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Düşman uçaklarınrn tehdidi al
tındadır . Bundan kurtulmak için 

ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

UN iKİNCi YIL - SAYI 3292 

~.:: 101"lseyde cevap bekleniyor;Türkiye-Fransa 
ı Tecim anlaşması 

Parisde parana edildi 
Patis : 2 (A.A) - "Bua,, a

jansı bildiriyor: 
Türk - I!'ransız Tecçim Mo· 

dos Vivendisi ile Klerinğ anlaş· 
ması Parafa edilmiştir. Akitler 
hemen bütün mevad için en ziyade 
musaadeye mazhar millet esasını 
muharaza etmektedir. 

Türkiye büyük elçisi Suat mü· 
zakerelerin sonunda olan anlaşma 
ruhundan dolayi memnuniyetini 
bildirmiş ve anlagmanın iki Mem· 
lcketin Genel siyasası üzerinde ki 
önemini kaydeylemiştir. 

Paris : 2 (A.A) - "Anadolu,, 
ajansının özel Ayten bildiriyor,, 

Türk - Fransız trcim ve Kle 
rioğ anlaşmalaıı parafe edilmiş· 
tir. Anlaşmaların bir kaç gün i 
çinde imzalanması bekleniyor. 

Tecim anlaşmasının hükümle· 
rine göre Fransızlar Türkiyeden 
yüzde 35, nisbetinde fazla mal a
lacaklardır. Bunun için anlaşmaya 

son gereken yakıtlar konmuştur· 
Fransız tecim bakanı Bonnel 

"İnformation,, ğazetesine diyevin
anlaşmaların bugünlerde imzalana 
cağını ümit ettiğini soylemiştir. 

Musolin i 

Cenevre: 2 (A.A) - "Royter,, 
ajansından : 

Muijsoliniuin cevavbı dakika 
dan dakikaya beklenmektedir. 
İtalyan Başbakanınin bir iki nok

- Gerisi ikinci sayafda -· 

Türkiye • lngiltere 
Londra : 2 (A.A) - Ronsi

mo Avam t~cim kamarasında bir 
süale cevap vererek demiştir ki: 

- lstaobuldaki İngiliz Tecim 
odasının son Türk - İngiliz tecim 
anlaşmasından memnı;n olmadı
ğını çünkü yaptığı bazı tavsiye
lerin kabul Cedilmediğini biliyo
rum • Fakat bu önergelerin ta · 
mımen nazarı dikkate alındığını 
temin ederim . Ancak bu önerge
lerin kabili tatbik olmadığı ince . 
lenirse anlaşılır . 

Bakan sözlerini bitirirken an 
)aşmanın İngiliz tecimi için fay · 
dalı olacağını haklı olarak ümit 
ederim demiştir . 

Suriye - Irak demiryolları 

Avrupa gezisinde bulunan Emir Su-1 
udu Filistin,Şarki Erdende karşıla

mak icin büyük hazırlıklar yapılıyor ı 
t 

Berut : 2 ( Özel aylarımız. 
dan) : 

Berutda bulunan İtalyanlar 
bir miıinğ yaparak İtalyan kon· 
solosluğu .önünde toplanmışlar 
dır . 

İtalyanın azemeti ile Mussoli· 
ni üzerine nutuklar verildikten 
sonra Habeıistanda harp başlayın . 

ca gönüllü gitmek üzere adlarını 
yazdırmışlardır . Mitinğde bulu 
nanler bir çok :defalar Mussoli 
niyi yaşatmış ve alkışlamışlar · 
dır . 
Geçende Filistine 1990 muhacir 

geldiğini yazmıştım. Bugünde şu· 
nu bildireyimki hayfa limanınınOde· 
nniks adındaki Yabud Müdürü Be· 
rota giderek Roma vapurile bugün 
gelen bin mu ha cır la birlikte gel· 
miştir . Bu zat muhacırların ra. 
batını bozmamak için bavullarını 
aratmıyan adam olup Beruta gi
dip muhacırlarla birlikte gelmesi 
hcreesi meraka dü§Ürmüşt ür . 
Bunlar bugünden ;itibaren umu· 
mi sıhhat müdürlüğüne nakl 6· 

dildi • 
-Hayfa polisi Teleibpte 6 ki 

~ilik bir Yahudi hırsız çetesi yn · 
kalamıştır . Kudüs , Hayfa ve 
Telebipteki mücehverat ticaretha , 

nelerini bu çetenin yardığı anla

şılmıştır . 
_ Yafa limanındaki islahata 

binaen gelecek demir ve kereste 
nin ay başınden itibaren Hayfa 
limanına çıkarılması takarrur eL 

ti . 
- Elhazbülarabi'nin Hayfa

da şübesini kıırmık için gelen 
Cemalülmuhsioi dostları tarafın· 
dao kendi~ioe liıyık bir surette is 
tikbal edildi . 

- Y ahııdiler , Malili köyü· 
nün otlaklığındaki ' ağaçları kes· 
meğe başlamışlardır . Halk müf 
tü ve islim meclisi reisi va
sıtasile komisera müracaat etmiş· 
lerdir . Yabudileııu maksadı A· 
rapları bu otlaktan mahrıım 
etmek suretile bu araziyi terk et· 
mektir . Komiserin bu taarruzu 
menetmesioi bekliyoruz . • 

- Hicaz Vdiabdi Pariste in· 
miş bulunduğu otelde bir ziyafet 
vermiştir . Ziyafette Şeyh Taced· 
din , Kont Dömartel, ! İngiltere· 
nin Paris Sefiri Corc Klark ile 
lran , Habeşistan ve Irak mümes· 
silleıi bulunmuşlardır . 

Yafa muhabirimizden: 
Eden Griublat ve şürekası Tel 
-Gerisi ıiçıincıi sayfada-

Ceyhanda yapılan işler 
Ceyhan urayı iç bakanlığının hayır
lı girişmesini sabırsızlıkla bekliyor 

Kurumlar - Yeni açılan kitap evi - Can
lanan spor - Ekonomi kurum . 

Ceyhan ; 3 (Ôzr.I aytarımızdan) 
- İıittim ki iç bakanlığı urayla
rın ıu ve elektri1' işlerine el at 
mış ,. Bunu duyu:ıca ilk aklıma 
gelen Ceyhan şarı, Ceyhan urayı , 
oldu .. Ve bakikatta, bu lutfe müı· 
tabakların en bışında Ceyhan 
gelir • 

Bahusus içme sularında Cey
han coğrafi duruş itibarile tabi 
atın bu varlığından en mahrum 
kalmış bir şardır • 

Mesela bugün Adanada he
men hemen her evde tatlı su 
kuyuları vardır . Halbuki Cey · 
hauda yap.lan bu kadar arı.ziyen 
denemelerinde tatlı bir suya rast 
gelinmediği ıibi acı su damar
laıı bıle çok zor görülmüştür . 

Ceyhan şarı en aşağı senede 
içme suları için 72,000 lira para 
vermektedir . Halbuki bu para 
en mükemmel bir su tesiıatına 

karşılık olabilir . 
Şarda en fakir aile bile ayda 

asgari üç lira su parası veriyor 
ki bu heuba göre ayda altı bin 
ve ıenede yetmiş iki bin lira 
gibi muazzam bir yeli.ün bir kaç 
menba suyu sahibinin ve sakala· 
rın kesesini doldurmaktadır . 

~imdiye kadar ~u tesisatı yok
luğu11dan , Ceyhan milyonlar kay· 
betmiştir . 

Büyük bir servet teşkil eden 
bu para urayın eline geçseydi.. 
Şüphesiz ki Ceyhan cennete dö · 
nerdi .. 

Ulusal ekonomi ve esilik kıırıımıı: 
Bu da yıldan yıla olsun yap 

tıracağı küçük sergi ve meşher 
örneğini bir bakkal tezgahının 
bir kaç ü~üm ve incir sandığında 
görüyor . 

Spor /~ceniiği : 
Adı olan fakat işcenliği ( faa

liyeti ı çokdanberi tavsamış bulu
nan spor kulübiinün genç üyeleri 
bir hafta önce toplandılar . 

Yıllık seçimi yaparak işcen 
olmıyan eski kurum ( heyetin) ye
rine yeni ve ateşli üyelerden ka 
tıuç ( mürekkrp ) bir kur seç
mişler ve şarbay Saliihattini baş · 

kan çıkarmışlardır . 
Geçen günkü toplantılarında 

da ( üzülüyorum ki gidemedim ) 
spor alıomdaki işcenlikleri ve ku 
lübün eksikleri ve bunları gider
me yolları üzerinde , ~ yapılacak 
girişmeler ( teşebbü5ler) düşüuül
mliş ve çok yakın bir günde mev 
cudiyet gösterecek olın kulüp 
için önemli kararlar almışlardır . 

Kıırıılan kitap evi : 

Beş aydır Cumuriyet Halk 
Partisinin kuracağı kitap evi uğ
runda sessizce çalışan Parti baş
kanı ve yokluklardan kırılmıyan 
azimli grup , en sonunda bu çok 
değerli ve yüksek işi de baıar · 
mışlar ve bugün Parti binasının 

dört tarafını devrim ve ilim izer
lerinin mabfaznlariyle doldurmuş· · 
!ardır . 

Kitap evinin bünye ve nurunu 
- Gerisi ikinci say{ ada -

Yunanistanda 
Krallı~ın geri dönmesi 
etrafında görüşmeler 

yapılıyor 

Atina : 2 (A.A) - Çaldaris 
hareketinden evvel bir çok Ge 
neraller la görüşmüştür . 

Generaller ordunua mevzu 
nizamını bozmık için yapılan her 
türlü teşebbüslere karşı gelece· 

ği hususunda Çaldarise inanca 
(teminat) verilmiştir . 

Çaldaris ile liberal parli şefi 

Sofulis arasında ( okunamamış 
hr . 

Sonra kotarılması huıusundıı 
hükumet ile ayrışık partiler ara

sında görüş olduğu anlaşılmıştır. 

Bazı çevenlerin fikrine bu 
konuşmalar kraı lığın yeniden ia 

desi fikrinden vaz geçilmesi o den 
ibarettir . 

Bolu· Adapazarı Yolu 

Bolu : 2 (A.A1 - Bolu - A· 

dapazarı yolunun onarılması açık 
artırmaya konulmuştur . 

çok önemli olan bu yolun onarıl· 
ması için 20 bin lira harcana· 
c~r \. .:.r • 

Bolu : 2 (A.A) - Ankara ara· 
sında Cerede ilçeıi sırasındaki 

Afatlar köprüsü de bayındırlık 
bakanlığı tarafından yaptırılmak· 

tadır . 
Bolunun ekooomik hayatıu 

da iyi gelişmeler sağlıyacak olan 

bu yapılar halk ara11oda büyük 
bir memnuniyet uyandırmıttır. 

8ayındırhk Bakanımız 

lzmirden ayrıldı 

İzmir : 2 (A.A) - Bayıudıı· 
lık Bakam Ali Çetinkoya bugün 
şehrimizden hareket etmiştir . 

Gözümüzün önündıı yapılan 
bu israfa artık bir son verilme
si çok yerindedir . Gerçi iç ba 
kanlığımızın bu girişmesi , nüfu· 
su on bio ve on binden yukarı 
olan şarların uraylarını şamildir. 

Faka şu da çok kuvvetli bir ha 
kikattır ki önümüzdeki nüfus sa
yımında Ceyhanın nüfusu on iki 
bini aşacaktır .. 

Dün bir cinayet oldu 

Şu hale göre bu şar ve bu 
uray da iç bakanlığının bu maz~ 
hariyet çerçevesi içinde kalı
yor .. 

Ceyhan orayı bu uğurtla bar
cauacak paranın yeküuu ne ka · 
dar çok olursa olsun , emsali a. 
rasında her kesten evve.1 borcu· 
nu ödeyecek en sağlam ve ili· 
şiks iz bir uraydır . Binaenaleyh 
yardıma layık olduğu bu hayırlı 
işi dört gözle bekliyor • 

Ekonomi alanda ileri gitmiş 
olan Ceyhan şimdiye kadar sos
yal birleşitler vadiıiode çok geri 
kalmış ve bu savsaşındiln daha 
yeni kurtulan bir şardır . 

Burada da hu yerde olduğu 
gibi bir kızıl ay , bir çocuk gö
zetme , bir spor kulübü , ve bir 
uluaal ekonomi ve esenlik kurum 
ları var . Fakat bunlar birer man 
kenden ayırtsız kalmışlardır . 

Çocıılc gözetme kıırıımıı : 
Çocuk gözetme kurumu ge· 

çen sene o tuz kadar çocuğu gey · 
dirmiş ise de şarın bu büyüklü · 
ğüne ve bu ölçüde yapılması la 
zım gelen yardıma karşı bu da 
biç mesabesindedir . 

Kızıl ay : 
Kızıl ay kuıumunun da ancak 

basılı pullarını satmak niyetinden 
başka gözetıiği bir şey göze çarp 
mıyor? 

Bir amele alacağını vermiyen Elci
başıyı ağır surette yaraladı 

• 
Kaçan katil bir saat sonra saklan-

dığı yerde yakayı ele verdi 
Cinayei nasıl oidn ? 1 

Dün sabahleyin §ehrimizde 
bir cinayet olmuş ve bir elci ha· 
şı hakkını vermediği bir işçi ta 
rafından bıçakla dört yeriuden 
ağır ·surette yaralanmıştır . Bu 
yaralama hakkıoda zabıtadan aldı 
ğımız bilgiyi aşağıya yazıyoruz : 

Kuzucula köyünde Acar Mab 
mudun çifliğinde çalışmakta o
lan Marılinli Ahmed Tavil bun· 
dan bir müddet önce Mehmed oğ 
lu Hamidio yanında çalışmış ve 
bu yüzden bu elcibaşındıı yirmi 
be~ lira bir alacağı kalmıştır . 
Ahmed bu parayı ne vakıt istese 
Hamid de kentlısinde bir alacağı 
olmadığı cevabını veriyormuş • 

Dün 11bah ııaat beşte alacak
lı ile borçlu Kınlı fabrikaya gi · 
den yol üzerinde karşılaşıyorlar . 
iş yine para istemek te vermemek 
yönüne dökülüyor . Ufak ağız 
kavguı git gide büyüyor ve ar
tık neye uğradığını bilmiyen Ah· 
med Tavil sustalı bıçığını çekti
ği gibi Bımidi ikisi hafif ve iki
si çok ağır olmak üzere dört ye· 
ıioden yaralıyarak Akkapu cihe· 
tine doğru kaçıp gidiyor • 

Zabıta işyarları iş başında 

~ _ Cioayeti~haber ılaôZabıta iş· 

yarları hemen cinayetin olduğu 
yere gelrrek yaralıyı memleket 
hastahanesine gönderiyor ve me
seleyi incelemeğe koyuluyor · ö. 
teki yönden de sivil polis işyu
larından Rifat ve Musa ile resmi 
işyar Celil katili yakalama" üze. 
re Akkapuya gideu yolun çevre
sindeki dere içlerinde ve bahçe 
lerde araştırma yapıyorlar • 

Ahmed yakalanıyor : 
İşyarlar bu araştırmılauııdan 

bir saat sonra katil Ahmed 
Tevili bir dere içinde ve kamı§· 
lar arasında kanlı sustalı bıçağıy· 
le yakalıyırak şehre getirip kara
kola teslim ediyorlar . 

Ahmet Tavil tevkif edildi : 
Hakkındaki hazırlık tahkika

tı bitirilmiş olan Ahmed Tavil 
dün öğle üzeri Cumuriyet genel 
savamanlığına ve oradan da hak 
yerine verilmiş ve ıorguıu yapıl· 
ruktan sonra tevkif edilmiıtir • 

Yaralı bvstahanede : 
Memleket hastahanesine yatı. 

rılmı§ obn ,Hamidin biri sağ şa
kağında ve diğeri sol kolu üze
ıinde iki ağır ve vücudunun diğer 
iki tarahnda da hafif olma" üze
re L ôrt yarası vardır. İfade vere· 
memektıdir, h•yatı tehlikededir, 
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iskan kanunu ve yurd
landırma politikamız (*J Şehir Duyukları 

21- 6 1934 de çakanlan is· 
kin kanu•u Tllrkiyede yurdlat 
tırma politi"a11nın ana çizgilerini 
tııımaktadır , Bu lctl"anla timdi· 
J• kadar yapılmıt olan geliti 
,ezel yordlaıtarm•yı planla ve 
diisenli bir ıe"le sokmak isten· 
mittir . 

Y<1zan ~ Dr. Şeref Nuri 

gelişim imkanlarını taııyan yerini 
meseli Trakye ve Vaa viliyeti cl
varlan gibi yerleri doldarmak 
bizim için bir Hzifedir . 

Bir köylü nasıl dolandınldı ? . Ekmek meselesi 

Kanun "Türkiye tabii1etinde 
bulunan ge~nci Çingenelerin ve 
TOrk kOltürGne bağlı olmıyaa 
göçebelerin toplu olmımık Dzere 
ka11balua Hrpİftirilmesi" (§ 9) 

Güven direktörlüğü parayı alan 
manitacıların adlarını saptadı . 

Furuncular narhın ar
tırılmasını istiyorlar 

ti artı 

Elcmekciler ıoıyeteıinin ıldı
j't IOD duram herine urayıe dört! 
furunda ekmek çıkartarak halkan 
elcmekıi:ı kalmamasını ~ahıhğı 
ve aonunda ıoaya deleıelniain 

ıarbıylıi• bıt vurarak uray en · 
clmeninin ko1dağu na~bı oaay
ladıklarını yazmııtık • 

söylerken "kanun ııiretlere bllk
mi tıhıiyet tanımaz, hu huıaıta. 
ki bütün haklar, tefkilit ve taaz· 
znları kaldırmııt.r. 

Ôtey gOn ıehrimiıde zarfcı · 
hk yoliyle bir ki>ylll iki açık göz 
tarafındın dolandırılmıı ve do· 
kuz lira parası ahnmııtır . Ba hu. 
ıuıta zabıtadan ıldıtımız bilge 
tudur: 

Büyükdikili lr6y&ndea Ahmet 
otlu Ali ıdı•cla biriıi poliı karı· 
koluna baı vur.rak dokuz lira 
parasının ıehir kenarıada bilme 

Kanunun en kuvvetli tarafı 
Tlrk cemaatının topluluğunu ve 
TM k&ltürlinü gi>z 6o6ode [tul
••t olmaıı• uluıal ekonomik ve 
IOJ181 esaslara dayanmıt bulun 
mıııdır . Türk kültürüne bağla 
olmıyanlar giiçmen olarak yurd
lındırllamaılar. (§ 4). Kimlerin ve 
hanıi memleketler halkının Türk 
lılltürflae bailı sayılacağı ancak 
Bıkınlar kurulunun kararına bığ
hdır. (§ 3) Kanun burada k61· 
tflrü. daha genel olarak ele al
mıı ve naıyonal ıoıyıliıtlerin 
J•pbjı ıibi kültOrfl kını da· 

Gryrimenkulleri devlete geçer 
ve baalar muhıcirlere, göçebele
re, naklolunanlara. topraksız ve
ya az topraklı çifçilere dağılıp ta· 
puyı bailanır,, diyor. (§ 10) 

Kanunun koyduğu Hu biilCüm-
1 leria ekonomi poletik, ıoy1aı pv· 

letik ve kDltDr bakımıncJan çok 
büyftk önemleri vardır. 

diti iki adam tarafındın alıodıiı
nı ıikiyet elmiıtir . 

kapala bir zarfı avlayacıtı ıaf bir 
adamın yınıbaıma dütürüp yolu
na devam eder. Bu darumu 011k 
tan ıözetleyen manitacınıa ırkı· 
daıı bu adımın zarfı eğilip yer· 
den ıldığanı ıörünce bemea yı
nıaa yıklqır ve bu zarfın içinde 
mutlakı çok para bulunduğunu 
ve kimseye aeıdirmeden teaba bir 
yere giderek bunları arılarında 
paylıımayı söyler . 

Saf adam bu ıöze inanır •e 
ve bu adımla tenha biryere ıelir. 
Bu sırada ıarf ı dOtllren i>teki 
manitacı telltla ıeri döner v6 

bunların yanına yaklaprak içe· 
riıi para dolu bir zarh dllt&rdll 
ğünden ıöz açarak bunların üıer
lerini yoklıyıcağıaı ıöyler • 

Urıy; ekmekciler ıoıyete~iain 
bu bıı vurmaları üzeıiae blltfla 
furunlarda - ve batta kendi açlar· 
dıği furO•larda- ekmek çakır
matı serbest bırakmlf ve bu yüz 
den ekmek fiıtları narbtın daha 
•t•iı olmak llzere birinci tür· 
ID ekmeiin kiloıu yedi Ye bir 
ıDn e•vel çıkarılan bayat ekme· 
ğin kiloau alb karuıa kadar düı· 
mBıtü • 

yıtmamıttlr . 
N .. yonal ıosyaliıtlerin batı 

olan Bitlere gebe ''çeıidli ırk 
laı'clın toplıaan bir halk bayati· 
Dı daimi ıarette ayni gCSrOtler 
ve dlllÇDcel6r üzerıne kuramaz, 
anormal ıurette meydana ıelea 
bu birlik er geç ç6ılltır gi
der.,,(*) 

İıkla kanuna yılaız Tiirk 
arkından olanlarla olmıyanlar 
ara11ada yerleıtirilmek bakımın
dan afık bir fark yapmı§ttr. (§ 7) 

lakin kanunu her şeyden ev
vel ıCSçmenleıin ve memleket 
içeriaiade bir:yerden difer bir 
yere tqıttıracık olan kimselerin 
nerelere yerleıtirileceklerini ıap
tıJor (§ 2> 

" 1) TOrk kültlrü nOfusun 
tekidfü ieteailen yerler • 

2) Türk kWtürüne temıil lı
tenilea aüfasaa nakil •e iaklaı· 
aa afrıllm ,erler . 

3) Yer, aıbhat, ekonomi, kDl 
tilr , 11yı• Hker ve inzibat Be

beblerile bopltılmııı C iıtenilen 
•• iıkin ve ikamete y11ak edilen 
yerler .,, 

Ba hOkômlerden gayet açık 
olarak anlıyoruz ki. yurdlandır
ma politik.mızın iki • baılaca te
meli vardır : 

A - Türk kültürünü kuvvet· 
leadirmek, banua için de mefn 
lekete T&rk lıUltDriiae bağlı ıCSç· 
men g,.thınek ve TDrk kültürlD 
nlfuu s•kl•ttırmak ve ayni ıa 
manda Türle kllltürüne bağlı ol
mıyan kimseleri bir yerden di
ger bir yere t•fındıııp, bualan 
T&rk kült&rllae ba' lamak •e 
Tirle kült8rün8 içleadirmek , 

B - Ekonomik, 11yaAI '•• 
ukerlik bakımından memleket-
te alfuan dıtınıı ıeklini deilf · 
tirmek. Bunun için de meaeli 
topralr11z •91• az topraldı çiftci
leri , ya11ma prtlarrnın iyi bu
luamadıtı k&yleri dıha iyi yer· 
lere tapndırmak . Kültür, .aıya .. ı 
ve aıkerlik bakımlarından da ha · 
zı ,erleri hoialtmak • 

lıkin kanununun bu hBkmü 
ekonomik hayıhmızdı bir reform 
Japıcak olan e11abr . Çlnkti 

t aarlırdanberi kenJi çe•relerin
de, kendi aldd•leri •e Gretim 
taratan lçeritinde yaıa1an i .... a · 

f lır Tlrk lmeAi içeriaiadt eri. 
tilmek late•lyor . Bu oloaal eko
aoml için ea birinci ıarttar. Bun
dan 80lln da bot yerlerden ve 
nüfuaa nk otmıya~ Jerlerclen da: 
laa çok faJ'l~malc içi batelara 
yalnız Tlrk lr11tlr6ae batla in -
.. alır getirmek .ı .. ı ekonomik 
lretim için çok faydalı olaeak
br. Buglokil "konomik balrımdu 

(.) V ıhber Gehl : Der nationıl 
1.ı.Jiıuche Sr.ııt . Breılav 1933. 

Gezginci lc:abiteleri, göçebeleri 
keadilerine uygun yerlere yerleı
tirmekle timtJiye kadar ıDrlp gi· 
den müesBeHler yıkılmıı oluyor. 

Jç itleri Bakanı Şükrü Kaya
nın 1416/1934 de Kamutaydaki 
ıöılerine g6re, memleketimizde 
bir milyondan çok yan veyahut 
daimi göçebe vardır. 

· Bu göçebelerin ılrdükleri ya
.. ma tekli icabı olarak kültürdea 
çok uzak kalıyorlar. 

Halbuki bugadkü devlet poli · 
tikıaının en bıılıca davalarından 
biri, memlekette berkeıi kültür
leıtirmekrir. Ktıltlrtl ehik olan 
insao, ite yaramıyan iaıındır. 

Soysal birlikte fa,dab olan in
s&•• külUlrlO ioıan, her bıreke· 
tini ve her itini ölçebilen ve bu 
iıleriD aooucunu görebüeıı inaan
dır. 

Kınunua çeıitli yerlerine ıer· 
piılirilen hllldimlerin genel ıalı
mındıu çıkarttığımıl ıoauç, ar
tık celitirOzeJ Ve plinaaz bir yer· 
leıtirme ve yurdlııtarma J&pala
mı yacağıdır. 

Gerek dıtırdan göçmen olrrak 
ıeleceklerin ve gerekae bazı eko· 
nomik, ııyaaal, soy11I ve lllcerlik 
ıebepleriae binaen memleket içe
riıinde bir yerden diter yere ta
§ındarılacakluın, o yerin ildim ve 
yaıayıı ve üretim ıartlarını uy
gun olmalarıaı gözönOnde tutu · 
yor. 

Eter tDtüa tttrımı ile uğrq
mıı iıeler, zeytialiklere ve datluk· 
lıra yer lettirilmiyecekler. 

Kanun yerleıtirilen ve yurd· 
lıthrılın kimselerin ekoaomik ve 
finansal durumlarını da göıöolla
de tutuyor: 

Bonon üzeriae polis i1yarlır1 
...... ıqen mHeleyi incelemiıler ve 
hu karayı alanların bandın on 
gln e••el Merıin hapiıa•eıinden 
çıkarı k ıehrimize gelea ıeçariıi 
bozuklırdaa •• yımaa manitacı· 
lardan Niğdıli Hilmi ile ırkıdatı 
Şemıeltin oldatunu 11ptayarak 
bunları arımağı batlamıt1ırdır . 

Tllrk SiSzll - Bundan önce 
mınitacılıtın kimler tarafından 
ne suretle yapıldıfı hakkında taf-

ıilitlı yazılar 1azmıı ve ulusu
muzun bu gibi dllzeabazlata al-

danmalarını bildirmiılik . Baalln 
de zarfcılıjın ne ıu.ratle yıpıl
dıitnı zabataclan aldıiımız belgeye 
ıöre yazıyoruz : 

Zırfcılık çoklukca iki kiti 
tarafından yapılır • Bunlardan 
biriıi içi bot kiiat dola titkince 

Meyva flatlar1 

Şehrimize din llay ve .... 
lercleJJ çok miktarda lrarpaz ve 
kavun Ye meyva aelmeğe batlamtt 
•e lcarpozan ldloao 2,5 ka•anaa 
3 - 4 , armat 12,S - IS , elma 
10, Bzü~ 3 - S karattın ıatll
mıja baılınmııur . 

Diter ıebze ve me,va fiıtları 
da epefce düımlttür . 

Satacılarda su 
bulunmuyor 

Şehrimizde ıon günler içiade 
fazla ııcaklar bıt göstermekte · 
dir • Bu ylzdea halk bilhaag 
kaynak ıulannı çok miktuda il· 
gi gi>ıtermekte.dir . Bu yüzden 
hızı ııtlcılarda sular çapuk bit· 
melde ve uluı auıuz kalmaktı
dır • 

Bu gibi kaJ••k aulannı aatan
lıran uluıo ıuıuz bırakma•aları 
içia öac6den lizamgelea tedbirle· 
ri ılmalara lizamdır . "İtkia bir ayleye, nllfus ve 

ihtiJICı gö~e oturacak ev •eya 
ev 1eri, aanatkirlara ve tüccar- , • il\ 
lara aynca ıeçim getirecek dik 1 bu gece nöbetçi 1 
kin veya ••taz•, yahut bu ıibi Eczane 
yapa veya yeri mütedavil Hrmıye 

ve çifçilere de aynca kifi toprak- ı HUkQmet civarmda 1 
ia çit hayvanı, ·allt ve edevatı, to· 1 . . 
humluk, abır ve Amınlık ve yeri Stlkllmet eczctnP,Sldlr 
vermekle yapılır. ] •ı ı•m••-•1•

11

-1 __ _ 
Köylerde, kaeıbaltrda aanıt· - ... --11!'9m-------

~irlara dükkindın ayrı yaram is· l _. !•'~ anı çizgilerini göat~rdi-
ühkı~ miktarı toprak da ve, ilir.,, iımız 11lcin. k~auna,. hizdekı ee· 
<§ 11) Bu hllkmiin gerek el İflerı -aferdenberı ıur&p ııdea yerle§· 
ıanatlarinda ve gerekıe köy eko . tirme ve yurdlaıtırma meaeleeiai 
11omiaiade büyDk bir öaemi var- çok düzenli ıekilde çözllyor ve 
dar. de•letlerin yurtlaıta mı politika 

Kıoua, köy ekonomiaini kav ıında lüttl,U hedefleri belli n 
vetlendirmek, llretimini ır· açık kılıyor: 
brmak ve almak kabiliyetini yllk- NDfaıun memleket içindeki 
aeltmek için çiftçilerin toprağa dağınık •yguHnzlujuna meydana 
olan ihtiyaçlarıaı dütllnilyorr. getirmek, göçebeleri kaldırmak, 

Bu suretle memleketlmizio ta- toprakıızlıra toprak vermek ve 
ram hayatıada ve tarım itletme- bunlır1n hepıialn Jükıejinde 
lerinde rörülen kiracaLk, yıraeaI.k ola• ulaul kültürü meydana ıe· 
ve ortakçılık ıibi uıulleria kıldı· tirmek ve onu derinlettirmek. 
rılmııını adım atalmıı olacaktır ı 
ki, bunan çok bOyDk bir a•lamı Bu menuı ait birinci yuı (.) 
vardır. gızetemizin 31 temmuz 9Ut1nba güa-

kft 11yı11acbıdar • 

Öteki manitacı hiç bir 
teli~ Heri göıtermeden O.tflnil 
batanı bu arkadaıına yoklatır . 
Sıra saf adamcağıza ıelir • Zarf 
üzerinde olmadığından telif 161-
termez •e Dzerini aratmağa izin 
•erir . İki manitacı zavallı adımı 
söze botar ve itte bu aıırada üze· 
rintleki paranın da yerinde yerin
de yeller e11r ve açık gözler de 
vardakları paralarla gaıden kay· 
bolarlar . 

UIU1amunn bunu da ıöıöaln· 
de tutarık bu gibi diaenbaılığa 
lrıamımalırını tanlye ederiz . 

Ceyhanda 
Yapılan işler 

- Blrtncl flrtllcten artan -
tefkll eden kitaplar içiade bütün 

İıtanbul h111nını melrtu ?lir ya · 
zılmıı ve gelen yolmıç•r ( feh
reıtler ) değerli kimseler tarafın· 
dın tetkik edilerek teçileo üç 
d&rt yllz izer ıipariı verilmiıtir. 

Partide bulunan kıymetli iser· 
lerde hanlara eklenerek çok kıy· 
melli ve htlyülc bir yer kaplan. 
mııtır '.. 

Y ıkındı açdlf reemi yıpıla
cak olan ba kitıp evi iıdel ( te
tebbu ) zevkinia bütün ibtiyıcını 
tıtmia eden bir varlık olacaktır. 

Ceyhın ve Ceyhanlılar her za
man ıonu da tllkraalı anıcalcl1r
dır ki : bu ldtıp evine temelinin 
harc1111 veren Adın• Halkmmn 
kudretli ve feraiatkir temıil ko
ludur . 

Nihad Tangıiner 

Kozan ve Kadirlide 
Bu yal 22500 dönUm 

pirinç ekildi 
Kozaa portakıllırıadaki Krl· 

zomfalos kurdtarana devrelerini 
ve bazı çeltik ekilen yerleri göz
den ıeçirmek Dzere oraya ıitmif 
olaa tarım direktörü Ali Kemal 
ıebrimize döDmilıtDr . Burada ya· 
pılaa tetkikat ıonoada pek ya
kındı bu Krizomfıloa kurdlan 
na bir an ance aavaıa baılanması 
karırlaıbrımııtar . 

Yine rapılan incelemelerde 
Kozan ve Kadirlide ekilen pi· 
rlnçleria durumunun çok İJI bir 
kertede oldup aDlaııl•ııtır . 

Y al•ız izin •erme itlerinin 
vaktında verilmemesi dobyııile 
çeltiklario geç ekilmrai yllzüaden 
bu flrünlerin pek ıeç alin.ca
tı tlrölmlf tOr • 

Ba Jıl Kozın ·uçeıinin on 
yerinde toptan 5500 •e Kadirli 
ilçesialn otuz yerinde 17000 da 
nüm olmak &zere 22500 cl8allm· 
de pirinç ekilcliji ıörWmlftür • 

Uray tarahndıa ıçt1r1laa dart 
furun dinden itibren ekmek çı· 

karm•i• ba1lamııl1rdır • Bana 
ratmen ıoıyetenin çıkarmakta 
oldutu ekmekler uluıua isteği•• 
1etmektedir . 

Yalnız aj'readijimise fire 
ekmekçiler ıoayeteıi ba d6rt fa
rannnun ekmek çıkarmadıiıaı 
göz &nünde tatarak konulan oar· 
hın kendilerine zarar verdijin · 
den babiıle ıarbayh~a yeniden 
baı vur•ık ekmeklerin beher ki 
losunı yiımiıer para daha eklra· 
me1iai iltiyecelderdir. 

ŞarbıJlığıa gerek ıoıyete ve 
fUelcae Dlatun menfaatlarını i&z 
önllnde tutarak .her iki tarafı da 
zuara ıokmı,aeak bir karar •e
receğiae ıüphe yoktur • 

Geçen ayda evlenenler 
Geçen Temm•z ayı içinde 

ur1y evlenme iıyaılığı tarafından 
yirmiyedi çiftin nikahları kıyıl· 

mııtar . 

Yeni mazarhOa 
gömülenler 

21 Haliraaclan itibaren düne 
kadar karııyakadaki yeni mezar
lığı glmfllen lSIOlerin •J'•• JÜz 
kırkı balmoıtnr . 

Kamp Kuran gençlerimiz 
Halkni Dyeleriadeo we araJ 

1ızı iıleri direktaro Vedat Güclü 
bir haftalık. izininden istifade et· 
mek üzere arkad•ıları Boraa en
cümeni .ikinci baıkadı Ekrem 
Avni •e dit doktoru lsmail Hakkı 
ile birlikte T oroılarda bir pzi 
f •pmak üzere dtin oraya ıltmiı
lerdir . 

Bu arbd•alar Toroalarda 16· bina namaraJJI 
çebe Te lclylüler le ıöriiferek on· baMr nımiyeal~ 
ların dertleriyle ilıili olacık ve (arı boaan ve ıil,., ~ 
•J•İ •ımanda bir kamp hayatı ıe· l ıar için par• eel'" J 
çireceklerdir . ,,, 

sut ucuzladı Para 
Şehrimizde 11tılmakta olan 

aitler aray ubtta i11erları tara 
fından her pn çok ııkı ltir lace
lemeden teçirilmekte ve ıu ile kı· 
111ılr olanlara bemın ıhnırık dö 
külmelctcdir . Şehrimizde en te 
miz aüdüa kiloıa 4-7 ,S kuruı 
aruıadı ıatalmaktadar • 

Yaramaz 
Çocukların yaptıkları 

Baza Jaramız çocaldarin eğ
lenmek maksadiyle bllbıııa Şela 
ria en ğılebelik yerleri olaa Yol· 
lar Kıldırımlıraaa topladıkları 
Karpuz kabuklarını bıraktıkları 
•e bualınn &zerlerine g&rmiyerelr 
baıup ~Üfealer leejludilderi gö· 
rBlmektedir. 

Poliı ve Uray zabitaaınıa ba 
kötü İfia önüae ıeç•al•i lbam. 1 

,.. 
Boş yere hare• ,li 
cıyacaksan ~ 
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eser 
Nllıad Tangiiner 

Nimet Bülent, elinde bir Fran· 
sızca ğazete sallayarak: 

İşte Nahid görüyorsunya .. 
Şanghıydı çıkan "Ekutabl,, de 
tefrika edilmiş Romanım . bu ga 
zeteye bu eserimi üç bin liraya ya 
lını2 tefrikı için sattım. Yoksa se· 
DİD kelepür ıldığm gibi değil .• 

Karışmım Nahid bir saat son
ra Makineye verilecek bütün ak
şam Gazetelerinde senden bıbs · 
edilecek ve yıptıjınız bu hırsızlık, 
bu aabtakirlık, Vuikılırıyle isbat 
edilecektir .. Yine sen bilirsio Na 
bid .. 

İhsan Nahid bııım Masadan 
kaldırdı bilkin bir sesle : 

-Peki istediğin üç bini veri 
yorum . fakat Eser tefrika edil
miyecekmi ?.. Okuyuculara hen 
ne cevab veririm düoüo .. 

-Romanın tefrikasana devam 
edilecek .. 

-Fıkıt nasıl? .. 
-Naaalmı ? baait . Şimdi atıir 

hakkını size verecek mukaveleyi 
imzalar ve paramı aldıktan sonra 
fU tavzihi neşredersiniz mesele 
kalmaz. 
Muanın başına ge~erek yazma· 

ya başladı. 
(Çok sayın o~uyucular•mız : 
On iki gündür yazanı Emel 

Salih olarak ve "Penbe Leylaklar 
başlığıyle neşrettiğimiz tefrikanın, 

Muharriri Emel Salih olmayıp Ni
met Billentdir. Mahviyeti çok seven 
iiıtad namı müstear kullınmağı 
istemiııede tahrir heyetimize iı· 
tirık eden Emel Salih isimli bir 
arltadaşımızda mevcut bulundu · 
ğundaa her hangi bir yonlıılığa 
mıhı) kılmamak üzere yarından 
itibaren Tefrikamızı Üstadın asıl 
ismiyle d~vam ediyoruz .) 

Satırları süzen İhsan Nahid 
Zoraki bir nefesle : 

-Güzel, ded. 
On dakika içinde mukavele 

hazırlandı. Tavzih, matbaayı gi· 
derkeo , Nimet Büleot altı tane 
Bet yüzlüğü cebine indirmiti .. 

Tahrir müdürü Telefonla mat
baaya : 

-Gönderdiğim yazı bat ıabl· 
feye Kırmızı ile olıcak ve Penbe 
Jeyliklarm b•ıhğıadaki Muharri
rin ismi Emel Salih değil Nimet 
Bülent olacak hı iyi dikkat .. di 
yerek bığınrken Şaoghaydan bet 
par11ız dönen Nimet Bülentde 
pasaportunu yenilemek niyetiyle 
· darehıaenin merdivnlerinden ce· 
bi sıcak iniyor ve neşeyle mırılda 
narak ruhun pd olsun edgar frolib 

diyordu elli sene evvel örneklik bas· 
mılardan bıışka tıb görmeyib met. 
rük Kitap mahzenindeki küflenen 
eserin bugünkü saadeti hiç umar
mıydt ...... 
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Bü~ük bir dert 
~~il \o ~1 dertleri vardır ki 
.'L~ııy:,~luğun her teki ay-
~ 

0 
ıır veya duymalı . 

. 'l•c~:•dan biri de : Y ış 
~ 1 Zedelemek ve kes-

~t~~e(rd, (ı( Tü k .. .. .. 
\ '-' Qa r sozu » nun 

\ tı11 ,,'kale ) sinde Niğde 
~~ dok Ylttvı Cavit Ural 

t.ıe .. n:nd? . Cumhuriyette 

•tf,'te .. 60 :•r cok aksakhkla· ( '~lltı111 eğerli gazeteci ve 
'~ıı ) .. Nadi de ayni ko· 
ı... Uıc ' 

1 "il ~i . rınde durdu. Ben 

)~ttter~et ( zat ) in dokun· 
~ ~QıQı ~n başka bir şey 

~i t,~ alnız kıyaslamak 
~ l, a~ 'Vereceğim. 
\.' lbıaa\ll • 4 

)" )ıa"du 935 pazar günü 

~t' ısc) nda, bulunduğu-
~ll tiıJe;;-200 metre ileri
~k en yolda genç fa

Jeralanmıt çam-

)ara rastladım. Yaralanmamışlarla 
yaralanmışlar hakkın da kesin bir 
oy ( kati bir fikir ) edinmek için 
100 metre murabbaı yerde olan 
ağaçları teker teker sayJım:64 da
ne cıktı. ( 6 ) sı küçük, geriye ka
lan 58 ise 8-10-12 metre bo· 
yunda olan çamlar. Bunlardan k~çı 
yaralanmamış olsa iyi. . On üçü , 
yanlış söyliyorum temam on üçü 
yaralanmamış .. Bu acıklı manzara 
karşısında düşündüm ve epi dti
şündüm. Bu ağaçlar niçin yaralan-

mışlar sorusundan beynim bunaldı. 
Sonunda buna şu karşılığı bula · 
bildim: 

Ormanlardan yaŞ ağaç kesmek 
yasak olduğundan bunları böyle 
yaralamak suretile kurutmak ve 
ıonra kesmek için. 

Ben yurt ökonomisinde büyük 
bir önemi (ehemmiyeti) olan ağaç
ları kesmek için yaralıyan yurddeş 
larıma yaptıkları itin f Pnahğın . 

Suriye Irak demk~olları 
Birinci sayfadan artan -

ebip belediyesine , şehrin deniz 
kenaranda 1500 metre boyunda 
150 metre eninde bir kordon yap· 
mak ve yarım milyon liraya m•l 
olacak bu teşebbüsle decizden ka· 
zanılacak yerlerin dörtte birini 
belediyeye vermek ve 40 metre 
eninde bir caddenin iki tarafındı 
evler ve öarklar yapmak için mü· 
racaatta bulunmuştur . 

Dün öğleden sonra hükumet 
konağında imar komisyonu aza
ları ile sancağın hakim muavini, 
nafia ve sıhhat müdürleri ih Te· 
lip belediye Reisi vekilinden mii-l 
rekkep fevkalade toplantı akdo
lunmuş ve hu teklif etraflıca ted· 
kik olunmuştur . , 

- Bugün gelen haberlerde , 
Emir Suudun yol proğramını de· 
ğiştirdiği 9 Ağustosta Kudüse ge 
lerek Komiserle görüştükten son· 
ra Emir Abdullıb ile görüımek 
için Ammana gideceği , _orada 
dört veya beş gUn kald&ktan son· 
ra Hicazı döneceği bono müte.
kip Filistin Komiserinin Loodra· 
ya hareket edeceği bildirilmek
tedir . 

Veliaht Emir Suudun 14 Ağus
tosta ~ Kudüse gelerek 15 inde 
Ammana hareketi mukıkkak ole
uk aalışılmıştır . Emir Abdullah 
istikbalin çok pırlak olmasına 

çalışmaktadır . ,Reğdan köıkü 
yanında 1500 ıİogiliz liraıına yap· 
tırılan yeni binanın veliahtin ika· 
metine tahıiı edileceğini öğren · 
dim . Veliıbtin ziyafetleri için 
2500 İngiliz lirası tahsis edildi . 
Oıdu , polis ve hecin müfrezele· 
rinin istikbal hazırlığı yapmaları 
emredildi . Emir Abdullah or· 
dusuna geçit resmi yıptıracık , 
Veliaht 11laştığı zaman toplar ıt
tıracaktr . 

Yeni gümrük tarifeılnln ekıiklerl 
Şamda iktisat komisyonu ten

zilatlı yeni gümrük tarifesinin ek
sik taraflarını tesbit ederek naıarı 
dikkate alınması dileğiyle komi· 
serliğe göndermiıtir : 

Bunda ecnebi ıekerJemeleria · 
den yüzde 25 gümrüğe ka111 yer
li şekerlemecilik sanıyiinin ham 
maddesi olan şekerden yüzde 180 
tümrük almmasmın bu 1&nayii 
öldüreceği , yerli dokuma sanayi· 
inin bam maddesi olan pamuk 
ipliğin gümrüğü indirilmediğin· 
den komıu memleketlerin reka· 
betine kuıı:kooulamıyıcağı, bas· 
mıh ve desenli pamuklardan 
Ş1rkilerdeııdekinden çok fazla 
gümrük ılmması kaçıkçılağıa de
vamına müsait olduğu , yerlisi 
bulunduğu halde sınai tokraklak· 
ların gümrüğünün azaltıldığı , se· 
yahat ve lükı otomobillerinin 
gümrüğünün azaltılması yüzünden 
servetin lüzumsuz yere çıkacaj'ı 

bildirilmekte ve tarife yapılırken 
fakirlerin vaziyeti göz önünde tu
tulması ve yerli saıııyi •e ticaret 
erbabının fikirleri alınmamış ol· 
m11ı tenkit edilmektedir . 
Şam sanayi erbabının toplanması 

Şam sanayi odası reisi Halit 
El'azım yerli sanayi müe11eeeleri 
sahiplerini davet ederek yeni 
gümrük kar1rlardan sonraki v•· 

Adana Borsası Muam<:'le~leri 
s:-------------------·P~A~M""'Uk""' __ v_e .... •t~ö""'z~x~!ll!'9"~--lll!l!lll----..---

l
ı---...--~._,. ........ ~....;..---........,~-

Kilo 1Fiyatı • 

CİNSİ En az En çoL. Satılan Mikdar 

Kilo IC. S. K. S. 
-Kıpımah pamuk: ~~·=======:of=;=::===-===•==-========' 

Piyasa parlata •• 
r Piyasa ,temizi " 

-Tla~o~~~ı=----"----'------'-•-----------------------1-----~~--------~ 

iane n 

Bu~day Kıbr11 .. Yerli 

" 
Men tane 

1 Arpa 2.50 2,57,5 
Fasulya 
Yulaf 2.80 
Delice • 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
.Mercim~k 

Siaam 

lJ N 
. ..,.... ·Salih 600 ... 525 

-
.!::: .Cl " 
..o ~ -Düz kırma •• 
~:.::: Simit ,, 

. 
600 
525 

ı:O S ~• Cumboriyet 
~~ --... ~-"----------..:._.---~------·--=-=-------------:---,...----------~ 
N ~ ~-..----~__:":.:..._---------------1----------1---------------------·---~ r-. <> Düz kırma ,. 

Alfa •• 

Liverpul Telgrafları 
2 / 8 I 1935 

Herkes 

. 
Kambiyo ve Para 

İş Bankasından alınmı9tır. 

memnun 

seybaa eczaaesı 
Yeni cami civarında en soo ilAçlarla açtığım Seyhan eczanesinde 

recefe lerinizi yaptırınız . Fiyatta ehvenlik , ilAçlarda tazelik 
it • 

it sıhhat korumasına bire birdir. 

1 -

ayrıca 
Çok güzel Losyonlar ve Kolooyalar ve cilt ilacı 

5586 

-23-

şatılır 
Kimyager-Eczacı 

Celal Bayer 
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.'iatılık ev 
İstanbul Ziraat bankasından : 

Adanada Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde kAin Ziraat ban
kasına birinci derece ve sırada ipotekli bulunan Şinasiler fabrikası na

mile maruf pamuk ve nobati yağlar sanayii Türk anonim şirketinin malı 
olan 1 numaralı fabrikası dahilinde mesken olarak kullanılan çimento 
bloktan inşa edilmiş sekiz odalı ev 

lstıınbul 6 ıncı noterliğince tastik edilmiş 9-1 1-931 tarih ve 15 l 42 
numaralı ve Beyoğlu 4 üncü noterliğince tastik edilmiş 11- 2 - 933 
Uı.rih ve 640/33 numaralı mukavelelerle pamuk ve nebati yağlar sıına
yii Türk /.1wnim şirketinin bankamıza olan miktarı malftm borcunu 
10-4-935 laribiude gönderildiği kayden müsbet ihbarnam~ üzeıine 
de tesviye etmemiş o:duğundan işbu borcun ihale tarihine kadar yüzde 

.9 faiz ve yüzde 3 kom syon, sigorta ücreti, hesap masrafı , nakli nukut, 
muamele vergisi, avukat ücreti vesair bilumum masarifle birlikte tah
sili için bu borç mukabilinde bankamıza ipotekli olup yukarda cins ve 
sair evsafı ve müştemil~tı yazılı Adana tapu müdürJüğünün 2-4-930 
tarih ve 87 oumaralı tapu senedHe şirketin tasarrufu altında bulunan 
ve 2280 numaralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarufından 
8000 lira kıymet tak.tir olunan mezkur ev 1697 numaralı Ziraat ban
kası kanunu hükümleri dairesinde 10-7- 935 tarihinden itibaren bir 
buçuk oy müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat ihalesi 26-
8-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de lstanbul Ziraat ban
kasında yapılacaktır. 

Teminat akçası yüzde 7 ,5 tur 
Şartname Galatada kAin bankamızla Adanu, Mersin , Ankara ziraat 

bankaları kapılarına asılmıştır . 

satılık fabrika 
İstanbul ziraat bankasından : 
Adana yeni istasyon civarında Narlıca mevkiinde bulunan ve ceman 

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

Koza ıınbarı, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 3 numaralı di-
: zel motör dairesi, şifteme dairesi, çırçır dairesi, platforma l - 2 dizel 

motörler dairesi,buhar kazanı dairesi,biderlik,ciğit anbarı,çiğit ıınbarı, 
balya anbnrı, temizleme paçel ve prese dainleri, malzem,,, anbarı, zibil 
anbarı, otomobil garajı, kütlü anbarı, müberrit su deposu , mülıerrit 
kuyusu, tamirhaneler, çenber anbarı, tahta kurutma dairesi , yazıha
neler, 1 No. pavyon ( ten müdürü hanesi ), 2 No. pavyon ( seak me
muru hanesi ), 3 No. pavyon ( tamirat Amiri hanesi ) , 4 No. pavyon 
( ustabaşı hanesi ), amele helAsı su motörü dairesi, su deposu binala
rından müteşekkil içinde bulunan ve fabrikanın kuvvei muharrekesini 
teşkil eden 1-2-3 numaralı atlas markalı beheri ı 50 beygirlik üç 
adet dizel motörü, çırçır makineleri, şifleme makineleri , temizleme ve 
ve prese makineleri, vantilAtörler, umumi transmisyon , kırıcı makine
ler, pamuk presesi, nemleme tıleti, kantRr, kütlü kırması , su dt!posu , 
bühar kazanı, demirhane makineleri , marangozhane makineleri , plat 
çırçırları, plat çırçırlarının kuvvei muharrekesi , lokomobil, roller gin 
atelyesi1 yedek dlet edevattan ibaret ve pamuk ve nebati yağlar sena· 
yii Türk Anonim şirketinin: 

1 numrolu çırcır fabrikası 
lstanbul 6 ıncı noterliğince tasdik edil mit 30-1 1 ~93 ı tarih ve 

15142 numaralı mukavele ile pamuk ve nebati yağlar sanayii Türk A
nonim şirketinin bankamıza elan miktarı maltlm hGrcunun 10-4-935 
tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbarname üzerine de tesviye et• 
memiş olduğundan işbu borcun ihale tarihine kadar yüzde 9 faiz ve 
yüzde 3 komisyon, sikorta ücreti, hesap masrafı, nakli nukut, muamele 
vergisi, avukat ücreti ve sair bilumum masrafla birlikte tahsili için bu 
borç mukabilinde bankamıza ipotekli olup yukarda hudut , cins vesair 
evsafı ve müştemilatı yazılı Adana tapu müdürlüğünün 22-9-929 ta
rih 64 numaralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında ve 2280 numa
ralı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından ceman 72.000 
lira kıymet takdir olunan mezkOr fabrika 1697 numaralı ziraat bao
knı kanununun hükümleri dairesinde 10-7-935 tarihinden itibaren 
bir buçuk ay müddetle açık artırmaya çıkarılmı~tır . . ~ıuvakkat ihalesi 
26-8-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 2 de lstanbul Ziraat 
bankası eda yapılacaktır. 

Teminat akçası yüzde 7,5 tur. 
Şartnan· e ı.Jalatada kAin bankamız, Adana , Meuin , Ankara Ziraat 

bankaları kapı?arına asılmıştır . 

Satlık fabrika 
lstanbul Ziraat bankasından : 
A.danada eski istasyon civarında zincirli mevkiinde cem'an 45013, 

3250 metre murabbaı arazi üzerinde kAin Belçika fabrikası namile ma
ruf : 

Makine dairesi , kazan dairesi , ıskarta dairesi , çırçır ve temizle
me dairesi , şifleme dairesi , hallaç dairesi , sulama ve paçal dairesi, 
çiğit enbarı , koza mağazası malzeme anbarı , petrol ve benzin mağa
zası , atalyeler , hela otomobil garajı ve atalyeııi , müdüriyet binası , 
misafirhane , ustabaşı binası , müdüriyet ikamet binası , başmuhese
beci binasından ibaret ve içinde bir adet 350 beygir kuvvetinde boL 
lincik marka buhar makinesi ve iki adet kazanı , bir adet 285 bey
gir kuvvetinde Villiams markalı buhar makinesi , bir adet 50 beyğir 
kuvvetinde Villiams markalı buharlı gurup alektrojen , bir adet 20 
beygir kuvvetinde kamyon motörü ve o kudrette mütemadi cereyauıı 
dinamo , benzin cihazı , rntabetlendirme tesisatı , bflQmum transmis
yon , çırçır makineleri , şifleme makinelPri ve elyafın tozlarinı almak 
için makineler , vantilAtörler , su cihazları , yangın tesi.atı , çenber 
kesme ve delme aletleri , tozları nakil vasıtaları , bilQmum malzeme ve 
yedekler ve sair alAtı edevat bulunan ve pamuk ve nebati yağlar sana
yii Türk Anonim şirketinin malı olan : 

2 Numarala çırçır fabrikası 
Bankamıza 31. 7. 931 tarihinde vadesi biten yedi kıta senetle 

l>Orçlu bulunan pamuk ve nebatt yeğler saoayti Türk Anonim tirke, 
tine bu borcu ödemesi icin yazılan ve gönderildiği kayden müsbet 
10. 4. 935 tarihli ihbarname üzerine de tesviye etmemiş olduğundan 
bu borcun ihale tarihine kadar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon 
·gorta ücreti , muamele vergisi, avukat ücreti ve sair bilumum ma. 

( 1'tlrk Sözft , 

ISeyhan vilayeti daimi encl1meninden 
Yumurtalık nahiyesinde hususi idarenin malı bulunan cins ve mev

kilerile sair evsafı aşağıda yazılı altı adet dükk~nın mülkiye~i peşin ~e.~a 
ve açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. istekli olanlarln ıhale glinu 
olan 6-8-935 salı günü saat on birdEı ( 0/o 7 ,5 ) yüzde yedi buçuk 
pey akçaJarile vilAyet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

21-25-30 - 4 5656 
Kıymeti 

Cinsi Bulunduğu yer Lira Hududu 

DükkAn Ceyhan kazası Yu ... 60 Doğ usu: Mezarlık batısı,yol,po~
rezı mezarlık., güneyi muhasebeı 
hususiye. 

(( 

)) 

" 

• 

• 

murtalık nahiyesi 
çarşıda 

Doğusu mezarlık,batısı ~ol, po~-• 
)) 

, 

)) 

• 

,, )) 

)) )) 

)) 

" 

)) 

" 

,, l) 

60 

200 

ıoo 

razı ve güneyi mubasebeı hmıusıye 
Doğusu mezarlık,batısı yol, poy
razı ve güneyi hususi muhasebe 
DoğuRu yol, batısı muhesebei 
hususiye poyrazı hükumet bi · 
oaııı glioeyi Derviş elendi. 

10 Doğusu Derviş efendi,batısı yol, 
poyrazı mubasebei hususiye, gü

neyi yol. 
80 Doğusu muhasebei hususiye, ba

tisı yol poyrazı hükQmet binası, 
güneyi muhasebei hususiye. 

Ayran 
Yeni 

gazozu 
çıktı 

...... aRiHi 
"Av~AN Gazozu 

A.v~AN Sodası 
.... ~ . ;AYRAN 8uy._u 

J)•· f çMEK iÇiN - X , . 
Vu MRRKn-YR oiKK!:lr eoıNız ) 

İş bankası alhnda 5593 27 

Ayran suyundan yalırıız Ayran 
Gazozu yapılır. taklidinden sakınınız 

Adanamızın en güzel ve en temiz eğlence yeri olan 

Yazlık sinemada 
Bu Akşam Sara Odanın Esrarı 

Muhterem halkımızdan görmüş olduğumuz rağbet üzerine büyük 
fedakArlıilar mukabilinde getirtmeğe muvaffak olabildiğimiz meş· 
hur Fransız Romancısı (Gastoo LEROUK) un en gÜzel eserlerinden 
serepa aşk ve heyecan dolu olan ve HUGGETTE DUFLOS~E) taru -
tarafından çevrilen bu yüksek filmi muhterem halkımıza mutlaka gör
melerini tausiye ederiz . 

Gelecekprogram • • 
Sarı Odanın esrarının nihayetini temamlıyan ve baştan aşağı he· 

yecan dolu olan 

(Siyahla kadının kokusu) 

pek yakında 
Büyük Fransız artisti ( ALCOVVERF ) ve ( NADIA SlBIRSKA YA ) 

tarafından temsil edilen çok yüksek ve hissi bir eser olan ' 

( Mahkumun Kızı ) 

1 5690 

barifıle birlikto tahsiliCiçin bu borç mukabilinde bankamıza ipotekli 
olup yukarda hudut, cins ve sair evsafı ve müştemiUltı ve Adana 
Tapu müdürlüğünün nisan 930 tarih J 37 numarala tapu senedile ıir
ketin tasarrufu altında bulunan ve 2280 numaralı kanun mucibin
ce üç yeminli ehli vukuf tarafından ceman 1011500 lira kıymet tak
dir olunan mezkur fabrika 1697 numaralı ziraat bankası kanunu
nun hüktlmleri dairesinde 1 O. 7. 935 tarihinden itibaren bir buçuk • 
ay müddatle açık artarmaya çıkarılmıştır , Muvakkat iheltsi 28. 8, 935 
tarihine müsadif pazartesi günh saat 2 de lstanbul Ziraat henkasın
da yapılacaktır . 

Teminat akçesi yüzde 7,5 dur . 
Şartname Galatade kAin llankamız, Ankara, Mersin , Adana ziraat 

bankaları kapılarına asılmıştlr . 5601 
3-5-7-10 - 4-8-11 - 14-18-21-23- 25 

--------====:.....-----------) ızcıa Okcu menba suyu şarım Bor • 
satılmaktadır. . 

·1 eo eyt 
. . t hl'l raporu ı e Okçu menba suyu Istanbul şehremanetının a ı 

bir su olduğu tahakkuk etmiştir. . b ~erici b•' 
. . 'd ye ışte bU 111 

Ok Sıhhate e1verışh ve mı e . Jefa 
ÇU SUYU sudur. Muhterem müşteriler bırf ıe.er0b6 

. kl d' Bir de a yu içtiklerinde bir daha başka su ıçmeyece er ır · 
sozlerimizi isbat edecı)ktir. 5433 46 - 19 d 

oteli aıtıf1 
Sataş yeri: tarsus kapıda merkez ~ 

Saban meraklılar 

'' M e le k ,, 
fllaııı 

8sınll ·~ 
Markalı sabuolar ; s~çların dökülmesine , kepek yap~·rüoıef11891 

olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamaşırlarınızın çu 

arzu ederseniz mutlaka" Melek,, sabunu kullanınız· eoi• 
ders 

b n arzu e ır• Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sa u talepte ı 
''M J k markasına dikkat ediniz.Ve bu sabunu e e ,, ediniz . b8~' 

bütün 
21-'JO M 1 k Markalı sabunlarımızı perakende suretile e e ,, kallarda bulabilirsiniz .5b00 

En temiz safi Urfa sade yağı arzu ederseniz. 

Abdulkadir Melek evlatları ticarethaneslnden 

arayınız . 

eB 
Toptao sat•Ş cadde· 
Abidin pıışa bao~ssı 

Z. ast ıw sinıle ır AbdU t· 
b'tı'şiğinde e•'' ı k ~e • dB' 
dir Mele h nesıP . ret e lan uca 
dir • 

ial~k 
:1111 

~ 

~'~ edil' \, 
, • iJAO .. , \. ~i 

Bahça C. müddei umu
m iliğinden: 

1- Bahça kazası C. müddei
umumilik makamında mahfuz Bab · 
ça kazası hapsanesinin tamiratı 
kanun mucibince 28 - 7 -935 
tarihinden itibtren 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konul -
muştur. 

2 - Keşif bedeli 897 lira 49 
kuruş olup havalesi gelmiştir. 

3- İhale Bahça kazasında mü
teşekkil komsiyon tarafından ya
pılacaktır . 

4- Talipleri yüzde 7,5 pey 

. h lesi ıçıo ob"' ,. on beşe kadar ı a liP ı en ta 18' 
mi~ olmasına re~~ en i}Aoııı• / 
etmediğinden ye~ıd _.;\ğustof f 
rilen karar üzerıne 3 

00 beş"' 'fbarell 9,.. 935 tarihinden ı ı ğusto•"".'. _,,ı 
nün sonu olan 19-Ateıi gaııud ıı• 

.h. .. dı'f pazar " ' 1 tarı ıne musa ._ Jar P ıe 
d. .,a 'b' 

15 den on ye ıye ıoounda ı .. ,~· 
belediye mez-ıt sa 1-ıodaP rı1 u• 
Ia:atiyesi icra kılıoa:~ft olıo~lt bO' 
mu dellaliye ahcıy .. de yed• ~4' 
re talip olanların yuz ı'lell oıe' ..,o 

baın ı··ııJI>' çuk pey akçasını ısrı tı 
b ıuııın8 salonda hazır u 

ilan olunur.5693 

akcaıını maliyeye yatırdıktan son· afi 
ra ehliyet vesikalarile birlikte Bab- Adana Orf11 
çıı kazasında C. M. U. milik baş- 1 

kanlığında teşekküleden komis- dairesinde~' 
yona müracaatları.5680 Ciosı 

30-4-8-13 Adet Kilo ps1' 
Çadl to ~ 

Seyhan sulh hukuk haklmlilinden 
1 
~~ çaaı ıııbe•~ 

1
,11 

Adanada mukim nalbaot usta çaaı ~ 

Mehmet vereseleri zevcesi Zeliha 1056 Ardıç teb~:o o~11p1 
ile Hüseyin oğlu Ali ve Mehmet ve 11 çıı111 sa ı,el ti 
hemşiresi Münevver ve mühendis 13 ı<aıro• "6_.~ 
Ziya ve hemşireleri Bahriye ve 1486 Ardıç k•b' 0~' fi 
muallim Vasfiye ve Kibar zade 152 Meşe er• t1b&J 

2 dil~eo Mehmet oğulları Mahmut ve Cabbar 
30 

çaoı e 
ve hemşireleri Fikriye ve Hatice ve 

2 
Dirgen ,Jpı 

Nafia ve Musa zede Mehmet ve ha-
62 

Tırpan atal 
fız Hamza oğulları Vasfı ve Meh- Çatıl ç 

0110 met ve hemşireleri Ummahan ve 14 çaoı od 
030

0 

Ahml!t ve validesi Sakine ve Fatma 33785 MablOt 
ve Ahmet oğulları Yasin ve Mus- ~~~ l{ök odu;:ıııii' 
tafa ve hemşireleri Sıddıka ve 5007 Mahltlk~oıiiril 
lfamza kızı Rabianın müşa·ın mu- çaın 
tasarrıf bulundukları aarkan mli- 1380 d t oduod oJ0

1111 ı 
-s 410 U aD d'bİ 

c"ddeden açılan tarik ve garben yar 400 datdağ od• t' 
B d. ht 1 t · aka•• 11• ·ıı veum e ırosyan ma umu s avrı O:ı bir mezat "ar dok"• !ıı P 

ve kısmen Dudu hatuna satılan zıh oo rtırP" tjJ 
1 . 1 t 'k'h L D d ve yukarıda ya t açık ~ re" tar a şıma en arı ı as &ısmen u u ça emvali dlazb~ ııd n ıtitıb83,q,r hatun cenuben Fransızlar tarlası 5 ·· 0un e • 9 ;1 JıJ 

kısmen Dudu hatuna satılan tarla 2 -· 8- 93 gu 21- ·8':' e ~· , 
hudutları ile mahdut Yılanlı mev- gün müddetle on yell•1 ıi ~ 
kiinde kAin 2923 arşınlı tarla ev- şamba günü sa~~ştır. S~f8,etJdl 

1 satlı"'a çıkarıl 'tidİ oğ ,.,,., velce (582) lira bedel mukabilinde f> 1 aerat iP" iM 
mek ve iha e " rırı•0 t1" a hissedarlardan nalbant usta Meh- . Adaoa 0 ast ,,iJ~ 
istiyenlerın a ıniira0• ..)6 f' • met zevcesi Zahideye kati yen iha- lAt memurluğun ·n .. 

00 
ıbp 0,~•" le edilmiş iken bedeli ı,ııebiio müd- r ter• " d' ' ·s· 

deti ZJrfında yatırılmamasından meleri ve ta ıp ı kooağıP ~o~~ 
Adana hükOıne cak ,,tıt or·50"-

dolayı bu baptaki ihale fesholuna . d t plana ıuıı 
idaresın e o teri iJAP o ıs ,/ rak yeniden on beş gün müddetle yonuna gelme 

9 13........ / 
artırmaya konulması hakkında mut- 4- -~ .. 
tahaz 9-7-935 tarihli karer üze· -------~-- td•'" 
rine bu gayri mf'nkul 10-7-- 935 riJ•ı Ol 
tarihinden itibaren on beş günün Umumi M.e'Bakf ~..; 
sonu olan 26- 7- 935 tarihina .c;sl ~ 
wusadit cuma günü saat on üçten Adaoa Türk 


