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-- -· -- Havalarımız ! 
Düıman uçaklarınm tehdidi al· 

tındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ADANA : GUNLUK GAZETE ON iKiNCi YIL - SA Yl 3307 

kabinesi toplamyor 
& lqntıda İtalyan - Habeş anlaşmaz· 
fr hakkındaki durum göri1şiilecek. 

lfabeş resmi m~bafili; durumun 
"it berbat olduğunu söylüyorlar 

Sayım işleri 1 

Hakkında Başbakanın ı 
genelgesi --Genel nufuı aayımi bızırlık· 

lannın sayım mıntak•ları teşkil 
ve aayım memurlarının tayini saf· 
h&11na yaklaşmıt olduğu •ncak 
bu hazırlıkları yapın bazı yerler
deki dayrelerce kendi memurlı4 

ruıın bu iıte çalııtırılmalartna 
itiraz edildiğinin görüldOğü iıta
tiıtik U. MüdOrlütOoden bildiril
miıtir . 

! Sayım kanunu okur .. yaz~r her 
1 kesi sayım itlerinden goster ılrcek 

vazifeyi ifay• mecbur tutulmuş ve 
bundan istiına edilecekler de İc 
ra vekilleri kararile tcıbit tdil
migtir . 

Memleketin bir çok yerlerin
de Hyımm sıhhat ve muvaffakı-

yetle baıarılma&ı Devlet ve mahal
li idarelere mensup memurların 
bu işte çahştırılmalauna müte
v.klnftlr . Bu ıcbeple icra vekil· 
leri heya\i kararile istiına edilen 

• ıDmreler haricindeki bltlln me· 

~ Habtf asilzadeleri sıirl kılıklar/le .. 

S.tata : 20 (A.A) - İtalyan - Adisabıba : 20 (AA) - Res· 
....... ~tlrma komisyonu yıp- mi mıhafil Pariı konferanamıa 
r.:-_-,._ toplantıda çalışması- inkitaa uğram&11 dolıyısile vazi-

:oldutu noktadan yetin her zamandan ziyade va· 
L:..~ lcırar v~rmittir . bim oldutunu bildirmektedir . 
~oa aynt zamanda iki Beneven : 20 (A.A) - 28 bi· 
"-tı'" •jınılarının beyana- rinci Teırin adli hrkayı teftiş 
~ 1111 olduğu kadar yakın eden Musıolini bu çok mllhim an

dı dinlemeye karar ver- da İtalyan ulaıuaoa ileri atılaca-
~ ğını ve böt6n engelleri yıkacağı· 

: 20 (A.A) - Bade- nı ıöylemiıtir . 
8.rrı ili11ıde bulunan Adisababa: 20 (A.A) - Ha·~ 

~ '-b.. ı.ailiz tebaesınm bir beı blkiimeti ıermayenin mem-
~1de lnriliz Somahıına leketten k•çmaaının ,önDne reç· 
~ iri için hazarlık yapıl· mek için piyaııdan yabanca para-
~ ~ f., •lea ve ıt•nın kontrol etme-

; .20 (A.A) - Aloiıi ; ye lcarar vermiıtir . 
'-"~ •1it11ıeden önce yapıl•- Roma : 20 (A.A) - Bütün 
~ '-. •Ulr görüımelerin eo- İtalyadaki Faıiıt tııki16tları ve 

tiıade ıDpheli olduğunu kuvvetlerinin toplınt11ında Parti 
' kobferaaıtaki İtalyan genel sekreteri,Partinin iıleri bık 
~ '1aııolini tarahndan kındalci raporuna okumuıtur. 

eıe izah edilmit bu· Bütün konrreciler ~emen do· 
~ batırfıtmııtır . ğu Afrikasına g6nDllü kabtd edil-

; dlrt Jllz bin Hab.,ıe melerini telcrmr etmiılerdir. Moe-
~ bin aıker tahşit edil- ıolini, zamanı geldiği vakıt bu ta· 
~0iunu Ye Afrikulaki lehi yerine getireceğini bildirmiı-

~etlerin İtalyanın A tir • . 
• karıı ı · 1 d Roma : 20 (A.A) - Yenıden btı 

1...... o an ııyaea u- . _ . f k 
L_ ..... •ır etaı· 1. · b·ıd· ııyah gomleklı ır a pl!k yakında 
""" L. ıyece anı ı tr· . 

iL "'•aıta 1 ·ıt doğu Afrıkasına hareket edecek 
"' ngı ere ve f 

lllutabıluz demigtir . pır · 2 (A A) 1 
\w._ ""' : 20 ' arlı: O . talyan, Habeı ha· 
.._~1 1

1

1 
(A.A) - Eden; kem komisyonu Habet delegeai Je· 

.-·-.. 
1 İtalyan - Habeş zeyi diolemit ltalyaa delege11i Les-

l. '1~11ı hakkında görüıme· ıonaaın talebi üzerine bazı ıahıs· 
·~ ~ ıı~r • . ]arla görOşmek üzere yakında 
~~, 011 er•naın akım kal· gitmeye karar vermiştir . S çıkan tluram hak-
~~ ... ek İçin perıenbe gü-
~'e)ı e.kttr • 
~il 4 Ey161ıia toplantı· 

._ feaalaııcak olursa 
~ toplantıya çığrılacık· 

~-: 2o ~ d (A.A) - Bir kıç 
._:1h~ bir bal çarHi 

'8 ~d ıtcıu olduğunu, va· 
' •r fenı olursa olsun 

~11.aı''"•a korunması la 

111
, )pıaıaktadır . 

ti •riı ,, harp çıkar 
ııı.. •rın bunun teıirini 

ı._"- .. ~l_Jeıtirmek için çı
~...._,1 11Y

1
e. ediJOr • 

ta.. . ,, D ·ı· F :"'lQQd.. ..aı ız , raasız, 
U1auo mubıfazaıı · 

'-L 'h11•1dedir · 
!it. 20 
ltı (A.A)- Ame

' p . -... ıııı koaferıasının 
........ dan enditede 

Yabancı domuz deri
leri ve kıllar 

Ankarada Orman çifliği di 
rektörlüğü ürünlerimize zarar ver 
dikleri için açılan sauıta öldü
lea yaban domuzlarının derilerini 
aehn alacağını bu savaşların ya
pıldıiı bölgelerdeki tarım direk
lör leriae yızmııtır . 

Batkı hayvan derilerind~n 
olduğu gibi domnz •lerilerinclea 
de bir çok d~ğerli :eıya yapmak 
imkanı vardır . Hele domuz kıl
larından yapılan fırçalar piyıaa· 
da pek çok ıranmaktadır • 

lsviçreli Uzman ya
kında geliyor 

lıtanbul : 20 ( A.A ) - İlk
tetrinde yapılacak genel nüfuı H· 
yımı için mOgavir sıfıtiyle ıngıje 
edilen lıviçre istatiıtik direlct6rü 
Eylülün yirmisinde memleketimize 
gelecek ve 30 lıkte§rit•e kadar 
lulacaktır . 

murların Vali . Kaymakam , Na · 
biye MüdDr leri tarafından göıte
rilecek aayım yazifelerini derhal 
kabul etmeleri ve amirlerinin de 
bu tayinlere itiraz etmemeleri ıe
rektir . Akıi takdirde sayım iıin
de teklif edilen vazifeyi kabul 
etmiyen memurlarla kabul etme· 
lerine mani olacık amirlerin ıa· 
yım kanununa tevfikan 10-SO li· 
ra para cezaıile cezal•nacıklan 
nın alikadarl•ra kealn olarek 
bildirilmeıini ve bu ıaretle cezı 
rörecek memurların Baıvakilete 
bildirilmesini tamime• tebliğ o 
luaur. 

Dış bakanımız 

ltalyan elçisi Jle görUştU -lıtanbol: 20 ( A.A) - Tev 
fik Rüttll Araı buglla "Perapalaa 
otelinde ltılya elçiıiai kabul ede 
rek giSrüımDıtOr . 

Dış memleketlere 
fındık gönderdik 

lıtanbul : 20 ( A.A )-Bogüa 
Ordudaa6S, Giresundan 637 çuval 

yeni llrtln iç fındık dıt memleket · 
lere g6nderilmek üzere törenle va· 
pura yükletilmiıtir • 

Ordonua bu yılki fındık re
kolteai on milyon sekizyOz bin 
kilo tahmia edilmektedir . 

Bakanlar kurulu 
toplanıyor 

lıtanbul: 20 ( A.A )- Bakan
lar kurulu yarın Atatllrkttn baş
kan lığında toplıaacıktır . 

Yeni yll incir UrUnU 

İzmir : 20 ( A.A ) - Bu yılıa 
incir üı ünü lımir BorsHına gel
mit ve beı buçukla onbir kor•ı 
arası•dı aatılmııhr . 

Yugoslavyada partiler 
birleştiler 

Belgrad : 20 (A.A) - Y ogoı· 
lıvyada radikallar (Boına Müılil· 
manian ve jılav Klerikılları bir
lesmek ıuretile l Y uıoelav radikal 
birliti adından da yeni bir parti 
kormutlardır . 

Bu partide bütün hükumet er· 
kinı bulunmaktadır . 

Paris Elçimiz LAval 
il ile görUştU 

Pariı : 20 (A.A) - Lival dini 
akıam.Tlrkiye BDyük Elçiıini 

~kabul etmittir • · 

Buğday ve Un fi atları Ceyhan da 
Yine 60 çuval bozuk 

un yakalandı -Bugii.nkii. buğday piyasasına göre 
Un fiyatları niçin · pahalı? .. 

1 
Ceyhan: 20 [Özel] - Dün Uraf 

zabıtası tarafından bakkal Meh-

Buğday fiatları eıki dütüklü
ğünll korumaktadır . Bugün Bor· 
aada Kıbrıs buğdayının kiloıu 

3 kuruş 17,S santim ile 3 kuruş 
25 santimden ve yerli buğdayın 
llilosu 3~kuruı 12,S santim ile 3 
kuruı 37,5 santimden satılmakta· 
dır. 

Buna göre unun torbası bi· 
rinci nevi 600 ve ikioci nevi unun 

kilosu 525 knruıtan ı..tılmaktadır. 
Buidıyın fiyatının yükseldiği güa· 
lerde fabrikalar un Hatlarına bir 
denbire büyük bir ek ve buğday 
düıtüğüade az bir ekıiltme yap · 
mıılardır. 

Bu fiat meaelesi hakkında 11e 
dOıüadüğllnü aoran bir yazıanı· 
mııa tecim ve endüstri odaıı bıı 
kanı izzet bundan bir kaç rün 
6nce verditi cevapda bunun ted
kıkinin uraylar talimatname!i mu
cibince oraya ait olduğunu söy· 
lemiıti . 

Diier taraftan uray dayresi 
tellerinden biriıi de kendiıiyle 
konuıaa arkadaşımıza ortada bir 
ihtikir olup olmadığının incelea
me1inin lizımroleceğini ve böyle 
bir tey var11 İlbaylık katı vaeıta
ıiyle Cumarıyet genel &ıvamanlı
tına dava açbnlmaıı icap edece 
tini eöylemiıtir • 

Ekmek gibi , halkıa en bafda 
gelea bir gıda maddeai üzerinde 
iıtedikleri gibi oyun oynamakda 

fabrikaların serbest bırakılma- ~ medin dükkanında, Şa~atilere ait 
mHını ve hangi dayre tarefandan 60 torba küflü, bozuk, kurtlu ve 
ne yapılmak lazımsa , bir ayak firmantalı un yakalanmıştır. 
önce hunun yapılmasını isteriz. Telefon tesisatı: 

Haber verildiğine göre şehri 
miz piyaıaıında Htılan birinci 
nevi un renk, galite vesair evsaf 
itibariyle yine bu fabrikaların çı· 
karıp Merıinde &ıttırdılclırı unlar
dan bir derece aşağıdır. Ve tor· 
bası araba, timendıfer, taıımı Oc. 
reti ve komiıyon dahil olduğu 

belde Mersinde 600 ve 525 kuru· 
şa 11tıldığı halde burada da hiç bir 
taşıma ve komisyon dahil olmadığı 
halde ayni değere satılmaktadır. 

Bu cihetlerin de ayrıca gözö· 
nDnde tutulma11 lizımgelmckte
dir. 

Son dakikada aldığımız hıbe· 
re göre fabrikacılar her iki tllrlO 
uaun çuvaallarına yirmi beıer ku· 
ruı eklemek suretiyle birinciyi 
625 ve ikiaciyi 550 kuruşa çıkar· 
mıılardır. 

Bu dorum lcarşııındı ekmek
ciler ıoıyeteıi de ıarhaylığa bir 
dilekce ile bat vurarak mığdu· 
riyaılerine daha fazla meydan hı 
rakılmaması için ·ekmek narbı 

nıa fazlalaıtırılmaııaı istemifler· 
dir. 

Ekmekciler soıyetesinin bu 
dil~kceleri yarınki eocDmende 
g6r0tlllerek bir karar verilecektir. 

Bir senedenberi telefon teli' 
ıatı meselesiyle uğraıın Ceyhan 

jandarma komutanlığı nihayet ba 
çok değerli igde muvaffak olmuı

tur. 
Blltün tesi&1t, malzeme bugü• 

gelmiıtir. Yakında kurulmağa 
baılanacaktır. 

Partideki lop/arılı: 

BugOn havst kurumuna yard 
komitesi yine toplandı. Tecimeı· 
lere makbuzlar dağıtıldı, bir yan· 
dan da üye kaydı yapılmaktadu. 

Ayastan gelen liste : 

Bugün Ayasta bava kurama 
nı yaulım edenlerin liatui gel 
miıtir • Listede 98 üye kayde 
dildiği g3riilmüştür · 

Şara gelen köylüler : 

Düo ıar• bir çok köylü kaf· 
leleri relerek : verdikleri o o 3 
(erin bazı kara eller tarafındai• 
çalındığını haber aldıkları ve 
bundan b6yle ·bu gibi tecimer 
)ere bir kilo bile mal satma
yaclllclanm ıöylemiıler . Ve a 
kadar oranlardan bu gibil 
cezaıız kalmamasını istemitler 

Ur aylar -Bankası 
dir • 

N. T. 

S EylUlda Genel toplanbsını 
Ankarada yapacak •• 

Ura1lar bankaıı S Eylilda ge
nel koral toplaohaını yapacaktır. 
Kuruluı k•nDnuoua özltittt ve 
lcendi çalışma alanında tek olma· 
11 •e uraylann çalıımalarını plan· 
laıtırmık gibi kamusal hayat üze· 
rinde önemli itlerle uğreşmHı 
ura)lar bıok&1ınıa önemini artır· 
maktadır . 

Bu yazı ihtiyaçları daha iyi 
lcarıılımak için ttlzüğünde deği
tiklile r yıpılmaaı dllt&nDlea ban
kanın kuruluıundaki ga1eyi ve bir 
yıllık çılıımaııaın verimlerini •D
latmaktadır: 

Uraylar bankaıı, öteki fiqans 
kurumları gibi tDrlü özel hizmet
lerle uğr.şmayıp yalnız urayları-
mızın asığlarına uygua işlerle ut· 
raımaktadır. 

Zıtea bankanın koruluıun
dalci hedef de k•musal hizmetler 
bakımından önemli ödevler yllk
leomek zorunda olan uraylarımı· 
zı, yarda bayındırlaşma 11ya&HID· 
da devletin güttlltü gayeye yar
dımcı yapmak ve yerael konular 
ve ihtiyaçlar üzerinde programlı 
ve ıiıtemli çalıım• bağlara altın· 
dı it 16rebilecek hale aokmaktır. 

Bütün ı•hir işlerini belediye· 
!ettirmek gayeaiyle uıaylar kınu
nuaa olarak bir kanun projesi 
bazırlaamıt ve kımutaydan bu 
proje. ile de devlet arayları, halkın 
aıığına yarayan bir kurum haline 
koyarak bir taraftaa uraylar için 
büy&k gelir kaynaklara 11ğlamık 
öteyandan da urayları da devle
tin baymdırlık ve endüstri poli· 

ltikaıiyle bat batı yardamcı gidea} 
bir el yapmakı.r.!:J 

Kımutıyca onaylanan bu ka· 
nun hükümlerine göre ar•J ka
nuna yeritil•a ve bugünkü nüfu· 
ıu on binden yukarı bulunan yer
lerin haritaları, bayındırlık plin · 
lan ve içme sulariyle spor alan· 
ları gibi itleri "belediyeleri imar 
heyeti,, tarafındın yapılacak prog· 
ram dıyresiude yeritiltcektir. 

Bn prograDJ rerekinc~ yapı
lacak itlerin karşılığı ilgili uray· 
lana her yıl blıtçesine konularak 
bankaya rönderilecek ve göade· 
rilmezse uHyların yüzde on güm· 
rük bi&1elerile Fınan& bakanlığın· 
ca toplanan munzam keıirler 
doj'rudan doğruya bankaya yıtı 
rılacak ve rerekince bu itlerin 
karııhğı da b•nkaca borç veya 
kefillik ıuretiyle Hğlaoacaktır. 

Bu durum ve iymar heyetinin 
ıDrel 6devi, tehirlerin prognm 
dayrcıinde beyındırlıştmlmaıını 
güdecejiae göre bankanın yarın
ki teldi bir "hayındırlattırma ban
k111,, olacatına lriç şüphe yoktur. 

Geçen 934 yıh içinde banka· 
naa yaptığı itlerdeu biri de Hila 

tüz8ğDnlln bazı maddelerinde gö· 
rülen fazlalık veya müpbemlitin 
kaldırılması ve bazı maddeleri 
nin daha kolaylıkla yürütülebil
mesi ve eldeki kapitale rerekiıı · 
ce kıa•vlı bir hareket verilehil· 
meai gibi itler için yönctiqı ku
ruluaa yetki verilmesi yolu._daki 
ek ve deiiıiklilderdir. 

Tüzükte yapılması istenilen 
bu dej'işilcliklerin baılıcaıı: 

A- Uraylarca bütçeye kargı 

- Gerisi üçüncü ıayaf da·- _ 

lrakda Urft idare 

Irak bDkômeti, Muıul .. nca 
na baj'la bazı mıntıkaların lhft 
idare ile idare edilmesini karar 
laşbrdı . Buraların Şirbazdaki 
keri kumaodaalığın emrine tabi 
olacağı hakkındaki kral emirDa 
mcsi çılcmııtır. 

Hint şairi 

Tagor'dan 
' -·--· 

lngilizceden çevirmelir 

-8-

Çocuklu ğ unda, gölde blr 
kağıt kayığı yüzdürdüğüm gd 
nü hatırlarım. Temmuzun ya 
mıırlu blr günü idi. oyunumd 
yalnız ve neş'ell ~dlm . "Kd6ıl 
kayığımı gölde: yüzdürdüm, 

Ansızın fırtına bulutları 
kabardı ; rüzgdr şiddetle esti, 
ve y~rmır sağnak halinde bo· 
ıarıdı . Çamurlu suların çayla· 

1 

rı dereye akarak taşırdı ve k4 
ğıt kayığım ballı . 

Evet ; fırtına mahsus tk!· 
nim nef' eml bozmak için gel 
mişti . Sanki onun bütün %U 

lnmları ve fenalıkları benim 
içindi . 

Temmuzun fırtınalı günleri 
artık uzakla . Hayalla mağlup 
olduğum bıitün oyunları ha-. 
tırlıyorum ve onlardan ~vk 
alıyorum . Ansızın kağıt kagı· 
ğımın gôlde battığını hatırla 
dığım zeman {kendi talihimi 
bana oynadığı oyunları kaba· 
hatlı buluyorum . 
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Ceyhan : 19 ( özel aytarımız
daa ) - Seyhan mıntıkasından 
~eçerken ( Ceyhan) gibi bu ala · 
nın en deterli parçasını da ziya· 
ret etmek fırsatını kaçırmıyacak 
olaD dostum Vedat Ürfinin Cey· 
ban düa bir kaç ıaatlik misafirli· 
ğini gördD . 

Suriye dönüıü Adanaya uğra · 
yan filim rejieörii ve Muharrem 
Vedat Ürfi , §U bir kaç gün için 
dolaıırken Ceybana da uğrar uğ· 

ramaz , bu eeki arkadaıımla "Türk 
5öıll ,, namına görüıüp Süleyman 

hakkındaki intibalarını sormakdan 
~eri kalamazdım • 

Bu yıl Avrııpaya dönmezden 
evvel bazı ıarlarımızı filme çek· 
mek , prnğramına dahil olan Ve. 
dat Ürfiyi mıntakamızdada tanı 
mıyan yok a-ibidir • 

Bilhassa Adinada genel iıteğe 
börmetle buılitı çocuk koruma 
kurumuna tahsis edilmek üzere 
verdiii bir temsil, Vedat Ürfinin 
Hnitını , Adanalıların görmesi 
için de bir fır11t olmuı ve temsili 
görmeğe koıınlar Vedat Ürfinio 
aanatı karıısında haklı bir heye
can duymalardır . 

Vedat Ürfi benllz otuz beı yaş· 
larında mavi gözlü , ince yüzlü , 
aıil tipli bir zattır • Kendiıine 
baı nezaket ve mahviyeti daha ilk 
konutınlar Dzeriade hile çok de- . 
rin tesirler bırakmakta ve berkeae 
keadiılni ıevdirmektedir . 

" Türk Sözll ,, namına konug· 
tuğum vakıt da , ötedenberi ırv
dlil gazetemizde Seyhan hakkın
daki ıhti1aılarını bDyük bir zevk· 
le söyledi • 

- Seyhan 1 dedi •. Buralarını 
görllpde 1evmemek mümkün mi
dir bilmem ?. Bu yerlere " Çukur· 
ova ,, diyorlar • 

Fakat beıı bu güzel mıntakaya 
" ikinci ova ,, iıminl vermeği da · 
ha haklı bulurum . Mcrain , Tar· 
ıuı , Adana ve Ceyhan 1. Buralar· 
da a-eçirdiğim kıea gllnler , beni 
bu yerlere , güzellik ıiirlerinia 
mıeriları 1ara11nda büyümllf ve 
o güzelliklerinin bütün cazibele· 
rinl tatmıı bir insan gibi bağladı. 

Samimiyetle itiraf ederim ki 
bea , bu mıatakalarda , Anayur · 
dumun en sevimli gölgelerini , 
kendı topraklarımın en sevgili 
cevherlerini buldum • 

- Seybandaki gençlık hare
ketleri bakku:ıdaki fikriniz ? . 

Sanıtkirların manalı gözleri · 
ni bir takdir ve ıevgi ıgıkı kap
ladı • 

- Adınada ve etrafdaki ıar· 
)arda hakiki bir gençlık hareketi 
var • Bunu anlamak için hu yer
lerde bir güa yaıllmak yeter. MU. 
li 1avaı yünlerinde kahramanlı· 
iın bir ibideıi olduğunu gösteren 
Seyhan , bu gün de sosyal terak
kilere bir örnek olduğunu, genç
lik cereyanlarının en faal bir mer · 
kezi bulunduğunu gösteriyor. Ve 
göstermittir de 1. Adanıda Halk-

partisinin üyelerinin bir çoklariyle 
konugtum . Parti bagkanı Örge 
Evreni :ı:iyaret ettiğim ve Seyhan 
filmi hakkında kendiıine projele· 
rimden babeeıtiğim vakıt göster
diği teveccühü şükranla yadetmek 
mecburiyetindeyim . Suriyeye gi
derken bir gece kaldığım Adana 
da , Suriyeden dönerken de bir 
iki gece kalmak hana zevk verdi. 

Geliri çocuk gözetme kurumu
nun kimıeıiz yavrularına bırakıl· 
mak üzere verilen temıilde baş 

rolü oyaamııtıaı . O gece temsile 
bin ikiyü:ı: kitiden fazlı seyirci İf · 
tirik etti . 

Adanalıların gösterdikleri bu 
alakayı biç bir zaman unutamam 
Gözleri intibalarının ıerldine dıı· 
lan 11natkira : 

- Ceybanı nasıl buldunuz ?. 
Dedim • 

suları makalelerimde İstanbul s . l . Zafer ve uçak yeni kararname üsnomal bir önemi 01•11de 
gazetelerinde kaydettim . ergl yer eTl ta çıkat ürünleri içiııcle baY 

- Buradan nereye gidecek - d bayramı Sureti Ekonomi bakan- yıllara geliacaye kadar ııkç'I 
ıinız ?. Uygunsuzluğundan o- bir yer tutan Tüık b: aU g 

- lzmire, Sergi komitesinden layı urayca deniştirildi 30 A f h h lığından ilbaylığa 1 bir kaç yıldır bir bu r 1a 
ğustos za er ayramı a - •• d "ld" 1 d B b braııın 

bir telgraf aldım . Jzmir filmi hak- -- - zırlık(arına şehrimizde önemle QOn eri 1 mekte ir · U U 1 rd•P 
kından teşebbüsüme yardım edi- D el:hoy yanında ve kar •ıyaka ı ı k d sebepleri vardır · Bun '

1 0
1d • ça ışı ma ta ır. . ·o ııı• 

leceğiue dair komiteden şimdi yine da kurulmakta olao scrgileriıı Şehrimize geleceğini yazdığı· Nebati yağ çıkaran tasirbane- ri, balığın avcı ıçı dileP 
resmi bir telgraf var . 9 EylillJa •ebre uzak olması ve burada alış )erle ihraç edilecek çikolatalarla, deg· erle satışta elde e. 

• mız 4 üncü Adana uçağı ile Milli l"k!I' · mutlak lzmı. rde bul·•nacag;ım. · 1 d • ·· ··ı ·· · f b • ._ 1 • • k h 1 arasındaki denksiz 1 ı.•• 
y verış yapı ma ıgı goru muş ve mensucat fabrikası tarafından alı şışe ve cam a rıı<a arı ıçın a u yı ~ .. 

- Suriye hakkındaki intiba- urayca sergi yerleri şu suretle de- edilen mevadıiptidaiye gümrük sürümün ve fiatın avcı 51yı !arınız ? niştirilmiştir : narak orduya armaganedilen uça muafiyetleri ve bunların dağıtımı madığı zamanlarda pıY'1ıe - · Suriyede , Türk lstiklAline ğın ad konma törenleri eyliilun hakkındaki kararname sureli eko- len balıkların yarııı deP Perşembe ve cuma günleri kö· 20 inci günü uçak alanında yapı- d 1 
imr&nen ve istiklılle susayan bir mür pazarında, cumartesi kolordu nomi bakanlığından ilbaylığa gön küimekte ir . dB 
mı' llet buldum. lıcaktır · d ·ı · · Bu durum kaışuırı ek yanında buğday pazarında, pazar erı mıştır. 

1 
er 

- Daha başka nereleri gez. kuru köprüde ' pazartesi hükumet Uray ve fabrika sa bipleri tda· balıkçılığının düzen .eo ır•'ı 
diniz ?.. rafından uçmanlara armağan e il· Venl• oku lada g" ın çıkat roaddelcr.ı. bir civarında Memiş paşa camiinin ı ı r 

- Urfaya gittim. Orada tarihi mek üzere birer degerli bilek saati memlekete para getırı 
1
.,. p. 

yanındaki büyük alanda, salı eski sa > 

tetkiklerde bulundum. Ben Urfada istasyonda, çarşamba günü kale- alınmıştır. Yapı işlerinde kaçak yapılması, biç olın~~ııı elde 
iken ilbay NizamedJia (şimdiki Ça- •t• (' h • ) sa da geniş bir sür O Jı~ı kapısındadır. Mask& tekı 1 ın ısarı kereste kul anılmış . . bıkBD • 
nakkale ilbayı) ve şarbayı Ömer dilmesi .. konomı 110 ııı• 

Toptan ve perakende sebze ve k ele a 
başta olmak üzere gösterilen hü- 'ld" 1 k Lir mesele olara dirt~ 

meyvalarla etten maada digrr eş· Kızılay kurumuna ven ı Asfalt yol üzerinde yapı ma · d" e 
yük teveccühü de unutamam . Y•lar şu yukarıda yazdığımız gün- da olan büyük mektebin yapı iş çık atı örgütlenb ırn;ışi ;ııce't 

-Adana Halkevini ziyaret etti- Avrupadan zehirli gazlara kar· d k k 11 ld • Servet berkin u 1 d 1·ıııı ferde kurıılac•k pazar yerlerinde !erin e kaçak creste u aoı ıgı İ öıı eı 
niz mi ? satılacaktır. şı kullanılacak olan maskelerin haber alınmış ve yapılan araştır- üzere ılanbula g 

011 
ttCi 

- Evet. Halkavi başlı başına getirilip satılması inhisarı Kızılay mada yirmi dört parça kaçak ke· Ankarada toplanan 5k00,,,eıi 
bir varlıktır. " Mete " nin dekor- Kümes hayvan la rı kurumuna verilmiştir. reste bulunarak alındığı ve beton endüstri odaları e1iııııe 
!arını gördüm. Bunlar da is bat et- Türk balıkçılığının ~ 

1
110 

B l işlerde de yine bu kaçak kereste- db' ıeıııı miştir ki güzel senatlar vadisinde U yı gerek olan te ır 
Dışarı bırakılanlar lerden kullanıldığı ve bu işi ya-Adana çok ileridir. Ve bu örnek- aını dılemiştir . •

1 
de 

t t 1 ; panlar hakkında incelemeler yapıl- b ·sıefl 
tir. Temsillerine gelince: u u uyor Okulalara ı'stek f""'zladır Bakanlık u 1 "re b 

c:ıı dığı ha her ahu mıştır. d ınuf Kör temsilinde içten bir varlık önünde buluıı ur . ·ısı~; _ _,, .. __ 1 esı ı 

gösteren bayan Nuriye ile Avni, Şehir içinde kümes hayvanları Yakalanan kaçak rın meydana ge 01 .ıır· 
h Ayııı yirmieinden itibaren orta 1 l d - aştırJlJ 1 • Hamdi gibi evldtlarını Adana ür- besleyenleri bunlar için evlerinin up o ma ıgını ar 

1 
•

1
"

111 
ıe 

tahsil okulalarında talebe kaydı- keresteler 1 k " .. met ve iftiharla anmalıdır . avlularında kaftsler yapmak su· bul, Türk , ba ı çı '."' •a"ıl• 
d na başlanmııtır . Bu yıl gtçen yıl- ı· kezı • 1 

- Avrupaya ne zaman öne · retile besliyebileceklcri ve uram Orman muhafaza i•yarları ta· en önem ı mer ı:ııısı• 
k · · ? iare göre istek daha fazla oldu- v B d b ı · avlall ı ce sınız ualarına bırakanların zabıta iş- f d K · d b b ~ ura a a ıgın d. ve satı 

B. k t k ğundan okula yönetimleri tarafın. ra ın an uıttepesın e azı at,- • ti 
1 

krıı ı ı 
·- ır aç ay sonra e rar yarlarınca toplattırılarak yuvaba- !ardı ve dere içinde yapılan araş· ma şar ar ' ,joı:D•o 

P · t · S ı · · d k daıı tertibat alınarak başvuran ı t lama · s arıs eyım. on ay ar ıçın e ço neye gönderildiğini ve bunların tırmada yüz yirmi lira değerinde rum arı, uz '.ekilierı ~ 
yorulduın • Yunanistan , Suriye , sahiplerinden ayrıca para ce:ı:aları talebelerin okulasız kalmamalarına konserve yapma• . ııar P 

l '-d kırk büyük ve onaltı küçük par- . · fıa Anadolunun bir çok şarları , şaka alınmakta olduğunu yezmıttık. çalışı aca.. ır . İ rı incelenmıştır · b•ı8 ı 
ça, kereıteci smail , Toptaşların e değil bu. Beş on gün lstaııbulda Bazı kimselerin urayın bu ya fstanbul orman orta Abdullah, Arap Hüseyin, eski or- etki yapan ağ v fıçılııı 

istirahat edeceğim • Sena sonu:ıa sak buyruğuna uymayarak hu gibi mancılardan Ziya ' Hasan ve ar- kaları. tuzla balı~ ·ııııiştir 
kadar Türkiyedeki işlerimi bitir- b l ki b okulası ri de gözden geçırıb .,,fa 

kömes ayvan arını soka ara ı kadaşluına aid üç salda yedi yüz k" •• 
dikten sonra Pariste olacağım. Servet Ber ın jştir 

·· rakmakta oldukları görülmüş ve fstanbulda Büyükdeıede hu- lira değerinde yüz yetmiş büyük b k l ı.3 verıı:ı Çok yorduğum Vedat Urfiye poru a an 1 ıı ek f 
iki süal daha çıtlamak zevkinden dün de epl miktarda kaz ve tavuk lunan Orman orta okularına bu ve elli parça kiiçllk kaçak çam konomi bakanlığı p rt•'' 
kendimi alamadım. toplanarak vuvıhaneye gönderli yılda talebe kaydedilecektir , kereste bulunarak ılınmış ve orman Türk balıkçılığıoı ku ~ıir 

mi•tir. T D" k d . t l" d"I . t" K ertce - Son edebiyat hakkındaki v Buna aid proğram arım ıre • ayresıne es ıın e ı mış ır • a· nemli kararlar v 
fikriniz ? Küçük çocuklar bisik· törlüğüne gönderilmiştir . çakcılar hakkında takibat yapıl-

-Edebiyatta yenilik gerektir. Bu okulaya girmek istiyeııler maktadır. tJSf11 
Moda kll' 

---:eogiol 
Filistinde sayılır . sııı 

birinin 19 yaşıodalı:ı ııııştı' 

lete bindirilmemeli 
Hususile dilimizi temizledikten proğramın esaslarını oradan öğ- fabrikadan boş çuval 

sonra yep yeni bir edebiyat isti· Bir okurumuz, bazı bisiklet· rene bilirler . çalmışlar 
yoruz. Amma Fütürizmin • ifrata cileri" küçük yaşdaki çocuklara 
varan » şekline muarızım doğrusu . kira ile bisiklet verdiklerini ve bu 
Yenilik lılzımdır diye edebiyat de

yllzden bir çok çarpma ve çarp· 
nilen şey antika bir metaa ben- tırma yüzüaden yaralanmalar ol-
zetmek manasız bir iş oluyor. ff- duğunu yanayakıla şikaye t etmek-
rnt, güzellikle kabil tevaim değil· 
dir. Her şeyi yerinde yapmak ge- te ve bunun önüne geçilmesini 
rektir. Bize lılzım ohn temiz bir ilğili dayrelerden istemektedir. 

edebiyat, samimi bir edebiyattır, 
Türkçe bir edebiyattır. Türk Jili, 
Rus Fütürizmiai veya lsveç anti
kalıklnrını mutlaka taklit etmrğe 

mühtaç olacak derecede fakir de
ğildir . 

- Anadolu seyahatiniz esnasın· 
da Anadolu içlerinde sanat cHe
yanJarını nasıl buldunuz ?. 

- Tiyatronun ülvi manası Aaa
doluda anlaşılmağa başlamıştır . 
Yalnız çok yazıktır ki Tiyatro hak
kındaki düşünceleri zehirliyebile
cek c fttsat menbaları • olan oder
me çatmn» kumpanyalara hıllıl ser
besti verilmektedir. Anadoludn öy
le heyetlere rastladım ki bunlar 
tiyatroculuğu, bin türlii kepazelik
lere alet edinmiş ve tiyatrocu es· 
ıneği maske olarak takınmış ça · 
pulcu güruhundan başka bir ~ey 
değildir . 'Bunların bir hare -
ketleri tiyatroya karşı olan seT
f gileri öldürebilir. Ve hakiki sana
tın ve sanatkarın şerefini tehlikeye 
düşürür. Bunlar hakkında tedbir 
alınmalıdır . 

Yapılacak baş işlerden birisi de 
kanune11 yasak olduğu halde bir 
çok yerlerde htıla oynaaan kanto, 
göbek oyunları ve söylenen köhne 
gazel illetini kökünden kazımaktır. 

• * • 
Vedaf Ürfi ile fazla koauşama . 

dım. Ekspresin sinyalı işitildi. Bir 
yıldırım gibi istasyona gelen eJıs. 

Siren düdüğü 

Öğle vaktini bildiren Sirtn 
(Canavar) düdüğünün üstenci ta 
rafından tecrübeleri yapıldığı 

cihetle dün öğle vakti düdük ça 
lınmamışt ı r • 

ikizlere yardım 

Eski bayram yerinde oturan 
rençber Arap karısı Fatma, biri 
erkekdiııeri k12. olmak üzere bir 
karında iki çocuk doğurmııştur. 

Çok fakir olan bu ayleye urayca 
bir mikdar para yaıdımında bulu· 
nulmuştur. 

Tarım direktörü geldi 

Kozandı Narenciye :ığaçların
daki Krizomfolos kurtlariale yapı 
lan müciıdel•yi görmek üzere 
bundAn birkaç gün önce oraya 
gitmiş olan Tarım direktörü Ali 
Kemal ıebrimize dönmüştür. 

pres , suriye hudutlnrına doğru 

dostum Vedat Ürfiyi kucakladım. 
Ve tekrar aramızdan aldı. Biz Ve
dat Ürlinin gpçen sene şarlarım ı zda 
oynanan vo çok beğenilen ( Tutn . 
şan salıra ), (Abdullah ) gibi film
lerinin afişler ile yine haş başa kal . 
mıştık ! ... 

Nilıat Tangıiner 

Şehrimiz berberleri 

Urayca sınıflara 
ayrılacak 

Şehrimizdeki bütün berberler 
durumlarıaa göre ıırayca birinci, 

ikinci sınıflara ayrılacak ve mÜ§ 
terilerden alacakları ücretler bir 
tarife ile saptanacaktır. 

Birinci kornser Fikri 

Bir hafts izinle lstanbula git· 
miş olan Adil kısım Başkanı bi· 

rinci komscr Fikri 
dönmüştür. 

şehrimize 

Ceyhan inhisarlar 

direktörü 

Bir buçuk aydanbeıi izinli o· 
rak İstanbulda bulunmakta olan 

c .. yban ilçesi inhisarlar direklö· 
rü Cevad Alpdy dün akşamki 

trenle Ceybaua dönmüş ve öde· 
vine haşlamıştır . 

Karşıyakada Salibin fabrika 
sında amelelik yapan Mehmet oğ· 
lu Aliyle arkadaşı İsmail oğlu İb
rahim fabrikadan 26 boş çuval 
aşırıp savuşacakları sırada yaka· 
!anmışlardır. 

Karısını dövdüğünden 

Ceyhanın Konakoğlu uramın· 
dan ve geçmişi bozuklardan Meh· 
met oğlu Hüseyin , aşikar bir su· 
rette sarhoş olup kendisinden ay
rı yaşamakta olan karısı Atikeyi 
ötey gece Orozdibak yanında ya · 
kalıyarak dövmüş ve bunuala da 
kanmıyarak bağırıp çağırmak su 
retiyle gürültü yapıp balkın uba
tın ·ı da bozduğundan hakkında ka· 
nuııi iş yapılmıştır . 

Romanyadan gelen 

göçmenler 

lstaı.bul : 20 ( A.A ) - Dün 

1 .•. ·1 1111111 J lı ve güzel ıgı ı e . ı o• 
d .. e bıra 

daşları kcn ısın çolı 
lirse GretagarboY•. ·o lı 

• ıÇI 

yeceksin d.ıdikl~r'. ,zaltfll 
gizlic.ı yemeklerını 1 .ııt ' 

' b ştaııı > 
sirke içmeğe 8d.l celı 

h. e ı' • 
geçmeden us kto'' ' ' 
zayıflayan kızını d~ "ocO 

il uÇO 
babası , dokıoru 1 ,,r 
de verem başlavgıcı '

1 
ş-'11 

üzerine ne yapacsğrı> dii; 
Babası kadar teliŞ~e!fU 
sanotoryoında ıaıııllıııııt111. 

.. .. se de ıı>' 
mı goımuş · rı:ıı• . 
ve henüz bayat• g·'.ııerİ 111 

duğu bir ç•ğd• t"eoÇ k'' 
ı yen yummuştur· derin • 

baberi her ıaufıa 
dırmıttır · 

I'; ı·ıum:uınrnııı:uııı ıı ıı aırınnıı rı~r.ıı 

1 
bu gace 

Eczane 
. ı :ırı' 

1 t•ı . 
Yeni ote ı'~ı 

·ıtı" lstanbulıı B~rsa __ vapuriyle Ronıan· . Vatan cc ~ 
yadan beşyuz goçmen daha gel- !! .. ,...,~P"'""''" 

. T k" d ğ "t • l d" li ~ıuıını1111111111111ııw mış ve e ıı a ına gı mış er ır . 

------------------------------
Adamcağızı nasıl 
dolandırmışlar ? 

Vanlı Raıid oğlu Seyfi, Ha - r 25-8-935 Pazar gUnU ,..5 
.. ' oflV 

Türkiye futbol şamptY 
san oilu Mebmed, Mebmtd Ça-

vuş, Yusuf ve Ahmed adların Grup birincilikleri d 
daki adamlar Kızıltabta köyün lJ rı 8 
de oturan Mustafa oğlu Ahme· Adana şehir stadyom 
de baş vurarak kendisine amele Jl.i 

• - • A .. temin e<l•celderindı:n bahisle ı-. 

yetmiş beş lirasını dolandırdık Konya - Dıyarbekır _. Jaf 
farı tikayetten aola•ılmı• ve bu nlı fll8Ç 

y • ş · ı d heyeca 
adamlar )"akalanarak mesele in- l_ ___ ,..!~a~m:.!:p~ıy~o~n~a=rı:..:a:r~a=s~ın--a--;...-----
celcnmeğe başlamıştır • 



Yeni gramer 
6kler ve Eklerle genel bir bakış 
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Uııp d'I · 
•tıtı kı bılgeleri dilleri soy 1 

diU
1 

~ eıı Fransızcı gibi Avru
a,b:ı 'Ve Ar•pça , eski Fırsi 

Koy -koo - (koyun) 
Kayın - Kını ( Hanı, hangi ) 

( M ) harfi ( b ) ile değişir . 
1 § dili . 
~-Q 

irice g)ue flexioanellc) dir de 
Qti daha basit soydan 

r,lrpn~ot ) ~ır diyorlar .: 
'irili •llerınde kökler ve ek 
a~ b~ bükülen soydandır • 
. ır ın . 
h~ b e:ı:ıyet sayılıyor . Hal-

'daa ~ 1 . hu dilleri istikak ba· 
koy~Çıoden çıkılmaz bir du-

0 ı U§tur . 
·ı oyd l dea·;ıı Sayılan Arapçada 
'l b 1 en bu bal cHaslı ku 
tııı,,~i~ıdı~ . Tasrif ve söz 
Örııek e oyledir. 

ı.11 olarak kısaca Franıı:ı:
'iın~ce.~en çıkarken nelere 

~•li go:ı:den geçirelim . 
i~iiıııı' 15tssi:ı: buflerde önem
~•lır e er olnıuıtur • 

r - ( baba ) - pe•e ol 

( la~iJ· 
~ •te ızçede fatber , Alınan
Qr ) r, İt•lyancada padre ol

~ . 
111•id 
Gd1 e Peder sözüde o kay · 
I~ r. 
~ıbb'ktit ) . 
. !re 

oı - ( malik olmak ) 
r ~l llıuıtılr . 
ı llııııc b 

) 10 a aben , ltalyınca 

1 
r. saın (gül ) - rose ol

ı, 

'•t ' ) G11ur 111 !erde ( ı ) harfi 
~fl • 1•er 
Aı. e (yazmak) ecrir ol· 

l lııı, 
~~'iv~ca scbreibro, İtılyın
:'ll'l 'ft) 

~''. :~t•s~nda bir takım ıeasiz 
\ .>qtaht§ınuştür. n t' a, ij' i. e (satınılmak) acbe 

ı, d· 
ıı ıld, 
~' kııp bu gibi haller (baıf, 
, dev ' ) olduğu gibi Türk 
''" ' 1 dır y .. 
1 ııtikl· · alnız Turkçe 
1 1lıı lklerı· k""k- ·· .. ü ~ tıcak o un ozun 

ı.. tı 6 d Yoldadır . 
'l~L olt ı . -
h ~ i • 1<ısaca bir ıey öğ 
'1 ı · •ters k 
~1 'ç•lıııı e (Divan lugaı 

l-~•ıı, . . ~ti rııı a l d - · 6 l s ı egıfmez. Yel· 
. tıi •bçeleıde bir•z harf 
8ıı •ey• düşmesi ol.bi

~t1ki (y) 
t ı,, (1\ harfini oğuz ve 
\ı''l e, -cı ye değiştirir • 
~1•ı.a -.... ..._ Yar-car (ses) 
~ 1k, 1 hltza 
a_'i '

1 '.lt 
""'ıd >'ıoci . . 'b' , d· ı v • cıncı gı ı . 

1liade 'Ya •rk•daki (y) leri 
(ıı) Yapular. 

Ben - men , mun - bun 
( B - v ) ile değişir : 

Varmak, barmak 
( T - d ) çok değişir - te

ve - deve Tağ - dağ - Ot -
od. 

Bir nevi ( f ) vardır ki ( f -
b - v ) arası telaffuz olunur onu 
biz ( v ) söyleriz . 

( Ef - ev ) , ( af - av ) gibi 
Arapça zel (İngilizce tb) har

fi bizde yoktur · Bu harf şaı k 
Türkcesinde vardır . Onu biz 'y) 
yaparız . 

Bu harfin ( z, d) olduğu da 
vardır . 

Kutbu - kuyu, kathın - ka
yın. 

Atbak - azak - ayak. 
Tothmak - tozmak - doym•k. 
Başta (a) yerine (h•) deyenler 

vardır. 

(K - g) ler değişir. 
Ortada (ğ) lar düşer Tamgak -

d.mak . 
Kazgın - kazan, barg•n -

varan. 
Bir kaç örnek daha: 
Yıbar - yıbır, iber - misk. 
Yalaza - alaza - Iebip. 

Yansılamak (aıısı) taklit. istirap 
Yarmıık - armık - par•. 
Yasan (aı) - e~as-temel 
Yay, ay-kavis 
Y esi ( ıs, iss )-sahip 
Yır- ır - teganni 
Yirak- irak - bait, uzak 
Yıs ( iş, it) - rayiha, koku 
Yiğ - iğ - illet , lıastahk 
Yir - yer- ir - mes1fe,mekdn 
Tarama dergisi ( S 935 ... ) 
Cal - ( Ücret ) - yal, al 
Cal•n ( alan ) - yalın 

Caman ( fona ) - yaman 
Casamak ( imal, tesis ) asamak 
Cetik ( kıl.mil ) - yetik 

Cılkı ( hnyvan sürüsü )- yılkı 

Cir ( arz ) -yir- yor 
Cön ( ? ) - istikamet - yön 
Cumuş ( hizmet ) - yumuş 
Cuş - ( ratip ) - yaş 

Cumurtka - yumurta 
Cum-cemi - ( yum ) 
Cumak - yumak 
Cuki - uyku 
Cön Cosun - ( dd4p ) yön yo

sun. 
( T- D ) değişmeleri için sü

tunlar yazmanın gerekliği yoktur. 
Bu örnekler yeter 

A. Bakşı 

1 1\\ısırda Türk ürünleri 
l~t 

l~~"'ll•rıııısaı .. " 1 . . · ~, · ur,,;n erımız 
ı, 1 hi 

\~h l'Grk r çogaltım mer· 
'ı Ctj . • tarım ürünlerinin 

d 1)1 b' 
~. •b1 ır alıcısı olan 
.~, geıı· 
rJ~1

1 için 1 ~_ ölçüde çıkat 
•ltı:ı k Turkofis esaslı 

l1~;b )l~l ta~ı~ . Bu yazı 
leıj,... ar ıçınde sattığı-

~ "<IZi • 
: ''l•h·l goıtermekte ve 

\ 
1 eceğini anlamak· 

\ '··~ •I,, •ıc k 
l~' 11il ' bir "lk I . ~-ı e k u e o m• 
~1 11 tıı 1 .. ablJksuz kuru mey· 

ı llled 
'ı ı · ll,, enberi az ol 

'~A " r li ''I~ Uzden de bura 
t, d "• c . 
~il ~~ıld· evız 11 tışı pek 

'"' ır ~ "lt~A " 
114 't~o 1\ 
11 Gı.. lsırı gönderi-

tı unı · 
~ be, erın değer ve 
:'1)1 1 

Yıl doğiımekte-
1 ~~ı 

111 ~ fınd k 
lıf1, 1 Bltı~ımız 933 ,, ı· 

ıraaı değerinde 

501,515 kilo olduğu halde, 934 
de 25,818 Mısır lirası kıymetin
de 797,f;82 liraya çıkmıştır · 

Mısırın iç fındık giretine ge 
lince, geçen yıl bütün ülkeler
den çektiği bu madde 7,212 
Mısır lirası drğerinde 118,425 
kilodur . 

Ceuiz 

Mısıra ceviz, ba§ta Türkiye 
olmak üzere SuJiye ve Fnnsa
dan satılmaktadır . 1930-34 yıl 
larıoda ülkemizden satılan ka-
buklu ceviz mikdar ve değerleri 

de yükselmiş ve 933 yılındı 591. 
949 kiloluk 14 046 Mısır lirası 
değerinde olan kabuklu ceviz çı 
katımız 934 de fiat yükselrrek 
482.014 kiloda 14.299 lirasına 
çıkmıştır • 

İç ceviz'. satışı ise yek ün o· 
&larsk 1934lde 7040 Mısır lira-1 

(TtırkSöztıı 

Uraylar bankası 
- Birinci sayfadan artan -

inaaca gösterilen gümrük yüzde 
onlarının İç Bakanlığınca banka
ya verilmesi. 

8- Ödevleri üç yıl olan yö
netim kurulu Başkaa ve üyeleri
nin son devre hizmetlerinin genel 
heyetin toplanmasında bitmesi. 

C - Banka adına alınacak ta 
şıtsız mallar hakkında yönetim 
kurulunda karar verilebilmesi. 

Ç- Üsnomıl yedek akçenio 
nuıl üretileceğinin saptanması. 

D- Banka kapitali beş mil
yon lirayı aştıktan sonra genel ku· 
rulun onamaıiyle ayrılacak bir 
paradan özel yönetgelere avans 
vrrilebilmesi. 

E- Dayre ve §abıslar t anfın
dan bankaya yatırılacak para
nın ürem haddinin belitilme~i. 

F- Yedek kapitallerin hü
kumet aksiyoolırınm satın alına

bilmesi. 

G - Genel kurulun her yıl 
toplanma zamanının saptaamasiyle 
buna benzer değişikliklerdir. 

234 yılı içinde şehircilik bak 
kında uraylara faydalı olabilecek 

ilmiğ bahisleri alın ve urayların, 

bankanın yardımiyle yaptıkları ve 
yapacakları işlerle, bankanın mu 

amelelerinin geliımesini göster. 
mele üzere "Belediyeler dergisi,, 
adiyle bir dergi 935 yılının bazi 
ranından başlıyırak çıkarılmak
tadır. 

934 yılı sonuna kadar 113 
uray bankadao borç para istemiş· 

tir. Bunlardan 72 urayın ya inao
cası eksik veya ödeme kapasitesi 
az veya evrakluının tamamlan
mı~ ve ve bazılarının da para al 
mıktan vazgeçmiş olmalarından 

dolayı iıtekleri henüz sonuçlan
dırrlmamıştır. 

Ankara urıyının bankaya ver· 
miye yükümlü olduğu hısseye 

karşı, bu urayın arsalarından ılın
ması düşünülmüş ve İç Bakanlı
ğıoıo onayından geçen bu şekil 

dolayısiyle yapılacak opera mey· 
danının yanında 1090 metrelik 
bir kısım alınmıştır ki buraya ban• 
kanın binası yapılacaktır. 

"Ulus,, 

ıı dtğerinde 128 585 kilo tut · 
muştur . 

Salep : 
Mısıra salep yalnız Türkiye 

ve Suriyeden gelmektedir . Yn. 
ce oldukça önemli bir miktara 
varan Mısırın salep yollalumı son 
yıllarda bu madde yerine kola 
ve bemıcri kimyevi madrielerin 
kullanılması yüzünden azalmış 

tır . 
Bu husus Mısır istatistikle· 

rile de sabittir. 933 yılında 4058 
kiloya varan Mısırın salep ği
riti 1934 yılında 2319 kiloya düş· 
müştür . 

Gümrük resmi 100 kiloda 
parç• halinde gelenlerden 4 Mı
sır lirası ve toz halinde gelen· 
!erden de 6 Mısır lira~ıdır . 

Fiatlar toptan olarak parça 
halinde gelenlerin okkası 2o-30 
Mısır kuruşu ve toz halindeki
lerin de 40--50 kurbştur • Gi
ritin yüzde doksanı parça bıılin· 
de olmaktadır . 

Malılep: 

Mısıra en fazla mıhlep satın 
memleket Mürkiycdir , Mısırın 

genel giriti olan 80-100 bin 
mahlebin Türkıye 103f: de bin 
1934 de 80 bin kilosunu vermiş 
tir . 

Mısırın mahlep giritinin 1934 
senesind~ fazlalaşmış olmasıca 

başlıca sebeb buradan lr•nsit o 
!arak Sudanı büyük miktarda 
çıkıt yapılmıktı olmandır. Bu 
bakımdan mahlrplerimiz Mısır 

piyısıamda büyük bir uğbet 

Lazkıyede halk 
kongresi 

Mustıkil Lazkiye hükum~tin

de iktisadi darlıktan kurtul· 
mak için biç bir yerden yardım 
ümidi kılmıyan halk toplana 
rak çare bu im ağa teşebbüs ıct • 

mili ve Tortumda umumi bir ik· 
tindi kongre halinde toplanma
ğa karar vermiştir . 

Maliye müdürü bu teşebbü 

se girişenlere, kongreden vaz 
geçiniz, biz vergileri iodirmrği 

düşünüyoru:t . Sabrediniz. Dinle
mezde kongre yaparsanız koag· 

renin lesirile vergiler indirildi 
denilmesin diye biz de teşebbü· 
sümüzden vaz geçeriz dcmişse
de halk mümessilleri bu vaıd

lırı çok işittik diyerek kongreyi 
mutlaka toplayacaklarını bildir
mişlerdir , 

Beş senelik plan 
Irak hükumeti petrol şirke

tinden alınacak paranın sarfı için 
beş senelik bir blin hazırlamış
tır. 

Bun• nazaran 87 bin dinar 
yolJara, 95 bin dinar köprüleue, 490 

bin dinar askeri binalara ve ordu 

techizatına, 13 bin dinar hastaba. 
rıeleıe, 5 bin dinar mekteplere, 
10 bin dinar Bağdatdeki posta 
telgraf binasına, 10 bio dinar mü 

ze binasına, 30 bin dinar sanayi 
müesseselerine, 10 bin dinar bay 
vaıı b•kımıu, 10 bin dinar sana. 
yii tdşvike, 10 bin dinr felaket· 
zedelere yardıma, 400 bin dinar 

grıf, 30 bin dinar Ennaka
rat, 10 dinar E ı burscıı hşebbiis

lerine, 5 bin dinarda Meıruı irma· 
ğın ıaıfedilecektir. 

Düzeltme 
Dünkü sayımızın dördüncü 

sayfasının ikinci sütununda 5750 

numaralı icra iliinıntn dördüncü 
mıddeainde Kara Ömerli karye

sindr Nalband ı:sta Abdullah .dına 
elli dönüm yazılacağı yerde ıeh· 
ven otuz dönüm yazılmıştır dü
zeltiriz . 

görmekte olduğundan ç katımızın 
daba fazla aıtırılm .. sı kabildir. 
Çünkü Sudanın yofraltımı sene
den seneye fazlalaşmokta ve 
m•mlekcte de mahl•p yalnız Mı· 

sirdan transit olarak gitmekte· 
dir. 

Gümrük resmi 100 kilorla 
bir Mısır lirası olup fiatıar ok· 
ka başına 10-11 Mısır kuru
şudur : Transit fiatları ise okka 
başına 8-9 kuruş arasındadır. 

Leblebi: 
Mısır hükumetinin 1930 se

r.esinde leblebi ~e benzeri ııo· 

hud vesaireye ait gümrük res 
minin ton başına 14 Mısır lira· 
sına çıkarılması üzerine leblebi 
giriti azalmış ve son yıllard• 
4-5 bin kiloya düşmüştür . 

Bu yüzden de memleketimiz 
den yapılmakta olan lebicbi çı
kalı çok azalmıştır . Bugün Mı
sıra leblebi yalnız Suriye ve Tür 
ki yeden ğe lmektedir . Bunlar da 
tuzlu yırım tuzlu ve tuzsuz ol
mak üzne üç kaliteye ayrılmak
ta ve piyasalarda bu suretle 
satılmaktadır . 

En fazla çıkat yapan Suri · 
yeııin mallaıı kalın nohuttan o· 

lup ince ince nobuıtao g!rit ya· 
pılmaktadır . Çünkü ince nobuı 
tan Mısırda çok ve ucuz leblebi 
yapılır · 

Fiatlar , Suriye mallarınıo 
sif lskendeı iye 30 35 İngiliz li
rasıdır . iç pıyasa fiaıları da ok
ka başına 6 - 8 Mısır kuruşu
dur . 

1 

1 

r 
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Sayfa : j 

Adana Borsası M ua mı?leleri 
PAMUK ve KOZA 

CİNSİ 
Kilo Fiyatı 

En 1 En çol.. 
Satılan Mikdar 

ez 
it. s. ~ ~~= 

Kilo 
-

Kapı malı pamuk - ~,. -
Piyasa perlaj!ı ,. -
Piyasa ıemizi .. 1 
lane 1 43 48,50-- • 
lene il 
EkspreR 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si vah 

Ç t G t T 
Ekspres 

1 
1 Iane 

1 
Yerli "Yemlik 

" 1 1 .. "Tob umlıık., 

HUBUBAT 
Buj!dey Kıbrıs 2,9.) 3,25-

.. Yerli 3,2ö 
3,40 ___ 

.. Men tane 
Arpa 2,87~5 
Fasulye 
Yulaf 2,80 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tobnmn 
Mercimek 
Sisam 1 

ON .... Salih 600 -- 525 
~ 

·- .<l 
.. -.o "' Dilz kırma .. 

-" .::- Simiı ::ı- .. -c -.....--Cuınlı.ııriyet 600 ~..= 
!>.: ~ - 525 

~ r. I .. 
Düz kırma ,, 
Alfa •• " 

Kambiyo ve Para Liverpul Telgrafları 
21 I 8 I 1935 1: B.ınkasıodsn alınmıştır. 

Sonıim Pene 

Hazır 
1 

6 60 Lireı 

1 

9 69 
l 97 

1 inci 'f. Vadeli 6 59 Rayşmork 
.F rankHFransız,, 

1 inci K. V adeti 5 82 Sıerlin "fogiliz. 023 ı·-
Hint hazır 5 29 Dolar 0 Amerikan" 79 75 
Nevzork 11 31 }.,raok "lsvicre,, 

Yazlık sinemada 
Bu akşam 

Boğaziçi şarkısının unutulmaz Jön prömıycsi Güstav fröhliclı , Ka
dınlara inanmam fılmiod ~ takdir ettiğrııiz güzel ~faria So!weg ıh 
beraber büyiık Rejisör Geza Von Bolvary'nin idaresi altında çevrilmiş 

ve Robert Stolz'ın musikisi ile süsleıımiş 

(Tali kaşu) 
isimli çok güzel fılmde görün•.>ceklerclir. Sınama sııvcr halkımızın bedıi 
zevkini ıouı manasile tatmin edecek olan bu film hiç şiiph ~si z meı•simin 

en muvafık eserlerinılendır. Almanca sözlüılür. 

gelecek proğram: 
Liaue llaicl tarafından yaratılan ve bir canbazın aşkıoı musavver ~·ok 

hissi ayni zamanda ibret alınacak büyük bir fılm 

Aşk ve cinayet 

pek yakında : 
Mükemmeliyeti bütün dünyu sinema münekkidlııri turttfmtlı.n kabul 

edilmiş ve seyreıleoleri günlerce tesiri altında bırakan bir şaheser 

Kanlı hayalet 
Ricardo Cort~z ve Karen Morley'ın temsilı muazzaınları 

5748 

DİŞ MACUNU 
Vf:' FIRÇAN 121 

EC ZANESİNOEN ALiNiZ 

1 

UCUZlsU/C OOGRlllsUk 
92 5370 
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ı 1 - Bu sene okulumuza nehorı ve paralı leylı namzet 0 • guoü s 
Dosya No.287 '"-------------------------- - 20 Ağustos 935 tarıhindeıı 20 Ağustos salı günü başlanacak vo 3 ı Ağustos cumart~sı . 

itibaren kız ve erkek tslebe kayıt 13,30 da son virilecektir. 
3 

tll~sıl Birinci icra memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya çevri

lecek gayri menkulün ne olduğu : 
Hacı Hüseyin kızı Fatmaoın ko· 

cası Mehmet Tahsinde nafaka ala
ce~ındon dolayı haczedilen Yılanlı 
mezraasında 10 dönüm bağm 8 de 
yedi hissesi . 

No. 115 
T.Mart 935 
Mevkii: Yılanlı 
Tapu kaydı cinsi : Bağın 8 de 

yedi hissesi içinde erik zerdali el 
ma dut ağaçları müsmir Ye gayri 
müsmir ağaçlar ile çardak v~ üs
tünde taht olduğu • 

Hududu: Garben Şakir zade Ah
met iken eJyevm Şamat zade İs
mail ağa veresoleri şarkan zaptiye 
Apti iken elyevm saraç Apti ve
reseleri ve muallim Kdzım efendi 
şimalen torikıAm cenuben Hattat 
zade Hacı lbrahim efendi verese
leri iken elyevm Hattat lsmııil ef. 
mıhtamu AlAiddin of.le çevrili. 

Taktir olunan kıymet : Ba
ğın beğer dönümü 80 lira çardak 
ile taht l 50 lira . 

Artırmanın yapılacağı yer,ğün,saat: 

Adana birinci icra memurluğunda 
taktir olunan kıymetin yüzde 75 ni 
bulduğu taktirde 24-9-935 sah 
saat 10 - 12 saatta buımadığı 
taktirde müddetin on beş gün tem
dit edilerek ihalei katiyesi 9-10 
935 çarşamba günü saat 1O-12 
ihalei katiyesi yapılacağı. 

1 - İşbu gayri menkulün artır· 
ma şartnamesi 23/8/935 tnrihinden 
itibaren 287 numara ile Adana 1 ci 
icra dairesinin muayyen numa · 

Makine mühendisi aranıyor 
Belediyeye diplomalı bir makine mühendisi alınacaktır. Ehliyetine 

göre ( 300 ) liraya kadar ücret verilebilecektir. 
isteklilerin birer tane boy fotoğrnfiarı ve evrakı müsbitelerile Adana 

belediyesi reisliğine müracaatları ildn olunur. 5756 

Çiltebaa kaplıcası 
açıldı. 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane tıı ş

iarı sğrılarıno muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri hof!talıklarına, muannit ekzemalarn şifa verir. 

Çifte han kaphcasına 
Sediye ile gelerı hir çok kötürümler yüriiyerok dönmüşltr.Jir • ller 

1 
ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gohe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodıın sooru hamile kııldıklorı görül· 
müştür . 

Çifte han kaplıcasının 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün ka1Jıcalardan dııha yük

sektir • 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin hor <lürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda to

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
beri vo.rdır. Fiatlor çok ucuzdur. 63 

Tiren ücretleri yar1 yarıya .tenzilathdar. 5512 

ı 

ve kabulüne başlanmıştır. Paralı leyli talebenin bir senelik tnksiti (160} lira olup P' 
Kayıt vo kabul şartları alınır . . . . .;e ikin ı t 

1- llk okul şahad"'tnamesi ve 2-A Orta birinci, ikinci ve üçüncü smıfiarile lise bırıncı t"ı· .. ~ııd• 
6 Fy u.. ıJ' ya orta okul tastiknamesi. nıflarınm bütünleme ve engel yoklamalorı 2 Eylfıldan 1 ' 

851
110. gıO 

2- Nüfus k~ğıdı B- Lis" ikinci devre son sınıfında lisoyi bitirme yokla~yıtllda0 
3- Aşı belgesi mbktc olan talebenin engel ve bütünleme yoklamaları 2 ~re 
4- Sağlık raporu Ey1ft1a kadar. . .. .. ınlerioe 
5 - Talebe beyannamesi ( okul· C- Orta ve lise kısımlarında eski talımatname huku 

dan verilecek) mezuniyet imtihanları 11 Eyh1ldan 21 Ey1Ula kadar. r 
6 f r 1 • l kodO . kit 6- Kartonsuz otoğra D- Lise olgunluk yoklamnsı 11 Eyluldnn 21 Ey un ııyııc:ı 

2 - ikmal ve mezuniyet smaç.la- E-Parosız yatılı talebeler için imtihanlar 23 Eylulda ~~~4 
rına 2 Eylül 935 tarihinde başla- F- 30 Eylul pazartesi güoü derslere boşlanucaktır. 
naenktır. 20-21-22 

Fazla malftmat için okul di 
rektörlüğüne müracaat edilmesi. 

5755 

Seyhan Defterdarlığından : 
Abdi oğlu karyesinde şorkan 

ırmıık garben llüseyin V·3 Mahmut 

Adana erkek öğretmen 
rektörlüğünden : 

Ji
o k ıı l ıı 

e~· 
.. ddetlC 

şimahın Ahmet cenuben Kibar M~h. 
! met ile ~· evrili 42 ve yine şimalen 

Okulıımız talebesi için (250) çıft oyııkkaLı (20) gün °;°rı ıı.tıls: 
siltmoyo konulmuştur. Ayakkabı örneğini gö~mek ~~ !nr!o: (10) ' 
istiyenlerin her gün okul direktörlüğüne ve ıhalo gunu 0 nııcıı1' 0 

935 salı günü srıat dokuz<lıi kültür direktörliiğünde top~3 
alım komisyonuna teıninotlarile birlıkte başvurmalurı.57 

1 

Sııra garbcn Marta vo Losyar şar
knn hovacu Selim cenuben Misis 
yolu ile mahdut 72 ve incirlik kö-
yünde şarkan şimalen tarikıA.m gar
ben sahip senet conubon bağdat 

hattı ile mahdut 293 şarkan sahip 
senet tarlası garben Artin ve Ka
rabet tarlaları şimnlen ve kıbleten 
yol 60 şarkan ohandon motr\lk 
tarla garben Avni paşa şimalen 

mulla Ali yolu cenuben Melek oğlu 

22-27 -1-6 

~/ 
-------------------------------

Tarsus American 
Amerikan erkek 

Col/ege 
lisesi 

Tedrisat 1 birinci teşrinde başlıır . ınsdi~ 
Tam devreli lise olduğu Kültür bakanlığınca 

miştir . . \Tardır· 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret derslerı 
Leyli ücret 220 lira, Nebaıi ücret 40 liradır. 

57
'},7 

rasında herkesin görebilmesi 1...------------------------• 

Süleyman J 00 şarkan bizdikyan 
Serkis garbt-n bağ yeri şimalen 
Gazi efendi ve Mehmet çavuş c~ 

nuben kasaba yolu ile çevrili 610 
dönüm tarlanın iki senelik ico.rı 
l 9-8-935 tarihinden itibaren I 5 

Fazla malfimat için Oirektörlüğ~ müracaat· 15 
16-20-22-8-10-13-

için açıktır. llAnda yazılı olanlardan 
fazla malftmat almak isti yenler ,işbu 
şartnameye ve 287 dosya nu -
marasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

2 _Artırmaya iştirAk için yu -
karıda yazılı kıymetin % 7,5 nis· 
betinde pey akçasile veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alAkauarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilAn tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları topu si
cililo sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 -Gösterilen günde artırmaya 
iştirAk edenler artırma şarlname
sini okumuş ve lüzumlu malfimatı 
almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 -Tayin odilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağrıldıktan son· 
rn en çok artırana ihale edilir.An-
cak artırma bedeli muhammen kıy· 
metin yüzde yetmiş beşini bulmoz 
veya satış istiyenin alacağına rüç-
hani Olan diğer Alacaklılar bulu
nup ta bedel bunların o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alacak1arının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 15 gün daha temdit 
Te l 5 ci günü ayni so.atta yapılacak 
artırmada bedeli so.tış istiyenin 
alacağına rüçhoni olan diğer a]a
caklıların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile, en çok ar
tırantı ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz. Vo 
satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde partıyı ver· 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifte buluntın kimse nrzctmiş oldu
ğu bPdelle almağa razı olursa !lnaı 

Adana Ziraat 
şartnamesi • • 

mektebine 

1- Orta mektep tahsilini bitirmiş olmak. 
2- Türkiye Cumhuriyeti , tebaasından olmak. 

• 
gırme 

3- Çitçi veya orıızi sahibi veya çocuğu olmak ve bunu evro.k ve ve-
saikile isbat eylemek. 

4- Yaşı (19) dan yukarı olmamak. 
5- Hastalıklardan ve illetlerden salim olmak ve her türlü tarım iş

lerini yopmağa elverişli bulunmak. 

6- Orta mektep şehadetnamesi ve bir sıhhat raporu ile nüfus kA· 
ğıdını, o.şı kağıdını, uzgi<lim kağıdını, ve üç fotoğraf vermek. 

7- Mektep leyli ve parasız olduğundan okumak davresi içinde meş
ru ve mücbir haller olmadıkça mektebi terkotmiyeceğino vo ettiği tak· 
dir<le mektepçe kendisine yapılmış olan masrafları ödeyeceğine dair 
nümunesine göre not~rden tastikli kefalet senedi vermek. 
( En son ilkteşrinin birinci günüue kadar kefalet senell<·rini vormiyen· 
ter mektebe alınamaz ) 

gün müddetle açık artırmağa çıka
rılmıştır . Taliplerin 4-9-935 

çarşamba günü saat 17 de yüzde 
7,5 teminat akcalarile birlikte mü-
racaatları ilA.n olunur.5757 

22 - 25-28-3 ı 

Evkaf müdürlüğünden : 
Mazbut ve mülhak vakıflara 

ait muhtelif yerlerde bulunan 9 
adet tarla ve bahçe 1- 9 - 935 
tarihinden itibaren üç senelik icara 
verileceğinden on gün müddetle 
müzayedeye cıkorılmıştır. ihaleleri 
24-8-935 cumartesi giinü saat 
11 eledir. Ta1iplerin evkaf iılareeine 
müracaatları .5719 14- 18 22 

8- Yukarda yazılı şartlar dahilinde mektebe girmek istiyenlerin 
Eylftlün yirmisice kadar bir dilekçe ile mektep direktörlüğüne başvur· I 
mn1nrı IAzımdır. istekJilerin sayıaı mektepço alınması gereken sayıyı Doktor 
geçtiği tııkdirde Eyhllün yirmi üçün do açılacı:ık seçme smaçlarında bu - · 

Reşat 
lunmaları lAzımdır .5720 14-18-22 

---------------------------------------
Doktor operatör Noman Bedri 

Doğum ve kadın hastahkları birinci sınıf 
mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
. 

Hastaları her gün 9 dan beşe kadar Bazar Loşı Nurinin evi karşısında 

hususi muayenehanesinde kabul eder 5698 

10-30 

--------------------------- ----------

Memleket hastanesi kulak, bu· 
run, boğaz mütehassısı Almanya· 
nın Berlin-Laypzig Üniversite
leri seririyatından mezun. 

llornevi kulak, buğaz, burun 
ameliyatı yapılır. 

Adres : Abidin paş1 caddesinde 
1 Doktor Nacinin tedavi hanesi ci · 

varında köşe başında. 
1 

5691 9-30 

--------------

Feke icra memurluğundan: 
Adıınada Abdurrezzak göraniye 

ma masraf ve resmi tahsil vo toz
minııt ve faiz ve saireden (398)lira 
(53) kuruş it.ısına borçlu Fekode 
mukim kahveci kara Bekirio Fo-

. kenin lslAm mahallesinde kdin şar-
razı olmaz veya bulunmazsa hemen riyetimizce alıculon tahsil olunur kan borçlu Bekir hanesi garbPn 

b dd 1 l l\1aJdo ( 133 ) Şuri efendi arsası şimalen Bekir on oş gün mü et e artırmııya . • · b 
k l ı bu ayrllnenkuı Yukarl .ıa go··sıerı·- ağa oğlu Ahmet hanesı cenu en 

çı arı ıp on çok artırıına ihale edi- ş g u 1 

1
. lk' ·h 1 1 

k' len 24 9.935 tarihinde Adana ı ci I ayni Veli bostaıılığı hu<lullarile 
ır. ı ı & e arasılll a ı fark ve ge- . l hd b' h l · 5 9 

l 
ıcra memur uğu odasında ış - 1 mn ut ır op rnnenın - -

çen günl?r için 1o 5 ten hesap olu· bu ildn ve göitorilen artırma l t 935 tarihinde müzayedeye verile· 
nacak Caız ve dığer zararlar ayrıca şıutoamesi daiı esinde satılacağı ceği nden taliplnin Feke icra me-
hükme hacet kabınksızın memu- 1 ildn olunur . 5754 murluğuna nıiiracaatları.5752 

. . "'' IJH'W'~"";ş-." e•N-' 
5586 
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vilayet daimi encümeninden. Jııf 
935 yılı yol omelei mükellef esi. ı/ ac akf~ ·Jif 

nin ı _ 9_935 tarihinden itibaren n,.ı ' hatf1t 
iş başı edileceklerine dair bütün vatan 
mnhallAt ve köy ihtiyar heyetleri- 1-.----.-
ne lı'\zımgelcn t~bliğat yapılmıştır. 
Tayin olunan günde iş başına git· 
miycn mükelleflerden şosa ve göp 
rüler kanununun J 9 uncu madde
sine göro yüzde elli fozlıısi1e tuh
sil oluoQcoğı yayılıyor. 5728 

16-20-23-27 


