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Konuklar~ızı dün uğurladık 
fJroy tarafından erkek lisesinde · 
:erilen öğle yem~ği çok samimi oldu.ı 

Oğretmenlerimiz Adana ve Adanalllar 
hakkında uygun intibalarla ayrıldılar .. 

lıırı Şe~rimize geldiklerini yazdı
.. b ~ ıtabbul öğretmeoleri, düa 
l~l' 1 

d"n öğleye kadar , proğram· 
1 rıuıc·b· lt11 ı ınce ve yanlarına veri· 

1tt ~ehberlerle şehrimizin görü· 
•et~ Yerlerini Jıezmişlerdir . Öğ
'•t f~l~r bu arada Mılli Mensu
llılfl' rıloıını görüp izahat al 
ıaı,~' ' büyük ıair Ziya <Paıa)oın 
t'd ' 111

1 ziyaret etmişler ve bu-
• , .. b • . 

lic1 • rıoıız erkek öğretmen ve 

ııı,~:~okulaları FraDSızça öğret 
Miri akkı Mahmut tarafından 
'fe,iı' hayatı ve eserleri hakkında 
dioı:~. kıaa ve değerli tarihçeyi 
~ıa 1. •ıler , buradan ayrılarak 
ı._ l&uini ve Halkevini gördük-

lide~~· kanaraya ( mezbahaya ) 
~ kaoaranan her tarafına 
'ita •le~. ve kanara direk · 

~.~Ilır .. Bozdoğanın verdiği 
'lttfı • ınucııese hakkında daha 
~ ~· lbaltimat sahibi olmuşlar 

1( lıırayı ço" beğtnmişlerdir . 
'-lıa d•rıaradan dönen konukları · 
,1,:~ruca erkek lisesine gel. 
'-ıı,1 •e orada uray tarafından 
~ bt.;tına verilen öğle yemeğin· 

lJ 11nanuşlardır • 
hayın bu şöleni çok ıumimi 

fıl: ' ••a .. d ~ llo ı~ıo e geçmiş ve yrme 
~ • 01111da uray adana uray 
~ itleri direkt·· .. V d d G·· ') oru e • uc· 
~""1 •ğa kalkarak konuklan 

-, ltb ~dınaya uğramalarından 
~,ı,, rıQ bu §Öleninde buluıı 
t~~n~'~an ~olayı kcndil~rioe te 
~ Oıııa~ı "trnış ve bu kısa ıüren 
~t d Qlı larının gelecek gezile · 
h a 8 ı'Pttlb uzun olmasını dileyerek 
~lalb'nlerimizi şehir adına se 

\' •ıtır . 
'" tdad G 
•11ate .. 1 lklüdcn sonra , öğ 
"'İ " er d H d · ~ ıh a ına ay ar pata lı-
•t L""ltetnı l . K .. ı ~I( l\d, en erıoden ~nan soz 
~11, nahların konukseverlik-
a.a.~'ek \'e böyle bir şölen düzen 
~~, ltl~ou bükiimet, ordu ve 
ı.ılt 0 Uıneısilleıioin Luluuuşİ· 
~"e dı:ıbUrl.aodırmak yolundaki 

\ ~ Yıltlerma trşekkür etmiş 
~ tO §•kaile bilirmiı 

"- Biz öğretmenler, çağırıl 
dığımız y(.'re ctiomeyiz . Ada
nalılar bizi böyle zerıgın sofr• 
ile ağırlamayı göze aldıktan son· 
ra , biz burada, şimdi olduğu gi 
bi bir gün değil, beş gün , oo 
gilo de kalırız! .. ,, 

Gülüşler ve alkışlarla kaşıla 
nan bu şıkııdan ve sonra sofra 
dan kalkılmıs ve Lisenin bahçe-

• 
sinde gurup gurup resimler aho· · 
mıı ve havuz başında sazlı, sözlü, 

. şarkılı çok tatlı saatlar geçiril· 
miıtir. 

Konuklarımıza verilen dünkü 
şöleude Tümgeneral Salıh Av 
gın ve maiy~ti ile genel Savamın, 
:Mektupçu, Sağlık ·ve sosyal yu
dım Direkt6rü, Bayındırlık Bıı· 
mühendisi, Tecim ve Endü,stri o 
dası ve boraa ileri gelenleri, Kül 
tür . okul ve müze Direktörleri, 
öğretmenler, gazeteciler ve diğer. 

bir çok kurum üyeleri ve işyar: . 

lar bulunmuşlerdır . 

Konuklarımız düo saat on hrş· 
ten on yediye kadar serbest o
laıak tehri dolaşmışlar ve çok 
uygun intibalar edinmişler ve sa

at 16 trcoile Kayseriye doğru 
kalkın konuklanmız, istasyonda 
samimi ıurr:tte büyük bir aydın 

kalabalık tarafından uğurlanmıflar 

ve Kız Liıesi de güzel bir bil 
ket vermistir . 

Konuklarımız ; Adanalıların ken· 
dilerine karıı gösterdiği sıcak kanlı· 
lıktaa dolayı tekrar tekrar teşekkür 
~dcrek Adanadan ayrılmışlardır . 

İstanbul öğretmenleri ıehri· 
mizdeo çok uy7un intibalarla ay. 
rıldıktan sonra, Kiiltilr Direktör· 
lüğü kendilerine 11tığıdaki telya· 
zıyı çekerek Adana öğretmenleri· 
nin temiz duygularına tere üman 
olmuştur : 

Adana öğretmenleri, hudutla
rındau sıhhat ve nr.şe ile çıkmak· 
ta olan arkadaşlarına rahat yol
culuklar dilerler. 

Kültür Dire ki ör Vele ili 
Nail 

,. e_Üğün evindeki kavg~ 
~Çağrılı diğer bir çağrılıyı bıçak 

Sol kalçasından yaraladı. 
Scsl>•uıo k .. 
}~il '•i1ıd oyfinde yapılan bir 
~"d,11 e Ç• 1gıcıları oturtmak 
'.'t 1 ,, Çık~11 dil kavgası bü. 
"-t\lı~ı h hır çağrılı diğer bir 
~ltıt_'Ç•kl. ağır surette ya 

''l h,,, \..' d,.ı;.,.._ •ana hadisesi hakkın· 
l\,tı 411 ... ıı b"J 
~ .. ~: 1 geyi aıağıya ya· 

''- Gp'Glo .. 
') ij•f•il k?Y6nde oturan Ali 
t~:~-..~ ''"•nde bir düğün ile· 
~~lt kiltl' k•rar ver mit ve bu 
~'t~'d• .~eler le birlikte Y er.i 

~ 
tıtad 1

lllendifer muhabere 
1t arı ı\J" 
L °ilu 8 ı oğlu Memedle 
"' ku elciri de çağırmıştır. 
tltı, ~Ulınu,, sn, söz ve 

illrııiıtir '•k . 
i1ı lrlının mütemadiyen 

lbıs•ıı yanında ça'ma· 

sını bir türlü hazmedemiyen Be· 
kir, bunların biraz da kendi ma
salaunda çalmalarını istiyor. Ta
bii buna aldmş edilmiyor. Der· 
kcn dil kavgası haşlıyor. Araya 
giriliyor ve kavga, önüne gtçil 
mn bir hal alıyor .. 

Bu sırada, gözü lcar.,an Bekir, 
bıçağını çektiği gibi Mabmedin 
sol kıtlçası üzerine 11playar:ık 
ağır surette yaralıyor ve kaçıyor. 
Meseleyi haber alan jandarma, 
hemen oraya yeliıiyor ve yaralayı 
tedavi edilmek üzere Memleket 
hastahanesine göndermekle bera-
ber bir taraftan ela Bekirin peşine 
takılıyor ve çok kısa bir zaman· 1 
da yakalamağa muvaffak oluyor. 

Bekir, dün hakkında tutulan 
iner.leme kağıtlariyle birlikte tüze 

.dayresine verilmiştir. 

-- -- Havalarımız 1 
Düşman uçaklımnrn tehdidi al· 

tıodadır . llnrıdao kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ADANA : GÜNLÜK GAZETE 
ON iKİNCi YIL - SAYI 3309 

Bakanlar kurulu İngiliz kabinesinin karan --Komisyoncular. 
Fil~ryada ismet lnönü- . Devlet demiryolları 1 

nun başkanhğında Uluslar sosyetesi konseyi de mutabık ka- resine başvurdula 
toplandı lırsa italyaya karşı zecri tedbir alınacaktır. 

Adana durağından doğuya 
ru giden demiryolu hatunda, 
muriyet bükumetimiz tarafınd 

satın alınm r. dığı zama1ıa ait 

·------İstanbul : 52 ( A A ) - Baı
bakaa İsmet İnönü ; doğu ve 
karıdcoiz vilayetlerinde yaptığı 

tedldkleri , gördüklerinin derhal 
yapılması laztm gelen işl~ri Cu· 
mur reisine arzctmişti. Tedbirleri 
bakkıoda Atatürkün yüksek tas· 
viblerini aldıktan sonra bakanları 
lstanbula çağırmıştır . 

Habeşimparatoru; harp çıkarsa 

1 
ordumun zaferinden eminim; diyor usul vardı : 

Doğudan Adana durağına (j 
ni istasyona ) g~len eıya vago 
ları 1 ş e hir durağına ( eski ist 
yona ) getirilir ve bu iki dur 
arası 8 ki lometre hesap edile 
vagonlardeu buna göre fazla D 

lun alınırdı . Çünkü Adana 
rağına kada r o lan kısım dev 
demiryollarının , Adarıa dur 
nan doğusunda kaları kısım 

Dün ( 21 Ağustos çarşamba 

güoft' ) Filorya denizevinde Ata· 
türkün huzurunda toplaaaa ba 
kanlara batbakan görüşdüklcrini 
ve yapılması gereken işleri anla· 

mıştır . Devlet idaresinin ber nolc 
ta11m alakadar edeo ,işlerden ba· 
kanlar salahiyetinin yapmaya kafi 
olanlauoan derhal tatbiki , yapıl· 
maıı kanun ile ve bütçe ile ali· 
kadar olanlanaın şimdiden hazır· 
)anarak kamutayın ilk toplantı· 
ıında kanuolaıtırılması muvafık ı 

görüldü . . 
Atatürk ; bıtbakanı ve bakan

laıı akısın yemeğine ahkoymuı · 
tur . , · 

İzmirin yeni ilbayı 

Ödevine başladı 
#' -

İzmir : 22 .( A.A ) - lzmir 
ilbaylığına ataoaa Fazıl GOltç dün 
B.ndırma treniyle ıebrimize iel· 

miş ve iıtasyonda birinci geael 
enıpektör G«"neral Klzım Oirik 
ile §tbrimizde bulunan saylavlar , 
parti oruataklan , i•Zettciler , 
iıyarlar ve bılk tarafından karıl· 
lınmııtır . 

Amiral kondoryotis 
öldü 

Atin• : 22 (A A) - Eski Yu 
nan cumur baıkana amir1I Kon 
doryotis ölmüıtür. 

----------··----------~ 
CZENLER: 

Tuhaf iş! .. 
-·-Ötey gece adım yazmak is

temediğimiz bir adam, sırtında 
beyaz entarisi ve başı açık ola· 
rak sanki evinin sofasında gezi· 
nirmlşceslne kollarim sallaya 
sallaya selırin en işlek cadde
sindeki bir kalwelıaneye girmiş 
ve masanın başwa geçt·rek ar
lrndnşlyle korwşmağa koyul
muş/ur. 811 çirkin durumu gô 
ren bir arkadaşımız, Orozdlbak 
civarrndakl nokta.da saat 19 nö 
betini bt:kllyerı polisi ikaz etmiş 
ve kendisinden şu karşılığı al 
nuşitr: 

-Ne yapayım, karadon yasak 
amma entariyle dolaşmanın ya· 
sak olduğuna dair bize bir emir 
verilmemlşlir. Fillıakika bu kı 
lıldcı dolaşmak ayıptır, tukdtr 
ederim. Lakin dediğim gibi bu 
adama şimdi ~birşeg yapamam. 

Kadıniarımızırı peçe ve çar 
şafı alıp manto geydikleri lle 
erkeklerimizin şalvar ve kara 
donu alarak medeni bir kisveye 
bıirıindıiklerl ve bunun dışında 
Jıareket edenler lıaklanda ka 
nımi iş yapıldığı halde polisin 
ıu sözlerini garip bulmamak 
knbll mi? .. 

Gıiı>en dird\lörıimıizıirı bu 
meseleye önemle el koymasını 
dileriz. 

Londra : 22 (A.A) - " Reu • 
ter ,, a j aosınıo i. öğrendiği ne göre 
dün akıam toplırnan kahin~; dış 
i§leri komitesi hu sabah toplana
cak oları lcabioeye aıağıdaki siya· 
sayı tavsiye etmektedir . 

İngiliz hükumeti uluı1lar sos 
yetesi paktından çıkan yükenle· 
rine ( vecibelerine ) kat'i surette 
bağlı kalacaktır . 

Bu karar 'son çare olarak e· 
ğer uluslar t:osyetesi koı.seyi de 
mutabık kalırsa İtalyaya karşı cez 
ri tedbirleria kollınılmasmı ta
zammum eder . 

İyi malumat alın .a.ngiliz çe
venleri Fransanın İogiltere tara
fından battı bankete karşı tevec· 
cühkir bulunduğu kaoaatında· 
dırlar. • 

Hoare'in dün muhtelif parti 
gurup ve Jidereile yaptığı görüş
melnrin amacı kabincoio hu sa· 

hıthki toplantısı sonucunda takip 
edilmesi muhtemel bulunan 11iya
aanın aıaa hatlarından kendileri· 
ni haberdar etmekti . 

Mutad olmıyao bu ğörüşme. 
lerin hükumetin 29 ilk teşrinden 
evvel . parlementoya toplamaya 
davet etmek Jniyt!liode ol.nadığı
nı göıtermcktedi,. . 

Paris : 22 (A.A) - G11zete· 
Jer ; İngiliz kabinesinin görüıme
ıinin ~önemi üzerinde israr et 
mekt,.dir . 

" Eko Dö Pari ,, bugüoüo 
meıt'uliyetinia Baldvinin ve Muı 

solinin üzP.rinde toplaodığ~oı ıöy 
fodikten sonra kat'i bir karu 
vermeden önce Alman deniz an
laımasile versaya ilk darbayı vur 
duğunu batırlamelıdır» diyor . 

" Maten ., lngiliz kabinesi· 
nin toplantıaında Avrupa istikba· 
linin bağlı olduğu İngiliz siyasa· 
sı ortaya çıkacaktır , diyor . 

Londra : 22 (A.A) - Kabi
ne ve ayrı~ık partiler arasında 
Cenevrede aziwkarane hnrt1ket 
edilmesi hususunda bir anlaıma " 
vardır. 

Yalnız bazı kabine üyesi cez 
ri tedbirlerin bir harp demek o· 
Jacağı mutalaasındadır . 

'' 'I'aymis ,, ve " Deyli Herald,, 
gazeteleri İtalyaya cezri tedbir
ler tatbık edilmuioi istemekte, 
Petrol, kömür, nikel. kauçuk ve 

pirinç gibi maddelerin gönderil
mesinin yasak t dilmesi gibı ted

bir )er tavsiye etmektedır . 
" Mooiog post ,. gazetesi İn· 

gilterenin barışı bozmak suretile 
boyun tğmesi kabil olmadığına 

göce Musaolioioin durumu bir ke 
re daha tedkik edeceğini ummak· 
tadır . 

" Niyuz KTonikl ,, gazetesi 
İogiliz bankasının ltalyaya nor· 
mal kredileri kestiğini bildiri 
yor . 

İngiliz kabinesi bugün özel 
bir toplantı yapmıştır . 

Loı.dra : 22 (A.A) a - Habeş 
- Gerisi üçüncü ıagaf da·-· -

Fransız şirketinin id i . 
Bundan bir kaç yıl öuce A 

nanın doğusundaki demiryole 
mı dı, Fcvzı Paşaya kadar, bDk 
metimize geçtikten sonra bu A 
na durağı ile şehir durağı ara11 
da 8 kilometrelik ücret zammı 
kalkmesı icap ederken [ çünkft 

tıdarı gelen eşya için öteden 
böyle 8 kilometrelik bir fiat za 
mı } oktur ) her nedense hugfi 
kadar eski usul yürütüldü . 

Öğreodığimize göre , teCİIQ 
haıekctlere engel olao bu usul 

ıkaJdınJması için şehrimizde t• 
işlerine ilgili komisyoncular tar 
fıı,dan devlet demiryollan idar 
sine hııvurulmuştur . 

idarenin bu haklı ve yerin 
dileği onamakda gecikmiye•!~ 
ve Adanada doğudan gelen eı 
ile batıdan gelen t§ya aıa11n 

böyle bir 8 kilometrelik uza 
farkından doğan zorluklara or 
dao kaldıracağını kuvvetle um 
yoıuz . 

Atletizm müsabakalan 
sonuçlan 

Aksaray ilinde 
Büyük bir batakhk 

kurutuluyor 

Aksaıay : 22 ( A.A ı - Nı 
ilbayı ile saylav Ali Riza Eıen 
ilbaylık genel kurulu üyaind 
katışık olan bir heyet sıtma m 
cadelesi tftrsfından kurutulmak 
olau Karasaz bRtakhğını g~zm 

)erdir. Bataklığın ba rHası alın 

cık , kanıllar üzerinde köprBI 
yapılacaktır . Bataklıktan topla 
suların bir çok köyleri kurakl 
tan kurtaracatı vt! kuruy11n to 
rnkJar üzerinde ekim yapıldı 

takdirde bir milyondan fazla 
ğerde üriio: slınacağı umulma 
tadır . Kurutulan kısım altmıı 
dönüm tahmin edilmektedir. 
topıaklann topraksız köylüye 
ğıtılması k cr arlaştırılmıştır . 

• 
Bu yıl yapılan yarışlarda geçen yda göre 

iyi ve yüksek rekorlar elde edilemedi 

Evvelliıi gün şehir stadyo 
muoda düzensiz, usulsnz ceryao 
eden atletizm müsabakalarında 
Türkiye rekorlarına nazaıan dü
şük sonuçlar elde edilmiştir . 

"Düzensiz usulıuz,. diyorum. 
but.da çok haklıyım. Yalınayak 
atletler, nizımsız koşular, görün
nıcyerı ip, paçavradau ... tlama 
işareti elbette iyi, düz ı:: nli sayıla 
mez .. 

Koşu , atlama ve atmaları ıı
r~sile yazarak her rekor hakkın 
da düşündüklerimi bildireceğim. 

Koıulıu: 

Metre Derece kaZ&nanlar 

100 

200 

400 

800 

1500 

11-4/5 linci Hüseyin 
2 inci Zebni (Mersin) 

26 -2/5 ,, Oıhıo (T.S) 
2 inci Kadir (İ. Y) 

62 birinci Cafer (Mnıin) 

ikinci Remzi (Seyhan) 
D.2. 24 1 inci Hurşid 

(İ. Y) , Hakkı (T S) 
D 4, 59 1 inci Hurıid 

(İ.Y), Hakkı (T.S) 

Yüz metre koşu çok karııık 
çizgi dııında koıanlarla yııpıl
mııtır . Alınan sonuç iyidir . 

İki yiiz mttrr:de atlet fazla 
olduiundao stçim yapılmamış, 
ancak krQnuep~treni~ iiç ıoda 

verdiği. işarctlt rle 1 inci, 2 inci 
ve üçüncü belli ettirilmiştir . 

400, 800, 1500 düzenli olmuş, 
400 metreye Mersinden ısıl ko 
ıucu girmemi§, Cafer 62 saniye· 
de birinci gelmiıtir , . 

800 , 1500 koşularda Hurıid 
oazerı dikkati crlbedeo bir ya
rış yapmış, Fakat umulduAu de 
recede rekor verememiılir . 

Nedense tahammül ko~uları 
y11pılmamıştır . 

Allamalar, ıiç adım: 

12 M. 1 inci Hasan (1. YJ, Jezef 

Önce aivri sinekten oturul 
yan Aksaray yapılan mücadel 
güzeyiode timdi tamamen 
siz b ir bale gelmiıtir . 

(Mer11io) . r 
Tek adım ; Genel nüfus sayımı 
5, 81 M. 1 inci Haııan (l.Y), ___ . _ 

2 inci Arif (Seyhan). 20 flkteşrin 1935 Pazar 
Yüksek allame: - ·· 1 k t' h t 
1,51 Ml inci Hasan (l.Y) gunu mem e e m er a 
Atlamalarda da iyi rekor yok. rafmda yapılacaktır. 

Haean g eçen Beoe:lerde üç adım · ·· -
da 12,56 atlamıştı . 1 - Nüfus sayımına esas o 

Tek adım ve yüksek atlama mak üzere Belediyelerce blltüao; 
binnlara numara konulmaktadır 

eonm;ları çok düşüktür . 
2 - Numarasız bioalard1t 

Almalar, gıille : oturanlar bükümete baber ver 
9,10 M. Mebmed Al'.., Zebui meğe m•·cburdurlar . Oturdu 

(Mersin). bina numarasız olduğu halda 

Cirid : haber vermiy< nlede b ·ı aumara 
Tek olduğundan ikinci atışta farı bozan ve silen ve kıldıran 

kı1ılm11 ve müıahaka yapılama · l ıar için para cezası vardır . 
- Gerisi ılçlincıi say{ ada -



Alman filmleri 
Berlıu 18 (Öz• l yozıcıınızdan) 

Alman f lnıciliği son iki sena içiııde 
yeni bir yolJn ilerılemeğ~ hnşlu
ruıştır. Dr. Goebbels Alman filmci 
liğiııin neler yapması gerek oldu
ğunu onun düşüncesiz bir tığlonce 
Aldi olmaktan kurtulması ldzıın
geldiğirıi bir çok defahr söyle
mişti. O zomon , Alman f lnıciliği
nın yolrız nasyonal bOsynlıstlık 
propnğıı ndocılığın<la kuJlonılacağı 

iddia edilnıişse de , bunun yanlış 
o'duğurıu bugiin artık herkes an
lamış bulunuyor. Nosyonal sosya
Ji~t portisi için çevrilen fılmler yal
nız yurtta kcilmoktoJır. 

Alman fılm endüstrisinin asıl 

uğraştığı dış pazarlarındaki birin 
ciliği elde etmektedir . 

Bunun İçin, kültür ve cır nokta
sından çok yüksek ve ön safta sa 
yılan filmler yapılmağa çalı~ılmak

tadır. Örıümüz,lcki oyun socesinJe 
Tobis sayısı 62 yi bulan hüyuk 
fılmleri ile en önde yörüyor ura
nın 27, Bavariyonııı 16 , Terranın 
14 daha küçük !ilmcilurin do hep 
birlik JS-20 kndor büyük ve gü
zel filmler yapmaları beklenmek. 
tedir . Bütün planlar bitirilcbili • 
nirse bu sene 130 yeni büyük fılm, 
acun pazarlarına göndorilecek de
mektir. 

Bundan başka bu filmlerden 
bu sene Alınanyadn da daha çok 
faydalar elde edileceği sanılmak
tadır. Film bilginleri arasında söy. 
lenJ.iğine göre hu sene büyük ve 
kalitesi yüksek filml er için , her 
zamankinden 100,000 mark fazla 
para sar!edilecektir . Bir geceyi 
dolduran güzel bir fılmio 300,000 
Marka mol olması sanıhrkcn bu 
sayılan fiJmlorio 350,000 hatta 
400,000 marktan aşağı yopıloma
dığı anlaşılmıştır . Hatta bir kaç 
birinci derecedeki büyük fılmin bir 
milyoa marka yokın masrafı ola
cağı oranlanmnktadır . 

Bu yeni filmler bütün tecimen
lik ar ve düşünceleri göz Örıüno 

alınarak yopılmaktnuırlnr . Teci
menlik noktosıaılon geçen senenin 
tPcrübelerine göre büyük filmler 
küçük fılmlerden ılaha iyi kurtar
moktaclır . Küçük !ılmler masrafını 
ancak çıkarabildiği halıle biiyük 
filmlerin kazancı dalın çok oluyor. 
Film sanntındu iktisat etmok ve 
mümkün olduğu kaılar oz para 

sorfetmenin çok zararlı olduğu on
luşılrnıştır. Bu clli~ü co , hem Al · 

Konya 
Hayvan -sergisi 15 ey

lülde açılacak. -·- -
Konyada yapılacak olan böl

ge şekliodcki Konya bııynn ser
gisi hızırlıklarına başlanmıştır. 

Sergi yeriain yapılması ve sa
iruiyle bıstırılacak &<ağıtlara har
canmak ü~ere g~rekcn tahsisatı 

geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
öıel iıfrenin masarifi gayri mel-

huza tertibinden ayrılacak para ile 
serginin başarılması için ilbaylık 
nezdinde teşebbüsler yapılmak

tadır. 

İlbnyhkca sergiye saı fı Hizım
gelea tahsisatın verilebileceği 
kuvvetle umulmaktadır. 

-Ekekoo -

Mersin ve lstanbul li
man tarif&leri 

Mersin ve lstanlml limau lari 
feleri ekonomi bakanlığına g: imiş · 
tir . Bakanlığıo incelemeye haşla. 
dığı bu tarifelerde eskisioe göre 
çok değişiklik yoktur . Merıin 
liman sosyr. tesi yönetim kurulu 
başkanı ile iki üyesi liman tarife· 
ıioi bakanlığa izah etmek için An 
karaya gcl111tşlcı dir • 

mnnya içinde göstt"r.lPcck hem ıle 
diŞ parnrlarına gö·nlerilrcek fılmler 
için doğrudur 

Bugiınkii filmcilık rekabetinde 
en ön saftn olan Iılmlt-r en çok para 

sarfod lenlerılir. Artık h ~r fılm için 
ldzıcıı olen masrafa hiç düşünme
den yapmak mümkün olncııktır . 
Çiinkü konjukttir yardıınifo film 
endüstrisi kôrlı bir ış olarak iıeri

len i~ hulunuyor. Almıın büyük film 
enılüstrisirıın 1935-1936 semsiıı
Jeki y l•kun masrafı 45-50 milyon 
olucoğı tahmin edılmekt"dir. l( firın 

da bu ııisbettı, olacnğ: gerçektir. 
Geçtn sene z >1 rfında 12 büyük film· 
Jon b'r milyon kazanılmıştır Film 
başına yüzde yirmi ve çok iyi film
lerde yüzde 30, yüzde 40 kdr elde 
edilmiştir . 

Almon fıln.ciliğinin çok ilcri
lemesi yeni fılm lor için lfizmı olen 
parayı elde etmeği kolaylaştırıyor. , 
Gelecek seneniı. fılm pılanlarını ye
rine getirmek için artık hiç bir en
gel kalmamış demektir . Çünkü 
J 933 te kurulan fılm kredi ban
kası film ondüstrisioe l:lzım olan 
her türlü yardımı yopnbilecektir. 
Önü müzd•• ki senPde bu bunka 'fılm 
endüstrisinin il ·rlemesinıle büyük 
bir rol oynuyacaktır. Buna rağmeni 
Almanyodn yine yabancı fılınler de 
yer bulabiltcektır. Alınan fılmlPTile 

yabancı fılmler orasındaki nisheti, 
1934/935 istatistiğinden ıınlomak 

mümkürdür . Alınan sansüründan 
bu srDe içio<le 104 Alınan fılmino 
karşı 81 yabancı film g··çebilmiş
tir. Bunların 40 ı Aınerıknn • J 1 i 
Avu turyıı vo 10, u Fransız fılıni 

i<li . Alman filnılcri ılo olduğu gibi 
yabancı filmlerde do ancnk birinci 
sınıf fılwler vo en \'Ok b1::1yorıilen 

ve kdr bırakanlar olmugtur . B ı l . 

hessu 1 ,200,000 şiliıı sntfcılilen 

( Moskorada ) isimli Viyanıı filmi 
lıer yertle beyenilmiştir. 

ller ne kaılor Anglosakson fılm 
lerinin öniinleşmesi yiizünden ön 
safı almak pek gücleşmiş ise de 
Almnnyenın dışorıyıı fılm sntışını 
kazandırıı cak olan büyük, pahalı 
ve birinci sınıf filmlerıle Alman fıl . 

minin bıJ sene çok muvaffak ol. 
ması bı>klenmektedir Acunun her 
tnrofında film endüstrisinin ilerile
mPSİ yüzünden ancak kimsenin eri
şemiyeceği kodar yiiksek filmlerin 
kılr b rakacağını Alının filmciliği 

anlnaıış ve bu S"ncki programına 
pronsip ynpmı~ttr. ...,.. ___ _ 

Süngerci 1 iğim iz 

Gün ğeçtikce gelişiyor 
(inkişaf ediyor) 

Ege mıntakasının incisi olan 
Bodrumda ı:ıüııg~·cilik iyi bir şe
kilde gelişmektedır . 

Süngercılik kuı tuluş sayıışın 
dnn evvel Humlara mahsus bir 
işti . Kurtuluşt a n Eoura Tüı k ka-
yıkcısı ve gençleri bu işe sarıl
mışlar , fakat dört sene sonra 
iflas ha line clüşmiişlerdir . 

Ulusal bir zengiolık yolu o 
lan süngerciliğimizın caulanmo 
sı için ekonomi hcıkanlığının uy
gun gö rmesi üzerine l00,000 
liralık "Süngercilik Türk anonim 
şirketi,, teşkil edilmiş ve EÜu
gerci lik )Cniden uıılanoııştır . 

Şirkt:tin Siingercilere \ercJ iği 

oohin lira avans ve maliyet fia
tile verdiği f, vazım sayesinde 
süogerc•lik sağl am esaslar iize· 
rinde canlanmı~tır · 

Sünger her drnizde yetişmez 
Yetiştiği yeder mah<luttur 

ve en iyi süng,..r bizim kıyıları 
mız<la çıkar . Kilosu yediden yir 
mi liraya kadar satılmakta ve 
her piyassda · aranmaktadır . 

Türk sünger cilr r i, Akrienizin 
en usta §Üııgcr cileri olmuşlar 

'e hatta fwıyndan usta i:-tenile 
C k derce ye var nı:şla dır • 

ucıızlayınca mukavPlel<\rin 
de değişme~i lazım! 

Şeker ve tuz fiatlarıoın indi
rilmesinden ötürü mevcut mulu
vele bükümleıioin değiştirilmt>si 

lazımgeldiği lıakkloda bir bildi 
rim gelmiştir. 

Bunda ş .. k .. r ve tıı:l fiatların

da basıl olan tcoczziilün piyasa 
temevvüçlerinin ve ekonomik 
şartların lıusulf' g .. tirdiği tabii bir 
netice olmayıp n<:şredileo kanun-
1.udan illet ve seLr hi itibariyle 
tabıi ahval ve şa

0

rtler içinde önce
den düşünülerek mukaveleye ya
zılması adet olmıyan bu gihi yeni 
vczi) etler de mukavelelerin fioan· 
sal hükümlerine yapııc~ğı tesirJeri, . 
mukaveleyi aktedenlerio maksat 1 

ve meofaatlarırıı en uygun olan 
şekilde takdır ve tatbik etmek 
icap etliği bildirilmiştir. 

Aksi takdirde bir taraf bun
dan zarar gör<'ceği gibi <liğer ta. 
raf dn sebepsiz fa)•dalauecaktır. 

BilbasH mevcut stokların za
rarlarıoı telafiye matuf kanuni 
hükümler çıkarılmı~ olmasına 
rağmen ukitteo sonra evve-ke dü
şünülmemiş olan bir sebeple fiatı 
çok düşmüş olan şeker ve tuzun 
muknveleleJde tayin edil~o fiatla
ra alınması için akit daireye bir 
mecburiyetin yüklenmesi hakka
niyete uygun düşmeyeceği gibi 
bu kabil sebepler mukavelelerin 
drğiştirilmesi zaruıetio\ husule 
getirir. 

Bu mukavelelerin yeni bal 
ve ~Artlara göre <leğişlirilmesinin 
müteahhitlere teklif edilmesi, 
eğer bu değişikliğe muvafakat 
edilmezse mukavltlerin feshiyle 
ihtiyacın yt·niden ekeiJtmeye ko· · 
nulması lazımdır. 

ilk öğretmen okulları
nın açılma zamanları 

Bu yıl ilk öğretmen okulları 
bütünleme' bitirme, engel yokla 
malarile , açılma zamanı hakkın
da Kültür Bakanlığı okul direk· 
törlükleriuc bir geoe1ge göoder· 
mi~tir . 

Bunu olduğu gibi yazıyoruz: 

" 1 ) Mesleki birinci sınıf 1 a· 
rıo büllioleme ve engel yoklama
ları 2 Eylfıl pazartesinden 16 Ey
liıl p zarlesiyc kadar ; 

2 ) Üçüncü sınıf bitirme yok 
lamaLttıuda bütünleme ve 'oge· 
le kalanların sıuaçları 10 EyIUI 
Çarşnmbaden' 21 Eyliıl Cumartesi 
saat oo üçe kadar yapılacak tı r ; 

3 ) D l'. rs 1ere 30 Eyliil pıızar 
trsi günü başlanacaktır ; 

4 ) İlk öğretmen okullarına 
bağlı orta okullara talt"be yazıl

ması ve ) oklama ve derse haşla· 

ma za"rnan ları otta mekt· p ve Iİ· 

seler için gönder ilen ge!lelgeye 
göre. saptanacaktır . ., 

Yalqlan paralar ne 
kadar? 

E kidiğinde-n dolayı hanka 
gişelerinde yeııilcrile değiştirilen 

L:ınkuotlar Meıkez bankasında 

toplaomakta ve bir kuruluo koot
rolu altında yakılmaktadır . 
Sim<liye kadar yakılan Lir lira· 
!ık bauknot sayısı 3,528,729 dur. 

r , 
1 Gök gözetlemesi ı 
1 Dün öğleden sonra okunan . 

tazyiki ur.Pimi 755,6 milimetre 
olup eıı çok sıcak 33,5 ve en az 
sıcak 22,5 saıırıgrftlı . 

Rutubet vasati %5 l olup yel. 
güney batıdan saniytdc 4,5 mel· 

re hızla esmiştir • 

Süel gök gö:.PLlemc d11ro!/ı 

r 
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Futbol birincilikleri 

Yarın şehir stadyo
munda başhyor. 

-
Yarın ki pazar gü11ü Adana 

şehir stadyomunda ytıpılacak Tür
kiye futbol şaınpiyooası birioci
Jjk müsa bakaları bıt~lıyacaktır. 

Bu müsabakalara Diyarbekir, 
Konya ve Çuku ova şampiyonları 
iştirak rdeccklerdir. 

Türkiye futbol g rup birincilik
leri beş mıntakaya ayrıldığına 

göre, bu gruplardan çıkaçak şım · I 
piyon takımlar da iki eylUlda Is i 
taobulda bulunacaklar ve alta ey· · 

liılda hu be~ grupun şampiyon 

ları da karşılaşarak Türkiye bi
rincisi belli olacaktır. 

Şimdi buradaki maçları ida
re etmek üz~re futbol federasyo-

nu tarafınden seçilen Şazi Tezcan 
ve müsabnkayR girecek olan Di
yarbekir ~ampiyoou tehrimize 
gelmişlerdır. 

Bngüu Konya şampiyonu, İd
man yurdu da geldikten soora 

bu üç mtntaka şampiyonları ara 
sında kura çekilerek ilk karşılaş
ma baogi takımlar arasında ola
cağı beJli olacaktır. 

Gençlerimize canı gönülden 
muvaffakiyetler dileriz. 

• 
Un fiatlarının yüksel-

mesi karşısında 
----·---

Fabrikııcılarıo un fiıs tlarına 

ortada hiç Lir sebep yok ikt.n 

beher toıba başına yirmi bPşer ku· 
ıuş eklemek suretile birİtiCİyi 625 
ve ikinciyi 550 ye çıkard•klarını 
yazmıştık . 

Urayın tavusutu üzerine fab
rikacılar bir kaç güıı i~in hu un 

fiatlarıııı yine eski haline indirmiş 
ve 600 , 525 kuruştan satmağa 

başlamışlardır . 

Ekmekçiler sosyetesi dün sa
bahleyin uraylığrt başvurarak fab 
rikacıların UDlarıııı dışarıya göo -

der<lıklerioi ve kendi lrrine un 
vermed ı klerioi Eöylemiş ve bu 
yüzden şehir balkı ekmeksiz ka· 

lacak olursa hiç bir mesuliyet ka
bul etmiyeceklt'rioi söylemişler · 
dır. 

Bunun üzerine fabıikacılAr 
nezdinde tcşebbüsatta buluoulmuı 

ve fırıncılara uo \ICrilmcsi imka
nı temin olunmuştur . 

llııber aldığımıza göre uray· 
lık , fabrikacılarao şehrin ihtiya
cına yeter derec ı den fazla unla 

ııaao d ışanya çıkarabilecekleri 

lıusnsunda tertibat almış ve bu 
nun için de düa ilbaylık katına 

ba~vtırmuştur . 

Bir adamcağız araba 
alhnda kalarak öldü. 

.l\lürsrl oğlu köyünde oturan 
Ömer <.ğlu Melımd, taılasıodaa 
köyüne camus arabasiyle kütlü 
getiriken araba devrilm i ş ve al· 
tında kalarak beyni parçalaomak 
suretiyle ölmüştür. 

Memleket hastahanesinde ya
pılan muayenede, Mehmedin dü
şerek öldüğü anleşılmış ve ~ö 
mülmesioe izi& veı ilmiştir. 

Bir et kaçakçısı 
yakalandı 

Sanatlar mektebi 
Şimdiye kadar dokuz 

talebe baş vurdu. ---
Aydto sanat okulasına girm~k 

üzere şimdiye kadar kültür direk· 

törlüğüoe ilk okuladan çıkmış 

sekiz talebe baş vbrmuştur. Bun-

ların sağlık muayeneleri kültür 
direktörlüğünce kendilerine ve· 
rilen mühürlü fişler le Memleket 

bas taban esi ode yaptırılmaktadır. 
SıoQmaları da 5 eylülde şehrimiz 

dt kültür direktörlüğünün başkan· 

l ığında toplanacak olaa bir beyet 
tarafından yakılecak ve kazana 

cak olanlar bu okulaya gönderi
leceklerdir. 

Bunlaı dan başka İzmir sanat 
okulesrna girmek üıere Tarsus· 

tan bir ve Konya san"t okulasına 
da girmek üzere bir ilk mektep 

ten çıkma talebe, kültür direktör
lüğümüze baş vurmuşlaıdır. 

llccleriaıizdeo Aydın sanat 
okulasını girmek içio bat vuran 
olmamıştır. 

Köylerde kuduz vaka
ları çoğaldı 

Taşcı köyünde oturan Nevşf! 

birli Hüseyin oğlu altmış beı ya· 
şında Mebmedi bacağıadan 111r-

mıştır. Meh'llet, köpeği boğarak 

öldürdüğüo<lc::o knduzdı.n şüphe

lenmiş ve kuduz tedavisi yapıl 

m•k üzere şehrimize getirtilerek 

memleket has tahanesine göoderil 
miştir . Bu köyde de baytarlık 

dayresince taz ı mgelen tedbirler 
alınmıştır. 

Bundan öce de dört br~ köy· 
de yine on kişiden fazla adam kö 

pekler tarafından ısırılmış ve ku

duz tedni;i altına alınmışlardır. 

Dünya matbuat.na 
bir bakış 

Basın genel direktörlüğü ta 
refıcdan dünya gazettcilıği hak-

kında rakamlara ve helgeleıe 

dayanarak güzel Lir bıoşur Çt-

karılmıştır . Bu direktörlüğün 

bu konuda çıkarac .. ğı başka izer 
lerio bu biriuçisidir . 

Fabrikaların kontrolü 
devam ediyor 

Dün ~e hükumet ve uray dok 
torları ve sağlık işyarları bir kı

sım fabrikaları gezerek işçinin 

sıhhi duruml•ranı gözden geçir
mişlerdir . 

Uray 

Zabıta direktörü işe 
başladı 

Uray zabıta dirrlı:törü Mem
duh Çelik, birtbu~uk aylık iznini 
bitirmiş vt: ödevioe başlamıştır . 

İlimiz türe işleri 
direktörlüğü 

. İlimiz tüıe işleri direktörlüğü· 
ne Bulanık İlçebayı Hilmi atau
mıştu . 
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~ bu gece nöbetçi 1 
i Eczane f 
~ ~ 

Alidcde uramın<la oturan Ab 
dullah oğlu Hasan adında birisi
nin hnara dı~ırıda kaçak hayvan 
keserek et kaçakçılığı yaptığı gö 
rülerek yakalanmış ve keouisiue 
paıa ccıc sı pzılmıştır . 1 
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~Ull fçfnde 

Yeni gramer 
~~~-------·--------~~ 

Kökleri nasıl secmeli ve 
' 

nasıl kullanmalı 

Söı 8 

15 
htl. 11 L tçuken ve yeni söz ya 

, \. ~I ılavuz iyi bir yol tumuş• 
~I r·~~a gıbi uzun kdimeler 
~ıı egılızce gibi kısa sözler 

ltur 
t. ~kler ·. · 
"'ıııa ıçınde rn kısa olanlara 

ıc,"'rnıişti r. 
~.lı:k08t•k, birleşik ekler yerioe 

'-ı.ı, •t, tek ) kısa ekler kul 
fhr € . 

"" '• "kısa tk k""k·· cP'- • teaı· o uo sonuna ge . 
~ı 'lak~ harflerdir. Ki (o, ö) den 
d ok·· tlır. Un sesine uygun olanı 

~111\akütı Ol<l • 'b· . . J k , 11 ld ugu gı ı ısım o ara 
t0~ ığı da vardır. 

u, tat, sayı, dizi, konu gi· 

811 e k 
l~Pll 0 1sa ek asl11Jda (uğ ) .. 
( \Jıc ( t) l~r bizde düşüyor. 

ttr. Soı ) tekhnde olursa düşmü
() Uk, kovuk, oyuk gibi . 

~ Yuk ( ) • 
dır. ( S oy dan, kovuk (kof) 

"4t11lıın, o~uk ~ ua kokü (so ·sol) 

1 
1( I gore ıki ablam, vardır. 

't ı '"u 1dtta b· .zun ~yi bulduğu örnt k-
Cr, ııı de (t) <lir. 

~~ ~er anketi buou az ve. 

ıt. lbllk~ ~'' sırasına koymuştur. 
'lf, u, çok verimli cklerdf'a-

.J~c. 
~' Ç~t, öğüt) gibi şimdiki di-
\ l>,,

8 
e az değildi. 

'•cu tıda buna çok örnekler 
12 ~·t: 

'" •ne· .,t 1 ıa f d (k ) ·· y • · y e e ·açıt oıbegı 

1\ CarGın · 
) t b Yor ki bu Fransızca 
~•I tbziyor. . 

\j \'(ı h k . . \ ~•tak •re d (actıon, etat) 
L ••tdır (t) harfi hemen her dil. 
~··~ · (Fransızcı - te tioo) 
l, lt,1 (hy, tioo), Almanca (ti 

''h·a. hoca (ta). Atapça (t,iy-

~1~,) i~~ d•ğiıimioe bakınca 
l>i\t g 1 tkler de çıkar .. 
Öcr.'"dan Örnekler : ö t ....... ( •• tu1 ( h oç ) intikam . 

~•ııt ( ~.) kıtal 
~v ) baya - utanma 

Artut (art , ar ) - hediye, 
armagao 

Kelıit - dükan 
Kf'tbüt ( geyit ) -libas 
Kirit ( kilit ) - miftah 
Gülüt - komik 
Tekşüt ( değşit ) - bed~l 
Başgut - sanatta çırak 
Kor şut - zıd 

Kavşut - mus!lfaha, mülakat 
Katut - muç 

* * * 
Klavuzden örnekler : 
Gömü - define 
Yılgı - Dehşet 
Kanıt - delil 
Dava - Sau 
De'd - Törü 
Civar - Yöre 
Cuda - Ayrı 
Dad ( aılalrt) - Tüze 
Alnd - Bıığıd 

Anıüd - Dike 
Ar ayış ( zr-ynet ) -süs 
Arıza - Aksa 

Arıza (takdime)-sunu 
Aş•yan - yuva 
Bahi@ - ayıt 

Bah- kapı 

Bünye (bina) -- yapı 

Ceriha -- yara 
Cezire - ada 
Kasem - ant 
İstikşaf - •çı 
Kemin - puru 
Kitabe - yazıt 
Rab- idi 
Lelıdar - yanal 
İşte bunlar klağuzun yarı

sından seçilen (Sesli harf) ve 
(t) eklerile yapılmış sözlerdir • 

Bunların bir çoğu ismi fiil, 
eıeri fıil, aksiyon ve hal anlamı
na bir takımı da sıfattır . 

İçinde (yanal) gibi zarf olan 
da vardır . 

Bu eklerin (ooma, anlam fark· 
ları) iİltüoe bıraz daha araştır 
ma ve iocelemelH yapıp onlara 
saptamak durumuna geldik . 

A. Bakşı 

~ağalan 
~ ... , yenen genç kız 

-
Xtı Cl ı işıklanndan korkarak 

tlik meydanından kaçmakla 
canını kurtarabildi 

L Ce, 
"\ le Ç Ve .. • • 
\,~ "1t~8.k guzcl Ameııkah hır 
'~'dır. a,• erkeklerini çıldırt
~:tkeil8 tıüz onsekiz y11şında 

~• IQ D 
il ot eo Antuan kuaba· 
•i~ •rı b k \ . ilh B u ız, Amerikadao 
hg11 ttıiır Oğu dögüşü öğrenmek 
1:11( .,, 

\,~~etıç kızı .. · · M' p · 
~ l.llt. .., ısmı ıs ortaya 

'le t, d()~ .. 
~i t l',v ~uşu, (İspanyolların 
~.'Ytıi ır'~da) 1 panyada olduğu 't '11de d tan olan Meksikalılar 
~.fl~ ill&ke r:r1illi spor sayılmakta 
~ 1 

•le takip edilmekte· 

'~ ~ ljfi .. 
'~.lllıı,&;ub~· bir maharet ve so · 

•r tS , u Uk 
~ 'Pord Y • cesarete mulı-
~ t-klik Ur. 

t.,,.•flt~ anın k 
"'' ~ lihıek Oı kuoç boğalari-

M ~ l w. arzusuna kapılan lm 
"il ~· ''-"J s ~ l llo a•ıtim trc boyunda 
.\ c, "'lağıılığıodndır . Yani 

h •ın . 
~i; Cta11r sızd : r 1 Fakat çok 

'
. Qıırı .. olduğu kadar da gü 
ta "il . • 

~,t &ıllda 'Çın boğa döğüşçü 
lıı l•lı.rı Çok büyük Lir sevgi 
• t.. ttıııtır. er 

Ub,ı~ıiode lilc büyiik 

bir liabiliyet gösteren bu genç 
kız, şimdi Meksikada en ziyade 
tanınmış ve Se\•İlmiş İspanyol ve 
Meksikalı boğa dövüşçüleri ara · 
sında yer tutmuştur . Bu kız, ga 

zetecilere şu beyanatta bulunmuş 
tur : 

- · Boğa dövüşü çok güzel biı 
spordur ve bilba111a kızlara mah 
sustur . Vakıa ben, ilanihaye bu 
işte kalacak drğilim , benim asıl 
tutacs~ım meslek, dansözlük ola · 
caktlr. 

Bu gen!: kız, kendi mcmleke· 
tiode eldığı dans derelerini, boğa 
dövüşlerine de tatLik ederek yep 
yeoi, heyecan ile dolu bir dans 
icat c-tmiştır . 

Esas~o kadını çok s even, ha 
y<ttlaıını kadm maceralarına faz 
la h ~ ~lıyan Mtkıikafılar , genç 
ve güzel Mis Poı tarın lm dansları 
ka ı ~•sıı . da ne yapacaklarım f 9 Şıt 
m ışlardır. 

B t zı ML! ksikalt veya İspanyol 
dövüsçüsü kadınlar, Mis Portarın 
bu danslarını taklide çalışmıılar · 

dır. Fakat h;ç birisi muvaffak ola-

(TftrkS3zft) 

Yeni kontenjan 
kararnamesi 

Birinci Teşrin 1935 den 1936 
sonuna kadar yürürlükte kalmak 
üzere hazırlanan kontenjan karar 
namesi Bakanlar Kurulunca ooay. 

lıomıştır . 

Bu kararname süresi doknz 
aya çıkarılmıştır . Eski kararna 
medeki getirilecek mallarıo bedel
lerini Merkez Bankasına yatırmak 
lıakkındald ikinci madde kaldı· 
rılmış ve yeni kararoamı.-ye şu 

de eklenmiştir : 

« Madde 26 - Dahilden te
darik edilmediğinden dolayı kli 
ring veya tevazün esash bir an-

laşma ile bağlı olduğumuz \'eya 
iktiıaei muvazene \laziycti lehi 
mize bulunan · bir m emleketten 

getiıilmuiode zaruret görülen ve 
mer'i hükümlere göre serbestçe 
ithal oluuamıyan veya kont en j a 

na tabi bulunan eşya, siparişle· 

rindeu evvel behemehal iktiead 
vekilliğinden izin alınmak şartile 
tahdit harici memlekete sokulur. 
Bu eşya için, meoşeine göre ser 

bcst döviz verilmesi icnb f'den 
ahvalde siparişten evvr l Maliye 
Vekiliain de muvaffalcatini almak 
liıımdır . 

İngiliz kabinesinin 
kararı 

- Birillci say[ ad arı arlan -

imparatoru diyevinıl'1 barış yo
lundaki gayretler boşa çıkarsa 
ordumun yapacağı harbin zaferle 
bitrceğinden şüphem voktur; de· 
miştir . 

Loodra : 22 (A.A) - Cebe· 
lültarık . boğazının kapatılacağı 
doğru "değildir . 

Nevyork: 22 (A.A) - Ncvyork 
" Taymis ,, guetesi bitaraflık 

projesini teokid ederek Ameri
kaoıo bir harbin önüne geçmeye 
mechur olduğuııu yazmaktadır . 

Loo•ira : 22 (A.A) - Ame
rika maslahatgüzarı ; dıı bakanı 
na Amerikanın halyan - Habet 

anlaşm11zlığına karışmamak ka· 
rarındn olduğunu bildirmiştir . 

Madıid : 22 (A.A) - Cebe
lültarikin kuzey sahilindeki kıta 
ları takviye için bir çok İspıo· 
yol müfrezeleri gönderilmiştir . 

Bu tedbir İspanyol bitarafh
ğını riayeti temiu için alınmış
tır . 

Vaşiogton : 22 (AA) - Sena· 
to ikinci d4:fa oya müracaat rt 
meksizin baıp edenlere silah ve· 
rilmcsini kanun haricine çıkaran 
ve mütcCRVİZe karşı bir fark gö 
zetilmesioi bertaraf eden karar 
surrtini k•bul etmiştir . 

-· wu ..... -
mamış ve bu dansın kraliç rsi da 
ima Teksaslı kız kalmıştır. 

Mek3ikalılar biraz vab~i tabi
atlıdırlar . Hele sevda bahsinde 
ilk sözü şiddete, tabancaya verir · 
ler. 

.Mis Portar bir taraftım şöhret 
ve sc!rvet kazanırken heri taraf 
tan <la bildiği bilmediği yiiderce 
aşık kazanmıştır. Bunu farketıiği 
zaman, fevkalade cesareti hase · 
bile evv{'Ji ehemmiyet vermemiş, 
fakat bir müddet sonra Meksika 
en a7.gıa ve kuvvttli boğalarını 

mıığ:up rden genç kız, Meksikalı 
erkek aşıklarınd&n korkarak firar 
mecburiydiode kalmıştır. 

1 Atletizm müsabakaları 
sonuçları 

- Birinci say{ adan artan -

mışhr . 

100X4 : Bu yarışı koşucula 
rın çarpışmasile başlamış, koşu 

esnasında ehemmiy':llsiz iti~meler 
de olmuştur . Sonunda Mersin 
idman Yurdu takımı 55 saniy~dt 
birinci, Seyhan ikinci, İdman Yur 
du üçüncü olmuşlardır . 

Geçen senelerde yapılın atle
tik müsabakaların daha düıenli, ı 

heyecanlı yapıldığıuı. evvelki re
korla.rın kırıla madığıoı yazıyo · 
rum . Heyet başkaoı ve üyeleri 
bana darılmasınlar . 

Hatta müsabakalaıda nazaıı -

Adana Borsası Muamr-'leleri 
PAMUK ve KOZA 
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inhisarlar baş Müdürlüğünden • 
Tuzla nahiyesindeki Akçadeniz 

tuzlosınılo. bulunun ü~~ harop tuz 
anbarımlan ikisinin yıkılıp erıkazile 
üçüncüsiinün tnmir ottirilnııısi için 
ncık eksiltın·eye l o :ı uldu ihole 3-

9-935 solı günü saat 16 do Aclann 
inhisorlar baş rnfülürlüğünd•J ya
pılacakt r. Bedeli keşfı 506 lira 7 J 
kuruştur . Tnlipl• rin 38 lira mu
vakkat teminat vermeleri şarttır . 
Daha fazla malun.at Adana inhisar
lar haşoıüJürlüğiindrıdir. 5746 

20-24- 29-3 

Adana Tohum islah istasyonu Mü· 
dürlüğünden : 

Pamuk üretme mütcuuvil ser -
mayesi için birinci tPşrin 925 sa . 
yının sonuna kad6r nş ığıJn mik
tarı yozılı yanıcı maddel"r oçılc 
ı ksiltmeye konulmuştur . Şartna 
meyir görenek ve izahat almak is
tiyenlerin her gün. eksiltmeye iş 
tirak edeceklerin 27 - 8 - 935 
snlı g1inü saat 10,5 <la Adanod.ı 
demir köprü civnrınıln tohum islah 
istasyonu iirPtme çiftliğinde müte
Ş Pkkil Pksiltıne komisyo ıuna yüzde 
7,5 muvakkat tcminntlnile gelme
leri ilan olunur. 

Gaz 1050 Teneke 
Bımz i n 590 » 
Mnzot 800 » 
5717 13-16 - 20-24 

Kacakcılar 
' ' vatan hainidir 

lI i 11 t hazır 5 25 ;;.;..-~-ı---=-! -..,,,.,.... 

Dolar "Amerikan., 79 
Nevyork 11 28 Frank .. lsvi re,. 

·Yazlık sinemada 
Bu akşam 

Uir conlıazlınnede ne gibi nntir.knlnr döndüğünü vo nasıl büyük 
ftıciaiar husule gı.ıluiğini görmek istı> rınisiniz ? Bu akşamdan itibaren 
sinemamızda gösterilecek olan vo hüyii\c yıhlız ( Liane llnid ) to.rafın

dnn fevk nlddo bir surctto tenısil cJilen 

isimli güzel V•l büyük f l·ni seyretmelisiniz . Umumun takdirini kozona
cak olan bu filen bir snnat. Vf' giiz ·ilik numunesi olarak gösterilebilir. 

ı l3ütüıı halkımızı mutlaka görnıel~rini tavsiye cclrr,z. 

gelecek proğram: 
Arthur, Güzel kadınlar 

pek yakında :· 
En büyük 8İnaıo ı haJisesi, lıütiin dıinyaıla lıasılııt rekorunu kırmış 

büyük bir film 

Kanlı hayalet 
Hicardo Cortez vo Kurcn Morley boş rollerdo 

5764 

Refika Recebin biçki yurdunda 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN.IZI 

kayidlerine başlan-

sokağındaki 

• 
yenı sene 
mıştır. 

Bebekli kilise 

ECZANESİNDEN ALiNiZ 

D ~~~ ~.. DOGRllt.~ ·:t ucuz1sun:. " 
yurt binasına uğranması •• 3-4 94 5370 
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- ·- L,.. W ELE & ZX2 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

Oosyn No. 35-115 

Ceyhan icra ıioirrsind<ın: 

Açık arhrma ile pnrnyn çeni
lect·k4gayri menkulün no oldııgu: 
beş pa r<·a tarla. 

Gayri nıeukulün butunJuğu mev· 
lıi , mahallesi,sokoğı • numarası : 
Tahiriye köyünde ve 31- 32 -
34-38-41 No lorda . 

Taktir oluoon kıymet: 31 No. 
30 lırn, 3~ No 30 lira, 34 No. 24 
lira, 38 No. 50 lıra,41 No. 60 lira. 
ArtırmOl'lll yapılocllğı yer,gün,saot: 

1 - Jşbu gayri menku.ün artır 
ma şartnamesi 20/8/935 tnrıhirı-

den itibaren 35, 115 numnro ilo 
24- 9 - 935 Je Ceyhan ic
ra dairesinin muayyen numa · 
rasındtt herkesin görebilmesi 
İçin açıktır. İldn<la yozılı olanlardan 

fGzlo molumnt olmak istiyenler ,işbu 
şartnameye ve 35-115 Josya nu
marasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 _ Artırmaya iştirAk ıçın yu -
karıda yazılı kıynıetin % 7,5 nis· 

betioJe pey ak~nsile veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi eJilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer ulAkadarların ve irtifo k hak
kı sahif lerinin gayri menkul üze

rindeki boklarını hususile foiz ve 
masrofn dair olon iddialarını işbu 

iltln tarihinden itibaren yirmi gün 
içiııde evrakı müshitı·leı ile Lirliktl 

memuriyctimizc bildirmeleri icop 
eder. Aksi holde hakları lopu si
cilile sobit olmadıkça sutış bedoli
nin pnylaşm1tsındnn hariç kalırlar. 

4 -Gösterilen gün<lo artırmayu 
iştir~k edenler ortırmn şartnoml'

sini okumuş va lüıunılu nrnh1mntı 
almış ve bunları tomamen kabul 
otmiş od vo itihar olunurlar. 

5 - Tayin ellilen zomonda gay
ri mcııkul üç defa lııığrıldıktaa son· 
ra en çok ortıranu ihole edilir.An-

cak artırma bedeli mulıommeıı kıy
metin yüzJe yetmiş beşini bulıııoz 
veya satış istiyenin alacağına rüç
hani olon diğer ıılocnklılar bulu
nup ta be,lel bunların o gayri men 
kul ile tı:ımin edilmiş nlacnklaı ının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın toohhfülii haki kalmak 

üzne 15 gün daha temdit 
ve 15 ci günıi nyni saotta yopıloı.:ok 
artırmada sürülen pey nıuham

mon kıymetin yüzde 75 ni bul
modığı taktirde sutış geri hırokı
lacağı ve horcun beş seno müd 
detle tecil edıleceği ve ücreti del
laliye ile tapu masarifinin alıcıya 
ait olacağı : 

6 - G&yri menkul kendisine 
ihale olunan kimso <lerhsl veya 

verilen mühlet içinde pornyı ver· 
ınrzso ihale kararı feEholunorak 

kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifte bulunan kimse orzotmiş ol1lu-

ğu bedelJe ulınağa razı olursa onı:ı, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 

on twş giin müdılutlo nrtırmııyn 

çıkorılıp en çok ıırtırarıa ıhnlo edi

lir. iki ihale nrnsırıdnki fark ve ge
çen giin1cr için % 5 ten lıesnp olu 
nocok faiz ve diğer zarorlor oyrıca 

hükme hacet knl"llnkı:nzın nıcmu-
riyı timizce olıcı<lun tahsil olurı11r. 
Madde ( 133 ) 

YukorıJa gösteril~n 24 -
9 - 935 tarihinde Ceyhon 
icra m,.murluğu odosındu İş -

bu i!Arı vo göstnılen nrlırma 
§Hrtnamesi doiı esinde satılncoğı 
j)An olunur . 5763 

----Paranı!---
Boş yere h:ırcam a ve har
cıyacnksan yerli malı al ! 

1 

Seyhan vilayeti daimi encümenin
den: 

Poyas kamonunda öul snyışın malı bulunan cins ve mevkih·rile sair 
evsafı oşoğıda ynzılı dört parça hnno ve bahçelerin miilkiycti peşin parn 
ve nçık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

isLflkli olanların ihale günü olan 10-9-935 ı;ıılı günü saat 9 dn 
yiizılo yedi buçuk pey akçnlnrile vilayoı drıimi encümenine müracaat· 
ları ilan olunur . 

Mıktarı Bulunuuğu Muhammen kıymeti 
Cinsi metro 
Bnhço 1500 

llnne 100 

portakol 8500 
bahç<·Sİ 

Portakal 4000 
bahçe 

yer 
Payos 

Lirıı 

75 
Hmluliu 

Doğusu yol , batısı Ahmet , 
poyrazı yol, öııü kırmızı Mus· 
fanın ka.n hobosı Ali. 

t> 200 Doğusu ınuğasobei hususiye 
orıısı, bntısı Ali çavuş oğlu 

Yusuf hanesi ve ovlusu, poy
razı yol örıü mulıasebPi hu
susiye bahçesi. 

» 450 Doğusu muhasebei hususiyo 
Lalıç~s i ve Ahmet çupur,bıı
tısı Ali \'nvıış bahçesi, poy
razı yol ve muhas~!hoi hu · 
susıyo nrsası, önü yol 

» 150 Doğusu Ahmet ropur, bıitlSl 

rııuhasobei hususiyb bahçesi, 
poyrazı Ahmet ~~apur , ve 
lfayto lbrolıım bah\·esi, önü 
yol. 

24-28-1 -4 5751 

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

Doğum ve kadın hastahkları birinci sınıf 

mütehassısı 

Eski Tıp fakültesi muallim muavinlerinden 
llastalnrı her gün 9 dan beşe kadar Bnzar boşı Nurinin evi karşısınılo 

hususi uıuayerı ehanesinılo kalrnl eder 5698 

11-30 

Devlet Demiryolları Adana işletme Müfet
tişliğinden : 

J -- Ktıysı>ri - Çıftchan arasında lıer giin ışlemekto olan roy o-
tohiislcri 25-8 935 gününJeıı itıhoren yulnız p'lZor günl~ri islemiye. 
cck lnJ ir . 

2 - Anın yerine 26-8 935 tarihinden itibnren yalnız pazar gün· 
leri Kayseri Ul1.ık ışlu - Kayserı urasınıla 606 605 numaralorla bi-
rer gezinti kntarı işliyecektir. 

3 - Koys ' ri - Bor nıasınıln hu gı z;nti kntorlarile seyahat ede· 
cek yolcu lora gidi~ - dönüş bileti almak şartilo ten zilli D. D. 1 J 2-2 
tarifö üzerinden , Bordon ilerize soyahnt edeceklere do ııleldd1Jhilet 
verilecektir. 

4 1 Gı:zinti katarlurının kalkış ve varış saaLlnrı aşağıda yaztlı· 
dır . 

606 No: lu katar 
S. O. 

Koysuiılen knlkış 7,00 
Ulukışloyıı vn rış 12,00 

1 
~ 

5586 

605 NO: tnkutar 

U l ukışludarı kalkış 

Kayseriye varış 

23-24 

., 

33 

S. O. 
16,45 
21,'10 

5760 

---
. . ' .. .. 

. .. .;,':'·. 
- '-!•- ·. 

-------------------------lmOll"! 
Doktor Reşat 

~hmlekel lıostanr.si k:ılak, bu
run, boğaz miitelıossısı Almanya 
n·n Berlin-L::ıypzig Oııh·ersite
leri seririyatındon mezun. 

llernevi kulok, huğuz, burun 
ameliyatı ynpılır. 

Adrl'S : Abidin poş'l caddeıoıinde 
Doktor Nacinin teJavi lıaıu•s. ci · 
varında köşe başında 

5691 11-30 ·-------
Seyhan Defter~arlığından : 

Abdi oğlu karycsinılc şorkan 

ırmak garlıcn Hüseyin v Mahmut 
şimah•n Ahmut c"nuht1 ıı l\ilı ~r M •h. 
ınot ıle çevrili 42 ve yi rc şimnlen 
Sora garben Marta ve Losyar şnr
kan havoca Selim cerııılı<m Misis 
yolu ilo mohdut 72 Ye inci rlik kö
yünde şnrkun şimalcıı br·kı!lnı gnı· 
hon solıip senet cnnuben lıuğdat 

hnttı ile mahdut ı93 ş ırkon S'lhip 
senet tııı hsı g.u ben Aı tin vo l\u_ 
rahet tarlaları şiınolen ve kıLletcn 

. yol 60 şurkon olıandnn motrük 
tarhı gnrhon Avni paşa şiına!cn 
nıullıı Ali yolu ccnııben Meiek oğlu 
Siileyman 100 şorkon bizılıkyan 

Scrkis gıu Lton bıığ yeri şimah·a 
Gozi efendi ve Mehmet çavuş ccı · 
nubon knsaha yolu ilo çovri li 610 
dönüm tarlonın ıki senıılik icarı 

19-8-935 tısrihiı ı don itıbaren 15 
gün müddetle n~·ık artırmağa çıka
rılmıştır . Tnliplı rın 4-9-935 
çtırşambo günii saot 17 de y i.ı zıle 
7,5 teminat ukçalnrile birlikte mii 
rııcuotlrırı ildn olur.ur f>757 

22 - 25-28-3 ı 

±S&Z 

T~R.KiY~ 

Z:IRA~I 
BANKA~I 

--

~---------------------------~ 
Çiltebaa kapııo 

açıldı. 
t 

1 rı 
11 

•. kUfll o t. 
Eğer Romatizma, siyatik, korııciğer ve hobrt!k •fte V 

ları <ı ğrılanno muztaripseniz vakıt geçirmeden Çı .,, 
ve'' knplıcasınu koşunuz. 

1 3 
şifll 

ı Bir ~·ok deri lıaPtnlıklarına, muannit ekzeoıa ar 

Çifte han kaplıcasına 'e' 1 

ılÖfl rııll~"'ıııfl 
Scdiyo ile gelen bir çok kötilrümlor yüriiyorek gebe 01.

10
,. 

rıo kndıır ft.nnon k3bili izolı değilse do senelerce. 
0 

kıııdı~ 
k3dıulurın 15 20 ıriirılük bnnvodıııı eonr.ı lınırııl 

ö -

müştür . 

ntf1 
Çifte han kaplıcası Jııll .ı~~ 

kııı l ıcolo' 
l\odyo aktifilı.!~i Jünyad ı mevcut Lütiin 

sektir • 

dıl 
Çiftehan kaplıC.a~:! 1.~··:::. 

~lisufirlorim izin hor diiı lii ilıtiyoçlorı duşun_u crı:ııinosı.1• 
miz yt• ıııek yapılmaktadır. Furunu, hakkoliycsı, r. 

beri vnrdır. Fintlar çok ucuzdur. 

. ·ıatııd•'· 
nren ücretleri yan yarıya tenZI 

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


