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Düşman uçaklarıom tehdidi al

tıodadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 
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Fransız Başbakanı diyevi 
8qfbakan; konseyin son yapacağı teşebbüste de 
'1111/ar sosyetesinin üyesi ve ltalyan dostu sıfatile 
6devimi yapmaya azmetmiş bulunuyorum ; dedi . 

il.beş imparatoru rad~oda bir söylev vererek; 
~lllda her türlü tecaviize karşı koyacağını söyledi 

-1) .. 
~°' 8 

: 12,(A A)- Samu 
,_l>IQ •• 1 . d k ı · t• 

11 b soy evın e t~ ı 

l •ın rtııddelt!rin yeoi-
lı. 

111 '1 h1ı1ldnııılıı t .. b dkat ,,, 
~• rnesel~si "Jurnale 

I~ ."' 
14

Lavoro F o1ç at·,, 
'• t Qf a · ah ıd a b ıylı 
ır 'le t • ı 3 i f J lı 1 u : '< 

~ı · ı 
lı~,'' .Ya: 12 (A.A)-Müı 

~i . kıtaatıua mensup 
t~~t §ı Vapurla Cihuıiye 
~ ttrn ·şleıdir . 

''• ""t() 'e: 12 (A.A) -B ı 
~I Planın beşler komi 
ı" tsnasıod.t y;tpıl .. n 
~, e 

-.Ilı lısına dayanarak 

~"•~sı.t tarzıhal bul 
tt-· lalı komiteyi me· 
'-~ 'ttir . 

''•r 1 ttfa, u uslar sosyetesi 
~"da memnuniyet· 

'''tılaomışhr . 

.•re : 12 (A A) ·- Be§ler 

'll·~Qlava111t tanahal hak
~ ~ onıitedea istediği ra -
~ tafa tebliğ edilecek ve 

'-a telclifini teakil ede-
~· l' 

L~OrJa esasını 1930 tarihli 
:r~, "el~sini teşkil edeceği 
.. ~. ••1iioıes11illuiuia tekli 

l•Ya hazır olacağı zan
~ •dir. 

t ~ ~ : 13 (A.A) - Asamb
~~ nlrü toplantısında La 
:~ :~1" uluslar soıyetesi
\ b duğunu söylemiı; İn 

Ilı"" •kanının söylevinin İn· 
~~1~iitterek güv~n sistemi· 

tt111ee~l•rt bağlı kaldığını 
hfı~~den dolayı memnu 

. lrnıiş ve ciemiştir ki: 
ıt IQ 8() 
·"'la) n yapacağı teşeb· 
~., "-l•r soıyettSİbin aza· 

Habeş - İtalya anlaşma:lıfjull bir hirlti kola raımyan uluslar 
sosyetesinin son genel loplanlısuıdcı n biri . 

Roma : 13 (AA) Lavalın s<ıs· Hıbeşistanın bu muhtıray~ 
yete misakına sıda~ti ile dost· cevap vertceğini ve Ce.ne~redelu 
luklarma sadakatını teklif husu Habeş delegeler beyetı bar ulus· 
sundakı gayreti burada takdir lar sosyetesi tahkikat k~miıy?nu-
bulmaktadır . nun teşkilini istemek içın talımat 

Bununla beraber söylevin İtıl aldığını bildirmiştir . 
yanın noktai nazarını değiştirmek İmparator memleketinin Ce· 
te olduğu ve İtalyanın çizmiş ol- n~vredeki bak ve adalete uygun 
doğu yolu iakip edeceği bildiril bir anlaşma temenni ettiğini ve fa. 
mektedir . kat icabederse her türlü tecavüze 

Loodra : 13 f(A .A) - Resmi karşı koyaca~ıoı söyliyerek söıle-
çevenler Lavalın söylevinden m"m ,ini bitirmiştir . 
nuniyet beyab etmektedirler . Kahire : 13 (A .A) - Mısır ga 

Halen her türlü uzlaştırma Ü· ztteleri Ahukire yeni tipten üç 
midinin Lav.lıo Cenevrede ger·: yüz uçağın geldiğioi J•zmakta · 
çekleştirdiği birlik sayesinde da- dırlar . 

hı ziyade kuvvetleneceği ehf'm- Londrı : 13 (A.A) - Siyıeal 
miyetle kaydedilmektedir . bazı Jııpon guruplarının Habeşi~-

Cenevre : 13 (A.A) - Beşler tana yard m etmek için bir ctmi· 
komitesi pazaretesinden öncı! top- yet teşkil ettikleri Tokyodan bil 
lanmıyaC'aktır · dirilmektedir . 

Roına : 13 (A.A) - " Stt'f• 
--------·------~---ni ,, ajansı bıldiriyor : Büyük uçak yarışları 

~-.;ra dost11 ufatile vazife· 

: tııf ~ ' aıoıetmi~ bulunuyo ı 
.t ~'-if 
J' ,ı... e derindir . Fıkat 

"Havas" ajansı İtalyanın tecim 
içio borçları moıatoıyom ilan ede 
ceği hakkında « Deyli Telgraf. 
tan » aldığı bir haberi neşrf tmiş

Sovyetler birlıği Ç"Şitli sistem 
deki uçakların mukavemet ve sür· 
atlerioi denemak için eylôl 5 de 
büyük bir hava yarışı tertip et 
mittir . 

'Qu" 
~ aunu sanmıyorum . 

~ .. ~ h?-itesinde Habeşis. 
~ttı, l iikiiınranisini muha -

Gıa l ~~Y•yı tatmin ede 
l e lıfleri tetkik edi· 

· ''~ ~~·•ı· 
tı' ·~•il ~ b,ı çerçevesi bul· 

l)tU
1 ~ ~ -~ • İo*iltere ile ara

;:ı ; .~!ltl•zlık yoktur . 
"-i UQQ Fransanın ta
)''•iYeriae getirmekten 
· •nı söyliyerek bitir-

tir . 
Bu haber tabrikiamiz v~ etas 

sızdır . 
Lor.dra : 13 (A AJ - Adisı. 

babadan " Reuter 11 e bildiıili -
yor. 

Habtş imparatoru hu akşam . 
radyoda Avrupa için Fransızca o· 
)arak bir söylev vı~rmiş ve bu söy. 
levde Ual ual hadisesi hakem 
komisyonanun hükmünü hatırlat 
tıktao ionra İtalyan mulıtırasın· 
d~ki ittilıamları protesto ederek 
yalan olduğunu söylemiştir . 

~eŞrin 1935 Pazar günü ~ 
~I~ 
t''rn"tnernurları sayım kontrol memurları, bu işle 
~~ bı orunlar, büyük ve küçük iş\ arlar, sayıma 
~tı~k ~liıı yurldaşlar ve yurlda oturan yabııncı-
~ <>devle yükiimlüdürler: 
t 6· 
~eksik, ne bir fazla 
t~ 1 

lı \ısunun sayısını doğru çıkarmak .. 
Başvekalet 

İslalislik Umum Miidıirhii}ii 

Bu yarııa, h•vada hiç inmeden 
"n az otuz saat durabilrct"k olau 
büyük ve kuv~etli uçaklar iştir~k. 
edecek tayyare tiplerinin liıtrsı1.ı 
20 ağusıosda lıazızlamış bulunu· 
yordu. Bu listeye gö·e yarışa 17 
sistemde çeşitli tayYareler gire· 
ceklerdir. 

Hava trenleri 
Türkiyerıin Ankara Hava ku

şuna mensup sekiz Türk geuci, 
Sovyetler Kosekbel llÇBk okula· 
sında okunnıektadır. · 

Son zamanlarda buolar bi' 
motorin tayyaıe ıJ e. 7 planördtn 
ınürekep hava tı enleriyle ç eşıtli 
talimler yepmaktadırlar. 

Bir motorlu tayyarenin iki ka· 
nadına ild7er ve arkasına üç mo 
torsuz tayyare takılmak sureıiyle 

ter tip olunan bu hava kafılesi mo 
torlu tayyarenin yardımiyle 500 
600 metroya yükseldikten sonra 
çtşitii hareketler yakmakta vP. 
40 50 dakika sürco bu uçuştan 
sonra İnoloı suz tayyaıtlerin brr 
biri havada ayrılarak tek bıış1a· 

rına Ç.t şitli manevralar y<tpmakt,\· 
dıı lar. 

Türk ger.çleri bu talimlerde 
büyük başaı ılar göster wektedir· 
lt-r. 

Tarih kurulu 
Üyeleri turuva harabe

lerinde incalemel'!r 
yapacaklar 

...,o_ 
Çanakkale : 13 (A.A) - Ku

rulundan 16 kişilik bir beyt t yan
lırında trakya genel ispekteri İl · 

b•y olduğu halda buraya gelmiş
tir. H .. y?t Kamal atatük yerini zi
yaretten som Turuva harabelerin
de araşhrm11lar yapacaktır. 

Trabzunda 
Fındık satışı ~devam 

ediyor 
- ·-<.i-(te--

Trabzon 13 : (A A) Ta'lm 
bakani yanındaki işyarl.ırı incele· 
meler •çin ilçeler~ gönderilmi~tir. 

Tı al zon: 13 (A.A)- Bugün iirlü 
ciı. s fındık!aıdao 27 bio kılo fın
dık ıH>tılmıştır. 

Bir ay içinde 

Kayseri fabrikaları açılıyor. 
Y ann açılacak olan bu fabrika yurdumu

zun en büyük dokuma kombinasıdır • 
------~·------

Fabrika yılda yirmibeş bin balya 
Pamuk yogaltacaktır. 

Ankara: 13 (A.A) - Eylu ün 
16 ınc- ı günü büyük törenle açıla 
cak o 1an Kayıeri pamuklu kom 
bi n ası brş serı elik sanayi proğr a

mı mucibince kurulacak dö· t pa
muklu fabrikanın bi•incisi v" en 
bü , üğüdür. 

~'abrika ıo 33 hin iği ve bin 
!h· ksen t~ıgabı vardır. Senelik 
imalat yek fi ıu 30 miı1 on metre 
k F pot bezi olaca Is tır. 

Fabrikanın yılda saıft cleceği 
pamuk mikdan bet milyoo kilo· 
dur. 

Fabııkada çalışıcak amele 

Konuklarımız 

mikdarı ise iki elcip uğurunde ge
celi güodüz1ü ikibin alt ıyüz kiıi· 

dir 

Fabtikaııın işgal ettiği sah• 
mütderrik hinalarla beraber rlli 
bin metre nıurabbaıdır. 

Fabrika kalfrsıoı ve ameJesiqİ 
yetfştirmek içio; dokuma ibti&H 
mehebi vardır. 

Bu mektrp, ayni zamanda k11 · 
rulacak diğer fabrikalara da mü
tahassıs dokumacı y~titlirecektir. 

Fabrikanın memurin evleri, ayrı · 

ca mrktebi ve ıpor teşk ılitı da 
vaıdır 

izler : -
Uray dispanserine 677 Ş h . . d b" .. k 1 hasta baş vurdu 8 r1mız e ~r gu~ . 8 • 

( G<'nç konuklara ) 

Anadolu izleri 
_... dılar, Kayser1ye gıttıler 

G · ç eo ağustos ayı içiode uray 
dispansl'rioe 677 hasta baş Vt..r· 
muş, bunlardan 507 h•stanıo re 
çeteleri bedava yapılar~k ilaçlara 
vt!ıilmiş ve 170 hasta memleket 
bastabaneıine yatırılarak tedavi 
edilmişlerdir. 

Yine bu ay içinde 30 acue 
memleketlerine gönderilmi , 577 

çiçek ve 81 tifo aşısı yapılmııtır. 

Bu ayın içerisinde 112 öliim, 
60 doğum olmuş, 25 ölü uray he
sabına gömülmüş 20 çıftin nikah
ları kıyılmı§ ve 477 köpek öldü 
rülmüştür. 

Araf ık ebeler tarafıodıo do
ğuıtulupta oraya haber veıilme
yen doğumlar bu yekiioun içinde 
drğ. Jdir. 

Tarımerlerimiz 
Bukünkü ekspresle 
Kayseriya gidiyorlar 

Yarın Keyıeride açılacak olan 
d~kuma fabrikasının açılma töre 
Dinde bııluomek üzere sümerbank 

Genel direktörü tarafındıo çağ
nlao tarım odası , koopratif iiye
lerioden ve tanınmış Tarımerler 
den seçilen onbeş kişilirk kurul 
bugünkü eksprule Kayseriye gi. 
decek ve S•lı güoünD §ebıımıze 
döntceklerdir. 

Sıtma kursları 
Derslere yarin sabah 

başlanıyor 
Her yıl olduğu gibi bu yılda 

şehrimizde Sıtma ve trahum kura 
ları açılması sağlık ve sosyal 

yardim bakaohğınca onanmış 
olduğundan derslere yarın ıabıh 
lı-yinsaat dokuzdan itibaren sıtma 
enistüsUnde başlanıcıktır. 

Bir buçuk ay sürecek olan bu 
kurslara i}Je,deo yirmi iki sivil ve 
yirwi yedi ıüel do"tor deum e
decektir. Bu doktorJarın hemen bü 

yük bir kıımı şehrimize gelmiş tir. 

Dersler .' sağlık ve soysal ba 
kanlığı suma mücade'esi Geneleos 
pektö Ü doktor Ekrem lok, Aydın 
sıtma mücad"lesi başkanı doktor 
Rü~tü, trahom mücadele Baıkanı 
doktor uri ve enstitü direktörü 
Sa bit tarafiadaa veriltcektir. 

Anadoluda inceleme gezisine 
çıkmıf olan onbeş kişilik üoivn
Piteli bir grubun şehrimiz~ gel 
dıkler;ni yazmıştık ·Bu talebeler, 
Halk evimizin yanlarına verdiği 
g~nçlerimiz tcnaf·ndan Fabrikala
rı, bahçeleri kanara ve şehrin gö · 
rü ~ ebilecek yerl\!rİ gez JirHmiıter 
ve akş•m treniyle Kayseriye grt 
mişlerdir. 

----------·----------~ Londra mektubu 

İngilterede gezinti işi 
-- --

Yakın çoğlara değin büyük BL 
ritanya başka illere gdre genel 
bakımdan b ir gezinci otağı sayıl

mıyordu . 
lngilt .... reye ,,gJenmek için gel"n 

gezicilerc.len artık trcimer gibı özel 
iş kovalı ya olar geliyorc.l u. 

Son yıllarda lngilterenin seğlık 
ve eglenti gereçlerini get.Jlemek 
için çok işler ynpıhlı . D;,!niz aşırı 

ıllerden dahn çok gezinciler gelmeğe 
boşlndı . Ve g erçekten adaların 
güzelliğine, yeni arıncıoıı, ( konfö 
rüne ) erteği kurçnklarma ve da
ha başka gönül oçan vıırlıklarıoa 

tanakaldılar . 
Dört yıldnnber1 adım a,Jım iller

den bu ilginin 935 yılında bir kat 
daha genişleyip bu yılın en iyi ge 
zin çağı olduğunu göstereceği 
umuluyor. 

FransaJan, Belçikodun pasaport 
( geçit çek ) gerekliği olmadan 
yetkül ( hafta ) dolaşımı yapmnğa 
golımlerden başka Temmuz ayın 

dıı lngiltereye 7,337 iş evi ve 543b2 
nyJak gezinci gelmiştir. 

Bu, geçen yılılokinden rn,891 
artıktır . 

Amerika gezicileri saysında 

3358,Fransanınkinc.le 2000 artıklık 
vnrdır . 

Bunun para bakımından memle
ktjt için ne demek olıluğunu bir 
uzman Taymis gazetı>sinde yaz
mıştır. 

Bu yazıdan anlaşıldığına göre 
Deniz aşırı geziacilerin lngıltereye 
25,573,000 lngiJiz lirası para ge
tirmişlerdir . 

lngiltorenin bir yıllık yünlü 
llokuma çıkalı 28,846,000 ve kö 

mür satışı 31,854,000 olduğuna ba
kınca sı>yyah celbinden gelen asığın 

ölçüsü ortaya çıkar. Hunun için 
1ngihercde ( Gezinti işi ) ne de bü

yük önem verllmeğe batlamıştır .. 

Bu ıssız yollana tozlu utkun. 
da kağnı gıcırtıları hıçkırıldı biı 

r.lem ıarkısıdır . 
Bir yavuz erin kanile sulanan 

bu çorak tarlada 1 yeni yılın 6rü. 
nüne belki çııpulcu kuşların yemi 
te yetmez .. l:Fakat aesulı eller , 
sabın ve toprak bavalisinin alın 
terile yuğrulaa bir ihtirBB çiçtji 
HDJlır . 

Tabiatın çılgın bave.lere ••
pıldığı karakıı ortasında bodUI' 
köy bacal•rındın yOlıcaelea duman 
cana kıyaa fırt.na kamçılurna A· 
nadoluda tliten rubun ılak ve u · 
mutlu izidir· 

Bir meltem gibi daima esen 
gurbrt kokusunu gönlOnde duy• 
duya Anadolu yollarına dtişen, 

dinlendiği bir söiüt gölıesinde 
ruhunu emellerin beyec.uı, ihtira 
11 titretir . 

Y unu• bu ülkenin tohumu, ~ 
bao türkOleri bu ruban abenıi· 
dir . Tekiuıiz, karanlık geceler· 
de esaretin matemi görünen köy· 
ler ıultanların saray ve Yemen , 
arhğıdır · 

Diyorlar ki, Anadolu yolcu
su 22 11at içerisinde dört mevsiı 
d~ğiıtirir . Duyduğunuz yOrek 
çupıntaıım kısa gOnlerin endite 
si değilse ; bugün tarihin vira· 
nrsi ve faziletin mumu ıöamti! 
türbesine merhamet duygusudur. 

Kuzularla birlikte bllyByea 
Anadolu çocukları, gözlerile se· 
vinç, çıplak ayalclarile kalpte sı · 
zıdır . 

Günetle birlıkte kırlara dü· 
şen eli tırpaoh kızların sevda tüı 
killeri bir ötüdü andırır : Aylf'· 
aia derdine Emi11eain civiltili se 
ıi te1elli olur . 

K.vuruk kuru yüzü, duru b• 
kıılara ve alıca kıllar bftrlmlt 
g6ğıiyle şu fani ihtiyar; aeffet, te· 
vekkül, metanet, fazilet ve mer
hamettir . O.ıun her uzvu Ana 
dolu akıamlarmıa alaca karan 
hiında pırıl pırıl yınaa •teı bö
cekleri gibi kut881 duygularla ya· 
r.ıp söoer . 

Kan .. Anadoluda damardan 
ruba varan bir çıiır buldu • 

İşte mukaddet ateş ... 
Anadoluda Peygamber aaaeı 

Meryem değil; Ayşeler, fatm4'lar·, 
Aaıdoluda Peygamber Mo111 

rleğil; ünlü Türk çocukları .. Ulu 
Türk ataları ! ... 

Tarık And 



Habeşistanın ekonomik 
durumu .. Şehir Duyukları 

tırmanı' 

1 •••••••• 

... ı.kribea 5,5 ile 10 

.. ....-el• bulunaa H•b•· 
, 980,000 kilometrelik me · 
•tbi1eıiyle Almınr•d•• 

,..... bü1lktür . Bunan 
ltlrlai - doja Kuı.y ve do 

....... , • -·" ' IUIUZ çöller 
atepler tefkil eder • rhir ve 

a etraf ındıki vadilerde 
-=-- ••tce) ildim ııt·ak, rahp 

riya ııtmalıdır , buralarda 
1 mikcı.rft ltropik •ebıtat 
• Deniz HVİJeıiodea pek 

ylbek ol••J•• yani 2300 
•NY• kadar olan yerlerd~ her 
il ceatap yemifleri , kahve , 

, •t.e maaar , dara ve bana 
-.. Wr çok habab.t nevileri 

DMa mateclil ve hatti basen 
.a.a •1•1laltum , bilbuea 
J klemmcla mlkemmel otlak 

.......... ıilai , barala11 ay 
.._... Mb&e Ye ha'-ubat ye

. .., ma.itlir. Babrıiı 
.... li bir kıımıada ve bil· 

...,.,_fa tarafıada bir yılda iki 
•ablal alıDır • Çok iptidai 

•kilde olan tarım ancak mem 
eti• ihd1acını karııla1abilecek 
bndtir ·:Mamafıh m~mle
ipadeki ildlıl&kiıa •labtten 
...... ,.._. le&iu•I 

Deri ve pöıteki 7,1 7,4 4,9 7,9 
Balmu1111u 0,3 0,3 0,3 0,4 
T•hmini kaymet milyon Sterlinı 
he.bile: 

ithalat 1,8 0,8 - 1,0 0,9 -1,0 
8 - 0,9. 

ı1a11eat t,3 o,9- ı,ı o,n -ı,o 
7 - 0,8. 

Bu beaıbl göre Habetiıtanın 
genel d11 teeimi , Anupa memle
ketleri içiade en küçllk dıı ttci· 
mine malik olu Aroav11tlukdaa 
pek fazla delildir . 1tal1a Hıbe 
ıiat•••• dıt tecimU.de , Japonya, 
b81ük Britaoya , Hindiıtan ve 

Birletik Amerıka devletleriae ker
t• , çok laemılı bir rol oynamak· 
tadır . 

Sav8f •a11ıfluı•m ne ıaret· 
le tedarik edildiğiai tahmia et 
mek , olclukca ıüçdlr. M•mafih 
baaun e111 itibarile mevcut ver· 
gi ibti1atla11aa bığlı oldatu iddia 
edilebilir • Devlet plirinin yiik 
Hk Mtllallk •erıilerine , ihracat 
ve lthallt relimlerİlle , arazi ver· 
tiıine ve 1934 yıhndanberi de 
ı•hti veıfi1e da1andıjıaa gire 
buoun pek fada bir mikdır tuta· 
cat• zanaedilmektedir . Dııan· 
dan eatın a11nan •Yit malzeme 
ıiain idea meal için , h ıricden 
&la.ç para almaya imlrin olma 
depadu , ancak , yavaı yavaı 

Narinciye ağaçları 
Krlzomfalos kurtlari

le sava,a devam 
ediliyor • 

Tanm dayreıince ıebrimiz 
babçe1eriodeki aninciye ağ•çla· 
nada bulunan krizomfalos kurtle 
riy1e ıavaıı lnemle devam olun 
melıtadır . Bu ayın seliıindea 
on üçüncü ı&oli akıamına .. kadar 
,ebrimiz bahçeler inde 8404 ağaç 

illçlıamııtu , 

Bir düzeltme 
Dtlnkü aayımızda lokanta ıı • 

•ıflan•ı y•zdığımız ııradı Irmak 
kenarındaki Yıldız ve Seybıa 
parklan lolcıntılara yanlıılakla 
üçüacft ıınıf diye yazılmııtır . 

Boalınn her ikiti de birinci 
aıınıf d11 lar . 

Ekmek f .atları arttı 
Ur1y ucUmeaioce yapılın 

inceleme ıonundı ekmekle.in 
beher kiloıuaa onu para ek yapıl 
mııhr . Baaa ı&re dftaden itibı· 
rea birinci ekmeğin lciloau aelciz 
•e jlri•ci ekmetin kiloau yedi ku 
r111 oo parada• aablm•i• bııl•o · 
mııtar. ~- kalaveain büyük bir kı•ı 

edilir . Bu ilahcat milaları 
,.u.r• 200.000 ai bulmak-

ıoplanaa ihracat tatarlar1 ve mem· Pamuk fiatları dU,tU 
lekıtba stmilı mevcuda garanti 

ıaı •ıliyetinde blyük tar · 
..ı.- iatibeal eclilea kabve , 
.... Obati lim••ı Bseri.d•n ldt- Amerika 4evletlerioe , 

lk S.ita•J•Y• , lapanyaya ve 
ıra ihraç edilditi gibi 

lllraftarıada bl1lk elaaluda 
lr.t•djnı , Yabp bir ıurette 

" ~ lcaJa.veai ,,. de Sa· 
-atı.t.ri&Ar • Çedaer, Tip, 

... Mc.rAllllllMMıtda.••Zwaia6-
lllllll!lıt.c11...-..-:iıil• , .... ıs t 

dokalara .e~p ola• Jepoa 
•• '-1J•al.ı. ,_,,. de Japon· 

_.tw ~ plhi•ı . ıim 
..._ .talaekk9k ttmiı ele-

.. ~ .. endiiatri allDla 

olarak sltterilmektedir . 
Her ne kadar b11aon ae mik· 

dara bılii olac•t• kıtdirilmiyor · 
uda , ilk ev~el devlet bınkaıının 
1934 yıh sonunda S,9 milyon ola
r1k bildirdiii ı&müı meycudu 
mevzaubıha olıcajı zanaediliyor. 
Buda klfi ıelmedip tekdirde 
kralın özel aer.vetble müracaat 
olaaabilirki , bn ..,etle elclı edi
lecek mllulatın kıy•ıflni timdi· 
dea tala•ln dmık &içtir • 

Bir kaç güodenberi y8kıelen 
pamuk fiatları d8a birdenbire 
d&ımDı ve borHda kilosu 42,5-
43 karuı ar11ındı aahlmıthr . 

Bir furuncu cezalandırıldı 

Oobir ker~ para cezaıiJle ~•· 
zalaad1n1dıtı halde yine tartıaı 
eksik ekmek 11tmakta devam et· 
tiji ılrllea ekmekci Tevfık ojlu 
Ahmet urey ençflmeaiace eHI lira 
pıra c•ıaaiyle c~zalaadır1lmııtır. 

Ceıhan t•rbeyı 

C•yban prbap Sılillattia Se· 
pici , dü• .. 1tıl.leyın tebıimize 
relmit ve ak .. m üzeri Ceyldu 
d1Haürt6r. ,eti , ancall kö1lerd._ 

Ma"'I clok••• itleriae 
!llW!lll' tr.l••tw • Soe yıllarda 

-!1191~ c:iY ..... bı"'8tereD 

Yerli halkı• takib ettili eko 
no•i aaalleriaia ıeril'ii , if'k6 
meli• •• bilhı• •~Uırla IOll 
zacaanlua kadar yaba.-cılara br 
ı• gleterdildtri bir .Jn d.._a· 
bk , meMleket lçiade- ekoe•ik 
baı~tm ba derteede yavaı inki· 
ı•f etmealnia beılaca amillıd• · 
dı•dir . S6dıo •• Keara tibi IKız Hseal dlrektörlUğU 

lltri W.••11 tam .. 
..,.-.cbi idareleria eliedHlr • 

ae7tla 1•ia , 1aba• , hı••..119.a ,. bin fabli•• 
eü aJt1acla) kD• 

• ba maddeleri• 
olMkce ual•ııur • Soa 

,._lnk ... f eden 
_..... Thaı j611 etıafm 

....... ı.rıa ker-.lerW if· 
....... trJlır. 

olan mW..e.,.der , 

-·~-~ .ıtmcla ........ 
.... Adi•baba demir yoijy 

,. ..... Dijer rollara 
~ b ... ada ıeugia 

11,.deıiad• s ..... siren 
ailiD. ... ,,_ ..... . 

Bert ... ""1f _..... 
,_.,,o1a "J&.., .. ua,.tle· 
-~Hr8J&,W..Jservaa yol 
.... _.,,__..,., ILwıcaa 

............. 6'Ml .... ,. 
Ollllm )olarak te.lttt 

kem .. memleketlere •abhil Ha· 
befilt••• dıı teciml 1905 1ılt0· 
dan 1930 1ılma kader aae)Ü 
yk'de 76 Dbbetinde art_..aar • 
At•I• tabakalaruı • tab a. 
altına Jhamaı kabileleri• urat 
ı'8adırclı çok •I• cıMata sibi 
atlfoı mlkdar1 ela hiç detifme 
mekte , laaUI MIİltmıktedir . 

Memlelsclia tıbit 1ervelleri • 
Avrapalllarıa yardl8İ1l~ çok 
baylk ialdıaf kıbili,eti ıötter 
mektedir . Fakat Bıbefiat•n, 

Avrupeldırıa oralarda J•r .... rek 
koloniler ricade !ıetirmem .. eJ. 
ftlitli bir meml~ket clelildir • 
Mewcat bn..ı.ra ıöıe , bir JI• 

baaeı &ep11k 11tın ı1arak yer leı 
... • Bunu aıurı itibare alm•· 
bk bile , AYJupahlaria ildim 
ba1rı•ndan rıpma11 için elYe 
ritli olan 2000 veya 3000 metre 
rlk•kli1i9deki kı1tmlar , tll•~• 
oldalrça kalıbahkt11 . Şu bılde 
•emlekcdlİ ilerideki kıymeti , 
bam madde ve maden lıtill1ell · 
tının ırtırılmeııada •e eodlttrl 

DIŞ TECIMI mıddrleri içia mllait bir ılriim 
196 19St ım 19!5 alanı laaliai alabllmeıladedir. 

1000 t. laefabile Topr•i•• bönyeel •• .. ..._., 
~it 58,5 32,7 34,3 28,1 t• madealer, inlrııaf yol.-da la 

21,0 12,8 13,3 9,5 kip edılecek ciheti keadilitiuden 
.,..~• 61' 6,6 8,2 7,0 tayin ı....._.ı. 

.......... 0,'1 3,3 S,-7 3,4. Bilh .... p-.ak "ıtir•le, 
e huz • U 2,8 2,8 2.~i'. elyedıd ve 900 ilt 1000 metre 

2,d 12 t,O ~ı ,..._.klljtıde, ••map ._.t 
ı•ractt 21,5 Z'/JJ 26,1 23 a.ı..tı1• &o~.a~ J,.. ıaıa 

• ~.6 ıs.s 20,0 1~6 •• • " pact. ,. J 

Şe.lırimis ktz Aıleli direktör· 
llttlae ataodıtrnı yezdığımız Şa· 
hap Nazminin ıtanma buyruğu 
Bakanl.ktın kültür dlrektörlDtüne 
bilclirilmiftir. 

llnmaktadır. Filhakik• batı taıaf 
larıadald nehir we göllerinden faz· 
Ja miktarda iıtifade ,dildiii tak· 
dirde, Sod•nuı •lama itleri sek· 
teye otr•Jıc!~ktır. Fakat bu ıaret· 
le kahve rıtlfııalitı faztılaıhrılabi · 
lecek, hattl kavuçulr, ıuıam, •ü· 
tüa. ~91tla ıetiıtlrmek bile ah· 
kaldtfr. 

Ea ml11it bal erde bile mev 
cut madrnlerden ••ıbıl iıtifıde 
etmete imkla yoktlll'. 

Quaun içia °' eopl vırder. 
Mlleakale imkialar1nıa çok az ba 
lunmHı Suıa.._a iti için çok faz· 
la sermıyeye ibtiJIÇ lauıl olm111 
fe amelelerin yokluju. • 

Bunları• içinde fD öaeml·•i 
mftoakıle imkinlarıDıD azlıjtder. 
Bunan içia tabiat bakamından 

•-si• ve iıtikball parlak olan 
M111r, Sudanın bati kumında• 

dotra J»ir yol ıçıldığı t•kdirde 
ve&iyet a.. .. iyle d•~tmit ola 
caktır; çlnkl bu tarafı• niıbeten 
dıh• ıhzanz olmaeı ve lclçiik 
ımiluin itleyebildiii nehirlere 
deha kolaylıkla •arılmaı;1le, eko 
eo.,ik bôımdaa pek bly&k ka 
saaçlar temin edılmiı ol .. caktır. 

•• Kdlnqclıe Volkıul.lllnı ., 

Faydalı bir iş 

Hapisanede okuma yamma 
bilmiyenler için eçılın derelaane 
çok drğerli iıler g&rmOı ve oku· 
mık istiyen mabkftmlerın hemen 
bir çoğu bu de11haneden iıtifade 
ederek timdi mükemmelen oku 
yop yazmayı 6ğr.-nmit boluomak·I 
tadır lar. 

Aı•ğıda bir örneğini koyda· 
ğumuz mektup, bizim yokerıdıki 
s6zümllzü en cınh bir tekilde te· 
yit ediyor. 

Hevesli mabkumla11mııa nur 
dığıtao bo derıbaoe hocalarını 
kutlaı ken yeniden okuma yezma 
lğrentn yurtd•ılırımıza aferia 
deriz 

Türk Sö%ü gaıeleıi yazı tılerl 
müdılrlüğüne 

Ben iıleditim bir ıuçtan ötl· 
rll ceza evine ıirdiğım zı ...... 
bir karı cehtldim. Bor1d•, obma 
kurıunı ıirdim; altı aydı kitap 
y1Z11101, ,.1,azr11nı ve hem de epey· 
ce heııp öğrendim . 

Şimdi pıete ve kitap oku1ı
biliJor, mektuplanm1"de kendim 
yaııyoeum. Be11ber r•kadajama• 
yirmi arkıdaıım da beaim gibi· 
dir. Birer 1&br 1ezalaranı ~ 6r· 
nek ofarak ıladeriyorum. 

Seyhan ceza evini bir okula 
ve sanat evi heline lcoyın ve biz
leri cabilliktrn kurtaran aı&dDr 
Hilmiye ve bize çok emeği gf'çen 
öğretmenimiz Zihniye açık t .. tek 
k&rhrimizi geaeteaiıe Jammaaızı 

diltr ve 1ey1•larımı ıunarım. 
Seyhın ceza evinde Adaralı 

lbralıim Hilmi 

Pamu{lu karıttıran bir 
tUccar cezalandıraldl 

8orl8 kom.erliği dün bize ıu 
ııığıdaki mektubu göaderdi: 

Ali oilu Ômerio m11j.zı11ada 
yapıla11 ttftiıte, yerli pamukla 
iane pımuklarıaı bir mıhalle koy· 
dutu ı~hülmOı ve bir k11mıaı 
kar11tırdıtı m•iıuı bir halde bu 
lun"n mezkftr p•maklarao gc:rek 
iç ve geıek dıt piya11l1ra 1evk 
ve fatıııaıa ... ', için munkka 
ten lm· zkur mahal i mübüıltn· 
mittir. 

Tıcarette taltifin me.1iae dair 
( 1705 ) nam••h •anan ye bo ea 
talimatnameıi mucibince Ö1Mrin 
h•lryeriae •eıileeetınl dil"' tüc
carlara bir li•u ol.-k ..._ 
muhterem gautnisde t...tp ıba· 
yorulacak ıurett• yazmanızı ,., 
gıJ.rımla dilerim • 

Ödevinden çekllmi' 
aayddı 

-
İlimiz merkez bllkOmtt dok· 

torluğana ıtandıtım J zdıtımıı 
Namın , İfİ•i• b .. D• p&me:liğia· 
de• ujbk ve IO•Y•• rııdım be 
kanlığıaclaa acteriadee çtkılmiı 

11yılmı1tır . 

l'zni uzatlldı 

ŞebrimWe bnlunmılıta olıa 
Urfa me•leket b11tallaoe8i ope 
ratöaü doktor Muzafferle izainla 
bir ay uzatıldığı İlbaJlıi• bildirll
miıtir . 

Kar•;sahdan g&tlrHen 
yarah öldU 

Kaya.ete bir ıpçtıa dllferık 
kafa tı11 çathyan ve ledari ei.lll
mek üzeı e but•dad &ç gü• 6nce 
ıebrimiıe lgeai ilerek meml~ket 
hastaonİDU ıetirilea Keıa ııla il 
çuieia Çakillı köyüad~a Bekir 1 
oğlu Alamet, luar&ulımı,.rak 61-

1 ....... 

iki fabrikatör 

Yine ellişer lira ile 
cezalandırıldılar! 

Formüle ıyk11ı un çıkardık· 
lıu ı&rülea fabrikatör Sılih ve 
Cumuriyet f.bıik111 Hhiplerinden 
Ahmet , bl kere yin .. uray encü 
meni kuariyle e1liıer lira pare 
cezasiyle cezılanduılmıılardır . 

Necati Sepici 

Şehrimiz kız liıeıi yardirek
t&rü ve İnılliıce öiretmeni arka· 
dııımıı Necati Sepici, ıüel ide· 
vini yıpmak Dzrre buıilnk& eke 
preele lıtaobalıa ıid.,cektir . 

Edirne su itleri 
mUhendislitıl 

Uuy mü'-eadiıi Şuavıp, Edir
ne ili ıu itleri mübendiılıjine 
atınmi1t11 . 

Oo hırsızhk vakası 

Seyhan parlu ıer1onla11ndan 
Memtt oğla Şevket, ııpk11ının 
bilmrdıji bir ıdam tarafındın Ç• 

lıact:iı•ı ıikıyet etmrı ve yapılıD 
lnc•ltmede .bu bınııbjın tepebat 
uramında otura• Yuıuf oğlu ita 
ci ali oldutu anlııılılarılc yaka 
laDmıt ve çahn•D ıapkada mey· 
d.ne çıkanlmııtır. 

§ Milli menıUrat fabrik11ınıa 
kozalarıuı taııyan d~v cilerden 
Cumıli otlu Ahmet febrikadıa 
alh metre uıuolıtından bir urtenı 
çalıp g&tihürken yakaleıımııtır. 

§ Sabıkılı bırııdardan K•y 
aerli Bekir ojlu Muıtafa badı , 
koca v~ılr uramındı oturan Rıfat 
otlu Seyide eçak buluaan odııın 
dıa bir takım etbi1e1İDİ çalap 
kaçarken Polis devriyelui ta 
11fından yakaleamıt•ır. Yaklllanaa 
bu &ç bır111 baklırınd• tutulan 
l•celeme l&aitluiyle bırlakte tize 
dıyi eıioe verilmit1erdlr. 

Tabanca te,ıdıGından 

Kilrkçfiler klylnde" olup kınle 
fabrika ÇHrHİDde do'qirkea flpbe 

&zeiiae yakalanan Abmedia •~ri 
aıanmıı ve dolu bir brovniet ta· 
banoaıi balanuak ehnm•t veh•k 
kında kanao.t tı Jlpılmııtır. 

Kemaliyede yağmur v~ sel 

Eyltll g rdiği halde serinlemek 
biliomiyen vt ı caklak derecesi bir 
türlü otoıdan a J&~ı diltmiyen ha 
va,düo ( 4 Eyhll ) bird"n it haren 
Jeği9ti ve asağanak haliud~ yıağun 
yatmurlar ilçenin hemen he}' yö • 
nünde seller husule g tirdi . 4 By-
1111 akıamı ortal k kararmata bat 
larken ha•a boı11Jdu , gök gürle 
meleri içinde çok ıerl b"r rtlıgtrl• 
karııılt bardaktan boşanırcasına 
bir yığmur boıatdı . Yağmur ve 
rüıglrıo s.,rılik ve çokluğu bütün 
ilçeyi ı(tllıt eUi. Damlardaki tath 
ve tergi toplamıya koıaı. larıo hay
lurm•la•ı, çobandın kaç n ııra

ı .. rio gih illtüt&ne k81'1Jtı . SeJlgl}til 
90k köylere çok zarar Ye 

ağıalırında bulunan koT1111ı'.mı 
lerini alıp götör,lü. 

Geoegü köyünden bir 
da kendıni ıele kaptırdı 
halle cananı kurtardı. S llenn yap· ,ıt//J ____ ıtıl--:J 
t'A'ı z.-ıaı lar yetiımi:tormuı ibi 1 bu 
rli.4r da evler&n du•arlannı yık 
ma~, ağeçları devırınf'k, tehtaları 
eökmek ınrl'tile de zararlara kat· 
IQrleıtirdi. Zarar vo ı'yamn ne 
kadar old1t~ıı tt.la , •Jİc8 bflMfte 
•edi. 1'l'dt • 
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~ •gıyor .. yağıyor sağnak 
tıi ardaktan boşnırcasıoa .. 
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göz yaşları gibi bir t srar 

·ı· ~et v . 
'oll erıyor damlalan .. 

0 le,·~ :· sokaklar her yer, ha· 
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1'bı sessiz ve metrük., kes· 

ır ı:ı~ illan yırten köpekleıin 
1
' 11 .. '1.~rı baldın geceye . 

! ()IUII) ' • L"' b " · matemıoın KB usu. 
tııtar bu gece .. Yağmur bir 

e Ilı. -~tlodisini besteliyor sanki .. 
0k· ·"tun~ 

~. uyordu : .•. Yaşadığı bu 
111 ~n ht , hayat değildi . ııi 

rll 1/''.
8Y1§ , onun için bir ö- ı 

ıy'•fıydi .. ııı tık tahammül 
11) A Otdu b "tt, noa .. 
e tıılıc hu harcanmış hayatına 
~ er· 

o "kıı hıde olsun bir başkalık 
•• • 

~r 
itı t 'uh ıu:ij , gülüşlü bakıştan , 

•" di UblJn istekli bir ifadtsi 
,k) ıı, l · hıt lavrı merhameti yap· 
ı b'' 11 ()ha 

·~·ı i . . b Çı ' buna bir son ver · 
,,. ı~~~ Oıaskeli gülüşe hakiki 
otf \liı k•tınağı istiyordu artık , 

lir leoclik e'llilik bayatı ne 
ı. % k' k "'•br ı endisine .. 

ii• .. .,~illiyet .. s:falet .. açlık .. 
o 1 aOı ya b . . o 'd 1 şı .. u savısız ıztı t • J 

J• ttır erı kabkabasrnı bile si 
~t '-lı~ta onun 

'n N .. 
'~otk •fızlc evlenirken , giz-
tG~d~ll orıa bu uçurumlu so 

~ ~I Urnıemiş miydi? .. 
t~f' icaılaoıyoıdu, fakat 

oıı.ı dolap köşelerinde p ek· 

'~t;1§ .ekmekleri suya ba 
b ğı , hatta buou da bu-

~ ı t·; ~t! soğuk' ne kabuslu 
' tıınıicıu g. ~ .. 
"ttıi:e de öyle drğil miydi? .. 
lit ~•nıoda hıçkırıyoıdu .. 

'tr,'ı Y•oe gelmemişti .. kim 
~~,1t•~e , hangi izbe mey

trıode ı·d· gG ı .. 

~Ilı~ •y başıydı, fakat eve 
'd f)! gclf'ceği pek aşikar 
't oı tyı düşünüpte en uf11k 
~, •\ı~ •ceba getirecek miy 

t , Gllıurnküo .. "b:' beş sene drğil , se
"'i d~t~'P böyle gitmişti de, 
tide 1 

1hcekıi ? .. 
~i ( .. cı Ccreden ayıılarak 
>G Gd~Çijk bir komodine 

'-~İlidi ~ • Üstündeki çekme· 
.,.._ bır Ilı Çevirerek gözü açtı. 

lırf alarak geri dön· 

" ~a,,,,. 
"Ç d 111 Apartmanda otu 

~~ b?ktoıdan dün kendisi 
lr rıı k 

~ d k e luptu .. 
lı~ı 0 llOacakmış gibi hir 

'b· • lit . l:'' t rıyordu .. üç bt§ 
ı,,\d ereddiitteu sonra zn rf· 
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ç:_kardı .. Düadeu beri 
~ ()" . 

11111 uyuşu oloc11 klı . 
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Bayan Sacide. di 
~t \l • 

tok 
Ilı. b derin bir sevgiyle 

f•tttı:~~ (zc çoktan beri 
°"dın 1 terdim, fakat bağ 
~ lfl,ta~~.ıı diye kendimi 
'~1, 1YOrdum . 
' lllııı 
~Ilı dı 11 Uzun bir uJakam, 
a'htırı~•aıı neticesini verdi 
1 •!l> fııı teşribe kalkışa . .,, , a•-
itl~ L· ıı.at buoden sonra 
·~ ır k ~ '"•~ ucnk olduğunu 
~Y'ta ·· "f! bu bulundu-
'- veda t . w. • d ~ltı e tıgınız a-
ı L 'Y•tı ı· k' .. b' . ~ Q"tuı ~ ı sızı ır vıc 

1 ''tıttı ayacak . Siz tama· 
ej Ve b' .. b lt 1.. ıguna sınız . 

11tlıaıa .,~kayt kalandadır . 
ht,.. •c•kt1r , 
' .. •a '- b,kJ· at 21 de apart· 
•tııl 'Yf flJtn .Samimiye 

lılt,,. Şefi/\ 
~ ~C)~ y 
ta, Ok "'§lariyle mektubu 

Udu · Y şif k. <l fc 

. ..,, . 
çıçegı 

l' a::.cırı : Nihad Tangı'iner 

gözlerini silerrk saati baktı . Yir 
mi bire oa dö. t kalmıştı. 

Bir kaç dakika sonra bıyatın
da no bUyük bir dtği§lklik ola 
cakta .. 

Hayır , evet kelimeleriyle kıv· 
ranıyoı <lu .. bu halile ne munis, 
ne cena yakın bir bal almıştı . 

• Bakışları büıün odayi gezdi .. 
elleri , gayri ihtiyari midesini 
oğciu .. açh .. açtı .. Tam yirmi 
döı t saat tar ağzına Lir şey koy· 
mamıştı •. 

Bu anda bütllo her şeyi, bütün 
hüviyeti değişiverdi .. bemen ay· 
naya koştu. 

Şimdi onda , iztirabluın mah 
besioden çözülmüş ioaanlarıo hali 
vardı .. 

* * * 
Kapanın zili .. 
Şefik hemen yerinden kalktı, 

merdivenleı i dörder atlıyarak ka
pıya koştu .. 

Şefik önde, genç kadın arkada 
yukarı çıkıyoıJ.auJı . salona gel
dikleri zaman ş,fik yana çekile· 
rek Sıcıdeye : 

-Buyurunuz. dedi. 
Şefik sararcasına geoç kadına ıo· 
kularak içeri girdiler . 

Soba harıl karıl yanıyor .. or 
tada büyük mseasıoıo üstündeki 
fantazi yiyecekler 'löz ılıyordu •• 

Şefik geoçludına yardım etti 
şapkuiyle mantosunu alarak ok 
şar gıbi~ bir koltuk üzerine bırak· 
h. 

G enç adam çok ince bir sa
mimiyetle : 

- Sizi müteesııir görüyorum 
Şncide . dedi . 

Genç kadın yutkonarak : 
- Hayır bir şeyim yok . di

Y~ bildi . Şefik Sacideyi omuzla 
rından tutarak sobııaıo yanındaki 
büyük koltuğa bıraktı. Kcndiıilde 
piyanonun önündeki taboreyi çe 
kert k güzel kadıom ayakları ö 
nünde oturdu . 

Şefık, Sacidenin masaya çev 
rilmiş gözlerine dıkkat bile etmi
yerek mutla~ıl a§ktan ' hissiyattan, 
istikbalden babıetmeğc başladı. 

Sacide, dalgın ve içli .. nemli 
gözleriyle etrafı süzüyor .. bir ke· 
lime hile ıölemiyordu . 

Hılbuki genç erkek ona o~Jer 
sölüyordu, neler vadetmiyordu .. 
f.akat o duymuyordu bile .. 

Ştfik , çok güzel , çok yakışık· 
h bir trkt-kti . lHle konuıması 

t>ll muoınnit kadroları bile çözer· 
di 

Sacide, kayalıklara yükselen 
bir dtrıiz gibi, ge11ç erkeğin ktn· 
flisine doğru yalvararak yükstli
şini müsterihane seyreder gibiydi·. 
Onun bu hali, ram olmuş bir kap-: 
lana benziyordu sanki .. Rubu
m•m aaffetile arzunuo ittihadı o
nun bu dt-ğişik bün ürıde ne ila
hi bir yalpırıydı ,. 

Şefik, mecalsız bir çöl yolr;u
su gibi yorgun argın ince bir ho 
murtu gilıi anlatıyordu . 

Bir ara ellerini geoç kadının 
omuzlarına uzatmak istedi. Fakat 
belki yarım 11attanbcri yorgun 
gibi durao Sacidt>, birden doğru 
larak : 

e demek istiyorsunuz .• 
Bırakınız. Bırakınız heni .. Beni 
aldatmayınız . Diye bağırdı . 

Şefik neye 11ğradığını bilmedi. 
Birden tululuver.di . Biraz evvel 
müsterih ve amade duran kadı 
oıo bu ani tahavvülü karşı11oda 

ne yapacağını bilmiyordu . 

Sacid,., maotosnna koştu . A· 
cele sa11odı ve nefret imalı bir 
bakışla doktoru ıüzert k kıpıya 

koşarken bir ıeyler söyJemck is· 

cTtlrkSktl) 

40 O kilometrelik P. T. ve T. Baş müdürlü- , Adana Borsası Muamı'='feleri 
ath spor ğürıden ; 

Sovyet gazeteleri, Aşkabat -
Moskova arasında yapılın 4000 
kilometrelik atlı yürüyü§üo tafsi· 
Iatını vermektedirler. 

Bu yürüyüş Türkmenistan 
Cumuıiyeti spor idaresinin \tfeb
büsüyle tertip edilmiş ve yürüyü· 
ıe 28 Tilrkmro köylü genci işti 

rak etmiştir. 
Teşebbüıün amacı yeni yeiiş· 

tirilen Türkmen atlarının muka 
vttmtlibi .<lenl'mek ve Türkmen 
kolbozcufarınıo (köylülerinin) spor 
kabiliyt'lini denemektir. 

Bu kafile, 30 Mayıs 1935 de 
Türkmenistanda Aşkabat ıehrin
ı indeo hareket etmişlerdir· 

Spoı cular, günlerce süren ıı · 
cak ve susuz kaı a kum çölünü 
(37) derecelık sıcak altındı gtçir
mişlerdir. 

Bunlardı bıyV1nların sıbbı. 
batını korumak ve onlara su ye
tiştirebilmek için, tam mınasiyle 
kahramanca denilebilecek bir me
tanet VI! gayret göstermek lazım 
gelmiştir. 

Karakum çölünden ıonra O · 
rtnburga varan atlılar biç dur. 
madan değişen iklim farklarına 
uyarak yüı üyüşlerini tam bir di· 
siplin altında ilerletmişler ve 22 
ağustosta Moıkovaya geçmişler· 

dir. 
Gerek atJarın, gerk spoıcuh

rıo sıhbatı tamamiyle yerindeydi. 
Bu spor yürüyüşü o hadar dikktlı 
ve disiplinli yapılmıştır ki çeşitli 
iklimler altında yıpılan bu 4000 
kilometre yolculuktan sonra at
larda biç bir yorgunluk görülme 
diği gibi hatta hir çok hayvanlar 
yalda bilakis kilo alm ıılardır. 

Tür kmeo atl ı larını karşılamak 
için Moıkovadaa nzaklara kadar 
uçaklar gönderilmiştir. 

Birçok bisikletli ıpolCular, 

süvariler vuaire luza yolla
çıkmışlardı . Bunlıran şrhre gire · 
cekleıi yerde büyük bir tak ya
pılmışta Süvariler törenle karıı 
lanmışlardır. 

Süvari alıyları, spoıcu ve 18 

ker kafilt lcri buulmrı t'hre girn· 
ken selamlamıı, taklar ve r.adde
ler Türkmenistan Cumur başka 
nının reıimleri v.e bı1yraldarla süs· 
leumiftİr. 

Türkmen atlıları Kızıl mey· 
danda Leniuio m~zarına çelenk 
koymuşlardıa. 

Bunlardan ıoara Kızıl meydı· 
na yapılın büyük bir spor bayra 
mırıa iştirak etmişlerdir. 

28/8/1935 de Türkmen atlı 
ları şrrefine büyük at yarı~ları ve 
şQlenler tertip edilmiştir. 

---Paranı/ .............. 

1 
Boş yere h:ırcama ve har- ı 
cıyac<tksan yer1i malı al 1 

tedi .. Fıtkat kelimeler hançere 
sinde boğumlandı . 

* * .. 
:Evine gclmışli .· 
Bütün yü~ü Y'Şil gölciiklerin

den sızan pşlar la yıkanmıştı .. 
li'akat bu sel gibi yaşlar onun bü· 
tün emelini de götürmüştü .. 

.Ne kadı~ çocukluk '.etmişti . 
Şimdi anlıyordu ,buou . . 

l\Ieğer bu kuru, halısız. soba 
sız, ıutubet kokan'ın gibi evin ne 
sakin, ne temiz, ıı e saf bir koku
su ; oe boyasız bir saadeti var 
mış .. 

Artık o ağlamıyordu .. 
.Merhamet maskeıile, aç bir 

kadından arzu dil·yen , bir adam 
karıısıoda ıleğildi şimdi .. 

Şimdi o .. Sakin odas oda or
talığı düzeltirke.ı yalnız Nı.f . ı'ini 
düşünüyor .. Yal11ız koçasının cep 
)dinde gcltcck bir kaç mtze ar
t ğı lcblt!J1iyi, Lir parça kaşarı 
gözlüyordu .. J 

Adana- istasyon arası posta Sürü
cülüğüne, 

Eksiltme ve on gün uzatma için
de İ!ltekli çıkma•lığınılan 27 - 8 -
935 G. JE>n itibaren bit· ay müd
detle pazarlığa çıkorılm ıştır. 

Eski aylığı 100 lira olan hu 
eiJrücülük için ietoklilerin kanunf 
vesııikını komisyonn ve 90 lira t~· 
minatını vezneye yatırmak suretile 
pey sürebilir. 

Şartnamoyi görmok istiyenlerin 
her gün saat 8 den 12 ve 14-18 
kad:ır Seyhıın P. T. T. bıışmüdü· 

riyetine müracaat etmelidırln.5789 
30-5-10-15 

Adana müzesi direktörlüğünden: 
( 480 ) Lira keşifli müzenin ta

mirata yodi gün müddotle ve pa
zarlık suretıl~ münakasaya konu I · 
muştur. Keşif' o şartları anlamak 
isti yenlerin hn gün müzr ye vo iha
le günü olan 18 Eyhl\ 935 çarşam
ba günü saat dokuzda kültür di · 
rektörlüğünde t<·planacn ko.nisyon
da hazır bulunmaları 5834 

12-13-14 - 15-17 

Adana birinci aSIİ\'e ticaret . 
hukuk mahkemesinden : 

Dosya : 18 

Çandırlıdan Hüseyin oğlu Ab. 
dullahın Adana Ş.!hbal mağaza 

ı :nda Mebmcd Hayri aleyhine 
Adana asliye tfo.trtt hukuk mab. 
kemesioe açtığı 'atacak davasının 
yapılmakta olan duruşmasında : 

Müddeuleybin mahalli ikıme 
ti meçhul kaldığından davetiyenin 
ilanen tebli~ioe ve duruşmınıo 

21-10-935 puarhsi saat 9 _za 
talikına karar vr.rilmiştir. Muay· 
yen glinde bizzat veya bilvekale 
mahkemeye gP.lmesi 'kıi takdir
de hakkında gıyaben mubakc!me 
y11pılıcığı malumu olmak ve da
vetiye tebliği mahiyetinde bulun 
mak üzeıe 1'eyfiyet ilan olunur . 

5853 

Dörtyol Belediyesin • 
den: 

1- Belediyemiz için Dörtyol 
istasyon teslimi alınocük kırk be~ 
ton çimento kopalı zarf usulü ile 
eksiltıuiyo konulmuştur. 

2- Eksiltme günü 27-Eyh11-
935 cuma giinü saal 11 de llİr . 

3- Tnliplarin m ı zkOr saatten 
evvel Belediye onciimenine tPk\if 
mektuplnrını vermiş olma31 V tj çi
menton•ın bozuk 0lmamnk şartilo 

brdeli b' r giin sonra tamomPn vı
rikceğinılen isteklılerin belPdiye
mizA mürııcoatlnrı ildn olunur 5851 

15-17- 19 

· Çifçi Fabrikası direktörlüğünden • 
Fabrikamızd ·• İtıne pamuğunu 

ç .. ktiron muhterem müşt1J rilerimiz· 

drn çiğidini anbar edenlere bire 
iki hesabilu çiğit ''c rilectği vo yu 
kerıJan :ılmak istiyer ferin aynen 
çiğitlcrini alab ı lecı> klerioi ildn olu-
nur 5843 13-14 -15-17 

Yitik emekl' belgesi 
Kültür bakıınlığı zıt işle r i day· 

rrsinden yo!lanıp S"yban kültilr 
direktörlOğilnden adıma göndeıi 

leo emekli belgem kaybolmuştur. 
Yenisini alacığımdan hükmü ol
madığıı ı ilan ederim . 

Bahçe ilçP.si Haruniye 
öğu tmcı, lığinden emek 
li olup Ceyhan Bllyük 

kııım mahallesinde 
oturan 

C. EMiNE 

.. 

PAMUK \'e KOZA 
Kilo Fiyatı ---

CiNSİ Eıı 1 En çol.. 
atılan Mikdar oz 

K. s. K. s Kilo 

Kapı malı pamuk 
·~ 

Piyaen parla~ı .• 37,50 
Piyasa tt-mizi •• 
iane 1 40 44,50 -
iane il 
Eksprf'R 44,50 46 
Klevlant 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Si vah 

Ç t G t T 
Ekspres ı --; 

1 

1 iane 

1 
Yerli '-Yemlik,, 

•• "Toh uroluk,, 1 1 

1 , 
HUBUBAT 

Buj!dav Kıhrıs l,40 3.75 
.. Yerli 3,flo 
., Mt-ntnne 

1 
Arpa 2,80 3,12~5--

Faımlya 
• Yulaf 
1 Delic~ 

! Kuş yt-mi 
Kt>teo tohumu 7.25 
Merciın t>k 

Si sam 10,87.5 1 1 
ll N 

•••• Salih 625 ... 550 ... ~ .. 
1 15 ~ Diiz kırma .. 
I ~~ Simir " -

;ğ E -.~Cumhoriyet 6~ 
~ ~ ... 550 = .. 
~ <Jo ,-Düz kırma ,, 

Alfa ., 

Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 
14 / 9 I 1935 iş llankıı ındno alınmıştır. 

Sanıım Petıe 

Hazır 
1 

6 17 Lirel -1 9 !2Q... 
ltayşmark 

1 inci T. Vudeli 5 75 Frank" Fransız., 
1 inci K. V edeli 5 68 Sterlin "ln!!ili1 , 

l~ 
623 50 

Hint hazır 4 91 Dolur "Am,.rikao,. 
Nevyork 10 42 Frank ••Jsviı.rr., 

Tarsus Amer!can College 
Amerikan erkek lisesi . 

Tedrisat 1 birinci tPşr i nde başlar . 
Tam devreli lise olduğu Kültür hakonlığınco tıısdık 

mi~tir . .. n iliz e Fnıo ı· okıın Turlıço, 1 g c , s zcu u r. Ticaret\lerslori vardır. 

Leyli ücret 220 lira, N~lıuıi licret 40 liradır. 
Fazla malumat için Dircktörlüğn mürncntıt . 51'27 

16-20-22-8-I0-13 -15 

Yazlık sinemada 

79 1 27 
1 

cJil-

Bir moymun bir kadını sever mi? Ve sevdıği kadını hir insan gibi 

diğer e• keklerden kıskanabilir mi? işte Edg ır Ailen Poe'nin bu nkşam· 

dan itibaren göstcrllmeğe başlanacak olnn 

Morg sokağı cinayet 
isimii meşhur rou11111ının poıdoyo aksettırılıniş mevzuu . gn buyuk b'r 

kuvvet t ı msoli doıı koca bir Gorıllin sev~iği kadının yüzüııJen neJerece 

dciz vo za va Ilı vaziyetlere clüştüğunü ve en nıhoyet onun yüzünden 

ölüme kadar siirükleoip gittiğini gôı mek isterseniz bu fılıni seyrediniz 

Oyuıyanlar : Bela Ligozi ve Sidney Fox 

gP-lecek film : 
B ır gı O\' kızın buşın,lan geç n çok elim bir vnkayı iot>Vİr cJcn AJ

murı f imlerinin en güzellerinden hırisi 

Genç kızlar kullbtl 

Se~ han evkaf dırt·ktör
lüğünden; 

EYkafa ait muhtelif yerlerde 
kain tarla ve b,hçr.ye istekli çık· 
madığıodan pazarlıkla icar edile 
ccktır. isteklilerin evkaf idaresine 
gtlmeleri 5854 

5847 

İş t abrikasından 
Jfobrikamızd ~ iune r•emuğu çek

tin·n soyın müştor.ilerimizden çiğit-

h1rini yukorll n alnrnk istiyrnlere 
nyıı••n ve nn!Jar edenlere bire ıki 
hr ssbıle vHİIPceğini bıldiririz 5849 

2 2 



5ayfa 4 

Seyhan defterdarıı
Gından: 

l\letre : 9636 
hektar : 12 
1uhammen kiymeti : 420 

Cinsi : torlar 
Köyü : Dnbaklar 

' 
l lududu : Doğusu Götü bucak 

kabayer snhilini oyiron Nohri yata
ğı gorb'n tarsuln Abdüssettorve
reseleri tarlf)sını ayiron nehir ya
tağı şimalen kisn.en nehrin cenuba 
doğru geldıği mecra ve kısmen eğzi 
delik köyünden mansur tarlasını 

ayıran nehlr yatağı cenüben göl 
bucak \'e uzun kulak mevkılerini 
ayıran nehir yatağı 

Beher arşın : 240 kuruş : 40 
Cinsi : arsa 
köyü : Mermerlir mııhnllesl 
Doğusu makineci ağup hanesi 

iken şlwdl Fatma ve Hatice ve Mu
hittin indisi oğsa iken şimdi Huru 
evlAtları boyraşı ekmEıkçl Ömer 
vereseleri kıblesi tariki boz ile cev
rill 

l Metro : 200 hektar : 80 
Köyi.ı : Payto.mu 
Hudutlu: yosari loriki has arkası -

b&zineye oh mağoze yemini li Aoğlu 
lbro.hım6 verile fesbane cehesl du
ran ve ibralı im lınnelerıle hazineye ı 
ait müşterek solo. vo tarıki has 

Beher orşın : 100 
Kuruş: 30 
Cinsi: Arsa 
Köyü: Mermerli 
Hududu: Sağı Dağlı oğlu vere

seleri ve sahihi senedin cümle kn · 
pısında hakkı müruru olmok su
retile \'e cümle kapısı nrkası Ağsa 
cephosi tarıkıhas 

E .. ·lek Dö. Lira 
2 37 8 

Cinsi : Boğ yeri 
Köyü : Yilanlı 
Hududu: Şarkan dere gorhen ta

rikiAm şimalen Acem oğlu ve tur
şucu Diyop cenuben Bekir 

Dö: 11 
Lira : 10 
Cinsi : Bağ. yeri 
Köyü: Yılanlı 
Hududu: Şnrkon ta rikiam gor

l en kasnp Ohnn Maksut cenuben 
Ahmet : 

Dö:38 
Liro: 25 
Cinsi: Bağ yeri 
Köyü: Yılanlı 

Hududu: Hocı Sultan ve Kalos 
ve dere Şuhin: Hacı Surupi ve sa
hibi senet mahdut yerine 60800 
sehimde 5028 sehmi: 

Dö: 8'; 
Beher dönümü : 8 
Cinsi : Torla 
Köyü. incirlik 

Hududu: Doğusu Ahmet ve Sü 
leymao batısı işbu tarladan ifrozen 
G~rman oğlu tarlası poyrazı ve 
kıblesi l'ıtrikiAm 

Tarlnııın 3 de 2 hissesi 
561066 hisse itibarile 186066 his
sesi , 

Arşın: 3000 
Muhao men : 350 
Cinsi : Arsa Çiflik damı 
Mevkii : döşeme mahallesi 
Hududu : Tarikihas ve şümPn-

düfer ve Kör Aasan ile herğeleci 
lsmail ve Mahmut 

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

teve MennA 
Arşın : 12 
Muhammen : 4 
Cinsi : Torla 
Movkii : 1 ireç ocağı 
eududu : Şarkan halvacı Ser

kıs g orben çulha hiçır şimalen 
Bnndirya Kigork Cl'nuben lfaçatur 
kızı Pika 

Ar ın : 43 
Muhammen : 4 
Cinsi : Tarla 
Köyü : Kireçocağı 

( Tftrk SlJzft ) 15 -Gayri menku l malların açık arttarma ilanı 

Dosya No. 49-935 

Adana 1 inci icra memurluiiun-
dan: 

0 

1 
Osmanla bankasına borçlu Kapu 1 

ağnsı Z Hüseyio ağanın. 1 

Açık artırma ile paraya çevri-
lect:'k gari menkulün ne olduğu: ı 

No. 58 
Tarih: Şubat 321 
Cinsi : Tarla 
Kariye: Misis Abdioğlu 
Mu. kıymet dönümü: T. L. J 1, 
Dönüm Tapu K. 115 

Hektdr öl. gö. 9-1900 I 
Hudud : Eski hudut: şar. Moho 

gar. Medioo ve Hacı Mehmet kıble 
Ahmet ağa şark. tarikiAm . 
Yeoi hudut : Şar. umumi yol Gar. 
Ce1hnn DPhri şim. berbı>r Kabril 
cen. Ceyhan. 

No. 599 
Tarih : Şubnı 321 
Cınsi : Torla 
Kariye: Misis Ab<lioğlu 

Mu. kıymet dönümü: 'l L. J 2, 
Dönüm tapu k. 96 
llektor öl. gö. 13-9400 

llududu: Eski hududu: Kıb. ta
rikidm şor. ::\lehaıet of. şim. Ceviz 
oğlu ve ya Babanın oğlu vereso
leri gar. dik yutnk oğlu. Yeni hu
dut: şor. posta müdürü Emin ef. 
ve Debhağ zade vert'seleri gar. 
posta Mü. Emin ef. ve Ceviz oğlu 
verescleri şim. Erzurumlu Osman 
ve kabakçı Mehmet oğe vereseleri 
cen. umumi yoı . 

No: 600 
1'arih : Şubat 321 

Cinsi: torla 
Kariye : Mısis Abdioğlu 

l\lu. kıymet dönümü: TL.20 
Dönüm tnpu k. 124 

Hektar öl. gö. 19-9665 
Uududu: Eski hudtıt şer. Nuriyc 

Ha. gar: tarık idm şim. mezarlık vo 
tarik kıb. Sur Yeni hudut:ayoidir. 

No. 601 
Tarih: Şubat 321 

Cinsi: torla 
Kariye: Misis Abdioğlu 

Mu. kıymet dönümü: TL. 20 
Dönümü ttıpu k. 59 
Hektar : öl. gö. 6-450 
Hududu: Eski hudut: şar. CPbbar 

ef. şim. Cihun gar. Hasan kAhya 
kıb. Nuriye H. Yeni hudut : şnr. 
Masan ef ve Esma H. gar. Hasan 
kdhya ve nehir şim Hayati ve Ke 

Hududu : 

Şarkun gülekci Hiçir zevcesi 
Sara şimalen Bandiryan Kigork 
garben lst•nbullu Kiragos kızı Ak
sabet Haçator kizı Pikn 

Ar§ın: 8 
Muhammen : 4 
Cinsi : Tarla 
Köyü : Kıreçocağı 
Hududu : 
Şarkan Şeyh Mehmet garben 

Bedrus oğlu dikron şimalen Şeyh 
Mehmet cenuhen Aksabet Loisyon 

.Arşın : 7,5 

has 

Muhammen: 4 
Cinsi : Tarla 
Köyü : Kirsçocağı 
Sahip senet tarlaları ve tariki 

Arşın : 15 
Muhammen : 4 
Cinsi : Tarla 
Köyü : Kireçocoğı 
llududu·: 
Tarlaları Kigork ve Boğus ve 

llaci Manuk vo snhip senet 

Yukarıda mevki rnikdarı ve hu
dudu yazılı gayri menkullerin mül
kiyeti bugünden iıibaren on Leş 

gün müddetle artırmağa çıkorıl
mıştır . 'J'alip olarıların ihal~ günü 
olan 23 ·, 9 , 935 Pazartesi günü 
saat on altıda milli amlak idaresio
dekı satış komisyonuna müracaat
ları ildn olunur . 

5828 

J 1 n Ilır z Y(l('f( lı · ri C(nr heıber 

Kobril ve Hoean kAhya. 
No. 602 
Tarih: şubat 321 
Cinsi: tarla 
Kariye: Misis Abdioğlu 
Mu kıymet dönümü: 'l L 10 
Dönüm tapu K. 30 
Hektor: öl. gö. 1-6250 
Hududu: Eski hudut: Ceyhan ve 

tarik ve berber Kobril ve makas. 
Yeni hudut: şar. umumi yol gnr. 
Ali Galip oğlu f lbrnhim ve emlAki 
milliye şim sahibi senetken İsmail 
oğa veresPsİ Emiş H.,ve İsmail ef. 
cen. Kabristan vetÇakşırh Hasan 
oğa. 

No: 603 
Torih : Şubat 32 l 
Cin~i: tarla 
Kariye: Misis Ab lioğlu 
Mu. kıymet dönümü: TL. 12 
Dönüm: Tapu k 62 
Hek ı tır öl. gö 19-2150 
Hududu: Eski hudut : şim. dut 

ve durmuş gor. Bıyık oğlu Hocı 

Hasan kıb. N şnrşan llncı V-! Hacı 

Minos şa rkao ~lihro.n cf. ve Ahun 
oğiu Ahmet. 

Yeni hudut: Şar. Umumi yol ve 
ı\ltun oğlu Alımı>t gar. B.yık oğlu ı 

Hacı llüsoyin iken şimdi debbnğ 

zade IJ. Al ı ef. veresesi şiın. Dudu 
11. ve Durmuşk1>n şimıti Debbağ Z. 
Hacı Ali vorf'sesi Cen. Şonşan Hıı-
Cl ve Hacı Musa. 

No: 70 
Torih: Şubat 321 
Cinsi : 1'o rla 
Karıya: Misis Abdıoğlu 
Mu. kıymet dönümü: TL. 10 
Dönüm tapu K. 200 

Hektar: öl. gö. 15-2625 
Hududu: Eski hudut: Acer Meh-

met ve Hacı Ali er.ve Molla İsmail 
ve Dere. 

Yeui hudut: 

.~ 
• . ,. ( 

DARA ~ 
Şar. Giritli Hasan et. gar. umu- N 

~: . .r~ı şim Giritli Hasal el... -: . . Bi R i K T i RE n 
Art•rmanın yapılacağı yer,gün,saal: RA· 1A1 r Db ~ 
Adaoa icra dairesi 17 -10-935 1 t-1Jl-I\ 1 t:: 
perşembe saat IO- J 2 __,/ ~~ 

1 
. ------------------------------------ -------------------- ~i 1 - şbu gayri menku.ün artır· ı _ ~~ 

ma şartnamesi 16/9/935 tarihin
den itibaren 49-35 numnra ile Ada-! 

Aziz pamukçu Fabrikasından : 
na icra dairesinin muayyen nu · 
marasırı.dn herkesin görchiJmesi 
i~· in açıktır. lltında yazılı olanlordon 
f ezla molOmat almak isti yenler ,işbu 1 

şarlnameye ve 49-35 dosya nu- 1 
1 

marasile memuriyetimize müracaat 

1 
etmelidir . 

2 _ Arhrmaya iştirfik ıçın yu · 1 

karıda yazılı kıyruelin % 7,5 nis· 
betiode pey ak\·asile veya milli 

1 

Fabrikamızda iane pomu~unu 
çektiren muhterem müşterilerimiz
den çiğidini anbar edenlere bire 
iki hesabile çiğit vnilecc>ği ve yu
karıdon olmak istiyenlerin ııynen 
çiğitlerini alabileceklerini ildn olu- j 
nur. 5846 14-15-17 ı 

bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi cJilecektir . (124) 

1
--------·-----

3 - ipotek sahibi olacoklılarla rüchani olon diğer ahıcakJıların o 
diğer ?ld~~d.arların :e irti~ıık -~ak- 1 gayri menkul ile tıımin edılnı iş ala 
kı sohıf lerının gayrı menkul uze· cokları mecmuundan Cazlı.ıya ıkmak 
rind··ki haklarını hususile faiz ve ve muhammen kıymetin 0/0 75 
masrafa doir olan iddialarını işbu 

bulmak şartilo : en cok artıro -
ildo tarihinden itibaren yirmi gün . 

na ılıalo edılir . Böyle bir brdel 
içinde evrakı müsbitderile birliktq 
memuriyotimizo bildirmeleri icap 1 elde edilmezse ihole yopılmnz.2280 
eder. Aksi holde hakları tapu si- ~ No.lu kanuna göre muamele olunur. 

cilile sabit olmadıkçıı satış bedeli- 1 . 6 - Gcıyri_ menkul kendisine 
nin pnylaşmrısındon lıariç kalırlar. • ıhalo olunan kımse derlınl voya 

4 - Gösterilen günde artırmaya 1 
verilen .mühlet içinde pnrtıyı vor

iştirftk edenler artırma şnrtname- 1 mezso ıhole kararı fesholunorak 
sini okumuş vo lüzumlu malumatı kcn<lisinden cvv<•l en yüksek tek. 
almış ve bunları tnmnmen kabul 

1 
lıfle bulunnn kimse arzetmiş ol lu

etuıiş od ve itibar olunurlar. 1 ğu brdelle olmağa razı olursa ono, 
5 - 'l'ayin edilen zamanda gay-: razı olmaz veya bulunmazsa hemen 

ri menkul üç defa bıığrıldıktan son· on beş gün müddetle artırmuyn 

rn en çok artıran~ ıholo edilir.An- : c_ıkarı~ıp en çok artırana ihale edi
cak aıtırmo bedelı muhammen kıy-

1 
lır. fkı ıha]e nrasındaki fark vo ge-

1 

. Je~ 
Seyhan vilayeti daimi enciJmetı'~ •.. ~.ı 

·o ı ~e ıkif 
Payos Kamurıunda Hususi l lur<'nin malı bulunan cı 1 ,.rirı 01U 1 ıjO 

rile sair evsafı aşağıda yazılı dört parça hane ve b?~çe yirı ve rı· 
tinin peşin para ve oçık ·nrtırmn suretilrı satılması ıçın: 0)l(tJğıJ 
olunnn vokıtta sürülen peyl~r muhnmmon bedelden nşatılrtl'şıır· ~c'' 
hetlo ihololeri 24-9-935 sıılı hünü saat IO kado~ uza k p"1 ° 

İstt)klilerin sözü g"cen gün va saatta yiizde yedı bacu 
larile VilAyet daimi encümenine müracootlorı 

Mıktnrı bulur<luğu 

Cinsi 
llohçe 

llanu 

Port:ıkal 

b ıl lıçr.si 

• • 

Muhammen kıymeti 
Metre Yer Lira 
1500 Payos 75 

100 200 

8000 450 

4000 150 

1 ' 
Hududu ~~ııı ııır 

bntısı ı' 
Doğusu yol • .. ii l{ıs1111~ 
poyrazı yol, oo baıı Al'~ife 
tnfanın koyın ha beİ ıııı• 0:~' 
Doğusu Mu he:~ ça"of ııı•ıl • 
arkası, batısı . "'e a'f 

1 
b" 

Yusufun honesı.. ~ııb' .. ou 
poyrazı yol, 

0 rsi. 1.,ıif hususiye bahç · )lıJ .ır' 
ebeı l'tP" 

Ooğusu MuhsSbrtlet ". "'1 
. e A e•ı,r- , 

b11hçesı v baM . b ı 
batısı Ali çavuş ııattıbe' 

1 \'0 rııU ol· 1 fi 
rozı yo , ··oil 1 !>' 
susiyo ars 51 • 

0 ç9pılr b~ 
Doğu sn A hrııet uıi'fc ~., ~'1 

• bUS -. ~ 
Muhoscbeı ç9pıır iJ 1 

Abrne' . ı;ıı 
poyrrızı M*'sı' 
tn İbrahim ba 

5855 

metin yüzJe yetmiş beşini bulmoz · çea günler için % 5 ten hesap olu-

veya satış istiyenin alncağına rüç- : nacok faiz ve diğı:ır znrorlor oyrıco ---- ----------,-----~ 
hani olan ıliğcr c1lacoklılnr bulu- hükme hııcct knbıaksızın memu-' . . . 
nup ıo betle! bunların o gayri mon· rıyı tımızce olıc11lon tahsil olu nur. 
kul ile tomin eılilmiş nlacnk\aıının Madde ( 133 ) 
m"cmuundan Cuzloyn çıkınezsn on 1 işbu gayri rwnk u) Yukar ıda gös 

~·ok artıranın taahhüdü baki kalmak terilen 17-10-935 tarilıi ı <le Adarıo 

Seyhan defterdarlığından 

üzı•ro artırma 15 gün daha temdit İcra mt>murluğu odasırıdu iş-
ve 15 ci gümi l 2 ci teşrin cuma 935 bu ilAn ve gösterılen artırma 

( 

11-15-19-24 
ayui anotta yapılacak artırmada , fltrtnamesi dai. esinde satılacağı 

1 bedeli satış istiyenin olacağın& iltln olunur . 5850 Adana 'fürk 


