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-- -- -- Havalarımız 1 
Dütmın uçıklınom tehdidi al· 

tıodadır . Bundan kurtulmak için l 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ı 

ADANA : GUNLUK GAZETE ON IKİNCl YIL - SAYI 3358 

urddaş • • Nufus sayımı bugüri- yapılıyor 
drada diplomatik ~durum çok gergin 

lya, kendini Habeşistanda küçük düşürmeğe 
an lngiltere ile çarpışmağa karar vermiş • 

rızay cephesine doğru 100 bin kişilik bir Habeş 
kuvveti, kadınlı erkekli y~rüyüştedir 

lltere Fransa münasebatı eyi gitmiyor. 
B: 17 < A. A. ) 
•doılioaun Asmaraya 

• clerbaı İtalyan ordusunun 
l •tırgihına hareket ettiği 
'tilaaektedir . 
raı de Bono, Adığrata 

t, L"'l d" • k"' 1 '-t uu ge ırh er anı i e 
kanlarıeı kabul etmiı · 

. bıbı : 18 (A.A) -Süelı 
Iİlılıl b61gesine dotru ile
etl . 

•rıne baılamıılardır • 
~ k, içrcek ve ilaçlarla 

lırı eevkeden kadınlar 
rı takibetmektedır . 

' YÜZ bin kitinin bu yol
tade yiyeceklerinin temin 
.için her tarafa emirler 
r lJ . 
lugueta: henüz burada · 

~bir müddet ıonra bu kı
b •e onlara iltihak ede 

~~: 1 
' llıpuatorun üç cephe ile 

.~ llluhafaza edebilmesi 

nın şimdi vakayı tecil ederek İn· 
giltereye karşı muhasemıtı açma
ğa karar verdiği hakkında Roma· 
daki İogiliz büyük tfçisioin İn
giliz kabin"sine mA!iimat verdiği· 
ne dair olaıak musirrane dolaşan 
yayıntılar Londrada büyük bir 
heyecan uyandırmıştır · 

Bu haberin mahiyetinin ağır· 
lıtı dolayısile resmen teyid edil 
memesi muhtemel olmakla bera
ber reımi çevenlcrin bunu yalan
lam!lktao : imtina dtiklerini de 
kaydetmek gerektir . 

Ağlebi ihtimal büyük elçi ta
rafından yapılan tebliğ hu dere 
ce ağır mahiyette değildir ve yal 
nız: Mussolininin istikbali ruı l 
ciddi bir ıekilde derpiş ettiği hak· 
kında İnğili.1.: k•biar.sioio dikka
tını celbetmiştir • 

Cenevre : 18 (A.A ) - Yu
goslavya: uluslar sosydesi genel 
sekreterliğine yaptığı bir tebliğde 

zecıi tedbirler komitesinin birinci 

teklifinin tatbiki için gereken ted· 
birleri almış olduğunu bildirmiş

tir · 
Küçük Antınt ve Balkan An. 

tanta ikinci ş r klia aynı zamand• 
tatbiki için ~aralarında rgörüşme· 

ğe karar vermişlerdir . 
Cenevre : 18 (A.A) - Ekono

mik zecri tedbirler tali komit~si; 
ambargo meseleeile birleıtirilme· 
si hakkında J1'rnnsız delegesi Cou·ıı 
londreun teklifini kabul etti . 

İskenderiye : 18 (A.A) - An· 
eonio vapurunda çıkan yangın so· 
nunda 20 kişilik tayfadan 7 kiıi 
ölmüş , 7 kiti de yaralanmıştır. 

Vapurdaki yolcu miktarı 35 

idi. 
I.ondra : 18 (A.A) - Uf'yli 

Telgraf gazetesi . Franstz - lngi•J 
liz buhranı hakkında Cenevrrden ı 
şu yazıyı almı§hr : 

Laval; hükumetinin uluılar 

sosyetesine kayıtsız ve şartsız mü· 
- ·Gerisi iiçüncıi sayfada 

•i~e Adisababada kalma · 
Li et .. ektedir . . 
,. '' : 18 (A.A) - " Ha 

tt,11'~1 ıytarı bildıriyor : 
~ Uıd; İngiltereden dö-
~ l' Sudanı . ilbayı George 

t'-t·•buı etmiştir . 

Nüfus siyasası ve nüfus 
sayımı 

---········----
~ 

1
hunda-. ıonra udanın 

lı,tet .. lllüdafaası hakkında 
ı,·tt8hilaek komiseri ile gö· 
t\' r 
'de · 
~-. Stroyerle batı sınırına 
~1 betler ve harp gereci yot. 
'· 1 •ber verilmektedir . :"ita· 

. lt1ıien sivil uçakların 
Yaıalc ı dilen Mana -

'-dda ilorunma tertibatı a . 
~ ... . 

,71 kanalı ile Portsait üze· 
· lbenın da yakında yasak 

"d,ll'ıuhtemeldir . 
dipı ' : 18 <A.A) - Dün ak 
~I 0ıtı11tilc durum çok kırı· 
~g,i 
tt:~reoi? İtalyayı küçük 
~te ~elcıJde Habışistaodan 

~118 •cbara ~hazırt.ndığın · 
l loli . . 
°'İti~ rııoın kani bulunduğu 

•rla ltalyın Başbakanı -

Cemiyette her şey insan için· 
dir . Bütün sosyal mesele , cemi· 
yet baliode yaıayan insapların 

refah ve saadet seviyf'sioi yük
se!tmekten başka bir şey d~ğildir. 
Kültür , bukuk , ~iyua , servet 
hep bu maksadın birer vasıtası· 
dır . Siyası her hangi bir işe , 
ilim her hangi tetkike koyulsa 
ilk önce nüfus ~ mrselesi çıkc r . 
Nüfmıun qıikdarı ne kadardır , 
hareketleri ( doğum ölüm , göçe · 
menlık , evlenme ve ilah ) bengi 
taraftardır . Her ıeyden evvel 
bunları bilmeye ihtiyaç vardır . 

Bundan dolayı bugün bütün 
dünyada otifus politikası bütun 
siyasalara baş çeken bir politika 
olmuştur . Yalnız de~leller de· 
ğil ilim adamları da nüfus mesc· 

Halk kürsülerinde 
., 

Söylev vermek isteyenlere 
·~.p . ·-----
~-... ·. Sey/ıan llyönlwrul başfrnnlığuıdan : 
lJ,11 ll'

1Yttin on ikinci yıl dönümü Bayramında C . H. P . tarafın 
-ı.,:lc •lauıbda , Kuru köprü Çeşme alanında , Ta.ıköprü ~a!ında 
'• irıd bıllr kürsüleri, uluul ouygularımızı acu:ıa ıoan vcrın ses · 
't ~ •6ylemek isteyen Kadıa , Erkek bütün vatandaşlara açık 

~11 ~~ tır . 
l,~,litaillcrde söz söylemek isleyenlerin adlar1aı, bayram günün· 

\ )ll P•rti bışkanhğma gel erek yazdırmalarır.ı özel bir önemle 
tltaolarımızdım di leıiz . 

C. il. P. Seyhan İlyönkurul Ba§kaoı 
Balıkeı;ir Saylavı 

Örge Evren 

Ord. Prof. 
lbrahim Fazıl Pelin 

!esile eskisile kıyas kabul etmiye· 
cek kadar geniş bir surette uğraş 
maktadarlar . Demoğrami ismini 
alan nüfus ilmi zamanımızda baş 
lı başma bia ilim haline girmiş· 

tir . 
Jeao Jackuea Roasseatı daha 

bir buçuk as•r evvrl ( bir memle 
lcet için de ehemmiyetini mubafa · 
za etmektedir . 

Sosyal meselelere her hangi 
bakımdan bakarsanız bakıoız 

karşınız .. ilk önce nüfus meselesi 
çıkar . Sıhhat . ahlak , kültür , 
hukuk , idare, ekonomi , finanı, 
din , Jirao meseleleri hep oüfu · 
sun mikdarma ve kesafetine her 
cihetten bağlı olan meselelerdir. 

Nüfusuo muayyen bir seviye· 
y~ getirmeksizin , muayyen bir 
kesafet temin edemeyiz . İçtimai 
iş bölümüne vetilecek istikamet
ler lı p nüfusun keıafetiae bağ 
lıdır . 

Yalnız devlet idaresini ele 
alalım : Memlekette iç ve dış asB 
yişio.i isted iğimiz gibi tzmin ede· 
bilmek için süel ve sivil teşkilat 
yapmağa mecburuz . Ordu kuvve· 
timiz ne kadar olabilir ; bunu 
arttırmak için en yapabiliriz ve 
bunları nasıl kullanmalıyiz . Er · 
kanı harbiye bu suale cevap ver · 
mek için nüfusun mikdarıııı ; do
ğumunu , ö\iimünü , vasati yaşa· 

ma yaşını bilmeye mecburdur . 
Mülki teıkilit kuracağız , po · 

- Gerisi ıiçıincü say{ ada -

Atatürk 1 Şehrimizin dünkü manzarası 
Çinlilerin ulusal bay

ramını kutladı -
Ankara : 14 ( A.A ) - Çin 

ulusal bıyramı münısebetiyie Re 
isicomur Ata türkün Çin Cumu 
riyeti ulusal bükumeıi başkanı 

Liensene gönderdiği tebrik tel 
grafı ile Licnseoin bunıs verdiği 

cevap aıağıdadır : 

Ulusal Çin bMyramı münasebe · 
tiyle en hararetli tebriklerimi ek
s elansınıza sunmakla mübahiyim. 

Şahsi aaadetleri ile Çinin bayın 
dırlığı hususundaki samimi dilek· 
(erimin kabulOnü rica ederim . 

KamAl Atatiirk 

Ulusal bayram dolayısivl~ 
vaki tebriklerinizden derin bir 
!urette mütehassis ol1rak Çin 
ulusu adına ekselansınıza samimi 
te§ekkürlerimi arzetmekle şeref
yab1m . 

Liensen 

~~------··------------~ 
Sayım Hakkında 

llbaylığın önemli bir 
bildiriği 

Aylıırdanberi gnzdclecle ve muh
telif vnsıtnlarla ilan edildiği veç
hile birinci Teşrinin yirminci pa
zar günü sayım yapılacaktır . Bu · 
gun bütün yurlldnşlıırm delt"le 
gecmeleri için şehir . kssoba vo 
köylerdeki bütün binalara numara 
konmuş vcı hopsioin cedveli yapıl· 

mış ve her mıntukaya sayım ve 
kontrol memurları tayin edilerek 
bu cedvellur kendilerine verilmiş 
tir . 

Tekmil dikkat ve gayretlere 
ve yapılan müleaddit teftişlere 

karşı idnJo insan otıırup da nn 
maresız kalan veya numara kon
duğu halde sayım günü memurlar 
tnrafından görülmiyen m'skenler 
bulunması ihtimaline karşı oşeğı -
duki teobihlerin yapılmasını yayım 
olarak ll halkına hildiririm. 

1- Gözden kaçarak numarn
sız kalan ve içinde inscın barınan 
ev, kulübe, huğ ve suire gibi yer
lerde oturanlar. 

2 - Oturdukları yerlere nu 
mara konulduğu halde say ım hünü 
akşamına kndor bulunduğu yere 

snyını memurunun gelmediğini gö
renler J erhal en yakıo kemşula
rının bulunduğu mıntako nın sayım 

memuruna veya polis vo yahut 
jandarma karakoluna müracaatla 
kend leriai ve barındıkları yerl erde 
oturanları yazdırmaları gerektir. 

3- Bu tenbihc riayet etmi
yen ler ve sayım günii ken,lilerini 
ve birlikte oturdukları odanılnn 
sayını mcmıırlarına yazdırmıyan . 

lardan derhal beş liradıın yirmi 
beş liraya kadar ceza alınacaktır. 
Ve bu cezayı v~ remiyenler her bir 1 
lira için bir gün hapsedilecektir. 

.. ')ayım dolayısiyle herkes iki giinlük 
geçim ihtiyacını sağladı. 

Ulusal bir bayram gibi bütün yurtdaşların ilgi
sini çeken sayım işinin tam bir başariyle 

biteceğine şüphe yoktur .. 
Dün bir arkadaıımız, şehirde 

bir gezinti yaparak, diğer günlerA 
den ço~ farklı manzaralar görmüş 
ve bunu ıöylece tesbit etmiştir: 

Dün sabah erken kalkarak 
pızırıo yolunu tuttum. Önüme Çı · 
kın kadın ve erkeklerin ellerindeki 
sepetlerin büyüklüğü, içlerindeki 
sebzelerin çokluğu gözümü çekti. 
Her gün hayvan pazarında toptan 
satış yapılan yere doğru yürüme 
ğe baıladım . Evlerine dönenler 
çoktu, fakat gidenlerin sayısı da 
ondan aıağt değildi. 

Pazar yeri, pazar yeri olduğu 
gündenberi belki bukadar conlıh
ğ~ görmemişti . Herkesin elinde 
büyükçe bir sepet olduğu halde 
dolaşıyordu. 

Alıcıların ve satıcıların a rnsın -

dan geçerek konuşulanlırı diale· 
dim, başlıca bir kadın. domates 
satan ad< .mıo önünde . duruyor ve: 

- Sana söylüyorum, domate· 
si kaça veriyorsun? 

Sebzeci önceden fiat ıoran 'bu 
kadımn yüzüne öfkeli öfkeli ba· 
kara le: 

- Hanım, bugün sen doma· 
tes alamazsın, fiatler ylikeeldi. 

- Can1m, dün on kuruşa ve· 
riliyordo, neden yirmi kuraıa 
diyorsun'? 

Sebzeci, kirleamiı elini önlü
ğüne silerek şu karşılığı verdi: 

- Yarın pazar yok. Her yer 
kapalı. Y arınm kazancını bugün 
çıkarıyorum. 

Zavallı kadın canı ıılularak 
· oradan uzaklııtı. Biraz 6tede pat

-Gerisi dördüncü say( ada -

Şehrimizin giret ve çıkıtı 
Geçen Eylôl ayı içinde 466-

100 lira değerinde mal girmiş, 
427 4856 lira değerinde mal çıkmış 

Tecim ve endüstri odamızın 
geçen Eyini ıyı içinde şehrimize 

nlci giret ve çıkatların cins vetuta· 
rını göıterect·lveli aşağıya yazıyoruz: 

Giret; 
110&1 lira değerinde 15395 

kilo tarım alitı ve makine, 46ı14 
lira değerinde 129535 kilo benzin, 

2493 lira değerinde 890E;3 kilo 
çimento, 2748 lira deieriude 107· 
10 kilo gazyağı, 34814 lira değe 
rinde 49735 kilo hurdevat, 3192. 
lira değerinde 3129 kilo kahve, 
3315 lira değerinde 6028 kilo ka
naviçe, 55l3 lira . dtğerinde 3683 
kilo ~ öse le. 46680 lira değer inde 
3535 kilo yerli mensucat , 31619 
lira değerinde 5867 kilo ecnebi 
mensucat, 3901 lira değerinde 
5537 kilo makine paı çası, 3406 
lira değeriQde 12165 kilo makine 
yağı , 45776 lirı değerinde ı 50580 
kilo şeker, 82210 lira drğer iode 
232474 kilo vesaireki 322877 li 
rn değerinde 717442 kilo mal 
şehrimize girmiştir . 

Buna esaslı giret tlşında kalan 
küçük giret tutarı olan 93,841 
lira değcriode ve 3,037,873 kilo· 
yu da ekliyteek olursak 816,718 
lira değerinde 3,755,315 kilo mal 

girmiştir. 
Geçen Ağustos 935 ayında ise 

350,618 lira değerinde 2,212.851 
kilo mal girm:şti . 

Buna gör~ bu geçen Ağustos 
935 ıymı göre eylôl ayı içinde 
şehrimize 466,100 lira değerinde 
fazlı mal ıirmiştir. 

934 yılı eylul ayı içinde ıse 

- Gerisi iiçıincü sayfada -

Sevinilecek haber 

EmlAk bankası şarımız
da ev yaptlracaklar 

için kredi açacak 
Emlak bankası genel direktörü 

Cevdet ve idare meclisi üyeleria · 
den Mühlis şahrinıize gelmitlerdir. 

llbaylıkta ilbayını ve urayda 
Şarbayını ziyaret ittikten sonra 
bugün kanarayı ve uraylığa aid 
kurumları ve emlaki gezmitlerdır. 

Bu münuebetle emlik ban
kasının adana şehrinde mesken 
yaphrmak lizere (200) bin lira 
ayıae c•ğı haber alınmı§tı.r 

Bankanın burada bir ıube aç· 
ması ihtimalı de kuvvetlidir. Meı 
ken yüzünden eskiden beri çok 
sıkıntı çeken ve yıldan yıla nüfus 
arttıktıkça bu kayğusu a rtan ı• 
rımızda kiralık evler yaptmlmaıı 
meseleıi bir kaç kere daha ortaya 
konmuş ve bazı ıeşebbüsltırde 
de bulunmuştv. 

22 ilkteşrin 

Şımdiki haber bu İJio olacak 
bir yola girdiğini bildirniğindea 
bütün Adanalıları çok sevindire 
cektir. 

Adanaya memur ve itÇİ bir 
çok yabancılar da geliyor, ev kira· 
sının şekli zıbmet verdiği kadar 
ev bulmak meseleıi de her yıl ba
şı bir dert oluyordu. 

Akşamı Alsarayda Münir Nureddin ve arkadaş
ları Tan huri Refik,F ahire Refik ve Artaki iştirakile il bir defaya mahsus. 

Adanal şehainin bayındırhğıaa 
yarayacak olan bu işin bank• için 
de faydalı bir teoebho~ olacağt 
bellidir. 
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7935···y,·lım~ ilk y,arı;mda 
lüFk -Alman ticareti 

Türk-Alman ticaretiniıı 1933 yılındaoberiçok memnuniyete değer 
bir açılma gösterdiği bilinmektedir • Almanya istatistik dairesinin neş· 
riyatına göre her iki Jost ülke arasındaki ticaret 1935 yıltnın ilk ynrı
ı.ıında dahi hu iyi inkişafı takip etmiş ve!geçen yıla karşı önemli nis 
bette arhnıştır. Aşağıdaki cetvel Ttirk-Alman ticaretinin 1933,34 ve 
1935 yıUarınıo ilk yarılarındaki durumunu göstermektedir : 

Mark üzerinden değerler 
Yıllur Son 
Kanun 
Haziran 

1933 
1934 
1935 

Türkiyeden 
Al manyaya 

Al~anyadan 
Türkiye ye 

'fürkiye 
Gtınel için 

ithalat 
16,100,000 
19,329,000 
42,917,000 

ihracat 
18,300,000 
25.594,000 
33,424,000 

ticaret Sonuç 
34,400,000-2,200,000 
44,923,000-6,265 000 
76,34 ı ,000+9,493,000 

Yukardaki istatistikten anla· 
şıldığı üzere Almanyanın Türki
yedeo ithalatı geçen yılın ilk altı 
ayına karşı 23,6 milyon marlır, °!o 
123 kadar artmıştır. 

Almanyanın Türkiyeye ihra
catı ise 1934 yılının ilk ayında 
25,8 milyon marktan 1935 yılının 
ilk yarısında 33,4 milyon marka 
{.nkmış, yani 7,8 milyon, yahut °!o 
30 artmıştır . 

Genel tf!cim , yani ithalAt ile 
ihracatın birlikte ü lınması itibarile 
1935 yılının ilk altı ayı sonuçları 
76,3 milyon markla J 934 yılı ilk 
altı eyı sonuçlarından 31 A mil-

yon, yahut 0 'o 70 faz1a bulunmuş. 
tur • 

1935 yılı ilk yarısı ticaretinin 
1933 yılı ılk altı ayı ile karşılaş· 
tırılmasından ise bu yılki inkişafın 
çok daha:yülı! ı- k olduğu ve söz 
gelimi genel ticaretin 1933 e kar 
şı 41,9 milyon mark. yahut yüzde 
120 klidar yüksek bulunduğu bü-
yük bir memnuniyetle görülmüş 
tür. 

Bu feyizli ilerlemeye göre 
Türk - Alman genel teciminin 
1935 yılı sonunJa 200 milyon 
mark ! yalıut 100 milyon liraya 
varucağını bekleyebiliriz. 

- B. 'f. T. O. -

Çıkı f ürün 1 erimizin 
A 1 m an y ada p i yas ala rı 

Ôoem i çı ıt ürilnlerimizin 
AlmanyaCla P.i asalarının 22-27 
Eyh11 193S haftası içindeki du· 
rumu h kkmdı y•ptığımız araş
hrmaların ıoouçluınr aşağıda bil 
diıiyo uz : 

Genel durum 
Genel duıumda bildiriimeğe 

değer y ~nilikler yok gibidir . -

Törkiy' ile iıler memnuniyete 
yara~ir bir surette ilerlemekte 
dir . 

Türkiyeden ithalat için istenen 
müsaadelerin de genel görümle 

kolaycı alıodığı aalaşılmakta

dır. 

Ancak yüo. tiftik v~ pamuk 
gibi ürilnlerio sahşı henüz büyük 
mikyae(arda olmamaktadır . 

ÇünkU hunların idbalatı için 
istenen müsnade~er - Türkiyece 

tal~p edilen fiatın alakadar Al
man dayreısi tarafindan yüksek 

!ayılmaıındao · ötUrü daima alına· 
mamaktadır . 

Knru meyvelerin müı1aCleleri· 
nin (çıkarılmaaıoda da baz1 güç· 
lüklu bulunmakta ise de bunlar 
çok defa doğrudan doğruya firma· 
nın şabıına aid sebeplerden ileri 
gelmektedir • 

Yoksa lbilm, incir ve findık 
lanmızıa ithalat müS1desi verile· 
gelmektedir . 

Öte yandan Tilrkiyeden ge · 
len bazı haberlerde ithalat mü· 

sıdesioin çıkırı lmuında büyük 
güçllik.ler le karsılandığı ıöy len· 
mektedir . 

Bu bavıdielerin bir kıımının 
fiatlara tesir yapmak maksadile 
çıkarıldığını za~aeımekteyiz . 

Bu ilgililer fiatlar1a geliti gü· 
zel oynamaktaki tehlike ve mıh· 
zorları maalesef bir türlü bilmek 
istememektedir . 

- B. T. T. O. -

Yaş Meyvelerimiz 

Alm .. oyaya yaş meyve ihra · 
cı imkan ve ihtimallerine r!ıpor· 

larımızda bir çok defalar işa
ret eylemiştik . Tahmin ve u

mud t.tliğimiz vecbile, Türk yaş 
meyvelerine talep hemen her 

gün biraz artmaktadır . Buna 
karıı tacırlerimizce de maale· 
ı;ef hemen hiç bir canlık gös-

terilm ektt di r. Şöyle k:, tevsi· 
yemiz üzerine Türkiyeye yapı

lan müracaatların bir lıaylısının 
hatta cevapsız kaldığını büyük 
bir teessürle h11 her almaktayız. 

Bundan dolayı tekmil ilgili· 
lerio layikile bazırlanmalarmı 

bir daha ve ehemmiyetle tav
siye ve rica ederiz. Yoksa bel· 

ki tekrar elde edilmesi güç bir 
çok f&rsatlar kaçırılacakhr. Söz 
gt limi Bu!garlar Almaoya pi 
yasaaanı kendileri için fethet· 

mek üzeredirler. Sö~gelimi Bul 
garistan Almacyaya geçen yıl 

2 000 ( ikıbin ) vagon taze üzüm 

satmışken satışını bu yıl hatta 
3.500 ( üç bin beşyüz ) vagona 
çıkarmsğa çalışmaktadır . 

Tütk •hracalcıları is" maa· 
)esef müzakere sahasından he· 

oüz ilerleyememektedirler . Bu 
noktaya ehemmiyetle nazarı dik 
kati celbederiz . 

- Almanyada:Türk Ticaret Oda,ı 
Bülteni -

'fflrk S6zü 
. 

iş Bankası 
Elma sandığı yaptıracak -Türkofisçe standard tip olarak. 
kahuJ edilen elma sandıkları fş 
bankası tarafından yapttnlmakta 
ve ucuz bir fiatla satılmaktadır. 

Bu sandıklar arsmluse.I kabul 
edilen bir ş~kil<le yirmi beşer kilo 
elma almaktadır. A.lmanya ve Mar
silya biıden külliyetli surette elma 
ve kavun istemektedir . 

Kont Domartelin kar
şılanması 

J.4'ransada üç ay kaldıktan 

sonra Herutta vazifesi başıoa 

döoeo Kont Domertel Trablus 
Şamda Mösyö Lağard karş1la
mıştır . Komiser orada durma· 
mış Mösyo Lağardi otomobili· 
ne alarak Beruta yollaomışhr . 
Yollar iandarma efradı ile mu· 
hafız altına ahomışdr . Berntta 
istikbalcılar arasında Habib Pa· 
şa Elsaid Lübnan Meclis Reisi 
Tradt Mebuslarından Hayreddin 
Elahdeb. İbrahim Haydar, Ne 
cib İsıran, Emir Halid Şahab, 
Behiç Elfazal ile Mösyo L9fon, 
Ront Disalan, Ticarlar Cemi 
yeti Reısi, Yaya mümessil, Be 
rut Kadısı, Cumhurıyet Müftu· 
su, Ermeni Patıiki Seryan Ka 
tolik Patriki, Yahudi milli mec· 
lis heyeti, lmhran mubarek, 
Miiıteşarlar ve büyük memurlar 
vardı • 

Suıiyedeo Cumhur Rdsi Me
med Ali Ela be ıle Baş V eıir 
ve 54 otomobil ile ğelen bir 
çok istikbalcı vardı . Aularm· 
dan Ata Eleyyubi, Hüıoül Ra
zi Haleb Valisi, Havrao muta 
sarrnfi, Şam Belediye reisi Be 
biç Elhatib ile azadan bir kıs 
mı, Emir Nuri Seklini zikrede· 
biliriz . Komiser ula§ub askeri 
teftiş ettikten ıonra istikbalcı

ladan elioi sıkmış bu esnada 
Ata Eleyyubi ye ( Artık dinle 
nebilirsioiz dtgilmi : ) Vezirler 
Reisine ( nasıl yolculuğuanz iyi 
geçdimi ) şeklinde suvallar 801· 

muş Nuri Seklani Badiyede ne 
var ne yok ? diyerek Bedevi · 
lerin ahvalını sormuştur . 

Hicaz Demiryolu Konğresi 

10 Tf'şrin Evvel Per~embe 
1iinü Hayfada Fransa logiltere 
ve Suudi hUkfrmeti arasında Hi
caz Demir yolu kongresi •çtl
dı . Mesudi murahhasları Fuad 
Hamza ile Demir yolu müte
hassısı H.Jiduhekimden ve kA 
tiplerden müteşekkildir . 

Fransaya Suriye komiserliği 
Nafia ve ecoebi şirketler müs· 
teşarı Mösyo Fasliyeoin reisli· 
ğı altında üç murabhas temsi\ 
ediyor . İogilterenio mümessil 
ve kongr,.e rdsi FHistin Demir 
yollaıı müdürü Mister V,.p dir. 
Kongre başlamadan evvel . De· 
mir yolunun vakıf olması . Bir 
kül olduğunu ve ona bağlı im
tiyazi razı işlerinin mevzubahs 
edilmrmesi kararleştırılmıştır . 

Kongrenin meşğul olacağı 
meseleler şuolardır : 

1 - Hattın Maanlc- Medi · 
ne arasını işletmek l\.le.sudi ara 
zisiadeki 702 kilometrelik kıs

mın keşifnamesi Suudi murah
hasları taraf1Ddao verilmişdir . 

2 - Hattı islah için müddet 
tayini 

3 - Hııth islah için lazım 
gelen masrafların tesbiti 

Bu itibarla bu gibi şayıaların 
hepsi~e :ehemmiyet verilmemesi 
tavıiyeye değer . 

4 - Bu masrafları temin et· 

---------!!il!"!~, mek bunun içiode İngiltere ve 
rı Fransa tlind•Li kısımlardaki ih · 

Tllrkiyeden ihracat yapan ev· 
terin biJ takımt nHılsa en büyük 

muva~fakiyeti fiatları indirmek· 
te görmekte ve hunun ıçin el~ 

dü§CJl vesilelerd~ istifade etme
fe çalışmaktıdır . 

Yu rdda ş : ti yad aleçeıcrden istifade olun
ması ve kalan kısım için de hat 
namına istikraz yapılması 

Kurduğumuz fabrikalar ve 
y.-.ptığımız demir yollar hek ulu· 
sun biriktirme gücüne dayan1r, 
bu gücü artırma senin elindedir. 

Kongıe de müzakereler sü· 
künetle cereyan elmiıtir . Oo 
gün kadar devam edeceği bek 

, lcniyor . 

19 J• 
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Şehir Dayakları 
kart'" 
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ilk okullarda 
Bu yıl öğrenici tutarı 

6500 U geçti 
~ ......... 

İlk okullar baş öğretmenle 
rinden Kültür Direktörlüğüne ve 
ri\en istatistiğe göre düne kadar 
ilk okullann öğrenici sayısı 6500 
ü geçmiştir. Bu sayı geç.en yıldın 
800 den fazladır . Yazım i~lerioe 
bu ay ıonuna kadar devam edile 
cek ve yer k1tldığı takdirde 929 
doğumlular da okullara altnacak· 

tır . 
İspekterler her gün okulları 

gezmekte ve öğrenicilerin mek
tepsiz kalmamalan için ber türlü 
tedbirleri almakta ve keyfiyeti 
Kültür Direktörlüğüne bildirmek 

tedirler . 

Şarbayımız 

Yar1n Ankaraya 
gidecekler ---

Ayın 25 inde Ankarada top· 
!anacak olan ureylar kongresin
de bulunmak üzer~ şehrimiz Şar· 
bayı Turban Beriker , Ceyhaıı Şar 
bayı Selibeddin Sepici, Mersin 
Şarbayı Midhat ve Tarsuı Şarba 
yı Muvaffak yarıoki trenle Anka· 
raya gideceklerdir . 

ikinci at koşusu 
Hazırhklarına şimdiden 

başlanmışur -Sonbahar at koşularının ikin· 
cisi önümüzde 27 birinci teşdn 
pazar günü uat on dörtte ko§U 
yerinde yupılaçaktar . 

Bu koşuya geçen baft• yıpı· 
lan koıolarda giren at, çok kıy 
metli kısnk ve taylardan batkı 
Diyarbekir koşusuna giripte iyi 
sonuçlar alan ve Adana halkınca 
tanınan Gümüş, Alceylao ve Tu 
fan gibi atlar da iştirak edecek· 
lHdir , 

10 ikinci teşrin 935 de açıla· 
cak olan ehli hayvan sergisi ha
zırlıklarına da baytar dayrcsioce 
devam olunmaktadır . Bu yıl bu 
yıl bu sergiye d~ çok kıymetli 

hayvanlar girecektil' · 

Asri Sinema hakkında 
urayın bir kararı 

Şehrimizdeki sinemelar uray 
işyarları tarafından incelemeden 
geçirilmiş ve bunlar nasında As
ri sinemanın projöktör ziyasmın 
hafif ve seyircilerin gözlerini bo· 
zacalc derecede olduğu görülerek 
urayca tayin edilen bir pı ojöklö· 
rüo alınara" konulması uray en· 
cümP-nioce karar altrna ılınmış ve 
bunun yerine konulmasa için de 
sinema. sahibine bir ay mühlet 
verilmiştiı . 

Bir arabacı tren 
:altında kaldı 

Adı henüz :anlaşılmıyan bir 
yük arabacısını Osmaniye ile Ma
mure arasında tren hattı üzerin 
deo geçerken Osmaniyedeo gelen 
trenin altında kölarak arabasının 
pırçalanup hayvanlarının öldüğü 
ve kendisinin de ağır bir surette 
yıualaoarak tedavi edilmek üzere 
Osmaniye memleket baetaoesine 
yatırıldığı Osmaniye ilçehaylığın
dan ti bayhğa bildirilmi§tİr. 

Dünkü fırt.na 

düa öğledro sonra §thrimizde 
çıkan fırtına akş,ma kadar devam 
etmiş ve §~hri toz içinde bırak· 

mışhr. 

Nüfus sayımı 
Sütün yardda bugün 
sabahleyin başhyor 

Genel nüfus sayımı bugün 
aabehleyin saat sekizden itibaren 
başlanacaktır . Bunun için bütün 
yurddaşlarımızın evlerine gele
cek olan işyarlara kolayl ı k göste · 
r11rek bu işe yardım etmeleri ve 
hakikati söylemeleri lazımdır. Bu 

ouo dışında hareket edecek olanlar 
para ve hapis Cl'zasına çarpıla 

caklardır . Sayımın bittiği İlba · 
ym emrile canavar düdüğü ve 
davul çalmak sureti~le halka bil
dirilecektir . Yurddaşlar bu bil 
dirikdeo sonra evleriodeo çtkabi· 
ltceklerdir . 

---~--; bS~l•YıP ~h~ 
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tesırı e ı:ı 1111 ı(~. mesele Ulufllar so.sye el 011111 ıl 
ten soura İngilizlerin getı . e ıır~8 1 ~1 11 

logiltere ulusal bük11~f~ı~eriode ~ııı. 
olması acunun öblir ol e kt•dıC· al 
büyük ilgi ile karşılan~• 1 bir ~~ k 

Gerçekten barışçı sodsy~ b9'~1 r • 
• t•• t' 

1'üçük akalJiyet pırtisır:ı 
1 

bile' 
1
1 ıı 

hütüo İugi lızler bükU.ı:Pet e j ~~t 
d. r:~i1lt t ba 

ır. azlue l 
Bu durumu patrıler ~ 1 

ille 
· ı · jz; ''ııı . kısaca toptan görebı 11 · • ol•• ~ 

D" \ .. St çilılllf . 111r· DQ 
ort yı ooce jşçı r, 'b 

Ulusal bükômet liber•~ '~bsftık•'l ~i~ aş 
tilerinin ortaklığiyle o>U ıud 
lardan toplanmadır. ·dtffİ ~I c 

Mühafezakarların ".b .. 1911•'111 

ı tı " ir Stanley Balduvin Ulusa ulu~sl 
lidtri sör Con SaymeD ve ~b~dO' 

çilerin libcri M. RaOJr.es 
11

' _... ıb,ıı 

11alt tar. yıfı!J"'". ıı 
..*. Resmi muhalif 1931 ıe p•rll' 

Dün ııebrimizde furun , hak- · ,ıoe ifl-r ~ yenilen Lınbury nın '~k~ 
kal , sebze ve et halterinde hü· sidir. Sô' ~et· b 
yilk bir kalabalık göze çarpıyor· Bunun yananda bird~l JJibr~ ~ao 
du . Herke~ bugüakö yiyeceğini bert Samunelia mOstekl 'tı 
dünden temine çalışıyordu . Hal· partisi vardır. d• ~i~ ~~I~ 
kın ekmeksiz kalmı~as~ içi~ İl· Muhafazakarlar arasıP""110oU •ea 
baylık vo uray her turlü tertıba distanda yeni teıkilit " 0Jd0 ~~tı 
ll almış ve balkın ibtiyacana ye- dolayiıiyle Çorçilin ön B18

• 1111• ala 
ter derecede ekmek çıkııttığt gibi 1 ğu karşılaşmadan başka bir bil 
diğer esnafıo bir ihtıkara mey- j Jik yoktur. d. ,i· ,, 
d 1 · · · b ı ·· a h ijf 11 an vermeme erı ıçın un arı mu t t b ti biJbass ol•' ~ 

temadiycn kontrol ettirmiıtir . J e b. 
0

1 
8~~e b~r duruoıd• ~•' ytt 1 

Sc bze pazarında bazı esnafın fi. ~as~ ita ı~ rşı lt lyı 
8 

_ f-isbeşti'''" 1~~i 
yatlar üzerinde oyun oynadıkları cıgı kerenın d 

8
d .. uciiocesi ~· ~of l tt 

. vaşı arşısıa a ., si•' '41 
görülmüş ve bu gıbiler bıkdında N ded·ğı' gı·bi (ultJ .ıd' L IZ1flbln 1 d .,.. 11 
takibat yapılmışhr . yelesinin sıenel dirlik.) a 

Halk bütüo yiyfcek ve içecek k 1 k• d bl' . ar a oma la ır. 9 ihtiyaçlarını , alınan bu tedbırler A 
1 

b . 
0

br&JO ~· 
. . . d cun gene ırışı •. ~· 1 oelıcesıode kolaylıkla temın e e· b. . d b .. tü fogilıı bo 

b ·ı . t· ırı ar ınca u n . ~· ,. 
ı mış 1r • • • .1 b l rnaY• · ~ 

nelermın 81 a sız ~D • ittılı 
Kadro dünde gelmedi edinciye kadar - ılerı g 

lumdur · . sıt1~ 
hk okulların öğretmen kadeo

su dOn de Kültür Bakaolığ11ıdın 
İlbıyhğa gelm~miştir • 

Erkek Lisesi Fizzik 
öğretmenliği 

Şehrimiz E' kek Liıeei fizzik 
öğretmenliğine, Eskişehir Lisesi 
fizik öğretmeni Nışit atanmıı -
tır . 

Sıtma mücadelesine 
atanan doktorlar 
İstanbul üniversitesi Tıp :Fa

kültesi bu yıl çıkanlarından dok. 
tor Cafer ve Remzinin şehrimiz 

sıtma mücadelt'si do\ıtorluklarını 
atandıkları sağlık ve sosyal ba· 
kaolığındao İlbaylığa hiıdirımiş· 
tir . 

Tarsus Şarbayı 

Tarsuı Şarbayı Muvaffak , dün 
sabah şehrimiıe gelmiş ve akşam 
trenile Tususa dönmüştür . 

iznini birtirdi 

İlimiz idare heyeti üyelerinden 
Arif, izoioi bitirerek şehrimıze 
dönmüş ve ödevire ba~lamışttr. 

iki hırsızhk vakası 

Milli Mensucat Fabrikasına 
koza taşımakta olan arab~cı Ali 
adında birisi taşıdığı kozaları 

Fabrikaya teslim edip giderken 
fabrilunm İçinde bulunan altmı§ 

b-;ı kilo ağuhğındaki kortun 
külçesini alop giderken yakalatJ-
mı§hr. 

§ Milli Mensuc•t fabrikasına 
koza teşıyan arı.bacı Çekırgaoli 

köyünden Nuri adında ~birisi ko 
zaları bırakıp gideceği sırade oo· 
dört metre bez, bir Nikap ve bir 
kayışı çalıp gidergen yakalanmış· 
tır. 

Her )ki suçlu da haklannda 
tutulan ic.celeme kiatlarıyle bir 
!ilde cumhudyet g.enel savaman 
ITğını verilmlılerdir. 

Bu gidiıle İngilterenıO ,ı~•· 
• 1 • acil" I•' 

Avrupa ış erıne ve k•"'o 
sasana karı~mıyacağına . 

bile olmuştur. •fit ııı 1 

k. log1 <1 
Duğrusuda odur 1 ı• 

l b•rıt ~·' letioin asığları gene .,ı~ 

onu gerçeklemeğe çalış30,1 şı ııı' 
Sosyetesindedir. Silibb* 
navralarıoda değildir. . iıı ıl~ 
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ve işçi partilerinİ!l ( Y~ r JS ~ 
rultayı ) ndaki konu~cns t~r. , 
düşünceleri bnkitmek ıec jtel~ 

· ıya I~ 
Orada Baldvin ( Ita ·r ya~1 .ş 

giltere arasında ulusal b1
_..... ııo1)i· 

yoktur. Şimdiki fngiltere 5,·~''~ı~ 
Ul 1 r 50 •. ,[l' 

anloşınamozlığı us e d"~ı, 
nin ( kuvvetle sınırl:ırdtt 
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. · cte e' 
işte başka üyelerın )'~e 'ıı~ 
. l bU ~ 

lığı ıle korunacak r o~ rtJ sP 
1
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korumak içindir ki lngılt0 
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)O~, 
görmektedir. Tek başı'° 1~13ıı ı11 • 

yecek deailiz. Tecııvüz e 9i ~1 r ı::ı yete ·r 
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IJ ı1 
Yukarıd.ı adı geçeo 
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•1 o .. ı eı 

ve muhalıfler de bu so 1 
l \ 

lamaktadır . . ıecrl ~~ 
Mister Corç Lansburı ~ ~S 

birlere Jo ortak olm•Y808 
. 

barış severlerdendir. ıe i~ ~,J 
Hıristiyanhkta kuvv-5e~ .. sıs .1r d
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rü1mez?Jiyrrnlerden ır. bit~ er 

grippsin yönettiği bas~~ ) eıııı;a, 
Ja ( UluRlar Sosyete0.'
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yalizm ve kopitalizın ıle 11ııoJ ıı Jttl' ( c . 

Bununla berabıJr . te~lı 'lio' 
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reye karşı (2, 168.00 .. ,o~' 
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- Birinci sayfadan arian 

•ııd 
yıP ~hk •rrnayı tt>osik t"dec~ğiz gibi memleketin iJk nufus tahriri 
k· iıı e~f: tesis edeceğiz . Şe- yapılmıştır. 
oll tkiİ 0~1erin oöfuz vaziyeti O za!l'anden itibaren memle-
a 1,1 e bılnıeden i 81betli led ketimizio nufusunua 14 milyon 
e ~Qı.~ayız . civauuda olduğunu biliyoruz. 

tat 1 •ıbbati muhafaza içio Nufusun sınıfları:hakkıoda da az 

•e knı;k ihtiyac.-mdayız . Do· çok bir fikir sahibiyiz. 
t b'· ardır . ölüm ne ka· Lakin bu ilk tecrübe zaıure-
' llb 

8
, ti ll d· assa çocuk vefiyatınm ten bir dereceye kadar noksan ve 

1 e ır .. J •• 
ek~r . o umün artmasına ve iptidaiydi. 

fı" ~ banı~ııde nıüessir olan en N ıte kim istatistik genel direk· 

ılııı,k~~ı~as.talıklardır ; buo törlüğünüo yaptığı bazı sondajlar 
,_ -qı~ İınk"ın ısabetli tedbirler tahrirde gizli kalmış bir çok giz· 

r· ~0110 • anı olamaz · lemeler bulunduğunu göstermiş· 
arl 'ba§:•k ~eaelelerde nüfus tir. 

-1~dar~ .g~~r1 :. Nüfusun mut- Bundan başka tahririn tam 
tnc ' oy \l • ame-le sao olduğunu kabul etsek bile bunu 
. Car Ve s • •• k 
'•tib aıreye gore ta - beş oo senede bir yeoilcştirmek 

b'uf" saf • tedavül vasıt<\la - t ··t·· d" d b usa ıu un ünya a ka ul f'dilmhı 
tlİSb f b"l' L • ' lf fe

1111 9 
• ' 1 1 ınmel(s· zın olan bir esastır. Bunsuz istatisti. 

ı ltdb· azıyetleri düzeltecek ğin doğruluğuoa inanamayız. 
~, lr alamaz • 
•rıııın Nihayet iJk, istatistik hali tes · 

rti· ıı, ,,
0 

ızı ıslab etmek , vari· 
\fı, .. • ğaltnıak , olmazsa bile bit etmiş olsa bile bize nufus ha 
~- •ınız reketlerinin üzerine temamiyle 
'lllkeıı f 1 azalmak istiyoruz. 
haQ .' ler irat kayqaklarıoa dayanabileceği bir ana defter ve· 

Rı rememiştir. 
~•tı 

8 
sınıflara mensuplar; Şimdi böyle, ileride harektle-

·1 İle ernıayesile ' ne kıda ri de takibe yarayacak bir defter 
~I~ k ne kada11 her ikisinin eJde ıe tmek istiyeruz 

IO 'e•k ~~anır ' vetgiye tabi Bu tahrirden sonra nufm~ ida· 
ft 1t rıe lr OJaddenin istihlik rr Ieri de ıslah ~dilecek nufus ha· 

01ac,k olabilir ı masarifte reketlcr1ni daba esaslı bir suret 
~· thilrı:ı k ~er hangi bir fckir le takip etmek imkanı hasıl ola· 
s' 'üf111 ~· ıçin her şeyden ev- caktır. 

1
, ?t l!iı~kdar ve &ıoıfluıoı Sözün kısası, uufusun humalı 

~ ;f 1ıiy,l ~ v-ardır · vasıflarını bilmeğe çalışmak dina-
,1 l~tin· boyle olunca nüfus mik ileriye doğru gitmeğe karar 

l,,. ı'n ehemmiyeti meyda- vermiş bir sosyete için ilk öde ,. .. lk .. 
ıh Ol 0 nce nüfus adedi vidir. 
1t~eı~''." bilmeliyiz ve son Cum_:uriyet bu mese-leyi esası. 

bi' Ut~· erıni takip etmeliyiz surette halletmeğe azmetmiştir. 
,~·I f llebilı' '- Bu · · l k · b ·· tı' k''İYle r t.ti, istatietik de- nnn ıçm mem e etın u-
1 ., 

1 
başlamıştır. tün teşkilat ve kuvvetlerinin bir 

biı~deo evvel oufıısun mik- !eşmesine ihtiyaç vardır. 
,P~ :~''kek gerektir . .takat 19 Bu işin muvaffakiyeti busu ~ 
if'' Qlı 

11 
•dar hiç bir yerde sağ- Bunda bütün vatandaşlar elel~ ver· 

01
,, ~''•r Uf us o kadar dağımktı meğe mecburdur. 

,~i, ;n lllikdarını gereğile Vatan çocuklarıuı bu gaye için 
l ;ıe~ :klu da olamıyordu. aktif ve paıM diye ayıı mak la 
~ 'b~ie·vlet istatistik tt'şki- zımdır. Aktif unsur sayımı fılen 

. . il ~~'~lllı tı bıtşuacak . bir sevi- yaymağa memurolanlardır. 
~ı ~"" l~ olnıaktan çok uzaktı. Nufus mikdarıoı isabetli ve 

t ~~ rıcu asırda nufus şe· kahil olduğu kadar hatadan 
1'l birtU •kmağa v ! ekono - ari olarak bulabilmek için bunu 
~,~i Yol almağa başladığı 24 saat gibi kısa bir müddet için· 

Y~t daha ziyade önem de yepmık ve bunuo için de bu 
~-k~ işe yarayacak bütün l:.ilgili adam · 
~tığ~ hu asır içtiaıai dertle- !ardan istifade etmek lazımdır. 
tttı ~ 8hdır. Hepimiz istatistik direktöJüğü-
L ~ln b" ııer devasını bulmak nün ıze vçreceği hizmeti kabu · 

'-ı b~?deo evvel nufusua le mecburuz. Yalnız kabul değil, 
'd~ 2~ ıntıc lazımdır. memlekdin refaha yükselmesine 
~lll( b tıci asra kadar İm- hadım olacak bir vatan işi yaptı -
1bile Unu kendisi için bir ğımızı düşüoerek onu azami hüs · 

~'Pttı 81~~oıamış, saysa bile nü niyet ve fedakarlıkhı vapmaya 
lrııı.._ al.\. 1Lt'd k d çalışmalıyız. 
i•'"Ql' " ı arını en isio 
4 1tti y 1 Emek S!hibinin kalbinden 
•r~ • · a otz Abdülha · 

~ ı,b:~ll~o son senelerinde doğan hüsnü niyet ve fedakarlık 
~ı· ltı 11 b . işin feyzini ve vericnioi bir kat 
lh ç 1 e eozıyen bir şey daha arttmr. 
18)iı.ı~ •tılrnı;, ise de,. bu da 

\ "ili; ş b Pasif unsura yüklenen vazife' 
\ ~U ~ irlere inhisar et· nisbeten çok basittir. 

4~~iı~tffaldyetli bir netice GayP, sadece nufusumuzun 
~,. t, 
\ 1~'te . mikdarıoı ve vasıflarını bilmek1ir, 

Vtrd?~~ huna ~hemmi- Bundan dolayı hiç kimseye 
t asa .•gı. yoktu, çünkü bir mükelldiyet tahmil edilecek 
~,.. Yışçı - o da bir de-k ~•t l . değildir ; h erkesin bütün samimi· 

~k erıd·-: >ır devletti . Eko - yetle vatanı yüks eltecek bir vazife 
, lll,b

11110
e ayırdığı vazife- ifa ettiği kanaatiyle kendisini ve 

1~i 'ld duttu, halk kendi t' llre keoılisine bağlı olanları nufus 
., t ~ •ııe t edecekti. Devle· kütüğüne geçi rmesi lazımdır. 
1' 111 )"ı ertttüp eden vazife V t l d b ki t~'' "~:ıt.hı. a ansever er eo e eneo va-

,ııf "'" zife burıdao ibarettir. g ~Ilı lıe i 
1
,et v, lltlıık nanımız bu değil . 

ıJl1 ~.or · ttı'tot halkçı ve devletçi 
JI ~tt f eketio en kı sa za -

•a" ~ '~l 
t J ı1 1 ~ \' ' r~fah ve saadete 
ıf.~i~ lı~··ı'ıifc-sioi üzerine al-
11t0iO i~ ;. etçilik rasyonel bir 

.. e~) b 'Yasa d w· ı ~l' ş emektir. Bunun 
211.,~, ~~-'ek '~den evve 1 nufusuo 

1lttıi" tt~oi ve soo vaziyet
i t ıC lht• 
~1 IJPta ıyaç vardır . Da 
~tıı,t b tı gereği ile bilmi · 
H Urıun ·· . w ~f ııtur uzerıne eaglam 
~,\ı 111 1l:ıaz · 
~ tı b . . 
~ llı11., 1 ~k u ıstıkşaf bar eke ti 
8UQrtı daha 1927 sene 

'§, hepimizin Lildiği 

Çirkef sularını 
dökmek yasak 

Evlerinin önlerine Üzerleri ka 

p!ılı kuyular yapdırmayıpta bu su· 
ları sokağa serpenler b"kkıoda 

Uray zabıtasınca para cezasiyle et· 
zalandıı ılmaktsdır. 

Tavuk ve horuzlarını da dışa 
rıya bırakanlardan yine para ce · 
zası ehomaktadır. 

1 
Not: Bu vr cizelerin altına 1 

(ulusal ekonomik ve artl ı r ma ku · 

ı rumu) yazılacaktır. 1 

- -

· ( Türk Sözii ) 

Alman yada 
Türk yumurtaları. 
Almanya yumurta piyasasında 

bir heftı\ önc,.sine kar§i değişiklik 
olmamıştır .. 

Öte taraftan istihlAkiode bir 
derec·e gerildiği bildiriliyor. 

Bıınunls beraber ihtiyacı ka
patabilmek için oldukça önemli · 
mıkdarda yabancı yumurta celb
olunmuştur. 

Almanyaya çivar ve seyıhr yu 
murta ihracatı ülkelerinde : piya
sanın saglam buJunduğu ve çünkü 
istihsalattn oralarda da düştüğü 
haber veriliyor. 

Şöyle ki , ihraç edilebilecek 
mıltdarJa110 artık pek çok olma 
dığı yazılıyor . 

Bu itibarla Almarıya ya dişar
dan fazlaca teklif yapılacağı bek

lenmiyor. 
Türk ~yumurtaları durumuna 

gelince, Almanya ya gönderilen 
mallarımızın Bulgar sınırında ba
zı gü.;lülere maruz kalması bura· 
ca dahaklı bir teessüp!e karşılan· 
mıştır. 

Esasen bir haylı güçlükler i
çinde bulunan yumurta ticareti · 
mizin hu beklenmedik sıkmtıdan 
bir an öocc kurtarı iması herkesçe 
temenni oluomaktHdır. 

Bunun gibi, tacirlerimizin Al· 
manya ya son satışlarından pek 
memnun kalmadıkları baberı de 
buraca layik olduğu ehemmiyel!e
ka ı şılanmıştır. 

Bu hoşnutsuzluğun bilhassa 
satışların yalnış _Alman Yumurta 
dairesioe yapılması mecburiyetio
dtn ileri g .. ldiği bildiriliyo r. 

İşte bu nokta göz önüne alına
rak başka ve daha elverişli bir şe. 

kil bıılunması için · Almao yumur · 

ta dairesiyle derhal tam sse ge· 
çilmiş ve Almanya ya yumurta 
ihıacatımıza eskisi gibi hususi ta 
cir lrrioda bi karıştm) mı;. si imkan
ları ar sştırılmtır. 

Daire il" henü.t son bir kıuar 
veriJmemişs~ de bizim dil"k ve 
menfaatlmıza uyguo bir netice a 
Jacağımızı kuvvf'tle umut etmek
teyiz. 

Almaııya ya yumurta ihracatı 
kon tivgt!n timiz, Eylül de olduğu 

gibi, Biri a cit~şrio 1935 ayı için 
de 3,500 kental tutma ktadır. 

Biraz daba kootiog e- ot t ~ mini 
i çin alakadar Alman makamları 

ile aramızda gö r üşmeler devam 

ed.lmektedir Bu hususta dahi ce · 
ticed"o umudlu bulunuyoruz. 

-Almwıyada Tiirk ticaret odası bülteni-

Konyada 
Buğday arpa piyasası 

Ova köylerimizJ.en bors amıza 

arpa ve b:ığJ1y g· ·l ıne kt~ devam 
etmektedir . 

Arpa iirünü bir oz gelın ~kte ol· 
<luğundan kilosu dört kuruş y irmi 
pı:ıra olarak muamele görmekte
dir . Beyaz buğılay azami 6,34 
e eg:ıri 5 vasati 6, 12 den , sert 
buğday 6,374 azami, 5,25 asgari 
5,87 vasoti ÜZil tİne muame l ı3 gör
mekteJir . -EKEKON-

Suphi B&rekat man 
dalar kornisyonunda 
Mandalar komisyo r.uanda Su 

riye işle r i görüşülü r ken Mösyö 
Rabır Suphi Bere ldittao ~ l ıuan 

27 Şubat 935 Tarihli mektup· 

ları m"zubalıis tda ek Mt c 
lis R isioio baz ı m t'. kltı pl .:; ı rnda 
pek mutı ddane hareket t lliği 

Lu m ı:- ktubuoda ise ( bakilnt\ 
gi zlemek iç i11 bazi thirı le riu 
paya Lazi işt.~ t meml oe lı ~tte rıe 

t.cesi vahim h a di s e l e ıe s \: bep 
olac ldır . ) Ş e k i ind e lı' bd . J a ıniz 

if.ı c.l t'. d e bnluuduğunu söyledi 
ec: vab olarak MöJyö Ouge bu
nu y fı z.&nıo ne <lüşündügünü bil · 
miyorum de m;ş dir . 

Londrada diplomatik 
durum çok gergin 

- Birinci sayfadan artan -

zaheretten imtina etmesi ortaya 
bir Fraosız - logiliz münasebeti 

meselesi çıkarmaktadır . 
İngHiz bükiim< ti Mussolinioiu 

barışı müzıtkere etmek istediğini 
öğrenmek arzusundadır . 

Bundan başka Mussolitıi bunu 
redettiği takdirde Fraosaı.ın duru· 
mu ne oJacsğını öğrenmek isli· 
yor . 

Lav•lın ilk cevaplan uluslar 
sosyetesı dostfarıoa cesaret vere
cek mahiyette değildir . 

Diğer taraftan Lavalın İogil 
teteyi İngiliz filosunun biç bir hal 

de İtafyaye kat şı şap denız in i n veya 
Süveyş kaoalıorn ablukası içio tah 
şit edilmiş olmadığını b eyana da 
vet ettiği biıdi , ilınek ted ir . 

Lava'; herhangi bir d en iz yar 
dıını bakkll~da logilt "ı ey e yapı 
lacak vadi ltalya bükOmeti tara
fından bir tahrik hareketi şeklin
de telakki edil e ceği ınutal•asıo 
dadır . 

İngıltere bu fırsattan istifade 
ederek haleo Lokarno andlaşma
sı mukadderatınıo mevzubahs 
ofa bilece~ioi hatırlı tma ktedır. 

Fr Jnsa taabbüdlerine ıi cı yet 

etm~kten . imtina eitiği takdirde 
logiltere ~bu mıolıkavi emniyet 
pakt ı uı ne surttle trfsir edeceği 
mes< lraioi tedldk edecektir . 

Londıa : 18 (A.A) - Cenev 
red~n De> li Telgraf gr zet rsine 
bildiriliyor . 

Telif vs tanzim komitesi gizli 

bir <.elsesiade L·onsey Vt• Asemu 1 

le cclseleı ioe aid raporlsrına Ame ! 
r ika , Japonya , Britanya ve Alman 1 

yaya tebl rğ edilmesine karar ver· 
miştir . 

K .. za finansal ve ekonomik 
z~cri leclhirl .. rlc silahlar;ma 
hakkmdaki karsılaı da memleket
lere bildiıiltcek ve bu meseleler 

hakkındaki mutalaaları istenecek· 
tir . 

Bu devlerden İtalya ile şimdi 
ki tecim bacimleriui muhdfaza 
ederek Z t> Cıi l edbirletden hasıl o . 
lacak boşluğa doldurmak için bu 
tecimi artt ı rmamal a rı rica ed ile 
cektir . 

Puis : 18 (A.A) - Anadolu 
ajansıoacı ö2.el aytarı bildıriyor : 

Son günlerde İngiliz-Fran 
sız müaasebatt ciddi bir s1fhaya 
girmektedir. 

Fina nsal Ta} mis gezetrsi La
valın yerin e siyasal çoğunluğa 
d11ya •ıan birinin iş başına getiril
m esi zanmnı uyandırmıştır. 

Frunsız i ş lrrine yabancı müda· 
balesi sayılan bu nr şriyata şiddet
le ka ı şılık verilt!C< ktir . 

Pa ıis : 18 (AA) - Anadolu 
ajanşının özel ıı ytarı bildiriyor : 

Dış Bakanımız Te,fık Rüştü 
Aras , Par :s Büyük Elçimiz Suad 
ile biılı kte düo Lival i)e göıüş
tüktt n sonra alişem c~nevreye 
dönmüştür . 

Şehrimizin giret 
ve çıkıtı 

'~irine sayfadan arlan 

ği ı f'n mal mikdati 145,072 lira 
değe ı inde idi. · 

Çı fr at mil<darı : 
632771 lira d"ğrrıtıde 1532505 

kilo p .ıcuuk , 20640 lira değerrn . 
d e- 987563 kilo çiğit , 47031 lira 
dtğeriode 167978 çiğit yağı t 

2587 lira değeıiude 87092 
kiıo arpa , 19613 l ira de 
ğeriode 510760 kilo buğday , 

3624 lira değerinde 121821 kilo 
yu laf ' 38956 Iira deaerinde 432 -o 
948 kilo uıı , 4642 lira değerin . 
J e -13l80 kilo susam , 131911 li 
ra değeriude 1114719 kilo iplik, 
101059 lira değerinde 87422_ki· 

Sayfa: ~ 

Asri SJnemada 
19 Teşrini evvel cumartesi günü akşamından itibaren 

Alfret günvald-ORlahme rbde ve 

Merich Foldesin 

Macar operetinden iktibasen vücu<la getirdikleri 

.. 
lvan petroviç - Gretetheimer 

gibi iki büyük artistin oynadığı 

Almanca büyük operet 

( Villtorya Hisarı ) 
ilavetP-n: Patejurnal 

6003 

Sevilen büyük bir artist 

( Magda Scbaelder) 
G ı.m~:lik, güz ... llik, n ... şo saç·an fılmlerinin en o·üzelı o 

sazan banyoda 
Adlı eserin<le herkesin tnk.dirini kaz ınucak vo keıı · li ~ ini halkımıza bir 

defa daha sı,vdirmiş olacakt ı r . Bu akşamJnn itibaren, 

Yazlık sinemada 

Pek yakı11da: 
En ~·ok sevilen iki artist Anı.ı B ~ lla ve Güı-tav Hrö hlı ch , 

(Ola doğarken) 
isimli fevkalade filmde görüneceklerdir 

59.85 

Alsaray sinemasında 
22 Birinci Teşrin salı günü akşamı 

Mlnir Nureddin ve 

T anburi Refik, Fahire Refik ve 

A rtciki istirakile 
' 

Yalnız bir defaya mahsus 
6008 

lo bez, 1616i lira tltğerin<le ,---------·-----, 
35590 kilo yün , 4685 lira de · y dd 1 
ğerin~e 1217 kilo bağırsak lii Ur 8Ş • 
1023713 lira değerinde <115~685 
kilo mal çıkmıştır . 

Bnndan esa s lı girnt tışında 
kalan ufak gireıin tutarı olan 

11679 lira drğeriud~ 122171 kilo 
mikdarındaki çıkat lUlarını da 
çıkarmış olursak 1035392 lira de· 
ğel'iode 4274856 lıralık mal çık.- ı 
mıştır. 

Geçen eyliil 934 ayında ise 

~ı: lııimizdeo ufak idhalat tutaııda 

Baakoda birikdirme hc!Sabı 
ola:ıayan yurddaş , Arslulusal ta 
suruf giioünü ?en dP, btr tasar-

ı ruf lı esab " le çık. 1 

bulutıchığu halde 1160450 lira de
ğeri mle mal çikmaştır . 

Buna göre geçen eyliil ayı i 
çinde şehrimize 694')50 liı a de 

ğerir.de bir f ızlalık vardtf, 



~ayla 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve 'f'~i:A 

CİNSİ 
Kilo Fiyatı 

En En çol 
Satılan Mikdar 

az 
K. s. K. s. KUo 

Kapım alı paoıuk 
Piyasa parlaj!ı .. 35,50 36 
Piyasa temizi .. -
lane 1 34 40 
iane il 34 37 
Ekspre~ 40 41 
Klevlaot 42 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

Ç l G l T 
Ekspres 

~ iane 2,75 
lerli "lemlik,, 

"Tob uroluk., • .. -
HUBUBAT 

Buj!day Kıbrıs 5 
.. Yerli 4,87,5 5 .. Mentane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delici' 
Kut yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 1 11 1 -- UN - Salih 750 - 675 ... 

" ·- .c ... 
.o .. -Dilz kırma ~ 

-" .~ 
::ı- Simit 
ö" 

.. 
Q~ 

- .. ..-Cumhuriyet 775 - .. 675 
N::t 
..... <> Düz krıma ,, 

Alfa .. 
Liverpııl Telgrafları Kambiyo ve Para 

19 / 10 / 1935 İŞ Bankasından alınmıtıır. 

Mn'im l 1ene 

Hazır 
1 

6 40 Liret ı /E 
1 inci K. V ııdeli 6 19 Ranmark 9 75 

1 Frank"Fransız., 
2 inci K. V addi 6 06 Sterlin "Inııiliz. 618 75 
Hint hazır 5 52 Dolar "Amerikan., 79 45 
Nev~ork 10 89 Frank "Javiçre,, 

kiralık ev 

Ourmuşfukı ınakallesiode Dr.Süleyman Sırrı Beyin evinio karşısın-

daki iki kat üzerine No: 82 ev kiralıktır.İstekliler i n Lüks Bakkaliyesine 

uğramaları . 5946 8_ 15 

Şehrimizin dünkü manzarası 

-Birinci sayfadan arlan -

lıcan pazarlığı yapan bir hizmet - Yahu nen var? hastamı· 
çi kız gördüm; o ı.la fiatın çoklu· sın? 
ğunu ileri sürerek: Düşüocesioio derinliğioe ba· 

- Bugün beni kandırmak mı kın ki hem r o karşılığım vermedi; 

istiyorsun? Dün bunua yorısı fia- 1 
ntıden ~oora : 

tın almıştım. - Yaıın lokanta kapalı kala-

- Yarın sayım var. Buraya 
Ç•k da onn düşünüyorum . De 

kimse gelmiyecek. Yarının mas · mek sayım günü bir günlük ka· 

rafını bugünden görenler var. Biz zınç yok olacak . 

de yarınki k zancımızı bugün Para düşkünü olan bu ada· 

den alıyoı uz. mıo yanından ayrıldım ve kraat 
Zavallı kız, almakla, almamak hanelerden birisine girdim . 

arasında düşünceye dalmıştı. Aca- Patron masası batında düşün-

ba ıöylenilea fi atla r lınsa, evden celi görünüyordu . 

birşey derler miydi? ! - Buna da: 

Her türlü sebze satanın yan Nen var? 

larrndan g•çlim. Duyduklarım, Dedim , omuzunu silkti : 

yukarıda yazdıklarımdan çok - Yarın kapılıyız da .. 

farklı değildi. Oradan ayrıldım . Dedi. 

Fırınların öııüude top lanan balkın Düşündüm , sebzeci 
' 

yarın 

uasına karıştım Ekmekçide bu· ( bııgüıı ) sayım olduğnndan fiat 

glin bir, gözeçrklrk gördüm Ça 
1 

!arı artıı ıyor , fnruncu bol ve fa 

buk ekmek veriyor, para bozu. kat hamur ekmek çıkaurak sa· 
yordu. yımdan faydalanıyor . 

Biriai ekmekçiye seslendi: Lokantacı , kahveci , eczacı , 

- Y•hu, bu hamuru bana 
Pazar günleri açık olanlBrın yüz· 

ne diye veriyorsun? lerinde bir ekşilik göze çarp ı yor. 

- Canın iste re •L Yarın bu-
Bunlar ıaıadalar . 

nu da bıılamuzsıol 
Fıyatını artırarak malını sa-

Adamcağız 
tın sebzeciden . ekmeğini bamı;r 

elindeki hamur 
ekmeğe bakıyor, lıihıvle çekerek 

çıkaran. furuncudan , büyük yurt 
menfa.ti karşısıada kendi şahsi 

oradan uzaklaşmak mtcburiye . menf•atini düşünmeğe bakan lo· 
tinde kalıyordu . 

Ben de dikkat ettim , çıkan 
kantacıdan , kahveci ve eczacıdan 
ntkım sıyrıldı . 

ekmeklerin çoğu hamurda . Bunu Basım evine gelıp bu satır 
midesine indirenler kim bilir kaç ları yazaı ken kaf•mın içinde yol · 
gün acılar içinde kıvranıp dura- nız şu düşünce hakimdi : 
cak . Ulus menfaati karşısında ken-

Oradan ayrıldım . Lolıaı.ta- di şahsi menfaatlerini daha üstün 
!ardan birine uğrrdım , mae .. ı görenlere yazıklar ulsun 1 
ba§ıdda oturan lokantacı biraz Ben düşüncede yalnız olmadı-
ederli gibi görüoüyordn . Dert ğımı zannediyorum . 
rta ı ' k i le 

k 
o ğ o .ma ş dim •e sordum, 

** 

1 

1 
1 

( Tflrk 81)zft ) 

Gayri menkul malların 
açık arttırma ilanı 

Adana 2 inci icra memurluğun· 
dan : 

Dosya No 375 
Açık artırma ile paraya çevri

lecek gayıi menkulün ne olduğu: 
No: 56 
Tarih: Temmuz 929 
Cinsi: Müteaddit meyve ağaç

larını havi ve derunun la 3 tah
tani bir fevkani odalı ev ve bir 
çardak, su motoru havuz kuyuyu 
şamil maa zemin bahçenin temamı 
1 müstamel molör tabmineo 600 
nnr 120 portakal ve turunç ve sair 
meyve ağaçlarını hııvi bahçe. 

Mevkii : Beylik damı 
Döoümü: 67-ev. 3 - bil'lle-

saha 670 
Hududu : Doğusu Habip tar

lası batısı ÜmrLÜ Gülsüm ve Had
ra iken Salim tarlası, Poyrazı Ha
tica, Selim iken lbrahim ve birader· 
leri Salim ve halen Şükrü oğlu Sa
lıh o. Yusuf , Necm•ttio Hamit ve 
Selim oğlu Selim kıblesi tarik ve 
ı\hmet Cevdet ile mahdut. 

Takdir olunun kıymet : Beher 
dönümü TL. : 40, - kırk li•adır. 

Art•rmaoın yopılacoğı yer,gün,saat: 
25-1 1-- 935 pazartesi saat 1 O - 12 

h 

1- işbu gayri menkulün ortıt
ma şartnamesi 25- 10-935 teri 
inden itibaren 375 numara ile Ado· 
na 2 icra dairesinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi 
için açıktır . İlılnda yazılı olanlar
dan fozln malumat almak istiy•n 
ler, işbu şartnameye ve 375,Josya 
numarasile memuriyetimize müra
caat etmelidir . 

2- Artırmıya iştirllk için yu
karıda yozılı kıyme tin % 7,5 nis
betiode poy nkçasile ve ya milli 
bir bankanın teminat mektubıı tev
di edilecektir . ( 124 ) 

1 

ı 

1 

3 - ipotek so hibl alacaklılarla 
diğer alAkadarlarıo ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menlı:ul üze
rindeki boklarını hususile faiz ve 
maırala dair olan iddialarını i~bu 
lAn torihiaden itibareo 20 gün 
çinde evrakı müsb!telerile birlıkte 
memuriyetimize b:ldirmeleri icap 
edtır. Aksi halde hakları tapıı si
cilile sabit olmadıkça satış bede · 
ioin paylnşrnasındon hor•ç kolır

1 or . 

1 

4- Gösterilen günde ertırmıya 
§tirllk edenler artırma şutn ·ımo

sini o~ umuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunları te"Dameo kabul 
etmiş od ve itıba r olunurlar. 

t 
t 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç deta bağrıld ktan soora 
en çok artırdna ıhale edilir.Aocak 
artırma bedeli muhammen kıyme
in yüzde 75 şini bulmaz veya sa
ış istiyenirı alacağına rüçhani olan 
dığer alacaklılar bulunup tıı bedel 
bunların o gayri maakul ile temin 
e dilmiş alacaklarıaın mecmuundan 
azlnya çıkmazsa en çok artıranın 

aahhüdü baki kllmak üzere ar · 
rma 15 gün daha temd•t ve 15 ci 

r 
t 
t ı 

5 - 12 - 935 pazartesi günü 
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Kültür direktörlüğün
den: 

Adana ilk okulları için iki tipt~ 
yetmiş beşerden yüz ~ili tane 
( 1050) lira muhamm>n bedelli sı
ralar pazarlık surelile yaptırılacak 
tır . isteklilerin şeraiti anlamak 
üzere kültür direktörlüğüne baş. 

vurmaları . 6004 19-21 

Adana 3 üncü icra me
murluğundan : 

20 birinci teırlıı ~ 

-,--~ R KiVE: 

tlRLAT . 
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vilayet daimi encümeninden: 
Huıui Muhasebe , Maarif, Sıh

hiye dairelerince 3435 lira mu· 
hammPn bedelli evrakı metbuı ıı 

Hususi Muhasebe müdürlüğündeki 
nümuneye göre yaptırılmak ütere 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

istekli olanların r.ümuneleri gör
mek ü:ı: ere Hususi Muhasebe mü· 
düdüğüne müracaat etmeleri ve 
ihale günü olan Birinci Teşrin ayı 
nın 22 inci salı günü de muham
men kıymet üzerinden yüzde yedi 
buçuk teminat ııkçalerı veya mu
teber banka mektubu ile saat 9 
buçuktu Daimi Encümende hazır 

bulunmaları bildirilir. 5962 

9-13- 17-20 

vilayet daimi encümeninden : 
500 lira muhammen beJelle 

Vilayet daimi encümenin~-~ 
~11 ı 

Nacaran mahallesinde .~ 
n" çarşısında, Niğdehanı Y8 

0 
susi idarenin malı buıuos ılıl 

rrs \' 
metro murabbaını (3) 1

• (1 
rıış muhammen kıymetlı P 

murnbbaı dükkAn ars
901 

1 

yeti peşin para ve ııc•" 1,ı 
suretıle satılığa çıkarılfll 1 ı gl 

· bUI 
ıekli olanlurm % yed• ,ıı 
nkcalnrile 22-10-935 

6
,1 . • e.. ı 

sant 10-30 ılu claıııı• ıJ 
müracaatları. 5955 8..,.. 

U' Seyhan defterdarıııın~8 '.ı 
. Je 

Döşeme mahallesıo 
1 

bıı 

Ali nğnnın terkettiğ! Y~eP ~J 
lingiryan Karobtt şırıı 0 A~'· 
deryan cenııben Knre 'I. 
çevrıli 1520 arşın bobÇ~-ıu.' 
- . d Jol 

Roııı 
gör 
tbr; 
lıoı 

1 
1 

ç 

yni saatla yapılacak a ı tır -
mada be ı l e li satış istiyenin alaca
~ına rüçhani olan diğer olacaklı

arın o gayr~ menkul ile temin ediL 
niş alacakları mecmuuodan fazlaya 
ıkmok 2280 No.lu kanuna göre 

Mürtis pamuk ve nı;bati yağ

lar sanayii Türk Anooim şirktıtine 
ait Belçikalılar fabrikasında mev
cut beber kilosu iki kuruş değe. 
rinde hurda demirlerin 23 - 10-
935 çarşamba güoü saat 15 deo 
16 ya kadar 1 iuci artırması ya
pılacağından alıcı olanların muay
yeo gün ve ııaattn mezkur Cubrİ· 

katla hazır bulunacak olan me-
muro müracaat etmeleri il11n olu · 
nur. 6007 

521 model ve nltı silindirli f.yat 
mar kn Vilılye t hizmet otomobili 
ile 100 lira muhammen bedelli ve 

Jstiklıll mahallesırı e su ~ 
batısı tarikiam poyraı•f'eı~/. ~ 
lesi kunduracı Bedros .0 

1 

tahtani iki o lalı han°~
1

d 1~ 
yeti 2-- 10-935 tarilı 1 Je l 

k 
ş 

1 

e 

1 

muamele olunur ve muhammen kı'raJık o ltı s ilindirli Mersedes kamyon pe-
ıymet i n yüzde 75 İDİ bulmak ev şin paru ve açık artır •na suretıl ·1 
ur tile , en çok n r t ı r a n a llükilmet konağı yanında avu- satlığa çıkar ı lmışt ı r. 
hald edil ir . Böyle bir bt:del elde kat llüsoünüo oturmakta olduğu istekli olanların % yedi huçuk 
dilmr zse ilıalo yapılmaz . evimi kiraya vereceğim. istiyenln pey akçolorile 5 - 11 - 935 salı 

6 Gayri menkul kendisine C. H. P. Seyhan ilyönkurul kale · günü saat 10/30 do d ı imi eocü-
hale olunan kimse derhal veya minde idero Amiri Hüsnü Yurtçuya men•; otomobil ve kamyonu gör . 

v 

ren on \.ıeq gün müddei 
1
11 • ·n 

cıkarılın ı şt.r. T.lipler'ıe ~I 
935 "üniı saat 011 beŞ 9ı 

o - ııcB 
tış kom isyonuna ınur 1 leıi ıl11n olunur. 5951./JJ ~ 

9-13-1 

m 

erilen mühlet içinde pıırayı vel' :uğramaları. 6001 1-3 mek istiyenlerin de her gün hu-

ezse ihale kararı feaholunaruk susi muhasebe müdürlüğüne mü- f 
endisioden evvel en yüksek tek- rıca hükme hacet kalmaksızın me- racaatları . 5988 Parafll' ~ k 

lı 

d 
o 
h 
ÇI 

li 
ç 

fto buluoon kimse arzetmi~ ol· muriyetimizce alıcıdan lahs·I olu 16 - 20-24-28 1 9 ve, 
uğu bedelle nlmağa razı olursa nur. Madde ( 133) Boş yere h:ırcarJl. ııı' 
na, razı olmaz, veya bulunmozsa Gayrimenkul Yukarıda göste· r-----------, cıyacaksan yerlı 
emen 15 gün müddetle nrtırmıya rilen 25-11-935 tarihiııde Ada. Y dd f 1 
karılıp en çok artırana ihale cdi na 2 inci icra memurluğu odasıodıı ur aş • ıııJJ 

r. İki ihale arasındaki fark ve ge· işbu i!Ao ve gösterilen artırma Bankada bir tasarrnf hesabı Umumi ntşriy•t 
en günler İ.çin yüzde beşten h ·• sapj şıı.rtnamesi daiıesinde satılacağı olmıyaoın yarını karanlıktır. ı 111. Batışı 

olunacak foız n dığer zararlar ay- illin olunur . 6006 • Adana Türk sözıi 


