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ilimizin ürün durumu 
t~enciye ağaçlarında Krizomfalos kurd
arıle savaşa önemle devam olunuyor 

, ~itik ekilen y~rlerde buyıl pi
llç Ürününün durumu çok iyidir 
ll· 

~tllrkaç gün önce tarimer ince· 

~ '• lrle bulunmak üze re Kadir
ô .. 0zana gitmis olan tarım di
~u Ali Kemalin ıehrimize 

iıı ~llıü yazmıştık . Ali Kemal 
~1 ~elenıef er hakkında bize şun 

,.. Yleoıi§tir : 
'rtltik: ı d v ı,. ı anların a yaptıgım 

·ı~lnelerde d~rumuo genel iti 
'irıı tok: iyi olduğunu gördüm. 
· laç~ ~ıı geç ekilen yerlerde 
~ •rın bllyüme kabiliyetleri 

~~0•. kalmıştır. 
i lllıb •lı çevresinde pamuk eki 

"r. eten az ve verim sonu çok 

~Ybın bölgesinde pomukla''1 ~~~~ ç.ok iyidir. Tabii du· 
' h. tun ıJçelerde iyidir. Yal 
l dG·?tnanların yüzde doksanı 
~'d,:enlerle yapılmakta oldu-

\ 
barınan işleri çok geri 

"" L a.ifge • 
~ıtıci rnızde portakal ve diger 

~ ~llr~~ Bğaçlarmdaki Krizomfa· 
lltdi arife savaşa başlandığı 
' t, ılt tı ,, 

\... ~'çnk"8t.lara bu ayın on beşin· 
'' 'tnıkyasda merkezde ve 

Zunda da daha geniı 

olarak Kozanda başlanmışhr. Ayın 
ooıııltısına kadar Kozan şehri çev 
resinde bulunan bağçeler bitiril 
miş ve on yedisinde Bucatk böl
gesine geçilmiştir . Bugün, yarın 
burası ile bmıa komıu olan Ka
dirtiııin Sıtır köyü bölgesi bağça· 
ları da bitirilmiş olacaktır. 

Şimdiye kadar yapılan savaş 
farda merkezde ve Kozanda sekiz 
bin kadar narinciye ağacı ilaçlan-
mıştır. 

Bu aava~larda kullanılan ilaç 
Va 1 k denilen iliçtır. Bu ilacın kul 
Jlaoılmasında iyi sonuçlar elde 
edilmiştir. 

Bağçe sahipleri yapılan yar 
dımlardan ıon derece memnun 
olmakda ve hükumetimizin yaptı 
ğı bu kıymetli yardımı şükranla 

karşılamaktadırlar. 

Lüzum görüldüğü taktirde ey· 
Jul veya birinci teşrin ayları için· 
de Kozanda ikinci bir savaş daha 
yapılacaktır . Şimdi yapılmakta 
olan savaş i§leri Kozan bölgesin· 
de bitirilir bitirilmez Adana mer
kezindeki hağçelerde başlanacak 
ve bundan sonra Osmaniye ve 
Dörtyola geçilecektir. 

tup birincilikleri başlarken 
~t ' ~~ u gençlerden Çukurovanın göksü-

kabartacak iyi başarıklıklar bekleriz .. 
,~~, ·------~~ 
~P'dın ıonra üç komşu ıeh· miyor ve anlatamıyor • İşte bu 
~ 'l',:t?h takımlarının iştira· yılın final maçları lstanbulda ya· 

\.~ boı ıye futbol şampiyonBll pıldığı için bu bize büyük bir 
lıltlJ~feai gurup lıiriocilikleri kapı açmıştır . 

~e ~d tır · Konya , Diyar be Buradaki maçlar yüz akile 
fil..~~:~ takımlar mı karşılaş· bitiril~cek olursa iıtanbul ve 
~ \t hp bakkmda önceden Eskişehir takımlarmdın gayrı di-

''lb '- ı '- 'k k f'. , e" 1111;1 aten pe ğerleri bize yabancı olmayanlar-

~l6 l( dır . İzmir şampiyonu olan Al
' ''•ıı:a- onyahlar buraya yap - tunordu Toroılwarca iyi bilinir. 

~tl"d 1 
ve huıusi bütün se Çünkü , İzmir seyahatıoda pek 

\~ -q,: Çolc kuvvetli , t"knik yorgun ve saha yabancısı oldnk· 
~'t tt '~dı enerjik olduk la - lan halde ancak 3 - 2 gibi bir 

~.t'litı llııtlerdir . Diyarbekir- farkla yenilmişlerdi. Trabzon 
\._ "i) Ceı • 
... "! ''bek· · gurubu da henüz ilerlemeyen bir 

k' t~l>I ır takımı r-vveUci yıl kuvvettir . İşte gençlerimize bizi 
~re f~fJan birincileri yene· tanıtmak ve Çukurovada futbol 
·'~tıı kala gitmiş ve ümit o~duğunu ispat etmek için iki 
'ttı • l'f U\'vetini herkese gös geniş saba : 

l)ı,r,~r halde bu yılda ça 1 - Adanada yapılacak gu 
~ "•ı gelcceklerıde mu- rup maçları. 

"1,,.1 •rla bakılmaktadır . 2 -- Finale kalarak İstanhula 
lb \' •rd ç 

\ Ilı l' ' ukurovayı şam- gitmek. 
~~ti, Oro'! spor takımı tem- İstanbula gitmek hem ispor-

' ~t "• .' l'oros\u gençler ça· culırımıza fırsat bularak getire-' ~ı,.,,,~1Yettedirler . Bu yıl mediğimiz İstanbul takımlarını 
'-i~ hi ' hakikaten enerjik göst~rir ve hem de teknik fut-

r o 
ı._1'11~,d Yun Çıkararak hiç bolun ne oldu~unu öğrenir . 
~ g,rıçıan temiz oyun gös· Biz Toroslu gençlerden lik-
~~- ~ '' ' bize güveniyor. lerde gösterdikleri muvaffakiye-
"'4~ bil~ı~~ah önceki şampi . ti bekler ve Adana gençliğini 
~ ~ 'de: 1G•l yapılan yer Jer· göz önünde tutarak oyun oynı 
tt .. '~ ... rnetni§ler ve bura· malarını isteriz . 
t. '41 "ltı . ------ıı""t · Qİt t Pıyoular gönder· • 

~)t taibOıoalulardan artık ispirto Satışından ayrı• 
~'dil 'Y~t Vererek final lan Ur&y paraları 
L ''•' geçen yıllardan ''t 'e . •d,, ~ 1 1lllere ek olmak 
~ R•trnesini bekliyo· 

lltQ 

"• 1>,~ 'Por bıyatmın fa 

"' ı~lcda bulundu 
Ylkiyle göstuile· 

Urayların payı olarak ispirto 
ve ispirtolu içkiler gelirinden uray· 
lar hankaaında biriken 86 bin 
lira iç bakanlığınca hazulanan 
cetvel üzerinden illere gönd~ril

meye başlaom1şhr • 

-- -- Havalarımız ! 
Düşman uçaklarınıu tehdidi al

tındadır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 
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C. H. partisi 
"Tan,, ın haberini 

ya ~ anlryor 

İstanbul : 21 (A.A ) - C. H. 
partisi genel sekreterliğinden ya· 
lanfama : 

'' Tan ,, gazetesinin 110 sayi 
v~ 16 8 .935 tarihli nusbasında 
Kenaoın İrana bereket ettiği v~ 
yolda giderken transit yollarına 
soora da frana ait filmler alacağı 
yazılmaktadır. Kenan; ha1kevi si 
nema memurlarındandır . Kendisi 
yıllık iznini lrandı kullanmayı 
tercih etmi§tir . Bu seyahatle ve 
sinema iılerile Ankara halkevinin 
biç bir suretle ilişiği olmadığı gibi 
kendisi de şahsen böyle bir taıav 
vnrda değildir. 

Çankırıda 

Atatürk günü törenle 
kutlanacak -

Çankırı : 21 ( A.A ) - Cuma 
günü Atatürkün Çankırıy• ilk ge 
lişioin onuncu yıldönümüdür. Bu 
günün hatırasını ebedileştirmek 
için Atatürk adile açılacak bulva
rın yapı işine 23·8·935 günü tö
renle bıılanacaktır, 

Çankırıda yer 
deprenmesl 

Çankırı : 21 (A.A) - Şehri
miyde bu sabah 4,30 da bir dep 
renme duyulmuştur . Zarar yok
tur. 

Londrada taşıst araç
ları değişiyor 

Loadra : 22 (A.A) - Loadra 
omnibüsleri ile diğer büyük nak 
liye vasıtaları ve taksiler yavaş 

yavaş kaldırılarak bunların ye
rine yağla işleyen motörlü va · 
sıtalar konacaktır . 

Şamda bomba 
atanlar 

Şamda elektirik oirketine ya· 
pılan boyguta İ§tirak etmiyerek 
evlerinde elektrik Jyakanların ya · 
kıolarına bombalar atılmıştır . 

Daha sonra güpe gündüz ve 
mühim caddelere bombalar atıl· 
mağa başlayıncı polis şüphelen· 
diği bazı gençleri tevkif etmİ§ ve 
ecnebi muhakemeye teslim et 
miştir . 

Muhakeme günü muhakeme 
salonunu polisleır ve 'gençlerden 
( Nuri Ereiz ) jbir sene hapse ve 
100 lira para cezasına , iki sene 
de Şamdan uzaklaıtırılmağa, Ha· 
san mahruka 8 ay hapis ve 100 
lira para cezasına , Said Enem· 
mak 15 gün hapse , 1\fehmed 
Elmeradni 10 gün hapse mah
kum edilmi§lerdir . 

Tevkif edildikten soora genç · 
ler polis tarafından fena halde 
dövüldüklerinden Şam Mebusu 
Zeki Hatip Fransız Hariciye Ne 
zareli ve mill"tler cemiyeıi nez · 
dinde bu vahşeti protesto etmiı· 

tir . 

Şamda açılacak sergi 
Yugoslavya hükumeti Şamda 

açılacak sergiye iştirak edeceğini 
sergi heyetine bildirmiştir . 

Fakat Şam tüccarları ve sa· 
nayi mürsseseleri hükumetin 
memleket ticaret ve 11yii aleyhi· 
ne olan tarzı Lhareketi devam et
tikçe sergiye iştirak etmiyecekle. 
rind~n israr etmekte devam edi· 

J yo rlar . 

Pamuk bölgeleri aynld1. 
• 

ilimizden çıkarılacak pamuklar Mer-
sin Fünigatvarında dezenfekte edile
rek ayrılan illere gJnderilebilecetir. 

~~--------·--------~-
Tanın Bıkanlığrnca ıu aıağı

daki iller pamuk bölgesi sayılmıı· 
)ardır. 

Bamuklara musallat olan kurt 
lar ve hastalıkların yok edilmesi 
ve tedavileri ve pamuk tohumla
rının ıslahı hakkındaki kanun mu 
cihiace Peabe Kurt bakımından 
bula§ık olan bölgelerimizden hu 
illere pamuk ve pamuk tohumu 
gönderilmesi yasaktır. Bunu ilgili 
olan fabrikatörlerimizin ve teci
merlerimizin bilmeleri lazımdır. 

Ancak; gönderilecek pamuk, 

çiğit ve diğer pamuk maddeleri 
Mersin Fimigatvarıada dezenfekte 
edilmek suretiyle her tarafa ser 
hestce gönderilebilir. 

Pamuk bölgesi sayııan illeri. 
miz şunlardır: 

Ankara, Bilecik, Eski~ehir, 
Çorum, Kütahya, Aydın, Bıhke· 
ıir, Çanakkale, Denizli, İzmir, 
Manisa, Muğla, Buna, Edirne, 
Kocaili, Tekirdağı, Antalya, Ga
ziatep, İçel, Maraş, Sehao, Baya 
zıt, Diyarbekir, Merdin, Siirt, Ur· 
fa, Elaziz, Maletya ve Konyadır. 

Afrikaya gönderilen uçaklar 

Habeş ordusunda çalışmak istiyenle
rin sayısı günden güne çoğalıyor 

İngiliz donanmasında izinlerin kaldınl
dığı hakkında çıkan haberler yalanlanıyor 

keti dostluğa aykm bulacağını 

Suriyede yerli ve 
Fransız memurlar 
Fransa~uvaffakiyetlc tah

silini bitirip memleketine dönea 
doktor sarraç şerefine Hama-
da verilen bir ziyafette mu -
maileyh bir nutuk vermiş, bugü-
ne kadar Fransızların Suriyeden 
çıkardıkları paranın 522 milyon 
lirayı ( bulduğunu söylemiıtir . 

Hatip P. H . D şümendüfer idaresi-
nin her sene gümrllkler g~lirinden al 
dığı tazminatı, saydan çok oldu· 
ğu halde Suriye memurlarının ae
nede 2 milyon lira aldıklarını az 
olan Fransız memurları da bu ka
dar para aldıklarını söylemiş. F 
ransız memurunun senenin dört 
ayım memleketinde mezuniyetle 
geçirebildiğini ailesıla birlikte bi· 
rinci mevkide gidip geldiğini se
yahat masraflarının Suriyeliler 
tarafından verildiğini ve çocuğu 
doğın Fransız memurunun maa
şının artırıldığını ilive etmiı ve 
memleket zararına olan bu hak· 
sızlıklırı şideetle tenkid etmiı
tir . 

Öğretmenlerin kıdem 
zamları 

Orta öğretim öğretmenleri•· 
den kıdem zammı göreceklerin lia
tesi bızırlanmıı ve onaylanmak 
üz,.re bakanlığa suuulmuıtur. İlk 
öğı Jtım öğretmenlerinden kıdem 
zammı görecekler için bu yılda 
Jiıte bazırlanmıyarak ayrı ayrı bil
dirilecektir . Roma : 21 (A.A) - İki bin 

askerle uçak dolu iki vapor E 
ritreye gitmiıtir . 

bildiriyor • r 
Hint şairi 

Adissababa 21 (A.A) Habeş 
ordusunda hizmet etmek isti 
] euletiu sayısı o kadar çoktur 
ki hükumet bu iş için yeni bir 
büro açmaya karar vermiıtir. 

Cenevrt! ; 21 (A.A) - Bura. 
da lngilterenin konseyi 4 Ey 
liilden önce hususi bir toplantı 
ya çağırması gerektiği ileri ıü. 
rülmektedir , 

Londra : 21 (A.A) - Kabi
nenin dıı iılerile uğraşan komis
yonu da kabinenin yarinki top
lantısından önce Pariı konfera · 
sının akameti hakkında görüş· 

lerde bulunacaktır . 
Eden ile dıı bakanı Samuel 

Boare kabineye birer rapor ve
receklerdir • 

lmparatorluk konferansı da 
ufak mikyasta bir toplantı yap 
mış kendilerine durum hakkın
da malümat verilmiştir Bu Sa· 
bab Londraya gelen Macdonald 
durumun çok ciddi ve batta 1914 
ten beri karşılaşılan vaziyetlerin 
en vahimi olduğunu söylemi~· 
tir . 

Muhalif fırka baıkanları bu 
güo dış bakanlığına gitmiıler 
dir . 

Kabine 4 eyliil toplantısında 
konseyde tutulacak yolu karar
laştıracaklardır. İngilterrnin kon
seyde yalnız başına hareket et
miyecekleri sanılmaktadır . 

Paris : 21 (AA) - logiliz ka . 
hinesinin toplantısını önemle ta · 
kip eden gazeteler kabinenin Ha· 
be~istana konan silih ambergo 
ıunun kaldırılacağını sölüyor · 

"l\lateo,, İtalyanın bu hare· 

Roma ~ 21 (A.A) - Bundan 
sonra hava kadrosunda iki ko
mutan yerice beş, on general 
yerine yirmi bir, yirmi ilCi AlLay 
yerine altmış sekiz, elli yedi yar 
bay yerine aJtmıı . dokuz binba 
şı yerine yüz altmıı, ü~, yüzbaşı 
yerine de altıyüz yetmiş üç yuz. 
ba§ı bulunacaktır. 

Londra : 21 (A.A) - Bu sa
bah toplanmıı olan küçük mik
yastaki imparatorluk konferan
sına serbest İrlanda ile Cenubi 
Afrika birliği mümessilleri de 
iıtirak edeceklerdir. 

Eden ile Hoaro birbiri ardı 
sırı Herbert Samuel ile Lans .. 
bury ve Lloyd Georgi kabul et· 
mişlerdir . 

Kabinenin yarın vermesi ih
timal dahilinde bulunan karar 
Jarın son derece önemli olması 
için imkaratorluk konferansının 

kısmrn olsun toplantıya çağı
rılmasını ayrışk {muhalefet) beş 
kanlarının durumdan haber e
dilmesini zaruri ktlınmııtar • 

Londra : 21 (A.A) - Macdo · 
nald , Samuel Hoare, Eden, Run
cimao Ciamberlain vr. diğer ha. 
zı bakanlar bugün akşam üzeri 
Baldvinin başk.anlığındı topla
narak ltalyan - Habeş andlaş
mazlığı etrafında görüşmüşler·· 
dir • Eden yarinki fevkalade ka· 
bine toplantısında hazırlamak 

üzere arkadaşlarına duruma .an · 
latİnıştır • 

Arsıulusal 

Bu toplantıda İrlandanm Af· 
rika mümessili de hazır bulun
muştur . Bu toplantıdan evvel 
Samuel Hoare ögleyin Curçili 
kabul etmiş ve Eden de Lord 
Sesil ile görüşmüştür · Sabah 

, leyin İngilterenin Mısır komiıe· 

-
lzmir panayırı 
Arsıulu11l lzmir panayırı Baş· 

bakan ismet lnönünün bir ıöyle· 
viyle 22 Ağustos Perşnbe günü 

1 
açılacak, 11 Eylül Çarıanha gü· ı 
nü kapanacaktır. 

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

ri Lampson ile Mısırın Londra 
clçiıi Sabıi birbiri arkasından 
dış hakanı ile konuş~uşlardır . 
logiliz kamoyu, duruma karşı bil 
yük bir ilgi göstermektedir . 

Londra : 21 (A.A) - İngiliz 
ordu ve donanmaı:ıındı izıulerıa 
kaldmldığı hakkındaki haberler 
r t smi olarak yalanlatılmıktadır. 

- Gerisi üçıincü_sayfada-

Tagor'dan 
lngilizceden çevirmeler 

-9-

Elıll kuş kafeste, yabani~ 
kuş ormanda idlr 

iki kııı bir zaman geldi ki 
Jwnuşmak fırsatım bulabildi · 
ler . 

Yabani kuı - Oh sevgilim 
dedi . Haydi beraber ormana 
uçalım .... 

Malzbus kus fısıldadı: 
- Gel sevgilim bu kafeste 

yaşayalım .... 
- Parmaklıklar içindemi? 

Orası senin bile lrnarıdlarım 
oynatamıyacak kadar dar . 

- Ne yazık .... Bende gök
te oturacak bir yer bulumıyo· 

rum. 
- Gel serıinle ormanların 

şarlnslm söyliyellnı ... 
- Gel. yanıma otur. Sana 

senin bilmediğin fak at benim 
6ğrendlğlm bir çok şeyler, bir 
çok diller öğreteceğim . 

Yabani kuş - Fakat or
manların şarkısım asla öğre
nemezsin . 

Malıbus kuş - Yazık ol· 
sun bana ... Ben onların ıarkı
sırız bilmiyorum demek ... 

• • • 
Onların, kuşların aşkı işti· 

ya/darla, sonsuz arzularla do
ludur. Fakat ne çare ki kanad 
kanada uçamıyorlar .. . 

Onlar parmal\lıklarm ara 
sından birbirine bakabiliyorlar. 
Fakat asla yaklaşamazlar ... 

Oniarm kanadlarmda has
ret iitrer . Onlar kanadlarmı 

çarparak " gel , daha ynkın 
gel sevgilim 1 ,, diye günlerin 
biriktirdiği tahassiirıi haykı
rırlar • 

Kuşlarw Jıaırel §arkıs!dır 
bu J . .. 



Bu, ilk olarak, şöyle böyle 
sekiz dokuz yıl öoc alclıma 

gelmiş bir serlevhadır. O v~kıttan· 
beri bunu, muhtelif mahıyctte 

muhayyel bir çok yazılarıo; bazen 
bir hikareoin~ bazen bir .nesrin, 
batta bazen hır manzumenıo baş· 
htı yaptım. Söz ve 1azı haline 
ge~ememi§ hayalJt~rin güzel bir 
_çıkış noktası oldu. Fakat daha 
i}criye gtçcımedi; önünde uygun 
bir alam olaııyan çıkış noktala
ı1Da benzedi! .. 

Bu gece; çıralçıplak bir oda
nın kasvetiyle kamıçlanan mu
bayyilemia kölesiyim. Düşünmek
ten· maı.but kelimeleri ardı ardı 

' na zincirleyip muhakemeler yap-
maktan korkuyorum. "Akıl" cep· 
hem mütbiı bir durgunluk için
de.. kendimi; uzaodığım yatağın 
üstünde, onlı nazlı salımp kıvra

nan, yayılan, tel:rar toplanan ve 

halezoolar lapa yapa yüksel~.n 
aigara aumanlalıodan farksız go
rilyorom.. Ba,ıboş tcd ilerimin 
k~yfıne t6füim; kapusu aralan
mış hıfızamın zeliunu ve, çırılçıp · 
lak bir odanın kasvetiyle kamçı 
lanın muhayyilemin köle.siyim! 

K~ah bir ıökyüzii tasavvur 
edin: Kara, kapkara bulutlar; ki, 
ufku, un ki elli metı e iler ioize 
kadar yaklaştarıyor. Bu daralmıt 
ufuklar orta1ındı, aıtık, ancak es
kiden ıizce belli olduğu için se
çilebilen tepeler ve sonra; yakı
nınızda, hemeo şöyle yanıl>aşıor·ı
Ja epice neftileşmiş uzun, geniş, 
m~bt,şem ağaçlar tebayyül edin .. 

Hadiseleri insiyaklııriyle ya
şadıkları i~io io anlardan çok ,f~
ha bilgiç olan hayvanlarda apaşı· 
kar bir a.ıkıotı, bir f~v~aladı:Jik 
ver: Köpe~ler acı acı havlıyor, 
inekler böğürüyor, keJılcr tüy
leI"iffİ k bartanık sinecek bir yer 
arıyor ve kilmcs hAyvaoları çığ
lıklar koparıyor. 

Kopacak borayı, insiyaklariyle 
ya,ıyan bu mablüklar rpi önce 
hissedip haber veriyorlar .. 

V:e bora kopuyor!. 
İdrakimizin daraldığı ve zaif

ladığı noktada irademiz bizi ele 

geçırir. Cılız mubakemclt:riyle 
dayanmak, tutonmllk iıtiycn id 
rakimizin kevdinde tabiata bile 
hükmetmek kuj}retioi bulan ira· 
demiılc çarptşmısı bize b-yecan · 

lar&n en yüks,ğini verir. Ve biz 
bu güzel, bu yüksek, bu derin 
heyecanı "ülvi,, diye tav19if ederiz 

BeD· ülvi bir bt>yecııın içinde , . 
yıllarca ya§amış insanlara daima 
gıbta ettim. Ve onlar _gibi olmak 
\eteaim! Sükun heni asla tatmin 
etmiyordu .. 

Bir hora esnasında, tabiatı; sa 
lc:in ve ılık bir bahar gün«"şioin 
altında ıerilip uyukladığı zaman 
lardald halinden daha güzel ve 
daha cazibeli buluyordum .. 

Bir heyecan anı için Romayı 
ateşlere vereo serdarı an laınamak 
mümkün değil! 

Şükunda, ruhu a ldatao bir şey 
var! 

Fakat şimdi bu "düşüo~e,, le· 
ri bir tarafa bırakmalıyım. 

" .. Ve bora kopu}'.or!,, De 
: miştim: 

Sigaramın biç eksilmiyen du
mıolaranR bakarak, gözlerimin 
önilnde bir an ıçin beliriveren 
tabloları mütemadiyeın dt ğiştiıi 
yorum. Bu bora ae kadar devam 
etli, bilmiyorum. Ruh ha leriııe 
tatbik edilebilecek, onların "müd· 
det,, lerioi ifade edecek ne bir 
saat, ne de bir takvim, h .. ııüz 
keıfedUmiı değildir. Yazık! 

Gözlerimin öuüoe , bazen ; 
rtnkleri arasındaki ince farklar 
tamameo Meçilebilen ı., blo1ar g~ 

riliyo ' . Göz kaPcııL:lctramın 6fJratli 

- Naci Akuerdi'ye -

bir faaliyetı ile ooları derhal sili· 
yor , yok ediyorum : 

Sükundan koıktuğum kadar 
vuzubdan da korkuyorum 1 biç bir 
şcyio apaçık , katiyctle ve mutlak 
şekilde belli olmadığı bir dünya 
da insanların vuzuh için , katiyet 
için çnpınması bir ddiliktir , ta
biata aykırı bir harekettir ! 

Giiaüo , en güzel saatleri ; 

1 

bizi en çok diişündürebllen • en 
çok temsil eUireb.leo saatle.~i gü· 
oeşin doğmak ve batmak uzere 
olduğu zamanlardır . Nıçin ? çüo 
kü, o saatlerde eşyada vuzuh yok· 
tur , her şey bir gölgeye bürün 
müştür . 

Amma ben size ( bo:a) dan 
bahsedecektim ?. Evet : 
''Ve .. bora kopuyorl.,, diyordum .. 

Bu bora ne kadar devam etli, 
bilmiyorum . Ağaçların , kırıla 
cakmış gibi çırpınan delları sa· 
kinleşti ; tr peler 1slak bir güneşin 
gülümseyen ışrkları altında mey 
daoa çıktı ; ve ufuk o zaman , 
alabildiğine genişledi .. 

Büyük sağnaklardan sonra sel· 
ı erin te Relerden ııasıl atıldığını ; 
hakikatte bir takım '' sel yatak· 
lan ,. oı takip ettikleri halde , 
kendilerini , o tepelerden ilk de 
fa eniyormuş zanne.derek nasıl 
coştuklarını ; bu sel bataklarının 
zaruri olarak ulaştaıacağı bir nok· 
taya doğru vehmederek oas~l 
kükrediklerini dikkati e sr yrettı
nizse, beni daha kolayh~tla anlaya · 
bilirsiniz . 

Hayalı , ben , ancak bu şera
it altında bir dereye ben -
zetebilirim : Sık sık buralar , sık 
sık seller .. Ve bu sel hücumların
dan dolayı sık sık bulanıp duru · 
lan bir dt'fe .. 

Fak at ; der enin , sellerin mev· 
cudiyetioden haberdar olmaması 
lazımdar : O ; zaman zaman kaba· 
rıp süratlenmesini , bulanıp du· 
rulmasıoı kendi akışının , kendi 
hayatınıu bir ic"bı zannetmelidir. 

Bu ( bora ) tasviri nereden ' 
ne münasebetle hatmma geldi bil· 
miyorum . Beu size batıralano , 
batıralarımtn hücumundan bah
sedecektim . .Frensiz bir tedainin 
mnziblıği işte 1 

Neyse ... 
Yatağımın j.istünde, gittikçe 

kalınlaşan bir siğara dumanı bu
lutu var . Şu andaki hayallerimin 
yegiioe hı.tıras ı olarak , yarın sa.
hah ; tozlu döşemenin üstünde kı 
bir kaç kirli iz ırariti lml11ceğım ı 
o kadar 1 

Fııkat madamki bana tehıı yyül 

imkanı, tebayyül kolaylığı veriyor; 
acımamdıyım 1 

Hiç , hatır.,larınızın hücumu 
karşısında kaldını~ mı ? 

Bu • matbaalarda mürettipl erin 
yazı dizmelerine benzer bir şey .. 
insana öyle bir his veriyor 1 

Hayatımın r.on btş altı yıll ı k 
devresinin muhtelif dekorlu ayrı 
ayrı köşelerind en kopup gelen ha
tıralarla ' , mubayyelim , s iğara 

dumaoluıoıo hiç eksilmiyeo kıv ~ 
rımlarını takip e.derek şöyle bir 
seri tertip ediyor : 

( Amma , bunu size söylem e 
meliyinı . Hiç bir şey ıfade el· 

mez Çünkü , muhayyclim , ayni 
hatıralara başkr. başka yerlere koy· 
mak suret1yle iki , üç , beş , on .. 
nevi seri tertip ~debilir !. ) 

Size halıralarıo hücumundan 
bahsedecektim Olma<lı . Serlev
ha ; yine sekiz dokuz yıl önceki 
haliyle kaldı , bu yazıya uymadı!. 

Konya : Ağustos 1935 
llamdl Alwerdi 
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.Paranı! 

1 
Boş yere harcama ve harı cıyacaksan yerli malı al 1 

l - h" es ... 

Ve durakta öğretmenleri
miz tarafından karşılandılar - -

Otuzu bayan olmak üzere 
İstaobul öğretmenlerinden altmış 
öğretmen dün akşumld trenle 
Konyadan şehrimi~.e gelmişler ve 
istasyooda kühür direktö , Ü ve
k\lı Nail, nray adına yazı işleri 
dıtt ktö; ü Vcdae Güclü ve orta 
ue ilk tahsil öğ re.tmenler i tara
fından hararetle karşılanmışlar 
dır. 

Öğretmenler, durakta oto 
mobil ve arabalarla oıkek lise
sine götürülerek konuk edilmiş· 
lerdir . Buğüo ögle üzP.Ti kıy

metli konuklarımız onuruna er
kek lisesinde u ray tarafından bir 
ögle yemeği şöleoi ve akşam Ü· 

zeri de bir çay şöleni verilecek
tir • 

Konuklarımız bugün fabrika 
ları , kanarayı, müzeyi ve b.ah
çele ı i ~ezecekıerdir . Bunun için 
kendilerine öğretmenlerden ön 
derler •lanmıştır . 

Konuklarımız; bugün saat on 
sekiz treni!"" şehı !mizden Kayse 
rlye ve oradan Samsuna, Anka· 
rayu gidecek ve ayıa 30 unda İs
larbula dönmüş ;olacaklardır . 

Kıymetli konuklarımıza hoş 

geldiniz ; deriz . 

Sağlık Direktörünün 
gönderdiği tezkere 

Ad~;; Doğıznı ve çocuk ba
kım evi Baş 1'ablpllğlnin 17-8 
935 günlü ·ve 276 sayısı yazısı 
örneği 

Sıhhat ve lçtimaf Muavenet 
Direktörlüğüne 

K. 14-8-935 günlü ve 12 3925 
sayılı yazıya . 

Türk Sözü 'gazetesinin 13 8 
935 güolü ve 3300 sayılı n ııt-ha· 

sında bakım evinde başlıklı yazı 
görülmüştür . 

Çocuk servisinde 2604 sayılı 
protokolla yazılı bir lıuçuh: ya: 
şında Raıf oğlu Ceogiz ismindekı 
bu çocuk 28 27 935 da " Tosci 
cose alamaotaire ,, teşbisile yat· 
mış ve t8 8 935 de " sdaha ya· 
kın ,, kaydiy!e ve gece çocuğu 

nun yarıında kalmasıoa müsade 
edilmediğinden :dolayı annesi ta· 
rafından alınıp götilrüldüğü an· 
lsşılmıştır . 

Çocuk servisi mutahassısı ta 
rafından gerek Cengizin annesiae 
ve gerak diğer iki hastanın anne· 
Jeri1ıe gecelari müessesede kalma· 
ya başlaoğıçta izin v rrilmiş ise 
de , geceleri çocuk seı visinde re· 
fakatta kalacak anoelerio istira· 
batına ayrılmış yer ve yatak ol· 
madığıııdan uygunsuz vaziyP.t)er 
de merdiven başında yathkliirı 

mulb1ktan dışardan getirdikleri 
zararlı yiyecekleri çocuklara ye· 
diıtlikleri t~sbit edilmiş entanın 

neşri ci betİPe göz önünde tutula· 
rak nizam n,ımemizde çocuklatın 

refakatta yata bıleçeklerine dair 
bir!kayıtta olmadığından , hasla 
bakıcı noksanından dolayı §İmdi 

lık yaloız gündüz akşama kadar 
kalmaları ve gece ·evlerine g.t 
meleri hakkında alınan karardan 
b"herdıu olan :ceugizin Aonrsi, 
çocuğunun hastalığının vahameti 
ne rBğmen , servis şefinin bulun 
matlığı bir . sırada akJanı üzeri 
çocoğunu al ı p göti.irmüş ve bir 
mesel~ çıkarmak gaygusile guze · 
teye giderek i ş i tahrif etmişti< . 

Ilastanı11 anuesirıe biç bir kim. 
ee tarafıodan bir ş~y söylen -
mediği muhakkakur . Saygıla_rım
!a bildiririm 

Al)lına uyguo<luc 
20·8 935 

Şehir stadyomu 

Yeni yönetim kurulu 
seçildi 

Müddetl eri liteo ş _.hir s!ad 
yomu yönetim kurulu için yapılan 
seçimde ba§kanlığa Nihat Oral, 
sekreterliğe Ömer, muhasip ve 
vezn, d aı lığa Tevfik ve üyeliğe 

Necati Sı-pici seçilmi~lerdir . 
Bu kuruJ üyeleri de k'!ndi ara

larında tophrnao stadyo'll alan1 
direktöılügiioe Cevvat Dıbl.anı 

seçmişlerdir. 
Kutlar ve muvsfiakiyt:l]er di-

hriz . 

Atletizm mü· 
sabakaları 

Düa şehir stadyomundıa Çu
kurova mıntakası atlMizm birin
cilikleri yspıldı . Mersinlıler müs· 
t \jsDa diğer kulü~lerimiz Jıazır 
!ık yapamamışlardı . 

Baza düzensizlikler içinde ya· 
pılao birincilikler sonunda Mer 
sin İdman Yurdu (40) puvanla 
birioci, Adana İdmao Yurdu (30) 
puv.1tnh ikinci, Seyhan spor <19) 
puvanla üçüncü ve Toros (9) pu
vaola dördüncü oldular .. Atla
malar ve koşular bakkınılaki taf· 
silatı yarınki ousbamızda bildi

receğiz · 

Eski kağıtlac yok 
edil~cek 

Bütün dairelerde mevcut bu 
lunan eski ve işe yaramaz ka-
17ıdlar buyuıuk mucibince yok 
:dılecektir . Bunun içio~ilbaylık 
tarafından müze t direktör Ü Yal· 
man Yangının başkanlığında bir 
komisuoo teşkil edilmiştir . İlk 
önce mülkiye dairesiuio kağıdla· 
rı incelcnmeğe başlanacuktır • 

Bir anne 
iki erkek yavru 

doğurdu 

Şehrimizdeki Belçika fabrika
sı beş makinesti Süleyman Yaykı· 
cın eşi Makbule bir karında iki 
erkek yavı u dünyaya getirmiştir. 
Daha genç yaşında dördü erkek 
biri kız olmak üzere beş yavrusu 
vudtr. Çocukların hepsinin sıb
hatlan mükemmeldir . Aonesine 
afiyet, yavrularına da uzun ömür· 
ler dileriz . 

Dikktsizlk mi, 
kasten mi? 

Halkrn kaçakçılığından oef
retioi uyandırmak maksadiyle hü
kumet tarafından tertip ve istas 
yoo bin11sına asılan afişlerden hı· 
risinio üzerine istasyon ışyarla 

rındao iki kişi tarafından spora 
ait diğer bir afi~i yapıştırmak su· 
retiyle ve takdirsizlikle bu afişin 
halk Uzerinde ynpacağı tesiri yok 
ttmek isledikleri ırnlaşıldığından 
haklarındk tutulan iuceleme ka 
ğıdı Cumurieet genel savamanlı 
ğma verilmiştir. 

Eşyalar arasından 
çıkarılan mavzer 

İzmirden şt hrimize g,·len Is 
mail oğlu Ali Biza adında miite· 
kait hir sübayı:ı c şyalaı ı arasında 
silah bu\uüduğu ıaLıtaca haber 
alınmış ve yapılao a reştırmada 

bir A,lmao mazeri bulunmuştur. 
Ali H iza, bunun kend isine 

Konya isyarıı rı <la .:ilesini koru
mak üzeı e bükfıınet tuJ afıodan 

Jverildiğioi söylemiş ve mesele 
1 irı celeamiye ba§lanmı§t1r. 

lstanbulda tahsilde bulunan kızla· 
rımız için bir yurt açıldı{!;m1 ve bu 
yurdun " Toros gençler birliği ,,nio 
kontrolüode olduğımu anlatan aşağı
daki mektubu ilgililere sunuyoruz : 

" İki ~eoe evvel lstanbuida 
hemşebrimiz Ziya tarafından ka· 
dmlar hirliğirin himayesinde açıl 
mış o]an kız talebe yordu bu yıl 
bir çok ilaveler yapılarak" Toros 
kız talebe yurdu ,, namı altında 
tekrar t~lcbe kaydına haşlamtşhr. 
Yurt "Toroı gençler birliğinin 
daimi mürakabesi altında buluna · 
caktır . Yurt müdürü tarafıodan 
gönderilen kataloğ\arpao bir ta 
ne de mat~aaoıza gönderiyorum · 
Çukurovadan lstanbula t~~sil~ 
gidip bin türlü müşkülat ıçınde 
ka]ao genç bayanlarımızı çok se· 
vindirecek olan ,, Toros kız tale· 

be yurdu " nuo açıldığı haberini 
gazetenizle bildirmeoi~i Toros 
gençler birliği namına rıca ede-

rim 
Toros gençler birliği idauı 

heyeti üyelerinden 
veznedar 
K. Giilelc 

·-·---:----
Not: 
Yurt hakkında fazla malUmat al· 

mak isteyenlerin Adana kız lisesine 
müracaat etmeleri rica olunur · 

Süt ve yoğurrtlar 
Hakkındaki talimatna- 1 

me llbayhğa geldi 1 
mpı• ... 

Süt , yoğurt ve kaymaklar 
•hakkındaki yeni yapılan talimat. 
•name sağlık ve sosyal BakanlL· 
nındao ilb.ıylığa ve buradan da 
uraya ve ilcebaylıklara gönderil· 

miştir . 
Sağlık ve Posyal Direktörlü · 

ğü bu talimptnamede yaz~lı ~ad~ 
delerin ÖBemle tatbiki içırı şımdı 
den ber türlü tedbirleri almı,tır. 

Bundan böyle süt , yoğurt ve 
emsali gıdai maddelerin çok te
miz ve karışıksı:ı olmasına son 
derece itina edilecek ve bunun 
tıştoda iş göıecekler şiddetle ce
zalandırılacaklardır . 

Bir fabrika kapahldı 
Ve sahibi hak yerine 

verildi 

ilimiz lııfzıssıba medisince 
fabrikalar hakkında onaylanın 

yirmi maddeoin tatbikine önem
le devam olunmaktadır • 

Pabuçcu oğlu fabrikası sabi
bioin bu maddelere riayet etme· 
diği yapılan incelemeden anla 
şılmış ve hemen kapatılarak sa· 
bibi hak yerine verilmiştir . 

Diğer fabrikaların inceleo
mP.sioe devam olunuyor . 

Nüfus sayımı hazırhğı 

Şebrimiz&e nüfus sayımı ha 
zırlıklarına devam olunmaktadır . 
Resmiğ ve özel dayre ve müesse· 
lerden istenilen işyarların adlarını 
gösterir c t tvdler İlbaylığa görıde 
rilmiştir. Yakanda bunlar bü1ge 
lere atanacak ve keyfiyet kendile · 
rioe bildirilec~· ktir. 

r -, 
İzmir panayıp müoasebetile 

hükumetimiz; kara ve deuiz nak 
liyatındn ucı1zluklar yapmıştır. 

Kara yolile memleket içinde 
İzmir paoeymoe iştirak edecek 
ekspozan ve ziyaretciJere yüzde 
80 tenzilat yapılacağı gibi de· 
niz yo!uoo tercih edenlere de 
yüz<le 50 indirme yapılacaktır · 

par . • set . 
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Bir kalp işinin ;onu 
~llŞınetıô Çingene kralına gönül 
'Ptıran prensin mezarına beyaz 
lllernıerden keman şeklinde taş 
· llu Yazd 
leıiı b' ığımız m"cara, hiç şüp-
~ıkQt 1r ın.asala benzemektedir . 
~·r h ş ındıden haber verelim ki 

• 
Af rikaya gönde- 1 

rilen ucaklar • 
- Birinci sayfadan artan -

Romadan bildirildiğine göre, 
İtalyanııı uluslar sosyetesi kon
seyinin dört eyliilda toplantısın
da bulunacağı kesin oluak sa
nılmaktadır . 

Mersiode Adana Borsası Muamc.:'leleri 

Yük alan ve veren 
vapurlar --

PAMTIK ve KOZA 
I---------~- Kilo E'iyaıı 

• CİNSİ En az 1 En çoL. 
,-;,ır·"=~S~. = _ K. ~' _ . 

Kapımalı pamul< = 
Türk bandıralı Doğan vapuru Piyasa parlajtı .. 

ı ı-~"-~-~----·------1-----ı 
devlet demiryollarına ait kömü- 1_P~ı-'-'y_as~a,_ı_~_m_iz_i-"-,,---ı.~~--ı-~~--ı 
rü boşaltmağı devam etmekte lene 1 43 48,50 

iane il dir • 
Ekspres 

Tiirk bandıralı Yelkenci va- Klı-vlant 
puru inhisar idaresine ait tuzu y A p A G 

1 

Satılan Mikdar 
KUo 

Qkikattır . 

* .. Yirın · . • 

ikinci karısını çok sevmesine 
ve bu kadıoın çok güzel olmasına 

rağmen, Ringa bir çok kadınlarla 
münasebette devam etti . Bütün bu 

' münasebetler yüksek ve Aristokrat 
kadınlar arasında oluyordu . 

lıalyanın doğu Afrikasına 
sevkiyat devam etmektedir . Ye
niden beş siyah gömlekli fırka
sının yakında doğu Afrikuına 
gideceği söylenmektedir . 

boıaltmaktadır · 
Mısır bandıralı Ramsas va- ı_.:;::B.:.ey'-"•=z------ 1-----1----1-------Siyah 

'°Patı. . 1 ncı asrın başlarında Av-
1•ııı tıstokrasi Alemi büyük bir 
. ttJo e 1 
!ı, 8.. sas ı surette sarsılmış 
(ı~a 0

Yfo bir skandal , o zamana 
~iıı/. ne görülmüş, ne de işitil-

Bu sk 
ka D .. !\ andalın kııhramanı pren-

.ıı O h OÇya idi V6 .. , 
1o z::k u~ cingone Viyolonist Ri11-

n. 1 cı ye , bu • kemancının ke· va ın • 
'lı1 ~r asına meftun olarak ko 
· ı· ensıe 1 ~1e v n ayrı mış ve bu çinge-

V arınıştı 1 
. e,itirıı 
"•bu k a 11.zımdır ki bu çinge 
''h ,, ~ıııoncı serserı bütün Av
"ll (abrıstokrat zevce ve babaların 

' liıı Stıv~·su olmuştu, çünkü bu ada
~% ! 'Yen kadın ve kız kalma-

~ Bu ad 
ı!} şah aın " Çingeneler kralı ,, 
""!Uın ret bulmuş ve zamanın 

,, ı olıııuştu 1 
~· 

" * * ~r • 
ı ı. enses D" K ·1 . 

ı •ı1 ı 1 P . o oçya ı e çıogene-
l Guıet ~rıste taniştılar . 
"4ın dö~ıngene, ~kemanının ya 
. ' &iiıel ulan nağmelerle genç 

1ı ~4ir eır Pr~nsesin kalbini o kadar 
ır~ lıı ~Uk8 ~ kı '.prenses, ı\vrupauın 
,1 ~p 011: k kadınından birisine men 

'lı1ı na Ocasını• çocuklarıoı' evi-
1~. b llıus ve lhaysiyetini de u

! hin her Şbyi ayaklar altına al
~1e kr rezalete katidndı ve cirı
~ 8Ctı l 
~ endaU 

~ ~ oı~u arın az olduğu veya 
ı1~nd1 ıu 0 devirde, cihan mat-

1' 'ıtıler k u mesele etrafında kı-
' .. ' ~u Optu . 
r '~ 8Ure l ~~ile b·t e temeli skandel olao 
1 1

. ' ır kaç sene ,mes'ut ya-

' ~&b,k 
1i l lın 1 b?rens yeni ve çingene 

r ''~ ır g"l ıtıj o ge gibi her tarafta 
~ Ve & • 

~et ic· ,cıngoneler kraıı bu 
Br tında ailo hakların• hür. 
~•L aldı 
·~Qt • 

4 )er' ~er lisan şarkıları ara-

~li 11 
,, ; 

00 
" Saadet ebedı de- . 

~ı, • -saa b"k .. ·- .. t •e Çi u munu gos er-
hQşi8~ngenıı dıı karısına hıya-

~· 1 
! VeJnib11yet onda o ay-

'ıl~ . 
~. ktan . 
ı İQıler k az bır ! zaman sonra 
~~en; ratı , sabık karısının 
& • ınadaın Emerson ile kar

- '1 u~d t i 'I' a 'il Fi 
ıl iti ~180 bi .ddelfıya'nın milyo-

ıf ~ 4ı . rısinin karısı Te çok 
~ ~. 

;Q ~ın .. 1 . 
• esiri i" a ılk görüşte çinge-

., }rıld 1 J.u · Bu da lrocasın
ıı, ' B§k 'h• % sı ırbazı çingene 

~· •ın * • 
) . ttit go, lıu •. 

·1 ~ .'ek d tarıhlerde şöhretinin 
ı rı~ ı. el'ııc . . 
,ıı' 1 ''nd· esını yaşıyor, ıır-

ı r•r. ısind k k 

Karısı ise, kendisini sevmekten 
bir an geri kalmadı; ona mukabi
liode küçük bir aşk sadakası al
mak için büyük ve 1kıymetli hedi
yeler verip durdu . 

Bu sırada, sahneye genç ve gü

zol iyi keman çalar bir çok çinge 
ne gençleri daha girdi; çingeneler 
kralı itibardan düşmeğe başlamış
tı , Rıngo' nun yıldızı artık sönü
yordu l 

Ringo Amerikaya bir turne yap 
tığı valı.ıt, hiç bir hıymeti olmadı . 

ğını anladı ve Nevyork'un üçüocü 
sınıf bir lokantasına kemancı ola
rak girdi l 

.. 
* * 

Bundan sonra, on sene evvelki 
haşmethl çingeoeler kralını şu ve· 
ya kıymetsiz gazino veya lokanta

da , saçları kararmış, beli bükül
müş ve gözleri her halde mazinin 
hatıralar na dalmış vaziyette gör
ı:&ek mümkün oldu ve 1027 de öl
dü • 

Flddelfiyanın sabık milyoneri
nin güzel karısı çingeneler kralı
nın bütün vefasızlıklarına rağmen 
yanından ayrılmamıştı . 

Bu yüzdeo de kendisine mah
sus servetini tamamen mahvetmişti. 
Ve Ring öldüğü zaman dul kalan 
bu kadına bir iki bihebo ile kema · 
omdan başka bir miras bırakma 
mıştır . 

Bununla beraber ... Çiogelneer 
kralının dul zevcesi, sabık Madam 
Emerson hll.111. güzeldi, bu güıellik 
sayesinde üçüncü bir koca daha 
buldu . 

Fakat !dil.ket gelip çattı ve bu 
üçüncü koca da büyükçe olan bü
tüo servetini kaybetti ve ... 

Beş para miras bırakmadan öl· 
dü ! O kadar ki cenazesi bile bele
diye tarafından ko.ldırıldı . 

Bu ka<lıo bundan sonra bü
yük bir sefalete düştü ; Birden çök
tü ihtiyarladı, ekın~ğini çıkarmak 

için en süfli işlere başvurdu ve 
nihayet iltica ettiği bir darülaci . 
zede tam bir aefalet içinde can 
verdi . 

Roma: 21 (A.A) - "Jurnale 
Ditalya" İngiliz kabinesinin yarın 
yapacağı fevkalade toplantı do
layısiylc ltalya ve İogilterenin du
rumlarını tahlil ederek iki mem
leketin yüce asığlarının anlaşmaz . 
lılcta değil, fakat genel bir bera
berlikle çalışmakta olduğunu 

kayetmektedir. 
Bu gazete, İtalya ile geçmişte 

Afrikada elele vererek çalışmıı 
olduklarını hatırlattıktan sonra 
diyor ki: 

Amaçlarına İtalyanın siyasal 
yardımiyle erişmiş olan İngiltere 
bugün ayni yolda yürümelidir. 

lngiliz imperyalistleri şunu 
anlamalıdırlar ki İngilterenin 
şimdiye kadar bir çok faydalar 
elde etmiş olduğu bu beraberlik 
çalışmayı İtalyanın Habeşistanda
ki hareketi değil, İngilterenin ıs
rarı bozacaktır. 

Londra: 22 (A.A) - Resiğ 

olarak bildirildiğiğine göre, ufak 
bir İngiliz kıt'ası Adieababadaki 
lngiliz elçiliğinin muhafızlarını 
takviye edecektir. 

Barcelonn: 22 (A.A) - Bir 
ltalyan - Habeş harbi takdirin· 
de ispanyanın bitaraflığını mu ha· 
faza etmesi için hükumet mühim 
noktaları takviye etm~k üzere 
süel hazırlıklarda bulunmaktadır. 
Katalonya garnizonundan topçu 
alayları Eodülüse ve Balier eda
larına gönderilmiştir. 

İki harp gemisi devamlı ola
rak Barsclonda bulunacak ve diğer 
iki harp gemisi de Baleier adala
rını gözetecektir. 

Patis: 22 (A.A) - Pariateki 
zenciler Habeşistandan yana bir 
toplantı yapmışlardır. 

Bunlardan yitmi kadarı sokak
larda, gösteride bulunmak iste 
mişler ve polis hüviyetlerini tah
kik için beş kişiyi yakalamıştır. 

Vaşington: 22 (A.A) - İtal

yan - Habeş harbi takdiri•de 
Amerikanın bitaraf kalması hak · 
kıodıki kanunu Senato kabul 
etmiştir. 

Briikscl: 22' (A.A) _ Bugün 
çıkan bir buyurultu, Belçikadan 
silah ve cephane ihracını hususi 
müsaadeye tabi tutmaktadır. 

Bu zamana kadar kendisini ta 
nımak istemiyen ,akraba ve taal
lukatı, sefalet içinde can veren 

bn kadına muazzam bir cenaze 
alayı yaptılar , mezarı üzerine 
muhteşem bir taş diktiler . 

Özel yönetmenl&r büd
celeri onaylandı 

Nasıl bir taş tahmin edebili 
yorsunuz ? Beyaz mermerden ya· 
pılmıt bir kemwn ! 

Annelere öğüt 
Çocuk esirgeme kurumu Genel 

merkezi ; yeni doğan çocukların bir 
yaşma gelinceye kadar nasıl bakıla
cağını öğreten " annelere öğüt ., ün 
1 inci sayısını ba•lırmışıır . ( 1 inci 
sayı öğütler 12 tane birer aylık kü· 
çük yazılardır ) . 

Ayrıca çocukların nasıl beslene· 
ceğini ve mamalanoın nasıl hazırla
nacağını öğreten ı annelere öğüt )ün 
2 inci sayısını da bastırmıştır . 

1 ve 2 sayılı öğütleri isteyenlere 
kurum parasız olarak gönderir . 

Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Sisam 

.... Salih -.!::: J:I 
.a "' -Dilz kırma ,. 

.. 
- -lJ N 
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Kambiyo ve Para Liverpul Telgrafları 
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An karada bulunan çocuk esirgeme 1 
kurumu genel merkezi başkanlığına r-H 
yazı ile adres bildirmek yeter . ~zır. d 

1 
. 

1 ıncı T. Va e ı 
._..:_:=..=c~------1--'-

6 
l inci K. Vadeli s 

iş Bankasmdan alınmıştır. 
Pene -
60 Liret 9 

59 Rayşmark 1 

82 
Frank" Fransız,, 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden. 
Adana Memleket hastanesine 

gerekli (400) lira muhammen he· 
delli 20 daoe Elbise dolap ve bü
fesi pazarlıkla yaptırılacağından 

taliplerin şartname ve örneğini 

görmvk üzere hastaneye uğrama· 

!arı ve pazarlığın yapılacağı (935 
yılı eylftlunun 3 üncü salı günü 
saat on) da villl.yet encümeninde 
bulunmaları illl.n olunur . 5759 

23-27 

vilayet daimi encümeninden. 
935 yılı yol amelei mükellefesi

nin J _9-935 tarihioden itibaren 
iş başı edileceklerine dair bütün ı 
mııhallll.t ve köy ihtiyar heyetleri
ne lllzımge len tebliğnt yapılmıştır. 
Tayin olunan günde iş başına git· 
miyen mükelleflerden şosa ve göp · 
rüler kanununun 19 uncu madde
sine göre yüzde elli Cazlasile tah-
sil olunacağı yayılıyor. 5728 

16-20-23-27 

isa Şakir fabrikası müdürlüğünden: 
Fabrikamızda illne pamuklarını 

çektiren müşterilerimizin bir kilo 
pamuğuna mukabil iki kilo çiğit

ten !uzla verilmiyeceği ve isteni
lirse yukarıdan aynen alabileck
lerini şimdiden illln eder. 5749 

21-23 - 25 

Sterlin "loııiliz,, 623 
5 29 Dolar "Amerikan,. 79 Hini hazır 

Nevyork 11 31 Frank "lsvi re,, 

Yazlık sinemada 
Bu akşam 

Boğaziçi şarkısının uoutulmaz Jön prömiyesi Güstav fröhlich , Ka
dınlara inanmam fılminde takdir ettiğiniz güzel Maria Solweg ile 
beraber büyük Rejisör Geze Von Bolvary'nio idaresi altında çevrilmiş 

ve Robert Stolz'ın musikisi ile süsleıımiş 

(Tali kuşa) 

75 

isimli çok güzel fılmde görüneceklerdir. Sıoema sever halkımızın bedii 
zevkini tam manasile tatmin edecek olan bu film hiç şüphesiz mevsimin 
en muvafık eserlerindendir. Almanca sözlüdür. 

gelecek proğram: 
Liane Haid tarafından yaratılan ve bir canbazın aşkını musavver çok 

hissi ayni zamanda ibret alınacak büyük bir Cılm 

Aşk ve • 
cınayet 

pek yakında : 
Mükemmeliyeti bütün dünya sinema münekkidleri tarafından kabul 

edilmiş ve seyredenleri günlerce tesiri altında bırakan bir şaheser 

Kanlı hayalet 
ı• 1 · ~ .~llıen• <ın ço orkma-
~ 1 ·ı~~~lıboıı A~rupanın yüksek 

~. UYord erıno da'Vet ve ka-
~Q Q • 

ı~, Pkın 

Avrupaya bozuk pamuk 
gönderen bir tecimer 

daha yakalandı 

Kanuna göre iç bakanlığında 
kurulan özel yönetgeler inceleme 
kurulu 16 ilin büdcesi üzerindeki 
çalışmasıoı bitirmiş ve bu büdce
ler bakanlar kurulunca da onay 
lamıştır. Bu iller şunlardır : 

Afyon, Amasya, Antalya, Bi
lecik, Burdur, Çankırı , İçel , İs
tanbul, Malatya, Mardin, Muğla, 
Samsun, Seyhan . 

Çukurova harası direk
törlüğünden : 

Ricardo Cortez ve Karen l\lorley'in temsili muazzamları 

5748 

. " · ' zevk ve kadın düş 
~ VUnk" 1 b ,6' U ıaliskan çingene Mersinde ir tecimcr tarafın 

1, ~ ~~ ~ dan Avrnpaya gönderilmekte olao 
f ~'ı 'ıfe d pımuklaıdan az bir kısmıoııı bo- , 
.~ ' ~ ' ayanı k ld 1 .. 1 l' '••ıı hılıkJ r · zu o uğu görü muş ve mem e-

Yurgutay Ankaraya 
taşınıyor 

l 1 ı''l tıt v rrı sert ve yuınu- ketten çıkmasına iziıı verilmiştir. 
~ 1'1 e 8 esı· h fi G l d 1 b"' 1 b Ş d k d E ' 1 ı' lıa, ~erekı ~ · 1 ar ere uy. eçen er e A manyaya oy e o - im iye a ar skio•hırde 

,j6' ~Ilı, ilar L gı kaynaşmalar zuk mal gönderildiğinden hak ye ~alışmakta olao yargutayın Yeni 
., 1

1111
• u §ekiJleıi ortaya ıine vcıileo bir firmaoıo ulusal şehirde devlet oıehellesinde yapı· 

1 ''I 
ıll g,ltıio ü .ünlerimizin Avrupadaki değeri- lan kureğa bşıoması işi bagüo 

, r lilı düz .sonlarında ekler ni düşüımek yolundaki kötü h•ıe yarın bitmrk iizerulir. Yn . g;ıtR 
'ı1 ~tıııı ·guu ve kesliııne k e tind•ıı sonra ekonomi bakanlı yın Eskişehiıcle y•lrıız nöbetçi 

'ır. Gıına Lur,lar hazır- ğının emriyle çıkat işlcıioi kon· hakyerleri kalmiştır . Oolar da 

trol eden dayreler işi daha ~sıkı, 1 en son 25 Ağustosta şehrimize 
A Balişı ;\}, 1 ~tutmağa başlamışlardır • ;.;;,..,.. l ıgelmiş- buluriacakTıirdır;.ı 

Çukurova harası ihtiyacı için 
16500 kilo yulaf ve 2000 kilo ar
pıı bir şartname ile açık eksiltme. 
yo konmuştur. 

ihalesi 29-8-935 perşembe günü 
saat 15 de hara merkezinde yapı· 
lacoktır. 

~ortnnnıesi her gün hara muha
sehrsinılcın gö iilıı bılir. 

isteklilerin 42 lirn 55 kuruş l~ 
min ' tı nıuvakknt~ ·ıkç•I • rını v. z 
nemizq yatırarak 1 ellı gün ve s 1 

ette Mercimekte hara mnkez;ndo 
bulunmalurı .5730 

o- =-4-_.ı..:.;:...,.._ 

-·--- 18 20-23-27 5370 93 
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Gayri menkul mallarınr 
açık artırma ilanı 

Dosya No. 930-2019 

Ceyhan icra ılairPsinden: 
Alacaklı : Adanadıı !llacıır zirıı· 

at makineleri ~irkcti . 
Borçlu : Ceyhanın Çakaldere 

köyünden Buhşiş oğlu Mustafa . 
Açık artırma ile paraya çevri

lecek gayri menkullerin ne ol . 
duğo: 

Tarla ve hane ma orsa . 
1 - Çakeldere köyünde 171 

numara ve 8/320 tapuda kayıtlı 
200 dönüm tarlanın nıs f hissesi. 

Hududu : Şorkan Maraşlı Du
ran tarlası gıırb •n Osman ağa 
tarlası şimalen sis tariki cenubsn 
atik sis tariki · 

Takdir olunan kıymet. Beher 
döniim 6 lırad r . 

2-Çakaldere köyünün kulak 
boşkay mevkiinde 34 numara v• 
12/329 tarilt ile t•rud'l kry ılı 
151 dönüm t e rlaıın t m mı • 

lluduılu : Ş rkan Lüy:ik Hür· 
haniye tariki gerbrn ZekPriyo b ı.i 
ilacı lbr~bim ş'malen Yuhya vo 
Yaşar cenııben ilacı A~it M~hmod 
tar l ; sı . 

Tl·kdir olunan kıymet . ~ehcr 
dönümüne 6 lira . 

3 - Çakoldere 1'öyü köy civa · 
rı mevkiindc 35 numara Vd 12/329 
torıhli tapuda kayıtlı 25 dönüm 
tarla , 

Hududu: Şerken tariki am gar
hen !\faraşlı Hacı Ali şimalen Ne 
bi yetimleri cenuben Maraş\ı ye· 
timleri . 

Takdir olunan kıymet : Boher 
dönümüne 8 lira . 

4- Çakald.erenln ka•ye civarı 
ır.evKiinde 36 numara 12/329 ta
puda kayıtlı :m dönüm tarla. 

Hududu : Şarkan Hacı lbrtıbim 
ağJ tarlası garbbn uzun Ali ke
rimesi Sakine şimalen Yaşar tar. 
lası conuben Bağ<lal tr•nİ yolu , 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümü 7 liradır . 

5 - Çekaldere Bucak mevki. 
inde 1 numara ve 11 /333 tarihli 
tapuda kayıllı 50 dönüm tarla
nın üç hissede iki hissesine ka
dimen ve bir h 'sseslne teforruan 
Mustafa hini Bahşiş ve Hacı Ah
med bini Emin Ali , 

D. demiryolları 
müfettişliğinden • • 

Adana 
( Tiirk :$özü ) 

işletme 

Akşehir-Eloğlu istasyonları arasında aşnğıda mevkileri, mikfarı, 
muhammıın b•deli ve iş milıldetleri yazılı dört moholdeki Taşocııkla· 
rından llalast ihzarı kapalı zarf usulilo h ·ı r biri ayrı ayrıl eksiltmeye 
konmuştur . 

Eksiltme 5 Eylil.1 935 perşembe günü saat 10,30 d.n Adana la işletme 
müfetıişliğ!nde yapılacaktır. 

Bu hususa ait şartname ve mukavelename prajesi Adanoda işletme 
kaleminden ve Konya, Mersin, Fevzipaşa istasyonlarında şulıe şeflik 
ıerinden bedelsiz olarak alınabilir. Mnvakkat teminat miktarı şorlna · 
meye ilişik listede yazılıdır. Ayrı ayrı mektupla fiet verilmek üzne 
hepsine bird"n bir istekli kabul edilir . 

lst ·klilerin 2490 No. lu A. eksiltme kanunu maddei mahsusası mu
cibince ve şartnamode yazılı istenilen vesaik ve vezneye nakten yatı
rılıp mukabilinde alınacak temin•t makbuzu veya şartnameye ilişik foı·
mülde banka teminat mektubunu ve fıat teklifini havi zarfları eksiltme 
saatinden biı Saat evveline kadar A Ianoda işletme;müfettişliğine mak
buz krırşılığında vermeleri vr ro~la il, gönderilecek tekliClerin de bu 
saate kadnr bulun .lu•ulııtıl rı 'e r k,i:t:ııe sıatinde de istek.lilerin İş· 
let'.l:;ed'ı boz r bulJn :na!ar•. 5 i 35 

B her metre mu- Teslim 
1\ iJo,. etre Mo.kii o Izst miktJrı h mmen bedeli müddeti 
350-359 Sara) öJü 9500 110 K. 8 Ay 
307-3 5 il cık rı 500J 1 -lJ 5 • 
421 -OOJ CeJhao ~3ıXl 12J 3 

" 58-000 Doğl ı - Nııı lı 4000 12) 4 
" 18-23-23-4 

Devlet Oemityollan Adana işletme Müfet· 
tişliğinden : 

1 -- l{Aysı rı - Ç Ctchan aı os.rıd.a Ler gün : ş:emekte olan roy o
tobüsleri 25-8 935 gününden itıbaren yalnız pazıır günleri islemiy•
ceklerdir . 

2 - Anıo yerine 26 8 935 tırihinden itibaren yıılaız .pazar gün· 
leri Kayseri .. Ulukışla - Kayseri arasında 606 605 numııralarla bi
ur gezinti lratarı işliyecektir . 

3 - Kayseri - Bor arasında bu gPzinti katarlerile seyahat ede
cek yolculara gidiş - dönüş bi !eti almak şartile tenzilli D. O. 112-2 
tarife üzerinden , Bordan ilerize seyahat edeceklere de olelıldobilet 
verilecektir. 

4 1 Gezinti katarlarının kalkış ve varış saatları aşağıda yazılı· 
dır . 

606 No: lu kaLar 605 NO: ıokatar 
S. D. 

KaysMiılen kalkış 7 ,00 
Ulukışlayı varış 12,00 

tariki am . 

Ulukışladan kalkış 

Kayseriye varış 

S. D. 
16,45 
21, 'iO 

23-24 5760 

·-
.. 

• ' ı.. .. 
' 

r- , . 

•• 

Hüdudu : Şarkan Üz bey tQr. 
lası garben Dervişli d~reden şark
taki Öz hey tarlssına kadar beş 
yüz hatva mesafe edigü şimıılen 
Bağdat demir yolu cenubPn Ha
ılice hatun iken Plyevm Semerci 
Murat tarlası , 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümüne 10 lirad.ır . 

10 - Çakalılere Altı kara mev· 
kiinıle 76 numurıı ve 2/329 ta
rih t~puda kayıtlı 55 d.önüm tar· 
lanın nısfı . 

için açıktır. lııtnda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyenler ,işbu 
şartnameye ve 30,2019 d.osya nu- !!"'-----·---------: 

Tııkdir olunan kıymet: Beher 
<lönümüde IO liradır . 

6 ·Çokal<lere Altı kara mevkiiodıı 
72 numara ve 2/329 tarihli tıı
puda kayıtlı 5 dönüm 1304 ar· 
şın tarlanın nısfı • 

Hududu : Şarkan yol ve dore 
gıırben Zeynep torlıısı şimalen 
Bağdat demir yolu cenuben lar ik. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümüne 1 O lira . 

7 - Çukald.ere Altı kara nıe'
kiiode 73 numara VA '.2/329 ta
rihli tapuda kııyıtlı 5 dönüm 1130 
arşın tarlanın nısfı , 

Hududu : Şırkan sahibi ferağ 
ve dere garben ve cenuben tarik 
$imalen Bağd.ad demir yolu . 

Takdir olunan kıym• t : Beher 
<lönümüna IO l•rndır . 

8 - Çökoldere Altıkcr1 mtv· 
ki inde 7 4 numarıı ve 2;329 ta. 
rıhli tapud1 koyıt'ı 25 dönüm 
tarlanın n:sfı, 

lluduJıı : şarkıın dı re gnrben 
Uaeon ıığ ı §ill'alen Bağıloı demir 
yolu cenuben tariki ıım 

Tekdir c.lunan kıymet hı lı~r 
dönümüne 10 liradır . 

9 - Çaksldere Altıkııra mev · 
kiinde 75 numara vo 2/329 tarih· 
li tapndu kayıtlı 40 dönüm 70 
orşı tnrlonın nısfı . 

Hududu : Şarkan Şeref efendi 
ve Hacı garban Köprülüd.ere şima
Jen Bnğdnd demir yolu c nubeu 

llududu : Ş.11 kun dere gnrben 
Zeynep tarl•sı şimolen ark ve 
Cabbar yetimleri c.ınuben tarik. 

Takdir olunan kıymet. tarla
nın b~lıer dönümüne 8 lıre , 

11 - Çnknldore Kör kuyu 
mevkiinde 8 numara 2/321 lnrih· 
li tapu la kayıtlı 25 dönüm tar
lanın tamamı . 

Hududu : Şıırkıın lly•s garben 
Emir oğlu Mustelo şimalen tariki 
am ile llyı·s cenub"n Mostafıı E
mir tarlası . 

Takdir olunan kıymet. Beher 
dönüm 7 liradır . 

12 - Çokulılere köyü için<l 0 9 
numarıı 2;3211 ta;j lı il• te pu lı:a 

yıtlı 80 ar~ın ar~ ı fz~rindtı ıki 
b p l lıt~ı i l ı ono . 

llud du : Ş 11 k n ealı '. bi s net 
hane~i g rb~n o~mon ~iııi 1'an •
dJr Jıe, keresi ş moluu lbci llıra
lıim vğlu lıa~rsi ccnubın taı i. 
ki om. 

Takd'r' olunan kıyın t: A•sa 
ma bi~n 80J lirad r . 

Arlırmonın y•placağı y r gü ı 

sa&t : Ceyhan icrıı ılui·e~i~ılu 25. 
9 935 çarşamba giirıii s & aıt onJan 
12 y~I ka lnr ıkir ci ihJ!a 11 10-
935 cuma g·inü saııt 1 O - 12 yd 
kod.ar . 

1 - işbu gayri menku:ün ıırtır
mıı şartnamesi 20/8/935 tnrihintlen 
itibaren 30,2019 numnrn ilo Ceyhıın 
icra dairosinin muayyPn numa· 
rasır.da herkesin görebilmesi 

marasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 _ Artırmaya iştirılk için yu · 
karıd.a yazılı kıymetin % 7,5 nis· 
belinde pey akı•osile veya milli 
bir Uankonın teminat mektubu 
tevdi ed.ilecektir . ( 124) 

3 - !potuk sahibi alaceklılo.rlıı 
d.iğer elAkad.nrların ve irtifak hak
kı salıiflerinin gııyri menkul üze· . 
rind.,ki lıaklıırını hususile Caiz ve 
masrafa dair olen iddialarını işbu 
ilıln tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbileleı ile hirliktq 

memuriyetimize bildirmeleri icop 
eder. Aksi halde lıaklıırı topu si
cilile solıit olmadıkça satış bedeli
n'n pnylaşmnsındnn hariç kol•rlar. 

4 - Gösterilen günde nı tırmaya 
iştirAk edenler artırma şartnumo

sini okumuş vo lüzumlu malumatı 
clm · ş ,.e Lunları tıımemen kabul 
•. tm:ş aJ ve itibar olunurlar. 

5 - Tııyin eılilen zamanda gay· 
ri menkul üç defa hoğrıldıktan son· 
ra en çok artııarıa ih9lo edilir.An
c.k aı tıı ma bcd"li muhammen kıy· 
nwtin yüzJe y• tnıiş lıt·şini bulmaz 
V• ya salış ist yenin alRcağına rüç
lıani olnn Jiğn ~lııcold,I:ır bulu
nup L~ lıctlcl bunların o goyı i met· 
kul ile t~m·n edilmiş alac .. kluın.n 
mrcır.uundon f zlaya çıkmazsa en 

ı Qk artıı anın taıı lıbüdü baki kaim ok 
üzere ıırtırma 15 gün daha temdit 
ve 15 ci günü ayni saatte yapılacak 
artırmada süaülen pey muham· 
men kıymetin yüzde 75 ni bul
mazsa satışın 2280 numarıılı kn· 
n11n mııcibince sııtış geri bırakı · 

Doktot Reşat 

i\bm\eket hastanesi kulak, bu
run, boğaz mütehassısı Almanya· 
nın Berlin-Laypzig Üniversite
leri seririyatından mezun. 

Hernevi kulak, lıuğaz, lıurun 
am~liyatı yapılır. 

AdrPs : Abidin paş1 caılJesindP 
Doktor Nacinin tedavihnnPsı ci 
varında köşe başında 
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kılıp borcun 5 sene müıldetle le 
cil edileceği ve ücreti dr, lalıye ilo 
tapu masrafı nınmüşteriye ailir . 

6 _ Gııyri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derlıııl veya 
verilen mühlet içinde parayı ver · 
mPzse ihnle kararı fesholunorok 

kondisind.en evvel en yüksek tek· 
lifte bulunıın kimse arzetmiş olJu

ğu bedelle almağa razı olursıı ona, 
razı olmaz voya bulunmazsa hemen 

on brş gün müd.detle artırmııya 

çıkarılıp en çok aı tırana ihale edi
lir. iki ihale ıırosınd.ııki fark ve ge

çen günler için % 5 ten lıesııp olu 
nacak faiz ve diğ~r zararlar ayrıca 

hükme hacet kabıaksızın memu
riyPtimizce ıılıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133 ) 

gayrimenkul yukarıda gösteri
len 25 9 935 tarihinde Ceyhan 
icra memurluğu odasındıı İş -
hu ildn ve gösterılen artırma 
şıu taamesi daiı esinde satılacağı 

ilıln olunur . 5758 
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