•. ' ~o a dönerek, de-

Türkofiıin Mersin şübesi ken · 
di bölgesi içinde ofis haıkaalığın
dan almış olduğu direktifler ve 
yasa üzerinde çahımalarına devam 
etmektedir , 

Bu çah§m&ların en önemli kol . 
farından birisini!de koopentifleş 
me hareketleri lctkil Mmektedir. 
Bu alanda öğrenebildiğimiz hare 
ketleri yazıyoruz : 

Silifke ürünleri 
Silifkede bir ihracat 11tıı ko 

operatifi teşkil edilmek üzere 
eaaalı ad101lar atılmıştır . 

Bu kooperatif kendi binter· 
landını ttşkil eden Gülnar , Mut 
ve bavalisindeki milıtabıillerlel 
do~rudan doğruy.- münaaebet 
teıkil edecek ve bu bavıliain iı· 
tibaalitını dıı piyaaalara deierli 
bir ıurette aatmağa çahoıcaktar . 
Bu bavalinin haılıca mıhsulitı 
palamut , çım sakızı , üı.üm , 
hububat ve zehiredir . 

Niğde elmaları 
Niğde de elma ve yaw meyve 

üzerine bir Htıı koopt!ratifi te
meli atılmııtır • Bu kooperatif 
Türkofiein verdiği . direktifle üret· 
meaJer ara11nda bir teşkilat vll · 
cwle getirecektir . 

Bu yıl yeni tipdeki ambalaj· 
larla dıı memleketlere ihraç edi 
lecek elmalar , muayye~ tiplere 
ayrılmak ıuretiyle etandııdiıe 
edilectktir . Binaenaleyh Nığde 
elmaları dı§ memleketlere gider· 
ken hem mükemmel ambalajlar 
ve hem de .muayyen cesamette 
h11ırlanan mallar halinde gitmit 
olac~khr , Şimdiden Suriye , Fi
liıtin , Mııır ve Fransa için ter
tibat alınmıı ve Filiıtioe aumuae 
ıönderilmeğe baılaomııtır . .... ( S h tığım ve ( Devlet kuşu ) nun ka· 

, 1tna •ne ) ye gire· 
k bL nallarının ucu ile kuyruğunun Pamuk çık' !llb dl, U •eaia •it.ada, -

) •. ,
1
'
1
1i oeniı bı"r kııım .. kopmuş olduğunu gördüğüm,yani; A 

"" • dana pamuk müst•bıilleri 
~amııın feryadı bir kere konduktıtn sonra artık 

tele 1 ·ı . tekrar uçmasının mümkün olamı- satı§ kooperatifi ' yeni bir durum 
b mev evı erıa da te§kilitanı ,kuvvetleadirmi§tir . 

f\ Yer 1 Me•"Laue-•a yacağını anladığ .m zaman eyiden B ""n ..am .. u kooperatif bu yal mubte · 
~~hlar deniade ya· isteJim I · lif piyasalara mal sevk etmek için 

ile bu Simahane • • • tertibat almalctadu . 
. bir d ~hıned Paıa yap· Mevl!nenın tarbesini terkeder· Kooperatifia sevk edeceği 
~ 6t '1cYllzlerce sene ön· keo, zihnim, yine bir mukayese mallor standard pamuklar olup 
'1l t!° değerli Uşak ha· yolunda çalıııyordu Şark lüksünün, kendine mabıuı marka ve alime· 
ltt:~fta duvatd•, Dçün· ıark servet ve ihtişamının parlak 1 ti farika ile damgalanacak balya• 'i ?~ao 1205 de Mev- bir nümunesi olan bu türbeyi;mah- larla gidecektir . 
ıt ( • ıçıa örülmO§ bir zeninde ( Jao Jak Rusu ) ların, 1 Şimdiye kadar ihmal edilmek· 
li..". ''ltldi .. ~ o mezarı or- ( Volter ) lerin, ( L avazye ) lenin... te olan bu tarzdaki ıevkiyahn adı 

~ 'dilaıı:11 Ilı mit tarafından Ebedi hatu asını taşıyan«Panteono 1 grçea kooperatifce ilk defa olank 
~'; ~ ,01andır • ) Bu la mukayese ediyorum : temin edilmesi ~emleket için 

~'"'et b a at ve bilbı11a Bu türbede ; felsefesi asırlarca iyi ıonuçlar verecek bir hareket 
ı..·~ll •kımından fevkal · bütün bir Şark Alemi düşünüşünün sayılmaktadır . 

mah.ttillerinden biri de canlı b ay-
vanlardır. 

ve 
ur ta 

Bunlardan Tavuk, Balık 
bunların mahsülleri olan yum 
ve konserve Balıklar Akdeniz 
bili memleketlerde mühim m 
tarda İltihiak edilmektedir. 

sa-
ik· 

ıin· Ofisin t~şelıbüsleıiyle Mer 
den ve Mersine yıkın olao Si 
ve Karataş Dalyanlarından tut 
yüzbinlerce kilo balığın hu 
kaplar içeriıinde Fılistine sev 
dilmesi için icap eden teşebb 

lifke 
ulan 
su si 
ke· 
ÜS 

lere girişilmittir. 
Be· . oce 

Mersinin ba11 ilgıli ve yurd 
ver tecimenleri ba iıi gereğı 

hııarmak için"' lazım olan vea 
temin edectklerini ofise söz 

aiti 
ver· 

mişlerdir. 

Fi-
k ve 

Aldğımız malumata göre, 
listin, kendine Jaı.am olan bah 
deniz mahslllleriai Bağda ttan 
tedarik: etmektedir. 

kın Ba§'dada nazaran daha ya 
bir müstahaıl mıntıka olan M 
sinden taze balık ıeykedile 
mesi için ortada hiç bir se 

er 
me· 
bep 

yoktur. 
akil Bu bir tctkilit ve hususi n 

itidir ki, TOrkofis de bu ub 
hazırlamağa çalışmaktadır. 

ahı 

alil· Yukarıdk yazdığımız m 
matı v.eriıken müilabaillerim 
ttcimlerimize çok mühim bir 
siyede bulunmak isteriz. 

~~ 
tav-

Ofis teıkilatıaln bütün ga yrel 
lan ve meaaiıiyle elde edilmekte o 

bu sonuçları görilp de müıtabııl 
va teeimenlerimizia anormal .kar
lar peıinde .koım-;.ıııı dopu de 
ğildir. 

Birçok fedakirlıltlar la elde 
ediiea yeoi mahreçleri kuvvetle 
tutmak için buralara şimdilik 
ıermayeıine bile mal göndermek 
icap eder. ÇOokü memleketimi
zin hakikaten çok nefiı olaa ma~ 
ıiUletİ yeni alıcı memlck~llerde, ra· 
kip müıtıbaıl memleket malları 
yanında tutabilmt,k içia gayet 
dikkatlı bir: surette arztdilmeye 
muhtaçhr . 

Ambalaj, tiplere, temiz ma 
haller bu Htİfla müe11ir olduğa 
kadar fiyatlar da müeısirdir. Bu 
ıt:brpten dolayı mllıtabe 1 ve te
cimlerimiıin mütcyakluz bulana· 
cakleran1 umarız. 

Ofi~, müıtabııl ve tecimlerimi· 
ze bu alanda efektif yardimlar 
yapmakta olduğundan her işte 

oraya bıı vurulm11ının muvafık 
olacağını da bu mllnHehetle bildi· t~-.ı.' Calip dede tarafın· 1 ) "'-•dh· . mihve-rini teşkil e.tmiş , (vücut ) Canlı hayvan çıkah 

'-• L ıyeaı de, çcrçe· meselesi hakkındaki telakkileri gar-
1 

M 1 k k f 1 _ Yenı' Mersı'a -
• 111•11na k ı em e etimizin ço eyiz i 

( _ onu muı · bin en tanınmış fılozofları üzerinde ..,......,....,....l""'!""'!!!.......,.~_,,.....,,---z:~!!"!""""""""""!---~~ıı~-""'-~!!!!:'!!!"~~!!!"I!!"-

ririz. 

. ~ en inkdr ed lmez tesirleri yapmış j' 

); 
01~ ~ullan Selimin büyük bir Türk filozofu ve - mes- yapı lmış makberesinde ; De altın 1 Adana Sulh 1 hukuk Mahkemesinden 

~,. b dinü. dünyaya nevisi divanıkebiri ile -- büyük bir işlemeli bir örtü, ne bir haç, ne bir Adana lnhisarlM ıdnresi vekili 
hft lc~:::;uu~J!~i~d:n Türk şairi yatıyor . tek kelime! Sadece bir mcızarıo ön 1 avukat Cemol Erginin tütün fabri-

l ._,db· Panteon'do ; 1789 inkıldbınm tarafında, içerden fırlamış hissin~ kası harmancısı lbrahim aleyhine 
d ıye ! eskiden; 

'- ,:,,,••rılabilmek için beşiğini çatmıt ve ideolojisini ha- veren bir kol.. Elinde meşale tu- açtı~ı alacak davasının Adana 
J e ib · zırlamış, sanat ve felsefeye yeni tuyor 1 sulh l inci hukuk mahkemesinde 

L tt? tıy•ç varmı§... ufukl ıu açmış mütefıekkirler, ilı'm· 1 k d d d 11 il Me' !Ananın türbesinden; gözle· yapı mo ta olan oruşmaam a mü -
6"İıı d de yeni bir devir yaratmıı Alimler ·1eaaleyh lb ahı"m namına "ıkarılan ' •) 

1 
uvarlarınJa bir riniz eşyaoın,renklerin, yaldızların u r v tll e,: tıvhalar .. Bunlar yattyor ' tahammül edilemez bir teuevvüü davetiye, mahalli ikameti meçhul 

L ~ ." .. •aı~da dönen mev- Tür bede, her adımda ; gümüş, olduğu şer hile biUl tebliğ iade edil-
'\...,,...:., göZilne çarpabi· altın, inci , ipek ; burada eıyanın ile bürülmüş, dikkatınız bu tuntana Jiğinden , ilAnen tebliğat ifasına 

" "ar it· kıymf'ti ( 10,000) ler<len aşağı düş- ortaetnda < mana ) Y1 bulup çıka· mahkemece karar vt3rilmekle, du-
'- ı , io&anı,sa_ müyor . ramıyacak ve onun üzerinde işliye ruşma günü olan 11 - 10 935 ta-

~~~~ hic b' Pantwnun tozlu mahaenine , miyecek kadar dağılmış olduğu rihine müeadif cuma ğünü saat 9 
~.,... • ır şew ifade et- h d k ı..? ıııı\lın J g.. ·· bi k d d ~·ı l k b' aı e çı anınız. buçukt~ mahkemeye gelmesi veya 
"1 • dt öyle mutena bir umuş r apı ao eeı , çıp e ır 

\ Ye du'·ı;ı.·· d.. .. merdivenden inersiniz ! Merdiveni Paoteo.n'dan; süktloun, sadeli- bir vekil göndermesi lüzumu ilAn 
~ . -sun uruyor: ~ "1i' solundaki duvarda göreceğiniz bü ğin ve bilbaııaa &ev.uuun miiümar olunur .5829 

ha.. dek··'" haü dar " yük bir vazoyu oraya süs irin ko-~y u d ~ diyen artırdığı bir düşünme ihıi. 
•e ne nalei zar!,, nulmuş zannetmemelisiniz: içinde, ' <lah yocı ile ayrılırsıuız. 

t Qı a dokuz scnd ( Gambelto ) nm külü var 1 Loş 
\~~•n:~cut olan Ayin mahzendı>; barındırdıkları • ruh • Ve bu, zannederim • doğA ila 

~.._ ~ ilden ıon bir ların eserleri kadar sade, fakat ma- batı arasındaki farktır ! · 

, •rnıı 1 Sanki , pen- nala mezarlar .. Rusonun tahtadan Homdl Akverdl 

~-Paranı/-....... 

1 
Boş yere harcama ve har
cwacaluan yerli mah al 1 
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B M 1 1 • ana arsası uam~ e erı 

PXMuk ve 1 
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En 1 En çol az Satılan Mikdar 

. ~ - K. s. K • s. Kilp 
·-
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ıc:r 

Piyasa parlaj!"t •• 
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. 
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Yerli 2,62,!l 3,30 1 ı .. . - . .. 
Meotane 1 

" Arpa . 
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Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 7,25 

. 
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' 
UN .... Salih 625 
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Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
10 / 9 / 1935 lı B~lı;taın~ · alıowutır. 
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Yazlıll sinemada 
Daima en güzel fılmleri gösteren ve bu vesile ile kıymetli mü<ia -

vimleı·inin be,fü zevklerini tatmin etaıeğe çalışan Adanamııın yegAne 

eğlence yeri olan sinemamızda ünlü ve hüyAk rejisör ( Geza Voo &.l· 

vary ) nin vücudo. getirdiği ve ( Jaque Cııtelnine vo Lüsiene Barcut ) 

gibi ili kıymetli Frans z !rti~ti tarafından temsil edilen ııefis bir film, 

Saadet ya:vuı 
Bu akşamdan itibaren gösterilmeğe başlanacaktır . Çok güzel manın· 

ralıır ve nefis şarkılarla süslenmiş olan bu eser mevsimin en iyi film

lerinden birisi olarak kalacaktır. Fraps1zca sözlüdür. 

gP-lecek film : 
EdcarJ Ailen Poe'nin meşhur romanı bütün dünyada binlerce s'-tıl 

mış büyük bir eser ( ~rg Sokağı Cinayeti ) tüyler ürpertici bir mev· 

zuda fevlcA14de heyecanlı lılm. 

yakında : 
Çok güzel bir Alman filmi 

f1811ç -.ı.ıır kaltlaa 
5822 
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Seyhan defterdarll· 
lından: 

Metre: 9636 
hektar: 12 
Muhammdn kiymeti : 420 
.Cinai : ~tarlar 
Köyü : Dabaklar 
Hududu : Doğuıu Oötü bucak 

lraba7er ıihilini ayiran Nehri yat.a-
1t•garben tarauln Abdü1&et.tar ve
ıeeeleri tarlesmı ayiran nehir ya
taAı ıimalen kismen nehrin cenuba 
dOtra geldiği mecra ve kısmen ağzi 
41elik köyiinden mansur tarlasını 
a71ran nehir yatağı cenübel! göl 
llacak ye uzun kulak mevkilerini 
:4Jll'BD nehir yatağı . 

Beher arıın : 240 kuruı : 40 
Cinai: arsa 
k6Jil : Mermerlir mahallesi 
Doğulu makineci ağup haneai 

.. D ılmdl Fatma ve Hatice ve Mu
Mt\in lndlei ağıa iken şimdi Buru 
ftlltlan boyraıı ekmekçi Omer 
wr818leri kıbleıi tariki haz ile cev
lill 

1 Metre : 200 hektar : 80 
Dyi: Pıytamu 
lududu: yaaari tariki has arkası .. 

191111• aeye alt mağaze yemini li Aoğlu 
l»raWmı verile fesbane ceheıl du
,.. Te İbrahim hanelerile hazineytt 
~ mqterek eola ve tariki haı 

Beher arşın : 100 
Kant: 30 
(inli: Arsa 
KGyü: Mermerli 
Hududu: Sağı Dağlı oğlu vere· 

leleri ve sahibi senedin cümle ka· 
pamda hakkı müruru olmak su
•tile ve cümle kapııı erkaaı Ağla 
eepheai ıarikıhaı 

BYlek Dö. Lira 
2 37 8 

Qaıf : Bağ yeri 
Köyl : Yilanlı 
Hududu: Şarkan dere garben ta
·ım pmalen Acem oğlu ve tur· 

180• Diyap cenuben Bekir 
Dö: 1 ı 
Ura: 10 
0-i : Bal yeri 
l6yi: Yılanlı 

u: Şarkan tarikilm gar-
•• QIWaa Mabut cenubeı 

Beher dönümü : 8 
Cinsi: Tula 

611· laeirlik 
Hududu: Doğusu Ahmet ve Sü 

lepıaa batısı iıbu tarladan ifrazen 
German oğlu tulaaı poyrazı ve 

leai TarildAm. 
ulanıa 3 de 2 hisıesi 

1066 bi11e itibarile 186066 his

~' 
Artın: aoC>O 
MuhanımeB : 350 
Cinsi : Arsa Çiflik damı 
Mevkii: döşeme mahallesi 
Hududu : Tarikihas ve şümen

düfer ve Kör Aasan ile herğeleci 
lsmall ve Mahmut 

Arıın : 25 
Muhammen: 6 
Arsa 
Cinsi : Bağyeri 
Mevkii : yılanlı 
Aududu : Vasil ve dere ve Ay-

,eve Mennt 
Arım: 12 
Muhammen: 4 
Cinsi : Tarla 
Mevkii : Kireç ocaıı 
gududu: Şarkan halvacı Ser
g•rben çulha hiçir ıimalen 
trya Kigork cenuben Haçatur 
Pika 

Ar .. : 43 
Muhammen: 4 
Qnsi: Tarla 
Köyü : Kireçooatı 

Satılık evler 
Ad11nanın ortasında, çarşı ve hüktlmet kona~na yakın, portakal ve 

limonlu bahçesi, ahur ve müştemilAtı ile birisi beş oda, bir hel4 , bir: 
hamam ve mutfaktan ibaret bahçeli ve tulumbalı; 

Diğeri yukarıda dört oda, bir büyük sofa, hamam, hel4 ve mutfağı. 
Aşağı katta dört oda, bir salon, dört yüz metrelik portJkal ve: limon 

ve sair ağaçları bulunan bahçe. 
Ayrı ayn ve yahut ikisi birden satılıktır. 
lsti1enlerin Rmrazı Zühreviye hastanesi idare memuru Raşide ve ya

hut Ankarada Yeniıehirde Niğde apartumanında doktor; ftemziye baı 
vurmaları lAztmdır. C. • 1-3 

Yitik mühür 
M_ührümü yitirdim . Bir zata 

kefaletimden baıka borcum yok· 
tor .5825 Baki Hamam ura-

mında oturan tersi 
Rabla 

Doktor Ali Hıkmet 

ilin 
Numara: 29 
Adananın Ocık mahallesinden 

avukat Hüsnü ile Yegen zade miU· 
lis Talibe izafeten inAs masası ıin
diği avokat İzzetin müıaan m~ta
aarrıf bulundukları Adananın Sofu 
bahçe mahallesinde kAin 300 arıın 
murabbaı heaabile 172 metro mu-

- ,'"' ..... 

-·. 

T~Q.KiYE 

~ t.IRAAT. 
BANK~I 

~ 

. 
·~ ,: < Ş'. . 

.DAoA • 
BiRiKTiRE~ -. 

... . 

RA~T i;Db 
... 

• « 

' - . -
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Yaz Gezisinden dönmüftür.Pazır
dan bqka her giin haatalırını 
kabul ve tedaviye baılamııtır. 

rahbaıodaki sağı Niyazi solu yol --------------------
arkaıı kebapçı HaAan önü yol ile 

Adree: Kayalı bağ - Seyhan 
caddesi . No: 81 5775 

11-15 

Hududu : 
Şarkan gülekci Hiçir zevcesi 

Sara şimalen Bandiryan Kigork 
garben lst•nbullu Kiragoı kızı Ak
sabet Haçator kizı Pika 

Arlın : 8 
Muhammen: 4 
Cinsi : Tarla 
Köyü : Kireçocağı 
Hududu : 
Şarkan Şeyh Mehmet garben 

Bedrus oğlu dikran şimalen Şeyh 
Mehmet cenuben Aksabet Loisyon 

Arşın : 7,5 

has 

Muhlmmen: 4 
Cinıi : Tarla 
Köyü : Kfrgçocağı 
Sahip senet tarlaları ve tariki 

Arşın : 15 
Muhammen : 4 
Cinai : Tarla 
Köyü : Kireçocağı 
Hududu: 
Tarlaları· Kigork ve Boğ us ve 

Hacl Manuk • sahip senet 
Yukarıda mevki mikdan ve hu

dudu yazılı gayri menkullerin mül
kiyeti bugünden itibaren on beı 
gün müddetle artırmağa çıkarıl

mı§tır • Talip olanların ihale günü 
olan 23 , 9 , 935 Pazartesi günü 
saat on ılbda milli ımllk idaresin
deki satış komisyonuna mflracaat
lan ilin olunur • 

5828 
11-15-19 24 

çevrili ve tapunun Teırinievvel 933 
tarih ve 18 nnmar&1ında kayıtlı 

hanenin 0&ıfı teırinievvel 339 def
terinin 177 numarasında Yegen 
zade Talibin ve diğer msfı da 935 
defterinin 50 nıımara11nda avukat 
Hüsnünün olduğu ve Talibin hi11e
ıinin hazine alaca~odan dolayı 
29-12-927 tarih ve 6861-2381 
numaralı tezkire ile mahcuz bulun
duğu ve tapunun 4 temmuz 935 
tarih ve 1142-946 numaralı oe· 
vahi müzPkkereıinden ve sözü ge
çen hanenin tapuda yazılı hudut. 
ları olup halen içinde kerpiçten 
mamul bir göz odayı f&mil bulu· 
nan •rsanın hali hazır hudutları
nm da ıarkan ıimalen yol ceouben 
kebapçı Haean ve garben Niyazi 
iken timdi doktor Baki olan bıı 
gayri menkulüo şimdiki vaziyetine 
göre hissedarlar ııraıında taksimi 
kabil olmadığından ıöyuun izalesi 
ıuretile ve açık artırma yolile 
satılarak bedeli meblin şü • 
rekA beyninde taksimine · dair 11dır 
elan karar üzerine tarihi i'lndan 
itibaren bir ayın ıonu olan 1 1-
10-35 cuma günü Adana belediye 
mezat salonuada birinci artırması 
yapılacağından ücreti dellaliye ah· 
cıya ait olmak üzere talip olanla. 
rın yüzde yedi buçuk pey akçala
rını hamilen belediye mezat 1110-

nuoda dellal Hanefi oıvuıa müra 
caetları lüzumu ilAn olunur.5826 

Kaçakçılar 
vatan hainidir ........ _. ................. .;r, 

Ceyhan beladlyaslnln açık eksiltme ı------·----------
11an1 : ı 

Bel11diyemiz=n Ceyhanda istas
yon caddesinin o+ooo-0+ 435 
kilometresi arasında yaptıracağı 
2678 lira 68 kurut b~deli keşifli 
2170 metre murabbaı ıoıa tamir 
ve inşası on bet gün müddetle açık 
eksiltmeye kooulmuıtur. Silindirin 
iş yerinde ihznı v~ su ihtiyacının 
temini belediyeye ait olup s1ir şe· 
raiti anlamak istiy&nler , her gün 
fen iıleri büromuza müracaat ede· 
bilirler. 

Kati ihale 20-9-935 cuma 
günü saat 16 da yapılacağından 
isteklilerin evvelce şosa inşa etmiş 
olduğuna dair nalia müdürlüğün-
den musaddak bir ehliyet vesikası 
ve ticaret odası kayıt makbuzu 
ibraz eylemeleri şarttır . istenilen 
evsııfı haiz isteklileriır vesııikı ve 
yüzde yedi buçuk pey akçalarile 
birlikte ihale gününde Ceyhan he· 
lediye salonunda haz·r bulunma-
ları .5802 5-8-11-14 

Satılık • 
pıyano 

Brar Frausıı markalı iyi hal
de bulunan bir piyano S'ltılıktır. 
lıtiyenlerin eski adı Alman fab
rikası ıJay Ruzani'ye müracaat 

ÇUtellaa llapb 
açddl. 

- 1 fl 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kuın 8 

ları s ğrılarıne mu.ztaripseniz va kıt geçirmeden Çifte 
kaplıcasına koşunuz. ıı.ifa ~..-it• 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit. ekzemalara ... 

Çifte han kaplıcasına ·:.Jtt ~ 
.... J~ 

~adiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek döolll 0~ 
ne kadar fonnen kabili izah değilse de senelerce gebe~~
kadınların 15- 20 günlük banyodrın sonra hamile kııl 
müştür. 

Çifte han koplıcasınıtı 
Radyo aktifitesi dünyadrı mevcut bütün::kaı-lıoalardşD 

sektir • 

Çiftehan kaphcasınd• 
Misafirlerimizin her dürlii ihtiyaçları düşünülerek )ok ~ 

· · azioOSd. fi,! miz yemek yapılmaktııdır. Furuou, bnkkahyesı, g 
beri vardı r. Fiatlar çok ucuzdur. 

firen Ucretleri yarı Yltrıya tenzilatlıd1'' ı etsinler .5809 5 - 6 1 
yitikmühür '-----------------

Tatbik mührümü kaybettim. Ye 
niıini kazdırdım eskisinin hükmü 
olmadığını ilin ·ederim.5824 

Havutlu buoaA-ında Ahmet 
oğlu maldl 

Eggup 


