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ı uçak kurumuna yardım gere 
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Adana - Diyarbekir karşılaŞıyolı 
Beklenen spor günü 

til~n stadyomda gurup birin- ı 
•kleri karşılanması başlıyor 

ô Torosspor lrnlıibı1mriz 
'<!e 
a, D~'t.dığımız ütere bugün 
· oıı 1Yarbekir ve Adana 

"- ·~ bit'll ~ Orosspor aralarında 
't'~t •rıcıliği maçların• baş 
~~i ~ • P cderasyon mümes· 

'btt t~~Can burada yapılacak 
)oltı hUr)ij tertibatı almış \C 

~~ •zırlanmıştır . 
~t,;.a •e Diyarbckir şampi 
ttte~~uvvctli oldukları söy· 

\\ıt b.1' · Toroshı ğençler 
\ ~i \'~ Vaziyette oldukların· 

~"h d çok heyecanlı maç
t ec r.· 

, ~~ımize hiç şüpbe 

1~kıtııı Bır ve iki numa . 
'aıı11 " bugün oynıyacak ve 

\t ''• f~libi de üç numarolu 
l7 dt ' 11al maçını Salı günü 
Q"t6tı Yapacaktır . 

'' iat·'••t dörtte askeri han 
~ ıt,k·ı a, ))' ı e •lfabe sırasile 

~bekir ve Konya ta-

kımları halkın önünde bir resmi 
geçit yapacaklar ve resmi geçit
ten sonra halkın öoüode selam 
vaziyetinde istiklal marşı çalına
cak ve bundan sonra büyük ~e 
beyec!oh maça başlanacaktır . 

l\lıç eğer berabere bitecek 
olursa temdit edilecek ve zaman 
şekli alınacaktır . 

Türk gençlerinin toplandığı 
bu merkezde 1sportmence hareket· 
lorini bekler ve hepsine candaa 
muvaffakiyet dileriz . 

Şehrimiz şampiyonu Toroaun 
nnaal bir kadro ile çıkıcığı henOz 
belli ol•mamııtır . Mamafi lik 
maçları kadrosundan az bir de· 
ğisiklik yapılacağım işittik . To· 
roslu gençlerden canlı ve ısport
mence bir oyun bekler ve iyi bir 
nelice alauk yüzümüzü güldür· 
melerioi isteriz . 

~~ handa ki yangm kazası 
Q~orak ölen çocuğun cesedi 
lizerinde otopsi yapıldı 

~-d 
~ ~a~~'OQ üç gün önce Çif yere gömülmüıtü • 
~ bıl' kcaJilranda çok esefe Bu acıkh ve yürek sızlatıcı 

~'~an az, olmuş ve bir ça hadiseye Ulukışla tüze dıyresi 
dcııal> Yarıgıo sonunda Yük ve zabıtası el koyup meseleyi 
bakk llranıında otnran Ali iocelemeğe başlamıştı . 

d~ ttı11~ 1 ~asaa Çavuş yü·· Görülen lüzum üzerine ötey 
tıı tetır yerlerinden iki gün bag-da gömülü bulunan ço-
~I t~ _ , 
• 11 lb ••g nyağı üzerinden cuk Feridin cesedi üzerinde bü-
tl· tah· 
)~ııd1 cıı ınıH yüzünden ve kiiıııet doktoru Hamid tarafın] 
~ t arı 11dve . asao Çavuşun f dan bir otopsi yapılmış ve Y•-
tıı akı olilu ı• erid de oıklar tesbit f'dileıek bir rapor 

'~ , Vuc d '=' 
'- 'iitıd u unun arka sından hazırlanmıştır • 

llıı ttı -t, 1 Ve agır surette ya· Diğer taraftan tedavi altın-
t,ıa,,ll Zava!lı. yavru aldığı da bulunan Bakkal Hasan ile İb 
~ttj ·ı tesırıle ölerek şeb· rahim de ayrıca muayene edil

rı nı · 
~· ış ve bağda bir mişleı dir . 

\t'~devlet' b l ··d · ·d tt•"'· l h. , 
~ ~tltı k ın aş ıca o evı, ı are e ıgı u usa ız-

~ u,ii11e , onun menfaatlarını kor~mak, eksikleri
~~~i ~"- tlte~, dertleriue çare aramaktır. Bu vazife
~~~ ()}:a~ılnıek için her şeyden evvel ulusun ne 
t~İıı· ı:~unu, artıp artmadığını, ilerleyip ilerle
~ i: 1 ılınek mecburiyetindedir. işte bunun için-

~ tı~ t 
1l~ta~Ştin 1935 Pazar günü Genel nüfus 

tır ... 

. 1 
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Başvekalet 

İslclllstik Umum Mtidürlüifıi 

--------------------------..-ıı---~----

Bakanlar ~urulunda 
oeaişiklik olacağı 

haberi yalandır 
~ -

t.tanbul : 23 (A.A) - Kabi 
nede ldeğiıiklik olaçağına dair 
bu günlerde neıredilen haberler 
doğru olmadığı gibi iç bakanının 
deği§tiği hakkındaki haberlerin 
de kat'iyen ısh yoktur . 

Bunun tam tersi olar•k iç ha· 
kanı Şükrü Kaya bugün derpi§ 
~dilen islabatı ba~armık hususun· 
da Atatürk'ün ve İsmet İuöoünün 
g6venini haiz bulunmaktadır . 

C. H. Partisi 
Genel kurulu toplandı 

İstanbul : 23 (A.A) - C. H. 
Partisi genel sekreterliğinin bil 
diriği : 

C. H. Partisi geoyönkurlu İs 
tanbul ilyönkurulu kurağındı bel· 
li toplantııını yaptı . 

Çanakkılenin Lapaeki vıe Ge
libola Baokaolıklanaa · ıeçile~le· 
rin ödevini onayl•dı . 

Partinin iç iıleri üzerinde g~ · 
rü§ler yaparak kararlar verdi . 

Muğlada 

Bir ormanda yanğın 
çıkb 

Muğla : 23 (A.A) - Muğla
)'• bığh yılanlı dağının çoban o
vasmda Çatal •landa orman yan· 
gını çıkmııtır . 

Yangını söndürmek içia mer· 
kezden orman işyarlarile jandar
ma kuvvveti gönderilmiıtir . 

Elhizde 
Atatürk anıta törenle 

kuruldu 
EIAziz : 23 (A.A) - Harput 

k11ab111nda yapılan Atatürk aaı
tıoın açılma töreni dün yapıldı . 

Törende binlerce hılk, birin· 
ci genel ispekter Abidin ÖzmeD 
lıbay Tevfik Gür ve köylerden 
genel heyetler bulundurlar . 

Halkın sevinci sonsuıdur • 
• 

lzmir Panayırı 
Celil Bayar tarafından 

töreni açf dı .. --
İzmir: 23 (A.A) - Panayır 

dün Ekonomi Aaknı Celal Baya· 
rıo, iktisadi hayatımızın gelişmini 
izah eden bir söyleviyle açılmıştır. 
Paoayırı dün yirmio kişi gezmiş· 
tir. 

İzmir: 23 (A.A) - Başbakan 
İsmet İaöall'ne, İzmir p•nayan 
Başkanlığının davetine bu yıl pa· 
oaym açmayı, i§lerinin mır.i ol
m11rndaa dolayı teessürlerini bil 
dirmiı baııralar dileyen bir tel
graf göndermiştir. 

Kamutay Bıtkıniyle Bayın
dırlık Bıkana da panayır törenin· 
de bulunamad1kl.rından dolayı 
teessürlerini bildirilmiştir. 

Panayır Batkanana Sovyet el 
çisi Karahan ile Moskov•yı Sov
yet tecim odasından da başar di
leyen telgraflar gelmiştir. 

Moıkova tecim odası Baıkaaı 
telgrafında Sovyetle~in sergiye 
iştiraki, aramızdaki ekonomik 
dostluk b•ğlarıaı kuvvetlendir•· 
cektir;: demigtir. 

lngilterenin kesin kararı : 

Artık Habeş-İtalya anlaşmazlığını 
gidermek için aracı olmıyacak ve 
ita/yayı karşısına da almıyacak ... 

Habeş/standa ilk mekteplerde çocuklar askerliğe 
böyle altşllrılıyor • 

Londra 23 ~ A.A J - Makdo- Ronıa : 23 ( A .A) - " jurna· 
nald kabinenin verdiği karar hık· la ditalya ,, zecri tedbirlerin harp 
kında demiıtir ki : demek olduğunu yazıyor . 

Biz vaziyetimizi tıyin ettik ve Paris : 23 ( A.A ) - Cenevre 
§İmdi ae yapılması lizım geldiği nizamnamesine göre İtalya duru· 
hakkında bir fikir 1&hibiyiz . mu hakkındaki rapor konseye 

Londu : 23 ( A.A ) - Hnkü· verildikten sonra 6ç ay bitmeden 
met İtalya - Habeş ihtilafında önce harp baılarBI konsey zecri 
yeni bir ara bulma teıebbQıünde tedbirler tatbikini derpiı etmek 

buluamıyıc•k , İtalya ile bu uğur· le mükelleftir · 
da noktai nazar teatisini f ransaya İngiliz başvekili ve sü bakana 
bıralucaktır . ic•bında kabineye sormadan Am 

Habe§istıala daimi bir temas bargoyu kaldırabileceklerdir . 
vardır . Nevyork : 23 ( A.A ) - Gaze 

Roma.: 23 ( AA ) _ Yarın teler lugilterenin ıldıiı karana 
pari:ile Nıpoli uastnda büyük uluslar ıosyetesi için bir muv,f· 
bir deniz manevraları yapılacak- fakiyet imkauı verdiğini söylüyor 

tar. Mınevranan hedefi büyük harp · ve diyor ki : 
gemilerini taarruzda kullanmak· l İngiltere yalnız bışıaa da ha· 
tır • • - Gerisi d6rdüncü sayfada -

Uydurma haberler 
karşısında Yahudiler 

T. i. C. 1 
Çukurova bölge 

birinciliği ...... 
Yeniden seçimleri 

por hö!gemiz fenni h 
. 

Türkiye birinciliklerine 
miz kulüpleri birincileri 
le mrşguldur . 

Atletizm heyetinin 
federasyonundan ıldığ 
mucibince 30 •ğustos 
tenis birincilerini de 
caktır. 

Bölgemiz spor kulü 
letizm heyetinin on b 
ce gönderdiği genelge 
mucibince hugüo ıaba 
dana Elektrik tirketi 
rdlarıoda T. 1. C. 1. 
bölgesi lcbi8 birincili 
caktır • 

Bölgemiz tenis bi 
rinde Ad•nadan İdma 
Seyhan spor ve Toro 
l\lerıindea İdman Yur 
laşıcaktır . 

Türkiye ~birıocilklerine 
aporcuların T. 1. C. 1. 
mui mucibince Tür 
olması şart koşulduğ 
dana Seyhan ıpor ve 
man Yurdu leniscile 
daki maçın çok zorl 
umulmaktıdır • 

Gençleıimize ba 
dileriz. 

Sovyet Rus 

Ath sporcular 
muvaffakiyet k --

Moskova ; 24 (A. 
men, Kolhoz köylüsü 
haddan Moskovaya 4, 
metre üzerinde yapma 
ları lcahr•m•aca yürily 
tirmiılerdir • 

Kafile Aekahadd• 
30 unda kalkmı§ ve y 
kum çölü ile Stepler 
zorlukları yenmek me 
de kalmı§lardır . 

Afyonlular da 
atıyorla -·-

Afyon : 23 (A.A) 
peçenin kaldmlması k 

Şehrimizdeki yahudiler, yabancı ;_1ş•-·r · __ _. 

basında kötü maksatlarla çıkarı- Hint şai 
lan haberleri ·nefretle karşıladılar 

Muh~k•k olan bir şey varsa, 
dünyanın biç bir ülkesinde Y abu· 
diler, Türkiye Yalı udileri kadar 
esenlik içinde ya§amıyorlar. Tilr· 
kiyede Türk yurtdaşlığmı k.bul 
etmiı olan herkes gibi Yahudiler 
de bütün kanun ve nizamlanmız 
önünde zerre k•dar farklı bir du
rum göstermezler. Layık Tllrlciye
de, din, mezhep ve ırk gibi ıyrı
lıklarıa vatandaşlık hak ve sıfatı 
Dzerinde asla bir tesiri yoktur. 

Yeter ki, Türk kültilrü benim· 
senmiş ve yurdun müşterek asığ 
lan kutsal bir ülkü edinilmiı ol· 
sun. 

Hakikat böyle iken, zaman za· 
man yabancı kaynaklardan kötü 

ve garazkar haberler. uçurularak 
dünya kamoyunda (efkarı umumi· 
ycsinde) bugünkü Türk Cumuri
yeti yönetimini karalamak kay· 
gusu görülür. 

lıte ba gibi Hılsız ve yıd 
makıatl.rlı çıkarılRa haberlerden 
birisi de, birkaç glln önce Türk 
yurdu sınırları içinde h•ldı bir 
ıioirlenme ve-haykırı yaratacak 
§ekilde, yadellerde yükseldi. 

Bu habere göre, güya Türki
ye Yahudileri büyük sıkınh içinde 
yaıatıhyor, onlara karıı her türlü 
yönetim zorlukl.rı gösteriliyor, 
ve söziin kıs1111 Türkiye Y abudi· 
leri, sanki Almanya Yahudilerin-

- Gerisi dördüncü say af da·-

Tagor'd 
lngilizceden ç 

- 10 -
O her gün gelir 
Arkadaş, benim 

ona bir çiçek ver 1 
mln gönderdiğini so 
varırım sana adımı 

Çıinkıi; o yalnız 
der. 

Arkadaş 1 O çlçe 
yer yapar ı 

Onun gamla do 
kalbime lııizıin verir 

O, fikrinde olan[ 
mez. 

Çı1nkii; o yalnı 
gider . 



Bugünkü Türkiye 
-----------··-------~-

Baala, aruinin &nemli bir 1 
Avrupa kontiaa1aında bu 

lll•IW harele hemen bemea hiç 

uyukları 
biriıi, Türk dilini 1abancı k•İ· =-------~~~~~~~--------..._ ______________ _. 
de Ye kelimelerden karlarmığa 
gayret ederken, ötekisi ae ' eıki 
Tilr~lerin tarih ve kültürünü in
celemekle meşguldür . Çok haklı 
olarak birer klUtör devrimi te
lekki olunabilecek bu iki lııre
ket, mcmlekttin gen~liğini ta
mamile teahir e ~it 'ibidir • 

ayan ~ir memleket vardİr 
o da Tlrİi~~ir . Bir çok 
leleria pe sathi 8Urelte bil

. qamanlı fmpara· 
epaaaa barab• erindea çıkan 
memleket, aon 011 yal içinde 
adaa iacelemeai çok enle· 

olan bir te~imql takip 
•ittir. 

Akibeti fberinde o kadar bü 
k bir rol oya9aa 1923 yı 
lldaQIİerl (Lozaa muahedesinin 

l•n•aıı) memleketi içinde 
aı111rlfar1ada bantın mu hafa· 

1111111• çalıtan Tiirklye ba~ba 
nde iJi we hayranlık uyaa· 
ı l•Jler e.idiyoruz . Aaıriar

Liri devam edea Şarlt te-
alllfnlni ortadan kaldırılma
Ld111 haklarıaın ftmldin fev
• labakkuku, yabancı ser-
eler iıfeyen imti1azh demir· 
llDlD aliamaaı, Latin alfa-DID lsabalG, yeni yollar açan 
atı: ve kültür hareketinin 

lamah ve mlfılümaa dininde 
fllCn cuma gilnu J!Jrlae re1 
.- a1Dleame gllnfl olarak ar11 

1 paaar glnlnUa kabulü, i
rl~fdil bir kıımıdır • 
B~ devle adamları içia· 
Mj\.ı ve e\onomlk bakım· 
aıar ve meaali1etli ldevle -

ıra11adı, almunun dil •e kll-
11it1elelerlle aJraımak için 
•• Tmkia balan bir tek 

ftrdar • İtte aırın en İnatçı 
hff icfareaiai bir darhe 
claja kıldırarak onun 1e-

Wç bir fta daha eua-
• m.Mera bir ıekline raıtlan 

• bir demokrısi ıetiren bu 
, Ciimur lsq&aaı Lmil A
kUlı. 

., .. ar baıkanı Atatilık bu· 
tld 'lltkı baıb hareketin 

balanaYor • Bualardaa 

Dıl hareketlerine balu11ak 
eski Tilrk edebiyatından tama
men farkh. canlı ve bı1at dolu 
yeni bir laalk edebiyatının yavaı 
yını inkiıaf etmekte olduğunu 
g&rllrilz . Tarih araotırmalarına 
gelince, ejer bunlardan elde e 
dılecek. sonuçların acun tarih İa· 
celemcleriai tamamen altUst e
debileceiini iddia eylersek , laer 
halde mubalaja etmiş olmayız, 

Bundaa baıka kadının, umu 
mi bayatın her alanında ve aile
ıi içinde erkelin seviyeeine yllk· 
eelmell (mal6m olduğa üzera ev 
velce kilit ve kafes arkasında 

hapiı.olunaa Türk kadınıot11 Kalp 
ve tıhliyet uhibi olmaı-ına mil 
eade edilmezdi) ve §İmdiye ka · 
dar irraıyonel bir ıekilde m..-. 
maddeler iatilaaal etmekle tanı· 
lan bir memleketin boglln mo
dernlqmeal ve endlUtrilqmeai, 
Camar baıkanı K. Atalllrkün ta· 
~·mile ıiyanl ve kllltflrel ••· 
h7etteki muelelerl bal etmek 
hpıuıunda glıterdiji mahareti, 
ekoaomik ba1atta da kullandı 
i nı iapal eder • 

Muhakkak olaa bir ıey var
ıa o ela ıudur ; 

Buı&akü Tir ki1enia biç bir 
yabancı maldı ve memlekette 
16zll yoktur • Tflrldyenin 1eılne 
&~mimi arzusu, bir taraftan .. liea
di evia•fe,, ıükOaet ve intizamı 
mabafı~a ederken, .aliier taraf· 
tan da ar11uluııl bantın •i 
lamlaımaıı, 1ep11e ideali da, ke· 
ı;mM~ en h.a ~ m~9~e 
medepl, 11lafM\tl\ •e muud bir 
aluı yetiftirmek ve 811rlfıcla~be
ıi ihmale utra7arak, felaketli 
uvaılardaa ıeçerek fakirltJ•Q 
bir memlekeJi• caalapqıası ve 
terakki etmHldir. Bugllakü Tflr 
kiyeyi .._ll\•JDa,di1en ınıa edi\en 
hir binaya N•~etmek kabildir . 
Mimar ıç. Atatllr k , yaptatı bi 
na için çolc kıymetli bir .mal11· 
me7e maliktir o Ja 'Türk ulusu-
nu• keadiıi';\e kar11 bealediii Dİ 
hayetsiz ıüveadir . 

Av sturyanm Ekonomik 
dl:l,rumu. 

Vi1ana : 17 ( Ôzel yazıcımız · ı dikl~ri paranm yekt1ou 226Şı şilini 
) - Uluılar kurulteyının A· bulmuştur ki böylece ge,.Çen seneye 

a~~i d,leg~si Ro.t van kartı yüzde 8 bir artık vardır de 
gen l 9~5 eenesinin son üç mektir . Bu ar\ıA"ın yektlnu 168 
Avuıtur anın ekonomik ge-( milyon şilingtir. 'transfer engelle-

ıni an etan bir J&ZI yazmış- rini ortadan kaldırmak için nas-
Roe' van '1'onoingen ber şey- yonal bankınan birbiri arkaaına 
evvel ilinin ıtabiliteıini göz verdiği üç karar ile hüktlmet borcu 

kcg,eıakfa ve bunn aiğer olmıyan borçların yabancı memle-
ırın par~r.'rındaki labilite ile ketle re verilmesi • olıylaımıştı . 
f&ırmaktıwr. Bu zaman için· Uluslar kurultayının delegesi Avus-

8'11ftl1ja iaıyonal ban1asınu tor_ya nasyonal bankının A,ustur-
samankinden dzla döviz gel- yanın yabancı memleketlerdeki kre . 

• Blınuıı ıel;ebi bir ço![ Avus- disini yükıeltmek yolundaki mu-
ıtnmarm ılmdtye kadar yaban valCakıyetini kutlulamaktadır. 1935 

U: Ldikrarı paranın ya- temmuzunda husuıi yabancı borç-
ba11k'814i'daD yurt 6anlcala- larnıı ödemesine çarell!r aranll'kea 

pviHliDentit. Böylece Avus· hiç bir kimse Avuıturyanın üç ıe 
•syonıl .babkman döviz ve ne ıonra yabancı borçlarınan 11k· 

depoıiti 27~ milıondan 324 aitini değil kapitalJerjn hile bir 
_ _..)tıklleiq111 hul•üyot. parça11nı \'erebıleceğini düşünme-
•lek oluyor ki o11aila dölJeD miıti . 
~ .,_r.ııı karfll•~ yQ.zcle Hökftmet biltçeı:ne gelince bu 

4la 27,0 f~ yqkşelq\it yaı;ıj ıenenin mayıaanda çıkanlan da-
t • IQ Ttıınmuıda bawt~ bili iıtikr11 sayeaiade borçlar bir. 

4 .I•riae artak yüzde 3.,5 ı,şairiltp dözelıtirılmiıtir . Bu da-
~ b~iatir. hill (stikrasdın toplanan pawıadan 

IODUDda J•i'ddaıların ar- 66 milyon ıilia memleketin bayın· 
ı.-1••1• Aklamak İ\'ID Ttr· d1rl131 ~İJt büktt.etin açtığı. itlere 

FuF111teuleP 
) 

H-.m\lr eFek •ıkar-Pıtırıt1t< UrUn"m~Up 
pllnçosu 

Se1ban ilinin yeai yıl pamuk 
ürüaDnjl15 fa~ ~a{ar Jl'\eı9ie 
baılamaeı &zerine geçen yıl 30 
apstosta yapılaıa tahmine g6re 
ıs aj~stoa 1935 tart.bil\• "-~'r 
bu llrünün yogalhmı da tahmia 

1 dıklarından para caza
siyle cezalandırıldllar , 

bBıoıuac• v' şu suretle teıbit 
edilmiştir: 

Seyhaa ilinin 934 1ıl1111n 30 
ıguetr.ıuada intaç edilen pamuk 
ürünü: 

Bir çok kereler hamur ekmek 
çılcardwlarandaD dolayı ~tJif 
para ceW!/ı ver~kWi '-W• 
bundan uılaomıyarak bo darum-

da devam etti~leri gi.r.DleD at•~
da adları yıulı e>Mn fatu11cular 

bu kere uray eaciimenince yeoid•• 
llJ suretle cez,laadınlmıf\t.1:clır : 

Otuz ftç kere hamur ekmek 
Belya çıkar~n Ahmet oğlu Rectp 150, 

oniki kere b•mur ekmek çıkaran 
Adana merlJez 59,775 Ahmet oğlu Hacı Lutfi 55 , 
Kadirli, Kozan, Karai~alı 18,000 

&ekiz kere hamur ekmek çıkaran Ceyhan, Ounaaiye, Dirtyol 21,975 
933.34 meniminden clevr- Muıtafa oğlu Zi1a 25 , o4bir kere 
edilen ıtok ile 4,453 hamur ekmt!k çıkaran Necip otlu 

Hacı AJi ~ a}ta k .. e ha.mar ek · 
Balya olmuıtur. 104,203 mek çıkaran Klmil oğla Kemal, 

Bu kadar pamuktan 15 afuı T ~fik ojlu Abmet ve ~q k~re 
toı 93.ıi tarihiae k~ ihras ;t_~eo: hamur ekmek çıkaran İbıan ot. 

__ .,_• lu ~la~et 25 ıer , d6rt kere hı· 
73,652 mar ekmek çıkaran Sait otlu Muı

tıfa 20 , iki kere hamur ekmek 
Adıaadan ibraç edilea 
Adıaada fabrikaların 
aldıklara 
Ce1han, Osmaniye, Döıt
yold•n ihraç olaaa 
Adanıd8t mpıcut 
Ceylaıoda mevcut 

1 S,893 çıka1•• lbrahisn otlu Rifat , Ra-

12,58.1 
600 
215 

100,003 

maıu ojlu Ahıpct •e Mebıpet 
otla Ali 10 ve ü~ kere hapıµr 
ekmek çıkara• Evlit oğlu Meb ... 
mrt 15 lita par c:uaıiyle ce11tr 
landırılmıılardar • 

Kız lisesinde 

Şimdiki debağhane 
On gUn sonra başka 

yer.e kaldırılacak 
- -=-= . 

Şimdiki debaihaaenia bulan· 
duğu yerde Ç\l•D ~efın. S,y 
baa ırmağı kcaanDda buluDAD 
Recalnin bahçesinde yeılr.r yapa· 
rak çalıı~tV ha~~anda hir karar 
ve keadileriae de bir gün veril· 

diii ö~"" y~~~ . 
Hıfz111ıhha kanonu mucibince 

baalar bulf,dA. dab.a. fizla bıra'6,ıl
maları •ıW~Üıll oluaıyacai~ 
oa ıüoe k~ buradaki dill(kk· 
laraaı UMJU°- kendileıine gÖI 
terilen yere taauamalan ve buıacla 
11natluıaı yapmaluı buı11Hucla 
keadilewae polis vuataeiıle tela· 
lijat y~:&lac•k ve bu yerdea çık 
madıklap takdirde dllkkinluı 
kepat~9.tar • 

Ur9 ancllrneaince 
9J1aylandı 

St1ll 
Sa JWAfti, •m• IMtlNP•., 

caaavar dlldüiü, üs!enci Heliı ta 
rafından onarılmıt ve hir koaa.iı· 
yon tarafından 1apılan ttcrübe 
ıonunda iete11ilen ıekilde olda
ia gör&lmüt ve araJ cncBmenln
ce onaylanmııtır . . 

iki işyarımız S.17171 ~m ur. Tah...ml• 
ibracat ve iıtihl~ ve mevcut ara· 
11nda 200 bal1alak bir fark haul 
olu..ıorJf. da baauq içiqde rotal· 
d'lmıt olacıjı ve1ahut tahminia 
biraz nokKaa çıkt1ğı zaaaoluaur. 

Ankarada açılan zPhirli gaz. 
Bu yıl başvuranharın sayısı ler kursuna g.ideçek. 

çok fazladır. 

Uray encümeni; wı ~~JDJD bY. 
miktar Jiikaeldi~ini göz. önün~e 
tutarak yalnız birinci nevi und._n 
yapılan ekme4iP. kiloı~na on par~ 
ek yapılmaeıpı onaylamıştır. 

Buna ~re birinci nevi ekmetin 
kilosu yedi kuruı o~Uf paradan. ve 

ikiMj nevl e~~ejiQ kiles~ öpced~~ 
oldµ,ğu gi~i 7edi kurqotan sa\ıl
mağa baılanmııtır . 

Hırsız evlat 
B-l;tlsının muh"f-.za
sında bulunan anbar.ı 

bota,tmış 
Ziraat Bankuı buiday anbar 

itran Hıfzıaıo ojlu Tarık, baha· 
ııaıa cebinden anahtarlara çala
rak. a.Abar~IJl OD y&d,i lr.iJq bqi
dayı bi'r çuvala doJduıop 18 up. 
cağı ıırada lyakalalJIDı§tır . 

Şehrimiz Kız li~ne yazılmak 
üzere bu yıl baıvurenların 1&yısı 

çok fasladır. Ayın yirmisi~ Jir
mi dördüne kadar yeoi ya>.alaQ)arın 

ıayııı yetmiıi bulmuıtur . Yazım 
itlerine devam olun~aktadır.Kom
ıu illerden telyazısile ve mek&upla 

bRıvuranlar n sayısı da fazladır . 
Okula yönetimi bütün tedbirleri al· 
aıııtır. 

8iae hildiıitilcijğin-..göu,, Bo 
zantanaa Ea~Aapq~. Gökb-.J va 
Yeni A•P•t• köylerinde çocuk 
larıa - hemen hepaiaia - göz
leri ığnyor. Ve tchlik8'i bir va· 
ziyete girmlıtir. 

A1rıca yine bu üç köyde 20 
den fazla diter baıtabklara tutu· 
lanl&J Ytr· Sıbbiye memuru hir 
defacık olıaa bu üç köye g•lme· 
mfJ. Sail~ we IOJIJ•I 1ardı~ di
rektörlüğllnln dikkatıaı çekeriz. 

i i Si 

ıırfedilmitlir. Bütçenin fevkalAde yapılan kritiklerden evvel yızıcı 
maıraflarından l4tmmuz ayı sonuna A vuaturya. bank111erı~q_ geçen ıtt
kadar 66 mil101111 bulaıuı\or . oeki yeoiduı diiztıltilme. işlerj,qill 
Bunun 22.8 milyocu yol yapmağu, esas Yt} gayesini uzun uzadıya an 
20 miJyonu trenlere( t~eolerin elek · lalaııktad,.. . B•nkalvuı y\\nidep 
triklenmeıi de bu paradan yapıl- düzellilmaei yolunda ba1laoıl4n it 
mııur r 14,2 mil7on'* nehit ya- 1935 te dasislematik bir ıekilJe 
taklarının ve suların düz.,lıilme11ine ilerleme~ir. Avuslury.a h2'okalll-
Terilmiftir . rının Avuatur1adan ayrılın ypoi 

N"san sonunda kısa vadeli hü- memleketlerdeki kiaaYİ kurtv.rul-
kOınet borçlarının yektlnu 2:!2 9 muştur • Çillkü b"oJaı:ın kuapol 
şilinden haairan ıonunda 112 m•I· her znmaa büyük bir ıiıikoya bağlı 
yon ııline inmittir . Böylece son iJi . 
üç ay içinde 110.9 mil1on tilin Bütün bu yeni düeoin la.y4a:-
konsolide edilmitf r. Davlet tren- 11111 aqlamak İçin bugüokü .bütün 
terine gelince uluılar kurultayı de Avullur,a beoka1'rm11ı yeki\P dö 
legesi bllJfik güçlükle elde edilen viz borcun 10, milpou gAçmuu-
fiyatların azaltılmasına büyük bir sini göz önOqe almak gerektir • 
muvafCakiyet olarak ileri siirmek Yabancı bankalannı11 Av.Paturya 
tedir. lloıt van Tonningen nihayet bankalarıqJan alacaklarının ezal· 
4 büyük Viyana bankasından hah- maaa Avusturya baakalarıoın daha, 
setmektedir iti bunlerdan Credit- s"rbest hare~t. eJ~bilmesi,ai t~ıaia 
Banvt-rl!in, Ôsterreichische induı- etmektedir. Creditrı-aoatalt konı.e 
tr"e credit A.G. die Viener Nie.ter- rfnia bUtün endÜJl&Iİ iti ..ri ( bir kaç 
laaeurg der zeotrıleuropaisch., Lao · CtıoeliDe bakılmaz ise) geçen sene 
derhank dia Merf.'ur bankalarıdır. ıle ka11ılatt111hoca büyü bir ka-

Bılano iacele~ bakımmdao ZJDÇ lazlal ğı göste:uutkteJit. 

Ur~y encümeni, Ankarada açılan 
zehirli gazler kursuna itfaiye Amiri 
SelAhaddin Çevik ıle zabıta koıni
serlerindeq Yusuf Aşkınan g:tme
lerini ooaylamı§tır . 

Bunlar 1 Byltlldan 19 Byldla 
kadar kurslara devam edecek ve 
şehrimize döneceklerdir. 

Vad~~ GUclU 

Uray yazı iıleri direktörü arka· 
daşımız Vedat Gficlü,Süel ödevini 
yapmak ÜZ4>re bugünkü akspresle 
lstanbula gidecektir. 

Temizleme işini ak
şamları yapıyorlar. 

" ' Liıımcdarın belalan akşam· 
lırı pek erkenden temizledikleri 
ve bu yüzden oram halkmı fena 
kokularla son derece rabatıız .et· 
tiklerind9'n önemle ıi"iJel etmt k· 
tedir • 

Bu adamluıa. heliları ttmiz
leme işlerini aıaı& yiı mi üçd•• aQn 
ra 7ıpmalan için ilıili dayrel~ria 
buyruklar vermesini beldNis • 

Kaça~ kereste tutuldu 
Reıadbey uıammda oturan 

Mebmed ojlu Zekeryada otuz 
bir paı ça kıçık ker•ıte tutubnut 
ve orman dayreıiae t111im edil 
mittir • 

Bavulu çalanlar 
yabJaadı 

• 
Karf'yake aum11ıda oturan.. 

tuha{&ytt;i lımı"' ojb.t u .... ; eyi 
oba .k•p,,llU• kilidi. kırılmak IU 
retiyle içujsiode tuhafiı• eşyaıi~ 
ikiyiz lira baluaaa ç•ntHının ~a· 
hQclağıol tiüyat..etmİf v.el7apilm 
incelemede bu bavulun uhıkatı
la(dan MevlOt oğh• ıüdilk Hılıl 
•• çobaıt Akak Mehmet oldutu 
••hıalm•ı ve bunlar J•kalanaralıı 
bnul ile bir mikdar etya meydana 
ça~arılmııtır . Diier etyalırlr pa· 
rapın JBetdae• çık11r1lmuı içia 
inteleeaaer dnım olftll•aktadır. 

aıılacak ıegler: 

Amerikan pra 
Amerikalının ne ka 

adam olduğu lıttrkeaçe 

O; terakkioin her vasi 
günkü tekniğ"n her çeıit 
başvurarak hayati-b:ı 
için olduğu gibi - 9 

bel4, tagınmaz bir yük 
mümkün olduğu kadar O 
çahtmak\adır. Bu iı dl 
muvarrak da olmuştar. 

Yalnuı insan rahatla 
föriı huırfoyao bu çetit 
vasıtaların bazı beklet 
dutlara da oluyor. Yıkı 
rikadan dönen 4 A vrupah 
hW'flt bqı.o,don geçeo bir 
şöjle aalaııyor: 

Nevyorkk adı belli 
bana bir gün evini ge 
Ev çok güael, çok ptjtlk 
insanı tenbel edecek ka 
ve konförlü idi. Burada 
elektrikle--hareket ediy 
yet mimarın çalışma nı.ta.~ 
miıtik, karı• kdrtıya bir. 
gömüldik ve birer de • 
lendirdik . 

Mimar yüzünde bel • 
gururla bana ev hakk_.., 
veriyordu : 

-- Meaele; diyordu, 
istediğim zaman ve eYie-. ~ 
tarafında banyom~ al~bil::.. 
büromdayım değıl aıı? P 
m11anın üzerindeki dl 
souuncuıuna basınıı 1. 
ray üzerinde banyomuı:..
cak suyu da hazır o 
buraya geldiğini görecek 

Biraz tık, biraz da 
hayretle düğmeye baellllf ' 
kjka biranda divarlardad 

1
, 

rıldı b'r ray üzerinde b~ 
müze geldi.. içinde yalaır • 
cak ıu değil m1marıa b••r. 
karısı da vardı. 

Herkes mübalata. AC'•• 
li h11talığıdır 11aar ' 
yerde. ber millt'tte bil• 
vardır. MtSeli d8Dfa0

1 
k 

rafındaki Avcılar 81 ço 
l•i•'1chı • Her a1.c:• '° 115-
çeyi lrdek, tavtl ... ,.r 
mf'Ae çabfl' • 

Akıam Uzeri çanta 
paluolduto bald• yo.;.. 
eviae d&amDt olall! 

ertesi ıün '""d~~tıleri 
ken, getirdiği kek 1 

mıballeye dai'tt•i,.1 88 

tak tabii gibi bir •'' 
Mübal•i• b91tıhi' 111 

bal.rda da kendini ·.idi 
baılamıg, m•ıeli l~ıi* 
avcılar gibi ot01110• 

lııeeı dotmuıt•r · ı.ı-
- GrçeD g8P 

120 lsilometro il• 1' 
Önüme. bir eıek çı~ 
ııktım • Otomobi~ d ... 
ayle da.da ki; 1 

ba11m ıerbot tibl 
yorda • 

Di&er birisi : 
... ·diJ 

-Filan yer• g• idi 
kamdaa yelli biY ~ 
des rüıtlf gibi- k8"' 
boid.u . Cıuı• 0

.,__.. 

ld• baehm ıezı, 
' koC• dakika ıorH• ..,S. 

bia mrtro arlı• 
baıl-~ı ! 





ingilterenin kesin 
kararı 

- Birinci say{ adan artan -
rekete geçecektir . Bu hal İngil
ferenia dllnyaya bak.im olması 

demektir . 
Muıolininin [ zecri tedbir 

harp demektir . ) eözll lngiltereyi 
sıyua.ından çevirmiyecektir • 

Roma : 23 ( A.A ) - Barı ile 
N · poli arasında yapılacak olan 
büyük manevralar yarın başlıya• 

caktır . Bu manevraların mevzuu 
şudur : 

Har bin başlaması llzer ine bir
den bire seferberlik ilao ediliyor • 
Hava kuvvetleri geldi ve bi 1haess 
kırmızt tarafta büyük basu yopı-

yor . Mavi tarafın ödevi sınır mev · 
zilerini müdafaa etmektedir . Bu 
manevraların amacı bllyilk kuv · 
vetlerin taarruzlarda: kullanılma· 
sıdır . 

Londra : 23 ( AA ) - Bugün 
BQJdvinin başkanlığında toplanan 
kabine dört eyliile kadar uzlaşma 
çarelerine baş vurulmasını ve bu 

gayretler boşa~çılıt ğı takdirde Ce
nevreden uluslar ıosyetesi pak
dıoın olduğu gibi tatbikini iste
meyi karula§tırmıştır . 

Kabine uzlaşma ihtimallerini 
güclettirmek için ailih ambarııo 
ıunu tutmayı Habeşistan etrafın· 

daki İngiliz somürgelerioe şimdi· 
lik yardımcı kuvveeler göoderme · 
ye karar vermiştir . Ancak logiliz 
kabinesi İtalya ile Habeşistan 
arasında çıkacak bir harbin muh
temel sonuçlarını da tedkik elmiş 
tir . Bu sonuçlar şu olabılir : 

Irklar arasında harp , İııgiliz 
imparatorlurunun ekonomi ba· 
kımıodan müteessir olması ve 
uluslar sosyetesinin zayıfletilmesi 
içindir ki lnğiliz kabinesi uluslar 

sosyetesi pakdına kati olarak ria
yet edilmesi lüzumuna vumııtır . 

Loodra : 23 ( A.A ) - Hükü 
metin bugece Franaa bükiimetine 
bir nota vererek İngiliz kabiueıi
nin dünkü todlantısında alınmış 

olan kararlar hakkında bilge ver · 
msi muhtemeldir . Bu ıabahki 

götfitll§lln eu sonra kabine bildi· 
riğine göre hükümet lıalyaıı -
Habet anlaıma:ılığında yeniden 
bir ara bulma teşebbllsfinde bu
lunmak niyetine olmayıp ltalya 
ile noktai nazar teatisi işini Fran 
uya terk eylemektedir • 

Londrı : 23 ( A.A ) - Ed en 
üç ırün için Londradan ayrılmış

tır . Dı~ bakanı Hadere Londrada 
kalmıştır . 

Berne 23 ( A.A ) - İtalyan 
- Habe§ komiıyonu azası buraya 
gelmiılerdir • Görüşmelerine bu 
rada devam edeceklerdir. Azalar 
federasyon reisi Moohyı ziyaret 
etmişlerdir . 

Londra : 23 ( A.A ) -" Roy· 
ter ,, ajanıı Adisababadaki İngiliz 
elçiliğinin muhafazasına memur 
kuvyetleri takviye için gönderilen 
kıtaların Bombay yoliyle Habe
§İatana hareket ettiklerini bildir· 
mektedir . 

Londra : 23 ( A .A ) - Uluı
lar soıyetesi pakdına riayet ettir
mek hususunda kabine tarafından 
verilen karar muhtemel zecri ted 
birlerin iptidai bir ~urette ted
kik edıldiğini tahmin ettirmek· 
tedir . 

Maden ihracatı üzerine am 
bargo konulması ve süveyş kana· 
lının kapatılmnı hususlarında ted
kik edildiğıoi tahmin etmek ka· 
bildir . 

Kabine toplantısının Samuel 
Hoare tarafıudan 1 Ağuıtosta avam 
kamarasında söylen en ıözleri ıe · 
yit ettiği .sanılmaktaılır . Hoare 
o söylevinde bilbasaa şunları söy· 
lemiştir . 

Biz uluslu ıosyetesi paktının 
karşıaıodaki soravlamız , meeuJi. 
ye tlrrimizi tamamen biliyoruz • 

Uydurma haber
ler karşısında 

Abdi oğlu karyesinde şerken 

ırmak garbeo llüseyin ve Mahmut 
şimalen Ahmet cenuben Kibar Meh. 

- Birinci say{ adan artan - met ile çevrili 42 ve yine şimalen 
den daha kötü bir durumda inim Sara garben Marta ve Losyar şar-
ininim inliyoılarmış! kan havaca Selim cenuben Misis 

Bu haberin gazeteleıde çık- yolu ile mahdut 72 ve incirlik kö-
ması üzerine lstanbul, İzmir, Bur- yünde gün doğusu terzi Avadik 
sa ve Edirne gibi önemli merkez- Vdresoleri ve Süleyman atısı Biz · 
!erimizde yaşayan Yahudiler çok dikyan Serkis, poyrazı ve kıblesi 
yerinde karşılıklarla bu haberi yol ile çevrili 300 dönüm,şarkan sa-
yalınladılar. dün de şehrimizde abip senet tarhsı garben Artin ve 
yaşayan' Yahudilerden bir kısmı, ! ı<arahet tarlaları şimolen ve kıbleten 
yönetim evimize gelerek uçurn yol 60 şarkan obandan metrftk 
lan bu kötü ve uılsız habere karşı tarla garben Avni paşa şimalen 

nefretlerini anlatarak aşağıda bir mulla Ali yolu cenuben Melek oğlu 
ö ı neğini koyduğumuz, müteaddit Süleyman 100 şerken bizdıkyan 
imzalı, mektubu verdiler. Serkis garbı-n bnğ yeri şimelen 

Yurdumuzda ulusal birliğin en Gazi efendi ve Mehmet çavuş co -
canlı bir gösterisi olan bu belge· nuben kasaba yolu ilu çevrili 6!0 
yi kıvanç duyarak yazıyoruz: dönüm tarlnnın ıki senelik icarı 

"Bazı kötü düşünceli kaynaklar- 19-8-935 tarihinden itibaren 15 
dan sızıp ulusal sınırlarımıza kadar gün müddetle açık artırmağa çıka 
giren heberler karşısında derin nef- rılmıştır . Taliplerin 4-9-935 
ret duygularımızı anlatmak isteriz. çarşamba günü saat 17 de yuzde 

Türkiyede yaşayan Y abndilerin 
bir bölümü olan biz Adana Yahudi· 7,5 teminat akçalerile birlikte mü 
leri , Cumuriyet idaremizin kudretli rocaatları i!An olunur 5757 
yürüyüşü karşısında büıün özel ve 22 - 25-28-31 
genel asığlarımızı en geniş bir esen-
lik çerçevesi içinde bir vatan çocu· 
ğu sıfotiyle yürütmekte ve bu yük· 
sek idareye en derin •ayğı ve min
net duygulariyle bağlı bulunmakta· 
yız . 

Bunun dışında çıkarılan her söz 
yalandır , uydurmadır, ve köıü mak
saı güımekıedir . 

Bu temiz duygularımızın ılünya

ya yayılmasına aracı olmanızı dileriz . ., 

Muğlada sıcaklar 

Muğla : 23 (AA) - Üç gün
dür oldukça sıcak vardır . 

Derece gündüzleri otuzdan 
aşağı düşmüyor . 

------·,-------
Çinde sivil savaş 

Şansi ve Hansu ilbaylıklarında 
Çin kızıl müfrezelerinin faaliyeti 
artmaktadır. Şonsi vilayetinde 23 
ilçe, kızıllor eline geçmiştir. Bura 
da Kızıllar tarfından bir tayyare 
subay okulası açılmıştır. Sari neh 
ri vadisindeki 11 ilçede Kızıllar 
tarafından İfgal olunmuştur. 

Şansi Kızıl fırkalarının ileri 
lemeai Hansu K•zıllarının fıaliye 
tini de çoğaltmıştır. Naokin hüku
met askerleri ile Kızıllar arasında 
büyük savaşlar bekleniyor. 

Seyhan defterdarlı~ından. 
ze~cirli mevkiinde şarkan Oeh

şir oğlu Hakkı ve Kuyun oğlu Mus · 
tafa garben Giritli Bili!! şimalen 

Alasonyalı Cemal ve Giritli lsmail 
conııben lsmail oğlu Ali ve Giritli 
BilAl ile çevrili on iki ve Yılanlı 

mevkiinde şarkan Ali mülAzım ve
resesinden Halı! ve Vanlı Fadıl 

gerben dere şimalen Habip cenu
ben Kayserli Hüstü ve ilacı Mah
mut oğlu Cumali ile mahdut 19-
Yılanlıda doğusu Mahmut oğlu 

Lütfü batısı dere poyrazı Hüseyin 
oğlu Ahmet kıblesi köşker Meh

met Oğlu Ahmet ile çevrili ve Ka
raenbiya mezraasında şarkan tü
tüncü Karabet garben dere şimalen 
kızı Takuhi t•sleki Ağop kızı Ağ'sa 
ile çevrilı 3 dekar bağ' yeri ve 

tarlanın mülkiyeti 23· - 8 - 935 
cuma günü saat on beşte ihale 
edilmek üzere artırma~u çıkarıl

mıştır. isteklilerin Milli BmlAk ida
resindeki satış komisyonuna mü
racaatları ililn olunur 5712 

11-17-21-25 

Çilteban kaplıcası 
açıldı. 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane tat 

!arı ıığrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Sediye ile geleıı bir çok kötürümler yürüyerek dönmüşlerdir • Her 

ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15-20 günlük banyodıı.n sonra hamile kaldıkları görül · 
müştür . 

Çifte han koplıcasının 
Radyo aktiCitesi dünyada mevcut bütün kaı lıcalardan daha yük

sektir • 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek lokantamızda to

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 65 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzihitlıdır. 5512 

:....--------------------------------------
Evet onları yerine getirmeğe 

azmettik . 
Adisabeba; 23 ( A.A ) - im 

parator ; bir dini bayram mllna
sebetiyle onbin iner ileri gelenle
re bir ıölen vermiştir • 

T~R..KiY~ 

llR.6.~T 
BANKA51 
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Emniyet müdürlüğünden. 
Belediye 

27 

PQ~Q 
1i4te 
O,JıQ 

ktı 

Adana şehir bekçileri için nü- 1 
munesi dairesindeki kumaştan mü-

nakasa suretile ve 20 gün müd- -----------·-------------~ 
detle 75 adet kapat yaptırılacak· 
tır. isteklilerin ve şeraitini anlamak 
ietiyenlerin bu 20 gün içerisinde 
Emniyet direktör lü~üne mürncaat 
etmeleri ildn olunur. 5765 

Evkaf müdürlüğünden. 
isteklisi çıkmıyan tarla ve bah

çenin artırması 4 gün müddetle 
uzatılmıştır. 28-8-935 çarşamba 
günü saat 15 de ihaleleri yapıla
cağından isteklilerin evkıır daire
sine müracaatları . 5766 

~-Paranı!--

1 
Boş yere harcama ve har-1 
cıyacaksan yerli malı al 1 

isa Şakir fabrikası müdürlüğünden: 
Fabrikamızda iAne pamuklarını 

çektiren müşterilerim izin bir kilo 
pamuğuna mukabil iki kılo çiğit

ten Cazla verilmiyeceği ve isteni. 
lirse yukarıdan aynen alab;leck · 
!erini şimdiden iltln eder. 5749 

21-23 - 25 

Yitik mühür 
Üç gün evvel namıma ait müh

rümü yirirdim . Kimseye borcum 
yoktur . Yenisini yaptıracrıl(ımdan 
eskisinin hükmü olmadığını i!An 
ederim. Sucu zede ma -

hailesi mümessili 
(C.) Demirci lsmail 

Makine mühendisi aranıyor . 1'1'' ~~Jı, 

Belediyeye diplomalı bir makine mühendisi alırıacafıtıt· AJ 
göre ( 300 ) liraya kadar ücret verilebilecektir. ·ıeı~ril1.o 

İstekJiJerin birer tane boy foto,~rafJarı V0 evrokı mü~), I z2-"' 

1 
'\!' 

ııı· ı, 
~il, 

~, ı 
ııı t 

. lb· n 
ılııı ·, 

/ 'biılııe 
; 'ı~aı 

belediyesi reisliğine müracaatları il!ln oluour. 5756 

~ 'lıc 
''in~ : '~, \{ 

, k Jaf1 ~'Ilı, 
Adana 2ıraat ban asıt1 ~'" er, 

.. 09ııoY~ ;J ~ ı '~'i 
Bankamıza müsabaka ile stojiyer alınacaktır · )lus:tobi ":· ııı· , ~~, 

içi'l tercihan lise mezunu olmak veya Orta Ti~aret ıne 
0 

yiro11

5 ı'ır ı~>oı 
mektep tahsilini bitirmiş bulunmak ve yirmiden ,,z E~tııl....-9~iJ'' ı '.ı~ 
fozlo yaşto olmamak şıırtt ı r. Müsabaka imtihanı 2- '

1 
ııfo st9J •' - 1 ~, r oy 1 -~·· fi 'ııı· hinde şııbemizde yapıla~ak ve kazıınanl ır otuz ıra k bir) ~· 'lı l 

yin edile1Jeklerdir. Bu stajiyerler en az altı ey ve eıı l~~i ifllıi~1:r,.ı•' ı:~'· 
Jetle şubemiz servislerinde staj gördükten sonra roee 11 aııŞ ıı~ ~ ı < eı 

ki rı 0 ı 0 ' ~, tutulacaklar ve bunda da muva!Cak olanlar ıylı ıı uoho 1ı1 
olmamak üzere muhtelif yerlerdeki bıınkalarımızJa ırı ~ı' · 
murluklara tByin olunacaklardır. .:1ı Lı00 

N 1 d . 'b <l'f ~- 'b" 'k far araoac"'' ,31 e er en ımtı an e ı ece gı ne gı ı wsı o .
1

51 
dan olıoacak şartnamelerden öğrenilir. 935 •1'. 

t s~ 
Şubemize en sor. müracaat müddeti 29-AğUS 0 
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