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Akşama ka<l \r yarı knpnh gi· 

den hava akşamlayın tekrar yağ· 
2mur yapdı . 

1 

_Bugün C.H.F. vilayet kongresi açılıyor 
Bugün saat ondörtde 

C. H. F. Vilayet kongresi toplanıyor 

Vilayetimiz C. H. F. teşkilatının vilayet kon
gresi mümessilleri şanmıza geldiler . 

. Merkez kazanın mümesaille· 
rı de seçildiği için bugün saat 

; 4 ~e bOtO bu mümessiller C. H. l 
· bınaaı salonunda vilayet koaarc· •• • • •nı kuracaklardır . 

Kongre açıldıktan sonra mu· 
~d olan Farka iılerrni görmeğe 
•tlıyacakllr . 

Kazalardan kongreye i~tirilc 
edecek olaa kaza mümessillerinin 
ac.Jıarı funlardır : 

Dor/yol: 
lınıail Hakkı mütekait LioLııı 
1'abıin brlediye başkana 
Hısın Dodo 
Saimbeyli: 

Şalrir Bozdoğan Mezbaha 
DlOdürU 

~uri Akıık Bıkımevi memuru 

b ,_evlik Yıldırım kaza heyeti 
lf-.aD} 

Bahçe: 

Hasan F ettab 
bııkını oğlu belediye 

Osman Bur F k 
Yetı' b k gız " ı kazı be· 

ış anı 

lsmıil Altundiı v 1 .,. og u 

Ceyhan : 
Abbas Ülkü 

başkanı 

Rifat Çetin 
'fRtla 
Hacı Ahmet 

Fırka heyeti 

Hamit Sırkantı), 
Ahmet Sarıhahçcli 

Karaisalı : 
Mehmet Hamdi Fırka kaza 

heyeti Laşkaaı 

Mehmet Emin kna helt'cJiye 
başkam 

Gaffar kaza idare heyeti azası 
Dede Yılancılardan 

Ali Rizı Umumi Meclis üyesi 
Abdullah Geviz oğlu 

Tevfik Coıkun Güven Türk 
Sözü Müdüril 

Kozan: 
Zeki Alcçah Fırka kaza beyeli 

baıkanı 

Asım Yarım otlu 
Ahmet Tekin othı 
Şerif m6tekait yüzbaşı 

- Gerisi ıiçıincl1 firtikde 

Adanadan Mamureye 
~eni otoraylar işlemeğe başladı 
\re ayrıca yolcu trenleri artırıldı 1 

--~------··-----------
Mersin ile Adana arasındaki yoicu 
Çokluğu yi1z'i1nden trenle~ artırılacak: 
b,, A~an.a ile Ctyban ırasında ve yolcu mıktan daha. faz~a olur-
1 . ğu11 ıılemekte olan otomotris sa makınah Vlğonlar ışlctılecek d'111 batkın fazla isteği karşısın- tir . Müdüriyet hu iki otoradan 

' de~ltt demir yollara idartıein· başka yakınlarda daha iki tane 
Ce lrtırıldıgı •} azılmıştı . getirterek bu seferlere koşacak-

'Y ap lan t~ıifc e öre her gün tır. O!oraylarda bilet ücretlerin.:_ 

7 •rı11:aızdın M y g k d de hır fark. olmayab otomoto· 
8 amureye a 1r • v • • • 

, ·10 10 20 14 •)8 d J" t rıaler<le oldugugıbıdır • 
)ol ' , ve 1" e or C b d · il · 1 eu tre · .d . b a enu emıryo erı ıı etme 
~ 111 gı eceğıoe ve un .. " .. ~" . "b d 
••ıı Ceyhındın lO 27 ve l 7 de l\ludurlugu ün de arti at peya ıb 

de iki M d ' d 11 ve yolcuların Toprakkalede fazla 14 2 • amure en e ve 
1 

. . . 1 5 de ik" I . 1 • • brklememe erı ıçıa otoray 1r 
lae ve M 1 yo cu trenı ge ecegı işletecekleri haber alınmıştır • 
lreııa} •muıeden gelecek olan ~imdilik bu otoray seferleri 
1 er sıra · ı b.. .. · t <;1 
•ra d 1 e utun 18 a1yon- tanzim edıJiaceye kadar her pa-

D 
1 utrayacaktır . gün" sabıblnı Adaoadan 

ole d . . . zar u 
ee ıs t emır yolları ıdaresın· 1\lamureye saat 10,20 de:baraket 
~d,n,· u~at cuma günUnden b ri edrn trenle gidecek yolcular 
Gto, ıle Osmaniyl'! ara ında Toprakkalede hiç beklemeden 
tı, aytar işlctilmrğe başlanmış· aktarma suret ile Döı tyol ve Pa 

. · yasa ve sah günleri de Payas \ e 
llt ~llldilık elde iki otoray m '· Döı tyoldan lıaraktt edec~kler , 

llrı uluanıakta olub yolcu mik· yine Toprakkalede beklemeden 
<l1:1t aıgari 35 ve azami 50 yi bul aktarma ıuretile Adanaya ve hu· 
)oQ; takdirde bunlar bu istas- radan da Mersine kadar gidecek 

ar araııoda gidıb gelecek lerdir · 
Adını ile :Mer in arasında 

Seyhan taştı 
Sular iki yerden sedleri 
yardı ve araziyi hafif 

su alt nda bıraktl 

Fon günlerde taca ılık 

deniz yeli yagmur gt.tircli . 
Gerek bu ve gerekse bu yiiz· 
den dağlarda eriyen karlar 
Se)bının ve ona dökü'cn çay \e 
derelerin ıuyuııu artırmasından 

Seyhan ırmağı oldukça yiiksel- 1 
miştir . 

931 yılındı büyük selde 'ıln 
lıbta souradan yapılmış olan ;ar
baıındaki se<ldi ve nümune çif. 
)iği ile Havutlu hucağı arısında 
ki yeri yıkmış ve civarındaki ara 
ziyi hıfıfçe kaplamıştır • lrrnak 
kenarındaki eosıin ve malaz yer 
ler de ıu altında kalmıştır · Y n
pılan tetkikatta hiç bir zarnr ol
madrgı gi)rülmüştür . 

T" le fon hatlarında bazı Lo 
zukluklar ol<logundan Ceylıunn da 
taşıb taşmadığına dıir esaslı bir 
malfimat alınamamıştır . 

Kaıalnrda da ne kaclar yığ· 
mur yağdığı belli değildir • 

Geç vakıtta aldığımız bir ha· 
berde Ceyhan ırmığının <la ev. 
velki gün gece yükseldiği ve fa . 
kıt etraf ıoa bir zarar yıpmaclan 
alçalldığı bildirilmittir . 

Katil Beyazıd 
deli degilmif .• 

Tıbbı adlide müşahede al
tmda bulundurulan Beya

zıd şar •mıza getirildi.. 

Karısı Fazileti on iki yerin· 
den bıçaklayarak öldürmekten 
suçlu ye mevkuf Vanlı Beyazrdın 
duruıması buıadı yapılmıı ve 
Cumhuriyet MUddiumumiliği ta· 
rafından esas hakkında mutalaa 
yapılırken ölüm cezasiyle ceza· 
landılması iıtenmi§ti. 

Ancak katilin bir <lefa da 
Tıbbı acllide müşahede altında 
bulundurulmasına mahkemece 
lüzum görlllmüı \C Beyaııd bun· 
dan bir ay evvel İıtanbula gön 
derilmişti. 

Geçen perşembe giioll İstıa. 
buldaq şarımıza getirilen Beya

- Gerisi dördUncU firtlkde -

--~-------·----------
CZENLER: 

Niçin güdülmüyor? 

-·-Geçende yazmışclık : fal\ al 
alükalı memurlarm nlclınş etme
diklerini gördliğıimii: için bu· 
grin gene yazı yor uz : 

Karadan yasağı ilk gı'inlerde 
çok guzel gıicllildıi . Hemen /ıer· 
kesi de bu yasağa isteyerclr , 
benimseyerek, uzenerelc mıdu . 
amma, aradan bir kaç gım ae 
çlnce görduk ki , ilk yasağw 
Juzlyle /slemlyae bacağına l>ir 
panlolon urçlren bazı yoba: rulı· Çağırış 

ı htr güa işlemekte olan trenler , 
balkın fazla isteği karşısanda ye 
tişmediğiaden 15 Mıps 935 den 
itibaren artırılacaktır . ~.~· H. F. Seyhan vili

ba,kanhğından: 
a Vilayet meclisi umumi 
Y~le · · 

~--------·-----------
Yurddaş: 

111 ve geri görglilli adamlar, birer 
ikişer im pantalonları allılar ve 
yasak edilen şalvar ııe karadon· 
/arım le/aar giyip çarşıda, pa · 
:arda clolaşnmfja başladılar. 

~ k ranın bugün saat 11 de 
t a ·ı .. 

r'fl vı ayet binasını teş· 
ı e . . 

rı rıca olunur • 

22 Şubat 935 Halkevlerlnin 
kuruluı yılJöoümüdür . 

Bu hDyük rllnüa kutlaama-
11ndı aea de Adana Hılkevinde 

bulun • 

Bizim her grın gözıimuze 

çarpan bu şalurlıları polisin 
görmemesine imkdrı yoktur . O 
lıalde bu gibiler hakkında yasak 
niçin gudıilmıiyor ? 

Kurultay Başkammız 
lspartaya vardı. 

ffavadurumu 
Silifktıde Göksu taştı. Biı 
çok yerler su altında kal 

1 Halı fabrikasını gezerek uzun 
uzadıya tetkikatta bulundular .. 

Ankara : 15 , A.A ) - Ziruf 
vekaleti meteoroloji enstitüılla 
den aldığımız malumata göre 80ll 
24 saat içinde doğu anadola te 
mamiyle, Orta Anadolu ve Ce 
nubi Anadolu ve Karadeniz kıya 
lırtnıa Şark kısmı yeryer yatıı 
geçmiştir . F~o çok ya§'rş g&r 
yerler doiu Anadolu ile Cenub 
anadolunun doğu kısmı ve Rize 
Trabzon çevreleridir. Karı ve Sa 
rıkamış çevrelerine son iki gu 
içinde düşen kar suyu 55 mili 
metredir. Karen kalınlığı Kırst 

K<i .. ım Ö:alp 
A)dın: 15 (A. A.) - Kurul

tay Başkanımız f;~neral Kizım 

Özalp huaüo saat 14 de şehri
mizden ayrılmıılardır. 

General Kium Özalp istu
yonda Vali ve hükumet erkim 
ile Belediye ve C. H. F. ve Halk· 
evi Başkanı ve üyeleri ve birçok 
halk tarafından uprlanmışlardır. 
Askeri bir müfreze selim rumi 
yaptı. 

Geııeıal Kazım Özalp Ulus 
razetesinin Özel duyrumcuıuna 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Aydım ıimdiye kadar görme 
miştim; Aocak ulusal kurtuluş 
tarihimizde biiyük yeri olan gü
ze) Aydını mücadelenin ilk gü 
niindenheri yakından takib edi· 
yordum. Adeta içinde yaşamış 
kadar onun acılarını paylaşıyor 
<lum. Sevinçlerine katılıyordum. 
Şehri gördükten sonra <Hedenbcri 
ıııuhayyelemde yaııyan yanmıf, 
lıanb olmu~ Aydan yerine ma· 
mıır ve giizel bir Aydın kaim oldu. 
't'Dİ yapılmış geniş caddelerle 
modern binalar bize yeni bir 
Aydın Lağışlıyor. Bunu halkımı· 
zın yapırılık vr. çalışkanlık ruhu 
başarmıştu. 

A dınllo gHek kasaba ve ge· 
rek yakın oalıi) e \ e köylerin her 
iş bölümüncleki halkiyle güriiş· 
mrk f 1rsatını buldum. Hepsi hı
na ınaluıullerinin de~eriyle sttıJ 
chğını, gtçnıişlerinin iyi \e ytter 
o!cluğunu ıevinçle söyledilrr. 

Aydın en çok sevin~le gör
dütiim halkın toprağa ve mahsu· 
le ğeçen yıllardan daha çok bir 
knvHt H guyrttle sarılmıı ol· 
masıc.lır. Top yıtağıadaa biiliin 
Aydıo ovaıtınıu yeıerm.iıt manza. 
raıını görmekle duydugum SC\'İnç 
pek büyüktür. 

azillide devletçe kurulacak 
olın büyük dokuma fabrikasının 
şimdiden bu muhitte uyandırdı· 
tı çalııma arzuıa iıe b&yüktür. 
Ve halli filiyata ve Mifli ve fazla 
kıymette olm11ına çalışıldığını 
öğreadim. 

- Gerisi ı1çımcü firtlkde -

l ·20, Sarıkamııta 79 santimetreJ 
bulmuıtur. Hava ıuhuneti dün 
nuıran Doğu ıınadolu ve Kara
deniz kıyılarından mada yerlerde 
2 ile 5 derece daha soj'umuıtur 
En dütük ıubunHler sıfırın altm 
da Edirnede 12, Yozglldda 11, 
Afyonda 9, Sivasta 7, Karata 6 
Çınakkalrde 5, Ankara ve Mani 
sada 4. lstanbul ve İzmirde 3 de
recedir. 

En Yüksek suhuaette 17 de 
rece olarak Aılanada kaydedil 
mittir. 

Son yağmurlardan Silafkede 
Göksu taıarak bir çok yerler 8" 
altında kalmııtır. 

Erzurum : 15 ( A.A ) - D&a 
akşamdınlıeri ıidJetli bir yağmur 
yağmakla ve kuvvetli locloı fırtı 
nası esmektedir. Erzurumda 
menimde y•imur hemen hem 
göıillmediii içio hayretle kırp 
lınmaktadar. 

Kars : 15 ( A.A ) iki rln 
denberi ıehir ve civarına tidcletUi 
kar yıimaktadır. Birinci kiaan 
dan ıimdiye kadar yaian kar 
kalınlığı bir metreyi ıeçmittir 
Buyllıdea gidip gdme baylı g 

Almanyanın karşılık notası 
Almanya harb tehlikesinin önüne geçmek 

için el birliğile çalışmaya hazırdır. 

leşmiıtir. 
Trabzon : 15 ( A.A ) - Trı 

zon illi: karı dün ıördü. Saba 
karıı baıhyan kar devam etm 
dedir. Fırt.nadan telefon teli 
boıulmuıtur. Şiddetli kıı birde 
bire J>aıtırdıimdın bu gllokü ye 
niyolgazetesi alakadar teıkilltl 
yoksullara yardıma çağırmııt.r. ~~------··----------

Londra : (A.A) - ıijaei ma · 
1ı11fll Almanyanın :Fransız · İngi
liz leklifleıioe vermiş olduğu ce· 
vabı 3 şubat tarihli beyanname 
deki Uç noktayı birbirinden 
ayırmaya matuf hir trşebbüı 

mahiyetinde telakki 'e fakat bu 
üç noktanın birbiıioden ayrılamaz 
oJduğunu beyan etmiştir . 

Ayoı mıhafil Almanyının bu 
teıebbüsürade muvaffak olması 
nın pek zayif bir ihtimal oldu 
ğuuu ilave eylcmektC"dir . 

Paris : 15 (A.A) - Alman· 
yanın Fransız · 1nrılız teklifleri 
ne vermiş oldnğu cenb saat 19 
da Paris , Bertin \C Lonclradn 
net recf Hecektir . 

Londra : 15 (A.A ) - Fon 

1 
nin üç noklaaından bilh1111 ha
va t11rruzlarana karşı himaye 
mukıvelenımeıi Almanlarca esas 
itibarile kıhul edilmektedir . 

Menemende ağaç 
dikme işleri 

Alman notasında La\ al ile Menemtn : 15 (A A) - Me 
Mussolioi tarafındın yapılan Tuna• nemen k6ylerinde şimdiye ka 
milakı ile şark miealnna ki: Ver- muhtelif cins ağıçlardaa 100 
seilaa muılıedesinin askeri ahki- fidan dikilriği gıbi ayrıca iki b 
mi yerine Almınyaya bukuk mu den fazla delice zeytini •§ılanm 
savatı verecek askeri bir muka- t1r . 
velenin ipkasını ttmin içın bera 
beıce tahakkuk ettiıilmeleri J.,on· 
dra itilaflırıoda derpiı edilmif 
biç bir telmih bulunmadı
ğı zan11olunmaktıdar • 

Berlin : 15 (A.A) Almanya· 
nın Fransız ve İngiliz sefirlrrine 
vaki tebliğatı hakkında mütalea 

ve tefsirlerde bulunan orrea 
l'ondans diplomatik diyor ki : 

Almanya silahlann tıhdid 
ve harb tehlike inin öolloe ge• 
çilmesi için te§riki mesaide bu· 
lunmaya her zaman amaded1r • 

-Gerisi dôrdıwcu firtikde-________________________________________________ ...., 
curelb tarafınd n İngiliz ve 

Fransız sefırletine tevdi tdilmiş 
olan notanın muhteviyatı ile r--------
mct"butu olan şifahi izahat hak· Türk kadını ! 
kındı dün akşam pek az maili· 
mat mevcud idi . Bununla bcra 
ber ilk lıabcrler r.otanın gayet 
nazikane Lir lisanla yazılmış ol· 
duğunu Alman lıükfimetioin hüs 
nü Dİ) etten 'e sulhun tahakku 
ku icin teşriki:muaiJe bulunmak 
arzusundan hah olduğunu bildir· 
mektedir • 

3 Şubat t•rihli beyanııme: 

--~------··-----------
Şarımızda çarşaf ve p'1çe yasağının başlamasına 

tam 28 giln kaldı. 
KötQ ve manasız bir alrskanhkla bugüne kadar sil· 

rüklediğin bu manasız kılıktan sen· kurtaracak olan bu 
yasak başlamadan önce çarşaf ve peçeni at, kendini 
soysal kılığa ok •• 



Firtilr :2 
'filrk Sözft -

Gilgameş [ .. 1 
Birinci devre bllll 

Lik f.ŞAR SAVALARI] 
-5-

rlnci, Adarıa /dmall!l 
lw11spor da iJdncl 

ihtiyarlar Gilgamete nasihat 

ve öğütler ettiler . 
- Ey .. Gilgame§, sen gücü· 

ne o kadar çok güven etme, yelu 
bilen doıtun Eagidu önden git· 
siD, çünkü : O ; yolu gör01Üf, or 
mana giden çaddeyi, dağlmr ara-
1Jndaki geçidleri, "Hunı babaaıo,, 
sizli patekalar1111 bilir, bu auretlc 1 
auce tiden adam dostunu korur. 
Kendini düıün, onu kendine kla 
vuz et • "Şamaı,, arzularını yerine 
getirmiş , kapalı yollarını aç11n , 

1 bu ıece HDİ sevindirecek rüya· 
tar göatersin , "Lugal banda,, [.] 
("Lu- ı•I,, Sumerce büyük adem 
yani kral demektir. ] 

Hum babanın umağında ayak· 
tarını yika, akıamleyin dinleneçe· 
jia yerde bir koyun tnluklarındı 
ber vakit temiz sular bulunıua . 
0Şamaıa,, ıoğuk temiz su hediye 
et ve "Lugandayı, • da hiç unutma 
Eatidu doıtun seni saklasın , kine 
kadınhmna döndürmeğe çalış11n, 
burada ~oplaa~n ihtiyarlar Engi· 
du dan rıca cdıyorlar ... Bize gene 
kralımızı getir diyorlar.,, Engidu 
•izıoı açtı açtı Gilgameşe dedi : 

• -:-Şimdi kar1r verdik, hıydi 
gıdelım korkma . daima bana bak 
Ben devin oturduğu yeri iyi bili
JOrum. 11Hum babanın,, adetleri. 
De de Yakıfım , sefere emir ver 
•tİJar lar gitsinler. . ' 

Gilıım'ş ağzını açh . Uruk 
pau11 ihtiyarlarına dedi : 

-ÔğUdlerinizi büyllk kıvanç· 
la dinledim ! 

İhtiyarlar duı edip dediler: 
- Senin muhafız tanrın aana 

muvaffıkiyet versin •.. 
~ilgameı Eagiduya d6ndü ona 

~ D~·~~m, timdi saraya gi 
ilelım, büyuk kraliçemiz "NiDsun 
L •ı. il 
auzuruaa çı.ahm, iosun her 
teJl bilir bütün ilimlere ııioadır. 

Birbirlerinin ellerini tutarak 
beraberce 11r1ya ve lıOyük krali 
çeain huzuruna çıktılar • Gilga
meı validesine dedi:: [ Gilgame
ti• annesi Kraliçedir . ] 

-Ey Ninsun •. Sana yeni bir 
l•Y bildireceğim , ben Hum bı· 
ba devini aramağa çıkıyorum 

•itmediğim bir ıavaıı gidiyoru~ 
tlrmıdiğim bir yola varıyorum ' 
ben ne vakit Şerbin ormıoına gi: 
der vı Hum baha devini öldüıür, 

maı uğrun~ yurdumuzun bütün 
enılaklarını kaldmrsam sen benim 
lıak~ımda Şımaıa dua et ' §ayet 
ŞerJna ağecı geıilip düıerae, ı•· 
;ıet Hum baba öldllrlllüıse ülke
tlzde. 1ökte ve yerde temelli 

raı olacak ve bu utkunun men-
\6ta11D1 ıenia önlinde "aydı tun . ı raca· 

Aaaaı kraliçe Ninaun oı·ıun 
-ır-• .. . el un 
9U&lerıoa uyunca çok müteeesir 
oldu . [ Oa beı aatırlak bir bo 1 k 
Yar.) t u 

Ninsun odasıoa çekildi • ye· 
al bir elbiaeJıeydi, aöksüne ya. 
k1tık veren mllcevherler tılu d 
bel

. b n ı ' 
ıne ir kemer bagw lada b , a~ı-

na krallık tacını koydu, kaseler. 

Çevirici F ayf ler 

Tanrım ; bana niçin Gil
gameş gibi gönlü rahat bilmiyen 
bir oiul •erdin ? simdi ona emir 
verdim ,'sefere çıkııb , Bumlıaba
nın yurduna gitsin , bilmediği sa 
vaşa girsin , görmediği )'ollırı 
görsün , şerbin ağacına vardığı 
zamanda, Hum baba devioi öldür
düğü çığda , eıkidenberi etliği 

bütün fenalığı ifna ettiği günde ; 
ey Taarım .. O güo Gilgame~in 
yo'uua bak O güne seoin nişanlı 
kızın " Ayo ,. da sana Gilgamcşi 
hatıdatsın · Gecelerin bekcisi 
olan yıldızlara , babanız 11 Sin 
ne dt: söyle ki : Gilgame~i sakı~'. 
sın · [ doksan iki satırlık bir hoı 
Juktan sonra maoısı güçlükle an. 
(aşılan bir parça okuyoruz ) • 

Niosun tütsü kabuıı söodürdü 
Engiduyu çağırdı . · 

- Ey kuvvetli Eogidu ; eyhelim· 
d.en doğmıyan oğlum ; Gilgame 
şı~ armağanı sayesinde seni oğul 
luga kabul ettim . Tınn kadın· 
l1rı ; ( banl1r Tanrıların ya kızı , 
ya karısı a-ibi sayılan kadın ra
bibclerdir . J 

Tanrı adaklaları tohum saçan
ları çağırıyor. Ve Engidunun boy
nuna bir cevher • takıyor , Tanrı 
kadanlara onu huzuruna kabul et
tiler · Ve onu giıli ilimlerle ter-

biye ettiler · l seksen dorl utır lık 
boıluk var ] ihtiyarlar ikinci defa 
olar•k Engiduya td diler . 

- Ey Eogidu sen dostunu ko
ru orıu gerisi geriye karılarına kı-

Yağmur mikdari 
Eyluldenberi üç yüz 

milimetreyi bulmuştur 
- .. g .. 

.. Geçen 934 yılı ile bu yılın 
dune kadar şnrımıza yağaQ yağ

mur mikdaıiui a•keri rasat istas· 
yonuodan aldığımız istatiılik'ere 
göre karşılıklı olarak aşl\ğıyı ya· 
zıyoruz : 

İkincikanun 934 de 82,5 , Şu· 
batta 57, Martta 48, Nisanda 28, 
Mayısta 52,3 , Haziı anda 18 S 
T,.~muzcla 6,5 , Agustosta O : 
Eylulde 12 , Biriocittışrinde 26,5, 
İkinciteşıinde 13,5 Biıincikanun
da 82'5 milimetre olub toptan 
427'3 milimetre yağmur ynğmış
hr . 

935 yıh ikinci kanununda 150, 
5 ve şubat ayından dünckadar 7 
milimetre yağmıştır. 

Havanın , kapalı ve bulutlu 
gitmesi daha yağmur )'ıiğacığm ı 
göstermektedir. 

ikinci komiserlik 

Yeni umumi meclis 

Yarin öğleden sonra ilk 
loplantıs· nı yapacak 

Vilayetimiz umumi meclisine 
Y~.ni se~ilen üyeler yarin saat on · 
~ortte vılayelce ilk toplantıya ça . 

Mehmedin duruşması ıillClL oldular. d 

S A 
Son likte A 

uçlc ı nun vukatı dün d Ad spor• 
hk d d f 

yur u ''°a 
ma eme emü a asın1 yatıp c ünO y•P ~&- umag ~ 

Sığırtmaç Şerifi öldürmekten larla mıob~ı~aıncı·1defl.,;ı 
ı J) 

nasıoın ırın 
suç ıı ayı f alımudun oYrlu leh k" l b't · . e ıyel e ı ti. 

gırılmışlardır . 
Bu toplantıda seçilme 

bataları tetlkik ve daimi 
men üyeleri srçilecektir . 

mcdın duru me.~ı yapıhlı , Du· 1 H , ok güıel o 

d b
. k k' d' B\8 Ç ' & ruşwa a , ır ço ımseler ın her aı bir 5eyircı 

moz · Jeyici yerinde olduğu hald~ yepı- spor ilk df'fa sa~•Y1 
encü • lan keşif okuomu~ , M . lımedio suslular geloıedık~efl 

Avukatınin müdafası 'e Mliddei men ma~lup oldu •:,i 
umuminin bu müdefaya olan iti· 3 puvnn alarak de;'.,. 
razlıııı dinlenmiştir . lkioci m•Ç A 

1 

Umumi bıfsizsıhha komisyo - Rapora nazaran vak'a Kötü du ile AdanaspO:,ı•• 
k 

.. · 'd ld ... Saat S te bakeıP "ı .. n 

nunun perşembe giiııkü toplan- oye gı eıı }'O a olruu~iur ; ~ı- r · d uııa bııa-tıa d k .. t Ş 'f "k- . . esın e oy n. de ın a me ·teblerin bir hafta gır maç Cf\ o ·uzlerın1 Dayı hafta ümidin üılu1 
müddetle kapatılmasının karar Mabmmhıo oğlu l\telımedin tar- ~cybansporla b•! 
altın l d ğ ı ·· ·· b 

1 
b' budllo a a ın ı ıuı yazmıştık. asına surmu , unu gortn ır Adanaspoıuo • 

Geç vnkılta verilen bu karar U§ak ta geliJJ Melımede . haber ne yapacBğı ınuakl~t 
mektehlere bildiıilememiş ve bu vermiştir . Mehmed de tabanca- du . Fakat oyun OIP: 
yüzt.leu bozi orta ve ilk mckteb il,e heraher Şerifin yanma git- dar zevkli. oloı:d~:, .. 
ler talebeleri dün sabah vaktanda mış ve çarpışma sonunda Şerif rette hskırn y • •clf 

k \ 
b 1 birlrıCI ' 

mc teblerine gitmişlerse de ka . yarolanmışhr. Bundan sonra e . 
8•61~ arına e ; 0 

rarı aDl 
1 

· d rı'f I' ·" b' "d 1 .. .. .. ıkırıcı devred aynıca ev erıne önmüf- . . e .. eyı ... c ır mu c et yurumuş 'b" b" "k b" tarkl• 
lerdir. fakat yaraların tesiıile daha ile· gı 1 

uyu ır 1 bir 

Keıalnrdan alınan haberlerde Tiye giclemiyerek dü§mü~tür . hay~tu b:r!1:; ~ıoyof· 
merku kasaba ve köylerde grib ~vuknt müdafasında Şerifi her klüp birbirleriyle 

Grib salgını 

hastalığı olmadığ~ anlaşılmıştır. aıııelıyet lden öpcratorun ııı poru· mışlar ve yapılıD ~ 
İkiod komiserlik imtihanı dün Umumi hıfzıssılıba komisyonu 0 ? dayanarnk öliimün, yaralı spor takımı hiç'°."'! il' 

ögledeo sonra Emniyet müdür d6o öğled<o sonra toplanıp lab . hır an evvel doktora gi;tüıüloıe· çok güzel bir oetı<e lüğüode vali Tevfik Hadi Boysala rikı ve sinemalor hnkluoda da bir yib oto bilin tahkikat için göıürül çok farklı olarak tS 

imtihanı 

vekileten mektubcu Raif Akmıo, knıat vettcckıi. Fakat bu yerler · düğü , ondan sonıa ıhı ki Şerifin rinciliği a(mıştır~.r~ 
Cumhuriyet müddeiumumisi Mü de yapılan tetkikat bitmemiı ol_ hastahaneye ıhodığı ; nıada ge· gelen Seyben f 
nir ve Emniyet müdürü Mehmed duğundan komisyon dfin toplan•· çen P;amın içinde yBralıoıb ame· )Urdu takıın~a'\i 
Aliden mürekkeb bir mümeyyiz mamııtır. liyet esnasmdı ölmesine sebeh maçtan. iki gal•P• 

1 

ı·ı. 
h 

u- ld v • rnbtrlık aldıkları r 

eyeti tarafındın yapılmı§hr • l'\.Omlsyonun bugiin olmadıöı o uguuu seylemış ve bunda Şe· . k' . k'' kal• 

ı 'b t '-d' d • ·r· v b 1 H . . d ı ıııcı mev ıı • mtı ana vilitelimiz üç~ocü '" ır e yaı m toplanarak bir ka· rı ıo ngası u 1ının alılın il§· l <l Merııo k . 1 . d 1 r~ k puvnıı a a d o omııer erın ea yedisi ğirmiıtir r11 vereceği umuluror. liıAo '6' ·e asdı olduğundan ıe düıüyor . Bu• • 

lmtibın ıkıım goç .. kıı kada; Doktor Bal!lri Receb bahı~tmişıir • dana spor ve dıb• • ıllrmUtlür • İmıihan kAğıdları Eğ< r Hılil , krndi otomobille ıus ıok farklı alır' 
~ir zarf içinde üıerl mübürlerıe İki aydan beri İstanbul basta yaralıyı dog" rudan dt>gu ruya teda- miştir . . . ı lıfl 

rek Enıniyet umum müdürlüğü« oeleıiade dahili h11lalıklar hilk- \llye getirmiş olsaydı , bıslıoın Torosspoı '. ,,.o 
gönderilecektir • kıada et&d yapmakta olao dok • kurtulması ihtimali çoktu . Esa de gösterdik1••~1 tır 

1 D&rdüacn levha başlukrn Birinci komiH<lik lmtibaoıoa tor Basri Rtceb şarımıza d6nmüı sen kurıun kanına de•miştir güzel oyundao • •,. baı tırafı boıuk;ve nı temamdır. kimse ıriımemişıir . ve hasıalarıuı kabul etmeğe bıı · bağırsakların içi karın 'delıilio; cİ devre~rd~ b•{ı 
Burada anlaşılıJor ki Kırlın ve Gazi okulu okunluğu lamııhr. dağılarak içla ••hiılenmesine ... mu1•1!·~

1

Y~:... plı 

vuştur . Hepimiz 11na Kralımıza 
teslim ediyoruz . Sen de Kuhmı
u aat olarak yine bize ıetir ,. 

LEVHA: 4 

dostunun seferinden ve ıerbin or- ----·•••••·--- - çrhuk. temizlenmediği için de 1 ma~:ncc~ına gOıl manına v111l olduğundan bıbis Kadirli okulu okutınlarıodın Yuddaş •• amelıyatta kurtarılmasına imkan ç k ova ,ı1• vardır ) . Haoao Gezın G11i okulu okutan olmımıştır , U Ur , ePesl 
v .. irmi ~ftıaıUen soura yemek r~'1 r· •• _0_a~ta~y~in~e~d~i~lm~i~~~i~r~,~~~~~-~~:~ıl:k~e~v~i~s:e~n~i:n~e~v~in~d!ir~:~q Avukat sözüne devamla, t~ 1193A,ı ~l,

1

1
93

JaSçlaf~ 
d 

1 
\lfll ar \ fll ı 

ye ııer , otuz çift saatten sonra H caviiz< e hu lunanın m üekkili LD. i l 1 ·•re 11t '- alkev• • d ı u } ı ~ .Jlf /lC t eu 
.... m üzeri iıtirohat ellilrr ' tlli ımız e me ımen olmıyıh maktul Ş"if 0,-çifı saat yolların• devam eltilu olduğunu il<ri sÜ<mÜ§ ve Şcıifin G /05°•~P

0

;bere O' 
Bir buçuk aylık yolu üç gtinde. Komita seçimleri başhyor bucdın önceki vak'alarından attliı~~ı6' ~

1

cJiğİ 6' 

k 
llıılkeYi Başkanlığmdnn : b d l d ı g ' y aletliler . Akıımluı bir kuyu ızı • ım arı •>ğü ı ağır surette deı<teai 1 . Ilı 

ki d 1 1 B 

IIolkevi talimatnomesinin 17 inci mn<l<l·•sı'no g·· k 't r. l'kl . yaraladıg-;.ında s·· t \T fd ıO 1° z ı ar . undan sonra ikiyüz . . J .. . orc omı u uye ı erı n oz açmış ır . c Adana J1l seçınu aşağı a goslerılen fiiin ve soatlcr:•.. ı• lk · 1 1 lehmc<l' k <l' ·ı · · 1 5 ı ı. 2 be~J satırhk bir pırça gaiplir . Deva-
1 

k Ş b 
1 

d k . 
1
. '?.- uu -ıa ovı sa onunt a yapı · · ın en ısı e arası ıyı o mı- m· ç , gu ıu 

1 

tJll mından anlaşıyor ki Gı'ıgam· e11 nca .tır u o er e ayıt ı uyclerin şubelerine oyrılan sc~:im gün o yan Hnlıl oğomn düşmanca şıı ha- lub 1 ·, nttsğı 14 ',(2 
E "d • , •• allurınde bulunmaları bildirilir. v sa ,delle bulunduğunu ilftve ~ve Molı· ğı sayı 11, der<~of 
ngı u ormanın kapısına ulaımıı· Komita adı d' S lı po• lar ; kapınm batinda Humbabının Köycülük Scı·iın giinü Sedm snnli mc ın masum olduğunu söylemiş- ey an • '2, b k • . d 19/:Subat/935 1 O tir • lıb 2 ' ber:lbere ıd•I' 
e cıu var 

1 
• Gilg•m•tde bın Dıl, Tarih , edebiya1 - 10, yediği JO, • utku bakk d » 18 Müddcıumumi; Avukatın ora· ın a şüphe hasıl ol- Güzel sanatlar <l re cesi 2 ı .,

0 

m ııt E » 19 an zaman ge\·tiği için Şerifin öl· ld ı""' u~ u, sonra ngidu ona diyordu:) Halk Jl'rso.ncleri vu kurlilurı d ğ · fer sin 

11 

bet' 

U 1 

20-~uhul- ... ıo ii Ü uhliasını hoş bu!mu~, fıık"t w r.: 'b 2 
- ruk ıarında söyledikle ctiınai yardım - • " • " gı o , g • 

1 

,d · · b 20 17 Şerı'.fi.n tocavüzünü ve Halılin ı:ınhn~ ı 2 tt gv 
1 12 ) 11 

eran.ı ıtırına gelir , haydi gi- Küliiphnne ve ne~riyat d -ı up ' 

8 1 

'1 .,, delı "ld T ·ı 20 ı 6 ctını meydnnn çıkarmak için vak'- sayı 10, deret·e• 11 

m •ona o ürelim , sea •·Uru emsı · • of 
1
· t. 

k 1 

2 l ı 8 nyı ıyi bilen :<lört şolıidin ılı'nlen· Ad spor, ıl- r 

,,un aıı nealiodensin . [ anlacılan Spor an• .. . " M" 21 17 ıneoini muvafık lıörnıüşliir • 1, berolıeı• 1~ ~ı .,, 
cua.rell vermeöe çalışıyordu .] uze ve sergi D yedı'gwı' 16 , alu•I E d • 21 16 uruşma Cumhuriyet Mud<leiu · 

oga. unun söylediJ:rioi iıridip ce· cesi 4. 
0 

1 
S t 

5 Y A 
1 

mu mi Muavininin ·istegwri üzerine bu 1 .ı " 

are ı a.ıtayordu. Çabık koc orma . ı ana 11 .. lke · f> k 'farsus ontb·t•wrroa•u-· 
7 

° vı >DŞ ·nnı namına C il F S ı <lö t t 'd' hk .. 
na .. Fırar etmesin .. De"ı'n bı' r Viltly t' İ<l . . . y ıon : şıı ıı ın ma emoye g~tirilib g .. ı 5, galıb O, ,.lf' • e 1 are Heyeti reisi ve ı\ksuroy S:ı)•lıtvı dinlr.nr1ıeler' ı' • 3 1\1 t 935 · 2 " 
.ideti •a•dı d · . ' 

1 çın ' ar tarı · lııb 5, ntt ğ• ' ,; 5. 

g
iv•r On r '. aıma yedı kepenek Örge Evren ' hine bıraklını§tır . g· 

1 53
,..

1 
3. deıece 

1 "' • un ıçin biç bir si:ab ~;.aısa--• -
/ 

' 
oau yaralıyamaz · Şirn 1 li tesadüf Kışın ş:iiddd;:;t~I ::d;::~~~---------J Şimal denizı·nde bu··yu··k fıttl 

le yerlere ve toı.lara sular aerpl' 
bundan ıonra merdivenden çık~-

olarak altı keı)e w• • 1. e n en insanlara sıg ... ınan koyunlar 
b. n•gını çı.armıı __.... ır kepeoekle kalmııtır . Gilga- ------~ , 

r•k Hrayın bir • burcuna çıktı , 
çatıya Liodi, büyük tanrı Şamnş 
huı:urunda tütıü yaktı bu suretle 
teab eden adaUarı adauı , Şama 
ı• ellerini kaldırarak dua et
li. ( •• ! 

(.1 Oıamanlarda her kesin ayıı 
ayrı tanrısı olurdu . Galyaoda Gilsa· 
metin muhafız tanrısının adıdır • 

1 .... 1 Bu ıuarasioı ıemaınen Türk · 
erdrki yolo-uluk merasimim: uygun· 

dur • Yolc-ulıuıa orkıumulun su erp· 
mek , yola gidenlerin ilıhat ve Sf'· 

Ji111~ıi için adak adamak , yvkulan 
1elaoıetlt·r iken yeui ve teıniz clhi e 
giyioPJek , süfllenmek bu cümledcu · 
dir . lıkandiuıvyada ( odiu ) nıa a· 

dı bu vadidedir • 
Y. Y. 

mcı · a ·, zman ve vabaıı L - "b' 
h 

ı uga gı ı 

ocum cdıp 0 k d k" ı mao ap:sı bı:;ş il 
a ı bc'kçiyi vurdu B k . k k 

t • O · e cı or -
u . rmaqa kaçtı e· k 
' b' b . ır çocu 

gı ı ab .. sını çıığırır gibi " Hum 
balu " clıye bağırmağa h .. 1 d 
( Y

. . 1 a ı. 
ırmı ki aatırhk b 1 •- . . kah oş uKta ıkı 
ram.anın h~kciyi na11l ··ıd-

d "ld . o ur 
" eıı aolııılıyor zaunmd E ' d v ayız . ] 

.. ugı u :ıgzını a1:ta G ·ı 
dedi . · 1 gamrşe 

- Şrrbin oı manına şioıd' . 
miyelim , çünkü : kap ı gıl 
• .•• ıyı ıçmak 
ıa.tedıgım vakıi elim b' d 
k 

ır enhıre 

~rıncalaıtı ' donar gibi oldu 
Gılgıme~ ntzını açtı Engidu dedi. 

- Bitmedi -
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~it~le-rc_i_g_e_n_c_k_ızl_a_rl-a----~K.ı~u-r!!l!l!!!ul~ta!!l!!!.Y~bo-f~k-a-.--.~S~elllll!yh-a-ns-p-or-~ ..... ~A~B-ri-ı-la-8-.-.-d-8-'-
beraber sekiz gün [*] nımız lspartada 

~~------··.-------~-

ir Bra11sı:: (}azeleclsl olan ı 
an Claudille C/ıonc:ı , Jıet · 

Alman kızının çalışma j 
Plaruıda geçirdiği altı aylık 
lı bir !tafta nıılddetle yaıa 
ır · Şimdi bir Fransız gaze· 
d:! neıretmeğe baıladığı bu 
alarını "Ulus,, arkadaıımız 

aer/ halinde almııtır . 
enç kızlarunızm bug ı1nk ı1 
Ylflarlle /. arşıiaşlırarak im· 
lğim/z bu bilgileri okurla· 
ı:ın istif adelt rlne ıumıyo· 

bir müddet içia dı 0111, 
'h'~ i~aresi,, nin lcampların

irı11oe !itmeoin kolay bir 
0~~iu11a aanmaymız. Bu 

~F ranıızlar için bilhas11 
•ri. llır kaç İskaadiaav v~ya 

kan geaci ile İogiliz faşist
:İ· S~r Oıvald Mosleyin gön· 
d ' bır kaç genç , ıai omuz 

• çılııma kımplaıının bir 
olan kor,.tt t ıııyabllmior · Halbuki, Hitlerci reaçlik 

:tının mtım~asillerindea bi 
ina ılyledıği gibi, Naziler 

11~ a.rı bu lcımpiara kabul 
Dua ıleride müşkiliit ve sıkın 
ogurabiltceiini sanıyorlar . 
n diıipli · . 
1 nı ve ıadık bir camı 

1~11• Fra•ııılar ıibi isi bir 

1 
llılıım ve keskin bir iıtib· 
•bip kimaeleria kabulü iyi 

IDU? 

•reltet teraiQ benim ha 1 
•mpa lcalıulom ıça. Al Y e 
k btrliji çı1tııyordu • Bumb:1 
endi baıını hiç bir it r 
Vaziyette deg" ild' O J•p~ 

ır · evletın 

d 
rçaaı olaa ba kuruıu d ... 
otru k.. ' oıru 
F ya ultür bakanını bai 

• ı ·~.at, baılırınbı 24 yıı
uı bır hukuk talebesinin bu

Q u "d 1 l•b ev et memurları" 
•r ~ \'e çok koyu Hitlerci ol· 
'1~tıf in, kampları ıczen her 
ad k:d•ınıa memleketiae Al· 
l 

1 
Yeni bayat için takdir 

)Ot~n beıUyerek dineceğini 
11 

1 
• Talebeler, bana .111 

: lllektubltrda 1l1le diyor· 
'8· 

ll~irıa çılııma idaresinin hiç 
tarafı yoktur. İdıreyi iyi 

er, ' ~nu takdir ettirme ve 
hızaıet etmek demek 

'
11 da ıCSyliyeyim ki, talebe 

1 ~btaaı idaresini kurmuı 
~ ıftihu etmektedir • Bun· 
iı •lb yıl öıce , daha hak 
leb batını ıelmemiıken ço

lo 
1 
e olaııa bir kıç ıenç bir 

ı:. ••ıp çılıımaiı bu ıuret· 
~ta :d• bulundukları aef alet 
t k Ulırak glladelik yiy, erk 
ıa 111•1Dı~ı düıilodOl~r • 
hl il bu kampların yamba 

1 
r de ıeaç kızlar kampı 
bordu • E kekler çahıkan 
e ı· l 11Yorlar, kızlar ela buna 

ı,,d erkelderio ev itleriai g6 
Çok 1 

• O ıamaodanberi bu 

1 la Y•yıldı Ve busuıi bir tr.· 
t •:inden çıkarak aaziliıiin 

•lk ttru tından biri oldu. 
b. fief11 dDı&nen geneler 

111 
1

1
tl i'nde mühim ıahı (ar 

L~ •tdı Şimdi bu ı§ içiu 
tlb 

1
' harareti çalısıyorl•r . 

•
11

• I, taltbe bir lig· i saye 
• •tı 

1 Yoluna koyalıildim . 
•- j r Fıar ız k z nan Alman 
""IQ 1 1 

i • h ay rnüddt t'e geçir 
ÇelJ b R ay tı yaşıyabıfme 

d~ . . udolf il as n şabai 
8181 alınıls. lizımgelmiı 

61 
bir ode fÖyle bir mek 

lb • l . 
,,~~~ "aaıpında bir müd 
,,. 11 ıeniı için lazımgeltn 
,,/ ~l•bılcuek iiıere aoaiı 

t l &6odwm n Z rica O· 

Yazan : Clauditıe Clwnez 

1- Nütus kiğıdı. 
2 - Tcrçümei bal vaıakaaı • 
j - Ooktor raporM ı 
4 - Hüınübal ilmubıben . 
5 - imdiye kadu Hitlcrci 

hükOmete biç muhalefette bulun
madıiım•za dair Alman konsoloı
luğuoun veeik11ı • 

6 - İki tane fotoğraf . 
1 - Melfuf beyınoamc · 
Mektubun alhnda ımtı olarak 

" Heil Hitler ,, ( 1) kelimr leri var 
dı . Melı.tuhun içindeki beyaoua· 
mede de : Dar ti üncü kuı•i• ka 
dar bütUa ecdadımın ıaf iıi ırk· 
tan olduğunu bildiririm ., cüm· 
Jesi yazılı idi . Bu beyannameyi 
imzaladım ve lıtediklcri 6teki 
enakı da ıönderdim . 

Çalıım• idaresi bir çok bakım· 
lardaa , hattı ıtnç kızlar için bi
le , askerlile benziyor . Kamplar· 
dan birine ıideeek olan kimse 
askerlik ıubesinin dantiai bekler 
ıibi ıllnlerce bekledikten ıonra , 
çağrıhaca ıırtına kampın caketini 
giyip çantııım alarak yo1a le oyu· 
luyor . 

y abıncı kızlar 6niforma riy. 
meğc mecbur tutulmuyorlar . Fa· 
kat üniforma xiym~mit hır genç 
kızın yürUyüılardl', bayrağın önün· 
den ıeçiılerde nasıl göze bataca 
ğım!, muntazam üniformalı genç 
kızlar arasında onun lrıyıfetinin 
DHll 111ıtacığını bir dütilnüa 1 

Berlia veya Müoibtan ptk uzak 
olmıyaa bir kampa gitmeği ttrcih 
ettiğimi söylemittim . Fakat aa· 
kerlikta oldutu ribi burada da 
böyle ıeylere ald1rıt edilmiyor • 
Beni de Pomerınyada , Ba1tıkdeni · 
zinden pek de uzek olmıyaa bir 
kampa 16nderdiler . Bu kampın 
adı çok çetrefıl bir ıeydi: Rotenk · 
lemdenoY 1 

Kampı• bulaadup yer , yeni 
yapılm11 bir köyd& • Buraya yeni 
köyllller 1erleıtlrilerek ber birine 
çifçtlık yapmak için hiıer tarla 
verilmiıti. • Almaoyanın fimal ve 
doj'usuadalr.i ıenlt ovalarda aıaıi 
sahibi olaalar ve"gi borçlarını adi· 
yemeyiace veıiımlı ve fakir bir 
çok toprakları hUkQmete bırakı
yorlardı • itte böylece , bir çok 
kontları ve baronlar• babaların· 
dan miras kalın böyle top,akl.r, 
hllkQmetçe alıamı§ ve boraya ye 
ni k6yliller yerle,tirilmiıti . Bun
lar da faraza bab111 k6ylü olan 
küçük' bir memor , yabut da çif· 
çilik yapmata heves etmiı bir it· 
çi gibi kimselerdi . Hükiimet az 
bir para mulcabılinde bunlara bu 
teıtılc tarlalardaa bir taaeaile bir 
tane t ujla ve iki üç ~i•Ç fidanı 
ve biraz da rttbre veriyor • 

Ostnnkörli aletler ve derme 
çatma çif çitik bilgilerine ealal~ 
olan bir kimsenin böyle verimaız 
bir toprakla ~trat1J!•!1 çok güç
tüı • <;alışma ıdaruıaın genç • 1• 

kekleri aafiı iılerande çal•tbnhr· 
lı:ea çeiu ııbirli olan ıeaç kız· 
larıa' en blJllk kıımı bu ld5yll· 
lere yardım etmekt dtr • Bunlar· 
dan bızıl•rı, k6ylillerin karılarına 
ev itler inde yardım etmekte ' ba. 
zıfara ise çocuk için pıhçeler yap 
ağa uğraemıktadJrlar . Fakat ek 

m aeo~ç kıılaun vazifesi çiflık 
acrıya • 
yaoaımalirı lf bi hayvanlaıla ve 
tarla işl~riylc meH'ul olma~tır . 

Buna s b b olarak Ja hır ka-
Jmın güz lliğiı in ancak tabi t1.a 
ynkıLJıın temas ederse tam olal>ı 
l ccğini ve bir ene kızrn ancak 
topr ğın gnz llığine ve ~basit ko.
nunl rano olaş nc.·a h kıkı hır enue 
olabilecf'ğıni söyluyorlar. Bunda~ 
da anlııgılaco.ğı uzere , lıerhangı 
bir ökonom k leJbiri mazur .gos 
termek İçin Nazil r maııo\ t bır sc-1 
beb bu]U\eriyor. 

- Bitmedi-

(l) , Ya a ın flıtl r ! , d!!mekıir. 
l.J Bu nalar bir kıç n -türe· 

celmr. 

- Birinci firtlkden artan -
Bu, h&kumetçe alıoan büt6n 

tedbirlerin halkımızca na1;11J iyi 
karşılandıtını giSıterir. Ayd1n hal-1 
kının giyini~. yaıiyış, çalışı§ tar 
zıbt bir dimlede toplamak icab 
ederse, diyebilirim kJ, Aydıa'dı 
refah vardır. Tftrk kooperatifci
Jiği tarafından Aydın'm büyük 
yeri vı rJır. Halk bu yolda daha 
çok faydalar görecekleeiae ina· 
nıldığını hanı söylediler. :Fırka 
ve halken kurumları iyi ça1ıııyor. 
Yapılmakta oJın tcmıil ıalonu· / 
na g6rdüm, Aydın'da bOyük sah
ne ihtiyacı başuılmıı demektir. 
Halkın tenvir ve irıadı yolunda 
Halkevinin diğer hlitüa kolları 
nın çah~mılın da takdire değer. 
Aydın orta mektebinde bütün sı· 
aıfları rczdim. Çocuklara gfügü· 
ler sordum. K,z ve erkek talebe 
ıihbatlı, temiz ve iyi giyinmiş 
olarak bir arada derPlerine çılı. 
ııyorlar. Hemen brpsinde uyanık 
bir zeka, yürekden gelca bir 
yurd sevgisi ve saygısı var. 

Bana Cumhuriyetin faydaları 
üzeıinde verdikleıi karşılakları 
utikbal için çok ümid vricidir. 
Çocuklarımız mDsbct ilimlere 
daha heveslidir. 

Aydıa'dı yılnız toprakda de
ğil, fabıikalarda çahıan işcıleriy
le de h11biballer yeptam. Gbolük 
kazançlaunı, yaııma şartlarını 

•ordum. İntıbalarımın iyi olduğu· 
nu söyliyebiliıim. 

AydıD'tn uzun yıllardanberi 
büyük derdi olan sıtmaya hüki'i· 
met kuı tarıcı elini koymuıtur. 
Sibhıt Vekiletine bagh geoit öl· 
ç6de bir kurum bu mıatıkadı 
mücadeleyi üzerine almıttır. Uya· 
nık balk da kendi evlerinde ve 
pbısları üze rinde aldıkları ted
birlerle bu mücadf!leyi kolaylaı 
tır•aktadır. 

VilAyetçe bataklıklan" kuru 
tulmUI yolunda tedbirlere fİti
tildipni ljreadim. Yüksek ae-. 
ticuinl yakında göreceğimizi 
umanm. Devletçe çok yardım 
edildijiai öğrendim. Önümüzde 
ki yıllarda da ba yoldaki İyi ted
birlere devam edileceği tabiidir. 

Ktt-,ilk Menderu'in islihı ve 
cellat gölün&n kurtnlma11 hususi 
idaıelcrin takati dıtnıda olduğ11• 
dan devlet öç buçuk milyon li
ralık bir taahhlltle bu ite gir
mi ttir. 

Ônilmizdekl yıl Cellat gölü 
bava&tDln bir Varlık ve yaşayış 
kaynağı olacığına ıim tiden mu· 
hakkak göıllyle bakabilirim. Ba 
aa kabrsa A•tal1a'ya kadar rrfa· 
kat edecek olan İzmir Valisi Ge
aeral Kazım Dirikcu islih ve ku • 
rutmı Jti üzerinde geoit izahatta 
bulundular. 

Bu ıyıbatıo bana seviç vnen 
büyük mevzularından bitili de 
islih ve kurutma iti olmuştur. 

İıparta: 15 (A. A.) - Kuıul
tay Baıkanı General Kizım Öz. 
alp beraberlerinde bulunan za 
vatla birlıkte bugün saat 15 de 
Ispartayı geldiler. Kazım Özalp 
viliyd ıınırıoda Isparta Saylav
lan, Vali, Fırka kumand ıuu, Be 
lediye ve C. H. F. reisleri tara 
f ıodao lıarıııandılar. 

Isparta; kurultay başkınıoı 
büyük tezahuratla karııladı Şeh· 
re ginlırken asket i kıt'alar, okul 
lar, Sporcular v~ balk muntazam 
sıflar halınde keadileriai selim
lımıılardar. 

Başkan kendilerini btkliyen 
halkla 11ntlarındaki çahıma ve 
kazanma ve yaşama fil tlau üze 
rinde hasbihaller yapmışlar•hr. 

Baıkıa doiruca hükumet ko· 
nk"ına g tıl&r. Vilayeti, Fırka 
kum1ndanlıjıaı, Belediyeyi, Halk 
FırkaaıDı ziyaret ettiler. 

Cuma gllnü yıllık genel top
lantısmı yaptı ---

Seyhanıpor kulübü yıllık ğe
ael toplınbıını cuma günü ordu 
evinde yapmıştcr • 

Eslci idare heyetınin yıllık ra· 
poru okunmuı ve itlifalda onıy
la ndıktan ıonra yeni idare heye
tinin !eÇilmeaine baıla11mış ve • 
ı•iıdı adları yazılı olanlar yeni 
idare be1etiae seçilmişlerdir . 

Fahri reisliğe General Salih 
Avıın, hami rf!iılitine Şadi, umu· 
mi reisliğe maarif mOdllrO Yunus 
Kazım, idare heyeti baıkanlığıaa 
Huriye R•ıf Salih , Uyeliklere 
Muallim Naciye , Eyaıen , Ortaç. 
Hilmi , Bekir Kıyı ve Mürıkib-
liklere Mühendiı Halid, muallim 
Hakkı ve mubaı\b Canib : 

Yeni idare heyetiai kutlar ~e 
yumuılarında muvaffak olmıla· 
rıaı dileriz . 

"Milliyet,, arkadaşımız 
İıtaobulda çıkan "Milliyet., 

ark.daıımız on yaıına girmittir. 
Kutlar ve ulunl deflim yoludda 
daha nice yıllar çalıımeyı erme· 
ıiai dileriz . 

BugiJ.n saat on 
dörrde 

- Birici firtlkten artan -

Osmaniye : 
Oıman Kaypıklı 
Ömer Oıman otlu 
Abmet Çahk 

Kadirli ~ 

Mehmet Sabri Dinçer Fırka 

kaza bıtkım 
Fehmi 
Mehmet Sıtkı 

Muharrem 
Felce: 
AD Telda Ayok },ırka Baıkanı 
Nuri kaza Beladiye Bqkanı. 

• * " Dün Halk F"kaaında merke• 
kazaeıa ıekız nabiyeainia mü· 
mr11llleıi de toplanarak bugiin 
toplanacak olan Viliyet F1rka 
kongresine, aıağıda ıdlarmı yez· 
dıiınuz dokus arltadatı mllmes 
sil ıeçmiılerdir: 

V edad Giiclü. 
HaHın Ramazan oğlu , 
Rifıt Camili, 
Mehmet Kasım, 
Mahmut Kibar otlu, 

uri Altun az Dit Doktoru, 
Hamid Bulak, 
Ekrem Avni, 

Hilmi Yolgeçeali. 

------------------------sıaı fabrikadaki daimi hah meş· 
berini ğezdiler. Fabrikanın çalıt· 
mas1 ve ilerlemesi ve bahlarımı· 
zıa dıı piyaaalara 11tııı Ozerinde 
izahat aldalar. 

Batkın Halkevinia çalıwma· 
ları üzerinde tetkikler yapmıılar 
ve Helkevi ızalariyle hubibalde 
buluDmuılardır. 

Bu akıam Bııkan ve diier 
lonuklar Beılediyede şereflerine 
verilen ziyafette bulunacaklardır. 

Denizli: 15 (A. A.) - Kurul. 
tay Başkanı Kôıım Özalp bera 
berlcrindeki zevatla dUa uat 20 
de ıırımızı t~şrif ttmiıletdir. 
Kendisini meb'nsl1rımızla Vali, 
C. il. F. reisi ve Gaınizon ku-
maodt1na arayköydtın ve c,:ok 
kılabahk bir halk küdtsi de iı 
tasyonda karıılanıışlardır. 

Kizı11a Özalp istikbale gelen 
her lttrklı&üiün önünde durarak 
altıfatta bulunmuıtur. Aktam şe 
nfleıine Halkevinde bir snvare 
tcrt b edılmittir. 

Kaya dalan suyu 
dünyanın an eyi suyu
dur. Raporu yarınki 
Gazetede naşr edile
cekdlr. 

8a kıa, lıpartı bılı fıbrikı· , .. __________ _. 

14 Şubat perşembe Akşamından itibaren 

Elmastan parlak, civadan oynak bir yaldız ! ... 

FRANSIZKA GAAL 
Baştanbaşa sihirli botun cazibe ve şeytanlığiyle .• 

... l•1taa laz 
Filmin da 

İki eaat ıeyir edecek kırk iki saaı tesiriod~n kurtulamiyacaluııoız •• 

Gelecek proğram : 

Şikagoda Panik 
Alkaponun ilk maceraları 

50J3 

500 Lira mükafat 

Ayran menba suyu Adana ve havalisinde satılan suların llakemt , 
kimyevt ve bokteryoloji noktasından en iyisidir. 

Bunun aksini iddia ve isbat edenlere yokarıki mükArııt verilecektir. 

Taklidlerindeo sakmınız Damacnnolar1n üzerindeki muhürlc dikkat 
ediniz • 5008 

Umumi deposu : Orozdlbak clv•rt Cumhu-

riyet oteli altlnda . 3-15 

Alsa ray • 
sıneması 

Bu akoam 
BUtUn seyircilerimizin candan dilaOl ile 

Dahi yıldızlar 
EMiL YANIGS ve MARLEN DITRIH 

Tarafındın bırikulide bir gOzellikde tcmıil edilen 

Şıb eıeriai takdim eder. bir çok kimıelerin iıteıtini Göı önüne alarak 
Bu güzel cıeri Ça11amba Aktamını kdar göıterecetiz . 

Her glln Matine vardır • 
Gelecek protr•m 

Niçin öldürdüm 
Mümc-11illrri 

Nansi Karol Gari Gran 

Ren ırmağı yükseliyor 

Bu sene parlsdeki Ren ırmağrnın su seviyesi gayri tabii olarak 
erken yı1kstlmlştır . 

Y11karıdalıi resim Koblts civarında Rnı ırmayımn kıyıları 
aıarak araziyi kapladığım göslerlyor . Burada sular tabıl seviye• 
sinden bir buçuk metre yıikselmtıttr. 
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Almanyanıd karşılık noktası 
~~--------··--------~~ _ !Jlrlnci jlrli/d<.'ll arları -

J...ondrada yapılın teklifler üıe \ 
rinde durulması Ye seı hestçe dü
şünülmesi icabeden bir lekım 
noktaları ihtiva etmektedir · 

B. çok nokt•lara ve bilhas-
ır • 

sa şark misakı ile Tuna havzası 
misakın• müteallik müzakerelere 
daha §imdidr.n başlaoılmı:.tır . 

Coğrafi vaziyeti itibarile Al 
manya için pek mii~im olan bu 
meselelerin memnuıytle ~ayan 

hir bal suretine iktiran edeceği 
ümid olunur . Eo mühim nokta 
bava taarruzlarına karşı bir hi· 
oıaye misakı ekdine dair olan 
teklifdir · Hu misakın harakct 
noktası ahiren Fransızlarla lngi 
lizler arasında y11pılan r miizake· 
reler olmuıı:hır . Almanya hu iki 
cfovlct arasındaki miizakere1erin 
mümkün olduğu .kadar sür'atle 
neticelenmesi için elinden grle
ııi yapacaktır . 

Naclıtomıgabe gazetesi diyor 
ki : 

Londradı yapılın diplomatik 
müzakerelerden sonra ortaya çı· 
kan müşküller arasında hava ta
arruzlarına karşı himaye mukave· 
lenamesi eıı az mania arzeımek
t~dir . Çüııkii , Afmaoya kendi 
ıibin hukuk müsavatı . mutlak 
urette kabul Hlilmek şartilc mü

zakerelere girişmeye hazır ol· 
duğuou ilan etmiştir . Belçika ile 
İtalya bu misakı kabul arzusun
da olduklarını daha şimdiden bil· 
dirmişlerdir . 

liğine bir nihayet vumek ıçm 

ıarfetmiş olduğulmesaiyi heeaba 
katmaları mcmuldur . ark ve 
Tuna misakları Londra<la çok 
mühim birer rol oynamaktadır· 
lar . Almanya istemiş olduğu ma 
lfımat ve izalıata heniiz almamı 
tır . Bryııelmilel bir konferanc:ın 
içtimea davetine dair tcnebi ga
zcteleıi tarafından ortaya çıka· 
rılaıı şayialar birer i:tahmintlen 
hrışka bir şey değildir . 

Paris : 15 (A.A) - Alman· 
yanın Fraosız · İvgiliz teklifleri· 
ne cevab olarak vermiş olduğu 

nota ı:mniyet arzusunun ifadesi. 
le başlamakta ve Avrupa siyase 
tine müteallik "'olan tedbirlerin 
heyeti mecmua~ıoı AJnıarıynnın 
c'oğrafi sa:iyelinden ve silah ya· 
rışı tehlıkesıoden ilham alarak 
ve derin bir surette tetkik cde
ceğioi ihsas eylemektedir . 

Satılık Emlak 
Adananın en şercıfli yerinde 

kl\in halen hanko; ev vo daire; ti
caretlıano olarak kullnnılan eski 

Fransız Kol ·ji ; ve bıtişiğindeki 
arsa ile Yeni istasyon cadJesind~ 
havadar yerdo tahminen yetmiş 
dönüm iki porca orsa satılıktır . 
isteklileri Per Higol ile vekilleri 
Şerefe müracaat edebilir .5009 

3-30 

1 

(!'ürk Sözft) 

Muhterem 
na zan 

müşterilerimizin 
dikkahna 

l Pamukçu oğlu Aziz fabrikasından: 

1 

\ 

1 
10 Şuhut 935 tarihinden itibaren fabrikamız tntili fııoliyet ettiğin-

den anbarlanımızdo çiğidi olan müşterilerimiz on gün zarında çiğidle
rini kalclırmalarınt aksi takdirde yanık vo çürümeden O'elccek hor giinn . ~ 
znrar ve zıyandan f o brikamızın mesuliyot kabul etıniyeceğıni ilıln ederiz. 

1-3 5020 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacak 

Askeri fabrikası umum müdürlüğünden : 
I< ırıkkale fobrilrnları için tesviyeci Ye tornı cı alırnıcaktır . İstekli 

lerin imtihan için istida ile Ankarntla fişeok fabrikasına lstanbulda Ba
kırköy barut falırikosına, İzminlok 1'3r Halkapınar sill\lı tamirhanesine 
miiracaatları. 4987 7.8 10 12-14-15 17-19 21 24-26 -28-1 -----------------------------

Adana sulh hukuk 
hakimliğinden 

Alidede mahallesinde mukim 
Ahmet eft rıcli kızı Ayşe ve Dudu 
ile Alidede mahallesiude mukim 
Teptçaylaklı Bekir ve keçeciler 
çarşısında sabık oalbant ham müs
teciri Remzinin müşaan mutasar· 
rıf bulundukları Adana kundura
cılar çarşısında kain tapunun 74 
numara ve 19 ~ubnt 928 tarihinde 
kayıtlı yemini .. Şekerci İbrahim 
yesan sahibi senH dükkanı arkası 
Laz3ri cephesi tarikianıla mahdut 
bir bap dük~anın taksimi kabil 
olmadıitudan şuyuun izalesi su-
retile satılarak bedr li mebiio şü
re\di beynir.de taksimini A<lanı 
ııulb hukuk mahkemesinin L 756 -· 
1014 nnmaral kararı iktizasından 

Katil Bayazıd deti 
değilmiş 

- Birinci firliklcn artarı -
zıtıo duruşmasını dün devam 
olunmuş ve Tıbbı adliden gön
drilen rapor o\nınmuştur. 

Raporda lıulasatan Btyazıd' ın 
evwlleri sahte delilik alametleri 
göstermiş ise de bir müddet ıon-
ra bundan vazgeçtiği ve Beyazı 
dm ~imdi ve suçu işlediği sıra· 
!arıla akal ve şuuruna sahih oldu
ğu bil<litilwcktedir. 

Cumlıuriyrt Müddeiumumi 
muavini eref eski iteğinde yani 
Beyazıd'ın ölüm cez1siyle c,za 
landırımasını istedi. 

Silahlar muelcsi daha ziya ,--------------- bulunmakla mtıkür gayri menkul 
17 /3/935 taı ihioden itibaren bir 
ayın hitamı olan 16/2/935 tarihin. 
<le Adana bdediye müzayede sa 

Duruşma Beyazıt hakkındaki 
kararan anlatılması için 19 ıubftt 
935 salı gününe bırakılmıştır. 

letlerin Almınyanm askeri ba- 1 • a Çl ar 
c.Je müşkilat arzetmektcdir. Dev · ~QC k [ 
~ımdan müşkilatını kabul ve teı· vatan hainidir 
hm etmek ıuretilc tcslihat deli· 

tonunda birinci artırması icra kı· 
lıbacağından telip olanların yüzde 

Adana Ziraat bankasından : 

Dosya No. 
22-49 

23 - J28 

24- 318 

25-47 

Go.yri menkulün 
Borçlunun ismi vo adresi Cinsi Dönüm 

llnmnm kurhu mohnllesinılon Tarla 225 
Ali oğlu MehmcJ Şovki (ölü) 
Karaoğlanlı ilacı Ahmed oğlu 
llüseyin • 

Gunetli mohallesinıien Knı luııı 
zAdo Yusuf oğlu Mustafa 

~eyhzotlo mnhallesindon 1 lucı llu 
SO) in l:lnfıJi Abdulhonıid. 

)) 

)) 

)) 

• 
)) 

Torlu 

,. 
)) 

\) 

,, 

• 

" 

• 

Tur in 

" 

333 

200 

150 

200 

200 

22 

14,2 

22 

22 

27 

ıo 

G8 

25 

222 

118 

~Iuhammen kıymet 

beher dönüm 
l lissesi 
Tum 

2 - 3 

Tam 

18-32 

Tam 

• 
)) 

J-4 

Tam 

)) 

)) 

• 

Tnm 

Lira 
10 

8 

6 

6 

6 

7 

30 

2U 

12 

10 

15 

1U 

10 

10 

10 

8 

Gayri menkulün 
Mevkii 

Mihıno.ntlıır 

Ağzıbüyük 

Knrooğlanlı 

• 
)) 

" 
Vernyiccsir 

Nafia 

\ r • • 
oruyıccsır 

" 
l\ılfirkıron 

V cruyico6İr 

Toku~· 

)) 

yedi buçuk pey akçelerini hami
len m,.zkür salonda bdediye del· 
lali Hanifı çavvşa müracaatları 
lüzumu ilan olunur , 5019 

Tapu senedinin 
No. Tarihi 
253 T.soni 926 

60 

180 

183 

182 

23 

338 

53 

1 
42 
14 
48 
17 

120 
ıuı 

243 

239 

293 

292 

Ağustos 340 

K.ovvol 1339 

)) )) 339 

)) 

" 
Nisan 340 

Şubat J 16 

Mayıs 340 

T.ovvel 312 
'f.evvcl 31 ı 
K. sani 310 
T. evvel 1321 
T. evvel 321 
K. evvel 314 
Mayıs 319 

Mnrt 327 

• " 
T. evvol 312 

Şuhut 339 

" " 

Adana Bo~sası Muanıelel 
PAMUK ----· 

C 1 N S l 

pjyasa parlattı ,. 
Piyasa tr.mizi ,, 
iane 1 
iane il 
Ek11pres 
Klcvlunt 

Ek~pres 

iane 
Yerli "Yemlik,, 

•• "Tohumluk,. 

Bııttday K ılırıs .. Yerli 

" 
Men tane 

Arpa 
Fa ulya 
Yulaf 
Delice 
Knş yemi 
Kt'lt>n tohumu 
Bakla 

Kilo 

En az 
K. S. 

42 43 

YAPACI 

ç t G 1 T 

HUBUBAT 

Sisam ·~...-.ı.1__.--~ 
ı.....:;~.:.;__--------:-- U N 

.... Salih Efendi 

.!:: .::ı " .D l'<l Diiz kırma ,, 
~ı -:;:...:..;..::....::.:.....---~~~~--~ 

~-= Simit ,. 
Ö S -,...° Curnlmriyt>t 
~Cö ... 

E; " 
~ t>-IDüz kırma ,. 

1 _ Alfa .. 
Liverpul Telgrafları 

15 / 2 I 1935 
Santim 

Vadeli 6 
V ııdeli 6 
Hazır 7 

Hint hazır 5 
Nev ork 12 

Pene 

lluuu<lu hazırosı . . ·iro•le' 
Şarkan : Talib ve Emin , Garben : Tıırıkıilın · Ş 

ve llalil oğn Cenuben : Tnlih ve Emin . ş·ıııııteO 
Şaı kan: Yol ve Knlağ Z. Li\tfi, Gar ben : Ayşe. ' 

Len: Ueııc Osmnn ve Hacılı Mustafa. . aleO 
G h'b' ı sıro J. Şaı kaı ı : Borhcr Arslan, arben: sa ı ı senet'~ uur· ~: 

Crnuben: sahibi seneu ve llncilı Mustalo. ile mohJ~yte, 
Şarkan: Ayşe, Şimnlcn: Gemisura yolu. Garbcn " 

lıihi senet. en Mo' 
Şeı knn: Ayşe. Şin aler.: Gemisura yolu. Garb 1". 

nuben: Hacılı Mustafa . . , ·ıaJo 
Şa rko.ı: Konan Hofız vcrcscılc rı, Gar Len Kalag 

Şif, Cenuben Gemisura yolu. . . et ceo• 
Şarkan: Tarikio.m, Garhen ve Şirnalen Sahıbısen ' 
. l . ~~ yetım crı . ·1ıc,v 
Şarknn: Tarikifim,gaı ben hırikifim,Şimulcn Nrı• i 

l'iroaıı 
Şarkarı: Muhmud, garhon tarikiuın , Şiruulcn ' 

~lollu SülAyman oğlu Yusuf. 

"b 
' . gorbell 

Şark4n ve Cenuben Ası ~lelımeu vcrcse lo rı, af 
Cenuben tarik. ŞiıJlşl 

Şarkon: Mansur oğlu, gorben: llnıni<l ve gyyupı ~ 
~l::ıbmucl,Cenuben: Mansur oğullnrı. Siınole11 ,Jıt 

Şarkan ~Jahmut ve Salih veresesi, garhen ve ':iğ cı ff. I 
Cenuben larikitım, bir tnş kuyu vo 3 adet Tut ~ 1 Şidl1 

• ıl ar•· Şarkan: Süleyman, garhen: Yu!uf çavuş ogt . fi 
Uenubm Avni Paşa ve Mansur oğullari. rese•' 

ıu ,,e f· Şarkon: Süleyman, go.rben: Molla Yusuf oğ vPI ps r 
so:i , ~imnlcn: AlHlurrahiın , Cenuben: Safiye vo Ad Ali fe 

Şarkıın: Tnrikitım, gurben: Şif, Şimalen: Melı010 • "ar' 
ben : to.rikitlm . . 110beP · 
ş ... rkan: Şif, Şiıno.len: Mchmed Ali veresosı, Cr " yolıJ 

l{nrath Garben: Mıılntça yolu (tarlanın ortasından • 

1 - Yukaıı<la yı.ızılı torlolor ( 2280) No: lu İcra ve iClns ve ( 1697 ) No:lu Zira:ıt hnnknsı knnununa t"vfıkan l .. 1 . k .. ayırmıştır) . 
2 - Artırma 18- 2-935 pazartesi günü ba~loyaruk 4-4-935 perşembe günü snat 14 _ 16 d l) . . .

1 1 
. m rn~.u ay mutlJetle vo n~·ık aıtırma euretıl~ sntılığn rıkarılmı§tır. ııa • 

3 
T • <l I l ıJ . o ırıncı ı Hl osı ynpıl acııktır • İ'll' : 

- oyın C ' on zaman Dr o gayrı menkul 3 defa bo<,rıldıkton sonra en çok nrlırann birinci ihnl, · ı A · . ?80) 1 b'ıf 
ı ve 2 inci fıkralaıı alıkdmı mucibince salış beş sone tecil edilir. Artırma bedeli muhammen kıymetin .. l~ yopı 1~ • n~~k aıtırına be<l• lı muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmozsn ( 2 ...... J ya o~ 
bir ihbarnnme gönderilerek borçlarının ö lemoyt dnvot cdılir. işbu on beş gün hitamında bordu 10 yuz 

0 
.. Y1 dnıış beş'.~ 1 h~lur ve grçcrsc en çok artııana birinci ihalesi ynpılılıktan sonra }ıon uJi ı:ıJ tır· 

• . t' dk d l k d ı rcunu oı cmezse uç gun z f l 'h 1 . k . . . . 1 k' ı· . o to" 4 - Artırınaga ışır e en er yu nrı a yuz lı nıuho.mmon kıymelin yiizdo yedi hu~·ıığn nisLctinde k l' . . . . ar ını o ı u eı o.tıyesı ıcrıı eJılmok üıere Josyn ıcro. rn 1!11 ıgın 
5 _ Gösterilen giinlcrdo ortırmağn iştirak edenler uı tıl'fna şartnaınesiııi okumuş \C lüzumlu mal~n tlı plryın veya mıllı Lır banka nın teminat moktulıunun bankamıza tevdi e<lilmcsi lhıındır. -'I• 

. k 1 k r . h 1 .ı·ı . . 1110. o mış ve bunları tumoın k b ·l t • d . . bedeı 6 - Gayrı nıon u enı ısıne ı ı:ı e euı en kımsc Jcrlınl veya verilen mi.ihlct içinde flaroyı vcrnıo 'h 1 k en a u o mış a vo ıtıbnr olunur. -u ·!rlt 
l b ı zsc 1 a e urorı foshol k k r . ı . ıJug' ıı~ 

ruzı olursn ona razı o ınaı veya u unmazso hemen on beş gün müJJctlo artırmnöıı ~·ıktmlıı> en çok artıru .1 1 
. ı·ı· I . unaro onı ısınt en evvel en yiıksek teklifle lıulunnn nrz ı- tınış 0 r,.iz "ol 

1 t t h l 1 n na ı ıa c cuı ır. kı ihale nr" . ı . k" t k .. . . .. ı 1 rk ı .. 
ayrıca nükfi) e<ltn şu llS an o ~ı . O unu~. uSınua 1 ıar VO geçen gurılcr ı~·ın yuzJe hı şlen Jıcsııb Ol' cc 

7 _ Fazla mnlOmo.t almak ıstıyonlcrın dosya numaralarile Zirnat Bankasına müracaat ctuıcluri ildll olunur • 

8 _Artırma Ziraat bankası binasında ynpılacoktır.5018 1-3 

Umumi ---------------------~~ Mehmcl ,1 .. u·· .... atba' BOZ ua 

neıriyat müdürü : 
Adana Türk 


