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1 Uınumi mecUs 
Bugün ilk toplantısını ya· 

parak daimi encümeni se-
çecek . 1 

Şarımıza aralıksız bol yağmurlar yağıyor 
General Kazım Özalp 

r------- C. H. F. Vilayet kongresi Seyhan ve Ceyhan 
ırmakları 

Sular1n taşmasından 
bir kısım arazi su altın

da bulunmaktadır. 

Antalyada Anadolu ajansının mu· 
habirine beyanatta bulundu ve •. 

çalı-

Atatürk 
Garb vilAyetlerinde 

seyahata çıktılar 
Dün bütün kaza mümessillerinin toplulu

ğıyle Fırka Başkanı tarafından açıldı. 

sile Hılke\ inin çalışmalan tak· 
dire deger . Bu te;oekküllerdeki 
arkada lar işlerinde muvaffak 
olmu ılardırı denilebilır. Beledi) e 
şehrin güıel muntazam 'e h~mız 
olmasını cok özenmektedir . Be
lediyenizi tebrik ederim . 

Ankara: 16 (A, A.) - Re
isi Cıımlmr Aialuk Garb ufla. 
yetlerlndc11 dolaşarak Arıka 
~a'ya dorm!cl\ u:erc bu akşam 

1 lslaubuldarı lıarekct clmiştlr. J 
Kongre bugün de saat 15 de çalış· 

masına devam edecektir. 
Cumhuriyet Halk Fırka ı Vi· 

eJayet kongresi dün sa l OD dörtte 
Fırkı 'binası nlonnnda toplandı . 
Evveli yoklama yıpaldı . 

teıekkür etti , ruznameyi okudu . 

e) han trmı~ının Perşembe 
giinü akşamı fazla yagan yı -
murlardaa 'c karların erimt i 
yüzünden ) iikseldiğini ve bir kı 
sım ctllerin yıkılarak arazinin 
hafif u altında kaldığ1111 yaz 
mı tık. 

lspartada talebe çoklugu gö· 
ziime çarptı . Orta' mektebin üç
) üz altmış iki talebe i olduğunu 
öğrendim . \ ilayette ;Ik tıh il· 
de ileri derecededir . Bunlar İs· 
parta halkının Kültüre , mü bet 
ilme 'erdiği yük ek :değeri gö · 
terir . İspartada memlekete iyi 
hizmetler yapmı büyük şahsi· 
yeller yttişmi tir . Bugün ken
dilerile geni ce temas ettiğim 
uyanık ve çalışkan gençler ara-
mda dı ) ilce şalı İyttler çıka· 
cak\ır . Cumhuriyetia büyük ese 
ri olan Isparta yUn , iplik fabri 
kısmı gezdim . lükemmel ve 
modren bir müe H edir . Her 
yerde bü) ük §Öhrt:ti olan 1 par
ta lıalılırıom gUzel ve dayanıklı 
olmeeıada ve ıenit ölçUde yapıl
m••ıoda fabrikanın bUylk yar 
dımı vardır . Isparta ıBI y•ğı 
fahrikaııını da gezdim • Montaj 

Geri•i ikinci /irtikte -
z 

Filistinde olup bitenler 

l\rablar Topraklarını Müdafaa 
Yoluna Giriyorlar •• 

·-------------·-----------ilt~~~a: 1 1 Hu uıi J - Yahu-
find •yfa ya ) ıkın Hıriıe kö 
ta . e n rul)u eı uk ailesinden 

ıı 
it Batı aldılar Bu araz'ye bi· 

•bl •ıuını koyünde Zübeydad 
le •tının araz· ıi ~ardı. l ıhu 
~ 'b R•yri re mi bir harita yıpj-
111 u araziyi de kendi arazileri 

llQ ilave etmi ler· bu arazi 

8 
donUmdOt. ' 

k ~ Y•pına baıitıya dayanı· 

Y
b· abndiler Bi uma ahıl' i 
•nde d l B dak• ava açu ar ve ısu 

Old 1 araz nın de kendilerine 
\'ay 0 tunu iddıa ettiler. Bu 
•d 

8 
bakan mahkeme rei i 

(.r_ufen bir Yahudi idi; adı Ho· 
-.rıkab"'d" Qaldi 1 ır Hayfa sulh ha-
ltd r. Bu hakim Y ahodıleri 

i 1'. haritayı sı&re Biıuma 
•\aenın de Har'se arazi iyle 

lla hr Yahudilerin malı oldu
fikınetti. 

Bisuma kö) üne mensub Zü· 
he) dad rablari) le ~ l ah udiler 
arasında uzun süren muhakeme 
tsaa ıoda Arablar Kudüı"de yük· 
sek ad.Jet mahkeme ine tlı\ ı 
açtılar ve alıudi hakimin mu· 
lı•kemesi 6 ubata tayın .edildi. 
Lakin Y ılıudıler bunun netice ini 
brklrmi) erek İcra <laireı;inden 
hükmün icra nı \ e arazinin teı· 

!imini istediler. 
İcra mrmuru 70 asker ve bir· 

çok Yahudilerle birlikte Hayfa 
dan Zübeydad ırazı İDi! ıeldi: 
orada dı rablar toplanmııtı; 
icra G\emuruoa itiraz ederek bu· 
raıını kırk ıenedeoberi ekib bi
çiyoruz, dedelerimizdea kalmadır 
dediler. 

Poliıle Arablar birbirine tu· 
tuıtu, büyük bir kıvg• netice
sinde bir kiti oldü. rablar l8§ 

-Gerisi ikiııcl {lrtlkde-

-------------------------------
Türk 
~~------·----------~ Şarımızda çarşaf ve peçe yasağının başlam •sana 

"'27 I<. gUn kaldı. 
~le ot~ ve manasız bir alışkanhkla bugllne kadar sil· 
•kdıtın bu manasız kılıktan srn · kurtar~cak olan ~u 
~ başlamadan önce çarşaf ve peçenı at, kendını 
•al kıla ta ok .. 

Bağ ve meyvelı~ yeri 
3 - 5 dekara kadar 

arazi verilecek 

:..0/8/934 tarihli bığ ve mey 
velik yeri dıgıtım talimatoamtıi 
mucibine<· Emlaki milliye') c ait 
arızi de bağ 'e meyve ytliştirmtk 
i liyeııleı e üç il fi beı dekar mi k
duında bir arazi verilecektir. 

Verilecek olan bu arazi birin
ci derecede ipotek suretiyle ve
rilecek 'e iki ene ıonra bu ara· 
zide imar 'e ihya kabiliyeti gö· 
rüldüğii t•kdirde bu mıkdar on 
üç ilü oubcş 'dekara kadar f.zla
lı urılacak 'e hu arazi ipotek. 
siz o!aıak v~rilmiş bulnnae1ktır. 

Bunun h;in şimdidtn Emlaki 
milliycye ait araziden bulmu 
olanlar tapu kayıd!arım çıkarta
rak 'iliiyetc muracaat etmiş olup 
bunların muameleli evrakları ko 
mis) onunda bulunmaktadır. 

Kararan buı&nlerde çıkarak 
isteoilea arazinin taliblerine veri. 
leceti umuluyor. 

Ekseri) et nisabı olduğu an 
laııldıktan onra Fırka Vilayet 
heyeti reiıi ve Balıkesir sayleyı 
Örge EHen, kongreyi açlı . Buo· 
dın sonra , Cumhuriyet Halk Fır-

kası genel 'e daimi başkanı büyük 
1 ürk önderi Atatük'c , ve genel 
başkın vekili 1 met İnönü ile ge· 
ael lcitih R~ceh Pekcr'e bağlılık 

ve saygı duygularının kongre adı 
nı bildirilmesi onaylandı • 

(Bu tel yazılınnın birer ben· 
zeri aşağıdadır . J 

Koogre) c IJir birincr, bir ikin
ci reislikle iki kitib seçilmesi li 
zımgeliyordu . Bunların iı'ıri rey 

ıle intibab cdılmeleri kabul olundu 1 

tcklıf üzerine birinri reiıliie Ôr 
gc E' ren , ikinci reisliğe Farka 
Vılayct heyeti azasından Muıtafo 
Rifıt ' katibliklcre KıRım z,.ki 
Eaer ve Vedıt güclü rçildıler • 

Örge Evren ayıla , kalkaıak 

onra , geçen f evlcalidc vilayet 
kongreıinden bu gUne kadar sıe 
çen dokuz aylık zaman içindeki 
Fırka itlerin dair izahat vermek 
üzere rdslik makamını ikinci reiı 
Muıtafa Rifata terkettı ve sözüne 
başladı . 

Örge Evren,~ fırka mali vaıi 
yeti arada 22,()00 liralık fark ta
ııyan eski ve yeni b6tçe; lrnyud4lt 
hcsabat ; oraklar , ıon ıekiz ay 
içindeki fırka kongreleri , beledi
ye , saylav ve umumi mrc\iı ıc· 
çimleri hakkındı kısa, fakat özlü 
izahat vcrnek ıözlerinc ıöyle de
vam ettiler : 

- Ulu un belediye eçiminde· 
ki ıon alaka ı, evvelkilerle ölçü 
lemiyecek kadar farklıdır , 1930 
da on günde belediye intihabına 
4107, 1934 de ise Dç gilo içiu
de 17561 yurddaş iıtirak etmi§ 
tir . Bu muazzam fırkı, milletin 
medtni ve siyasi hakkını is\imıl 
yoluotlı f ırlcanın yüksek tesirli 
- Gerisi uçu11cu flrlikdc: -

-------------~----------------------------------
Mühim bir keşif 

Dünkü cinayet 
E ki bir bekçi karısını bıçak- Genç bir Macar görünmiyen adam 

la ağır surette yaraladı mevzuunu tehakkuk ettirdi 
• 

Eski bekcilerden Şükrü ılUn 
saat onaltıda Asri inema yanında 
bıçıklı karısını Yilcudunun üç ye
rioden yaralıyarak kıçmıı i c de 
yapılan takibat neticesinde biraz 
soora yakalanmııtır . 

Genç mucid gazeteci ve bazı kimse-
ler önünde keşfinin tecrübesini yaph. 

Yar ah kadın bir araba ile hii
kümet doktorluğuna getirılmi ve 
burada yaralın pınıumın edıldik 
ten sonra gösterilen lüznm üzerine 
memleket bastar-esine gönderıl
mittir . 

Cinayetin bir , geçimsizlik yü-
zünden yıpılrlığı ıÖ) leniyor. 

Budıpeıte 16 ( A.A) la· 
car aj.nıı Mldiriyor : 

H r zamıın mucid ve muhtrri 
lerın zihin ve bayılleriai itıal et· 
miı olan görilmiyen adam meae
leıi ancık 25 y•şlaranda Etyta 
llirhil isminde genç bir Mae1r 
mu•·idi tarafındın lıalleıiilmit sıi · 
bi göıülmektcdir . 11 Audıpeıte 
Hirlıp ,,gazetesi uzun bir mık•le 

Almanyamn cevabı etraf anda 
lngiltere ve Fransaya verilen cevab müşkül 

müzakereler yapılmasına beb olacak 

neşre<lerek mucidin bu gaıtte 
crkauıadan birisi öaUDde icad 
etliti mıkiaa ile yaptığı tecrübe 
yi hiltün tıfıılitiyle ıulatmıkta 
dır . Makiaayı lcarıı olın tarnfı 
ıçık bir sandık içine konulan 
merm~rden bir heykel esrareagız 
ıüalleıinin te irile yavaş ya\&§ 
göıünmez olmıııur . Heykelin te
mımcn kaybolması içia bir kıç 
Haiye kifayet etmektedir . Bu bir 
kıç 11biycden ıonra tecı übede ı 
buluuiDlar sandık içindeki heyke
li 16zden kaybetmiıler ve aaadıiın 
arka cidarını ı~hmiılerdir . Mu· 
cid .. Budapeıte Hirlıp ,, ıaze· 
teai mubarririDden ve diitr baıır 
bulunanlardan heykele elle do-
kunmalarını rica etmiı ve bu ıu-

- Gerlai ikinci firtlkd• 

Dün bazı çif Ç!lerden alıJıgı 

mız mılumıttan, U) un hilh• a 
Kuruıyşe ile Ziamet arasındaki 
ıcddi yıkarak Tuzla ile köyleri 
nio arazi ini lı•fif mikdarda kap· 
ladığı 'e bu yüzden l\fıhmındar· 
la Tuzla ve köyleri ırasında gi 
dib gelmeııio ıorlaştığı ve tele 
fon konu maaının }apalamadı ı 

anlaııtmııhr. 
Hundan başka Hıydaroğlu 

bucığından Abidin çiftliğine ka 
dar olan ) erlerle Kayırlı, İnablı 
'erayici irin bir kıımı, Havutlu 
burai•ı Köıüköy, Akbenli, Ta çı 
lı mıkbı§ı Kiliı köyü, Kumrulu, 
KaraAbuıedli, Cırrık, Y esıviran, 
Köprii gtizü, Kayışlı, B&rtağaç 
'c Hacı Habib küylcri [arazileri
nin b11.1 in ımları lııfıf u altın
da kalnuJır. 

Geç ukııtı Alınan bır haber 
de ( ~yhao irmıiımn dı yOkae 
lerek Avrat mezar1 ve Y ah iler 
cilıetintleu ıedleıi yararak Kulak 
'e Atgöl dcnılcn çukur ve malaz 
yerleri su doldurmuştur. 

E\ vrlki ge c bışlıyan ve kısa 
f ısıalarla diin gereye lıradır de
vam eden yafuımr dığ kısımla· 
rına da yıgmıısa eylıın irmağı· 
nın dalın fazla yükıelecegi fÜp· 
h~ izdir. e bunun için de ır
mak kenarında bulunan köylerde 
llzımgelen korunma tedbirleri 
alınını~ bulunmaktadır. 

~----------·-------------Maliye mUtahassısı • 
nın raporu 

Maliye bakanlığının Franıa 
dan getirditi miltabassı !arda• 
Alf ant , tf'lkikatı bakktnda hı -
11rladığı raporun ikinci kaamını 
Maliye bakanlıiına vermiıtir • 
MUtabaasııın vermiı olduğu ra • 
porları tetkik etmek ilıerc Malı
ye bakıulatı busıilnlerde bir ko 
miıyon trşkil tdececektir. Ko • 
miıyoaunu tetllikatı bıttiktea ıoa. 
r• Maliye bakanlıiı merkez ve 
t•ıra tetkilata bıkkındıki kaaua 
projeıi haıırlıaacak ve proje me 
llıinin öallmDıdeki devreıiade 
ı&rllflllecektir. 

Loadra : 16 (A. A.) - Lon 
drada olduğu gibi Puiıde de 
lngilizleı le ~ rınıızlar arasında 
yapılacak iıtişarelerdea ıoara 
Berline yeniden tebli at yapıl 
m11ıoın zarun olduğu mütaleııı 

1 
ması muhtemeldir . Sah güaü 
Pari de ve çaroamba ıünil Loa· 
drıda akdedıltcek olan nazırlar 
mecliafntle• sonra her iki hükii Amerika - Rus ilitilifı 

ıerdedilmektedir • Bu te§e bbüs 
yapaldaktan ve battı Almanya ta 
rafından Londraya cevıb veril 
dikten sonra ıayet Almaa1a bu 
günkü İDgilız gaıetelcı inin ken 
bııine itaıcl etmekte oldutu le· 
mayüllerde i rar edecek olursa 
o zaman kendısinia teklifi vec 
bile husu i bir göıilşme yapılma 
ıı ciheti dO§ünülecektir . Almın· 
yanın vermio oldugu cevab üze· 
rine l'ariı ile Londradı yapıl 
masana llizam basıl olmuı olin 
mllzakerelere pazartesi guoü 
h.ıvckilctler ırısnıdı bıılanıl-

metin mütekabil vaziyetleriai tu 
b t etmeleri kol•ylıpcalr.tır · 

l ondra : 16 (A. ) - İngıliz 
nızırımn Bcrlini ziyaret etmesi 
§İmdilik mutuavv r degıldır . 
Hari iye bıkaahğı Alman nota· 
sıaıa etrafaodı tetkikat yapmakta· 
dır . Diploması mahıfıl dün ak 
11m Londrıd• Almın1anıa boz
ğanlunun ha ıl etmit oldutu in
tibaau teyid etmektedir . Beılın 
ile yıpılacak mllzakere edilecek 
u ulti te bıt içia Frans zlarla İn· 
ıilizler arasında aoluıi nazar te 
ati inde bulnnulacaktu • 

Cene ıe : 16 (A.A) - bey 

- Gerisi uçııncü flrllkde -

Amerika:lle llusya ara 
swda akdedilen doslluk bir 
denbire uihayel b11lnmıl11r. 

811mm sebebi 4merikC1ya 
olan Çar borçlarının llusya 
tarafından ta11tnmak isten
memesidir. 
Moıkovada bulunan Ame 

rlka alaıtılnln geri çağırıl • 
ması halihazırda \'aılng
londa bulunan Amerika se-
fı ri Ballit'lıı tekrar Rusqaya geri 
duııırmektrdır . 

Troyonovaki Bulllt 

dönııp donmiyeceğinl ı ıuplıey 

Buna göre Rusyaımı Amtrlka sefiri Troyanovaıkr rıln~d 
.yaya çağırılıp çağırdmıyacagı bir gıl11 mtı leıl almıııtur. 

t 



FirUk ~2 Türk Sözü 

Gilgameş General Kazım Özaıp---=-Filistinde ·~lubbitenler 
&...-._ --

-6-

- Birici firtikten artan -

ilerliyor . Bu fabrika ile Türki 
yeye teknik gül yağcılık giriyor. 
Giil yetiştiriciler harıiı <levletin 
bu fabrika il~ aldığı koruyucu 
tedbirden minnet ve şükranla 
bahsettiler . Ji'abriknnın kurutu 
şile birlikte giil sabası şimdiden 
genişlemeye ·başleımışhr . Şehrin 
kıyılarına ;kadar bütün tvlerde 
toprak çalı:.ınasının kesif olduğu· 
ou gördüm. Halk hu:ur ve emni
yet içinde fazla istihsal gayretin
cledir . Dr.n:Keçihorludan geç,.r. 
ken artık işl~mcğe başlamış olan 
kükürt fabrik11smın çıkardığı kü
kürtlcri giirdüm . Bu fabrikanın 
kurulması hura'arın halkına g~
niş bir gc~•·~ alam açmakla kal· 

- Dostum önce böyle kaygu 
lu değildin . Bütün dağla~ı aştık, 
hedefimiz bak önemüıdedır. Dos
ıum sen savaş usulünii biliyorsun, 
bana bak ~lbisemc el sür buadan 

··ı··mden korkmıJ1acaksrn , ıoııra o u 
kahraman olarak benimle beraber 
savaşa gir ' elin<leki uyuşukluk 
zail olsun ' korku samı yaranız • 

Acıbn sen burada yalnız kal· 
mnk mı isliyorsuo ? Beraber gi
delim. Göğüslt:rimiz cesaretle gc
rHsin ' ölümü unut ' hiç Lir şey 
seni korkutmasın .. 

Scod~n önce bir kuvvetli adam 
savaşa giriyor , bu suretle bu a· 
dım arkadaşıuı da koruyabilir . 
Şayed ölürseu adımız saygı il~ &· 

mlacaktır . 
Nihayet ikisi Yeşil dağa var

dılar , bir ses çıkaramadılar, su
sakladılar : 

Levha: .5 
Ses çıkarmadan hayretle or

mana baktılar , Şerhin ağaçları
nm yüceliklerinden korktular . 
Hum baba tek bir ayak izine rast
Jadılar , burada yollar muntazam 
idi . Tannların meskeni "İmini., 
ııin mabedi olan Şerbin cleğıaı 
ğördüler [1] 

Bu dağ öoündeki Şerhin ağaç 
lcnuu gölgesi altında rahat etti · 
ler ve saklandılar , [ elli alh "sa. 
tır lık bir boşluktan sonra bıı iki 
kahraman Hum babayı nafıle bek 
lemiş oldukları anlaşılıyor ki : 
Hum baba gelmemiştir~. Tekrar 
dokuz aatu lık bir boşluktan son
ra metin şöyltce devam ediyor .) 

Çevirici F ayfler 

işimiz bitmiş .. olacaktır . Yirmi 
çift ~aauen sonra bir yemek yedi· 
ter , otuz çift saatten sonra ak· 
şam istirahat yerioi hazırladılar • 
Şamaş yüzü önünde Lir kuyu kaz
dılar, sonra Gilgameş dağa tır
mandı dDga un serpti • [ sadaka 
yninedir ) ve şöyle lıir cliia ttti : 

- Ey dağ . Engidu hakkında 
bana lıir rü'ya göster .. Ve Engi
duys da fal olarak bir rü'ya gös
ter .. Dağ Engidu lıokkında ona 
bir rü'ye getirdi . 

Birden bire soğuk bir yel es· 
ti , Gilgrımcş Engiduyu vere ya· 
tırdı, kesilmiş , biçilmiş lıuğday 
gibi yatmış ve yere ser;!mişti . 
Gilgameş değneğine dayanarak 
dostu önünde diz çöktü . Birdea 
bire uykuya daldı gece ortasında 
kendiliğinden uynodı, dostuna de 
di : 

- Dostum, acaba heni sen mi 
uyandırdın , niçin uyandım ? aca· 
ba buradan bir Tanrı mı geçiyor
du ? neden titriyordum , hu rü'ya 
çok dehşetlidir . gökler bağırıyor• 
du , yer gürlüyordu , fırtına etra 
fı sarmıştı . Nihayet karanlık geç
ti bir yıldırım yere düştü . ateı 
parladı , göklerden ölümler yağı 
yordu • bundan sonra parıltı kay
boldu , ateş söndü gökten düşen 
ölüler , kül oldu . Haydi gidelim 
derin dtrin düşünelim . 

Engidu rü'yayı dinledikten 
ıoora dedi . 1 hoşluk var bu boş· 
lukta belki Eugidu Gilgameşin 
rü'yasıııı iyi bir fa) olarak tefsir 

mıyacektır. Biliyoruzki Eğe mın 
takasıuda haglaramızı kiikürtle· 
mek için her yıl dışarıya bir kaç 
yüzbin lira veriyoruz .. Keçibor· 
lu fabrikası artık bu parayı yurd 
içinde bırakacaklar , İspartanııı 
milli ,..mücadeledeki yararlıklara 
büyüktür . İspartada halk için
de biraz yaşamakla bunun s•rrı 
anlaşılıyor . Bundan sıkı bir sa· 
mimiyet ve birlik gördüm . Her 
kes b\ıbirine kar~ı .sevgi ve say· 
gı ile bağlı , en güç zamanlarda 
büyük işler başaran bu tesanüt 
duygusu Cumhuriyetten beri Kül 
tür ve ökonomi alınrnda büyük 
inkişaflar doğurmu~tur . Bunun 
her yıl artacağı ve bugünkü re· 
falı ve ümranı artıracağı şübhe-

Engidu ığzmı açtı, Gilgameşe 
dedi: 

- Bu gidişle Hum babanın 
izini bulamıyacağız, rüyaya yata· 
hm, İnşallah r~yalaramız , üç kat 
olacak . [ Yirmi altı satırıık bir 
heşluk var . Belki Gilgameş rüya· 
sının birini bu boşlukta söylemiş · 
tir . ] Engi<lu ağzmı açtı Gılgame 

etmiştir • Şerbiu ağacının kesilme· 
sine karar verdiler . Metin de· 
vım ediyor] . 

sizdir . lspaı tada birlik ve sami
miyet hansı örnek olmağa değer 
bir kıymettedir . Bütün toplan· 
hlarda ve hususi lıasbilıallcrde 
halk yüce ·şefimize büyük min· 
net ve :ıükran duyguları izhar 
etmi§tir . Kurlulu~ ve ilcryişleıi· 
nin yüce yaratıcısı Atatürk için 
İ~par ta balkır, an beslediği sami
mi sevgi onların · hiitiin yurtta 
birlikte büyük ülküye doğru atıl 
dıklıuını giistermektedir . 

şe dedi : 
-Bu rütan beni çok sevin 

dirdi . Birbirlerile kucaklı~tılar , 
tekrar uykuya daldılar . Gece ya. 
rmnda Gilgameş uyandı Eogidu
ya gördüğü ı üyayı anlath : 

- Dostum, acaba beni sen mi 
uyandırdın ? Niçin uyandım ? din· 
le birinci rüyamdan sonra şu ıü 
yayı gördüm . Dağlar arasında 
derin bir uçurumun dibinde bu
lunuyorduk , birdenbire bir dığ 
üzerime düşüp beni ezdi . Aynk· 

Eliyle baltayı tuttu . Eogid\.I 
Şerbin ağacını keı;ti . Fakat llum
baba gürültiiyü duyunca kızarak 
bağırdı . 

- Bağıma kim gel<lı ? Şerhin 
ağacını kim kesti ? ormaaımı kim 
bozdu? . 

Bu anda gökten Lir ses duyul 
du . " Şamaş ,, Tanrı şöyle emir 
veriyordu : 

-
11 Gelin korkmayın .. [ sek-

sen satırlık bir boşluk var, Lu hoş 
luktn anlıışılJ)Or ki : GiJgameş ve 
Engidu yapacaklan savaş hakkm· 
dn Şamaştnn istimdat ve nasihat 
dilediler 1 gözüküyor ki: Şamaşın 
sözleri uğursuz söz!erden idi ] . 

Gözlcıinden yaşlar akıyor ağ
lıyorlardı . Gilgam'ş azametli 
11 Şamaşa ,, dedi : 

-Bitmedi 

Güzel 1 partadım ayrılırken 
intibalarımı şöyle hülasa edebi· 
lirim : 

İsparta duyarak , bilerek ça· 
hsıyor ve ilerliyor . 

~---------~·-------------
Ayşenin duruşması 

Karsantılı Ayşcuin durnşmıısırın 
dün ö~ledcn evvel oğır eeza mahke· 
mcsinde <le\'oın olunmuştur , 

Ayşe; yuşınm <llizeltilnıe ioio rı•d· 
<ledildi~ine dair olon ilamı henüz as 
li) e hukuk uınlıkı•nıesinden olamadı
ğını üylcıııi§tİr, 

Mahkemece 80n defa olmak üze· 
:r<' ilfııııı nlma ı için kendisine nıiilı

let wrilnıi ~ ve dunışma 5 1art 93;; 
t arilıiııe hırnkılııııştır • 

-larımı tuttu, beni bırakmadı . Bu 
dığ karııııuda lıiz sinekler gibi 
ufacıktık . Biıdenbire parlıyan bir 
ışık ~öıdüın , bir adam ortaya 

çıktı, ulkcl~rde bundan güzel kim- ------------------~-------
se hulunamazdl . Beni dağ altıu 
dan çıkardı , bana su verdi , beni 
kurlardı ... 

Çölde doğan Etıgidu dostu

nuo rüyasını tafsire çAlışı\ıordu . 
· Dostum , senin rii') an çok 

21ıikmctli ve çok güzeldir . Bizim 
için l,fi, lıdır. Göıdiiğürı dağ Hum· 
baba olsa gcrclttir Biz Humha 
lı.ıyı tutup öldüıeceğiz • leşir i tar· 
1. !ara atscağız [ 3 l yanan kı.dar 

f 1 ) lşıara kıu§ı ·Ö) l{'nf'ı;-bir ı 
ı;iiı tlı', İ § tııre : lrııiııi lııl,oLı da , cril

;11i~ıir , llu :.urcılı• ..lıiı ılı oluıııııut- ·ı 
ı ur . ··f~igi,, 1 Cük laıır ıları dı·ıııl'k
ıir . 1 En hiiyiij!ii sı·n iıı, l,.. rulİ(..;<'tıİn, 
Azaıau hir ar lıııı~ırı, Yanan iugi in. 
•• Siıı ,, ndındaki n} ıarırıeıııın kııv· 
vcıli kızı ... w, samı kar,ı ıuukn\etnct 
,·decck kimse )Oktur . [2j 

12] Jştarın ur lanları kııl·a~ına 
aldJ~UH, bazan haşııırlau ve ayogın
tlan ı:ıluttuğuou göriirfiz • Bunu son· 

1 n1·zauslar<lıı kati ınlar kucakla-ra an .v · 
1 "'''vt•lu arslan, soııro da çocuk 1' llH ll '-

ol Ul llŞ buluruz • . 
(:l ) _ llu aclct Lızdc <le var : 

k .. lcr lc~lcri daima ıarJrılııra ııtıırlar 
o) .. • l,.r J.Junu daha lınyırlı 

vru,.oın m ez ' · • . . 
bl lir a<let olduğu ıçıu yapar· 

•ııuıı ar • ' 
hır • Y. Y. 

Filim kulisi aı kasına bir bakış .. 

af. 

Bin mıiş/\lil<llla meydanalgl'lirilen !Jı'izrl eserleri , ba-
1 l .. L - i l ... en < e ."Yer 11rpert c maceraları b_::ya:. perdede SCf!r~de rk~n, bu gfpf 

salınclerlll nasıl filme alwdt[Jllll kendi kendlfm:e sor(Jrız . y
11 eserlerin meydana yellrllmcsl için bil/ıussa el çabllf,/!ı,lju ve bulu.· 

lwbi/lycllnc illllyaç oldujjıı dıişıfoıilse <'lıcmmiycll a:altr. ~ 
Resmimiz Hollvud'da bir filim alölyt:sl11de alman bir uçuş fi/. 

minin nasıl meydana gelirllcllğlni yöslcrlyor . 

----·······----
Birinci firllklell arlan 

ve sop~ kulhnmış, polis ateş aç · 
mrştı. Olen Arabdır: birçok ya
ralı da vardır. Bunlar arasında 
kadın, çoluk. çocuk da vardır. 

Bu haber yayılınca memle · 
ket arabları arasında polis'in bu 
muamelesine karşı infial ve pro· 
testolar başladı . İcra memuru 
kararı icra e<lemedi. Halk Zü
beyda<l arablarına clhise, un \ e 

:zahire gönclerib yardım ediyor. 

Hemiryolu işleri 
Filistin bükiimeti demiryolla· 

rının tamir ve 'islUhı hakkıoda 
~ 

tedkikat yaparak rapor vermek 
üzere Londra'<lan mutalıassı~ is
temi~ti. Buular gelerek ve bü
yük hükumet memur)ariyle gö-
rüşerek bu işlere bakmak ve TJed 
istasyonuou Tel Ebib'e nakliçin 
bir komisyon teşkil ettiler. İşlere 
vukufu olanların da rey ve mü· 
talaasını aldılar; neticede Led is
tasynunun yerinde kalması ve 
istasyonun Tel Ebib'e nakliçin 
hükumetin göı-terdiği tahsisat ile 
Led - Yafa arasındaki yolun 
islahı ve Yafa limanınıo geni~le
tilmcsine karar verildi. Çünkü 
gerek portakal ihracatı ve gerek· 
se memleketin umumi ticaret ve 
ziraat menfaatleri içio bu daha 
iyidir. 

Y alıudilere gelince, kendi is
tifadeleri orada olddğuodan, is 
tasyonun Tel Ebib'e nıklini iste · 
mekte devam etmektedir. 

Arab İcra komitesi 
Kudüs'tcki Arab icra komi

tesi reisi ,\ li komscrle görüşerek 
Y abudi hicreti ve Yahudilere 
arazi satımı meselelerini görüştü 
ler ve memlekete ~gelen zararla· 
rın durdurulmasını istediler. Zii
beydad'da maktul dü~cn araba ve 
polis'io halka hücumunu ve bu 
hadiselerin Aralı ahalide fena 
tesir y_apmakta olduğunu da ilave 
ettiler. 

Ati komserin onlara verdiği 
cevabın ne oldt.ğunu bilmiyoruz. 

Kral F eysal sağ mış ! 
Bir Amerikalı Bağ<lad'a git 

miş ve orada Kral Feysal'm 
cliio sağ ol<luğudu ve bir İngiliz 
adasinda mahbus lmlunduğunu 
Bağdacl'a dönüp tekrar tahta çık 
mak için oradan kurtulmayı bek· 
lcdiğini söylemiştir. 

Bu adam bu sözler:nio haki
kat olduğunu ishat edecek delil 
lere ınalık olduğuou tla eklemiş· 
tir. Bağdad polisi kendisini tev · 
kif eılerck tahkikata Laşlamı~tır. 

G11zetalere bakılırsa bu adam 
ya delidir, yahud c.la casusluk 
yapıyor veya kendine nazarıdık
katı ccJLetmek icio Löyle söyle · 
mi~tir. 

Muhtelif haberler 

sine asri bir mezbaha yapmak 
için yirmi sekiz bin lira istikraz 
etmesine müsaade etmiştir. 

- Hükumet Fılistin 'e Fran 
Artur adlı bir ziraat mutahassısı 
çağırdı ki Mü~temlekat ziraat 
Müsteşarıdır. Filistio'io zirai va. 
ziyetini tetkik tdecektir. Böyle 
çok Müste§arlar, mutahassıslar 

gddi, bir favda görmedik. 

- Polonya hükumeti l•'ilistin 
portakallaıı gümrüğilnü 100 ki· 
loda 220 krondan 44 kron'a in 
dirdi. 

- İngiltere hükumetidir Hin· 
distao hakkmde neşrettiği rapor
da Filistio'deki karğaşahklarm 

HincJiet•n müslümanları üzerinde 
aksi tesir yaptığı yazılıdır. Eılis· 
tin 'e Y abudi hicreti böyle gider-

se llindistan'da İngilizlere kar§ı 
kargaşalık çıkabilir. 

l{ü.sni ... 
Akkô 

Mühim bir keşif 

- Birinci firlikden arlan-

' etle heykelin görünmemesine 
rağmen filhakika yine eski ye· 
rinde durduğu müsaade olunmuş
tur . Bu zatlar ~özle görülmiyeo 
heykeli ellerHe tutabilmişler<lir. 
Şuaı maru:ı bulunan ellerde bu 
esnada gorülmemckte idi . Tec 

1 rühede temamen muvaffak olduktan 
sonra muci<l heykt>lı yavaş yavaş 
yeniden gözle görülür bale getir · 
miştir · Mucid bir çok seneler zar· 
frnda uzun çalışmalar neticesinde 
yaptığı icadın e.sasını daha söyle· 
memektedir . Genç mucid yakıDda 
eksperler huzurunda icadının ye· 
ni bir tecrübesini yspmak niye
tindedir , Ve bu husus için çalış -

maktadır. Eğer muci<l bu tecrübe
lerde muvaffak olur ve bütün İm· 
tibauları geçirirse sayılmıyacak 

derecede çok tatbikat sahası bula· 
cakhr . 

Turistlerin dövizleri 
için kararname 

Maliye Bakanlığı memleke· 
timizde on beş gün kalan Turist. 
lerin kambiyo ve dövizlerinin 
memleket dı~ına çıkarılmasını ko· 
laylııştıren bir kararname projesi 
hazır la maktadır . 

Seyhan defterdarlığından 
Oo ikişer lira ınaoşlı Dörtyol 

muhasebe ve Kaıaiı:ıalı Vııridnt ktl
tipleri a~·lktır. Memurin konununun 
<lörJüncü mad<lesinıleki evsafta 
bulu anların hu kll.tipliği isteyen
i ·rin Şubatın 24 üncü pozar günü 
Deftcrllarlıkla yop lı1cuk nıusabaka 
imtihanına gelmeleri ilfı.n olunur. 

5025 
31/l/1935 Cuma güı.ii sabık 

Hidiv, maiyeti crkfiniyle biılikte 
Kudüs·c geldi. lfükfımct kona 
ğında Ali komsere misafir oldu. 
Amman'dan Emir AlıılıılLılı da 
l\udü,,'e gdıl'; yanınd.t ~liist l'~ arı 

~cyb Faad P~. Hatib d,., var lı. 
O ular ılıı lıül .. iirnt t kuol\ğırıd ol 

misafir olılvlar. Akş ın fütü Ali 
komsı•r misefi. lcre ziyafet veıdi. 
Ziyafete Kudiis müfıü ... ü l lı:.cı 
Emin llüseyiu ve i. gi!iz ri"ali c1c 

.. _,..-

Halkevi~izde r 
. .---1.10 

iştirak , tti . 

tahkikat yapmaktadır. 

Komita saçımları baş 
llalkcvi Buşkunl•ğınllan : .nıv ~ 
ılık . ı · .. 17·. llsino~ .ıı ... 

. ı'\'1 tu ıııwtn:ııııc8ının ancı nıUl' Jk< ,ı ~.,. 
• • 1 ·· · ı ·· t l r 1 c 1 iv 1 fl ~ sı ç·nıı a:ıoğ11 ::ı gostcrı en gun vo sıw l l • ·rı ,ı 

lııı aktır Şulıelcrdc k:ıyitli üy{'loriıı ~ulıc·l ccı rı · o) 
oılt-r İı de bulunıntılurı b•ld rilir. . 

1 
"i01~ 

Sı:ı;ııı r/yJ~ 
Kom tn nılı 

1 
!l/~11 }ıof 

1\öyciillik )) 
[) l," Tarih , ı~ılt>biyut ll 

Giiz"I sanatlar 
llnlk dcrsnncleri vo kursları 
lçtimoi yarılım 
I<ütiiphano vo no~riyat 
Tems l 
Spor 
Müz•l \'C sergi 

ı.;ıılıl•ı ....... 
ıu ·~ 
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21 
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Atluna 11:.ılkcvi B ışkunı 110
. 
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Vılıiyoti İduro lluycli rci,.ı ' ,, 
Örge E"re 

- Bir takım Y ahudılcriu ka 
çak suretiyle Fılistin'e girclıkle
rini hüklill'rt keşfetti; bunlar 
sahte pasaportla g""lmi~ler. Fılis 
tin'clc böyle - polis elinden ya· 
kayı kurtarmak içn - Fılistin'e 
gelecek Yahudi!ere sahte pasa 
porl hazırlayan bir Yabu<li cemi 
yetiain bul11nduğundan ~iiplıe 1 

ediliyor. Hükumet bu bu usta J 

1 
- llükumt t Hayfa belediye- ~~--.. -----------------



lf itlerci gene kızlarla 
beraber sekiz gün [*J 

------·------
Ya:au: Claud/ne Chonez 

Dünkü mis/wdan arlan -
ln~·inı.lon geçtiğimiz step çok, gihi lnübıli bir şekil nlmış . Bir 

~rnıno çok kasvet YOri<'i.Tren Bran· FraDs ı z luzmııı, farazı:ı nrkadaşile 

( TürkSöıil) 

C. H. F. vilayet 
kongresi 

Cibuti'nin istisman 
Tabiat Cibutiye hiç bir lütufta 

bulunmamıştır . 
Fransızlar Cibutiyi işgal ettik

lrri zaman, münbit bir kıta sana· 
rak, yahut tabii güzellikler bula· 
caklurını düşünerek Cibutiyo git-
memişler. 

Flrdk : 3 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!Bl!!!!!!B!!!!!!!!!!!Blll!!!!!I ..... 

Asri slae•ada 
18 Şubat pazartesi günü Akşamından itibaren 

fo\'simirı en heyecanlı filmi 

elıurg batoklr klnrındon yahut Po- şöylece bir konuşmasını tasavvur 
lnoranyo ovnlarınllon geçsin, göz ediniz. "Yaşasuı flanden 1 Bugün 
nluhıldiğinc hor tnrof Lomboş ve oe yemek var ? Tavşanlar otların 

- Biri11cl firllktcn artan -

vazifei tcrbiyltldirisinı ifa etmek 
surctile katettiği geni§ mesafryi 
:Q'Österir • SıyJav iotihabında ulu 
suo, inkili'ib partisinin irşat Ye 
öodelemesi içinde gösterdiği me
deni ve siyasi hoklnrnu kullanma 
kabiliyeti daha çok yüksektir • 

Örge Evren sözl~ ıini bitirdik· 
teo sonra Reis , İcreat raporunu 
reye koydu . İttifakla kabul e
dildi . 

Avruponın en biiyük 2 müstem • 
lekeci devleli arasında; şarkta,bü
yük bir rekabet mevcut idi. 

w-Şikagoda Panik "'.j;;:a 

Amcrikanııı meşhur koçokçılar kralı Alknponun ilk macornları 
~ nho · Bu bntnkl,klnrı kurutmak, lıep!İDİ yemişler mi, gidip baka· 
k~ ov~lcırı cıkm k j~ in kim bilir yıın ı sen yeni gelen kıza ~>İ.r çih 

~ hın kol l fizım ı lastik ver . 38 numara gıyıyor · 
Filme ilaveten: En yeni dünya havadisi 

kiKan~p , dcıııiryol istos} onuna Ynşasm Flandeo 1.: . . 
1 z kıloınctre nıcsaf13Jo , bu çö Zıten cırnft kı kızlar Hıtlerııı 
ıırı lnııı orta ında yapılmış . G arın odını duynuca değil , içlerine ye· 

Bundan sonra blitce ve lıesab 
işlerini tetkik encümeni ile dilek 
ve takrir encümenini seçmek fa. 
zmıgeliyordu . J,.nri reyle ; 

İki büyük de\'lct, şarkta istinat 
noktolrırı el lo cıtınok için, bu kıta
lardn rekabet bo müsabakaya gi. 
rişmiş bulunuyorlardı. 

lngilizlor Arııbislan sahillerine 
ilk ovvol golmişloruir. Fransızlar 
da Bnh - ol - Mendeh boğozmda 
lııgilizlori tokilJctliyorJnrdı. Fran
sız Somnlisinin bnşlı şehri Cıbuti· 

Jir . 

Hugiiu gündiiz iki buçukco umuma tcnziltıtlı maıinc 

0
.rkn ında c.ı ki, fukat rndyatönin<lc ni bir kıı - beın de Ji'rnnsız in· 

) f'JlYcn · 1 • ı · 1 d · w • • • • ı · b 1 ı ı ı nır lıthr bııyrnğı asılı bir 7.1 - ge ıgıoı ışı ınce aş ar r ı Bütce ve hesab encümeııir,c : 

Olornobıl beni b kliyor iki ün ıfor kaldırı)'orlar ! 
~nlı gene kiz buna doğru ilorle<li· İşçi kızlar tarlalardan döome-
cr. Elimi ıkmodılar kollarını bu ğe lnışlndılar . llazılnrı kısa etek-

Şakir llozdoğno , Sabri Diocer , 
Ha an R maznn oğlu , Zeki Ak. 
çalı, Hasan Çauge; 

~~)~ll koldırnrcık : «' Jfül llitler • lik, hazıl~r~ da bluzun alıın_a ~ 
Y sclthn ' crdılor lıiz knmıltan zun bir lacıvcrd pnutalon gıymı:ı 

~el<l'k ' " 1 • ler . Bu panlnlon jimnastikten 
ne 1Fr,nnsız kızı sonmisin .ı Adın sonra ısınmak için , yalıut da dı· 

Nereye geliyorsun ~ l) şardı deha r•hat çalı:.mak için gi-

h l~nna anlattıklarına göre kampta yiliyor · 
(I~~ es birbirine « sen , diye hitab ı Kızlar bir taıaftan terli ) üzle-
k J0rnıuş, yalnız kampın şafı olan rini yıkıyorlar ve çamurlu IBstik 
il ul ınn " Aİz ., <lonilehilirıniş Kızlar çizmelerini çıkarırlarken öte ta 

11 o.tıyorlor : • Göreceksin, ne ya. raftın da merakla hana bakıyor· :•? kadın . Uiı kerıdisioi çok lar . Bnl"şlarıoda acayip bir hay-
y::1r~nız . Ôyle iyi lsumandn edi· vana bakarken duyulan merakla 
Vi • 

1 
' b·ıuunla beraber çol.c sc- beraber , hrıkkımdn iyi duygular 

Yo~lı.. Herkesten çok ~arkı bili- beslenildiğini gösteren bir bal \'Rr. 

.,, Zateo kızlar aralarında çok iyi 
Kızlar ç t F · ı H · f l ıuyort 8 pat rarısızca konu geçıoiyor ar . epsı elrn ımı a 

0 Ö .. ·' nr, çok gülüyorlar . Ooları mışlar , kim olduğumu öğrenmek 
o c.ucn ne • . d' ı Rii 1 ~ 

6 çıra> orum : İkisi de beni de be men ken ı yaşayış arı-

s r u lcuvvr-t)j aç k ı na iştirak ettirmek irin çarpıoı · ıçlarnu • 1 sarı saç ı .. ı.-
uzatnııılar Y k 1 penıbe, ıılıbatı· k • ana !arı yor ar . 

leri , er kek 1c'' . ~vvetli göğüs- İçlerinden Maria adla bir tane· 
tileri sert u~e etıoı kabartıyor. si haoll yaklaştı . Bu kız evvelce 
c;im · • sırlı ayak lauoda bi. bir kaç ny F ransat.lıki Dijon ü-

sız ' çamurlu lastikler niversiteıinde okumuş ve olduk-
Geld'k · var · 

da •ltı 
8 

~ • Sıgarauı at . Bura ça iyi Fransızca konuşuyor • O · 
ki içrn ky muddet}e sigua \'c iç- nu kendime arkadaş olarak ıeç· 

e Yasak tim . İçini çekerek : 
ı;tı·Sigarasız knİoıak sana kolay - Demek Paritlisiu , öyle 

ıyor rııu ? mi ? dedi . Ben Pariıi bilirim • 
kad:-ı Evet · Znten sigara içmek Sen Jak sokağında oturmuştum. 
dıo 

1
•ra Yakı maz ki ... Biz ka Ötekiler de kouuşuyorlmr : 

Ornk• - ? 1 O 1 ııti) oruz . -Parisliıin ha Ne_ ıalilisio. 
tirıc bunf arı söylerken hen ceke Pariı çok giizelmiş ! Orayı gör· 
tik ·• nyıkl•rındMki biçimsiz las· meyi o kadar istiyoruz ki .. · 
Ytc:~ı.oı~lcre bakıyorum ve söyli- Kızlar güzel değil . Parlak 

IU söı Lulanııyoıum . burunlarında bir parçacık bile pud-
~'" l - "Kamp kızları ara- rn yok . Saçları itina ile ha kılsa 

~a bir Par/sil kız: güzel olacak. En fazlı tuhafıma 
oıuı. otebklempenov içinde ancık giden, tombul yaHkları ile fİf 
~. g IJc kız bulunan büyük bir mnıa göğüsleri . Bu umumi şiş· 
ba~Pd. Halbuki 70, 80 gene kız manlıktaıı harfe kalanlar ancak 
11;ı, ~Tır~n baıka hü) ük kamplar 17 yaşındaki küçük &uzlar . Hep· 
ôıı uglıdnn )tlpllmış binanın si de bana kompiman yapıyorlar. 
lı:adc bir Hıtler bıyınğı dalgn- " e kadar incC"siıı ! Sen hiç kamp 

1Yor A k k ı · "•r . B · r a~n ufak bir bahçe ızına oenzemıyorsnıı. 

bıa 1 ~rayı brılemişler ve Alla Bitmedi 
le, d~lklıle fesulyn, lahna gibi şey· ---------

1 tcekler. Dünyanın ikinci en 
·ı l<nıtıp f' · a w ·ı b"" ·· k heykel" ı,i I ,.e IDlll Ç ltl\ ugu 1 e UYU J 

1 ~ • 

Dilek ve takrir encümenine 
Abbas Ülkü, Ekrem Avni, Diş dok 
toru Nuri, İsmail Hakkı Dörtyol 
\'e Tevfik Yıldırım seçildılcr . 

Ôrge E\'rcn, semt ocakhıruun 
tetkiki için bir encümen daha 
seçilmtsi lüzumunu ileri sürdü 
ler . Bu cocümeoe de Ali Tekin 
Ayok, Mahmud Kibnr , Hilmi 
Yolgeçen, Kasım Zeki Eııer, Sab 
ri Gül seçildiler • 

Ruznamed • konuşulacak iş 
kalmaıııııtı • Bugün saat on beş 
le yine toplanılmak iizere kong· 
reye son verildi . 

Kongıc üyeleri dağılırken en· 
cümenleıc ayrılanlarda çalışmak 
üzere odalarına girdıler • 

Büyüklerimize çekilen saygı 
tel yazılarının beıızerleıi şudur: 

/(emal Alalı1rk. Tıirkiy ere
/si cmnlwru C. il. F. genel ve 
daimi başkam 

ANKARA 
Bugüu saat dörtte kurulan 

vilayet kongresi açımında sir. bü
yük önderimiz ve sayın genel 
başkanımızıu ıöylenmesi göoül
lere ıonsuz sc,,•inç ve güvenç ve
ren uluğ adınız çözülmez ve gev· 
ıemez bağlılık ve tapuğ duygu· 
lan içinde anıldı . Kongremizin 
eısiz ve en derin saygtlarana ken· 
di saygı ve b•glılığımı da ekliyc· 
rck kulduk duyguları içinde 
yüksek _katınıza sunmakla mut· 
luyum. 

C. il, F. Seylları vlfriyel kon· 
gresi başkam JJalıkesir saylavı 

Ö. Evren 
Bışkan ismet lnümi 

ANK\RA 
Fırka vila)·et kongremizin 

açımında siz sayın başkanın ıı 
\'C farka genel bışkao vekilimize 
bütün fırkalı mümessillerin için 
den grlcn derin saygı ve sevğile· 
rine kendi saygı ve sevğilerine 

kendi saygı ve .bağlılığımı dn ek
Jiyerek sunmakla mutluyum. 

C. il. F. Seyhan 11ilô.yt•l körı
gresl başkam Bnllk~slr saylcwı 

Ö Evren 
C. /J. F. Yuksek mmmıi k<i · 

llb/l[jlne 

Uıbuti gayet geniş bir limana 
maliktir. Gemiler üzgdr mevsiıııin
lle, hu limonda uygun 'bir sot bul
maktadırlar . 

Şeytan kız 
FRANSIZKA GAAL 

Pek yakında : Hayatı lsa 
5024 

llos ~ Japon sef ırinde amiral ~·~-~~~-~-~--~~~~~--~~~~~~~~ 
Högı>tvernskynin yüz yirmi horb 
gemisi Cibuli limanıntla horınabil

miştir. 

Cibutinin asıl ohemıniyoti, A<ldis 
\.bnba Cibuti domiryolu ile mu
kayese olunabilir . Monı>lik 1894 
te, Cibuti Entotto hattının in 
şnsı v& Entotto ile · bey az Nili 
birloştirmnk için, isviçrcli Alfred 
llg'c, t~klifto bulunmuş idi . En· 
totto o zaman Hohcşistanin mer· 
kezi idaresi idi. Bu imtiyaz 99 yıl 
idn verilmiştir. 

Bu şirket ancak 1897 de i nştı
ata başlamıştır. 

Alf rod lig ve şirketi bu hattın 
Frnns•z mıntnkolarındon geçmesi 
için, bir Fransız mühendisi ile teş
riki mesaiye mecbur knlınışlır. Bu 
şirket mali sıkıntılara duçar olmuş 
ve Frnnsa hükOmetinin yardımını 

İ8lemiştir. Nilı oy ot l 908 do bu şir
ket dağılmış \'O bunun yerini bir 
Fransız virkoti almıştır. 

1915 to Cibuti <lemi ryolu Ad· 
dis--Abnbaya iki kilometrelik bir 
mesafede bulunuyordu . Genci sn
voş ve Habeşistan kıtasıntla çıkan 
dahili isyon doJoyısile hu inşnat 
durmuştur. Ancok 1917 sonesinde 
Cibutidcn Addis-Abobuyn kadar 
yopılon hat, Addis-Ababnyn va
sıl olmuştur. 1930 da dahi Addis
Abnbn iQtosyonu o~·ılmıştır. 

Cibuti elıri o kadar enteresan 
dPğildir . Cıbuti de tuz istihsali 
bohlur. 

1 lohn aholisi Cibuti - Addis
Ab11 bo hattından ziyadosile istifade 
etmektedir. Cibuti--Addis- Ababo 
lıattındn <'şyo, emtia vo yolcu mü· 
nakallltı fozlndır. 

llabeşistanııı ilmıcntı deri VI) 

kahveden ibarettir . Bu omtialor 
' Cibuti limanı vasıtosilo Avrupa 

piyo olarına gönderilir . A \'rupa 
piyasalarından gelen \'O Cıbuti 
limana vasıtosilo bütün Hnhcş:stona 
gönderilen emtialar şunlardır : 

Pamuk, çimento vc.ı mcnsucattır. 

Arabanıza, otomobilinize, las-

tik fabrikanıza lastik kayış alırken 

bir <lofn tin Goodyea T lastiği almayı unut-

mayın. Göreceksiniz ki hir seno zarfında ödediğiniz lastik mnsrart hem 

ozalınış hem de mokinanız dalın rahat çalışmıştır. 

G 00 dy e ar 
lustiklori on soğlnm, on uzun ömürlü ve eir.c on yarayışlı lastik oldu-

ğunu tecr iihcnizdo göstortcoktir. 4-20 

Ad•n•d• SelAnik B•nk••• aır•aınd• 

Muharrem Hilmi 

Alsaray • 
sıneması 

Bu akşam 
Bütün seyircilerimizin candan dileği ile 

Dahi ) ıldızlar . 
EMiL YAN1GS ve MARLEN DITRIH 

Tarafından harikuliidc lıir gtizcllikd<• ıeuı il edilen 

Mavi Melek 
Şalı <' niııi tıık<lim eder. lıir -,:ok kim elcrin isıe~irıi Göz üniinc alarak 

Hu giizel r ı•ri Çarşumba Akşnnııno kılar gö ıcrcccği:r. • 

Her gün Matine vardır • 
Gelecek proltr•m 

Niçin öldürdüm 
1ümr İllt'rİ 

haıd •ta~ ufak lnvşaııı vu • Her· 
i0,~ e bır donnııa, sonra da bir 
Hii} le t1 hıb o mıığı dü~iirıüyor , 
t rdj~ ~kle k11mptakiler hükumetin 
t•yı gı kupLuru }İ)H'eklcre bir 
tıı 1 '' d1ıfıa ılave cımt k çareleri 

ra .. lırıyor 1 r 

1 luıf k ı·1 i " 111 kocnwno tencereı· 
ıı oıı" d • 

ANK\RA 
Vıl:tytl kongıcsi bugüo snnt 

dö•lte açıldı • Bütün .kıza mü · 
messilleıi , vi1iiyt:l idare h ) eli 
Ü)Cleri bu vesile ile de genel 

Bu emtialar dahi Cibuti demir· 
yolu vasıto13İlo hütün hobc istana 
gönderilir . 

Nansi Karol Gari Gran 
------------------------------~~~~--~~--digi )Cçhilc iznltı edecegirıdeıı 
ıoiihhc etmektcılir . 

Gazcı Dola Kruga Alman ee
' ahında Almanyanıu hayali men· 
f ıııtlarıoın miidefası için aakia 
hir melanete Avrupa vaziyetine 
uygun mli hct bir uy allık fıkri 
ilive edilmiş olduğunu kayddet
mektedlr . 

rıı 'ıı uıı e, ) emek pi ir nıebfre 
ıııı· i k 

Stil 1 g c ~ız ealışı)orlar. 
1 tıoda . iL' . ı, L 1 Ş< ıesıvor:Mtı\ı 

d, k uluz ge}rn şler, s çlarnıı 
b "lllızı b' 
Q ı ık ır o cndıllc nımışlı;ı. 
rı lı)o 1 ıeı k b ~ te lıiı lıirine U) 

• ıpL ''. Srlıt"L'oi sor anız cevah 
J 'JC iz " f 
ı r k ,.oy e o•ncak : Bu renk 

t u., ve 
ı,i, 

1 
' c r t, ncş" a ıfiwe · ıu · ~1 1111 •ıç Ş Y c!e , Naıi gene 

r111 b 1 lı.ışl ca rne:dyı ıidir ! K z 

Ü li u l.ı) f etı , Moslıovada gör 
ırı haz • • '- · 'Yur 1 ı çı 11ıılorrnluııe ben· 

Bııı 
f-fa 1 ı fi~ rrfakat eıien kızlar Ayni 
r iller" ııidasılc ve alelade 

•eslek" d l,1 nıı d oy c belki oıı kişi) i 
it .

1
8 ılar Mutfoktaki gcuc kız 

' ı; . . 
t\ıtt rı gırcı lcri baş! rını bile 
1 ~oı1 neden nyna şeki!de St'lam· 

d e.r · Bu kelin el r nrtık arrız 
• Li · " llm 'Bocıur 11 kelime.si 

1 ııcııı)nııııı B.ıı don ;:dıri )tıııın· 
<luki l• ılıiılolw ılot;ıııııı ll'Jlr~iııe di
kilen 'e dtııı} odu ikınci derteede 
gcleu oıı ıııcırc ) iik cklığindeki lıronz· 
dan J a l1t•ykf'li , lıükumcı adamları 
\C prk hii)ilk lıir C)İrci topluluğu 

öuiıodu ıçılıııı:.ırr. 
Bu heykel, He) kelıro:. I• cdcriko 

!.\far 'm c eridir \ c dtırı) ada lıulııoıın 
en Lii) ük he) kelin jkiDd idir . 

s:ıyııı başkouaauz Alatürküa ve 
genci başkan vekili ismet lcöoü 
İJt' siz giiçlü ve nygılı liderimi-
zin biiyük adlarrnı gönüllere sc· 
vinç ve inan vereu duygular için· 
de andılar ve scvğili liderimize 
büyük S•}gıl:ıranı sundular. 

C J 1 F. eylıan vflaycl kon 
gresi başliam /Ja/ıkeslr saylam 

Ö Evren 

Yitik mühür 
Noterlikten ta tıkli mührümü on 

rgun cıvvel kazaen yitirdim • Bu 
muhiıı lo hiç bir kimseye borcum 

t olmc<l ğını veı huluı <luğu Lnkdirde 
hir kıymeti kolmnd.ğını ilı'ln olu-
nur 5026 Mestan zade M miımcs-

sılı IJacı Yusuf oğlu 
!tlclımet 

Buourı için bu hol biiyiik bir 
ehemnıiytt keshotmiştir. 

-Korrlyl'rc De/la sera-

Almanyanın cevabı 
etrafında 

- lllrlncl firilkdcn arian -

nclmilel mıhafilin Alman uoıa .., ı 
hnkanınduki mütalcası .. u Ş t" kil 
deılir : 

1 leuilcrt-k erahallcn fiı i 
t ıs itıbıuilc nırnmam \'C şekil 

itibarile işi uınta<·ak 'c sürlince· 
mcde bır•kncak urelte tanzim 
e<lilmi:. olan nota ı onüç tcmiizda 
çok müşkiil \ e uzun müzakere· 
ler yapılmasına hai olacaktır . 
Bu ruahafil Jmna) noııı ver mi~ 
olduğu ('evabırı faydalı bir müza 
kereyi mümkün lnlncak surette 
havadaki gerginliği memul edil· 

E, vdre Alınaııytıuaa mulıtt· 
mel işi uzatma talJiye doln)isilc 
emniyetsizlik izhar elmiş olan 
iyasi malıufıl i c notanın ntşrin. 

dea ourn itminan kesbeımi:. de· 
ğıldir . 1amafih ltılyan , Fran
sız, lngiliz do~tuğunun mubıfı?.a· 
sı muvnfık o~nn es11lı bir §een· 
Dİ) et I<' kil etmekte olduğu mii 
taleasmda buluumı ktndır . 

JJerlin : 16 (A.A) - Alman 
istihbarat hDro undan : 

Almnn cevaln hnlikmda mü. 
talca yüı üten gızetcler bunun 
Alman biikiimetinirı müzakere 
ırzularanı yeni bir delil teşkil el· 
tiğini ynzmaktadu • 

Volki er Bobılıter mlizıkere· 
ı;r için her fC) dca ev\ el lazım 
olan şartı Almınyanın hm bir 
hukuk miiaavntıun ahib olml\ ı 
olduğunu yızıyor . 

Gtnııcnia gazete i ıunları ya· 
zıyor ; 

Almenya bir çok kereler si
lahları bırakma 'e tmniyct mü· 

u c elerin halli idn tekJifler yap
mıştır . Her drfn ına Fran ı· 
nııı muhnlefeti ile karşıla§· 
ıııı,.tı • Şimdi müsbet teklifltr 
yapmak ıra ı bnıkı ıııındar · 

Berlin : 16 (A.A) _ Aloma 
istibharat biirosundaıı : 

Hariciye nızırı Von orad 
ltalyn 'e Belçika scfirlcriai kabul 
etmiş kendilerine Almıııyanaa 
Londra tekliflerine verdiği ce· 

_!Dh hakkındı tebliğatt• bulua
muıtur 



Firtik 4 

Gayri menkul malların\ 
açık artırma ilanı 

Adana 1 ci icra momurlu~undan : 
Dosya No . 725 
Atiye hanımın lbrah im oğlu 

arabacı llacl Ahmetle alacağından 
dolayı haczı-dilen 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
Tapuca şa. Eminenin biraderi Ah
met oğlu lbralıim iken elyevm 
'.\lehmet Şi. Bedros ve zevcesi Mar
ta Ga. Oaman el. Ce. Meryem ile 
mahdut tapuca ı ı dönüm 1400 
arsın indelmosaha 15 dönüm 690 
or;ın çıkan ve derununda 500 
erik, badem ve kaysi oğaçlorı olup 
"ardeksız ve kuyusuz bağ, 
· Gayri menkulün bulunduğu 
mevki,mabaJlesi,sokağı,numarası: 

(filrk Sözü) 

betinde pey akças'.le veya milli il 11\

1 

bir Bankanın temınat mektubu B e 1 e d i y e i 1 i n ı a r 1 
tevdi edilecektir . (124) \ 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla------------------·--------
diğer alAkadarların ve İrtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ildo tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbiteleıile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 

eder. Aksi helJe hakları tapu si
cilıle sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşm&sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya 
iştirAk edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malumat 
almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş aJ ve itibar olunurldr. 

Beiediye başkanlığından : 
Araba muayenesi 

935 Şubat sonunda umum yük, binek arabalarının muayenesine 
Belediyece başlanacaktır. Köhne çürük vido ve sairesi noksan araba
larla, Ruam hastalığı muayenesinden geçmemiş zaif veya topal hay
vanlar işten msn edileceğinden şimdiden bu halde olan arabacıların 
arabalarını tamir ettirmeleri vıı Ruam muayenesi yaptırmıyanların 
muayeneye getirmeleri zaif ve topal olanların da değiştirmeleri ldzım· 
dır. Bu muayene bir ay devam edeceğinden arabalarını getirmiyenler 
işten menedileceği gibi ayrıca crza görecekleri i!An oluaur.5005 

12-15-18 

Sabun meraklıları dikkatle 

Katkısız, hilesiz, {Melek ) markalı 
. . . b 1 f . .. heli sabun müşterılcrınııze azı satıcı arın sa ıyetı şup 

tıklarını esefle öğreniyoruz . 

Sabun alan müşterilerimizin Türkiycnin on nefis vo fi 

( 
ık~ 

nunu temsil eden Melek ) markamıza' 1 

bunu talepte ısrar eylemelerini rica ederiz. 
ssrl•~ 

ası ol. 
Vücudunun sağlığını, kumaşlarının yıpranmam ( 

eJcolcr 
pek yapmamasını ve ciıdin bozulmamasını arzu 

/ek ) markalı sabun kullanırlar. 5004 ı-J' 

. AJ nnıla fo. 
Toptan satış yorı a · 

Yılanlı mezraasında ; ve tapunun 
Eylfıl-933 tarih ve 57 numara
sında kııyıtlıdır. 
Taktir olunan kıymet : Yeminli 
dönümü yirmi lira 

5 -Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa boğrıldıktan son· 
ra en çok ortırıtna ihale edilir.An
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzJe yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüç
bani olan diğer ~lacaklılar bulu
nup ta beJel bunların o gayri men 
kul ile temin edilmiş alacaklarının 
mecınuundan fazlaya çıkmazsa en 

Muhterem müşterilerimizin 
nazarı dikkatına 

Pamukçu oğlu Aziz fabrikasından: 
10 Şubat 935 tarihinden itibaren fabrikamız tatili faaliyet ettiğin

den anbarlanımızda ç;~idi olan müşterilerimiz on gün zarında çiğidlc
rini kaldırmalarını aksi takdirde yanık ve çürümeden gelecek her güna 
zarar ve ziyandan fabrikamızın mesuliyet kabul etmiyeceğıni ildn ederiz. 

1 
. reth'°' 

~~3-3-0--~--------------~-1-el-ek __ e_v_ıa_t_la•r•ı•tıc~.n:;. 
rı•' r, 

Selanik b' Hilaliahmeır civarında 

2-3 5020 

( Adana Birinci Asliye ticaret Hukuk 
mahkemesinden ) 

karşısında . 

Diş tabibi Yusuf 

tn 
te,p 

ıııa 

t•li 
v~ 

Artırmanın yapılacağı yer,gün, saat 
icra dairesinde 2004 No lu konun 
mucibince 30 gün içinde kıymeti 
muhammenenin yüzJe 75 ini bul
duğu takdirde 20-3- 935 çar
şamba günü saat 14-16 da bul• 
matlığı halde artırmanın 15 gün 
müddetle temdidile 4- 4 - 935 
perşembe günü ayni saatte ihalesi 
icra kılınacoğı 

çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma on beş gün daha tem

dit edilerek 4-4·935 perşembe günü 

ayni saatte yapılacak artırmada,be-

mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifte bulunan kimse arzetmiş ol<lu
ğu bedelle almağa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale edi
lir. iki ihale arasındaki fark ve ge
çen günler için % 5 ten hesap olu · 
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kahıa ksızın memu
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133 ) 

Dosya: ~6 
Dosyada odları yazılı ( 65 ) ala

caklıya ( 40067 ) lira ( 26 ) kuru· 
şa borçlu Adanadıı Tüccardan Gi
ritli Ahmed Hamdi tarafından icra 

Seyyahcıttan döıımüş ve ha 
ı' lıu sıal~ 

1 - İşbu gayri menkulün ar
tırma şartnamesi 18-2-935 
tnrı hinden itibaren 725 numnra ile 
Adoaıı. icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. llAnda yazılı olonlardan 
fazla malumat almak istiyenler ,işbu 
şartnameye ve 725 dosya n u -
marasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 -Artırmaya iştirAk için yu
karıJa yozılı kıyo.ıetin % 7,5 nis· · 

deli sııtış isteyenin alacağına rüç
hanı olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alııcokları 
mecmuundan fuzlaya çıkmak şartile 
en çok ıırtırana ihale edilir. Ve 2 
inci artırmada dn kıymeti mubam
menenin yüzde 75 ini bulmadığı 
takdirde 2280 No.lu kanun muci
bince satışın beş sene tecil ve her 
sene nihayetinJe borcun maa faiz 
yüzJe yirmisi öJenecektir. 

6 - G6yri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet İçinde parayı ver· 

Emvali Gayri menkulenin JUka 
rıda gösterilen 20-3- 935 tari- -

hinde Adana birinci icra memurlu
ğu odasında işbu ildo ve gösterilen 

artırma şartnamesi dairesinde sa· 
tılacağı ilan olunur. 5022 

Bulunduğu 
kabule başlamı~tır 

dairesine yapılan talepte " Dos- * * * oıOP 1 

Yada mevcud sebeplerle borcunu ·· iç v0 ı~' 
Teşhislerimde yanılmamak ve hııstalorımı onız ı~cP c 

ödemekte acze düştüğünden ,, kon- 1 b · roll 11111 

kurdato teklif edilmesi üzerine icra vilerden korumak mııksadile muayene ıaneme ır afı o 

d 1 ·ı etmiştim. Hastalarımdan şimdiye kadar rontken ınasr 
airesince keyfiyet usu en ı An ve 

temdit ile icra ve ilJAs kanununun bir para alınmsmıştır ve alınmaz.4927 zJ6 -285 ve müteakip maddelerinde ya· Telefon numarası 
9 

zılı bütün işler görülüp tamamlan- -----·-------- 6''1 
dıktan sonra ( 42 } alacaklının maddeleri hükmüne tevfıkan key- 3 -935 salı gii"\ir•• 
( 35631 ) lira ( 94 ) kuruşun yüz · ştur· · il 
de 30 zu ile teklif olunan konkur· fiyetin tetkik ve tesdikı için bu tayin olunm.~d·ıf~B iÇJ

0 
datoyu teminatsız kabul ve akti husustaki evrak icra dairesinden haklarını mu · r b 

lık ·ı · t" K ı· t ı'şbu colsed~ hası -rı'JJ imza eylemelerine göre icra ve if ma emeye verı mış ır · ey ıye ur '.!" 

las kanununun 296 ve müteakip görülüp tetkık edilmek üzere 5- zumu ildn oluo ' 

------------------------------------------------------------------------~------------------------------------

Dosya No. 
22-49 

23 - 128 

24 - 318 

25-47 

Adana Ziraat bankasından : 

Gayri menkulün 
Borçlunun ismi ve adresi Cinsi 

llamam kurbu mahallesinden Tarla 
Ali oğlu Melımed Şevki (ölü) 
Karaoğlanlı ilacı Ahmed oğlu 
llüseyin • 

Güneşli mahallcsinılen Kartunı 
znde Yusuf oğlu Mustafa 

ı;.eyhzaJo malıalle~imlon ilacı 1 lıi 
SO) in Hafidi A lıdullıamid. 

)) 

)) 

)) 

• 
)) 

Tarla 

)) 

)) 

" 

• 

" 
• 

Turla 

,, 

Dönüm 
225 

333 

200 

150 

200 

200 

22 

14,2 

22 

22 

27 

10 

68 

25 

222 

118 

Muhammen kıymet 
beher dönüm 

llissPsi Lira 
Tıım 10 

2-3 8 

Tam 6 

• 6 

t5 

18-32 7 

Tam 30 

• 20 

)) 12 

3-4 10 

Tam 15 

)) 10 

)) 10 

• 10 

Tum 10 

• 8 

Gayri menkulün 
Mevkii 

Mihmandar 

Ağzı büyük 

Karaoğlanlı 

• 
)) 

,, 

Verayicesir 

Nafia 

Verayicesir 

Verayicesir 

" 
KıHirkıran 

• 

Verayica6İr 

)) 

Tapu 
No. 
253 

60 

180 

183 

182 

23 

338 

53 

1 
42 
14 
48 
17 

120 
101 

243 

239 

3 

29J 

292 

senedinin 
Tarihi 

T.sani 926 

Ağustos 340 

K.evvol 1339 

)) )) 339 

)) 

" 
Nisan 340 

Şubat 316 

Mayıs 340 

T.evvel 312 
T.evvcl 31 ı 
K. sani 310 
T. evvel 1321 
T. evvel 321 
K. evvel 314 
~layıs 319 

Mart 327 

• ,, 

T. ovvol 312 

Şubat 339 

" " 

1•1 
Hududu hazırası . aJoO: 

Şarkan : Talib ve Emin , Garben : Tarikidm · şıııı , I 
ve llalil ağa Cenuben : Talib ve Emin . . o.leO : ' 0 

Şarkan: Yol ve KR!ağ Z. Lı1tfi, Garben: Ayşe. Şıaı . ot' 
ben: Genç Osman ve Hacılı Mustafa. Geıııif 

. . d Ş' ınıılcO Şarkan: Berber Arslan, Garben: sahıbı sene , ı ııı' 
Cenubea: sahibi sened ve lfocilı Mustafa ile mahduttUf· ceo~ 

Şarkan: Ayşe, Şimalen: Gemisura yolu. Garbcn Ayşe ' .j 
bibi senet. rııııvul • 

Şarkan: Ayşe. Şimalen: Gemisura yolu. Garben A . 
nuben: Hacılı Mustafa . 

0 
ı..utfı' 

Şsrkao: Kenan Hafız vercsoleri, Garbeo KalağzııJ pıJI 
Şif, Cenuben Gemisura yolu. CtJ 0ub3ue 

Şarkan: Tarikiam, Garben ve Şimalen Sahibis9nel, 11rı 
t . 1 . b-ye ım erı . . c·oıl ' 
Şarkan: Tarikiılm,ı?arben t~rikiam,Şimalon ozıJıe, " 11 '

1 

~ ' ~I 

Şarkan: Mahmud, garhen tarikidm , Şiınalcn , l'irrıııoı 
Molla Sülııyman oğlu Yusuf. 

ı' ı\ 1ı1ııo 
ljarkan ve Cenuboo Ası Mehmod vcreselori, gor!Joıı 1 

Cenuben tarik. ,. 110100 : 

Şarkan: Mansur oğlu, go.rben: llamiJ ve rlyyup, şıı , li~ •" 
Mahmud,Cenuben: Mansur oğulları. . )en b~ 

Şarkan Mahmut ve Salih veresesi, garben ve Şıaııı 0 r1lır· 1''~ 
• cı v~ . 

Cenuben tarikiAm, bir tnş kuyu ve 3 adet Tut aga ._iıııoıeo· 
Şarkan: Süleyman, garben: Yusuf çavuş oğulları, " , li~ 

Cenuben Avni Paşa ve Mansur oğullari. si ve ~ı 
Şnrkan: Süleyman, garben: Molla Yusuf oğlu ver~s~'o;D· 5i, 

sesi, Şimalen: Abdurrahim , Canuben: Safiye ve Avııı\Jİ ,.crcsc 
Şarkan: ToıikiAm, gurben: Şii, Şimaleıı: ~lelııned 1 

. 
1 

:;ıı11 • 
, r ~ ben: tarikidm . . )\O 0 ıd 

Şnkan: Şif, Şimalen: Mehmcd Ali veresesi, Ccnubc!l ;ııı gel 
Garben: Malatça yolu (tarlanın ortasından KaratoŞ Y 

ı - Yukarıda yazılı tarlalar ( 2280) No: ıu icra ve ·iflas ve ( 1697 ) N ·I z· t b k k aJırmıştır) 
2 - Artırma 18-2-935 pazartesi , ·· ·· 1 1 o. u ,ıran · an ası anununa levfık:ın bir buçuk ay "dJ •ti k ı 

~1//ll 
---------------::-- t.Jııfl' 

Umumi pcşriyat müdürü : Mc/ııııel 
Adana Türk sözü nıaıbaasl 

. orıınu ıaş ayarıık 4-4-935 perşembe günü saat 14 - 16 d b' · · . . mu 0 0 ve açı artırma !Qretile satılığa çıkarılmıştır. ııı1 ~ 
3 _ Tayın edılen zamanlarda gayri menkul 3 defa b • IJ kt k . . ~ ırıncı ılıalesı ynpı!acaktır. 11 ~11 pi 

. . hkd . . agrı ı an sonra en ço artırana bırıncı ihalesi 1 No: ' 111 

1 ve 2 ıncı fıkra~.arı a. mı mucıbınce sutış lıcş sene tecil edilir. Artırma b~deli muhammen kıymetin üzde yııpı ı~ . An.c~k artırma bodı li muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmazsa ( 2280) ' ,,n I•''" ~ 
bir ihbarnııme gon?e~ılorekdlıolrçlarınııı ö lemcye davet edılir. işbu on beş gün hitamında borçlu bor~u .. Y.etmış beşı.~ı b~.lur ve gfçcrse en çok artırana birinci ihalesi yapılJıktan sonra lıor\'lu~ıı 1 )jr. 

4 ArtırmaiYa ıştırdk e en er yuknrıda y \ h . .. . nu ouemPzse uç gun zarfında 1·h \ · k t' · · . . . . Jı cı - . o •z 1 mu amman kıymctın yuzde yedı buı•ui'fu nisbetı'ndo kd' . . 8 eı a ıyesı ıcra eJılmek üzere Josya ıcra lıakı~ılıgıno tcv ··· ·ı ·· 1 de artır ; · · ' " na 1 peyın eyn 111 b' b k · 5 - Uosterı en gun er . . ı_naga ·~~ırak edenler artırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat 
1 

v mı ır an anın lemınat mektubunun bankamıza tevdi eJilmcsi lazımdır. 
11

1P 
6 - Gayri menkul kondısıne ılıalu cdılcn kimse Jcrhnl veya verilen mülıltt iı·inde parayı ~ mış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunur 1ı lı'!l~ pı• 

ı bul 1 vermezse ıh· ı k f h 1 . · cı ı 
rıızı olursa ona razı 0 maz vıı~a 

1 
~nmazso ıcmcn on beş gün müddetlo artırmağa çıkllrılıp on çok artırnna .j' ~ 0~~1~

1 fı~~. 0 unarak kendısinJon ev ,eJ en yüksek teklifte bulunan arzetıniş oJduWı ,
0 

,Ji~''' 
ayrıı·a nükul eden şahıstan ta ~ı . o unu~. ı ıa e e ı ır. l\ı ıhl\lc arasınılaki fark vo geçen günler iı·in yüzde lıı · şten hosab edılccek faız ~ 

7 _ Fazla ma!Umat almak ıstıyenlerın dosya numaraları'lo z· t I' k .. . . . d ıraa ıan udına muracaut etmclorı ılurı ı 

8 _ Artırma Ziraat bankası bınasın a yapılacaktır.5018 2_
3 

o unur . 


