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5 KURUŞ ADANA GUNLUK GAZETE 

Doöu Afrikada ; 

Tigrede Habeş ve İtalyan kuvvetleri 
boşluklarını doldurmağa çalışıyorlar. 

~alyanların, 25 haziran ile 25 ilk kanun arasınde Sii
!yşten 400 bin dom dom kurşunu geçirdikleri anlaşıldı 

~ir Habeş şefi; ''Makalfenin mukadderatı bir te
~azinio kefesinde sallanır vaziyettedir,, diyor. 

Ankara : 26 ( A.A ) - Roy· 
• ajannoın İtalyan §imal ordu 
ı n•zdindeki mubabiıi Makalle 
lg•sinde Oç glln ellren mubare. 
hakkında ounları yazmakt.dır: 

dıno bölgesinde faaılaeız hombar-ı 
dumanlarıoıo bilhassa açık §ebir 
leri iıtibdaf ettiğin bildirmekte
dir . 

Son haftı içinde elli kadın , 
2500 hayvan ölmüştür . 

Şimal cephesinde de bomba -
duman devım etmekte ise de u 
kerlik bakımından tesiıi olma· 
maktadır . 

ölmüı ve bir çok insan da yaıa 
lanmıştır . 

H.be§ hükumeti Habeşlerin 
dumdum kur§uno kullao dıkları 
hakkındaki İtalyan iddiasını red · 
delm• kte ve Süveyş kaoalı lsl•
liatiklerine müsteniden İt a lt ~ nla 
rın 25 Hu:iran ilr 25 lık~a• ua 
aras ı nda doğu afrikaıına 400000 
dom dum kurşunu geçi • dik leııoi 

söyl • melıted.rler . Ayni zamanda 

Suriyelilerin 
istedikleri 

1928 kanun esasinin 
bir an evvel ilanı 

Ankara : 27 (Özel) - Prtit 
pariıien gızeteıi Suriyede nllma· 
violerin elan devam ettiğini Şam 
ve Halepte örfi idarenin ilan 
ve Humuıta bir çok oiimıyiıci 
lerin tevkif edıldiğini yazmakta
dır, 

Aokara : 27 (Özel) - Alman 
Ajan11 da Sutiye sıyaaal şeflerinin 
Fransız fevkalıide komserine ver· 
dikleri b\r oola ile 1928 kanunu 
esasiıirıin ilinını istedıklerini ve 
fevkalade komserin de tezahilret 
devam ettiği müddetçe milzake 
reye girişmeği reddettiğini hil
dirmektedir . Gene bu habere 
naz•ran bugünlerde Suriye Cu · 
mur başkanının istifa etmrsl bek· 
lenilmektedir . 

Demiryolları 

R .. Kassıının kırk bin kitilik 
dueu ile Makallenin yirmi kilo· 
!lre kadar batııında ayın yirmi 
rfode cer.yan edeo muharebede 
ılyaıılar Habeı çemberini yar· 
ta muvaffak olmutl•raa da pek 
yade ıayiat nımıtlerdir . 

Ftteai günll Habe1l1-r üst liste 
ptıl.lırt _ htıcumlarda topçu ve 
ıtralyöz at•ıleri 11ltında ezilme
rine rağaıen yüksek kuvvei aıa 
•viyelerlni muhafaza etmitler 
ı erteıi günll İtalya mevzilerini 

Adisobaba : 27 ( Rad)O) Şi
mal cephesind• son 1o:anlı ve aıd
datli mubarebelercte bitap dOfen 
her iki tauf lı:uvntleriode de 
biç bir hareket gö•illmemektedir. 

İki muha1ım la rafın da yorgunluk 
olarak lı:uvvetlerinl hıelemsğe ça
lı§tıkları snlı§ılmaktadır . 

Habeş hlikumrti §ımdiye kdar I 'd k U 
t Memur arına aı an n 
talyaol•rın. 388 vapurla doğu Af· · . • 

· ' " ııeçirmiılardir • 
S.Jahiyeıtar bir Habe§ ıefi 

Roytarin ,, Adi~ababadaki mu 
ıbiriae Makallenin o:ıakadderati 
r teraai kefe1inde aallanır vaıi · 
ıtte olduğunu aöylemiıtir . 

Bir Bah•t tebliii ltalyaa hü 
1mlarll)1n conup ceph•sinde Si · 

Mamafih yakında yeni taarruz
lırıo olıcaiı sanılıyor . 

Deıaie : 27 ( Radyo ) - Reı 
mi tebliğ: Cenup mıntak11ıod11 
İtalyan uçakları tiddetli bombar· 
dumanlarına devam etmekt•dirler. 
Bu bombardumıolardao 500 kiti 

rikae11ıdan tıalvııy• 35,627 yaralı kabul edıldı · 
nakl~ttijı l ni de iddıa et.mektedir 

Kahire : 27 ( R3dyo ) - Dee 
ıiede 500 Habet İtalyan tayyare 
!erinin atıiiı bombal.rdao ölmiiı · 
tllr . 

İsveç aalibif hm eri Adiubaba. 
dan tayyare ile ~l~ç iat.~miflir . 

Şio;ıal ~tıpheainde şimdilik sü
kun hükllaı ıürmektedir ; Yakın. 
da bu cephede büyük ııavaılar 
olac,jıına bükm•dilmektedir , 

Ankara : 21 (Özel) - Kamu· 
tayın bu gürokfl toplantısında gün· 
deliğinde buhınan maddeler üze· 
rinde görütlllmüş ve bunda pı 
muk is1ihıoı vP. devlet demiryol
ları ve limanları itletme uııiumi 
idareli memurlınna ve mlistah 
demlerine tekallt maatı ta.\Jsisioe 
aid kanun liıyıbaları kabul edil
miıtir . 

Hat~anlar yine 

-- Cenup mıntakaaınde ltalyın 
uçakla•! tHdelli bombardıman 

larına devam etmektedirler. , _________ , 
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Yunan seçimi; 

Yunanistanda seçim bitti. 

En çok reyi Venlzelos
çalar kazandı. 

Çaldaris partisi 60 rey aldı. 

Kondllis 
Atine : 27 (Radyo) - İntiha 

bat sükunet içinde devam ediyor. 
Çaldaris mütfefiki General Kodi 
lis ile listenin başında gelmekte
dir. 

Atine : 27 (Radyo) - Resmi 
olmıyan neticelere göre Liberaller 
AtiQede yapılan iııtibabatta veri
len reylerin yüz de 40, baılarında 
Çald.ris olan Pop11listler yüz de 
5 ve diğer fırkalar dıı yüzde 10 u 
kazanmışlardır. 

kadar ılının neticelere göre, Say· 
lav[ ar kurulundaki 300 azıılıktan 
(130) nu Venizelosçuların (80) ni 
Kondilis, Teotokiı tar aftarlarınıo 
(60) nı Çaldaris partisinin ve geri 
kılan kısmını dı diger partilerin 
kazandıkları anlatılmaktadır. 

Yunan intihabatı bitti 
Atine : 27 ( A. .A ) - Şimdiye 

Venizelos 

kadar Liberaller yüzde 42 ve Kon. 
dilis Teökis, Çaldaris Koal isyooi 
yüzde 49 elde etmişlerdir. 

Başvekil Hitler 
'ine ateş püskUrme

ğe başladı 

Suriyede ihtilal hare~etleri. 

Bir tarafian 760 mevkuf 
. muhakeme edil'irken 

Atine : 27 (AA) - Yunınia
tanda seçim bitmiıtir. Şimdiye 

Diğerlerininki yüzde 10 nisbe
tiodedir • Maka ile civarında bir 

hastahaneyiikisaattan~------------------------·-------------

f azla bombardman , etti Dessi ile 

Ankara : 26 (AA) - Bitler 
d/ıriı-aoir,, gazetesinin aytırına 

oJD ları ıöylemİflir : .. oır 
u jl Almanya; milletia HU h•kla· 
11 sf.dan vaı.g•çmeyi nı•den bir 
Jı ~lhculuk tanıya rıı.z . Bu güo Al 

8111 sayada 68 milton iııııan vardır. 
z~~anlar, yemek. giyinme& , barın 
e ık iıtemektedirler . 

9 Dthıyanın biç bir muahedemi 
, t/1 hakikati değiştiremez . Harbi 

öı ıteyen bir tek Alman yoktur . 
- 2 on harp bize iki milyoo ölü ye 

ıl• i buçuk milyon yaralıyı mal ol
ısr ı 

1 •aıtur • . 
6 Hiç bir ufer bu kıymetı dol· 

eıflaramu • 

nı' Yeni bir saylavımız 
~ seçildi. 

,ıt Aııt.ara ; 26 (AA) - Bot o
ark110 Sivu eıylavlığına C. H. P1r

ı BIİsince aday gösterilen emekli Ge 
ürtl eıal Akif Öztekio, oybirliğiyle 
etll•çilmi§tir . 

11~ Mısırda matem 
e~· ·s' __ ..,_ 

ırı~· l<•bire : 27 (R•dyo) - İngıl 
ı 1 ere I< 1 b · J · - ·· il 1 - ra 1 •§ncı O•JUO oum 
lı~ ııunoı< b tilıı blllüa Mısır kilise 

: 5,1 erinde ruhani ayınlar yapılmak 
fl o .ad,, 

ı • 
otJI I< 1 b' • 
IB' '" ı.ıoci F ua.i biitiio Mı 

e ıırd, ·1( h 
~r· 1 1 •ita müddetle matem 
~ -Ulı~Jınl8ını ıemretmi~tir . 

Nahas Paşanın 
nasihati arı 

Kahire . 27 (R d at' af .. N · a yo - Mu• 
il •riııi ~h•s Paşa talebe müme11ıl 

•••ıh 
1
ahul ederek keadileriae 

at arda b 1 
/riııe d u Un11>u1 ve dersle 

evaın eloı 1 . • • bliar e erını tıvııye et-v ır , 

~ 

Diğer taraftan Halepte yapı
lan nümayişde yaralananlar 

ve ölenler oldu • 
Halep : 26 ( Özel ) - Mnhte

lıf nümayi§lerden dolayı teekif 
edilenlerin ıay111 110 lı:ioiyi bul
muıtor . 

Bunlar 4 numaralı meni cera 
-im kararnenıealne tevfikan muh
telit mahkemeye verilmiı ve be· 
meo doruımalarına baılanmıo
tır . 

Mahkeme ıırasında Z1bıta ve 
asker kuvvrtli tcıtibıt almıılar 
vo yolları kıpamışlaıdır . 

Birinci duruşmada 23 kişiain 
duruımasi yapıloıışt r r . Bazı po · 
liı memur ve imirleıinin ş hit 
likleri dinlendikten sonra dört 
kişi berat etmiş, d ğ .leıi ılıi b~f • 
tadan sekiz ay• kadeı mabkum 

olınvşlı• dır . 
İkincı celsed~ diğı!, m vlıuf-

Jarıo duru§rıı•lırı yapılmıştıl . 
Neıiceıle btlli h•§'ı kimseleı

dcn İb: abım Paş• ıad" C mil bir 
ırne h>pis ve iki yıl tebide , •C 

Z f ru ı ·'fmıni a l tı ay h•p18 
zacı a 
ve hır ıeoe tebide ' . g· z t . m~b 
birle.inden Vıcibe Alçatık ıekız 
ay hapıs ve bu setıe tcbıt c zıla 

mahkum olmuşlaıdır . 
rına . k 

Geriy~ kalın yüz altmıt •· 

d kuftan on hefı berat el-er ınev 
. dig" er ıerı de bır h•fıadao Oç 

mi§, h 
ay• kadar hapis çezelarına ma · 

- . 
yapılırken diğer taıaftan tehrin 
muhtelif ıemtlerinde nümayiıler 
yapılmıg ve _hu esna ia vuk11bulan 
çaıpıımalarda müteaddit I.imeeler 
yaralanmış ve bir çok kimseler 
ölmüttür . 

Şehrin vaziyetini tetLıik et
mek üzere Babıliıip cibetleıinde 
dolsıın Franıız delegesi Davidla 
otomobiline talebeler hocam ede
rek taşlıımıılar ve muhafız poli
liein ıltoğı bir kurşuolı ıalebeler
den biri ağır Suretle yaralanmıı 
ve hastahaneye kaldırılmıştır. 

Ankara : 27 (Özrl) - İtalyan· 
lar Makalle civaıında bir hastı· 
haneyi iki saattao fazla bombard· 
man etmişlerdir . Be§ hasta kadın 
ve iki hasta çocuğu yaralanmıı
hr . Hastahanenin Avustuıyılı 
Adisababa~ın kııılbaçına bir pro
testo t~fgr~fı çekmiş ve Milletler 
Cemiyetine ttkrar müncut edil· 
mesini istemiştir . 

ltalyan askerleri 
Pottsaitde Habeşliler 
lehine nümayiş yapan· 
ların üzerine ateş etti 

Ankaıa: 27 (Özel) - PortlB
idde içinde bulunan halkın Habe· 
§İıtan lehine gösteri yapmakta 
olduğu ufak bir vapurun llze 

rine diğer bir vapurdaki İtalyalyan 
askerleri tarafından at•f edilmiı 
ve ıehirdc bir takım hadiseler ol 
mu§lur . 

kıim olmuşlardır . · 

H 1 • 26 ( Oztl ) - Bir ta-• ep. . 
nf-t11n mevkufların. mabkemclerı -

Korikosda Kız lcıılesi : ~uhllin 2 kilometre güneyindedir 
- Yazısı ılçıincıl sahifede -

Mısır kabinesi 
Adisababa arasında muha· Kralın 6zel bürosu direktö

bere yağmurlardan inkitaa rQ Mahir paşa tarafından 
· uğradı kurulacak 

Adiubaba : 27 ( A.A ) Her 
iki tarafın de k•ndi lehine zafer- Kahire ; 27 (A.A) - Kral tı. 
l mamilıo bitaraf müstakil bir ka · e neıi~elendiğini iddia ettikleri 

bine kurmağı kendi özel broıu 
son muharebelerden ~onra Tiğre 

direktörü Mahir pı§ıya taklif et-
crpbeeinde muhariblerin yeni va- mişlir . Ulusal cepheyi te§kil e-
ziyetleri ue oldnğuna dair suib denlerle Mahir pafa müzakerele 
mılumıt yoktur . re devam etmektedir . 

Oıta Habesiatanda durmadan Kahire : 27 (AA) - Vuiyet 
yağmakta olan yağmurlar o~ssi teki kararsızlık dolayısile eskeri 
ile muhabereyi imkinsız bir ha- ihtiyat tedbirleri ar tırılmıştır. -
le sokmuıtur · Talebenin icraat I.omite1i 

Adisababa tam manuiyle bir beşrettiği bir tebliğde siyaıi va
çamur deryasıdır. Tiğrede de yağ- ıiyP.Iİn pek güç olduğunu ve talebe 
mur yağmakta fakat harekata mı nlimayişlerinin ııoua ermesi lıizım-
ni olacak derecededir . geldiğini beyan etmiştir . 

Habt§ hükumeti , cenupdaki Kralın öul direktörü Mahir 
harekat içio ketum davranıyoılar. Paşa mevcut çıkmaza bir hal su· 

Fransız kabinesi 

Perşenbe günü Saylav· 
tar kurulunda beyanna

mesini okuyacak 

Parie ; 27 (A A, - Kabine 
ili.. d• fa olarak batbal<anıo re1mi 
ikımetgiibı olan srayrla toplan 
mıştır 

Bu top '.antıda kabinenİI) önü 
müzdeki pe•genbe güoü Parla 
mento buzur~nda okuyac• ğı be. 
yanoameyi kaleme almıttır. 

Havas ajansınırı Parlamanto 
muhabir oin ha ber aldığına göre 
bıı h<yannamrde kabinenin bıı 
lıca emeli fı aokı korumaktır. 

Buodao baıka beyanıııme 
Franıaoın milletler cemiyeti v~ 
3adlaşmalara aid fikirler üzerine 
müeaaes olan uoanavi siyasasında 
devam etmek olacağını da tasrih 
etmektedir. 

ıeti bulmak için bu gUn parti hış· 
kunlarile görüşm•leriııe devam 
edecektir . 

Heryo diyor ki; 

Liyon : 27 (A.A) - Heryo bu
rada yapılan bir toplantıda vazi
yet hakkında umumi şekilde iza
hat vermiştir . 

Dıı siyasa hakkında beyanat· 
ta bulunarak bilhassa F ransanıo 
milletler cemiyeti paktını ria · 
yet etmesi lazım geleceğini zecri 
tedbirlere mukavemd etme1inio 
imkôoı olmadığını söylemi§tir. 

Saro kabinesinin 
programı 

Paris : 27 (Radyo) - Albcr 
Sıro kabinul bugünkü ilk top· 
laotısındı kıbine programı -
nın ana hatlarını t8Svip etmiş
tir . Programda mılletler sosye 
teaine bağlı kalmlık politikısı baı· 
ta ııdmektedir . 
Kıbine pıoırramını meeliıte per-

ten be gün Ü o ~uyııca ~tı ~;,,_;.,'.,..,...,,..._.,.~ 



Sayfa : 2 

Atatürkun hayatında 

9 Rakamı 
1 Toplayan : Hamdi Akverdil 

1-

- izah -
Atatürlüo h y tıadı, ve o 

h•y•tın meydana geti ı dıği büyük 
Tüık devıimind• (9) lu güuler 

dikakmitmi çektı . .Merakımı hallet 
mck için eraşlırmalaıa başladım 
Atatüıkün hayatı hakkında ya
zılmış eserleri tekrar okudum. 

S3yısı pek ez ol•n bu eıer· 

!erde, V•keların, - günü ile tı>ı 
pil edilmek şurda duısuo - bat. 
ta baıao ayıoın ve yılınıo bile 
ihmal edilmiş olduğunu gÖldünı. 

Bu beni miit~ < ssır •ili . B.ıka 
milletler, böy le büyük ve eşi bu 
lurmıyao bır dahıye sebip oha 
lar, o"un hakkında yüzlerce cilt 
kitab yozarlar vt doğduğu gün
den itibaren geçl'n hayatım gll 
oü gününe belli bır hele getiıır 
indi . Bugün biz, Türkün bu 
büyük çııcuğurıuu aı cak doj'tuş 

yılıcıı biıiyoıuz . Dogdağu ay ve 
gün b t lli değil . Bu, çok acı 1 

Aradığım şryin bir kısmını 

yine ooun uerinde bulabildim : 
" NJtuk,., - Beni bu a .. ştır-

malarıo sevkedeu faru ye bakımın 
dan da-istifade ettiğim bir kay
nak oldu . (Taı ib) imiıin dör
düncü c ,ldi bana ço" yardım et• 
ti . Nihayet, (9) lu bir kaç vaka
ya, - çok şükür 1- Atatü•kün 
bayatı hakkında yazılmış bir iki 
esereıfe nstladım . 

Atatürkün (ve onunla kayna 
'up birleşen genç Türkiyeııin) ha· 
yatında pek çok nadiseleıio (9) 
la i 1gili o 'duğu gö ı ülüyor. 

HayMtta "tesadüf., ü kabul e 
deolerden değilim . Her hadise 
oin mutlaka bir ubı:bi olıluğuoa 
inanırım . Tesıdüf dediğimiz ıe· 
yin;:bugllokü bılgim ' z, görügümüı 

ve vasıtalarımızla bulup meyda 
na çıkaramad ı ğımız bır takım 

"sebepler., bütününden ibaret ol 
doğunu kabul tdtricıı . 

Atatüı ~Üil hayatında (9) un ö 
zel bir yer tuttuğu hususa b, nı 
düşündü r dü. Aradım. Yakalan, ön 
ceden vuılmiş bir hükme uya · 
bilsinler ıliye ss a zorlamadım . 
Artıtırmalanın, hona , 1 u tekil ça· 
1 şmalorda zaru i olan heyecanı 

temin tdtc k kadar güz 1 celi 
celer vaiyordu Filhakika; im 
süıuularda çık•cak. tarıbler, in 
sanı hayran bırakacak mahiyet 
trdir . Ve, işaret etmek )iizım ki; 
n~şredilenler, sadtc · , mevcud ve 
sikalarda görülüp tespit edilebil
miş olanlardır. Bazı (9) lu badi · 
ıeleri - lüzumsuz ve iyiden in
safsız tenkitlere uğromımak i
çin 1 - seriden çıkard.m . son 
ıa; "Nutuk., ta balu veya kayd 
olunan mektupların, telgıafların 

veya rapoılırıo pek çoğu (9) lu 
günlerde ılınmış veya yazılmı§ ; 
kücük bir araştırma, bu hususta
ki şüpheleri silebilir. Brn, ikin 
cı ve üçüncü derecede önemli 
gördüğüm bütün bu şeyleıi (9) 
lu günler listesi içine koymaya 
imkan bulamadım . 

Hadiseler müoferit ve iıtis 
nai drğil. Bu teudüfi olamaz 
ve zaten "tuadüf,, biç bir şey 

ifıd e ttmez . 
O bal de sebep ne ola bilir ? 

B.Jmem 1 At.türkün hayatın • 
da (9j rakamının önemli bir yer 
ıaıtuğunu sö}leıken , buoun se
bebini izah buıundoki aczimi de 
itiraf ederim . Bununla beraber 
f•rzıyt nin anlaşılmasına yardımı 
olur üaıidıle, bazı düşünceleri 

turaya kayd ed,.:rğim ; 

a) 9 Tek rakamların en büyü 
ğü ve en dolğıınu:lur . Hem bir 
hususıyeti de vard ı r ; Oou her 
baogı bir adedle darb edıniz, he· 
sılı darbı teşkil eden rakamları 
toplayınız, daima (9) u elde eder· 
sınız . Ealıı Türklerın bu rakama 
pek büyük bir değ.r izıfe ettık· 
leıini ve onu kutsal sıydıklaııoı 
ta.ıh bize arılatıyor H~tta Mo 
gollaıda nkui teşkilat (9) lu cüzij 
tamlar üzerine y•pıhraı . Ha 
kan; vcrı c•ği vey.1. kbbul edtce· 
ğı b dıyelerio dokuzar oımuına 
dikk•t ı derdi , [Moğol taıihi ; 
mülertccımi : Must.fa Rahmi . 
S. 167 ve 215) . Timur, kendisi 
ne - beraberinde getiıdiii -
dokuzu takım hedıyeyi sunan 
metbuu bir hükümdaıın sad.ce 
8 köle gttirmiş olmasuıe hiddet 
edince ; metbu hükümdar, doku· 
zuncu köle olarak da kendıeioi 
göıtermit ve Tlmurun ıenpatiıini 
kızanmıı. 

Yakaları bir tarafa bırakılım, 
TUrkltrde dokııu veril~n lıı1-
metio, onu ifade İ~in kullanılan 
ıözde de glhUldöğünü zannedı
yo um . Eski imlhı Toku~ idi . 
Bunun "tok,, ve "uı,, kelimele• 
rinio biıleımeıiodeıı meydana gel· 
diii düıüaü!emez oıi ? 

- Sonu v.r -

Mersindeki maçta 

Seyhan Adana spor 
yenildi 

Mersin H1lkevi tarafından spor· 
cuları teıvik için bir kup ı kon 
muştu . İki lıafıadır devam eden 
mıçlor sona P.rmiştir . Evvelki 
güo Seyhaı Adana Fpo·lu Mtrein 

ld. manyurdu ~a şol. şmışlar ve çok 1 
hey.canlı bir maçt•n sonra Mer 
sın sıfır bir oyuou kazanmıştır . 

1 Kupa meresimle Meısin İdman 
yurduna v<rilmişıir . 

ls.tanbul belediye 
·mecmuası 

İstanbul belediyrti tarafından 
çıkarılmakla olan (İstanbul bele
diye mecmuaaı) nın 133 ve 134 
ııayıh nüshası pek zengin mün 
derecaıla çıkmıştır . 

Bu güzel ve faydalı mecmuayı 
okumalarını bütün okur laı ımıza 
tavsiye ederiz . 

Fuhuşla mücadele 
komisyonu 

- · 
Fuhuıle mücadele komisyonu 

dün öjıledeo ıonra sağlık ve sos
yal direktörü doktoru Hüsnü Mu· 
hittioin b9şkanlığı altında toplan· 
mıı ve komisyona gelen kiğıtlar 
üzerinde müzakerel.rde bulunarak 
kararlar vermiştir. 

---- - - --~--=--~-- - - -- - - --- - --

( T6rk Södl) '8 Soil kdnıın 19'6 
Mulıablr mektupları : 

ehir duyukları 
Uray encümenince \ 

Para cezasiyle 
cezalandırılanlar 

Kötk•r Hnsoü , Mel.met oilu 
Abdurrazzık , Elif abla, İbrahim, 
beıirgin Hacı Ahmet oğlu Selim. 
ç•fçi Ali Hayda., makarnacı Kay 
eeıilı Oıman , çifçi Cumali , Ba
cılı Muıt•fa , Atıke abla , ıimsar 
Yusuf koca , kozacı Ali oğlu Ga
ni , S - kmen oğlu lbrabim , ek· 
mekçi İhun oğlu Mehmet , bak· 
kal ıebir oğlu MuFtafa; b- lediye 
tahsildarı Btbcet , malı.ioiıt Der 
viı oğlu R·f.t at abacı t ıırit oğlu 
Hamza , Ahmet oğlu Yunus , 
Server boc•, kozacı Hüseyin oi· 
lu Ali , lıöşker lbrohim oğlu Du· 
rao, baytar dai,t'siısd• od•cı Ömer 
oğ u K11dır, Çiftçi Çı• ğıtlı ile Sn
leymın caddeye kırlı eu akıttıklı · 
ıından 100, Arabecı Fedd oğlu 

Hamsa caddeye • D•diğindeıı 200, 
Koıap Ahmet oğlu 8.ki f~ııersıı 
biıiklet~ bindiğındı.n elli kuıuş, 
Kalıçı B.cı Mobmud oğlu Meh 
met, Arabacı Sıit ol§lu Duran, 
Hasan oğlu Ömer caddryi i§ğ"ıl 

ettilı.lerindı n 100 er, Arabacı Muı 
tafa oğlu Siileym•• yülılU arabaya 
biodiğioden 100, Yeni hamım ki· 
racısı Vehbi, b,macıııl\ kullaoılmış 
ıularını Belediye lağamıo• akıt

madığındao 100, Yeni ha•am 
müıteciri Vehbi, kiilhaı.lalıi hay· 
van pıslilıl•ıİni temir.leınediğin
den 100, Çift~i Ali Haydar cad 
deye ot döktüğünden 100, kuruı 
para cuaıile crıuılaıdırılmıtlar· 

dır. 

Tifo hastalığı 

Bozanlı kamuououn Apo kö. 

yünde Tifo b11talıiı ırôıDldüjü 
11ğlık ve sosyal diretörlüğf.oe bil 
dirılmiı 911 yerinde lı:ı:ım relen 
fenol tedbirleri almak üze•• bil 
kümet dokıoru Mı1.h1t Cemil, O• 

raya göadeıilmiıtir, 

Gelenler 

Sağhk ve ıosyal baltanlığı ge
nel müfettişlerinden Fuat lstan
bııldaıı; v.kıfler genel direktör 
lüğü cnübendiıleıioden K•malet· 
tin Ankarad•n ıebnm " zo gelmi§ 
lerdir. 

Ma&şı artır ı ldt 

Selaı imiz ortıt bcim oknla Si 
n•i, İktisadi hukuk öğretmt1>İ 
Doktor Eut d•mlrelin ücreticin 
yüz onbrş li ı aya çıkeııldrğı Kül
tür baka l • iı•n.d•n İlbaylığa bil 
dirılmiıtir. 

Ölüm 

U:ı:un yıllar maıbaamızıb bat 
diz ciliğini yapan ve d6rt yıldan
beri bası. bulunan Yaşar, pazsr 
günü sabaha kırt• ölmüş Ye ce
oaz<Sİ p•ıt•r güon akraba ve bir 
çok dost ve meslekdefları tara 
fındıo k.ldırılarık yeni Dl"ıaı'• 

lığa gömUlmügtür . 
Ô Uye Tanrının rıbmP.tini di 

ler ve efrad ailesine bat sailı 
ğında buluııuruz . 

Fazla kaçırmış 

Pazar günkü av 

Sürek avı çok heyecanlı olmuş 
ve yedi domuz öldürülmüştür . 

Adana Hılkeviııden 26 avcı 
Acıdere k6yünden 16 avcı Cıımar· 
tesi günü kamyonlarla AbdioJila 
na gittiler . Aktam Nacarlıdaa 

gel~n Ye O taıntaklyl AY fÖnündeB 
avcı müme81illeriyle gelen h•yet
lerle proiram h.zırlındı . Pazar 
günü ıabahleyiıı erken proğram 

mucibıoce avcılar iki g•uha ayrıl 
dı . 

Bu gıuplardııo birisi Abdıof 
lu , diğeri Kepulu ve Abt.lioilu 
kntısındıki ,Cevbeıibucağ'ıo• ırcç
tiler C-vberibucaiındaki avcıla · 
ıına Nacarlı avtıları ve Abdi bıı· 
coiı • na geçen avcıl.,i da Acırlere 
.vt.iarı karııtılar . Teıtıbat alın· 
dıktao ıoora C vheri tarafında 

kiler Kapulu kart•ıından ve Abdi 
oğlu ıarafıodakilrr de .Safauın 

çif!iği yaoı11dan ava baılıdılar • 
AY saat 15 e kadar ıDrdü . Abdioğ 
la tarafındaki bucakda hiç bir do
muı çıkmamı§ Cevheri tarafın· 
dekiler he yedi domuz vurmuf 
lardır • 

Bucağın bir k11mı girilemi -
yrcelc kader böğürtlenlik oldııtuo
dan y1Jalanan domuzlardan bir 
lc11mı da bulunamamııt~r • 

Avcılar kamyonlarla eaat 18 
de §Cbrimize dönmü~lerdir . 

Bu ıvda İlbay Tevftlı Hidi 
Bayeal , Halkevi batkaDt Kasım 
Ener , tarıtb direktorü Ali Kemal 
n Mııiı kamuahayı bulunmuılar 
\oe av çok nt§•li ve hr yrcaolı bir 
ıurette ııeçmittir . 

O .. ümü:ı:deki haftalarda daha 
eı ·: elı olnak Halkevimizce daha 
geııit avlar y•pılıcalctır . 

Şehrimizde bir. cinayet oldu 
Erzurumlu Derviş; karısının kötü 

yola gittiğini görerek üç 
yerinden bıçaklıyarak öldürdu. 

Pazar gllon tebrlmiıde yine 
bir cioayet olmııt H Eoııırumlo 
Denit adında biıi yirmi altı yat· 
larıoda bulunan geııç vo güıcl ka 
rı,ı Nadideyi üç yerinden bıçılı:
lamak suretile öldürmüştür . Bu 
cİılı•yet hakkında ilgHi katlardın 
ıldıiı"mız mılumıtı ıpiıya yızı

yoıuz : 

Cinayetten önce; 
Hnuyin çavuıun buıtıd• ya 

tıp kalkDıakta olıa Sadulla!l ot· 
lu Derviı bundan bir yıl önce yir
mi, altı )'•tlarında bulunaa N.di
dr ile evlenmittir . Buolarıo tV 

leadıklerirııl~n bi• k•ç ay ıonra 

ır•çimsi:ıltk yllıüııden ayrı Yllf• 
majı• baalamışlardır . 

Derviş karısından 

şüpheleniyor; 
D "nıf, hrui Nadided · n ayıı 

yaş•makla beıalın bııoun hart:kii
lıtıdaH aüpheleniy.,r ve or.u göz 
h•p8i alıırıda bnlundmoyo•. D r 
viş , N3didenin habuı Belcirin ba
basının yanında ç•lı,an Cumalı 

adındaki bir t•hısla miln-9ebette 
bulunmBlıodan şüpeleniyor . Ve 
6tey gün de karısının kıymet adın 
dalıi bir kadının ~vindeo çıktıjı 
nı ııöıüyor Yt §üphe11i büıbütüo 

artarak Nadidryi ,takibe koyulu· 
yor . Nadide koltuğunun altında 

bohçesi bulunduğu. halde hama
ma gidiyor ve takibedildiğindrn 
habr.,aız olıralı yıkanıyor ve evi 
u ırelmek nzere hamamdan çıkı 
yor . 

C oayet nasıl oldu: 

ği Dzerindea y1ralıyar.k kanlar 
içiode rabsuı olarak yeıe sermlt· 
tir . Katil, bu cürmllnü yaptıktaıı 
ıonra bıçağını da orayı bııık»rek 
tabanları y•ğladrğı gibi sırra ka
dem batıyor . 

Katil teslim oluyor : 
Katil Deıvit bu cinayetini ya· 

pıp kıçtıktııı aonıa bir mllddct 
serserlı••• bir ı rette dolrtıyor 
ve yakuıoı adaletin pençtsinden 
kurtar811lıyıca&uıı ıınl•)'ınca mer 

kn karagolnna gid rek tetıli111 olu· 
yor ve kırıe .. ı köt& yolda gitti
ğınd n va kain bahuı Bekir la ırı·ı 
ıı •çık oldnğun :lun ku kugayı lı6· 
küodell çözm•k üıere karı11nı te-1 
ıa 1 ıa yarılod•ğ•nı ıöylC"miatır . 

Müddei umumi iş başında : 
Verıleu h•b • üzeıine Cumu· 

rıyeı gıın 1 ı v-ınan yırd•mcı11 

Ş"ef Gökmen, hül.ômeı dolıto 
ı u Meılıa• Cenııl ve meo lı.eı :ıomi· 
ı rı Tevf,(ı , H.lbal uramıodıki 

eve gide ek muayene ve 
melrrde bulunmuıl..,dir. 

İkinci muap•ne ! 

it cele · 

Cumuriyet reııel aavaman yar · 
dımcı&ı Şeref Gökmenin ıröıterdi 
ği lüıum üzeı ine Fadimenin bir 
ker.de zührevi butalıklar dok· 
toru Cevat tarafından mııayeııesl 

yapılmı, ve kad n da başka bir 
erk.kle temuta lıulunduğuua da· 
ir emnıurder gö. ülmemiştir . 

S 'çlu tevkif edildi : 
S11çl11 ; hakkında tutulaıı ba· 

zı• hk tı bkikatı evrakiy le birlikte 
birir ci iııiotık blkimliğiııe vuil 
mit Ye .orgnsu yapıldıkt•• ıoııra 
bıbkında trvkif kararı veriler•k 
cezaevine gönderilmittir • 

Gaziantcpte 

Su projesi 

Gaziantep : ( Özel ) - A11W 
suyu açıklan aktığı için temiz 1 ~ 
ğildir. EsHen çok kireçli olao fi, 
yun bu suretle mikroplerması ı,ğ 
çok ••ri haatelıklarıo zıdıutdlr 
sebep oluyordu. Bu ciheti düşaı b' 
Uray, feoni sıı tes i eatı vücuda 1 ı 
tirmeyi kararlaştırarak işe baf~an 
~~r. jr ı 

Teaiıata ait proje lstanbulJJ 
Pon Tonipıoo şirketine yaptı a 
mıttır. Belediyeye teslim edileGııi 
projeoin Bakanlıkça taıtikini ı'ıüş 
teakip tesisat muvafık şerait d"llt 
meyan eden bir şirkete devrohıde 
c .. ktır. 14 kilometre mesafedPP ~lu 
Jecek Olan BU tesisatının ikiyüS 
liraya çıkacağı tahmin olunmu(ıılu 
Şehir haritası frshedildi im 

Müteahhit BlJ Cevdet taralıJ . 
dan deruhte edilen ıehir harital 
nın belediye budbtiarı dahil~ 
ait kısmı teslım edilmemiş ol 

ğundan Encümence mukavele 
fı·sbine lı.arar verilmiştir . c.vdr 
harita işini uıun yollardır. sür. 
crmede bırakmak sureti(~ şghr' 
zin imarını geri vurmuştu, 

Lisede Kızılay kolu 
Lis · d · ı b den terbıye ıi mu 

1 mi Bay Kemal Erdemin boşk 
lığı altında bir Kızılay kolu te 
kül etmiş ve ilk ı<ünlerd• kayJ 
tiğı aza eayıs• dörtyüzü geçmitf 

Eıli lira topla1ın kol bu P' 
ran•• yllıde ıltmıııoı umumi ~ 
keze 11Jodeımi1 ve yüzde kırlıır:;' 
kalem, kl#ıt, d -ftcr, faııila \lef:!.C 

rap olarak muhtaç hlebey• dı[l:li 
mıotır . kol ayrıca bir fıkir tı 

benin Tibild6tten yemeıini '"ıot 
lamııtır • tP. 

Bir in• aal şirketi kuruluyo ti 
Yllz bin ıı,. aermaye ile iPI! 

ıt tırketi kurulınalı üaeredir. Şil:-e 
k•t, bina kurmak istiynle'• ~
cepheden yardım edecektir . ~ı~ 
rinıizin bn 11yıde y.akın bir ı•~ 1 

ıoora bir lıat dıka ıtiiz•lletcc'ıue 
b"d· ve ta ıı ır . 

S Enver lca . A 
z 

- Ben karımı vurmak ıııl 
meıdiııı, fakat; onun mkıııin bP 
yanınd, ç•I ş•n Cumali ile gaf 
m 'f'D mil ,uelıetıe bu' ndoğ 
d•n tüphele iyordum, bu tiipb_ 
glln g•çtıkçe artıyo '"' delı ıı. 
bir hal• g~I yordum, p.zu gli 
bıı tllphem aıtm § ve akl.m 
flmılo ol mı yarak F .diıııPnİ•• 1 
lu , ıu h ki miş ve •s'e n rliğ m 

C · Od)C"l inıl.ap ı ımişim, pıt 

ııım Fakat olan o dıı, ö •D y•f' 
gitti ve bto dr aıüst.hak oldıJ I 
C• zamı ç•km.:k ~ıeı.e h•pı~b:;, 
yr gidıyoıum İyı kı çodugu 
yokmıış Allalı takıiratımızı af<f y 

sin. 

Bir dolandırıcı 
yakalandı 

nı 

IQ 

' 
Ameleden Eleıizli Bekir J(J•~ 

ıu 

Halil, Mebmed oğlu ŞUkrll, ;I Is 
mer oğlu Mebmcd ve İbrab lyı 
oğlu Halil karagoıa bei_ vura'' ( 
§•bıını tanıyabilec,kleri biri ı;, 1 
rafından keııdılerini odacı et ığ 
rec•ğloden bıbiıle elli lira ~ 111 
ralerıoııi dolandırıldığı"ı gikBY" ı., 
etmi.f lerdir • 

1 
t 

M· bmet oğlu arabacı Ba,ra
mın fazla der~ccde urbot ol.Jujo 
göıülmüt ve bıkkırıde kaoıtDt ta· 
kibıt yapılmııtır. 

N•dıdeniıı hamamden koltuju 
nıın altında bohçesile çıktığını ırö 
re• Deıviı lıadıaı· takibediyor ve 
ot m81ı: a old•iu Helhal UH• 

mındeki eviain öoünde kunduracı 
bıç iun bıç•iıoı çekerek kadı -
ııın üaıine alılmı§ ve kalbi1t· 
de• , sel omuz ve sol kürı k kemi· 

Sudu ne d yor? 
Suçlu' tevkif edildikten ıoua 

bir yMıo:jıanımıxa ıunları eöylemie
ti r. 

Poliaçe yapılan ioceh oıe~ l 

1 
~:::~:~:k~1;:!n:~;:c~::.ı ~e 
olduğu aolaeılm•§ ve ınçlu y•'I h 
lanııak tabkil.ata başlHmııtıt' 
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yurtda anıtlar: 
> 

• 

ız kulesi öre·ni ( Goeycus) 
~--------··--------~- Y. Yalgm 

Silifke _ Mersin yolu üı~rin
ve Silifk.~nio ( 27 ) kilometre 
ğusund•, Ak<leoizin en gnzel 

yerinde Kız kulcıi Öreni ad· 
bir şehir hara~rıi vardır . 

Bu Ören Bulgar dığı ile Ak 
niz arasında sıkışmış ince uzun 

r~rdedir . 
Öıenin ku:ıayı btr türl6 yabıa 

Aohyoruz lci : Bu yer her ge 
len kunetli partilere barınacak 
bir yer olmuı ve her yeni geleni 
de doyurmuatur . 

Mısır Krı•lay 
Hastanesini ltalyauların 
bomb.,.dumein.ettikleri 

teıbit edildi. -

( T.aM.S&lftı.) 

Fran-Sız Sovye! 
paktının t.sdik mua
melesinin tehirinden 
çıkabilecek akibetler 

K&bir.e : 27 ( A.A ) - Deta· -
burdaki Mısır Ktıtlay hutanesioin Bu baohkla bir makale neı· 
tahkikatını yopmaıa memur edi- redea 14 ı!On klnUD 1936 tarihli . 
len doktor AbduUiamit Sait ver· .. Qeqvre,, g6re: silahtan tecrid 
diği r.Pp0tda diyor ki : edilmit bulun1n mıntıkalar bak-

" halyan uc.akları bombardu- kında Berlinden gelen haberler 
mandın · önce üzer;nde uçtukları iİttilrçe enıHte verici bir mıhi-
hastaoenin me"fcudiyetioden tabi- · J•l ılmaktadırlar 
iyetile haberdar edilir. Fransa devlet adamları Al-

Sayfa : ~ 

.- Asri Slaı•a •-
Zengin ve fevkalAde proğramlarınden birisini daha taktim eder 

Büyük ve emsalsiz rejis()r " Pau1 Stein ,, in yarattığı ve 

Charles Bikfort-0rata 0issan 
Raguel Torres-Don Alavarado 

gibi dört büyük artistin temsili 

~ Kır•ızı vagon .. 
ayr.ıca : 

iki kısımlık fevkaldde eğlonceli komedi 

F ati düğüne davetli 
Hllu , zeyturı, harnup mt:yve· 
i ve çam ormanlarına bürlio

&g, güneyi 1 ,.dtf gibi parlak, 
t liman vr. tamamen plaj balin
gOzel Akdeni.dn öpUcülılerile 
ıglaomııtır • 

Kız kule.; (Koıilıı.oıo öreoi)zamın) 
ıamın suaeil" (kilit) ,Lelr§', Kırt, 
Grek, Mikep, Dor, Rom•, Selifk, 
Bizansı, Selçuk, ve Oıman oğulları} 
nın elinde kalmıı ve her ç-.ğ içio 
erden, ele geçe ·ken kendinden ve 
ünlü kültüründen bir parç111Dı da· 
hı yitirmiş ve yeni gelenlerin kül 
türüoe uymağa zorluk görmöt yer 
anlamı iÖetermektedir· 

Langloa ve Şarl telı:ıiye hu es· 
ki anıdlua füzıuıı dımğ .. ıoı VU· 

rurken lnlhısse Lınglova buraya 
(K•lo rkorsnyom)şehrioin harabeei 

31 Birinci kADunda yapılan bom· manyanıo, Ren aebri havza1ında 
barduuıao 45 dakika sürmüttür . aıkerlikteo tecrid cdilmiı bulu· 
Hastane en y&kın• Habeş kıtaıından nan mıntıkaların yeniden tab
ıki kilometro u1akta bulunuyordu) kim edildiği b11klunda tehdidkir 
ertesi gtlnü yapılan bombardomao- olduğu kadll hakaratkir bir teb
da bombalar çadırlar arasıoa düt- lığde bulunması kabil olduğunun 

farkın• varmaktadırlar. gelecek proğram:Bitmemiş Senfoni mü'}tür. 
4 K4ouncanide 35 dakika bom

bardüman ederek çadırları parça
lamışlardır. ,, 

Bu mukaddemeden sonra F-
6379 

Bu Örenin üzerinde : Yıkıl 
ıı, ayakta kalmıe, temrli gaip 

Uf bioltru anıtlar vardır , 

raaH - Sovyrtler paktına döne- ·------------------------.;..-...-.J 
Doktor Abduihamit Sait ifade 

sini teyit eden fotoğrafıler gön 
dermekt"' olduğunu da söylemek 
teJir . 

~----~-----·-----------

I
Osmantyede at koşusu 

yapılacak 

1 Otmani yede öoUmüzd. ki tay~ 
içiode bl\ylik at l&oıulara yıpıla 

cak ve bundan eldt' edilrcek ba
ıılat I• orada güırl bir kotu yeri 
y•pıhcaktır. 

Yanl<esicilii 
Korlkoıda Jlltll olması çok Kuvvetli olan 

• Bir kalıraman kabartması » 

. " 
Adıyaaanlı İbrahim otlu Oı 

man ıdında biri Hayvan paıa 

11nda Abdulıah oğlu . M"bmed a-kler bu yere a.lfıı kul~i Öreni,, 
nebi müverrihler ve seyy•blar 
( Gor yokoı ) adını vermişler 

lr . 
Kız lculr si Örıuioin { Goryo 

oıun ilk kuıulduju ri!_ü ötre· 
ip bulmık ve yazmak çök zorlu 
lerdt-D biridir . · 

Yaloı:ı ôr,.nio ( 15) kilomet 
dojuaunda ( L~mH ) k6y6nde 

Aseli ) kıpııı ad.,ıı. teıa'ian ,,Bi 
t lnpıeı ,. l • ) i\e- Gorye1ıos ıe· 
ir Örtni içinde ve Silrfkeye gi· 
erktD caddenin ea d1r yerinde 
e ı ğ yım•çtıki ( 2 inci kılişe ) 
abartma; bize bu gllr.e1 örtnin
ezıl.rının umdulilan ail:ii - çok , 

olduğunu ve (ICilıdyoı Oranyus)U" 
yurdu buluoduğa11u ipret edıer. 

Bu söıleı; hep Kı-ı ku.lu~ ö 
reninio 100 durumundan ılerı ge-
çemi1ecek kadar iö~i düılinceler
deu doamut ıazıte,dır. 
Hiç ilm bitaraflık i6rühaiyen bu 
mutalaalardın &o~a yuk•nda Y81 

dığımız 1ibi lıodkosu Bizenıhlar-

. dınd&. ~irinin cebinden para kese'· 
ıdni ~p kaçarken 1ıkalaoSD1t ve 
hekk.mda kıouni iı Y•P•l•ıthr. 

Kuiı16r oynadık-· 
larından 

·_ dın, Rom° .. lılard•ıt d•b• çok an.ce 
var olan bir yurcl ,oldutunu bal-
mek va bunun ç•Yr~ılnde •••ıhr-:, Ahmed .. oglu H .. ao HüteJip a:' 
m• ve İic~emeleıııle buluom~ls · dındaki t•h ılar Kuruköpı6d~:Re
bız)cre ddten ulu borcllldan bıri-
dir. 

Örendeki anıtlar: 

• 
Ad•J• luradao uzatılmıı tat

lı ıu luaılı bu~ün tok yeo_rlttl 
bozulmu• isede vaılıjıaı 11ktıy•. 
'mıyao. ~ .b·r izeı dır . Bu k•QaJ de 
uizio içinden adaya ul•şır ve ada 
~· otunml..r ıu gö thOrmüt b ., lla 
buı.da liüçük bir • f•iu.e t6yler 
kral 1ıüzel kızıoı eaklemak vr kim· 
ıeye ıtilterm .. mek içi,,1 bu adayı 
kale ile kuıatmıt v~ kuını j,ura· 
da ye9atmı1tır . 

~ Korf kosda s11 bentleri 

3 - Su beadleri : Kız liu'lru 
ÖreDiDde İDuna en çok meıgul • 
e.deı. ıu bendleri vardır . Bu n 

• beodleri i~~ kıthdır . Her kat 
bazı seyyahlar (korik•n} ıd"nı ve kemeıler ve -bndlerle öılUmüıt&r. 

relc diyor ki : 
Umnmt vaziyet hiç te aydın 

lan malda değildir. Bunun için, 
baliba111da SovyetleıJin Fraouya 
karı• takibettikleri eiyHada vıki 
olan değitikliklerio Fransa ıcin 
ne kedar v•him olacağı biı ve 
takdir olunmaktadır . 

~---1 _T_A_N Sinemasıncia] 

Naıirlarımızda,, bazıları Sov· 
yetlerin eodite ile değil ise de 
aı çok itotli bir haberle Franıa 
hnkiime•in!o paktı ıa1vip etmek 
llhfOode buluomısını bekledıii 
ni. ve p11lct t11dik cdilmemit olan 
bilt! Sevyctlerio nziyetiada bir 
drğitiklik olmıyac•ğ•nı zaqnedi

yorlır . 
Bunlu ar tık aldanmıı oljluk 

laı iDi ve 9' k"tndan ıittikleri ha, 
yalıP ~llfİUDU ıörmllf ve ınla· 
mıı bulwıuyorlar • 

, Bu zent clütUnmelidir Jd. ge-

. -·Gerlil dcJrdılnca· ıay"fada -

· D,.ğedi ,ueı,9i&in .eevg.ili ba
b .. ıı hakkla~•ki lsiymetli a6zleri 
büyük iftihad• okyduk, Teeaı~· 
t.rillllze Melbtm ettik. 
·:Kırk 6ç aen.&i" me~urjyeti ha 
yatında rüsümlbll ~ıZlıltcak bir 
ls bırakmıyın bahımııı buradan. 
ayrılırken b.ütllD lflU ve İsraramı· 
iı retm•• ıittiji ölüm 1oluıu~aa 
'eviremedik. 

o , Vat•D v• miUete hizmet için 
€umhuriy~t Semau altmda her 
yu• duıı bir o!c.Juğuou idrak et mit 
«~mittir. . 

... Bu asal aırfkilrrye ve feonıo 
tttbisine rağmr.o paıçalaoao yu
vamızın oouo hasJH kalbinde bu 
•ule getırdıği iztiup kollarımız 
eruında ıöılerioi. k•pamıia ı~vk 
;ui. _ 

Onun asıl ruhunu bıt ıy içinde 
1'ıvrayaa o kahraman yurdun kah· 
raman çoculcluı onu leyık olduiu 
bürm"tle ebedi yatağına kadar 

Bu ak§am 

Bütün dünyada yapılan film1erin en muazzamı en fevkalAdtsi 

karyoka 
gfüıterilmeğe başlanıyor. Muhteşem dekorlar enftıs bir müzik ç ılgınca 

danslar, bütün bir güzellik Abidesi 

Oymyanlar: Dolores Del Rio Ginger Roger 

ve Fred Astair 

Dikkat : Numerolu yerler satılmaktadır. bu fılm için balkon biletle
rinizi evvelden alınız telefon vardır. 

G&lecak proğram: TUrkçe sözlU bUyUk film 

SellUer 
6378 

&lsarar sble•asıada 
MUm&&slll ; Billur sesli Martha Eggert 

Çardaş F ürstin : Bir sinema harikasıdır. 

Çardaş f UPstin; Doyum olmıyan musiki 
konseridir 

Çardaı Fürstio: Eşi bolunmıyan güzellik ve sanat meıheridir. 

Çardaş f Qrstin: Heyecan kayna~dır 

Çardaş FürStin: filmler kraliçesidir 
Martha Eggert - Çardaş FUrstin 

Biri halık biri malUk iki varlık ki bu gece Sl!et 8,45 te 

Sı zi zevkt•ın zevke, neş't'den neş't>ye. heyecandan heyecana götürerek 
· .ki saat gaşyedecektir . 

Ayrıca : en son dünya haberleri 
gelecek pro{lram; gün 1Uz insan gece kurt 

lıJoutmıyacağınız tarih ve isimler: 4 Şubat- Roberta 7 Şubat Dan
tenin CPhennemi 11 Şubat Aşk Senfonisi 14 Şubat Harun Reşit Ali i>abA 
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erıi bir ıey olmıdığını hatırlıt
alctım g,eri kalmamaktadır · 

rirler. Bunların üzerinde IU yolları çok 
Bu mağara kız kulesinin bir geoit •e iyi bir herçla dondaıul-

takip ettiler; 

Şımdi aılemizin yıkılan te~eli ~~-~~--------------------~-~ 
Biliyorsunuz ki : lsanın dogo

undao ( 1500 ) yıl önce güney 
uıt·kıyılarana ve blitüo Anadolu 
•hillerine 1 Mikeo ) lerin kültü· 
Ü yıyalmağı batlamıtJı • Geae ı 
•anın dotumundao (1184-1194) 
ıl l~e ( Trova) dötDınade 
Grekler ) lr.ria gllnıy yurdu ba· 
rken lcartılırana çıkanların var 
ve bu ıavaş bu yuı-dunn mı· 

lllur 01~11.den neıet etti~~ tart11 
•~rde bellidir . () zam•n bu mı• 
•lualarda, l Liliya, LrJ•lalar. , 
~~legl{!r ) yaıayorlı,dı . Bly ,_ 
• oldnğon•gore bu JUYM ( Bi
~•nı ) yu,dudur • Demek büyük 

ir suç deailmidir ? 
l ( Korıkoe ) birinci kurunda 
sıaın doğumundan ( 100 ) ııt öo 

ee ( Dor ) ların eli~de bir müs 
hıınlilc ld d • o uğu da hatıralardı· 

lr ' -
Y l • l Aliebao - .. bu kap.ayı 

Uoan · • eaera 7.llooetmi§tİr • · 

ıaat kuzeyinde bUyük çok uki muıtuı , 
ve öoemli bir barabtnio üstünde- Kemerlerin dailıra olııt•iı 
dl·r yerlerde oyulmuı kavıdu ka· . . . d ki di ı , 

Mağaranın ıçıo " se . ' ".'' nallar ve yine kayalara oyolmuı 
dıvarlaııodalci yapı iıerleıı hıç t&nellere raelaıur • Bir rivıyette 
bir vakıt bu matarayı Roma ve ( dai İ%0riıi halkı bu katları zey-
BizaDI mıh yıpıcık mahiyette de- tin yai• ıevl&i,atıada da kullan 

iildir. d"b' d mıılardu . ) buaaoo ne kadar mı 
ltfaterının yanında ve 

1 ın • kot ve dotru olduiunu dllfOamek 
fııkır•D o~u çay akm.•t• b.oıadı· bile timdilik lüzumayzdur . Yıl 
.. üodea ltibareD ılk suyunu . JlıZ ıu baadleıjade kdll•Dılau · bt· 

~8ffllında eflaki çıkan Eninimi · 
mızi ıayğı değer çukur ovanın ka
dırfİnu evlatları ıuıturqıata uğra
ıiyor onua ıöıterdiği fazilet yo
lunda yanılmadan yörOyecek olan 
pcriıao ailemizin yuına ilk lcoıın 
ıazeteDizle tee1sürlerini izhar e 
den doıtlarımıza alenen 1111 ıük
ran ederiz. 

Arif ve Salim Akman 

Evlenme 
11 1 d _ L-.-.ıiee 1.-&k ıdeeek 
içen a ..... ,.eau r lar Yf' itlayeo uıtaJarıo deierli ol· Adını tnhrsır1er bıt memürll 
bit dur11-4adır;. tJoklauna lıattrdıu, ıkı•mlUD•" 

n-o-"' tçf• bu -_pıpıda ... ~k An•yurda t•pan evlenmek Oure 
~ - ·iereklidiı • · 

eski bir yapı örntğidir. " .. 4 - &rz ltale• areal ( l.oriko· 1ıtınbul• gitmiı ye ttil~ birlikte 
K kultıide bu auo goz· ırhrimize Cloamli•ttlr. 

2 - ız • . ıu ) binlerce ve anıdlarla doludur 11 

.. "lfcek olan parçalar• bır "Yeni e91iler1 kutlar• ve devamlı 
il'! go·u. . kt r Bunlar birer İçınde ıeoit bir •••§tumı :v.e io . ııadetler dileriz. 
diyr ceğımıı yo u · celeme y•p.tlıcak .. ol•t1• bor hal · -~------~.-..-----1~~~ 
v_eı>i iUJ ~ulir. --· .. k. -de müaelırimirri: bir kıt.dpbı z~n .......,. b d çıiın d.ha re ı -ı; 

Fakat u ı a edrni bir da- ginlıttir.r•lı v1r.Mkikeli deh-. açık 
kurualarda iene dm~ "ddiı ede· bır halde ~c,.k ~k!ÇQk tt: 

meozili olma ıgını ı l ki ın~t.r: b8'oMs•r.fdlUıllü-
rcumk ve ettirerek bir vesıkamız d~ 1 

kaktır . , 
yoktur. 

Gretagarbo 
g~liyor! 

Bla lira •lkilat 
Reklama değil hakikate inanınız. 

\1 e içenlerden sorunuz. 
Ayran kaynak suyu .mevcut A~lana ye çevresiaıin 

en eyı en temız tabıt ve hakıki 
kaynak suyudur. Bir fen he1eti huzurunda bunun aksini iddia ve isbat 
edenlere yukarıdaki mükafat hemen verilecektir 

A k k. suyu menbaınd~ Sağlık Balumıoa yran ayna riayet edilerek . . . usulde ka -
ptaj yapılmıı ve tesisatı bir sene evvel ikmal edilmit olup kaynak ba
şında damacanalar ayni su ile yikamr, el değmeden damacanalara 
girer orada mühürlenir hilesiz temiz sudur . 
HAKIK1 EVSAFI biç bir suretle ne kimyevi ve ne de hakemi vasıta-
1 erile tebdil edilmez. Kaynaktan nasal cıkmıısa hio boznlmadrm d11ma· 
canalara dolar. 

Son söz AYRAN KAYNAK 
: biltcek biricik ıuthır. 

'8kiki, temiz, içile· 
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• • • 1 eıı e up me ıı esın en e- ı> aaatleri d1>ğiatirilmit ve ban katarlarda il4ve edilmiştir. Katarların yeni kalkıt varıt saatlerini göetHi.- """" 

çeo ıkı rnsyıstaob rı Fraosızerın k · ğl k' t M h t ·ı dan: bl · 1 ~ · ı · · 1 · • t 1 ·· ti . . -. rıya o u ma ırıes ı e me ı e cetvel aşağıdıdır . Sayın halka i dıririz. Fez ı taııı At ı•tıyen •rın ıı aııyon arı muracaa arı. 
gfüterdığı suioiyy•t ve Alman Tuzsuz zaıl e kariyesinden Şevki Dosya No l3l 6 2-6 6:~81 iŞLETME MÜFETTIŞLl(jl 
lorıo yaptıkları mütna 1i iyi tek - oğl Ah t K 1 d K4titıPn in alac•bındın Kenan . pa şa u me ema arasın a o 
lısle1 karfı8rnda buluun Sovyet· ·· ı b dd' 1 L d Ad Salıb oXlu Cemalin haczodilon : mu e a ıs a aca.. avas~nın a e. 
!er düo Molotovun söyl ed i ğ i nu· na asl iye bir ıu ci hukuk mahkPme- Açık artırma ile paraya c~vri-
ıuk ile vazıyetin d•ğişm;ş oldu- sl nJ e cari duruşması •ıres ı l'da: lecek~gayıi mrokulün ne olduğu: 
ğııou vr Sovyı ılerıo, t ran~anın Müdı l P aaleyb Kemal n • m ı nıı çıka- Gayri menkulün bulunduğu m•W· 
takip .ıııği h a ttı hareket ueti- rıl u n dav~tiyenin mahalli ikametı- ki, m:ıhallesi solrnğı, numausı . 
celerinden istifade etmeeiııi lııle · h ı b ı d d b h · ı Ter•u No·. 25-26 n ı n m•ç u u ur uğun an a sı e 
c g"ioi aç ı kca ar . lalm • •lardır, Mo- b T h fi · 326 • mü aşir tarafınJan L lı' t.,bliğ iade arı : zır an loıov bu outkuod. Almaoyanın 

kılınmış olduburıdan i!Ocen teblı- M~vkii: Şirmanlı g rçro So~ytt lere on sene vade 6 

ıle 200 mİ l )ı'n muk lık bir iştık ğ.ı t ilasın~ ve d_~r u ~rnonın 19-· 2-
1 

Cıns i : B• ğın 2592 hissede 1278 
k ' f ğ · b 936 ıarıbıne musad ı { çe rşamb• gü- h i ı-s e e ı 3 hısse itibarile 1 h issesi raz le • ı tlt ı !Ol u serıe yapı ı 

la11 istikraz tr klifioin ise çok d•- nü soat 10 r·a talikına karar ve- olup içerisinde S-6 dana kavak 
ha müs•it olduğur. u söylemiş - rilm iş Olmoğlo. aıüddeaaleyhi n mez il ağacı bulunduğu 
tir . lıtlr gün ve sa11tt11 mahkemeye gel Dönümü - 16 -

A l man l arın bu teklifıne mu· mediği Hya tarufından bir vekil llududu : Şerkau Konya ı ı Hacı 
kalıil Sovyet rndüsıriıi için Sov gönılermed ı ği sur~ ıte muhokeme- Alımı>t l ağı gorb"n şima! ım Emi~ 
leıin i strmı diği ve b ı zim b.zzat ııio gıyııbındn d vam oluooceğı cenin oğlu Hüseyin cenuben sehıbi 
ı~kl ıf etmiş olduğumuz uf•k lrfck malO.Dı u olmak üzere il4n oluPur. s~ne t tarlas ı . 
kredilere lıa r §ı Fransada yopılın 

6383 
Tep ıı No: 84 

muntazam ve §iddetli neşriyatın Tarih : Nisan 927 
S lllevkii : Narlıca ovy.ıler tarafından görllldilğü 
şlipbrsizdir : Cinsi : Tarla şimdi bağın 28 

Bundan ba§k8 So•yet - Fr.n- Muhasebe usulleri ve hiss d rı 6 h ss ı•sinin nı!fıle 28 de 
sız pakı.nln tud ı lıi o ksd1r gtcik- ye riyazidersleri 19 hissesinin 3 de 1 h ssesi olup 
mi,ıir ki, perşembe günll topla- içerisinde 3 dut büyük 2 küçük 

Bir muhasehe mütehassısı ve o~calı olan fırka lidrrlerinin p•k- dut ağo.cı 1 incir ve 1 dardığan 
tın ıaedilı i müıakerel~ri için bir Rıyaziye muallimi en son muha· ağacı bulunduğu. 
tayin ed ip etmiyectkleri suali ba sehe sistemlerini en kolay uııul- Döoüm ·i - 19-
lır a gelmektedir. lcrle ve kıaa bir zamonda .>ğret- Hududu: Şarkan Koca dayı bağı 

Fransız devlet adımları ve par mektedir. Ayrıca Riyaziye ders - garben sarıkçı oğlu tarla11 şlnıı· 
lemento liderlrri artık bu buauııta leri de verir : yapıcı oğlu Şab;ııı hemşiresi Fa\ma 
bir karar vermelidirler; çünkü Mo ihtiyacı olanhr malOrnat(al- cenubeo ııahibisen?t tarlası. 
lotov'ud 1 ba zı cümlelui mübbem malı iııere matbaamıza müracaat Takdir olunan kıymet 

1 
19 

kalan oullıu bizim için biç l• ho d b')' I 6377 3 
e e ı ır n · - dönüm bağın dörıifmü 25 lira Te aa iilmiyecek akibttler doğurabi-

516 
İıt•ıyonl.r 528 53.2 
Menin K 23.15 06.25' 

Karac•ilyae 23.32 06.35 
D .. girmeo K - - 06.43 
B•cııalip K 23.52 06.50 
Tannı V 00.04 06.57 

K. 00.15 <fT/00 
Meliki K. - ~ 07.H 

K.Hilyügü K. - - 07.19 
Yeoictı V. 00.42 07.23 

K. 01.00 IYT.32 
Arıkla ~. 07.38 
Zryİinli K. 01.14 07.46 
Dikili K. 07.51 

Kabyaoglu ı:. 01.30 07.58 
Şakirpaıa K. 01.39 08.03 
Adınagar V. 01.44 08.06 

K. 00.15 
İncirlik K. 00.24 

KürkçiUcr K. 00.33 
Acıdere K. 09.39 
Miıiı K. 00.46 

Ç•kaldere K.. Ol),57 
Sirkeli K. 10.06 
Ceyhan V. 10.13 

K. 
Veysiye 
Yaoeıca 
Mnıtabey K. 
T. Kale V. 

K. 
Oımaniye K. 
Mamure V. 

K. 
Bahçe K. 
Fevzipa~ V. 

518 
534 

08.35 
08.45 
08.53 
09.00 
09.07 
09.10 
00.24 
00.29 
09.33 
09.36 
09.42 
00.51 
09.56 
10.02 
10.07 
10.11 
10.35 
10.50 
11.01 
11.08 
ll.16 
11.28 
11.38 
11.46 
1L51 
12.06 
12.15 
12.25 
12.35 
12.45 
13.04. 
13.15 

522 
520 5.36 510 524ı 508 526 530 

10.40 13.10 15.00 17.00 18.00 20.00 
10.50 15.16 17.10 18.17 20.17 

17.18 
u.oı; 15.35 17.25 18.38 20.38 
11.12 13.39 15.47 17.32 18.50 ::0.50 
11.15 13.41 16.02 17.35 19.10 21.00 
- --- 17.49 
--- - 17.54 
11.36 14.01 16.29 17.58 19.37 21.27 
ll.42 14.0i 16.34 18.02 20.00 21.40 
---- 18.08 
11.54 - - 16.47 18.15 20.14 21.54 
-- -- 18.20 
- - · - - 17.02 18.26 20.30 22.10 
12.00 - - 17.11 18.31 
1213 14.29 17.16 1835 20.43 22.23 

1606 22.00 06.30 
16.21 22.20 06.46 
16.32 22.37 06.57 
16 39 07.0i 
16.48 21,55 07.11 
16.59 07,23 
1700 07.33 
17.17 23.27 07.41 

23.45 0'7.46 
00.08 08.01 

08.00 
08.19 

00.41 08.29 
010.S 08.32 
oı.32 08.51 
01.49 09.02 
02.o.5 
03.16 
M.00 

00.o.5 
10.00 
10.53 

16 döoüm bağın 20 lira lir . ., 
. Artırmanın yapılacağı yer güll aut: 
1 icra dairesinde 2004 No lu kanun 

Dikkat: Menin-Adana aras ·ndaki 510 sayıll muhtelil katar ihtiyaridir. 

V i liiyet encümeninden 
32 Model altı silindirli Şevrole 

merkalı Vil4yet biımet otomobili 
muhamm~n bedeli olaa ( 700 ) 
lira üzer ı nJen açık artırma ile ııat
lığa çıkarılmıştır. 

lstPkli olar • ların °lo 7 buçak 
P"Y akç•lPıile b ı rlikte 11-2-936 
s4lı günü saat onrla daimi encü
o ı ı e 'e otomobili görmek ietiyen 

!erin her gün llusı si Muhasebeye 
nıtiracoat 1arı .6363 

~2--25-28-31 

Hizmetci kadın • 
aranıyor 

Bvılft hizm o ı görmek için bir 
hizmetçi kadın ara nıyor . Matba-
mıze mllracaot edilm•eı. C. 

Tapu direktö~ülünden : 
Büyük Kapulu köyüııden Ahınet 

oğlu Mobmedin ayni köyde canibi 
yemini Abdullah iken elyevm Meh· 
met eğa ve canibi ye ·ıari yol ve 
arkası Simon ve oepheııi tariki4m 
İle mahdut fevkani üç oJa harabe 
sile ve saire ta mil bir bap hane 
senetsiz olarak 61li aencdenberi 
t.btı t •sarrufunda iken 335 yılında 
ölmesilo vercıeleri tarafından bu 
giin• kad•r tasarrufiarında bulu.n· 
duğu ve bu kerre odlarına t•eçili 
istbmeleri üı~rine gaı•te ile il4n 
tarihinden it bareo oıı beş gün son
raki p ızer günü mahBl!ine gidecek 
memurlarla birlikte mazlıılr hane 
hakkındı ayni bak iJdiuınds bu- 1 

luoan varsa eller ı ndeki vesaikl~rile 
birl ı kte hazır bulunmaları ve ya. 
hut tupu müdürlüğüne müracaut 
etmeleri i!4o olunur.6382 

mucibinctı 30 gün sarfında takdir 
edileo kıymetin °!o 75 buldu~u 
2-3 - 936 pasuhıi ~nii saat ' , 
14-16 bulmadı~ı takdırde artır· 
manın on bet güo temdidıle 17-
3-936 ayni gün ve nıtta' yıpı· 
ltcıktır . · ı 

1-ltbu gayri menkulün ·ıriırma 
§ıtrtnameıi 28- 1-936 terihinden 
illbar~n 1316 numara ile Adana 
1 icra daireainin muayyen Dil -

maraııııda herkesin görebilmeıi 
iç in açıktır. ilanda yazılı olanlar· 

dan Cazla. maltlmat almak iıtiytnl~r, 
lthu şartnameye ve 1316 d0$ya 
nuriıaraıı ile meınuriyetlmiıe müra-
ceat etmelidir . 

2- Artırmıya ittlrtk için yu
karıda yazı lı kıym• tin "fo 7,5 niıı
betinde P''Y okçasile ve ya milli 
bir bankanın teminat mektubu tev
di edilecekt.r . ( 124 ) 

3 ipotek sa bibi alacaklılarla 

" 
tır.ıyaal.r 
F. pap I[. 
Bahçe 1:, 
ldaı,are K. 
OımHiye .~ 
'f: Jtale ~. 

~ . ~ ~ ·~~ 
MuıtaCıbey~. 

515 

YaMtca L ,. ,. 
Ve~iye. K. " ., 
Cey.lı•D . V. "., 

~ it. "" 
Sirkeli X:. " 

Çıkaldere It. ., 
M11iı It. ,, 
Acıdere K. " 

.KllrkcülerK. ,, 
laclrlik K. .. 
Adan•ıarV. 

. K. 
Şıkir Pı. K. 

Kabyıo&lu K. 

,, 

507 
00.15 
10.U 
02.23 
02..W 
03.00 
03.20 

03.50 
Oi.00 
04.27 

oı;.02 

0517 
05.32 
05.50 
06.48 

07.02 

07.17 
-.-

" 
531 
517 

.. .. 
" .. 

.... .... 

10.30 
10.36 
10.45 

11.01 

526 " 
533 
519 

(}}.27 
09.40 
09.50 

QIJ.53 
lo:oa 
10.13 
10.20 
10.34 
10.39 
10.48 
10.58 
11.15 
11.22 
11.29 
11.40 
11.52 
12.44 

535 

.... 
12.00 
12.00 
12.18 
12.31 
12.36 
12.43 

12.53 
13.04 

" " 

521 

"" 

" 
537 539 
523 525 583 

6.36 
7-35 

15.0S 
15.18 
15.28 
15.38 
15.41 
15.56 
16.02 
16.H 

.,._ 8-30 ~. 

16.16 17.35 
16.24 17.44 
16.33 17.54 
16.47 18.00 

16.54 18.15 
17.0l 18.22 
17.11 18.33 
17.22 18.45 
17,30 18.58 
17.34 19.04 
17.39 19.13 
17.46 
17.50 19.28 
17.57 

Seyhan defterdarlığından • • 
Jiğer al~kaduların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menlrul üze
rinJekı ha lı:larını hususile Caiı ve 
masrafa do.ir olan iJdialarını itbu 
il4n tarıbioden it ı baren 20 gün 
içinde 'vrakı müııbittlerile birlılde 
memuri yetimize b.Jıliraı~leri icap 
edıır. Aksi halde hakları tapu ıi
cilile sabit o)aıadıkça satış bede -
linin paylaşmasınJan har c kalır· 
lor . 

Dikili K. 
Zeyılnli ~. 
Arıklı K. 
Yenice V. 

K. 

06.00 
06.M 
06.09 
06.16 
06.20 
06.27 
06.31 
06.34 
06.39 
06.44 
06.56 
07.01 
07.10 
07.16 
07.23 
07.31 

07.31 
08.00 

07.50 
07.58 
00.00 
00.21 
08.27 
08.34 
08.44 
08.55 
00.00 
09.M 
()l}.09 
09.16 
09.20 
09.27 
()IJ.31 
09.34 

11.15 
11.38 

13.13 
13.20 

15.00 
15.04 
15.09 
15.16 
15.20 
15.27 
15.31 
15.35 
15.40 
15.45 
15.58 
16.05 
lô.14 
16.20 
16.26 

16.35 

18.01 19.42 
18.04 20.10 
18,09 

No: 
1 

2 

3 

5 

Mikterı Metre murabbaı 
mPtTe muhammen k ı y'lleti 

mnrabbaı Ku. Cinsi 
60 50 Arsa 

60 50 .. 

60 50 ,, 

26 50 

24 50 
" 

Mevkii 
Karataş iskele 

köyü 

" 

,, 

)) 

" 

Hududu 
Şa.6 numaralı arsa 
Oa. yol.şimalen iki 
numara orsa cPna
ben berber Kesım 
ve 83noş Huan. 
Şa. 6 numaralı ıır8a 
Oıı . yol, §:malen 3 
numaralı arsa ce
ouben bir numa
ralı orsa: 
Şa. 6 numaralı arsa 
ga yol şimalen 

4-5 num~ralı arsa 
cerıub n ik ı numa
ralı :ırs 1. 

Şa. 5 numaralı arsa 
ga. yol §İm leıı yol 
C-. 3 numaralı arsa 
Şa. 6 numarulı arsa 
ga.4 numaralı r.sa 
Şi, yol Ce. 3 r,u
muralı arsa. 

4- Göst•' rilen günde artırmıya 
iotir4k edenler artırma tırtn·ıme-
sini o~ umuş ve lüzumlu malılroatı 
almış ve bunları tenamen kabul 
etmiş od ve itıbar olunurlar. 

5- Tayin edilen z•1manı.la goyri 
meoLul üç dete bffğrıld ktan ıoı ro. 
en çok art Tüna ı hala edılir.Ancak 

artırma be.leli nıuhammeo kıyme-
tin yüzde 75 ~ini bulmaz veyıı sa-
tı t i~tı yıııiı alııc•ığına rüçhııni olon 
dığer alacaklılar bulunup ta bedtıl 
bunların o gayri morıkul ile temin 
edilo iş alacaklarıı ın mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok aıtıraoın 
taahhüdü baki kalmak üzere ar· 

Şa. Furuocu S•lih tırma 15 gilo dah:ı ıemdıt ve 15 inci 
ga. 1-2 - 3- 5 günü ~yni satıttıı yapılacak artır. 
numaralı arsdar mııda beıl,· li sıttış iatiyenin alaca-
1i. yol r.e. mubadil ı~ına rüçhani olan di~er alacaklı-

K. Hüyllğü K. 
Meliki K. 
Tuıuı V. 

ı:. 
Hıciıelip K. 

Dejirmen K. 
K. ltyaı K. 
Meraio V. 

08.27 
08.46 
09.0l 

09.19 
()IJ.33 

00.39 
00.44 
09.56 
09.59 
10,07 
10.13 
10.20 
10.28 

12.05 
12.ıı.ı 
12.32 

12.52 
13.M 

13.40 
13.43 

14.09 

18.14 
18.26 
18.50 
18.37 
18.42 

18.49 
18.57 

20.37 
20.52 
21.03 

21.22 
21.38 

Dikkat: Adanagar Mersin arasında 509 sayılı muhtelit katar ihtiyaridir. 

6- Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimıe derhal veya 
verilen müblııt İçinde pıırByı ver 
mtne ihule Jı:ıırarı fosholunorak 
kendı!indco evvel en yülısek tek
lılt" bulunan kimse ıırzetmiş ol· 
duğu budulle. olmıığa rJzı olursa 
oıo, rnzı olmez, V. e yı bu'unııı ızsa 

h ı ıııen 15 gün mödd.tl"' arlırmıya 
çıkarılıp en çok artırana ihala Pdi 
lir. ltı:i ihale araıındaki fark ve ge
çırn günler İçin yüzde beşten h•ı•p ' i. ':' ·.· i·: 
olu ne cak f,iı n dığer zararlar ay· ,~ .. :.:.:~~::;· !:!':;:;.· -:_;,;.~'i;~~~:!!:i!:!!ti 
rıca hükme hacet ltalmakeııın ıne- ' - " 
muriyetimizce alıc:daıı l•heıl oln 
nur. 

ModJe (133) 

5370 211 
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de 
Ban~ llııs11n. !arın o gayri menkul ıle temiıı ediL 

YukarıJa mevki miktar, huJut, ve muhammen kıymeılerı göstbrilen mit slacakları mecmuuodın !aslayı 
işbu bo.~ın Yukarıda goa -

teril~n 2 - 3 - 936 tarihinde 
Adana icra memurlügu oda ~ 

...,... ... __ ._. _________ ._ ____ ...,.,~-=""""""""""""""""""""......., ..... """'.- ka 

6 ~ıta arso.oın mulkiyatlari 22--1 - 936 tarihinden it ı barcn on beş gün çıkmak şartile , en çok artırana 
mu.dd ~ tle açı~ ortırmo i

1e satlığa çıkarılmıştır. ihaLlbri 5-2-93b ta- ihale edilir. Böyle bir bedel elJe 
rılııno musadr{ çarşamba güaü saat on bıııtedir taliplelin, Mılli Em14kt& ediloınse ihale yapılmııı:. v, satıt 
satış komiayouuna milracaatları 6369 2-3-28- J-4-- -·- - -r11lebi dütu , 

11ıoda işbu illo. ve ~rilel\ er· 
trroıa 911rloameai dııiı eılnde 11tı-

lıcagı ilin olıınur • 6385 

Uaıumt netTiyat mGdflıll 
M. Bakıı 

Adana Tiirlt aözG a aıhıuı 

ise 
dü 


