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ıs ttıııuş 
Utct içinde geziler 
8 ---~--.... ~ )'ılki • b . 
.... , bir gı. ı bu yaz da; vurd-

itle 1g':'ı heyecanı var. Son 
.!tti111,' •un günlük aluşını sağ
"11r b; lllağızasıodao, izioini 

Öft roaundan , yaz tatiline 
~tOJen okulundan biraz 

tt.ıtri l§h · Bunların gi -
~l'İ 'Yrı ayndır : Yurd kıyı
~ \deniz banyolanoı alan· 
"·\ı •cık su ıebircilerimize, 

ti.ı •rını · d" •-e11ı . ıım ıden yatııtır-
""~r~r •ııe az değildir • 
lıit ge ~ baıka bu yıl yurdda 
lopı zıcı sınıfı doğmuıtur : 

"~111 ll l'eya tek baılarıoa de
le~ ii~erinde kuzey, güney, 
~ Yoolerinde dolaımakta· 

)e11i • 
de gezıcilik , devlet demir 

.. ~:11 deı gün , biray doluş
~-11 'eren az ücretli bilet

. 
1 

ttır · Hu bileti alanlar 
hiQ,,~rde inerler , istedikleri 

ı:oıctılo~r l'e diledikleri yön· 
~. 1•parlar . 
·, 'tiloo günlerde , bu yeni 
' bııy~~lı olmuıtur • Şehri-
·, Y•pılann önlerinıle, 

Cte&ind . . . 1 . d 
llcbı ıı e; gıyınıı erıo en, 

"- "1j"11.11 ' gezici old .. klara 
' '\> Q bir çok insanlar • •e . 
t Çok 01 sı~ıf gezicilere , ıe· 
~°'itr demıryollarında kavu· 
~l~ ~znn uzadıya vagon· 

"-e heoıen hepsi de gör· 
-...:.._ ~ ~nlatmak heyecanı 
ıe;~ bır zaman içinde bir 
~ •ldıklan duygulan , iç· 
~ lea •ınazlar. Onları sizinle 
~et. erler. Sivastaki Selçuk 

'IJı Çok hayranhk duy· 
~--.:rken Kayıerideki ya• 
~"' . •nı anlatmağa geçf'r· 

'-tttac •ken , yeni pamuğun 
~ dtay;t•nı öğreomi§lerdir • 
~ '-te:klan sevinci sizde 
,-,. 

1
• ler. 

~l!ıanının yapılması hep
'e ~Oradaki genit çahı

Rtu r •rtacağıoı ıimdiden 
~tıta!,.0rlaronı gibi heye· 
~-1 it · Orta Anadoludaki 

'-._~ıt. :nuıurkeo yüzlerinde 
t ~lıh Bu geniı ovaları na
~" "et, buralarda daha çok 
l~ 111Qa 1 k d" , lob n ça ııaca ... ,, ı· 

•reızlıldarını gizliye· 

)"ıi.a' Kiizeı göreğini hıuarla. 
"tQ il • 

''ınç duyarlur, Orta 
~ ltlıeı ltıradenize inerken . "'ıf tabiata zevkle •narlar. 
~G iti ~t-ıicilerin bütün yurd 

ltıı11 dllYgulannı çerçevele· 
ta.:..ı."''-r.t. e&ildir, ancak onlar· 
ı ~lllt: l doğacak toplu bir 
~le do;•rddaılar memleket 

g,11• •atakça, yurdun her 
'-1arı 1t haglanıyorlar . Bu 

; l,td 0 
ar doygularmı in-

h ., '~._.1 ''.'gilerini artırıyor. 
~~de11 :;ıe ilgileniyorlar , 

; bô "en duyuyorlar • 
~ ltotlt,

11 
Yle gezici biletleri 

' lllaQlliir bütün bu fayda 
l\ı..~· • Bunun yolcu sa
\o ,,_n, b" 

.ı et .... ~ ır çok ekonomik 
\ı.ı... • '"Çetı . 
.._~ ltteti .:• heeaplamııtır. 
~ ")ıe Ilı rakamlariyle ar• 
~il lt~~ı. ölçebiliriz, ancak 
t (' ~'" L.1

1~rel faydalarım öl
~- "" o rıın· . 
"it .. ,ltlıe •zın yapacağı gö-

,k~~'lltu d~) ·· Biz bu sayfa· 
~""1 İ)i l!ıü~ü saptarken alı· 
~ 811 g(S 
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Qocundan bir ölçü 

ı~:"i t,~~- ölçüıUnün ilcri
)oruı_ 1~lere hız verece-
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Gecen Temmuz ayında şehrimize 
• 

286439 liralık girete karşılık şehri-
mizden 516408 liralık çıkat olmuştur 

Tecim ve endüstri odası tara· 
fından geçen temmuz ayı içinde 
şehrimize yıpılan giret ve . 
şehrimizden yıpılan çıkat miktarı ı 
şu suretle saptanmııtır: 

Giret miktarı: 

9811 lira dtğerinde 13626 ki
lo tarım alttle1 i ve makine, 19095 
lira değerinde 53640 kilo brnzin, 
10216 lira dt"ğerinde 364850 kilo 
çimento, 285 lira değerinde 1078 
kilo gaz yağı, 38984 lira değerin
de 55692 ~ilo burdavat, 5189 lira 
değerinde 4717 kilo kahve, 1916 
lira değerinde 1277 kilo kösele, 
53570 lira değerinde 2810 kilo 
yerli mensucat, 50699 lira dt-ğe
rinde 9791 kilo ecnebi mensucat, 
5984° lira değerinde 8548 kilo 
makine parçası, 1892 lira değe
rinde 7007 kilo makine yağı, 
46925 lira değerinde 146642 kilo 
ıeker, 16506 lira deierinde 
159397 kilo ve Hire ki 261072 
lira değerinde 829075 kilodur. 

Buna e11aslı giret dt§ıada ka
lın uf ak giret miktarı dı eklene
cek olnrH 329994 lira değerinde 
1,276,406 kilodur. 

Burıd1n giretten çıkat olup 
indirilmesi lizımgelen tüm ye
kun 43555 lira indiriliue 286439 
liralık giret olmuıtur. 

9.34 yılı temmuz ayında ise 
259613 liralık giret olmuıtu. 

935 yılı haziran ayında iıe 
giret miktarı 274476 lira idi. 

Buna göre temmuz ayında ha· 
ziran ayına göre 11963 liralık 

bir fazlalık vardır. 

Çzlwt miktarı : 
26470 lira değerinde 60922 

kilo pamuk. , 1412 lira değerin
de 64190 kilo çiğid, 591 lira de
ğeriode 2112 kilo c;iğid ya~ı , 
6631 lira değerinde 254069 kilo 
arpa . 54284 lira dtğerinde 173-
9889 kilo buğday , 6783 lira de 
ğe rinde 251220 kilo yulaf, 342-
34 Jira değerinde 438907 kilo 
un' 137099 lira değerinde 150 
410 kilo iplik, 124445 lira de· 
ğerinde 107651 kilo bez , 20569 
lira değerinde 45127 kilo yün , 
3369 lira değerinde 875 kilo 
bağırsak ki 415887 lira drğerınde 
3115372 kiloluk çıkat olmuştur. 

Buna esaslı çıkat dııında ka
lan ufak çıka tutarı olan 56966 
lira değerinde 361840 kiloluk 
çıkat da eklenecek o)urıa 472· 
853 lira değerinde 3477212 ki 
lodur . 

Yine bu rakama giretten çı
kat olup eklenmesi lizım:gelen 

43555 rakamı da eklenirse 516408 
liralık çıkat olmuştur . 

934 Yıh temmuz ay111da ise 
276352 liralık çıkat olmuştu . 

935 Yılı hazir1n ayında if.ıe 
çıkat miktarı 579886 lira idi. 

Buna göre 935 yılı temmuz 
ayında haziran ayına göre çıkat 
miktarenda 63478 liralık bir ek 
siklik vardır . 

Şu yukarıdaki rakamlardan 
da anlıtılacajı üzere geçen tem · 
muz ayı içinde 229969 liralık çı
kat olmuıtur . 

Bir ltalyan gazetesi 

''Cenevre, gevezeliğinde devam ede 
dursun araya girmeler, ancak işi 

karıştırır. duruma biz hakimiz,,diyor. 
---~----------•·..-ı------~---

Roma : 9 (A A) - Gornale 
ditalla gazetesi basın ve propa
ğanda bakanlığının 9 sayılı bildi
riğinden bıbsederken duçenin 
doğu Afrilc111 için alenmasını 
emrettiği süel tedbirlerin ihtiyaç· 
lara uyğun olarak düzenle ve sıkı 
bir surette tatbik edildiğini yazı · 
yor. geae ayni gazete diyor ki: 

Cenevre gevtzeliğe ve tehdide 1 
istediği kadar devam etsin. Bliyiik ı 
imperatorluklann getirdikleri mi
salları dünya tarafından silemiye· 
cektir. Bu işte biricik hakim fa
ıist hükumetidir. Atışmalu ( mü
nakaşalar) ve arya girmela, aa
cak karışıklığa sebeb olabilir. 

llu gazete son günlerde alınan 
tedbirler sonucu oiank doğu Af
rilcaya gönderilmek üzere ordudan 
7 fırka ile siyah gömleklilerden 

6 fırkanm ıef er her tdildiğioi ve 
ayni zemanda giden kıtalarm ye 
rini tutmak llzere bir o kadar yeni 
fırka ıe~kil edildijini ili ve eyle
melctedir. 

Giornale ditalla ıoo seferber-
likte en g6ze çarpan hadisenin ıilab 

ğunu , bunun ise hükumet rejimi 
ile ulus arasmda ki tam kaynat· 
manın bir belegesi olduğunu kay
detmektedir. 

Vaşinj'ton : 9 ~tA.A) r - Dıı 
bakanlığı Aamerikaoın resmi mil
me11ili ııfatiyle İtalyan -Hıbeı ao
latmazlığını görüşmek üzere Ro
maya bir amerikan diplomıtmın 
gönderildiğine dair olan habuleri 
yalanlamaktadır. 

Romı: 9 (A.A) - Bir yabao
cı İfllihbarat ajansı son günleTde 
bir haber yaymııtır. Bu haberde, 
İnsbrukda yayılan şıyialaaa göre, 
hir çok İtalyan asker kaçaklarının 
her glin Tirole gelme"-te olduk 
lan ve bunlardan ikisinin sınırı 
geçmiye teşebbüd · ederken telef 
olmuş olduju bildirilmektedir. 

Bu haber aılı esaatın iridir. 

lsviçreden çıkarılan 
yabancllar 

~.J.~"dd: .. !llhi, Davud ve 
~,~,.._~hır, Temim Ya-

'- il~ "t~ıni adlarında 
tfltin, ıonına kafilesi 

bıreket etmi§- l 
altına alınan son yeai fırkalardan 
birinin malul gönüllülerden •~ 
ıon barbte vurulmuı olan eıki 

muharipleıdeo mürtkkeb oldu 

Bt:rne : 9 (A.A> - federal 
mrclıs İsviçre ile ltalyan arasın
daki eyi münaaebetleri bozarak 
harekatta bulunmuı olan bir A
vusturyalı ile bet İtalyan ve iki 
Fraasızıa fayiçre topujıodın 
çıkarılmasına karar vermiştir. 

Yoksul çocukları gey
dirmek için güzel 

bir yol - --
İzmir Cumuriyet Halk par

tisi esnaf ve iıçHer birlişler bü
roıu, çok esaslı bir surette ha
zırlanmıı olan Blğlık ve soy· 
sal yardım programını tatbik• 
başlamııtır . 

Büro,, ıon bir iki ay içinde 
bir çok hastalara baktırmış, has
taların, evlerine kadar doktor 
göodetmif, doğumlarda ebeler 
bulundurmu,, eıya ve para yar
dımı iyapmıştır • Bazı üyelerini 

kaplıcalara ve Yamanlar kampında 
istirahat ve tedaviye tabi tut
muıtur . 

Sevinerek duyduğumuza göre, 
birlikler bürosu, dokuz eyliil 
bayramında soysal yardımlarınm 
yeni ve yüksek bir eseri ile gö 
rüoecr:ktir · B'üro, fakir yavru· 
lardan lemım beıyüıünü bıştan 
aşağı giydirerek memleketin düş
kün ailelerinin çocuklarını se
viadirmeğe ve bu yavruları bü
yük bir gurup halinde ihtifa
le iştirak ettirmeğe karar ver
miştir . Bunun içia de bazır
hğa, haşlamıştır . Fakat bu yav
ruların ana veya babılarının 
esnaf ve iıçi birliklerinden bi· 
rine k•yıtlı olmaları lazımdır • 

Bu karar bütOn birlik üyele
ri aras.nda derin bir sevinç ve 
taha11us uyand1rmııtır . İnsanlık, 
mllsbet if, ıoyıal ve toplu yardım 
böyle olur . Bu güzel hareketi 
bi_., de takdir ederiz , 

-Anadolu-

Ü/kemizde 
Elektrikleşme işleri --
Ekonomi bakanının Ruıza ge-

zisinden dönüıüaO müteakip mem
leketfo elektriklenme plinının 
hemen tdtbikine geçilectği anla· 
şılıyor • 

Hazırlanmakta olan yeni bir 
kanun liyıhuına göre bir sene 
içinde yeoidt:n el~ktrik fabrika-
11 kurulmayacaktır . Memleke· 
tin muhtelif yerlerinde su cer
yanlarıodan istifade edilerek ku· 
rulacak büyük elektrik santral
ları mrmleketin elektrik ihtiyacı
nı en az imaırafla temin ede
cektir . Büyük plan tatbik 'ıa · 
hasına çıkarılacağından yeni fab
rikalar kurulm111 lüzumıuz ye
re para harcanm1Sı oeklinde te 
likki edilmektedir . 

-- Havalarımız ıl 
Düşman uçaklarmm tehdidi al

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ON iKİNCi YIL - SAYI 3298 

ilgisizliğin Kurbanı 
Beş yaşındaki bir yavru, mangaldaki 

ateşle tutuşarak yandı ve öldü .. ......... ___ _ 
Yavrusuna bir kedi eniği kadar ihtimam göster
miyen ana ve babalar mutlaka cezalandarılmah 

Ôtcy giln şehrimizde yürekler 
ıızlatıcı bir vak'a olmuş ve bir 
yavru dikkatıizlik sonu olarak e· 
tekleri tutuşmak suretiyle yanmış 
ve birkaç ıaat t.!onra büyük acılar 
içinde ölmüştür. Bu vak'a hak 
kında zabıtadan aldığımız bilgiyi 
aıağıya yazıyoruz: 

Gezerek satıcılık yapmakta 
olan Osman adında birisi beş ya
tındaki kızı Necliyı ziyaret et· 
mele üzere büyük aaneıinin Na
caran uramındaki evine gönder
miştir. Kadın çocuğa çay , pişir · 
mek üzere içerisi ateş dolu men
ğaiın iizerine çaydanlığı koymuş 
ve kendisi de işleriyle uğraşmak 
üzere evin üst katına çıkmıştır. 

Bu sırada çocuk, mangala ya-

naşmış ve çaydanlığı alacağı es
nada entarisinin etekleri tutuş

muş ve yanmağa başlamışhr. 
Çocuğun bağırması üzerine 

yetişilmiş ve çoruk vücudunun 
bir çok yerlerinden önemli bir 
surette yandığı baldo elbisesi ıöo
dürülmüştür . 

Tedavi altına alının zavallı 
yavrucak ötey gece yaraların 
tesiriyle ölmüştür. 

Tı1r le Sözii - Bu yürek ıız
latıcı hadise, hiç şüphesiz, çocu
ğu korumakla ödevli bulunan bü
yüklerin apaçık ilgisizliğinden 
ileri gelmiştir. 

Daha gt.çen gün Bürücekte de 
beş yaşında bir yavrunun böyle bir 
- Gerisi ılçüncii sayfada -

-------------------------------------.-.---------------
Banş kuran bir 

Türkiye yeni bir ehemmiyet 
ikti11p etmektedir • 

O , Balkan Devletleri araımda 
barış kuran bir varlık olmuştur . 
Bu , timdiye kadar cenkcu olarak 
tanınmış bir millet için , y~pycni 
bir tecrObedir . Türk'ün, kırm1zı 
fesli, uzuo , torbamsı pantolonlu 
ve çok defalar , kuşağındı korku 
telkin eden bir ııra kamalarla ya
pılan aaanevi reıminın yerine şim· 
di yepyeni ve bambaşka bir re· 
ıim yapmak ,icabediyor : Bu re· 
simde , garp elbiıelerini giyin
mi§ bir bilgili zatı , beyneımilel 
müşkllllerin mnahedelıer ve müıa· 
it anlaşmalar vastasile halini araı 
tırmak üzere oturduğu yeıil masa 
etrafmda çalışırken görüyoruz . 

Kamil Atatürk'üo kurduğu re 
jim , bundan on iki yıl önce bir 
ibtilil ile doğmuş , müteakiben 
sulh ve ılikun inkişaf ede ede , 
bu gün artık bir yapıcı . ve kuru· 
cu bir devreye girmiş bulunuyor. 
Yunanlıları memleketten dışarı 
attıktan ve Türkiyeyi ihtilal dev· 
Jetlerinin kontrolünden kurtar
dıktan :sonra Kımal Atatürk'ün 
Cumuriyeti ilin edişine garp me· 

deaiyeti izhan hayret etti . ve , 
iılam aleminin bir çok ilgilenle· 
ri de nefretlerini gizlemediler . 

Gızi , ( Muzaffer Asker de-

Yazan: 1. H. Valton 
mele ) daha yeni isimle , AtıAtürk 
( Türklerin At111 demek ) sultanı 
ve aileaini memleketten koY· 
du ; hilafet makamını kaldırdı ve 
o tarihtenberi Türkiyede bir o
tokrat gibi büküm sürmekte . An
laşıld ığına göre temayüJleriode 
demokratik müeesseeelere kırp 
bir krcih varda ; fakat Tiirki
yeoin henüz bir ıekil bir idare
ye hazır olduğuna inanmamakta, 
binaenaleyh kararlarına muhale
fet yapmaksızın kanuniyet veren 
Ankaradaki Büyük Millet Mecli
sinin tasvibile Gazi bir diktatör 
miıillü idare tder . 

1923 den evvel Ankara he
men orta asırlaada uyuklayor gi
bi idi : Tam bir Asya köyü . So· 
kakları hemen yok gibi idi . Adı 
biç bir hususi alika uyandırmaz
dı ve aocak yünü ve kedileri yö 
zünden tanılırdı . 

On iki yılda , sihir elolu bir 
df'ğişm~ yer aldı . Garp mede 
niyetinin ec modern çizgilerile 
bir hizada olarak ve muayyen bir 
tehir planı dahilinde , Ankarada 
geniş cıddeler , parklar , heykel
ler meydana çıktı . Türk mavi · 
ııile süslenmiş olan beyaz sıvalı 
binaler Ankaranıo heybetli baıı

nı bir defa daha bezetmiı olu· 
Gerisi lldncl saya( da 
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Barış kuran bir varlık 
- Birinci sayfadan artan -

yor . Ankara , hakikaten çöl or
tuıoda mükemmel bir vahadır . 

Y aloız ıcbrin kendisi değiş
mİf değildır . Kıımal Atatürk , 
geçmişin bir devreye kadar keyf· 

ci Türklerini çolışmaya ve iş ada · 
mı olmıya alışhrmıştır . Harem -
!er ev ocağı balıne munkalip ol 
muştur . İyi geyinmiş .rkekler veı 
kadınlar artık sokakta beraber 
geziyorlar ; biılilı.te dans ediyor 
!ar ve oyunlar oynuyorlar. İktisat 
ve terbiye terakkıyaıı dığer iler· 
lemelerle bir adım atıyor . l\lün
keşif bir demiryolu sistemi mem
leketin mühim şehirl e rini birbir· 
!erile bağlamaktadır . Türk ban
kaları küçiik şehirlerde ve köy 
!erde şubeler açmışlardır • 

Okuyup yuma bir moda ha 
Iioi almıştır . 

Halkıo yalnız ufak bir kısımı 
tarafından anlaşılabilen eski ara J 

harfleri ortadan kaldırılmıştır . 
Latin meobalarıodan tedaıik olu
nan yeni Türk barfleri onların 

yerine getirilmiştir . Arnp ve Fa 
risi kelimeler a r tık istimal edil 
memektedir . 

Belki ,.Tfükiyenio yakın ta 
ribinio hariçte layıkı vcçhile ta
oılmamasınıo büyük bir derecede 
mesuliyeli , Türkiyenin kendisine 
aittir. Bıı genç millet , daha pro 
paganda 'anatını ve kendisini ta
aıtmı metodunu öğrenecektir . 
Diğer taraftan Tfirkiye şimdiye 

kadar kendi dahili vaziyetine 
çeki düzen vermekle meşgul idi . 
Ancak şimdi hariçte ııyaodırdığı 

tesirlerle alakadar olabilecektir . 

Fakat kısa bir zamanda , sulh 
yolunda sarf eylediği gayeci ve 
mesaisi için dünyaca takdir edılt
ceğini beklemektedir . 

Tüıkiye Hariciye Vekili, Tev· 
fik Rüştü Aras , bugün "Şukın 
Briand ,, i adde çağnlıyor . Ao· 
icara ise , cenubu garbi Avrupa 
nın bir nevi Cenevresi halini al 
dı • Komşu devletlerin nazırları 

Türkiycnin yeni meıkezini ziya
ret etmi~lerclir . 

Ve hemen umumiyetle , bu 
ziyaretler dostluk ve ademi teca· 
vllz muahede ve misaklarıle neli 
celeomiştır . Binnctice , Türkiye 
milletler ailesi içinde kendisirı e, 
bir mevki temin edehilmişlir , 
Hemen heme .. tam bir ebemmi
yetsizlıkteo yüksek p•restiş sabi · 
bi bir devlet haline ıakişaf ede· 
bilmiştir . 

Almanyanın umumi barpteLd 
mlitttfıkleriuden Milletler Cemi 
yeti konseyine seçilen ilk devlet 
Türkiye olmuttur . 

Tevfik Rüştü Aras , geçenler
de Cemiyet konseyinin reisi idi. 
Bu şeref , " Saar ,, plcbissiti do · 
layısile verilen mühim kararın 
zamanına tesadüf etmiş olmakla 
bir kat daba artmıştır . Tür kiye
nio haiz olduğu mühim cografi 
vaziyet iakilaptan beri bu devle 
tin takip etıiğı huici sulh siyase· 
tinin ehemmiyetini birinci dere 
ceye çıkarıyor . 

Bu harici siyasetteki bariz po· 
litikası cenubu garbi Avrupada 
sulhu muhafaza ile kalmıyor , 
ayni zamanda, As;alı komşu dev 
letleriu emnıyetinde mühim bir 
uosur rolünü oynuyor . 

Türkiyeoin Sovyetlerle müna 
aebeti gayet dostanedir Daha 
on sekiz ay evvel Sovyct Rus Har 
biye Nazırı Voroşilofun riyaseti 
altında bir Rus heyetinin Türki
yeyi ziyareti bu dostluk bağını 

yeniden kuvvetlendirmiştir . Tür· 
kiyenin hayati, tehlikeli günlerini 
ya§arkeıı , ona yardımcı rlini uza
tan ilk devlet Sovyet Rusya ol 
muştur . Bugün ise Rusya Türki 

yenin eo çok hürmet tttiği en çok 
sevdiği dostlaıından biridir ve 

• 

Ankarayı ziyaret eden ecnebi he· 
yetleri aras ı nda eo çok ani ve ıü
rekli tezahüratı ayandırao gene 
Sovyel heyeti olmuştur . Bu dost 
cı müaasebetlerdir ki , Türkiye· 
nin dalıiliodeki kalkmına ve kur· 
ma faaliy etine olanca hıziyle de
vamını mümkün kılmakta birinci 

1 
amil olmuşlardır . 

Şsrk budunda bir dost nöbet
çinin bulunduğunu bilen Türkiye, 
rahat rahat bütün enerjisini da
hilde imar faalıyetine doğru sev 
kedebilmiştir . 

Bir çok muabedderie birbirine 
bağlanmış olan Türkiye ve Sov
yet Rusya , Karadenize hakimdir
ler . 

Bundan daha mühimmi , on
ların hakikati haldr, boğazlara da 
hi hakim olmasıdır. Her iki mem· 
leket boğazların bugünkü " Sta
tusko ,,! sunda tadilat temin 
etmeğe niyetlid ir. Fakat Türkiye, 
Sovyet Busyanıo israrıoa rağmen, 
Sulh ve ter ki teslibat m enfaatle
ıine zarar ika etm•m•k için ciddiğ 
bir aurdte 1922 tarihli boğazlar 
mukavclenamesinin yeııiden göz
den geçirilmesini ağır basarak 
ileri sürmekt•n şimdiye kadar 
imtina eylemiştir . 

Tbe Christin Scieoce Monitor 
namına yopılan bir mülakatta , 
Tevfip Rüştü Aras , Türkiyenin, 
boğazlar meselesine müteallık 

istrğini sırasız bir zam•nda ileri 
sürmemesinin es babı , memleke
tinin terkiteslibat yolunda yapılan 
gayretlerin iyi netice Vl!rmesioi 
tehlikeye koymak istemediğin
deodir , demiştir . Bilahare Tevfik 
Rüıtü Aras , Türkiyetin bugün
kü ıartlar içinde boğazların ser· 
beslisini lemin elmt:k hususunda 
ki mesuliyetini hiç bir zaman ye
rine getiremiyeceğini söylemiştir. 

Devam ederek , Türk donan
ması keodisiııe emredilecek olur· 
sa , belki boğazları kapatabilir , 
fakat sahilden mukavemet olma -
dıkca , biç bir donanma , boğaz 
!arın açık tutulmasını temin ede· 
mez . Terkiteılihat konferansının 
muvaffakiyelioiıı artık Türkiyeniu 
kendi meselesini serdetmeııle 
müteessir olmıyacağı düşünüle

cek olursa , Türkiyenio , bir bo 
ğazlar meselesi etrafında , biigüu. 
kü vaziyetinin ne vakıta kadar 
muhafaza ed t cektir , şimdıdeu 
tayin etmek. gayri kabildir . 

Diğer taraftan Türkiyeye ken· 
dini müdafaa mülahazasından 
başka bir maksat izale etmek 
yanlış olur . 

Türkiye kendiliğinden Balkan 
devletleri arasında barışın temi
nine uğraşmış bir devlet halini 
almıştır . 

Sonra biç bir ~omşu devletin 
arazisi fizerinde emel beslememek· 

tedir. Türkiy.ııin yegane gayesi, 
Türkiye dahilinde ve etrafında 

s~lbu tem e lleştirmektir. 

Türkiye , İtalyanların Aoado
luoun cenup sahillerine ayuk bas· 
mak istediklerine dair çok söyle
nen sözlere fazla kıymet verme· 
mektedir . 

l\famalıb , Ttir kiye bu havali· 
de lazımgelen tahkimatı yapmış· 
tır . 

Her ne kAdar İtalyaya karşı 
bir şüpbe ':'arsa da, Türklerin 
kcndıleri bile hunu muhik bul· 
mık için sarih bir sebep bulma 
maktadırlar . 

ltalya Tür kiye ye 15,000,000 
dolar yüksekliğinde bir borç vere· 
cekli İtalyanın sözünü tu -
tamıması llzerine , iki memleket 
arasındaki ticaret te bir derece 
tenezzül elti. Ve ltalyan işyarları 
artık burada fazla hususi rağbet 

göremem,ktedir . 
Türk - Yunan Paktının aleti, 

Tllrk öSzft 
- - = 

Mardin füfünlernden ı 

püro yapılacak. · l: __ Ş_e_b_i_rD_a_y_a_k_l_a_r_ı __ 
1 Alışmış alınlar için zevkli 

oları sigaralar içincle hemen en 
iyisi yaprak sigarasıdır . 

Düoya yüzünde öyle yrrler 
vardır ki, bu çeşid siğara yapan 
tütllnlerinden ötürü ün almışlar· 

Şarbon hastalığı 

8ir debbağ bu hasta
lıga tutuldu. 

Mücevherat hırsızı 

Ayran istasyonunda po
lisimizin eline düştü 

dır. İ 
Havana pürolis gibi .. Debbağ eHnafındao smail oğ· Geçmişi bozuklardan Maraşlı 
Yıırdumuzdı yapılan sınaçlar lu Alinin Şarbon hastalığına tutul Hiisamettin adında birisi trenle 

da (tecrübelerde) kalitesi (nevi) duğu kendisini muayene eden ser F .vzi paşıdan gelirken ayni tren· 
best Doktorlardan Muzaffer tara yüks·k siğara yapmak mümkün de h•şka bir kompartimanda se· 

olamayordu . fıadaıı Sıbhat dayresir.e bildiri!- yabat etmekte olan bir sübayımı· 
Y •pılıyordu , fakat asınomal miş ve keyfiyetten Haylar dayre zın eşine ait ve içerisinde llçyüz 

(fevk.liide) şeyler değil4i . sine de haber verilmiştir. lira kıymetinde mücevherat ba-
Dün aldığımız Ma11linde çıkan Baytar dayresince bunun ka- lunan çantayı çalmıştır . 

-Ulus •'si- ukactaşımızda oku- çak ti .l'enilmesinden ilcrifgeldi- Bı. çalma vakası trendeki 
doğumuz bir yazı bize sevinç ver- ğine hüküm verilmekte ve bu yön· .ubıh işyarına bildirilmiş ve Hü· 
di . Mardin tütünlerinin yaprak den incelemeler yapılmaktadır. sameltin Ayran istasyonunda ine· 

sig~r~sı yepm.ağa elverişli oldugu Kıyan Efe Hüseyin ceği bir sırada yakalanmıı ve çal· 
belırtılmekt,dır . 1 , dığı 'mücevherat alınarak sübayı 

Ulııs sesi ıöyle yazmaktadır: kahraman jandarmamız mıza verilmiştir. 
"Plaber aldığımıza göre Mardin- Hüsamettio Osmaniye istasyo· 
de yetışen tütiinlerimiz püro si· tarafından öldürüldü ounda indirilmiş ve adliyeye teı-
gara imaline çok elverişli olduğu !im edilmiştir . 

Bundan sekiz ay önce Feke 
yapılan tecrübelerden ıınlaşılmış· Mülkiye ispekteri 
tır . 

Yurda yabancı !iltünlerin gir· 
mesiuin önüne geçmek için tedbir 
almakta olan trkitler (inhisarlar) 
yönetimi ilimizde tütün ekimine 
önem vermeğe baelamıştır,, 

Ekonomik durumumuza bir 
yeni şey daha ekliyen bu haberi 
kıvançla okurlarımıza sunarız . 

Yabancı gezmen 
çekmek için 

İsviçre gazetelerinde okundu 
ğuna göre , Fransız hükumeti yıi 
baocı gezmenlerin memleketleri· 
ne gelmelerini kolaylaştırmak için 
yeni tedbirler almayı düşünmek
tedir . 

Geçenlerde gazeticilerin bir 
toplantısına gelmiş olan bayındır
lık bakanı Loran Enok, kambi-~ 
yonun korunması için hükume 
te tedbirler almak yetkisi veril 
dikten sonra , bir mt!mleketiu ö
deme plaoçosunda çok önemli bir 
yabancı gezmenlerin getirtilmesi 
işinde de esulı dtğişiıılikler ya· 
pılucağı .. ı söylemiştir . 

Bakanın si:iylediğine görel, 
genel bır yabancı g•zmeoler ko 
miserliği ve bu işlerle nğr•ş•cak 
olan ayrı bir merkez kurnlacak 
tır . 

Höylelikle bayındırlık bakon
lıŞı bütüa yabancı gezm enler için 
eline almış olacaktır . 

Gtıııel komiserlik ileride bu 
işio siyasasına , merkezde propa· 
ğanda işlerine bakacaktır · 

Avrupaıııo bu köşesinde yeni bir 
yer küşadetti. Ve bu Balkan An 
tantinio tem• !ini teşkil etti . 

Türkiye, Yugoslavya , Yuna· 
oistan ve Romany• sağlam hır 
anlaşmaya vardılar . 

Bu ise, Yunan ibıilali devam 
etmekte ikrn muhakkak &urette 
yaptırılıscak olan bir harbin, ö 
nüoe geçmiştir . 

On sen1ı önce , Tür kiye ile 
Yunanistan arnsıoda bir dostlu 
ğun sözü geçse , bu bile gülünç 
olmaya kafiydi . 

Fakat lıugiin , aralarındaki 
dııstuluk bir hakikattır . Üstelik 
her iki taraf samimidir , Eski kin 
hakikaten ve tamamen gömül
müştür . 

Büıün doıtluklardao Türle -
Yuna , dtıstluğu en fazla irıL.işafa 
müsaittir • 

Bulgaristaola olan müoasebet 
iyidir , fakat mükrmruel olmak· 
tan çok uzaktır . 

Daha geııiş bir Balkan Lirli· 
ğinin sühuletle tahakkukuna ma
ni olan ve üzerinde se11edlen•n 
toş , işte burası , Aıadııki gergin
lik , Ankara Bulgar Elçisinin ye 
ni bir beyanatile izale edilmiş 
denilebilir . 

Elçi , BulgHistaııın Neuilly 

ilçemizin Cendo köyünde muh-
tar ile bir "üyeyi öldürerek kaç 
moğa muvaffak ol•n Efe Hüse
yin , jandarmamız tarafından ya· 
pılan çok sıkı takibat sonunda~ 
köJün yaylasında sıkıştırılmış ve 
müsademede ölü olarak ele g•çi· 
ıilmiştir . Bu miisaJemede kah. 
raman jandarmalarımıza hamd 
olsun bir şey olmamıştır . 

Bir ay içinde 
Doksan dokuz zabıta 

vakası oldu 

Geç<n Ttmmuz ayı içiode şeb· 
rimizle buna bağlı kamun ve köy· 
lerde sopa ve taş),. 85 , bıçakla 
8 ve silahla bir yaralama , 1 öl
dürme , 1 araba altında kalarak 
ölüm , 2 kız kirletme ve 2 çocuk 
kirletme ki 99 z.ıbıta vakesı ol 
duğu aaptanmı§tır . 

Kanarada ne kadar 
hayvan kesildi ? 

Geçen Temmuz ayı içiode 
Kanarada 2952 erkek ve 144 diıi 
koyun , 187 erk~k ve 7 dişi keçi, 
104 inek , 27 öküz , 52 dana , 5 
maada ve 6 malak ki 3472 hayvan 
kesilmiştir . 

Komiser Fikri 

Adli kısım başkanı birinci 
komiser Fikri bir haftalık izınle 
bugünkü ek8~eale İstanbula gi· 
decrktir . 

muabed•sinin askeri kısımlarını 
denoose eimeye niyet beslediğini 
söy!.miştir . 

Bu imkan sen zamanlarda bir 
tehlıke telakki ediliyordu • Zıra 
Almanyaoın misali önde vardı . 
Fakat Bulgar Elçisinin Sözleri 
Anlı.arada iyi bir tesir yapmaktan 
geri kalmamış<ır . 

Bulgaristan , bir çok devltt· 
!erin mutaassıtlığına rağmen , 
kendi tecrit siyasetinde musır ka
lıyor . Taki istekleri yerine gelin 
ciye kadar , Bulgaristan Balkan 
Antanııoa girmiyecektir . 

Resmi Bulgaristan bala Ada· 
lar denizinde bir mahreç iatemelı.. 
te devam ediyor . 

Gayrı reımi Bulgaristsn iıe, 
Trakyadr toprak tedaıik edece
ğine dair ümitler beslemektedir. 
Hu meselelerde Türkiye ve Yu 
oanistan çok alakadardırlar . Hiç 
bi risi , Bulgaristana bir iktisat 
limanııııo temininden başkasına 
r•ZI değiller . Bulgaristanın Ada· 
lar deuizine inruesi hususunda 
Türkiye çok hassastır. Bulgarla· 
rın kuvvetle limanıo kendilerine 
temin teşebbüsü karşısında, on
lara manı o'mak içın , TUr
lı.iye derhal harbe girmeğe hezır 

dır • 

Mülkiye iıpekterleriodeo Ce
mil Bedri ıebrimize gelmiıtir . 

Mutemed Kaşifin 
duruşması 

Zimmet ve ihtilastan &uçlu 
ve mevkuf Tohum İslah istasyonu 

mutemedi Kaşif'in duruşmaıına 

düo öğleden önce Ağır cez. bak 
yerinde devam olunmuş, bazı şa· 
bitler dinlenmiş ve duruşma baı 
ka bir güne bırakılmıştır . 

Köpek leşleri 
Uray temizlik iıleri amelele 

ri tarafıodao çarşı ve uramlar 
arasında dolaşıoakta olan serseri 
köpeklerin öldürülmesine önemle 
devam olunmaktadır . 

Fakat ; bu köpeklerin öldü. 
ı üldükteo sonra bu sıı-ak gün 
lerde saatlerce bırakıldığı ve bu 
yüzden fena kokulardan halkın 

rahatsız olduklarıodao şikayet 

edilmektedir . 
Temizlik i§leıi Direktörü 

Feridio buna da meydan verme 
mesioi bekleriz . 

Deli Fato gene geldi 
Deli Fato diye anılan meşhur dilen· 
ci tanımıyao kadını Adanamızda he 

men hemen kimse kalmamışlir . 
Bu kadın lnüoüze çıkar , dükkaa 
ve mağazanıza girer , boynunu; 
za yapı§ır ve sizd'en para kopar 
mağa çal ı şır ve verilmerince de 
eo fena küfürleri savurmakta ge 
cikmez . 

Epeyi müddettenberi oıta<lan 
yiten bu drli Fotonun dün çarşı· 
da yine bu suretle dolaşarak hal 
kı ıabatsız ettiği görülmüş ve po
lis tarafından yakalaomı§tır . 

Bu kadın ile bunu dilendir 
meğe t•şvik eden akrabaları hak
kında incelemeler yapılmakta· 

dir . 

Prtronayı yaralamış? 

Balıırsındı aramında oturan 
kebapcı Şaban ve arkadaşı İshak , 
Taşçıkaoda para vermek meselesi 
yüzünden sermayelerle kavgay• 
tutuşmu§lardır . 

Bu dil kavguı sonunda Şaban 
bıçağını çekerek patrona Helime 
ile kendilerini ayırmak isteyen 

arkadaşı İsbalıı yaralamış ve keodı 
&İoi karakola götüren zabıta işya 

rına da karşı geldiğinden hak
kında kanuoi it yapılmıştır . 

Tür kiye , mükerrer defalar , 
yakın şorlr.ın yeni siyasi hadiselc
ıinde ,uzlaştırıcı mutavassıt oh· 
rak seçilmiştir . 

Ve hiç şüphe edilmemelidir 
ki , Türkiye .,akında bir formül 
bul orak , Bulgaristanı kendı tec 
rit havasından , kurtarmaya mu· 
vaffak olıcaktır . 
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Avrupa da fakirler .. 
a· •r kılıcı kabzesine ve bir fındık 
81~anını kuyruğuna kadar yutarken 

•rade kuvvetini kullanırlarmış. 
lıir 

fut: Çok defalar gazetelerde oku-

l!io,J'I' 
l'ndil ~ olduğunu i<l<lia eden ve 
~ erıne " f k ' . . . 

ıı k' a ır ,, ısmır.ı veren 
~l!ı t ıınseler, harikulııde bir ta

ecr"b il; U eler yaparlar. 

11.:eriZ.bunları göz bağcılık sayar 
~Qi•ı 6

2'. fakat onların hakikati is· 
1 rı g'b' 'ifıtıkı 1 ı Saklıyobilmeleri veya 

1 rw~rı her hangi basit bir hare· 
ijııı~ı ~iade ve keramet diye sıı. 
nilenerı ne ile kabil oluyor?Fakir 

llıı(j a<laaıların insan don farkı 
ır ? v 

'ı r~~:nada, bu gibi harikulı'lde 
~1'ilıak llıeselalere ait tetkikat 
~ llıii ta olan ve fen adamların· 

ceııı·reckep bir cemiyet vardır. 
•ai~Yet, fnkirizmia ne olduğu 

~illalte .ve esaslara bağlıyıuak 
C ıstenıektedir 
~tll' . 

'.".ıı.' v?etin reisi yüzbaşı Rudolf 
~e Yana gazetelerinden biri· 
• Çen g" lci : un bu hususta demiş· 

~'1~8~alnız Hindistanda , değil, 
ilıekte~· da fakir vardır ve ye· 

1
}g18 lr, Ruhi hadiseleri tetkik 
'll\.: Ca~aıı ceaıiyetimiz bir iki se
~~lırı~rııası ile esaslı neticelere 
~ İerin. Nazarı dikkatimizi evve!A 
l ~~ 61& 1dıı olmaktan çok uzak 
,-,ıa014ecnebt maddeler indiren 

bü 1
. celbetti. Faraza bir deve 

~ g~~k çivileri bile yuttuğu 
llıi~e ~p tnaddeler ölünceye ka'\'ar sı~.de kaldığı halde hiç 
~a ~0rınez. Köpek bahkla-

~)nj hu hal vardır. 
. il at bazı insanlarda da 

iti ~t~ t\lolar, idare kuılretini bir 
\~ı h,,

0
Plam ak sayesinde mide· 

'1 •lııı . in f ve gıda ıle alakaları 

1 hu, 0~1er indirmektedirler . 
1rı, 1nd:ları , ~~k- içen.leri bun
b~ ir•ıı 89Y.ıbılırız. Bır takım
'-lfthi e kuvv~tini daha büyük 
ı YetJ k 
hı• fınd 0 Ullanmakta, kur-
Q~"tı ık sıçanı gibi iğrenç 
, liıle Yutınakta , midelerine 

1
' kılıçlar sokmokto<lır· 

~t~ 
~~t ~ecenıiy~t.i~ize bir genç 

iri ken 1ısını " Avrupa-
~~ "diy k . •le 11 e ta dım attı . Ve 
l~t%6fllYanı hayret bir ta. 

\~Cİtli b~ı )'aptı. ilk tecrübe -
~i'ıtı~ saati yutmak oldu. 

\, ne kulağını daya-

'y 
' •tııı k 1 lia, a hın gelemezsem 
Q, aııcığıın emi ? dedi : 
•ıQl • ı la, • .. 
'~ çaıı 

t 1 trıı 1 ı 1 b oıyor •. sarı, yeşil 1 
,'~ııı •k •sına entarili köy 

t11 dilfıu ~~ Zenginlerin Dur· 

1 'kl,1 ~~ne gidiyorlardı : 
b c~laııtıı oy kahvesinin ba. 

\ ~lgın I§ • güvey ortaların-
\. ltıc- t11 D . B' , "lıl lr ,~ eşcsız . ıraz 

'ıı ~ biı •çlarınıo gölgesin
~ ı ti •of,,. .. . d b" il h,i , uzerın e ır 

•. ~ h~ı. ··Ve kadehler .. 
,, 'ı ·~ıy 

., ı 1 ~iıe 0 •du. Delikanlı-
~lı~ r •ofraya bağdatlan · 
" k,d ~ 'li ebıet d 
4,il ıeı.,1 8 

oluyor •. 80 . 

~I ~tı lıdç Çılıyordu .. Şar
ı,~tuıdıı 11 ııe de yıoık ha

lt ~·t gid. 
1ı~1~~ıİlkJ.,~.coıtu , güveyi 

1\ ''dı .~ler, bep birden 
~ •ı.ı • l a 1 
1 'tıı "' de . rı ar . Boralar. 

lj 111 ko ğırınen yolundan 
,ı,t 1' 1di PlJtu " Biranda aes· 
~ ıı, h . z k 

'i ,~ 8 tıın bir ço 
• QI , ı:;ıra 1• , • ~rıQ ?e ıyordn .. 
''~"L itlıni d .. t"" Ç ~~~Q U§ U ., a · , 

·· Buraya g~lin 

yanlar , saatin tik, taklarını mü · 
kemmel surette duydular. 

Biraz sonra adalelerini sıkmak 
suretile, saatin zencirinin halkalı 

ucunu ağzına kadar getirdi . Bu 
halkadan tutarak saati midesinden 
ve ağzından dışarı çıkardı. 

İkinci t ecrübe , saati zencirsiz 
yutmak ve gene ayni hareketle çı
karmak oldu ! 

Bundan sonra, Avrupa fakiri, 
bir çok doktor ve fen ndamı önün
de canlı bir kurbağayı yuttu, ve bu 
kurbağayı uzunca bir zaman sonra 
ağzından ve gene canlı c•larak çı

kardı. Doktorlor ve fdn adamfarı, 
bu ıecrlibede bir fevkald<lelik bul 
mııdılar, çünkü bir kurbağanın bir 
midede uzun uıü<ldet ölmemesini 
pek tabii saydılar 

Şu ciheti de söylemek ldzım

dır: Bu fakir, tecrübelerine başlı· 

yacağı sırada üst üste 36 bardak 
su içmektedir . Bu sur~tle mide
sinde 5,6 lit•e su bulundurmuş ol· 
nıaktadır. 

Bu aılam isterse bu miktar şa
rap dıı içebılir . 

Bu adam bir defa da ağzı için
de, gebe fındık sıçanları doğurt. 

muştur. 

Bundan başka uzun bir kılıcı 

ağzından td midesine kııdar sok
muştur . 

Fakire,bu yaptığı şeylere nasıl 
muvaffak olduğunu sorduğumuz 

zaman şu cevabı aldık : 

• - lrcıdeye kati suretle sahip 
ve Amir olmak ve icabında irade 
kudretini bir noktaya toplamalı: 

ile !. Hintli fakirler, iradelerine is
tedikleri zaman vd istedikleri şe
şekilde hakim olan edauılarılır. den 
bıınu tcsbit ettim ve uzun seneler 
süren bir gayretten sonra, irademe 
hakim oldum. Ben irademin kud
retile bütün sinirlerimi idare edi
yorum. Mese\A : Şu yatağı tutu
nuz, tabii bir hal ıle bulursunuz . 
Şimdi tutunuz , bir sahtiyan , bir 
kösele kadar sertleşmiştir . Dimağ
dan gelen kudrt:t bir ele tutmak 
kudretini, bir ayağa yürümek, bir 
dilo söylemek kudretin nasıl verir
se, ben de her hangi bir odaleme 
keyfime göre bir hareket ve mua
venet verebilirim. işte fakirl ik bu 
dur: Azami surette ve arzuya göre 
hAkimiyet ve iradeyi idare ede· 
bilmek ! ,. -Anadolu-_, __ _ 
erenlerin oraya erenlerin oraya .. 

Bütün köy delikanlıları neye 
uğradıklarını bilemediler. koştu

lar .. koştular .. 
Fıkat geç kalmışlardı. Dur

muş, dar tahtaköprünün başına 
gelinccı , kadınları yarıp, bir deli 
gibi irmağa bakarak !>ağırdı: 

- Leyla .. Leyla nerde? .. 
Kızlar hıçkırıklarla: 

- Durmuş ağabey., şur.;dan .. 
nah şuracıktan gtçerken.. nasıl 
oldu bilıııiyoruz, kayıverdi. Dedi
ler .. 

Durmuş o anda beyninden 
vurulmuşa döndü .. sapsarı oldu. 
Onunlı beraber bütün ortalik da 
dondu . buz kesildi. 

Bütün köy, çoluk çocuk ağla· 
dı, sızladı .. O gece bütün ocaklar 
sabaha kadar yandı .. Yedisinden 
yetmişine kadar, göz bile kirp 
madılar .. 

• 
Günler. aylar geçti. diller bep 

Leylayı andılar .. Leylayı aru !ılar .. 
Fakat şimdi ayni şırıltıların 

kefeninde sarmaşan iki kişiden 
birisi anılıyor .. Köyde Hasan'ıo 
y okluğu .Sörülmedi bile .. 

('fflrkSöztl) Sayfa : ' 

Ceyhan da 
Yaşama zorluğu var. 
Sunu gidermek gerek. --

Ceyhıında bayat çok ~önük .. 
Burada bir gün, insana yıl kadar 
gelir, yıl gibi uzar. 

Ceyhan bir tecim, bir tanın, 
bir iş yeridir. Fakat düzenle (in
tizamla) yaşıyan insanları asla 
tatmin edemez, sıkar!.. 

Kahve, kahve, berber, lokanta!: 
Şar, çarşının bir başından so

nua, içinden dışına kadar bu bi
çim, daha ziyade tenhel yatağı yer· 
lerle dolu .. Asıl acınacak nokta, 
hı.ınların içlerinin de iosenlarla 
tıklım tıklım dopdolu olmasıdır .. 

Yalnız Ceybanda avunacak tc· 
miz bir yercik var ki, o de, Uray 
bahÇl'Si. 

Akşıım 18 den 23 e kadar 
saz veyahut tiyatroya benzer bir 
ıeyler mevcut. hiç olmazsa, bu 
da bir ruh zevkini gidermekten 
uzaksa da, görünüşüyle olsun, 
bir varlık sayılabilir! .. 

Bütün halk, kendini irmak 
kıyısındaki bu şirin bahçede avu · 
tur.. Şarda, buradan başka bir 
yer göremedim. Belki de vardır .. 

Ceyhanda yaşayış darlığı sayı· 
lınc•, paraya sart yeri bulun
maz sanılır .. Fakat burada ber sa· 
at ancak para barcamakla geçer. 
Para, su gibi gider de anlaşılmaz 
bile .. 

Para yutan mevzularilao birisi 
sudur: Burada bardağı bir kuruş
tan aşağı satılmıyao bu nesne için 
gliode, perhiz edilse, on kuru§ 
harcanır .. 

Ve ıonra burada sebze hah· 
çesi denilen şeyden de eser yok· 
tur .. Ceybanın bütün sebzesi, mey
vesi Adana ve çevresinden ge
lir· Sebzeler, ateş pahasına •. Ot 
!ar ekmekten babılı satılıyor .. 

Irmağın yanıbışındaki , mil 
den kayuıaklanmış verimli top
rakları yabani otlar bürümüştür 

de buralara bir patlıcan tohumu 
olsun serpen görülmemiştir . 

Bütün bu yukarıda uydıklarım 
babalı ise de, nihayet hiç ol 
mazsa bulunan ve gelen şeyler .. 

Halbuki ev yokluğu burada 
insanı düşfüıdüreo bir kaygıdır . 

İstanbul , Ankara. Adana ; 
buı alardaki ev kiraları , çatıla

rının güzelliği' rahatlığının ölçü 
sile mütenasihdir. Fakat Ceyban
da iki odalı bir çitarme , (bu ta
biri kullanmak gerek) aylığı se· 
kiz on liradan aşağı tutulamaz . 
O da parası peşin olmak ıır

tile . 
Üç nüfuslu, bir orta halli sınıf 

gelirini göze alarak şu he .. p 
yapılabilir : 

Ayda on lira ev kirası , as
gari dörl lire içme suyu , yine 
en aşığı dört lira yıkama su· 
yu, yedi lira ölmiyecek kadar 
•kmek , bir lira gaz' iki lira kö 
mür ve odun , iki lira sebze ; 
eder otuz lira . Pekala amma, 
bunun eti, tuzu, tatlısı, giyimi , 
kuşa mı, eğlencesi nerede kalır? 

.. * 
* 

Her yazımda önem ve güzel· 
liğinden bıhsetliğim Ceybanın 

bugün boşa gitroiyecek yüzünü 
şöylece bir kaç sat•rlarla ay 
dınlatmağa çalıtırken üzüntü duy
dum doğrusu .. 

N. T. 

Merkez hastahanesi 

dahiliye mütahassısı 

Doktor Refık Vehbi Pekel geziden 
döıımii' ve bostalarını eskisi gibi 
Abidin Paşa caddesindeki mua
yene evinde kabule .başlamıttır. 

5713 

İlgisizliğin 
kurbanı 

Adana 

CİNSİ 

Borsası M ua meıleleri 
PM1UK ve 'KOZA 

Kilo Fiyatı 

En az 1 En çok 
Satılan Mikdar 

ıc. s. ıc. s. Küo - Birinci sayfadan artan -

yanma yllzündea ölümünü duy· Kapı malı pamuk ~ 

muşve ıcı ile yazmıştık. 
Çok yizık ki bizde çocuk; söz 

gelişi, bir tavuk civcivi kadar bile 
özen va korum~ya kavuşamıyor. 

Sokaklarımıza, hıenü:ı: yürüme ça· 
ğına gelmemi§ yavrular gelişigü· 
zel bırakılır. Bu çocuk, ya bir 
araba altında ezilir ölür, ya bir 
çukura düşer ölür, bunların biç 
biridi olmasa bile, öldürücü bin bir 
mikropla bulaşık süprüntü ve çir
ktfleıin arasında baıri neırolarak 
kötü bir hastalığa tutulur ve 
yine ölür. 

. 
Nüfusumuzun çoğalması için 

devlet vf'> ulusca çeşid çeşid özen 
ler , masraflar ve ibtimamlıır sarf 
ederek üzülür ve titizlenilirken 
yavrularımızı böyle kedi eniğin
den daha aıağı bir yaşayışa~ 
ve ilgisizliğe tabi tutarak onları 
öldürüyoruz. Bir çocuğun ölümü 
vakıa en önce ana ve bahasını 
ağlatır . Fakat; yarın çemiyetiıı 
belkide çok değerli bir üyesi 
olarak büyüyecek bir yavrunun 
ölümünden biç şüpbe~iz cemiyet 
de zarar görür . 

. 

Hatı • ımızda kaldığına göre 
dört yaşından aşağı çocukların 
gelişi güzel sokağa salıverilmesi 
ni uray yasak etmiş ve bunun 
icio ana ve babBya bir para ce 
zası da biçmişti - Her nedense, 
gerek ııray tenbihleri ve gerek 
se kanun bükfimlerile yas.k edi 
len bu hareketten dolayı bugü 
oıı kadar hiç bir ana 'l'e bahanın 
ceza giydiğini görmedik . Bu
günün konularına göre ana ve 
babadan önce crmiyete ait olan 
yavrularımızı besleyip büyütmek 
ödevini üzerinde taşıyan ona ve 
bıbalar;ı karşı, yine cemiyetin 
daha tiıi~ ve deha ilgili davran
masını istiyoruz . İlgisizlik yüzün· 
den ölro 1ıer yavrunun ana ve 
babasının tıpkı yolda geçen bir a 
damın ölümüne sebebiyet verm•k 
suçile cezalandırılması lazımdır. 

Ve sanıyoruz ki hugüukü ka· 
nunlarımızda böyle hükümler de 
vardır . 

Teyzesini tekmelemiş 

1 

Sııyhan uramında oturan ber· 
ber Abdullah oğlu Abit , bir kav

ga ıoouoda teyzesi Hamideyi so· 1 
pa ve tekme ile döğüp yaraladı

ğından yakalanmış ve Hamide te 
davi edılmek üzere memleket has
tanesine yatırılmıştır . 

~ıı uımıuııııııııııııı111111ıınııııuıııı11ıııı1111ıv.ıııııııuı111nıauıııııııııuıım1111uınrıını~ 
o 

i bu gece nöbetçi ; 
= ! 

~ Eczane 1 
E ~ . ~ 

1 
Kalekapısi civarınd:ı ~ 
M. Rifat eczaııesidir ~ 

K!llllllHlll111ı11ıllll:ll11~ _... n•11ııtııı.111111~1,ıuıımt ıır11tıımmuıı nııınıııı11 I 
Kiraya verilecek 

dükkanlar 
·-#-

Yeni Haldeki 22-24-29-
30-31 ve 42 numaralı dükkan
lar Hazirana kadu kiraya verilece· 
ğindeo tutmak isteyenler yukarı· 
daki numaralı dükkanlara müra-
catları ilan olunur, 5714 
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Türkiye Baş Pehlivanlığı 

Piyasa parlajtı ,. 42 
Piyasa temizi 

" lene 1 45 
Iane il 
EkepreR 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyab 

Ç 1 G ! T 
Ekspres 
lone .. 
Yerli "Yemlik,, 

1 " 
"Tob uıoluk,. 

HUBUBAT 
Buj!day Kıbrıs 1 3,20 3,35 

•• Yerli 3,12,5 3,50 

" 
Men tane 

Arpa 3,12,5 
Faeulya 
Yulaf 31,2,5 3,15 
Delicf' 
Kuş yf'mi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 

[) N -- Salih 600 ' - 52.5 ·= J:I " .J:J .. Düz kırma 
" -" .~ 

::ı- Simit " - c:: .... Cumhuriyet 600 o~ 

~~ - 525 
::ı .. 

~ ~ı lJüz kırnıa ,, 
Alfa 

" 
Liverpul Telgraflan Kambiyo ve Para 

10 / 8 / 1935 İş Bankasından alınmıştır. 
Santim Pene 

Hazır 
1 

6 48 Liret 
1 

9 69 
Rayşmark 1 97 1 inci T. V odeli 5 98 
Fraok"Fransız,, 

1 ioci K. V edeli s 
841 Sterlin "lnıı:iliz,, 623 25 

Hiot hazır 5 
1 ~: Dolar "Amerikan,, 79 -71 

Nevyork 11 Frenk "lsviçre,, 

83 5370 

Yazlık sinemada 
Bu Akşam 

Büyük ve mPşhur Fransız facia artisti ( Alcowere) oyun arkadaşı 
( Nndia-Sibirskaya) ile berabPT hir sureti fevkulddede temsil ettikleri 

ve bir babanın kızının hoyntı uğrunıl'I ae gibi büyük meşakkatlere kat
landığını musavver Aşk, his, heyecanla dolu 

( Mabkimun kızı) 
isimli en büyük Fransız filminde sanatın yüksek mertebesine ' vasıl 

olmuşlardır. Bu film lstanbulda Beyoğlu sinemalarında günlerce gös_ 

terilmiştir. 

Pek yakında : 
Kahkahalar kralı ( Milton ) en güzel eseri olan 

(Öp beni ) filminde 
5709 

1 

Çocuk esirgeme kurumu ge
nel merkezince tertip edilmekte o
lan Türkiye baş pehlivanını seçme 
güreşleri 1 ikinci Teşrinde Anka. 
rada yeni stadyomda yapılacaktw 

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

Baş pehlivanlığı kazanana önem
li para ile birlikte bir de madalya 
verilecektir . Bütün Türkiye peh
anlorı buli güreşe çağrılıdır • 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba--betinden • 
l\füesses~mizin bahçesiııe yeni · 

den i rşo edilecek olan çamaşırhane 

ı ile binaların <lohil ı ve harici sıva 
ve badanası için talibine ihale edi
leceğinden isteklilerin 14 8-935 
çarşamba giinü snnt 15 de doğum 
evine gelmeleri ü~üncii <lefa ilda 
olunur . 5695 6-8-10-12 

1 

,. 



l Türk ~özfi ) 
L 

l ___ z_;_ra_a_t_b_a_n_k_a_s_ı_il._a_n_ıa_r_ı __ ı ı, __ B_e_ı_e_d,_ı_· _Y_e __ i_I_a_n_ı_a_r_ı_-_ı 
.()atılık ev 

İstanbul Ziraat bankasından : 
Adanado Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde kil. in Ziraat ban

kasına birinci derece ve sırada ipotekli bulunan Şinasiler fııbrikası na
ınıle maruf pamuk ve n11bati yağlar sanayii Türk anonim şirketinin malı 
olan 1 numaralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullanılan çimento 
bloktan inşa edilmiş sekiz oda lı ev 

lst•nbul 6 ıncı noterliğince tastik edilmiş 9-11-931 tarih ve 15142 
numaralı ve Beyoğlu 4 üncü noterliğince tastik edilmiş 11- 2 - 933 
tarih ve 640/33 numaralı mukavelelerle pamuk ve nebati yağlar sıına
yii Türk Anonim şirketinin bankamıza olan miktarı malum borcunu 
10-4-935 tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbarnamfl üzeıine 
de tesviye dmomış olduğundan işbu borcun ihale tarih ı ne kadar yüzde 
9 faiz ve yüzde 3 komisyon, sigorta ücreti, hesııp masrafı nakli nukut, 
muamele vHgisi, avukat ücreti veseir bilumum masarifle birlikte tah
sili için bu borç mukabilinde bankamıza ipotekli olup yukarda cins ve 
sair evsafı ve müştemiJQtı yazılı Adana tapu müdürlüğünün 2-4-930 
tarih ve 87 numaralı topu senedile ş i rketin tasarrufu altında bulunan 
ve 2280 numaralı konuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf tar . fından 
8000 lira kıymet talı.tir olunan mezkur ev 1697 nıımaralı Ziraat ban·· 
kası kaı>unu hükümleri dairesinde 10-7- 935 tarıhinden itibaren bir 
buçuk oy müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat ihalesi 26-
8-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de lstanbul Ziraat ban
kasında yapılacaktır. 

Teminat akçası yüzde 7,5 tur 
Şartname Gıılatada kilin bankamızla Adanu, Mersin , Ankara ziraat 

bankaları kapılarına asılmıştır . 

satılık fabrika 
lstanbul ziraat bankasındun : 
Adana yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde bulunan ve ceman 

57915 metro murabbaı arazi üzerinda kain ve Şinasiler fabrikası na
mile maruf : 

Koza anbarı, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 3 numaralı di-
:zel motör dairesi, şifleme daimsi, çırçır dairesi, platforma 1 -2 dizel 

motörler dniresi,buhar kazanı dairesi,biderlik ,çiğit anbarı,çiğit anbarı, 
balya anbnrı, temizleme paçel ve prese dairoleri, malzem1J anbarı, zıbil 
anharı, otomobil garajı, kütlü anbarı, müberrit su deposu , müberrit 
kuyusu, tamirhaneler, çenber anbarı, tahta kurutma dairesi , yazıha
neler, 1 No. pavyon ( fen müdürü hanesi ), 2 No. pavyon ( seak me
muru hanesi ). 3 No. pavyon ( tamirat dmiri hanesi ) , 4 No. pavyon 
( ustabaşı hanesi ), amele helAsı su motörü dairesi, su deposu binala· 
rından müteşekkil içinde bulunun ve fabrikanın kuvvei muharrekesini 
teşkil eden 1-2-3 numaralı atlas markalı beheri 150 beygirlik üç 
adet dizel motörü, çırçır makineleri, şifleme makineleri , temizleme ve 
ve prese makineleri, vantiltıtörler, umumi transmisyon , kırıcı makine· 
ler, pamuk presesi, nemleme Aleti, kant11r, kütlü kırması , su dııposu , 
bühar kazanı, demirhane makineleri , marangozhane makineleri , plat 
çırçırları, plat çırcırlarının kuvvei muharrekesi , lokomobil, roller gin 
atelyesi, yedok filet edevattan ibaret ve pamuk ve nebati yağlar sana· 
yii Türk Anonim şirketinin: 

1 numrolu çırcır fabrikası 

Volospit ve motosiklet kaydı 
935 senesi Vo~ospit ve motosikletlerin kaydına başlanmıştır . Bu 

gibi vesait esbabının 20-Ağuatos-935 akşamına kadar Volospit ve 

motosiklı-tlerile birlikte belediye tahakkuk dairesine gelerek kayıtla
rını y tt ptırmaları 21-Ağustos-935 den itibaren de kontrole başlana 
caktır . 

K ontrolda kaydını yaptırmayan ve numarasız dolaşan Volospit ve 
~!otos •klet sahipleri nakti -::ııza ile cezalandırılacakları gihi Volospit ve 
Motosiklet resmi de belediye kanununun 112 inci maddesine tev{ıkan 
iki kat olarak tahsil edilrceği ilılo olunur. 5706 9-11 

Vilayet Eocümeninden • • 
Yumurtalık nahiyesinde hususi idarenin malı bulunan cins ve mev

kilerile sair evsafı aşağıda yazılı altı adet dükkAnın peşin para ile sa 
tılmasına tayin ve ilAn olunan vokıtta sürülen peylıır muhammen be
d"lden aşağı olduğu cihetle ihalesi 18 gün müddetle 27-8 935 salı 
günü saat • onu kadar uzatılmıştır. 

isteklilerin sözü geçen gün ve saatte yüzde yeni buçuk pey akçala
rile Vil~y•t encümenine müracaatları illl.n olunur.5711 
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Hududu 
Doğusu , mezarlık, ba
tıeı yol, poyrazı mezar
lık , güneyi muhasebei 
hususiye 
DoğuRu mezarlık, b1tısı 
yol, poyrazı ve güneyi 
muhasebei hususiye 
Doğusu mezarlık, ha· 
tısı yol, poyrazı ve giı· 
neyi muhasebei hususiye 
Doğusu yol, batısı mu
hasebei hususiye, poy· 
razı hükftmet binası, gü· 
neyi Derviş efendi dük
kAnı . 
Doğusu Derviş ef.,ndi, 
batısı yol poyrazı mu
hesebei hususiye, gü· 
neyi yol . 
Doğusu muhasebei hu
susiye, batısı yol, poy· 
razı hük1}met binası, gü-

neyi muhasebei hususiye 
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Gayri menkul malların Seyhan defterdarıı~ından • oeb· 

. . k" d şarkaıı 1 " açık artırma ilanı ze~cırlı mev ıın e ırlıı ~~-
air oğlu Hakkı ve Ku~unl 0~iıııale~ 

Dosya No.178 .. . 'ti' Bılll. • ıl 
Adana 1 incı' icra memurluğun- tafa garben Oırı 1 

. ·ıJi fsıııB. 
C 1 ve Gırı . ·ıh dan : Alasonyalı eme . Qırı 

cenuben lsmail oğlu ~lı v• eyıla 011 
Mehmet Ali oğlu bay Ahmet Ne· k \e 

catinin Ali kızı bayan Eminede Bılll.l ile çevrili on i. 
1 "tAıılll çe; 

-300- lira alacağınJan dolayı mevkiinde şar:ıan ~Jı J:ı~lı fs~~ 
ipotek edı'lea resesinden Ha ı v bip cell 

. 1 n Ha 1 h· . garben dere şıma e 
1 1 ) 1 

Açık artırma ile paraya çevrı- .. e 1 ııc 9,.. 
ben Kayserli Hüstu v dııt 1 

lecek gayri menkulün ne olduğu : 1. ·1 ınah ~ıo 
mut oğlu Cuma 1 1 e haıut 0~ •• 

Tapu şa. Davut ağa ga. Sisliyan Yılanlıda doğusu Ma ı-ıuıeyı• 
Ağop ce. arıcı Var\an şi. M1rsup Lütfü batısı dere poyra~ı ker ~fıb' 
kerim· si yesari Hatun iken şiıudi oğlu Ahmet kıblesi kbŞ·ı·ı ,e ~ı· 
şo. Alasoııyalı Ali paşa ga. Memiş met oğlu Ahmet ile çevri )tBO \d' 
oğlu Fevzi ve Antakyalı Arif şi, da şar . ~ıP 

1 O raenbiya mezraasın dere eıJll Giritli brahim ce. çilçi başı S· b · ·~ 
tüncü Karabet gar en 1t1'ı r. 

mania mahdut tapuca 11 şimdi 10 k' AğOP f6 
dönüm çıkan bnğ ve derununda kızı Takuhi tesle ı ğ yeri 35 

. ile çevrilı 3 dekıır ba B ...- 9
1
• 

tahtadan mamul 50 lira kıymetın- . f 23· - 'h'' 
de tahıani 1 çardak ve 1 taht ve tarlanın mülkıye 1 

be•te 1 ı 
• .. 8 t on ' 1;ır 1 • 

8 incir 3 zerdali, 8 erik, 1 darda- cuma giınu sa ğ• çı ·tı' lııı 
edilmek üzere artır~a oıııl~~ 1'. 

ğan, 1 zeytun, 1 dut ve çam ve 1.1 · Mıili " ıııo "1ı 
00 k mıştır. istek ı erın . 00s ~ıı badem ağaçlarile 1 lira ıyme- . . k mısyon ~ 
1 3 d. . resındekı satış o 571z 

tindtı 1 su kuyusu o up öniım racaatları i!An olunur 
5 mahalli boştur. ll-l7-2ı-2 

Gııyri menkulün bulunduğu mev - f 
ki, mahallesi , sokağı, numarası : telgra 
Kireç ocağı mevkiinda ve tapunun Seyhan pO~~~. derı : 
T. sani-930 tarih ve 153 numa- başmüdürlugU'1 0ctıl1 ı, 

d k ti d OstabB ~ 
rasın a ayı ı ır. Adana merkez p 18şıll'. 

Taktir olunan ' kıymet : Dönü. istasyon arasındaki posıabbide ~,. 
1 "tes ı• 

mü yirnıi ira . bir sene müddetle mu ıltıııe1e ·Jı' 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: rilmek üzere açık eks leli (6 ~· 

icra dairesinde 2004 No. lu kanun rılmıştır. Her trende ~~dııJI~ ~1,11 
mur.ibince 30 giin içinde bedeli ve cek olan posta mev AdanB ~Jı' 
kıymeti muhammeneııin % 75 ini yonta yedi dakikada ııdeP ,1, bulduğu takdirde 12 - 9 - 935 ve tre ;ııo 

merkezinden tren ıiriP g. y·ııı 
perşembe günü saat 10 - 12 de na posta merkezine ge ijcretı. ,~ 
bulmadığı hıılde artırmanın 15 gün mek suretile eski aylılt t ıeJll 111 35 
temdidile 27-9- 935 tarıhinde lira üzerinden muvakk9

1
_..S' 11 

· 'h 1 · 1 ğ ·ıtaıe o" ve aynı saatte ı a esı yapı aca ı. doksan Jirndır.Eksı beş go 00 lıı 
Bunda da tahmin edilen kıymetin tarihinden itibaren on uJ11B !!°11! ~ 
yüzde 75 iııi bıılmadığı halde 2280 vem edecek ve t 6 ıncı c .,e telg 

1
, . ~ 

numaralı kanuna tevfikan satışın saat 14 de Adana pos;a 10pıs;, ' 
geri bırakılacağı başmüdüriyet binasın 9 

bedel ; ~ 
1 - işbu gayri menkulün artır· heyet karşısında veril.0~0 jb916 ~ 

ma şartnamesi 12/8/935 tarihinden varık görüldüğü tak dır etbd ı"l 
itibaren 178 numara ile Adana lecektir . işin fll ;' 
icra dairesinin muayyen numa- Taahhüt ediloc0 k. 11cıı ~ ~1ı 

d h k · " b'I esi · .. diir116 ·B~ rasıa a er esın gore ı m şartna mesı baş mu . . ~fu' ,-ı' 
Hn açıktır. llll.nda yazılı olanlardan I . d 'k olunabılır · · el r 
v sız te arı .. 00rıY d 

fazla malftmat almak isti yenler ,işbu teminat parası başrnll ıı:sııuP8 ~ııl 
şartnameye ve 178 dosya nu - 1 nesine yatırılacak ve oıuoac' i ~ 
marasile memuriyetimize müracaat 

1 

gun teminatta kabili Jllecb~~,~~ 
etmelidir . · · .. t rme110 ı · ı1 Talıplerın gos e C:k8ısr ~ 

2 _Artırmaya iştirAk için yu - dukları kanuni vesı b
0
yel8 

karıda yazılı kıynıetin % 7,5 nis· edilen günde toplaD811 s685 
betinde pey ak~asile veya milli etmeğe mecburdurlo

5
r/.1 

bir Bankaııın teminat mektubu 3-7-1 1 -1 h 
tevdi edilecektir . ( 124) 1 -- t Q 

lstanbul 6 ıncı noterl • ğince tasdik edilmiş 30-11-931 tarih ve 
15142 numaralı mukavele ile pamuk ve nebati yağlar sanayii Türk A
nonim şirketinin bankamıza elan miktarı malum hı:rcunun 10-4-935 
tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbarname üzerine de tesviye et• 
memiş olduğundan işbu borcun ihale tarihine kader yüzde 9 faiz ve 
yüzde 3 komisyon, sikorta ücreti, hesap mn8rafı, nakli nukut, muamele 
vergisi, avukat ücreti ve sair bilumum masrafla birlikte tahsili için bu 
borç mukabilinde bankamıza ipotekli olup yukarda hudut , cins vesaır 
evsafı vo müştemilatı yazılı Adana tapu müdürlüğünün 22-9-929 ta· 
rih 64 numaralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında ve 2280 numa
ralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından ceman 72,000 
lira kıymet takdir olunan mezkftr fabrika 1697 numaralı ziraat bnn
kıısı kanununun bükümlAri dairesinde 10-7-935 tarihinden itibaren 
bir buçuk ay müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır ,\luvakkat ihalesi 
26-8-935 tarıhine müaadif pazartesi günü saat 2 de latanbul Ziraat 
bankasında yapılacaktır . 

Markalı sabuular ; saçların dökülme~ine , kepek yapmasına mani 
olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamaşırlarmızın çürümemesioi 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla ~----- o ef~ ~ 
1 diğer alAkadıı.rların ve irtifak hak- Doktor ~ ~ 

kı sahiplerinin gayri menkul üze- ~ıı~· ~ 'I 

Teminat akçası yüzde 7,5 tur. 
Şartname Galatada kAin bankamız Adana , Mersin , Ankara Ziraat 

bankaları kapılarına asılmıştır . 

Satlrk fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından 
Adanada eski istasyon civarıncla zincirli mevkiindP cem'an 45013, 

3250 metre murabbaı arazi üzer ı nde kilin Belçika fabrikası namile ma
ruf : 

Makine dairesi , kazan dairesi , ıskarta dairesi , çırçır ve temizle
me dain,si , şifleme dairesi , hallaç dairesi , sulama ve paçal dairesi, 
çiğit anbarı , koza mağazası malzeme anbarı , petrol ve benzin mağa
zası , atalyeler , hela otomobil garajı ve atalyesi , müdüriyet binası , 
misafirhane , ustabaşı binası , müdüriyet ikamet binası , başmuhase
beci binasından ibaret ve içinde bir adet 350 be_ygir kuvvetinde boL 
!incik marka buhar makinesi ve iki adet kazanı , bir adet 285 bey
gir kuvvetinde Villiams markalı buhar makinesi , bir adet 50 beyğir 
kuvvetinde Villiams markalı buharlı gurup alektrojen , bir adet 20 
beygir kuvvetinde kamyon motörü ve o kudrette mütemadi cereyanlı 
dinamo , benzin cihazı , rntabetleodirme tesisatı , bilQmum transmis
yon , çırçır makinAleri , şifleme makınel ri ve elyafın tozlarinı almak 
için makineler , vantilııtörlH , su cihazları , yangın tesisatı , çenber 
kesme ve delme aletleri , tozları nakil vasıtaları , bilumum malzeme ve 
yedekler ve sair a!Atı edevat bulunan ve pamuk ve nebati yağlar sana
yii Türk Anonim şirketinin malı olan : 

2 Numara lı çı rçı r fabrikas ı 
Bankamıza 31. 7. 931 tarihinde vadesi biten yedi kıta senetle 

norçlu bulunan pamuk ve nebati yağlar sanayii Türk A~onim §irke, j 

arzu ederseniz mutlaka'' Melek,, sabunu kullanınız . 

Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arzu ederseniz 

"M } k markasına dikkat ediniz Ve bu sabunu talepte ısrar e e ,, ediniz . 

''M 1 k Markalı sabunlar!m'.zı. perakende suretile bütün bek-e e ,, kollarda bulabilırsınız 5b00 29-30 

1 . ............................. ~ı ........ 111111!1.-I 
Toptan satış Melek 

En temiz safi Urfa sade yağı arzu ederseniz. 

Abdulkı.ıdir Melek evlatları ticarethaneslnden 

arayınız . 

• 

Abidin puşo cadde
sinrle Ziraat bankası 
bitişiğinde Abdulka
dir Melek ve evlılt· 
!arı ticarethanesinde 
dır . 

tine bu borcu ö !emesi için yaz ı lan ve gönd•rildiği koyden nıüsbet 
1 O. 4. 935 tarihli ihbarname üzıırioe de tesviye etmemiş olduğundan 
işbu bor ~u ı ihale tarihind kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 kornisyon 
sigorta ücreti , muamele vergisi, avukat ücr,.ti ve sair bilumum ma
sarifıle birlıkte tahsili için bu borç mukahilinıle bankamıza iı,otekli 
olup yukarda hudut, cins ve sair evsafı vo miiştemilııtı ve Adana 
Tapu ınüdürlüğüııün nısan 930 tarih 137 numaralı tapu senedile ş ir

ketin tasarrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanun mucibin
ce üç yeminli ehli vukuf tarafından ceman 107,500 lira kıymet tak
dir olunan mezkClr Cabrika 1697 numaralı zirnat bankası kanunu
nun hükfımleri dairesinde 10. 7, 935 tarihinden itıbaren bir buçuk 
ay müddetle açık artırmaya ('ıkorılmıştır , Muvakkat ihalesi 28. 8, 935 
tarihine müsadil pazartesi günb saat :.! do lstanbul Zıraat bankasın

da yapılacaktır . 

Teminat akçesi yüzdıı 7,5 dur : 
Şartname Galatade kilin Bankamız, Ankara, Mersin , Adana ziraat 

bankaları kapılarına asılmıştır . 5601 
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rindeki haklarını hususile Caiz ve esı ııo ,of ~ 
masrafa dair olan iddialarını işbu l\19mleket hastoıı 
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. . 1ıass 1 ·fe ildo tarihinden itibaren yirmı gün run, boğaz miıte . (lol 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte nın Berlin-Loypzıg ıoO· b~r~' 
memuriyetimize bildirmeleri icap !eri seririyaıınd~n ·~:gııı. d 
eder. Aksi halde hakları tapu si- Hernevi kulnltı 1 

1 ,.ıı 
cilile sabit olmadıkça satış bedeli- !'yatı yapılır. c'J. cı 

ame ı 'd' psŞ~ · ~· 
nin paylaşmasından hariç kalırlar. Adres : Ahı ın ,ih' 

. . ıed8 
4 -Gösterilen günde artırmaya Doktor Nacınıo 08 :;Q 

iştirak edenler artırma şartname- varında köşe başın 5/ 
sini okumuş ve lüzumlu malftmatı 

1 
5691 ~ 

,ıı 
almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

1 

5 -Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağrıldıktaa son· 

1 ra en çok artırana ihole edilir.An-
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş b~şini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüç
hani olan diğer ıdacaklılar bulu
nup to bedel bunların o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fdzlaya çıkmazsa en 

çok artıranın taahhüdü beki kalmak 
üzere artırma 15 gün daha tAmdit 
ve 15 ci günü ayni saatta yapılacak 

artırmada bedeli satış istiyenin 
alacagıno rüçboni olan diğer ala
caklıların o gadri menkul ile tAmio 
edilmiş olacakları mccmuundan 
fazlaya çıkmak şartıle, on çok ar
tırana ihale edılir. Böyle bir bedel 
elde ııılilmezse ihale yapılmaz. Ve 
satış talebi düşer. 

6 - G&yri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veye 
verilen mühlet içinde parayı ver 

1 ol~o ııf {o• ı ~ 
mezse ihale kararı ... ~~~c, oiJ.ı 

el en ı tffl'• D'' 
kendisinden cvv 0rıc rı' 
lifte bulunan 1tirn50 ıızı 01° 9 ~ 

1 &ıı r P ,,• 
ğu bedelle a ına.. ııınfll 0 11 1~1 • 

Y:ı bU 01 I~ 
razı olmaz vo '.. do~ıte 111s 11 
on beş gün ınu ııroo9 ,~' ~ 

it ar . {o , 
çıkarılıp en ço ıolıl ,si' 

sıo• }ıi'-- ,. 
lir. iki ihale orn. 
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. · ol r · ~ çen günler ıç.ın ?° ıo'g ,ı: 
nacak Caiz ve dıl\'er j($ıııOI ol' 

kol'JIO ı•I hükme hacet to 1• 
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rıyttımızce ~.ı· 

Madde ( 133 ) (tı ~ · 
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