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l PAZAR 

bı 5 KURUŞ 

Dros ve çukurova çocukları 
~nkarada kır eğlentisinde 
raat enstitüsiiyakırıında bir ağaç
ta toplanan T oros gençleri orada 

çok tatlı bir giJn geçirdiler 
lahra: (Huıu. 
- Toroı ıeaç · 
hır•unaaua Ao-

1• tubuioe ya 
flyelerl bu Pa-
8llo& bir •çık 
J, topla ot ııı , 
lcır ellencell 

ttılır. 

Stbirden Uç kl 
ktre lcıdar u. 
~. bulanau zi . 
1 enatitGıG ci • 
•adalci bir ağaç 

Toroı gençleri Ankararle bir kır gezintisinde 

~ ı t&biat1D srüzel bir plrÇHI 

t, tllnde blltöo Toroıluları 9,5 
ir •rıda toplıomlf bulduk· 

Göıleri, karlı. dumanlı, çım 
l'"••larile ört616 Toroıluın 
l'Qr ııılclarlle dolu Toro!I ço· 

1 k •rıoı memleketi yüreti olan 
••adı bir aradı :koklamak ta
~ doyu111 olmıyaa bir zevkti. 

~dıa •rkek, geuç ihtiyar, eay· 
li tale,. bütün burAda bulunan 
lderıle bir aradı boylu bo

t, bir IÜD feçirdik ToroıJu 

•ytır talebeıiaia o barukuli
nerjiıioi röıteren bir küçük 
•nt kurulmuıtu • 

&!illi oyunlar .• Rakılar .. Ha· 
lr Çekildi • Danalar da elde-
1 • 

l'oroıuo, ııökler kadar ıea'ı 
~Dıuı y&rekli çocukları ıiir
)ltud-.ıu .. Bunların her biri, 

•leket dıv11101 , blltün bir in-

dıYlıını dev coı .. ıil• kafa· 
•• Y•rleıtirmiı vatandıı kav-

a •nlamıı yükaek mektep ta· 
•id" 1 • 

~ 'C4ii •• T oroılu çobıu ,, tii · 
hllt&n bir Toroı ve Çukuro· 

~lelliii•i eteklerinde getirdi, 
nı ._. kucık, :yüreklerimize, 1ıöz 
. •ıe •erpti, ıerpaledi ! . 

Ş I ıyı Oro ı . 1 •rın en dik yerlennde-
ne b'1~lır lcıdar meıad bir ıoa· 
t ik .. tendfüı ettik ! .. 
r •11aurı11 ~ Bo:ılur, •• yeni bir 

yap ~tlladeyiz ,, ~~iirioi okudu : 
•aalekettekl endüstriyel ku· 

ce 

lrar gazeteleri 

ruluıun bütün bir ideolojiıioi , 
yeni bir kavga yolundaki yDrüyü

ıün mıhhıyileıiode duyduiu o dev 
adımlırıoı göz öaüne tkoydu .• 

Uyıoık Toroılolırıa toplantı-
11ndın İl'tifade ederelc iakillbıa 

yeni eıtetik davaaını ~bir daba g6z 
ö110oe getirdi . 

Toplantıda Adını Saylıvı Bay 
Ömer Biçer, . lçel ııylıtı Ferid 
Gelil :Güreo ve Menin tttıylavı 
Süleyman Fikri de huluadular .. 
Genç Toroılularan bOtiln etlence
lerioe ittirak ettiler .. Toroalula -~ 
ra bilyilk bir vırltk bığış1ıdılır. 

Bu toplantı Toroılularm, destanı 
bayata seven Toroı çoıuklarınıa 
nümuae olacak Lir vırhiıdır . 

Bu toplantıd•o iıtifıde edile
rek karama bir çok yeni Oy• kıyd 
ohıadu. 

BOyOk bir kalabalıklı bir kır 
ycm,.ği yendikten ıoorı geç vak
tı kadır eğlenildi . 

Bu barukulide gtzintiaden yü 
reğimiz, gözlerimiz tıhiatın üstll
nü doldurıa ioean varhiının bü
tün bir tadile, kokuıile dolu ol•

rak döndilk · 

• •• 
Toreslular kurumunun Anlta· 

karadaki şubesinin idare be -
yetinde bulunan ark•dı,larm 
iıimleri : 

Bıok•n : HaHI Turan, genel 
sekreter Vecdi Tınözü, veznedar: 
Mebmed Uücel , Oyeler : Saniye 
İbrahim Sadık, Akçılı Mtrnoın 

italya -Habeş 
Ngi;:istanın Türk no- işini 
1"e rnuhalefet etmi
•teQini yazıyorlar 
'lc•ra : 18 ( A.A ) - Bul· 
•~eteleri boğazlar hakkaoda

13 ler de başından 
attı 

ln lır 

h t llokt•i nazarıua Bulgıria
J lllub•lefet etmlyeceiini yaz 
•dırlar 

Oalla~ı kıtAlarımız • 
ışgaı etmedi 

•b· 
,. •re : 18 (Rıdyo) - Rumi 
i ~llsı Türk kıtilarıDın gayri 

ilig· 0iaıları mmtıkHını itğal 
-~ ~••berini tekzip ediyor. 

"•d de karışıkhk 
---:~rid : 18 (Radyo) - Poliı 

oql d' 
,. •rektör& istifa etmittir. 
.,, 1 d b' . .. il oıyılistler en ııısaoıa 
'ce~ IF'• . •• lcu•vetle muhtemel-

_.,.Alı~ Çı•tler ıleybiadeki cereyan 
.. ,'

1 
ltu,Yetleamektedir. Diln-

ı u I }DA 
vu kiti h:vkif cdi!miıtir. 

ıası 

-·-
Anrara : 18 (A.A) - Onüçler 

komiteai dünkü toplantısında ltalyı 
e.beş işinde uzlaşma gayretleri· • 
nin netice vermediğini tesbit Ye 

meseleyi milletler cemiyeti konse· 
yine havale etmeie karar vermit-

tir. 

~----------·-----------~ 
Ma latycida mey -

vecilik uzmanı 

Meyvtcilik eostitOıü baş Aeis 
taoı Ôm;Jr Lütf ı Mılıtya meyveci · 
lik İ§leri üzerinde incelemeler 
} apmalc içın oraya gitmiş ve Bah
çe köylerinde incelemelere be§· 
Janmıtlar . 

Bu incelemeleı in üç ay ,ıeyam 
edect>ği tahmin edi!mekteJır . l 

--
•• 

Habeş imparatoru- t 
nun öl~ürül~~~ü habe·ı 
ri tekzıp edıhyor. 

GUNLUK GAZETE ON üÇONCO Yll - SAYI 3505 • 
_... L 

ADANA 

Doktor KAzım Nuri 
lçgören ~ lfalyanT~r Harrara giremedi.Fransız "!e~usluk 

secıını 

Radyoloğ Kazım lçgör~n 

Zambako Pa~enıo Türkiyede 
ibdas ettiği tıb mükiftth bu yıl 
hemşehrimiz Doktor Radyolog 
Kazım Nuri lçgöreo tarafından 
lc .. z•bılmııtır . 

Çukurova çocuğu olan Kiıım 
Nıni lçgörenin bu mavdfıkiydi 
büt6n Çukuravalılan sevindirecek 
bir hadisedir . Arlcırlaoımızı kut
larız . 

--~------... · ·-----------~ 

Benim gözümle 

Boğazlar ve Yunan adaları 

Boğazlano tahkimi buıuıunda 

doııt ve beynelmilel müoHebetleri 
idarf' .-den kanunlara tamamile uy· 
gun bir ıekilde vaki olan müracaa
tımız hemen hemen bütün dünyada 
büyük bir ıempaıi ile karıılandı. 

Bu müsait hav111m illt büyük 
eseri de logiltere ve Sovyet Roayı
nın muvafakat ··evabı oldu. 

Kuruıu,undaoberi derin bir ıulh 
ıiyaaetioe ballı kalmıt ve bu ıolh 
uzuıoou daima iıbat eımit olao 
Türkiye cumhuriyetinin, altına İm· 
zeeını koyduğu bir muahedeyi tadil 
için bir tırafh, bir hareketle, yani 
zorbalıkla bozm11ıoa imkan:oıamazdı. 

Diger taraftan muahedelerin e
bedi olamıyı1cağı, muahedelerio ruh· 
larını hıkim olan ıartlarm zamanla 
detiıecegi de ırtık kabul edilmit bir 
prensiptir. 

Türkiyenin emniyet ve iıtik.lili 
için kuvvetli bir unıur olan boğazla· 
nn, Lozan muahedcıile tesbit edil· 
miı olan rejimi de, bugün muhtelif 
amillerin tesirile değerini kaybetmit 
ve bilhaHa Türkiyenin emiyeti için 
tehlikeli bir ıekil almııtır. 

Malumdur ki ; boğazların emoi· 
yeti büyük devletler taufıodan ge
raoti edilmit bulunnyordu . Binaco· 
aleyh memleketin büyük bir kısmı· 
DID emniyeti y abaocı milletlerin ga· 
rentiıine bağlanrnııtı . 

Muahedelerin birer paçavra gi· 
bi yırtıldığı, bu gün terilen sözlerin 
yarın unutulduğu, millet menfaati•· 
rınıo 11k sık iıtikılmet dcğiııirdiği 
bir samanda memleketimizin ~mai
yetini diger milletlerin garantisine 
baelı bırakmanın ne kadar tehlikeli 
olacağı çok aııkirdı . 

Türkiyenin bu davası o kadar çok 
hakka, o kadar çok mıııntıka dayanı· 
yordu ki; diger •lewlctlerdeo bu dava 
bakkıuda tasvipten başka bir ıey 
beklenemezdi. öyledf! oldu . 

Biz ortaya bu meıeleyi koyduğu· 
muz zaman - daha eYvclce de oldu· 
ğo gibi - Yunan matlmat10dao bir 
kısmı, boğazlar hakkındaki talebi
mizi dostca kabul etmekle berıber 
Yuo•niıtımın de gayri 11keri adala
naı tahkim etmekte hakla olaca· 
~ını ileri sürdüler l 

Yunan matbuataoın hu - fikrinin 
Yunan ıulh ıcverliğine olan inanı · 
mız çok kuvVf'tli olduğundan - bi-

~~im tarafamızdao biç bir itiraza uğra· 
mıyaca«ı tüpbesizdir . Tahkimi iste• 
nileo Yuo11n adalıırıod11n bir kısmı 
boğazlar rejimine tabidir. Bu reji
min boğazlar hakkında tadili kabul 
edildikten sonra Yıınan adaları için 
de otomatikman d.-ği§eceginde ıüp
he yoktur. 

Diger adaların tahkimi me1ele9ine 
gelince : bizim için bunu da , müs· 
takil Yunan milletinin bir h.1kkı ola· 

t 

1 Habeş imparatorunun ?ldürüld~ğü 100 bin namzet var 
i hakkındaki haber teyıd edilmıyor __ 

~-----------·------------- 1 

1 İtalyanların Adisababa üzerine yürü· 
dükleri tekzib edilmeyor 

Dceıie : 18 ( Radyo ) İtıılyan 1 

er~iaı harbiyesi Adisababaya 1.J.JÜ· 

teveccilı olmak üzere büyilk bir 1 

turruı.u kararlaıtırmıştar . İtıl · 1 

yaa ordularıoıu taarruzdau üç glin 
sonra Adi11babayı İ§gal tılehilece · 
iı kestirilmektedir . ' 

Roma : 18 ( Raılyo ) - İtal- , 
yın kıtalarının Harrarı işgal ettik· ! 
leri haberi teyit etmemigtir . 1 

llir İtalyan müfruesi takviy~· 
li bir Habeş lucası ile ıiddetli bir 

1 

muhırebeye tutuımugtur . 
llabco imparatorunun rücac 

ederkera kendi .skerlr.rinden bi
risi tarafıudan öldürilldüğü ve ye
rine oğlunnn geçtiii ve yeni im
paratorun derhal flulb müzakere· 
lerine hıtlımı" üzere hal yaya 
mü11caat eyledij'i hıberi de te
yit fltmemiıtir . 

m 

Loadra : 18 ( Radyo ) - Bu 
akşam ltelvao bava turruzlar'ı 
halıkında Lir b yaz kiırp } nf't· 
rcdilmişlir , Bu ı apurda bir çok 

İngiliz doktorlarının hava bom· 
bardmanları yüzünden lıötü vazi 

yete düıtükleri yazılmakta , İtal
yın uç•ld.rıoın Kıı&lhaçlara kar· 
oı irtikap ettikleri katül6kler ioa-
ret olunmakta ve ltalyan tayyare· 
cilerine aıkı talimat verilmesi iı- , 
tenilmektedir . 

Cenev,~ : 18 ( Rıdyo ) --: 1~ 1 
ler komilesı İtalyan - Habeı ıhtı ı 
lafıoıu halli bususuodı cereyan 1 
eden uzlışma müzakerelerinin bir 

neticeye v.rmıyacağı kararını ver 
mİflİr • Bioaeoaleyo komite , va· 
ıifesioi sona ermi ş 11ymaktıdır . 

iLi 

Bina iradları hakkında 
~---------.·-41m------~--

Finans Bahanlığı iradlardan yüzde 
yirmibef tenzilatyapılmasını bildirdi 

liina iradlaları için yapılan 
teaddülat dilekleri hılckıuda Fi· 
nanı Bakanlığından vilay~tlere bir 
tamim gönderilmittir . Bir çok 
yurdıfatlaıı doğrndaı doğruya a
Jôkalandıran bu l.1mimi aşağıya 
alıyoruı. : 

- Bina iradlarıadao yüzde 
25 tenzillt yapılması bakktodaki 
2870 numaralı kaauuua netria 
dan evvel yerilip bu kanunun 
n~ıri tarihine kadar tadilat ko
mieyouur.c<1 karara bağlanmamış 
olan veyahut vaki itiraz üzerine 
iıtiuaf komisyonunca bir kuar ve
rilmemiı bulunan tadilat dilek· 
leri haklunda ne ıekildc harl'kt't 
edileceğinde terP.ddiit r.dildiği an-

1 
lltıla>Jfhr. Kanunun birinci mad
desi bükmüoe dahil bulunan bi 
naların iradından yüzde 25 nia 
tenziline kırar verilme1i lazım· 
dır . 

Eğer yüzde 25 tenzilat yapıl 
dıktaa eon,a geri kalau miktar ile 
mükellefin idJiı eylediği miktar 
arHında başkaca yüzde 15 vey• 
dehe fazla tenl':zzül var iee bu ci· 
bet ayrıca tetkik olunar•k bir 
karara bağlanacak ve mükelltfe 
kbliğ oluıucaktır . Bilfıaız 1340 

- 1932 Yılları içinde tahrir 
yapılmış ve o seneler rayicioe gö
re bin lira irad takdir edilmış 
olan bir binanın iradı b"fYOZ li · 
raya düttüğüoden bahsile hu 

rek görmekten hııke yapılacak hare· 
ket yoktur . 

Dost Yuoaniıtanın bu iıteğini 
kendi müdafaa ve emniyeti içio iz· 
har r.ttiğinP. inanmak lazımdır . Bu 
takdirde hüyük Lir hercümerc teb· 
didi allındı bulunan düoyanın im · 
giinkfi vaziyeıi karşısında• lıir. mi~le." 
tin kendi müdafaa ve · emnıy~ttnt 

düıünmesini çok meıru ve hakla lıir 
endişe olarak kabul edeceğimiz de 
tabiidir. 

Neuzat Güwrı 

kanuuuo neşrinden evvel müraca· 
al edilmiş olnp ta tadilat komiıyo· 
nuna sevkcdilmiş \'eya bu komiı· 
yonca verilen karar aleyhine ili· 
raz edilmiş ise binanın mukayyet 
iradından evvela yüzde yirmi br~ 
aisbccinde tenzilat icrasına karar 
verilecektir. 

Geri kılın yedi yüz elli lira· 
ya aazarao bioaoıd hali bazır ki
rası yüzde on heı v,.ya daha fazla 
düşmüş iee o takdirde bu tenrz· 
zül ayrıca tebarüz tı ttiriler<'k ha

kiki kirası teyiu ve karara rapte· 
dilecektir. 

Fakat bin lira iradı olın bir 
binaoın yüzde yirmi b~ıi yani 250 
lirası indirildikten sonra geri ~ a· 
lan 750 lira bugüokü rayice mu
vafık iıe yazılacak kararda 2870 
Hyılı kayun mucibince yüzd&s yiı· 
mi beş teozilit yapılma11 lazım 
geldiii heuan edilerek bıtkıca 

teozilata lüzum olmadığı zikrcdi · 
lecektir. 

Mezkur flcueler rayicine göre 
takdir edilmıt oleu iradla,dao 
yüzde yirmi beş nisbetıode tenzi· 
lat icruı kanuucn kabul ediJmiı 
olduğuDdas miktsrdan fazla ttn 
:r.ilat yap lmu• na lüzum görülme· 
miı olsa bile mükelleflerden 27 
iı,ci madde mucibince komiı)OD 
masrafı oamile bitle ietcomui li· 
zımdu. 

~----------·-----------~ 

İngiliz filosu 

Akdenizde manavra 
için Ceaellüttarıktan 

Demir aldı 
-

Ankara : 18 (A.A) - Cebel
liittarıktıki logiliz filoeu Akdeniz 
de manavralar yapmak üzere de· 
mır almıctır . 

Paris : 18 l Radyo J - Yeni 
intihapta mecliste bulunan 615 
mebusluk içio yOzbia namzet kıy
dtdilmişt r . İntibahın bir kumı 

26 Niean . diğer bir kıımı da 3 
l\leyttta olacaktır . 

amzet sayııınm bu kadar 
kabarık olmuı ıiyaai partilerde 

bir karıııklık olduğunu göıter · 
mektedir r 

• eticenia hıfıf ıurette ıolı 

doğru meyil edeceği kanaati var-

dır . Fakat netice ae oluna olıua 
Fransaoıo dıı ıiyudi Uzerinde 
mübim bir teıir yıpmıyıcılıCtır • 

Nefis bir buluş 1 
h ll'tT 

Şu Amerikalılenn tubıflıklarıoı 

bilirdim ammıt , şimdi size anlatacı· 
ğım kadar garip ,.e gülünç bir tu· 
heflık yapacaklarını aeli akhma ge· 
ıirmezdim . 

Bir yerde okudum : 
Amerikanın bilmem hangi tehrin· 

de , helediyenin bir mikdar borcu 
varma . Beledi} e reisi , hangi çare· 
ye ba§vormu~ıa bu borcu klpıtmı&a 
muvaffak olamamı~ . Düıünmüı , 
taşınmış , nihayet bu derde tem 
Amerikanvari bir tedbir bulmnt . 

'l'edbir şudur: 

Bir Amerikalı belediye reisinin 
yttitnıiş , suna boylu, aha gözlü, 
boıur bir kızı varmıı. Bir gün gne· 
relerde b~lediyenin bir ilanı çıkını§. 
Bu ilanda deniliyor ki; " - Beledi
ye reisimiz, güzel kızı filinı, bir ko · 
caya nrmek için müzayedeye çı· 

karmııtır . Kim dahı çok artırırsa, 
kız ooa verilecek Ye ibıle bedeli 
olan pare ile de belediyenin borcu 
ödenecek.tir . ., 

Bir kaç gün sonra mezat taloaua· 
da artırma başlamış. Belediy~ reisi
nin km en cazip tuvaleti ile yük· 
ıek bir yere kurulmuı . Ve bir ıü
rü merakh ıtyirci önünd,. haraç me· 
zat, alevune aladuve, kılıyıpsıs .. 
gürilliüleri era11nda en çok artıra
nın üstünde kalmış ! Btlediye reisi. 
bir elile kızının, diğerile de yeni 
dramadının elinden tutarak ve bil· 
ba11a damadına hitiben : 

- Allih muharek eyleıin. nr 
bıyranı gör ! 

1. • 1 Temennisile kızını teı ım etmı§. 
Erteıi gün de ihale bedelini ıhp 
belediyenin borcunu kapatmıı ... 

. •• • 
Bunu okuyunca aklıma bizim 

belediye geldi . Biliyorum ki, belf'· 
diyemizin de şuraya burayı bir mik· 
tar borcu var. Vakıa, bu borç öden· 
miyecek gibi değil ; kartıhklı filin 
bir şey .. Lakin, ne de olea borç ... 

Binaenaleyh hu borcu , bir çır· 
pıda ödemek için bizim Belediye Re· 
iıinden de Amerikalı B~lediyc Reiıi· 
nin yıptığı gibi bir fedakirlık iıte· 
uıek aklıma geldi . Geldi ama • 

ne yapayım ki zavallıoJO böyle y~· 
titmi• bir kız1 yok! Eğer olsaydı ılk 
önce ben. tencereyi tavayı Hhır ve 
bu memleket işi içio kırk yılhk kel· 
lemi de kohuguma alır, mliHyede 
meydenıua atılırdım ! 

Berekel versin ki ne belediye
misin ödeomiyecek kadar çok borcu, 
ne Turhıo Berikerin böyle bir k:ızı, 
ne de b~nim öyle mangmm vır ! .. 

Yaprakçı 



llırla : 2 ( 'l'ür.k Söıdi ) 19 Nisan 193' 

Siyasi ihtilatlar doğuracak 
gibi görünen "Tana,, gölü şehir duyukları 

Adana pamuk üretme çifliği direkti 
lüğünden : 

Asgar! Azami 
Benzin 800 teneke 1200 te 

Mavi nilin çıktığı bu göl, Mısırın 
varlığı üzerinde hayati bir ehem

miyeti haiz olmakla beraber .•• 

Halkevinde 

Karacaoğlan gecesi 
çok parlak oldu 

İtalya - Haheı savatı ilerle 
dikçe, adı etrafında bir ıüril de
dikodu geçen "Tanagölü" hak
kında Kristiyan Dök•ter adıocıa 

ki Fraoıu: muharriri mühim bir 
tedkik yazısı neıretmiıtir. 

Günilo en ıayaoı dikkat bir 
mevzuunu •Jdınlatın bu J&ıı ıu
dur: 

"İt•lyanlar (Mavi Nil) in mem 
b•ı olan (Tana) g61li 1abillerine 
vırdtlar. 

Bu ıuretle hu siyasi ibtilider 
ile karıılaımıı oluyorlar. 

Derler.ki .. Mısırıo mukadderata 
bu göle bı§'lıdar. Yine derler ki, 
bu g61e bakim olan devlet, Firav 
unlar memleketini iıteree aç l•ıra-
kabilir. 

Hakikat halde son yarım aıır 
içinde Nil Yidlıi o kıdar tahıv. 
vüller geçirmiştir ki 1866 sene
sinde Thodoroı'un oehir mecra
aını dekiıtirmekla İngilizleri teh
dit ettigi zamanlarda doğru olıo 
bir bugün artık doğru 11ydmaz. 

İhtimal ki (Mavi Nil)in hakiki 
değerini ve rolüoü aöıtermek fay
duız oJmıy•caktır. 

(Nil) in baılıcı bir kolunu teı
kil eden (BeyH Nil) orta Afrika
nıo uzaklarındaki Albert ve Victo
ria göllerinden gelir. 

Bunun ıuyu daimi bir halde 
olmamakla beraber bir dereceye 
kadar muntazamdır. Yaloız Sudan 
toprakları bu nehrin ıularandan 
bir kısmını çeker. KuvYetini azal
tır. Valctile denilebilirdi ki (Beyaz 
Nil) oehria kendisidir· 

(Mavi Nil) de onun ıulannı art· 
tıran bir kol eder. 

Hazirandan itibaren Habeıiı· 
tan dağlarındaki karlar erimeğe 
haılar. (MIYi Nil) in suları bir
denbire taşar. Bu sıralarda yine 
.Afrikanın HattüıtUva cihetlerinde 
yağan yağmurlar da (Beyaz Nil) ia 
ıuluını yükseltir. 

Ba ıuretle eakidenberi (Nil) 
nehrinde olan f eyezanlar meyda. 
na gelir. Bu hal ee"i zamanlardan 
btşhyaralc on dokuzuncu 11ra ka 
der devam etmiştır. 

* • • 
(Beyaz Nil) Afrikıaın içlerin

den çok mikdarda çürümOı neba
tat döküntüleri getirir. (Mavi Nil) 
de Habeıiıtanın yüksek dığları 

Uetündea tiddetli akıılarla inerek 
geldiği . için çok mikdarda ince 
toprak getirir. 

Bu nebatat döküntüleri ile in
ce topraklar biribiıine karııarak 
Nilin feyezenlarile Mı11r toprak
ları ve tar latan Dzeriae datıhr. 

Böylelikle M11ır arazisi f~vkılide 
bt'lreket getiren bir gübre ile kuv
vetlenir. 

Halbuki yarım aeırdanheri Nil 
vldiıi üzerinde büyük ameliyat
lar ve i•labat yıpılmıttar. BunJar-j 
dan en mühimi (Kahire) barajı ve 
sonra (A11uan) baujının yapılma 
ııdır ki o zam•ndanberi bunun 
yükaekliji iki kat daha arttuıl
mıthr, 

Bilhlsaa 1932 ıeneeinde bara · 
jıo ıeviye1i bir hamlede dokuz 
metre yukarıya çılc.rılmı§hr· Bu 
ıoa ameliyat ve inoaat (Philac) 

Dün gece Halkevimiıde yapı· 

mabetlerine ıon darbayı vurmu§· lan Karacaoğlan gecesi çok par. 
tur. Zira eimdi bu mabedin hare lak ve r.eı'eli geçti .. 
heleri feyezan zamanmda tama On btş maddelik zengin proğ· 
men suların altında kalır. ram uat 23 e lcad r devam et 

Bunlardan başk• (Delta) ile miştir . 
(A!siut) de; (Nag Hamadi)de, Su- Arif Nihad Aıyanıa, Karaca 
dıadı (Senoer) de ayrıcı . b1rajlar oğlan ve bayatı hakkındaki sözle 
yıpılmı§tır. rile proğrama başlanmıı ve bunu 

(Cebeli Avlia) da yine bir ba· saz şairlerinin yanık faMlları ta-
raj yapılmaktadır. kibetmi§tir . 

Daha ıoora (Babrel Cebel) ıu Karacaoğlao gecesindeki bütün 
yunu geçtiği bat .. khklardan çevi şiirler ve tihküler hoparlörlerle 
rerek (300) kilometrelik bir kanal umumi yerlere dağıtılmış vf': bin 
yıpmak projesi vardır. Çünkü bu leıce kişiye diolettirilmiştir. 
suyun (yüzde 40) derecesi o ha- Geceyi, bilhaısa Kadirliden 
taklıklardı, sazlıklar arasında kay- gelen saz ıaitleri yagatmııtır . 
holup gitmektedir. 

Sonra (Albert) gölü üzerinde 
bir baraj yapılıraa (Asauao) daki 
bet milyar metre mikabı suyun al
tı, yedi miıli su toplanmıı ola· 
caktır. 

(Victoria) gölü llzerinde bir 
baraj, nihayet (Tana) gölü üzerin· 
de bir baraj yapmak projeleri de 
vardır. 

Zira uzun zımanlardanberi 

İngilizler (Tana) göllloün ıuyun
d•n iıtifade edecek hunu (Sndan
ve (Mııu) ihtiyaçlarında kullan· 
mak iıtemektedir. 

Eğer (1880) metre yi11ueklik.te 
olan bu göl Ozeriade nisbeten 
mütevazı bir bnaj yapılacak olur-
11 milyarlarca metre mikabı fazla 
ıo toplanmış olacaktır. Ve bu au· 
Iar (Hartum) a pek yakın olduğu 
için bilbasaa Sadao ihtiyaçlarına 
büyük hizmet edecektir. 

Fakat ıimdiye kadar Habef 
impar•toru İntilizlerin teklifle
rine muvafakat eımemiıti. Sene -
lerdenberi dev•m edip giden mft · 1 
zekere muayyen bir neticeye va-
ramamıatı. Habeşlerio ha teklif· 
leri reddetmelerine sebep olaa ha
kiki amillerı tayin etmek güçtür. 
Rivayete göre 80n ğiinlerde İngil
tere Habeşlerle btı mesele üzerin
de uyuımuştur. Fakat bu gün kil 
ahval ve şerait içfode yıpılao bir 
anlaşmanın ileride n~ dereceye 
kadar faydalı olabileceği keıti· 
rilamez . 

1 
* • * 

Bugün İtalyanlar tarafıadarı it·• 
isi edilmekte olan arazinin İtal
yada kalacağı farzedilerek vazi 
yeti bitarafane muhakeme etme
te çalı§alım. Bo takdirde ÖDÜ· 

müzde üç ihtimal çıkar . 
1 - Bugünkü ıtatökounun de. 

vamı, İngilizler Habeşlerden şim
diye kadar ( Tana ) gö)ü için bir 
imtiyaı; alamamış olduklarına gö· 
re bu vazjyet İngiltere için aıs · 
betea zararsız olacaktır . 

2 - Londra 1-abut Kahire ile 
Roma araamda ( Tana ) gölü üze· 
rinde bir anlaşma yapılması . ~ 

3 - Bazi kimselerin korku - f 
suna göre fenı maceralara yol •· 
çacak ihtimal ( .Msvi Nil ) nth. 
rinin manzarası İtalyanlar taraEıa . 
dan çevrilmesidir. Buradan ç v· 
rilen suların İtalya tarafmdan Ha
beıiıtanda yeniden imar edectği 
araz;yi ıulamağa tahsis olunma
sıdır • 

Bu ihtimal şilpbesjz İngiltere. 
ye karıı humane bir hareket o· 

Daha sa•I yedide dolan Halk· 
evi salonu taşmıı bir halde idı. 

Mimar Sinan 
madalyonları 

Ankarada Müair Hayri tera
fındao , Mimar Koca Sina -

nın se"sen S1ntim kutrunda bro· 
nuz kabartma madalyooları yapıl
mıştır . Bu madalyonlar 850 ku
ruıa satılmaktadır . 

Türk kuşu 
Önümüzdeki Mayıs başında 

şehrimizde açılmasma çalışılan 

Türk kuşuna yazılmak İÇİP bir kı
Pım gençlerimiz bava kurumna 
ba§vUrmaktachrlor . 

Müracaat edenlerin sayısı, bek 
lenen miktara çabucak bulması 

için ieteklilerin vakıt geçirme 
den Hava kurumuna adlarını yaz
dumatarmı tavsiye ederiz . • 

lar. Buna kartı İngilizler tarafın
dan da hasmaoe bir siyaset baş -
lıyabilir. Fakat hu tarzda bir tf"

şebbüı ltalyaolar içio hem mH 

raflı, hem de tahakkuku için uzun 
bir zaman iıtiyeo, nihayet man
tıki olmıyan bir iıtir : Ziu {Ta· 
aa ) gölü etrafında bulunan ara· 
zinin· ibtiyaçlarmda çok fazlasını 
ihtiva eden bir su bızintSidir . 

Fa"at şayet bu üçüncü tehli
ke ihtimali muhakkak telakki e

dilse bile İngiltere için yine alı 
nac•k mukabil tedbir yok değil· 
dir. İtalyanlar kendi ihtiyaçları 
için bir takım yeni tesisat kur
dukları sırada İngiltere de ( Nil ) 
nehrinin etrafında icap eden yeni 
ameliyatları yapmak için bol bol 
vakit bulabilir. İngilizlerin bu tür
lü am~liyatları yapmalau her hal 
de İtalyınfarın bu havaJide uzun 
ve tehlikeli maceralara girmele· 
rindeo dah11 ehven olur . 

* * * 
Nihayet ( Nil ) ne.hrioin sula

rına ait evsafı muhafaza etmek 
meselesi kslır. Birsz evvel izah 
ettiğim veçhile ( Mavi Nil ) Ha
beş dağlarından ince toprak ve 
kum getirir. ( Beyaz NiJ ) de .Af
rikanın içlerinden çürllmüt yap 
rak ve nebatat döküntüleri taşır. 
getirir. ( Nıl ) sahillerindeki top· 
rakların inbat kabiliyetini mu
hafaza etmek ve arttırmak için 

[Ziraat memurları 

Bahçe ve meyva ağaç
larının temizliğini kon

trol edecekler 

Meyve ağaçlarını kurutan cım · 

halız,, ve bademlerin yaprak kurt· 1 
larıoı bir çok kimseler tarifat da-ı 
iresiode imha ya çalışmaktadırlar. 

Hafta tatillerinde yJpılmaıı 

mümkün ve pek kolay olan bu iş
tt- bazı meyve bahçesi sahipleri 
de ihmal iÖıtermektedirler. 

Yakında kontrole çıkacak o
lan ziraat teşkilatı, temizlenmemiş 
ağaç görürse sahiplerini müddei
umumiliğe verecektir. Bunuo•içio, 
lizımgelen temizlik beman yapıl· 
malıdır. 

Emniyeti süiistimal 

Malul Gaziler cemiyeti namı 

na verHecek temsile aid ~makbuz
lardan bir cildini &atmak için ya · 
nına alan, Bahçe hükümet Do:ıt
toru Hamidin oğlu Kemal, dün, 
Milli Mensucat fabrikası koopera
tif Müdüıü Emine 150 kuruş mu
kabilinde bir makbuz vermiş ve 
makbuzun dip koçanına ise para
nın miktarını yazmamıştır . 

Cemiyetin emniyetini süiisti
mal eden Kemal, zabıtaya veril
miş ve hakkında kanuni muame· 
leye başlanmıştır . 

Bir kadını başından 
yaraladı 

Dün , İbrahim oğlu Mahmut 
adında Liı isi , komşuhrıodaa 

Elife ismindeki kadınla kavga et· 
meğe ba§lamış ve neticedı, Mah · 
mut , Elif ~ye attığı koca bir taş
la , başmdao ığır ıurette yarnla
mıştır . 

Hıl lbım olan bu nebatat ve yap
rak döküntüleridir. Mısırın baya· 
tı ve ihtiyacı için her sene yeni
den yeniye tedariki icap eden e

lemanlar baolard,r. ( Mıvi Nil ) 
in Habeş dağluındoo gdirdiği 

kumlar ve topraklar ise ta Fira
vunlar zamaomda Mısıra gelen 

topraklar ve kumların aynidir . 
Bu kumlar ve topraklar ise şimdi 
Nil sabilleriode, Mısır arnziııi ü · 
zeriode kafi derecede vardır. Bu- ı 

nun için her sene (Mavi Nil ) 
sularrnıu M.sır ( Nıl ) ioe karış· 
ması o kadıtr zaru~i değildir . 

Bununla beraber Mısır ve Su
dao sularmın batına İtalya gibi 
bir devletin gelip oturması her· 
halde İngilterenin biç hoşuna git
mez. Fakat bu hedisenin ehem
miyeti Jüzumuodan fazla büyütli 
lüyor. Bir kere bugüokü hadise· 

ler gelip geçerse İngiltere ile 1-
talyı( Tana ) gö lü üzerinde bel· 
ki de Habeşleıden daha kolay 
anlaııbilir. Bir kere ltalya Ha
beşistaodan ;mar hareketlerine 
başlarsa İngiltere ila daha fazla 
dargın kalmağı iltizam etmiye 
CP.ktir . 

Lakin heyhat ! Bu altmde in
sanlar biç sebebiyet vtrmedikle· 
ri halde bile bir çok endişe ve iz
ôiuphra maruz kalırlar . ,, 

Cbristiao de Caters 

Yeni yapı 

Kız sanat mektebi 
olacck 

Asfalt cadde üzerinde yapılan 
İımet İnönfi okulu, kız sanat mek 
tebi olacak ve tedrisatına önümüz 
deki yıl başlanacaktır . 

Öbür yıl da bu okul binasında 
bir kız enstitüsü açılacaktır . 

Ayasda 

Yıldırım iki kişiye çarptı 
birisi öldü, diğeri yarah 

Ötey gün, Ayas ve havalisin
de müdhiş hir fırt ana olmuştur. 

Ayesa bağlı Bumutlu köyün
den Hacı .M.ehmed oğlu Sinan ile 1 

on yaşlarında bir çocuğa yıldı 
ram isabet etmiş ve Sinan derhal 
ölmüştür. 

Yaıalı olan çocuk da ted•vİ 

altına alınmıştır . 

Heykeltraş HAdi 

Gaz 1300 )) 1600 
Mazot 4000 • 5000 
Valvalin 50 • 80 
Vakum 900 kilo 1000 ki 
Gres 400 (( 600 y 

Pamuk üretme cifiiğinin Şu 1 
937 sonuna kadar ilıtiyact olaP h 
yukarıda cins ve miktarları ya~ 
yamcı maddeler kapalı zarf us 
münakasaya konulmuş ise de 
)ar m11vııfık görülmediğiııden n 
zarlık sure!ile satın alınacakt a 
ihalo 22-4-936 gününe tess 
eden carşn mba günü saat t 5 
1'ohum isldh i~tasyonunda yıı 
[lBlfO:>ı r. ilk teminat « 1534 >J 1 
20 kuruştur . Muhammen be 
((20456» liı acllr. Şartnameyi g 
mek ve fazla izahat u1mak isti o 
lerin tohum isla.h istasyonu Jir 

törlüğüne müracaatları, ve i~te 
lerin muayyen gün ve aaattn A 
na tohum isldh istasyonunda l 
lunmnları. 6669 

ıo_ 13 -16-1~ 

!Jı~ 11111111111111111111111111111111 ııııııu11ıu1111111111.nımıı 111ınıaı111111111111111111ııı r · 
"' ~ bu gece nöbetçi 
§ 

"' Eczane 
.Atatürk heykelini yapan genç 1 r 

Türk heykeltraşt Hadi ~ebrimize iOrozdibak civarında 8 

gelmiştir . ! Merkez eczanesidi 

Nişanlanma 

fokiliip okulu öğretmenlerin 
den Ganimet ile eym ' mektep öğ
retmeınleriodeo Salim Öıkoluu 
nişanları yapılmı~tır . 

Ceyhana dolu yağdı 

Ötey gün saat 15 der, 16 ya 
kadar Ceybanaıı merkezine ve ba
zı köylerine şiddetli ve hiiyek ce
samette dolu yağmıştır. 

Ziyan mikdarı teıbit edilmek

tedir. 

Fazla kaçırmış 

Sabıkalılaı daıı Elaziıli uzun 

Kürt Ali iıminde birisi, dün, cad 
de ortasında yalpal.yarnk rez12let 
çıkaracak derecede aerboş görül
düğüodeo zabıtaca yakalat.mış vu 

hakkında k.anuoi muamele yapıl 

mıştı . 

Düğün 

Dün, Kasap Hacı Os.mao Öç
al'ın düğün derneği her sınıftan 
büyük bir davetli kalabalığı ile 
yapıldı . 

Adaoamızın ıevimli çocuğu 

Osman Öçal'a sonuoa kadar mut
lu bir evlilik bayıtı dilHiz . 

Adana doğum va çocuk bakım evi 
baş tabipliğinden : 

Adana doğum ve ~·ocuk bakım 
evine yupılacttk olan ~·aınaşırhane 
ilu her .ki bi nanın dış va i~·i sıva 

ve bntlanası i<;İn 950 lira mubarn

mr.n fiatln ve poza rl ık surctih~ is · 
tl>klilerin uhtesine ihale edilocı~ · 

ğinden talipler ve şartnameyi gör
mek ıstiyerılerin müessese baş ta
babetine rııüracoatları. 6794 
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Kunduracılar cemiy b 

tinden: ~ 
Cemiyetimizin yeni iılare li 

yeti intihabı 20 Nisan 1936 ps 
tesi gün!i saat 14 de Ticaret O 
sında yapılacaktır . Esnafımı 

mezkur gün ve saalta Odaya hi 
!erek rtıylerioi kullanmaları 

olunur.5707 2-2 

iş fabrikasından 
§i 

Müşteri hesabıoa yaptıryığl k 
eıgorta bıtmiştir. Bundan soo k 

1 mesuliyet kabul edemiyect:'ğid 
f .ıı lıri!rn.mızda malı bulunan s•' 
Jı müşttı ıi:ırimize biltliririı. 

6709 2-3 c 

Kiralık bağ 
Yıl arılı m ezrn nsı nda ölii ecı 

l lakkıoın 9 5 dönüm kuyu ve 
kir eYi ve sebzesi bol bıığı kirO hi 
verilı cektir . 

Seyhan Eczunesi E :ı 
671 O kimyRgcr CelAI Bay 1a 

2 2 müracaatları nn 

Hizmetci kadıl 

de 
Ve 

Ve 

• ra 
aranıyor hı 

he 
Evtlo hizmet görmek ıçın 

ıııı 
hizmetçi kadın aranıyor. Matlı 

ser 
mıza müracoat elliimosi. 

Ronald Colman 
VE 

Kay Francis 
Ve 

Aşkım günahımdır Ycı 
fılminde 

-----
Md 
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ıktf Gayri menkul malların 
rı açık art1rma ilanı 

D. No. 426 

Adana ikinci icra mamurlu 
~Undan : 

Tapu tarih ve numarası : 191 
Mayıs 926 ve 928 217 

kı Köyü : Sofu bahçe mahallewi 
Cinsi : Hane 88 sehim itıbarile 

Yedi hissesi 288 eehim itibarile 
112 sehmi fevkani tahtani 7 odalı 
hane. 

Dönümü arşun: 300 
Hududu : Tapu kayJındaki hu 

dudu : Yemini Hacı Mahmut ha
neei yesarı tarikıhas arkası Hamza 
aka hanesi cephosi tarikiam. 

Halihaz:r hududu:Sıığı Hacı Mah
ınut iken kasap Hüseyiu veresesi 
Osoınn ve Fatma ve Hacı Mehm(lt 
eolu tarikihas arkası Hemzn zade 
Jbrahim veresesi önü tarikiAm ile 
ınahdut elyevm üçüncü katta iki 
0 da bir salon ortada iki oda bir 
rnutbah ve aşağıda ik\ oda elek
t~iki mevcut damı toprak havluda 
bır tulumba va bir hala. ve havlusu 
t~ş döşemeli tuğladan inşa ediJmiş-
tır. temamma üç bin lira kıymet 

1 ~ taktir edilmiştir. 
Tapu tarih ve numarası : 192 
Mayıs 926 va 928 218 
Cinsi : tarlanın 140 hisse itiba-

111 rlle 15 hissesi 48 hisse İ'ibarile 
16 hissesi . 

Dönüm : 453 
Tapu hududu: Şarkan mezar de

re ·ı S 1 e uzun oğlu tarlaları garben 
~ahibi senet şılı ile taş kuyu şima
en tarik r.enuben gazez zade Ha· 

nı San ve Hacı Hüsey!n. 
Halihazır hududu: Şarkan mezar 

~;re ve Boşnak Mustafa ağa oğlu 
beehınet. v~ Hiday~t v: Hasan gor · 

1 
dn sa.hıbı senet şıfi şımalen lnnaplb an_ Camiliye giden yol cenuben 

)' ıdın paşa beher dönümüne 10 
ıra kıymet taktir edilmiştir. 
·ra pu tarih ve numarası: 193 
Mayıs 926 ve 928 219 

1 
h. 1'erlanın 140 hisse itibarı le 15 
ıeseai 48 hisse itibarile 16 hissesi 

Dönüm: 299 

1 
Tapu hududu: Şarkan CimiJiden 

0 naphya g iden yol ve Kara oğ
lonlının Adana yolu ve taş kuyu 
c.3nuben Hacı Hüseyin ve Hasan 

ğı ~rnalen sahibi senet şifi ile taş 
o' kuyu: ve beher dönümüne 10 lira 
iıJI ıymet taktir edilmiştir. 
, h' Halihazır hududu: Şarkan sa

ıb" 
1 

1 senet ve şif garben Karaoğ-
anlıd Ad 3 c an ana yolu ve taş kuyu 
~·~~ben Abidin paşa şimalen Ca. 
ll . ~ •~en lnnaplıyn giden giden yol 
onu ınü on lira. 

~8PU tarih ve numarası : l 94 
cı Cıay~s 926 ve 928 . . . 22? 
e 15 ~sı: tarlanın 140 hısse ıtıbarıle 
'r9 h. hıasesi 48 hisse itibarile 16 

18Sesi 

:ı Dönüm · 823 

1 1 Tapu h~dodu : Şarkan Karaoğ· 
anlı · n nıa Adana yolu şimaleo Jn · 
d llph köyünden Camili köyüne gi· 
ven Yol garben ça,lı ile Hacı Bekir 
v ereseleri cenub.m Hacı Hüseyin 

ıl 0 
Hnsan afendi tarlaları. 

t Halihazır hududu : şarkac Ka
il o~ı in g anlının Adana yolu şimalen 

h naplıdan Camiliye giden yoı gar
(in rn h · 

ııııb u acır Şevkf't ve saire ce-
8 "'n uvukat Hüsnü ve sahibi e;et dönümü on lira . 

M 8 PU tarih ve numarası: 195 
ayıs 926 ve 928 221 

15 Ci~si: tarlanın f 40 lıisge itibaril~ 
ıe .h111sesi 48 hisse itibarile 16 his

sı. 

~örıüm: 1360 
v~ 8 Pu hududu : ŞMkan sarı Ali 

r l!;r · ı · J , ·ı· Ytl . ·'aı ıye en Uamı ıye çıkan 
M ~•malen vakıl sınırı taşı ve 
~nnr 

ı\bl} ın oğlu Yıısuf ve boyacı oğlu 
Pat Ulnaki ve Hasan ağa kerimesi 
t1.: a·tll~ v~ Ayan oğlu ve içmd de
İnn1 gı:ırhen Adana tariki cenubtın 
k,. 1~Plıdan Camiliye giden yol ile 

1 "'' • 
11 

· ını zar deresı. 
aı ruul hazır huJudu : Şarkao ~la· 
lu dere ve mezar deresi gar-

(_ Tlhlc Sösfi ) Sayfa : :i 
~~ -

~;:r!:r~v~~::.:::~::~~;~!:,~~:- ı- B e ı e d i y e il a n ı a r ı 1 
cenuben Cıımiliden İnnaplıya giden _______ , ___________________ _ 

yol ve mezar dere~ ile mahdut ~-------~·-----------------~· E~ıalsiz §aheserlerinden bi isini d.ba sunmakla kıvanç duyar 

Asri Sinema 
olup hunun dahilinde 15 dönüm de 1- Belediyenin Seyhan parkında teıoıisatı belediye tarafmdao yapıl- 18 Nisan cumarte!'İ akşamından itibaren 
bağ vardı r . dönümü ikiyüz kuruş. makta olan lokanta ve gazino ayrı, ayrı olmak üzere l -· Mayıs-936 iki büyük ve enlsalsız film birden 

Tapu tarih ve numarası: 196 tarihinden 30-Kdounu evvel - 938 tarihine kadar üç mevsim için şart-
1 Mayıs 926 Ve 928 222 namesi dahilinde kiraya verilecektir. -

.Bitmemi~ Senloninin emsalsız sehhar yıldızı Billor seali Martha 
Eggertin harikulade bir Viyana filmi olan 

Ci::ısi: tarlanın 140 hiHe itibarile 2- Lokanta için muvakkat teminat üç sene için 45, gazino için 
15 hissesi 48 hisse itibarile 16 his- 90 liradır. 
sesı . 

Döoüm: 240 
Tapu hududu : Şarkan eahibi 

senet ve koli şiınalen lnnaplı köyü 
ve h~fız Durmuş ef. garben ln
naplı köJünün hududundaki yor
ganlı deresi cenubeo lnnaplıdHn 
Camiliye gitlAn yol. 

Halihazır hududu : Şarkan sa
hibi senet ve Kara oğlanlıdan Ade
naya giden yol şimalen MtıselJe 
oğlu Hasan ve ortakları garben 
muhacir Şevket ve rufekaın ve ku
bat deresi cı.muben lnneplıden Ca
miliye giden yol dönümü ikiy\iz 
elli kuruş. 

Tapu tarih ve numarası: 197 
Mayı8 926 ve 928 223 
Cinsi : tarlanm nıstf hissesi 140 

hisse itibarile 15 hissesi 48 sehim 
itibarile 16 hissesi . 

Dönüm : 250 
Tapu hududv : Şarkan yol şi

malen Mtlh enet ef. gerben kare 
çalı ve ~fehmet ef. cenuben Abidin 
paşa ve şif. 

llıılilıszır hududu: Şarkan Kara 
oğlanhdan Adanaya giden yol gar 
bon Hacı Bekir veresesi ve elyevm 
Vanlı Şevket we saire şimalen sa
hibi senedin 823 dönümlü tarlası 
cenuben Abidin paşa ve şif.dönümü. 
on lira . 

Tapu tarih ve numarası: 200 
Mayıs 926 ve 928 225 
Cinsi : Hacı Hasan 7 odayı şa-

mil bir bap çiftlik damının 88 se
himde 7 sehmi 288 sehim itibarile 
56 sehmi . 

Arşın: 3000 
Hududu: Etrafı arb:ıası sahibi 

senet olup temamrna 400 lıra kıy
met taktir edilmiştir. 

Halihazır hududu : Tapu kay
dındaki hududun ayni olup elyevm 
taştan tahtani iki oda birinin üzeri 
açık ve birinin kapalı iki ahır ve 
bir samaalık ve yine çiftlik hududu 
dahilinde ve bitişik ve tarhanacı 
oğlu Kadri tarafından iki sene ev -
vel yapılmış taştan tahtani iki oJa 
ve iki huğ vardır. 

Kar zade Mehmet ve Hayvar 
zade Mehmedde 2762 liraya ipotek 
iken H~yvar oğlu Nehmet hisse
sini Kaf zade Mehmede temlik et
mek surctile yalnız Kdf zade Meh 
mede ayni borç İçin birinci dere
cede ipotek Hamza karısı Şefıka ve 
oğlu Aılfım ve kızı Nigarın yukarda 
yazılı gayri menkullardaki şayi 

hisseleri açık artırma suretiıe pa
raya covrilecektir . 

Artıımanın yapılacağı yer, gün,srat 
26-5-936 salı saat 10- 12 

1 -İşbu gayri menkulün artırma 
şartnumesi 20-4-936 tarihinden 
itibaren 426 No. ile Ad,ına ic
ra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin gı.>rebilmesi için açıktır. 
İldnda yazılı olanlardan fazla ma
lOmat almak istiyenler, işbu şart
nameye ve 426 dosya numara
sile memuriyetimize müracae.t et
melidir 

2- Artırmıya iştirdk için yu
karıda yazılı kıymetin % 7,5 ni:'· 
betinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın t~minat mektubu tevdi 

edilecektir. ( 124) 
3- ipotek sahibi alacaklılarla 

diğer alAkadarların ve irtifak hak
kı &lhiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını i~bu 
ilan tarihinden itibaren 20 güo 
içinde evrakı müsbıtelerile birlikte 
memurıyetimize bilı..lirmeleri icap 
e<ler. Aksi halde hakları tapu si
eilile sabit olmaJıkça satış bedeli
nin p.!ylaşmasıodan hariç kal.rlar. 

3- Artırmaya girebilmek için belediye muhasebesinden alınacak 
olan şartnıımede yazılı hazırlıklar artırmadan bir hafta evvel yapılmış 
olmahdır . 

• 4- ihale 30--Nisan perşembe günü saat 14 de açık artırma usu-
l.le belediye daimi encümeni huzur ile yapılacaktır. 6691 

15-19-23-26 

Seyhan barı ve belediye altındaki dükkanlar 
kiraya veriliyor 

1- Belodiyenin Seyhan nehri kenarındaki tesisab belediye tara
fuıdan yapılmakta olıın Sljyhan barı ve belediye altındaki 28 numaralı 
berber dükkanı v" 30 numaralı şekerci dükkanı ile 2,4,6 nnmarah lo
kanta ve müştemilı1tı açık artırma suretile kirayQ verilecektir. 

2- Artırmaya girebilmek için belediye muh~s"besinJen alınacak 
olan şartnamede yazılı artırmadan hir hafta evvel yapılmış olacaktır. 

3- ihale 30-Nisan perşembe günü saat 14 de belediyede , bele
diye daimi encümeni huzurile yapılacaktır. 

4- isteklilerin o gün belediyede bulunmaları ilAn olunur. 6690 
15-19-23-26 

Kasaplar dükkanı icara veriliyor 
Kasaplar hali içindeki mevcut 30 dükkdn ayrı , ayrı açık artırma 

ile bir sene müddetle kiraya veril~cektir. 
İhale 4-mayıs -936 pRzartesi günü s•ıat on beşte Belediye En . 

cümeni odasmda yapılacaktır. istekliler her zaman Belediye hesap iş
lerinden şartnameyi görl"jbilirler. 

istekliler ihale günü teminat akçı:ılarile birlikte Belediye Encümenine 
gelmeleri ildn olunur. 6715 19-23-26-30 

1 - Sebze hAli önünden • Tarsus kapısı meydanına kadar olan 
yolıın heyeti fenniyedeki keşif, şartname ve projesine göre tamiri 
Açık ek~iltmeye konulmuştur . Yapılacak işin keşif bedeli ( 663187) 
liradır • 

2 - Bu işe ait evrak , her gün öğleden sonra heyeti fenniyeden 
bede)sjz olarak alınabilir . 

3 - ihale , 30- 936 Perşembe günü öğleden sonra saat on beşte 
Belediye daimi cncümeoin<le yapılacaktır . 

4 Muvakkat teminat : ( 49,79 ) lirad1r • 

6716 19-22-26-28 

Adana Elektrik Türk Ano
nim Şirketinden: 

1 

( şabane vals) 
filminde görecek sizler de muvaffakıyetmi alkışiayaı:ak11nız !. 

Musiki : Askar Stravisindir 
2 

( Atını sır slvari ) 
fevkalade meraklı ve son derece beyecıolı sergüseşt filmi 

Bugün gündüz tam saat ikide 
vamlı matine •• uc film birden 

4 

Sür atını süvari-Zabit namzetleri eğleniyor 

Şahane vals 
Sinema tam sekiz buçukta başlu 

6706 

J TAN Sinemasınd-;ı 
--------------------------Bu akşam 

Sinema eev<!rler, sineme meraklıları haftanm en güzel proğramile 
karşılaşacaksınız 

1 - Aşkı en güzel temsıl eden iki artist 

[Clark Gable- Loretta Young] 
Ve dünyanın en zeki köpeği ( BUK ) m iştirnkiltl vücuda getirilen 

çok güzPl bir fılm 

Altın bırsı 
2- ı\merikadaki Kırmızı derililerle Beyaz insanlar arasındaki 

mücadeleleri gösteren heyecanlı b'.r fılm 

( Vahşilere hücum ) 
dl.kkat • Proğromın çok uzun olması dolayısilc 

• saat tam 8,30 da başlıyacaktır. 

Gel~ce/.: proğram : 

sıncma 

Karpentiyenin temsili : Boksörler krah 

Toboggan 
6717 

Sayın abonelerimizin elektrikli 
buz dolabından geniş ölçüde fay- 1 Alsaray 
dalaııabilmeleri için,20 Nisan 1936 .-----·--e-u -a-kş-am ______ _ 

sineması 

gününe/en itibaren buz dolapla' ' Bu senenin son büyük eserlerinden birisini sunı.ıyor 
! 

1ında sarfedilecek cereyan fiatı- t 

nın kilovat saatını 10 kuruşa İn· 
1 
1 

Sevmek yasak mı?. 
Mümessilleri : Norma Şerer - F rederik marş 

dirdiğimizi bildiririz. 6714 
Sinema Aleminin en hassas ve en kudretli iki yıldızının yaşattığı 

bu şaheseri mutlaka görünüz 

4- Gösterilen günde ıırtırmıya 
iştirak edenler artırma şıırtno me
sini okumuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunları temamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanJa gayri 
menkul ü~ defa bıığrıld ·ktsn sonra 
en çok artırana ihale edilir.Aacıık 

, artırma bedeli muhammen kıyma -
Un yüzde 75 şini bulmaz veya sa~ 
tış istiyenin alncoğına ı·üçhani olen 
diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecmuunden 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere ar· 

tırma 15 gün daha temdit ve 15 inci 
günü 10-6-936 çarşamba günü 
saat 10-12 de tak.sim edilen kıy 
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
ise 2280 No. K. tevfıkan satış btış , 

kendi .. ioden evvel en yüksek tek· 

lifte bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursıı 

ona, razı olmaz, veya bulunmazsa 
hemen 15 gün müddetle artırmıya 
çıkarılıp en çok artırana ihale edi-

lir. iki ihale arasındaki fark ve ge· 

c~n günler için yüzde bt::şt e hesap 1 
olunacak faiz ve diğ·er zararlar ııy

rıca hükme hacet kalmaksızın me
rouriyetimizce alıcıdan tahıil olu
nur. Madde (133) 

Gayri menkul yukarıda gös
terilen 26-5- 936 tarihinde Ada
na 2 inci icra memurluğu od1tsında 
işbu ildn ve gösterilen artırma 
şartnamesi dair<: sinde stttılacağı 

ildn olnnur. 6711 

ilave : En son dünya haberleri 
Gelecek pro!f rarıı : 

Bllya peşinde 
matineler • • 

Pazar 2 de Sevmek Yasak mı vo .. 

6702 

İstanbul ve Paris Fakültelerinden mezun 

D. Bamdl Onar J. t' 
~ "'" " ' B 

""' cı -:::0 Cı /: 

Kadın has1ahkları mütehassıs15. i ~ : ~ sene "e beş taksitte fülenmek üzere ~----------·-~ 
geri bırakılacaktır. 

6 - Gayri menkul kMdisine 
ihale olunan kimse derhal ve ya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı feshol ımara~ 

1 ..t Ol ::;, o 1 °"' 
1 .ctı :;i ""· ""•., C A 'I Hastalarını istiklal mektebi karşısındaki muayen.~h~e~Je•r~ , ~ S- .:! 

13 1 ~ ~...... ~. • o --
gün kabul ve tedavi etmektedir.6652 ~ tı ~ ~ 0 ~ ~ -6 g 

--~o~ .Q.. • o -=------------------d > • ~ .::, ... o p ... °" ---~~-------·--~- .... .,, ... - < < t . .s .. .cı:ı i; -- ..... ~- Q;· ·"' ..:!' I::: Ö'" l!ııt 4 .... - t:: .... .... :::t tlı li;I !:. 
-8 ,, ;;- o c ~ ~' ~ ,.. ;; ... 

f o 1::1 ~ta """Ab ~ ;;-,. .. 

Kacakcılar . ' 
vatan hainidir 



Sayfa 4 ('ftlrk Sizi ) 19 Nlıan 1915 

Adana üçüncü icra memurluğundan: 
Açı artırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne olduğu: 

No: Tarih 

61 Teırinievvl 

1929 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

73 

105 

105 

107 

08 

110 

" 

.. 

" 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

Haziran 
928 

" 

.. 

" 

,, 

Mevkii Cinsi Dö: Tapu H : 

Sakızlı Tarla 39 Şı. Şi. Tarikiam Ce: Ta
rik Ga. Bulduk oğlu A · 
ğup: 

.. 

.. 

" 

" 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 

" 

.. 

" 

.. 

" 

Tarlanın 140 
nısfı 

Şii . Ce. Tarik Şi. Haci 
Karabbet Ga.Buldukya.n 
Raci Bedros· 

.. 

.. 

129 

240 

Şa. Tarikiam Şi. Heci 
Taköhi Ga. Heci Kira
gos Ga. Sahibi menet. 
Şa. T arikihas Ga. Ce. 
Bulduklu ve biraderleri 
Şi. Tarikiam. 

Tarlanın 212 Şarkan Bizdikyaa Boğos 
Ga. Buldukyan Bedros dörttte bir 

hissesi 

Tarla 

.. 

" 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 

" 

•• 

98 

130 

130 

84 

85 

469 

70 

300 

kerimesi 8irona Şi. Bul 
dııkyan kezimeleri ve ta· 
rikiam. 

Şa. Tarikiam Ce. Tako
hi Ga. A ı tin Şi. Ağıa

bet ile mı bdut. 
Şarkın tarikiam Ce. Ağ· 
ııbet Garben Abraham 
ve Mato Şi. Artin ağa 
ve Kalas ve Auk vere
aeleri Mıkırdıç biı ad er· 
leri G, 
Ga. ve Şi. Tarikiam Şa. 
Mıkırdıç tarla81 Ce. Ağ-
aabet tarlHt. 
Şa . Tarikiam Şi. Kaloo 
Ga. Tevfik ef. Ce. Ağ 
8abet, 
Şı. HaBııneğa Ga. Tari
kihas Şi. Kirkor Ce. 
Artin. 
Şa . Çeçi oğlu vereeeleri 
Ga. Tarikiam Şi. Bul-
duk oğlu Abraham Ce. 
Ce. Bulduk oğulları ve 
Çopur Hasan veresesi. 
Şa. Mehmet veressi Ga. 
Nalbant zade Hafız t11! 

lası Şi . Tarikiam Ce. 
Hacı Mahmut. 
Şa. Bulduk otlu Ağop 
tarlası Ga. Tarikiam Şi . 
Çopur Basan vereeeleri 
Ce. Yunus tarlasiyle 
mahdut. 

320 Şa. Tarikiam GaBulduk 
oğlu Kalos Şi . Kel Meb 
met Ce. Hasan verese· 
leri 

58 Şa. İstipan ve Haci A
vadisyan Şi. Tarikihas 
Fa. Haci Taköbi Ce. 
Tarikiam. 

V•ziyet H. Dö. Takdir! 
kıymet 

Lira 

Şa. Şi. Cc. Tarikiam 39 6 
Gerben Emlikimilliye. 

Şa. Tarikiam Ga. E- 440 7 
min ef. Be. Şi. Haci 
Mehmet ef, 
Şa. Bebzat B. Ce. Beb · 63 7 -zat G . Yol Şi. Emlaki· 232 

milliye. 
Şa. Yol Ga. Emlaki 240 7 

milliye Ce. Muhtar B. 

Şi. Yol. 
Şa. Emlikimilliye De. 301 6 

Ce· Tarikibas ve tariki 
am Ga. Temur veren. 

ŞaŞa. Taıikiam Ga. 80 7 
Temur B. Şi. Temur B. 
Ga. Gelani B. 

Ce. Temur Bey Şa. Ta- 180 6 
rikiam Şi. Mato Ga. Ap· 
raham. 

Şi. Ga. Yol Ce. Emla 181 7 
kimilliye Şa . Emlakimil -
liye u Mahmut B. 

Şa. Tarikiam Ga . Ka. 84 7 
losgi Tevfik ef. Artin 

Şa. Emlikimilliye ve 109 6 
Mahmut Ca. Ga. Yol Şi. 
Emlak milliye. 

Ş•. Çerçiııio oğlu ve 486 6 
Emtakin.illiye Ga. Tari · 
kiam Ce. Taıikibas Şi. 
Emlaki milliye. 

Şi. Yol Ga. Aaei Mah 60 7 
mut ef. Şı Mehmet ef. 

Şa. Gı. Şi. Ce Emla- 281 7 
kimilliye. 

Şi. Tarikiam Ga. Emli- 327 7 
ldlliye Şi. Haci Yunus ağa 
vereseleri Ce. Emlikilliye. 

Şa. Emliliimilliye Ga. 43 7 
Emlikimilliye Ce. Şi. Tar.kiam. 

Takdi olunan kıymet, yukuıda ve her tarlanın ııruıodı yazılıdır. 

Artırmanın yapılaça§'ı yer gün sııet: 22,5,936 Cuma saat 14 deo 16 ya kadar Adana 3 iincll icra da
iresinde . 

1- lıbu gılyıimenkolün artırma şartnameıi ilio taıihiad3n itibuen 9-35 numara ile Üçüncü İcra 
dairuioin muayyen numua.ıoda berkesin görebilmesi için açıktır. İlandan yazı lı olanlardan fazla malô 
mat almak istiyenler, iab ... şuinameyt: ve 9 dosya numaraeiyle m emuriyetimize müracaatları . 

2- Artırmıya igtirik için yı;karida yazılı kıymetin ° o 7,5 nisbe1inde P"Y akçe§iyle veya milli bir ban· 
kının teminat mekt ... bu tevdi edilecektir. (124) 

3- ipotek uhibi al~caklılerla diğer alakadarların ve İrtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkül üzerinde 
ki haklarını husoıiyle faiz ve mauafa dair olan iddial•rını ııbu ilin tanrinden itibaren 20 giin içinde ev . 
rakı ınüebiteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri ic•p eder. Alı:ıi halde hakları tapu ıiciliyle eabit 
olmadıkça satış bedelini11 - 1masından hariç kalırlar . 

4- Gö"'' ·
mu•·· 

a ııtirik edenler artırma oartoamuini okumuş ve lüzumlu malômatı al 
• iş ad ve itibar olunurlar. 

'1enkı11 üç defa bağrlldıktın ıonra rn çok artırtna ihale tdilir. Ancak 
nyözde 75 ini bulmazveya satiş iJsiyenin alnceğ'ınıı rüçbani olan diğtr 
ı o gayrimenkul ile temin edilmi§ alacıklarının mecmuundan fazlaya 

'<i lulmak bzere artırma 15 gün daha temdit edilerek 6,6,936 cumar
artırm•da da takdir edilen kıhmelin ° 0 75 ini bulmak §Brliyle en 

'280 No. lu kanuea tevfikan satış geri bırakılır . 

ıan kimse derhal veya verilen mühlet içinde puayı v.rmrzıe ihıı 
) ükselı: teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu brdelle almağa 
nen 15 gün müddetle ıutıımıa çıkaıılıp en çok artırana ihale 
' ler için yüzde betten hesap olunacak faiz ve diğer zerıırJ., 
uizce alıcıdaa tahsil olunur. (133\ 6712 J 

Gayri menkul malların 
artırma ilanı: 

D, N. 

Adanı l inci icra memurlu -
§'undan : 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CİNSi 
Kilo Fiyatı 

En az En çol.. Satılan Mikdar 

K. S. K. S. KUo 

Kapımalı pamuk 
11 teki Reait Nibadı temlik Piyasa parlaj!ı ,. 

35,75 __ _ 

33 34 
edilen alacoklı Mehmedin ebe Piyasa ıemizi ,. 32,50 
Fatma torunu müteveffa Memili iane 1 38 -40 

ı-----ı----------1 ağada alacığından dolayı ipotek İane il 
artırma ile paraya çevrilerek gay Ekspres 

Klevlant 1 36 50 
ri menkulün n" olduğu : tapuca ' 
Ş. Güz G. }'akılır tarlası Ş . tari- YAPA G 1 
kilom C. Mustefıı ile mahdut ta· ı-,..8:-'"Y"°'8.-11------ı 1 1--------ı 
puı:a 120 döoüm ~imdi 112400• Siyah _ . _ 

hektar yani ceki dönüm hiıabile _Ç-=-l_G_l_T __ ~~--------ı 
122 dönüm <:55 metre çıkaa fel Ekspres ~l=;=l iaoe -
han tar la . ı 1-,;:::er-;.lı,.._ -,•"'•Y"'e_m_l°"ik;:-.,--- ---------• 

Geyri menkulün bulundutu ., "Tohumluk., 3,25 ---------• 

mevki, mahallesi , sokaıiı , numa- H U B U B A T 
raaı : Hacı Habip damı mevkiin- Buj!day Kıbrıs --..,---------• 

de ve t•punun Nia.n 927 tarih u ı--·"-·-~y~· e_r_li ___ 1 __ 5 ___ 5,82====•~--------· 
57 numarada kayıtlı . ,, M~ntane 

Takdir oluenn kıymet: dönü · 
mü be§ liradır . 

Artırmanın yepıiılcaıiı yer a-lln 
saat : Birinci artırma 21 - 5 -
936 Perşembe günü saat 10 dan 
12 ye ve ikinci artırma 8-6-936 
Pazarteıi günü uıt 10 dan 12 ye 

l - İşbu gayri menkulün ar 
tırma §arlrıamesi tarihinden iti · 
beren numara ile Adana icra da
iresının muayyen numaruıııda 
beıkesin görebilmesi için açıkıır. 
illnda yazılı olanlardan fazla ma • 
Jiimıt almek istiyenler , itbu fart· 
nameye ve dosya numaraıiyle me
muriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iıtirak için yu· 
karıda yazılı klymetin yüzde 7,5 

oiabetinde pey akçesiyle veya mil· 
li bir bankıınrn teminat mektubu 
tevdi edilecektir . ( 124 ) 

Yulaf 
Delice 

ı-:;,..:.:=:'---,-----·1------ıı--·----------~ Ku, yemi 
Keıen tohumu 
Mercimek 
Si sam 
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Alfa ,. 
Liverpul Telgrafları 

18 / 4 / 1936 
• So.nıim P.ene 

Kambiyo ve Para 
İŞ Bankasından alınmı,ıır. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak ı,;,.~;,;.i:.;,;;;;... ____ ..ı.....o-..ı.-.ı...-....--

kı uhiplerinin gayri menkul üze. 
riııdeki haklarını bıısuıiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını iı 

bu ilio tl4ribindeo itib.,en 20 giio 
içiode eHııkı müıbiteleriyle bir
likte memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder • Aksi halde hakları ta· 
pu siciliyle &Mbit olmadıkça 11tıt 

bedelinin peylışmasından hariç 
kalırlar . 

4 -Gösterilen giiode arlırmı · 
ya ittirak · denler artırma gartna
mesiai okumuı ve lüzümlu malô.. 
matı almıa ve bunları temamıım 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tııyin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa batrıldıktan 
ıonra en çok arııranı ihale edi-
lir. Anc•k artırma bedeli muham
men kıymetın yüzde 75 şiai bul
maz veya 1&tıa istiyenin alacağına 
rücbani olan diğer alacaklılar bu
lvnup ta bedel Lunların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacak-
lınııın mecmunndan fazln ya çık-

mazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma 15 
gün dabs temdit ve 15 inci günü 
•yni saatte yapılacak bugünde 
yüzde 75 oi bulmana 2280 numa· 
ralı kanun ahkamı tatbılı: oluna· 
calctır . Artırmada b.deli satış 

istiyenin alacağına rücheni oları 

diğer alacaklılann o gayri men
kul ile temin edilmiş alacakları 

mecmuundan fazlaya çıkmak ~ar
tiyle , en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel e'de tdilmezse 
ihale yapılmaz . Ve eatı~ talebi 
düşer . 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale oluuan kimse derhal veya 
verilen mühle içinde parayı ver-1 
mezse ihale kararı feaholunarak 
keodiıiuden evvel en yüksel tek 
lifte bulunan kimse arzetmlş ol· 
duAu bedelle ıılmağa razı olmaz , 
yeya buluomazs• hemen 15 gün 
miiddstlc utıımaya çıkarılıp eo 
çok artıran• ibale edilir . İki iha
le arasıod.ki fark va geçen güıı 
ier için yüzde beşten hesap oluna
cak faiz ve diğer zararlar ayrıca 

1 bükme bııcel kalmakaızın mamu 

CBEVBOLIT 
Otomobil ve Kamyonları 

Kısa zamanda çok iş 

Emin gidiş 
Sağlam yapı ve binnılice 

ucuz maliyet temin ve 
size en eyi hizmet edeceK 

Yegane nakil vasıta~ı 

Chevrolet 
Otomobil ve kamyonlarıdır 

1936 modellerimiz geldi 
Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
20-23-27-31 

5370 275 

riyetimizce alıcıdan tahsil olunu ... ı ,,.. ___ paranı !---... 
Madde ( 133 ) 1 1 

Gayri menkullerin yuka.ıda Boş yere harcama ve har• 
gllsterilen tarih ındd Adana 1 irıci cıyacııksan yerli malı al 1 
icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen artırma fBrtma
roeai ıiairesinde utılac9ğı ilin 
olunur , 

6713 

Umumi ne,riyat mitdfhii 
Celdl Baytr 

4.dana Türk ıözü o' aıf.ıuı 

• 
zş 

İta 
rlir 

lü 
he 
Ya 

~. 

bi 

s ~ 

8 
ya 
Ye 

t 

a 

r 


