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Orıaltı Buçuk Milyonuz ! 

~ Qfifus sayımının ilk resmi neti- 1 
Ces; dün radyo ile bildirildi ! 
' 

,:~it~ nüfusu 8 yılda 68'579 kişi artmıs. 
•ı., .1k &'•nel direktörlüg" ü Adana kazasının bütün nüfusu 

,rıQd ' 
'•ıı e Yapılan son genel 130,213. 
ile ~ıo~Q ilk sonucunu dün Saimbeyli merkez, nahiye ve 

1ık 11111 11 dırmiştir. Zabtettiği - köyl'lri: 19,990, 
lıkiy •r fUdur: Feke merktz nahiye ve köyle-
l13,~~e. 7,974.925 i erkek ri: 12,074, 

N ıı kadın olmak üzere Karaisalı .Merkez nahiye ve 
,767 uf~ıuınuzun sayısı köyleri: 42,462 , 

~lak dır. Kozan Merkez, nahiye ve köy 
't. S •ııı, ilk alırıan resmi ne lcri: 34,189. 

b· ~Y 1mda unutulanlar la Kadır li Merkez, nMbiye ve 
ır • d k- · 7 'lıc • ı aba kabarması im- oylerı: 2 ,985 
•ırıoa göre, bugün nufu. Osmaniye M · r kez, nahiye ve 

iti ~~•bat rabıt onaltı buçuk köyleri: 23,027. 
~ arak kabul tdebiliriz. Bahçe Merkez, nahiye ve köy-

0'11c 1 · 17 840 •ı, eye göre, 927 yılında erı. • · 
~I 'Y1tnda 13,660,273 ola Ceyhan Merkez, nahiye ve 
lıl Q~•ıı genel n:ifüsumuz se köyleri: 54,373. 
~ ~:Çiııde 2,528,494 ki§i .. Dö~tyol Merkez, nabiya ve 

llıekıir . koylerı: 24,lUO, 
~ * ,. Y nkarıdaki rakamlara göre 

llıitiıı soıı • d k' ··f Seyhan ilinin nüfusu 200,478 er-
ltli 1ayım a ı nu u 85 95 1 k .. 
1 Qc• b kek, 1 ,7 kadın o ma uzere 
·•ııh· .' unu ayrı ayrı şöy. .. 
~ llıriz . 386,283 tur. 

1 ~a l•b .". 
40 267 

927 sayımında bu yekun 
k rı . ' erkek 1 317 704 ld • .. tdıQ I k _ 

9 3 
, o uguna gore geçen se . 

o ma uzere 7 06 ,_. ı · · d ·ı· · -f 68 579 'ı k ' 
1 

KIZ yı ıçın e ı ımız nu osu , 
: 2a •ta ının uhiye ve köy kişi artmış demektir ki , hu , 

1,1 •
699 erkek , 25,258 her balJe sevinilecek bir netice-

~ llıalc üzere 53,937 ki, dir· 

· e~tarna Gandi 
~~iii-=-----

~_barış severliğine 
~ •nanmıyor 
'illıb -· 
~te ıy : 24 < A .A ) - Ga-

gör, G d' 1 ·ı · , ''~e·• · .an ı.' ngı ıerenın 
~aQ :. ığıne ınanmamakta 

~ 'ı 111 • Çuııkü huylu huyunu 
ıı ~fi 'Y•c•ğini söylemiştir . 

8" ~ 'ildi .. 11tQ· ırıne göre Mabtama, 
1!~111

111 
.bir iğnenin deliğin · 

·ııın ' 11nio İnğilizlerio şid 
-~ ~ q•ac 'ha k •attan vazgeçmel.rin-

't. olay olduğunu söyle 

~~t 
~ ~toplantısında 

ıı 'tııı 
1

"" ~~a b·ve eksiltme kanu
i ır fıkra eklendi 
'ka ----ıa . 23 

~. Pik. ( A. A. ) 
1 hp ret Sılayın Bışkanlı

ıl ı a 11•n kamutay toplan 
1 

1 htı:n k . . ~•t a, e ııltme ve ı -
~'kk~o .. ,. bir fıkra eklen . 

~Gt~k 10daki kanun layiha 
~lıy, ere Ve kabul edilerek 

llıut •on verilmiştir . 
lıı, •y Cuma günü topla· 

~~t 

ırakta baş kaldırma 

ırakta mecburi hizmeti as· 
keriyeye kuşı baş kaldırau Sin 
Car dağındaki Elılılvut a . 
tiretine karşı gönderilen tayyare 
ve asker kuvvetleri ıısileri dağıta
rak 104 kişiyi yakalamış isede 
reisleıi Davud ile oğulları yaralı 
olarnk Sariye topraklarına iltica 
etmişlerdir . 

Halep şehrinin nüfusu 
Suriyenin en kalabalık şeb. 

ri Ha leptır . 
Son istatistiğe göre Halepte 

iki yüz elli iki bin kişi vaıdır 
Şamda ise nüfus ancak iki yüz o
tuz altı bindir . 

Hicaz şömendüfer 
kongresi 

Hayfada içtima eden Hicaz 
demiryol kongr.si m•s•isioe ni 
hayet vermış ve bu kongıeuin hiç 

1 bir neticeye vasıl olmadığı.ıı Bi 
coz hariciye vekili Fuad Hamza 
bildirmiştir · 

Şaki Halil ve avenesi 

-- -- Havalarımız ! 
Düşman oçaklanmn ıehdidi al

ıındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gnekıir. ı 
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16 buçuk milyon 
Rüştü Aras lrakı 
ziyaret edecek 
Beruııa çıkan " Yıldız ,, gaze· 

resinin yazdığına göre : 

Bağdatdan alınan haberlere 
nazaran Türkiye Cumuriyeti Dış 
Bakanı Tevfik Rü§tÜ Aru onu· 

müzdelıi kış mevsiminde lrakı 
ziyaret edecektir : 

Şüphesiz bu ziyaret Irak ve 
Türkiye arasındaki müveddet ve 
dostluğun bir kat daba artmasına 
sebep olacaktır . 

Ceyhanlılar 

Hainleri nefret ve istik
rahla telin ettiler - -
Ceyhan : 23 ( Özel aylarımız · 

dan ) - Ceyhanlılar şimdi parti 
binasında toplenarak Atatürke 
kıymak isteyen serseri Vt hainle
ri nefret ve istikrahla telin elli· 

ler . Ceyhanlılar ebediyyen sarsıl 
mayacak olan ıevgi ve saygılarını 

Büyük Öndere şu telle bildiı miş
leıdir : 

Ulu Önder Ataıürke : 
Şertfli varlığımızı çekcmiyeo 

vaho hainleri, Türkün huzur ve 
emniyUini bozmak içiıı senin aziz 
hayatına kıymağı düşündüklerini 
gazetelerde nefret ve beyecınla 

okuduk . Bize kara günlerde yol 
gösteren , bize teref kaynakları 

veren , sizi bizden ayırmak ve 
Türk ulusuna At.türksüz bırak· 

makla yükselme ve ilnileoıe yol 
!arımızı kapatmak isteyen hain 
lerin mchınane te§ebbüsleri mubi 
timizde heyecan ve nefretle kar· 
şılandı . 

Aziz Önder 1 

Sana el ve dil uzatanlar yarat
tığın heyecanlı Türk varlığının de· 
rin nrfreli içinde parçalanmağa 

mahkumdur . İçimizden doğan 

heyecanları ve hainlere karşı ntf 
retleıimizi acuna bağırıyoruz . 
Ve sen niz Öodeıimize karşı sar 
sılmaz bağlılığımızı , toplanan biz· 
ler yüksek buzuruuuza bildirmek 
ödevini yapıyoruz . 

N. T. 

--~-
Cumuriyet bayramı 
Dünden itibaren takla-

rın kurulmasına 

başlandı 

Habeşistanda nefiriam 
Mızrak kullana.bilecek bütün Habeş 
erkekleri birer kadınla savaşa gidecek 

kör ve sakatlardan başka, Savaşa 
gitmiyen erk eki er öldürülecek 

Adisababa : 23 (A.A) - 200. 
000 kişilrk bir kuvvetin batında 
bulunan Ras Desta, Ogaden böl
gesinde yapılacak olan ltalyan 
taarruzuna ka r şı gelmek üzere 
Güehh< Cbibeli vadısinde ilerle 
mektedir . 

Tığre cephesinden haber ve
rildiğine göre İtaly8n uçakları 
makalle bölgrsi üzerinde uçarak 
abaliy• Habeş hükiımetiııden ay
rılmağa davet eden propağanda 
kağıtları atmışlardır . 

ltalyau UÇ ' ki arı Volkait bölge
sini üslüste homhaıdmau etmış 
!erdir . İnsanca zayıat yoktur . 

Adiasababa: 23 (A .A) - İs 
rula dolaıan yayıotılara göre Ru 
Seyyum kuvvetleri ile İtalyan kuv
vetleri ı;.rasında bir muharebe ol
muştur . 

Bundan başka bir İtalyan ko
lunun Achangi gölüne doğru iler· 
!emekte olduğu söylenmektedir. 
Fakat Habeş çevenleıi havanın 

aıırı sıcaklığı , toprağın kuraklı

ğı ve dan kil işlerin sareılmaz du · 
rumundan ötürü böyle bir hare
ketin imkansız olduğunu söyle · 
mektedir . 

A~ınaıa : 23 (A.A) - Yabaa· 
cı gazete aytarları Dagoenenin 
alınmasına büyük bir önem ver· 
mektedirler . 

"Reuler,, ajanıınıo tehminine 
göre şimdı yağmakta bulunan yağ 
morlar Ogaden cephesinde ileri 
hareketlere engrl olmaktadır : 

Fakat topaaklar kuruyunca 
işgol hareketi devam edecektir. 

Adua : 23 (A.A) - G çeo 
gece ileri karakolların bulundu
ğu yüks.k erazide tüfek ateşi tea
lı edilmıştir . 

Düşman bölgesinde yap ı lan 
hava keşfleri .sooucunda Tecaze 
ötesinde ve Gondar yakınında 

önemli düşman kampları bulun
duğu anlaşılmıştır . 

İtalyan hatları yakınında düş 
man kampları yoktur . 

Roma : 32 (A.A) - Basın ve 
propağanda bakanlığının 26 nu· 
mualı bildiriğ : 

ajansı ayları bildiriyor : 
Habtşi slan içinde yabancı 

düşmanlığı günden gür.e artmak
tadır . 

Söylendiğine göre Alman ve 
Amerikalı kervanlar soyulmuş-
tur , 

Öte taraftan Mogadisciodana 
yollanan bir telgrafa göre Oga 
dende geçenlerde cereyan eden 
harp sonucunda i~gal ,dilen bir 
kalecikte lngiliz makineli tüfengi 
bulunmuştur . 

Adisababa : 23 (A.A) -- İtal 
yan uçakları şimal cephesi üze· 
rine aşağıdaki beyannameyi at 
mışlardır . 

Tigre halkına; Kral üçüncü 
Viktor Emanoelin ve Musıolini 

nin emrile General dö Bono , 
Raa Güknoın oğlu oğlu Altes 
Haile Selasiyeyi Adua ve Takaz
ze bölgesiı . e İlbay tayin etmiştir. 

İmparator )anın serayı İtalyan 
hükumetinin ya,dımile ihya edil 
miştir . 

Onun emirleıine bizim emir
lcıimiZ· olduğu gibi ıtaat ediniz . 

Kahire: 23 (A.A) - Sibeli 
nehri boyundaki Rasdesta ile ltel
yan kuvvetleri arasında muhare
be başladığı hakkında haber, ne 
Habeşler, ne de İtalyanlar tara
fından teyit edilmemiştir. 

Her halde münferit bir vak'a 
mevzuu bahistir. 

Cenup cepbe~i Baş Kamutanı 
olan Ras'deslaoın emrinde 300 
bin kişi varsa da bunlar 400 kilo 
metre uzunluğnoda bir cephe üze
rine dağılmışlardır. 

"Royter,, ajansının Adisaba
badaki mubabiı i Şimal cepbesin· 
de bir çok süt! müşahitlerin ge· 
lecek hafta yeni bir lıalyan taar 
ruznna intızar ettiklerini bıldiri 

yor. 
Zira İtalyan uçakları bilhassa 

Danakil bölgesinde faalıyetlerini 

artırmışla r dır . 

Hartum: 23 (A.A) - "Roy 
ter,, HabeşiElanın batı cenubunda 
verilen genel S• ferb erlik emrin
de dendiliyor ki : 

General de Bononun yollamış 
oldnğ., bir trlgrafa görr henüz 

Cumuriyet bayramı hazırlıkla- işga \ edilmemiş bazı bölgeler aba 
rına her tarafta büyük bir çalışma lisioin baş eğm r si ve uçaklaıın 

Bu emir alındıktan sonra, 
evinde kalanlar asılacaktir. 

Herkes silah altına alınacaktır. 
Bütün erkekler ve mızrck la 

şıyabilecek sinde erkek çocuklar 
Adis.ıbabaya göndeıilecektir. 

ile drvam olunmaktadır : Okullar keşif uçuşlarından başka her iki 
da müsamcre hazırlıkları yapıl· C•pbede kayde değer biç bir ha 

j lstanbulspor - İdmanyurdu 

Türk ilinin berinci sınıf ku · 
lüplerinden İatanbul spor ilk de
fa memleketimize, Adana İdman 
yurdu ile iki maç yapmak üzere 
geliyor. 

Yapılacak bu iki maçta takım 
farın kliıplerin leblerıne elde e 
decekleri neticeler ~imdidan kes· 
tirilem ezse de bu iki spor sosye
tesinin ekibleri arasında hususi 
bir muka!'•se yapacak olursak ne
ticeniıı daba fazla İstanbul spor 
lehinde olduğunu görürüz. 

Çünkü senelerdenberi ayni 
kadro ile Fenerbahçe, Galataıaray 
Beşikle§ gibi çok kuvvetli rakib· 
Jerle karşılaşarak onları müteadid 
dafalar yenmiş olan bu k..rdeş 

kulüp oyuncuları yalnız bununla dıt 
kalmamış İstanbulspor kuliibüne 
933 senesi Türkiye şampıyonlu
ğunu kazandırarak parlak bir sa
hife açmı§laıdır. 

Dcmek olı1yor ki bir kaç gün 
sonra Çukur ovanın genç vt ener
jik çocukları karşılarında futho· 
lun bütün inceliklerini tam mana· 
siyle kavramış çetiıı bır rakiple 
karıı karşıyadırlar. 

Şüphesizdir ki her kulüp için 
en başta gelen istek, temiz ve ıport· 
mence bir oyundae sonra elde e 
dilecek galibiyettir. 

Bu böyle olmakla beraber bir 
de burada memleket sporcu genç · 
leri"in bu oyunları görmek aure 
tiyle elde edecekleri ve ö&-rene · 

cekleri oyunun asıl teknik ciheti 
vardır ki bunu da bi:ze İstanbul 
spor kulübünün oyuncuları göste· 
uceklerdir. 

Çünkü hepimizce malumdur 
ki bugün bizde sporun en fazla 
revaç bulduğu yer İstanbul mu
hitidir. 

Burada balkin spora kar§ı gös 
terdikleri derin alaka, kulüblerin 
idarecilerine cesaret verdirerek 
onları yalnız kendi muhitlerinde 

ki ekiplerle mütamadiyen karşı
laşmaktan ziyade Avrupa futbo
lunu memleketimize sokmak kay · 
ğu ve emeliyle sayısı binlere yük· 
selen beynelmilel takımlar getir 

tilerek futbolun bizde de top• 
rast gele vuruş olmadığı ve bu
oyunuo da kendis ne mahsus bir 
çok hususiyetleri ve teknik ciheti 
olduğu gösterilmiş ve öğretilmiş
tir. 

Bu sayededir ki Türkiyemizde 
de düne nazaran bugünkü oyun 
tarzını mukayese edecAk olursak 
görürüz ki irade çok büyük fark· 
lar husule gelmiştir. 

L eşaı Peten 
·~d -----'hı •a : 23 ~· l'et ( A. A. ) -

Iraktan alınan son haberlere 
nazaran Şaki Halil Huşvi ve ave· 
orsi Türk ve Irak kuvvetlerinden 
müteşr kkıl müşterek kuvv.tler ta
rafından muhasara edilmiş, bü· 
türı )Olları kendilerine kapamış· 
laıdır . 

makta ve şehio muhtelif yerleri· 1 dise olmamıştır . 

~·~·-l~a~k~l·~r....;k~u~r-u~lm.;;....•k_t~a~d-ır_.· _._._._. __ A~d~~3--<A __ .A_).__._s.;;....ıa~fP_n.~ 

Halk kiirsülerinde , 

Evli erkekler yiyecek taşımak 
ve yemek pişirmek için karıları· 
nı hirlikte götür<ceklerdir. 

İşte bu yeni oyun tarzından 
uzakta bulunan muhitimiz ıporcu -
ları şimdiye kadar maelteessüf 
istifade edememişlerdir. 

tşte bize bu yeni oyun sistemi 
ni İstanbul spor kulülıü göstere 
cektir. Yalın ı z burada yine eo 
büyük teşvik şüphesizdir ki hal
kımızın biz sporcu gençlere karşı 
gösterecekleri ufak bir alaka bun · 

dao böyle Çukurovanın da hariç
le olan temaslarını sıklaştırarak 

iki memleket çocuklarının daba 
yakından yekdiğerleriyle anlaşma 

ve kayoaşmalarioı vesile olauk
tır. 

''~ •n buraya gelmiş 
'ı~i 8

' v" İngilteıe birli' 
tıı·"'Ubarilıler fcdeıasyo 

ı ıs,r · . 
~ij hı olarak Londra· 

~ kalacaktır 

y 
"-ttdaş f 
~ 

l 
1 ..... b· . 
- ırııı . T 

1 
'ltı,tıı :ı eşıin arsmlusal 

6~ d"& 8 guııüdür . Yurt<laş 
1~tt r, 'llıı~ i .uluslardan geri kal· 

'• • tın bankaya azda ol
, •tır . 

Bu şakileı için yapılan bu ter· 
t ı hat neticesi olnrak ıki cue kal 
mıştır . Ya teshm olmak yahut 
İran 8t8Z•lerine firar dmek . 

İran hükum•ti hududa kuv-

1 
vet sevketmek için ~bu şakilerin 
arazilerine dubulları halinde ken
dilerine haber •erilmesini Irak 
bükumrtinden talep etmiştir . 

Güreş Müsabakaları 

-·------.; 

1 İkinci T rşrinde An karada 
yapılacak olan Türkiye Baş peh. 
livanlık müsabakası, stadyomun 
henüz yapısı bitmediği için gü 
rr şin gelecek yıl• kaldığı haber 
veıilmektedir . 

Söylev vermek isteyenlere ------· 
C. h. P. Seyhan İlyönkurııl başlwnlığındaıı : 

Cumuriyetio oo ikinci yıl dönümü Bayramında C. H. P. tarafın 
dan Uray alaııında , Kuru köprü Çeşme alanıoda, Taşköprü başınd• 
kurulacak balk kürsüleri, ulusal otıygularımızı acuua inan verid ses 
ler halinde söylemek isteyen Kadın , E·k·k bütün vatandaşlara açık 
bulunacaktır . 

Bu kürsülerde söz söylemek isteyenlerin adlamıı, bayram günün· 
den önce parti başkanlığına geler.,k yazdırmalarıc. ı ö:ı: e l bir önemle 
sayın yurttaşlarımızdHn diledz . 

C. O. P. s~ylıan İlyönkurul 
Balıkesir Saylovı 

Örge Evreıı 

Başkam 

1 
Karısı olmıyanlar, kocasız ber 

hangi bir kadın götüreceklerdir. 
Çocuklu kadınlar harekete mec 

ı bur değıldirler . Fakat bu tak 
dirde bunların kocalari beraber· 
lerioe başka bir kadın alaca~la" 
dır. 

Körler veya yürüyemiyenler 
veyahut mızak teş • yamıyonlar mu 
afıırlar. 

Roma: 23 (AA) - Suvicb İn· 
giltae büyük elçisi Eriç Drum 
Orldu görüşmek üzere yanına 

çağırmıştır. 

Söylendığine göre ff, beş me· 
selu ne bir çözge bulunmak üze· 

- Gerisi ikin el say{ ada -

Ve hu vesilelerdir ki onları 
yarıQın Lüyük Türk dünyasına da· 

ba olğun ve anlaşmış bir şekilde 
hazırlamış olacaktır. 

Nihal Oraı 
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Cumhuriyet bayramı proğıramı ş h • D k 1 li ~~t 
ı - cumuriyet bayramı kanun geregine göre 28 ilk teşrin öyleden ._ ______ e __ ....,_'!'""!"!~l~!llll!'f~ ______ U ___ y ___ U _______ a_. __ f __ l ___ .Jlj Paşzt~ry!~i·~~;;!~ı. 

sonra başlayup 30 cu günü akşamına kadar sürecektir, - ~ Btle 
2 - Buna göre. Bayram ilk teşrinin 28 ci Pazartesi günü ıaat "13,, de Orta okul H t 1 d 1 ··arı•" 1 

saat kulesindeki vakıt düdügünün çalmasiyle başlıyacaktır. Bayramın başlama- a S an e er e Baıbakan 1sıoel P~Jib . ...... E 
ımı bilbirecek olan bu işaretle beraber bütün Fabrika düdükleri ve şehirdeki Direktörü g&ldi kaahğında, yarı§ ve tib • ~ 
Otomobil ve Kamyon kornaları beş dakika sürmek üzre çalaçaktır. Bayramın --- __ ...., • • menı tara an an t d d 1 1 · f d ter · v 

ba.şlanğ-ıcını şehrin her tarafına yaymak üzre ayrıca davullar çıkanlacakbr. Orta okul Di ır ktörlüküne e avı e 1 en er Sonbahar at ke>fdla' • v 

1 T k 
ci pro~ramı ,pğ•f 

3 - lk teşrinin 28 ci Pazartesi gününden başlıyarak 30 akşamına ve ür ·çe öğıetmeııliğme ataodı · ı "' ~ 
k d 

- k 1 b - ı - ı · ı 1'1 d ruz : biri 
a ar surece o an ayram gun erinde bütün resmi daireler, Cumuriyet Halk gmı yazmış o uoğumuz n ar in 8 ı ( •• ı• b• ~ıtrı d . 

partisi kuraktan, Halkevi, Spor kulupleri, bütün Okullar, Müesseseler, ve tecim orta okul Dırt ktöıü Fazıl Nerim, . UD aflD SBYI Brl OD em 1 lr Birinci koşu: . k•" ~ lllJ' 

F b k Ü 
. bıhs nın 

evleri, Bankalar, a rikalar, Dükkanlar, Evler, Taşid araçlari ve meydanlara ve tvvel i g ece §ehrimizc gelmiş ve k A t t kt d Ç taşında\cı "' 2 
caddelere kurulacak Taklar bayraklar ve yeşillikler, beyaz, kırmlZI kordelalar düo yeni öde\'ine başlamıştır • ye UD U ma 8 lr • erkek ve dişi Tt1ylıt' ...... B 
ile süslenecek ve gece bunlar, Minareler Elektriklerle ışıklandınlacakdır. Kendis'ne bayırlı bıışarı'ıklar tur • d'. >ı.B 

d ·ı · Kozan ilçesiyle 11ehrimizdeki E r ~h l J l l )'rl 
1 

4 - Bu gün ve bayramın diğer günlerinde öyleden sonra Belediye önü 1 e rız · ~ m azı zo reu ye ıas a ıane- lkrami ye si : 225. 
1 

1• 11 dl' C 
Kuru köprü ve Taş köprü meydanlarında Cumurfyet Halk partisi tarafından resmiğ hastaanelerındc açıldıkları sinde: Birinciye : 180 lllf"ır•o-oı••. D 
k ı k h Ehme k rı·atla •ı tarih ter. eyllll 935 sonuna kadar 930 yılından itibaren ey JUi 935 

uru aca alk kürsülerinde , adlarını önceden parti batkanlığına veya kürsü I j •c d bu ko•uya air.eD h "cı•tlef~ ~ 
k 

· 
1 

te avi Yt! ameliyat edilen bRstalı- sonuna kadar bel soğukl•~u- v • r. 
umısyon anna bildirecek olanlar tarafından konfranslar verilecektir. u5 ı· il Uf!ay encümenince rr; hastahanelerin ıtf ve tedavi aa tutulmut 542 kadın hastaneye verilen duhu ıye ~'t' F 

5 - O gün [Bayramın birinci günü akşamı] saat 19 da Belediye önünde k" I • • ' cttiklui hasta rakamlaranı ıarasıy yatırılmı• ve bunlardan 533 il ta- mecmuu · ii~•' IJeıııe 
1 oya y1rmışer para ır ı 5 rr• 

mahtap şenlikleri yapılacaktır. ' le aşağıya yazıyoruz: mamen iyileşerek çıkmış ve 9 u kinciye : 5 
1 

' 

daha eklendi 20 ı· d 6 - Saat 20 de Halkevinde bayramla ilğili ve Muı.ikli konFranslar verile- Tralzom hastanesi ve disparı tedavi altında bualulmışlardır. ıra ır · li,;'' ~ 
ccktir. Bu Munkli konfranslar, Halkevinin Cumuriyet Halk partisi yeni evi ile Buğday ve ::riatlartnm yük seri ; Bulaşma devresi zail olıırak Duhuliyesi : 2,SS 

111 rtı 
Belediye önünde ve Kuru köprü, Ata Türk Heykeli meydadlanna koyacağı seldiğioi gö. e 0 un y encümen;, 930 yılın da • ç· im ııtı r. Hası a· ha staoed en çıkarı 11 p ayak tod .. i- Si~let : 56 k iJod•' '.,- ~ l.... 
hoparlörlar ile yapılacaktır. ba1ıede 1821 hııta ya•·ıılmıı;ı v• •ı"ne alınanlar 47 dı" r, Mesafesi : 1,400 I' ;;UI L re le borsadan aldığı fıet listrsini göı u • "' " ,- °'tek 

7 - Bu ıcce ıaat [ 20] de Erkek Lisesi Namık Kemal okulunda çocuk önüode tutmak suretile ve yaptığı bunlardan 1802 si bmamamiyle Deri hastalığından yedi kadm ikinci koşu : ( J[~.ıı ! ~ır 
Babalarına ve halka gösteritler verilecektir. incelemeler sonunda ekmekle•ı'n iyi olarak çıkmış 19 hasta biria.ci yatnılmı• ve bunlarda tamamen 

1
1 h .r11~ ıo!l'I a: 

29 Birinci teşrin Salı günü 

8 - 29 Salı günü fürkiye Cumuriyeti Adına llbay tarafından Hükumet 

kuraQ1nda Saa 8 den 9 za kadar kabul töreni yapılacaktır . Kabul töreni 
protramı aynca bildirilecektir. 

9 - Kabul töreninden sonra ilin en büyük buyurmanı olan İlbay, 
büyük süel kamutan ile birlikte geçit töreni yerine gidecektir. 

10 - Geçit töreni, Yeni lstaıyona giden asfalt cadde üzerinde geçen yıl 
yapılan yerde olacaktır. 

11 - Geçit törenine katılacak olan süel kıt'alar, Okullar, kurumlar ve 
saire krokisinde gösterilen ve Filamalarla işaretlenen yerlerde duracaklardır. 

12 - Saat 10 da ilbay ve Kamutan tören alanında yer. almış olanların 
önünden veya arasından geçerek her gurubun karşısında durup bayramlarını 

kutlulayacaklar ve yerlerine döneceklerdir. Bundan sonra muzika istiklal mar
şını ve ondan sonrada Cumuriyetin onuncu yıl dönümü ma~şını çalacak ve 

marşlar hep bir a~ızdan söylenecektir. 

13 - Marılann söylenmesinden sonra geçit töreni başlayacaktır. Bu tö-

ren aşa~daki sıraya göre yapılacakbr. 

A - Süel Kıt'alar. 

B - fğcil Kahramanlar, ihtiyar Gaziler ve Şehir Analan. 

C - Yedek Subaylar, Jandarma ve Polis Kıt'alan. 

D - izciler. 

E - Okullar. 

F - Sporcular. 

G - Ulusal kurumlar. [ Kızıl Ay, Çocuk esirgeme korumu, Uçak, Türk 

kültür, Ulusal ekonomi , artırma ve Esnaf kurumları [ kendi bayraklarile J 
H - Köylü ve Şehirli bütün Yurtdaşlar [ Atlılar yayalardan sonra geçe

çek] 

14 Geçit törenine katılacak ve törene girenler ile geçit yapacak olan 
resmi kurumlara bağlı olanlar resmi ve büyük üniformalannı giyerler. bütün 

yurtdaşlarda bu büyük bayraQl gününde en yeni ve en temiz urbalarını ge
yeceklerdir. 

15 - O gün 
top atılacaktır. 

29 Birinci teşrin ) Saat 12 de bayram onoruna 21 pare 

16 - 29 Sah günü saat 20 de süel Kıt'alar, Okullar halk kurumlan, 
Sporcular ve halk tarafından fener alayı yapılacaktır. Bu alay Halkevi ve hü-
kumet kurağı arasındaki caddede toplanarak önde bando olduğu halde Şe

hir genel caddelerini dolaşacaktır. Alayın gidiş ve idaresini T. 1. C. 1. Çuku
rova bölgesi · buşkanlığı tarafından gösterilecek bir Sporcu yapacaktır. 

17 - Bu gün saat " 22 ,. de Cumuriyet Halk partisi tarafından Halkevin
de özel çağrılanlara bir balo verilecektir. 

18 - Bu gece [ saat 20 de Erkek öğretmen okulunda ] Halka göste
ritler verilecek ve Belediye önünde mahtap şenlikleri yapılcaktır. 

30 Birinci teşrin Çarşmba 

19 - Saat 10,30 da Ata Türk anıdının açılma töreni yapılacakbr. Bu tö
ren için hazırlanan proğram aynca bildirilecekbr. 

20 - Saat 14 de Sporcular tarafından şehir içinde bir gösteri gezişi 
yapllacak ve ondan sonra saat 15 de şehir stadyomunda Spor şenlikleri ya
pılacaktır. Bu günün önürünc stadyomda giriş parası alınmayacaktır. 

21 - Bayramın üç gününde Ata Türk andının kuzey tarafındaki Çocuk 
bayram yerinde Çocuklar için bayram dolaplan, salıncaklar gibi eğlenceler 

yapılacakbr. 

istanbul spor geliyor 

27-29 ilkteşrinde 

Adana ldmanyurdu ile iki 
yapacaktır. 

mac • 

• ~ Dörtvedaa rd•'P"k."'-
kilosuoa yirmişer ! para eklemek teşrin ayına devredilmi§ olup te iyiletıerrk hastahaneden çıkmıılar- fıO ~ 

l b 
davi edilmektedirler. d ı Yt. 1935 senesi 

18
.' e ı.. wı.. .lıı i 

sureti e irinci ne~i ekm,.ğin ki ır. • .ı ",., 11~1 
1130 b h 

radao fazla ikr•llllı .., "'..J!.. ·Qet 
loeunun 9 kuruı 30 paradan ve 3 i astaya astabıoe ve dis Bur.ılardan başka ayak teda· k ""' """l'llı 
·k· · · k k 1 8 panaerde ameliyat ve 118,552 bas- mıt yerli yarım 88 

-"''" ete ı ıncı nevı e mt ğio i osunun viıi yapılaolur 5919 olup bunlar liskaa arıp at re lrılf,. ~ ...... 
10 paradan aatılmasını onayla· tantn göz muayenesi yapılmış, dan bel soğukluğu görülüp de a 

t 48 66 d suıtur . ı·rJ~ '.ıa ' 
mış ır . , 7 ıinin itpanserde muntı ayak tedavisi altını alınan erkek· İkrımiyeıi : 200. ,' j~i'PI ~~ah 

Osmaniye varidat zam bir surette gözleri iHiçlın lerin sayısı 288 olup 174 ünün Birinciye : 130 h ',',.~il· ttıC i ·. 

k At"ıbl·ıg· 
1
• mık suretiyle tedavi edilmiş ve tedavileri temamlanmıı ve 84 ü "" ,.. a 50 lira, iiçüncilye ~ J., • ' ı 

55,258 trahomlu tubit edilmittir. de tamam~n iyileıtikleriodcn 2 ı·rıv bo 
O · · d kA • bl Dobulivesi : 

1 ._t.1,1 ar.. ru 
smaaıye varı at atı iğine Döğum ue bakımeulnde: hastahaneden çıkarılmıılırdır. 1 od"'.~ ~aııe 

çarıı tubesi işvarlurndao Mustafa 929 yılında açılmıthr. 1952 Bugün ayık tedavisinda hu Siklet : Dört yaşı ,~I' ~llıdi 
Aımag~ an ataomıctır . k d h k'I b dah• 1 · J ~ı:_~ 

v e ın asta yatırılaralc 
1
Ptedavi ve lunaınlaun s•yısı 30 dur. ı o, eı ve '-l'r .:"Ple 

'

sc•' -1il ı , r 

Sıtma kursu 
Derslere son verildi 
doktorlar yerlerine 

gidiyorlar 

S1tma ~n~titüsünde açılan ve 
kırk bet gün sürP.n kurs müddeti 
bitmi~ ve buraye devam eden 
eiiel ve sivil doktorlar yerlerine 

dönmcğe başlamışlardır • 
Bu kurada :ders vtrenlerden 

Aydın lltma mücadelrsi başkanı 

doktor Uüştü de bugünkü trenle 
öde\.'i baş1a11 gidecektir . 

Çeltik ekimi 
Bundan sonra talimat-• 
nameye göre yapılacak 

Bazı ]Jçelerimizde şimdiye 
kadar Çf itik ( pirioç ) t-kimi 
sıhhi ,artlı.ra pek uyguo bir şe· 
kilde yapılır ıyor ve bu durum 

halkıu bic çok şik&yttlcrine mr y· 
dan , ·eriyordu . 

Bu kere çtltik ekimi için ye · 
ni bir talimitoRme bazırlaomıı 

olduğnr.dan :buL<lan böyle bu 
gibi z raati yapacak olanların ta· 
limatname içinddd maddelere 
tamamen uymaları mecburiyetin· 
ded iıler . 

Bunun için İlimiz T1rım di
rektörü Ali Ke:nal, bunları halka 
anlatmak ve ek"ltcek alanları 

saptamak üzere Kıdir liye gitmiş 
tir . 

Kadastro işleri 
Kad!ltıo b~y'eti fenniye b•ş 

kan yardımcısı Ahm~d Salih, ya· 
kııı<l:ı şehrimizde yapı lacak olan 
kadastro işltrİDt! aid hazırlıkları 

incelemek üzere şehrimize gel
miştir . 

Ölüm 
Lokçıı alayı müftüsü büzbaşı 

Mebmd Hayri , bir müddrtdea 
bai tutulduğu hastalıkhan kur · 
tulamıyar.ak d :fo ölmüı ve cena 
zeıi subay ve erler tarafıodan 

sOr l h11tabaneden kaldırılarak 
gömülmüştür . 

Ölüye Tanrının rahmetini di
ler ve ay leıii efradıoa ha~ !ağlı 

J ~ında buluouıuı • 

798 kadına am~liyat yapılmıı,t Yine bunlardan ba~ln 1931 takiln 60 kilo taıı etrev· ~11Y~t 
1301 kadın burada doğurtulmuş vasserman ve 12,760 ifuzat mı•· Mesafesi : 2,00o 

111 ~•la 
ve 20,904 kadın a1kta tedavi ayenui y1ıpılmıştır. Ü ~~1~h Çı1ncü ılwıu : il 
edilmiştir . Kozan /ıaslahanesl: ~ 'd Dört ve dab• Y 6 

Bunlardan batka yine bu evde 4 Ağustos 926 dan eylul 935 .e ı...' 
3 

yerli yarımkan ar•P "'t 
475 çocuk yatırılmış ve 1 ,ö98 sonuna kotlar 2,038 h11ta • ı.:_; et 

" 
d k d · d · ı 1 arap at ve kısrak'9'1' "lı& çocu a ay~ ta le avı e ı mit· yatırılarak ve 1 ,421 basta da \t·~i 

lerdir. ayıkta tedavi edilmiılerdir. tur • • dır "l11p 

Kıyan Yusuf 

Düu ilk duruşmasına 
hakyerinde başlandı 

-·--- -
Ahmet Çevuş adınd• birini 

karoana yumruk vurup dalağıoı 
patlatarak öldürmekden suçlu 
ve mevkuf Timür oğlu Yuıufun 
dur O§m tsıoa ağır c~za hak

yerind': haılaomıştır . 
:Suçlunun hüviyeti s ıı ptandık

tan sonra lıakkır. dald son tahki· 
katın ıçılmısına dair olan isti .1· 

tak hakimliğinin karara okundu . 
Suçlu , kendiıiDe isnat olunan 
suçu inkar etti . 

Dinlenen §ahitler , hadiseyi 
gördük(e ini ve Yusufun Abmede 
yumrukla \.'ur<luğunu söylediler. 

. 
lspekter Cevat 

Ekonomi bakanlığı ispekter
lerinden Cevat , müesıue ve fab
rikaların bakeclığa: göndermiı 
oldukları maafiyet rubsato•mesi 
ced\'ell<.rini yer leriode ioetlemek 
üzere Ankaradaıa şehrimize gel
miş ve mü essen leı le fa brik:ılan 
teftİ§e başlamıştır . 

-----------..·------------
Habeşistan da 

nefiriam 
Birinci sayfadan artan -

re çok önemli diplomatik ir la 
aliytl ıarfedilmektt.dir. 

Roma: 23 (A"A) - Haber ve 
rildiğine göre İogiliz · İtalyan 
itilaflarını karıştırabilecek yazı

lar yazan "Daily Telgraf,, gaze
tesinin İtalyaya gitmesi yasak 
edilmiştir. 

ikramiyesi 300 tır• · ~ 
Birincire : 225 lit~~r/ l 

55 lira, ü~ilncüye 20 d t . ~~r 
Dobulivesi : 3 Jir~tl 'iıy 
Mesaftıi . 2,800 ,,.- 8, 

Dördüncri koıu : tJ 
Dart ve daha yu~• ,, 

ki yerli, yarımkao ,rtP 
kan r.rap at ve kılf' 

ıuıtur • • ,d~ 

İkramiyesi : 340 11' d 0 

Birincize : 265 lir• ,';.I., 
de bu koşuya giren b•ı 
çin verilen duhnli1~ s5 
nin mecmuu. ikioc•Y' 

üçüncüye 20 liradır ' , 1dl 
3 40 ııt 

Duhuliyesi : , ~ 

Siklet : Dört yaf'0~~ , 
kilo ..beş ve daha Y ı.ıı' ' c•,. 1 
ta kiler 5B kilo taŞ'Y' ~,. ~ 

1935 S enesi zarfıo~: ~'I 
dığı ikramiyeler yek;~~~ 
ray• baliğ olanlıra .,..• t 
lira ve daha fazla 1'• /. 

Gelmiyen ıabiılerin getirilme 
ıine, ceset üzerinde otopsi yıpm11 

o'an doktorların getirilip dinlerıme

Jerine karar veri lmiş :\'e duruşma 
5 ikinci Teşrine bırakılmıştır . Homa: 23 (AA) - lngiltete 

büyük ~Jçisi dün öğleden sonra 
Erkek Lisesi Direk- Dı§ i§leri Bakanlığı Miietışarı 1 

• ,- \'' _f.11 
lanl ara beşer kilo 1 

• ıfC"' 
Mesafesi : 3,SOO ıo• .J 

ktl'"'I Mevkili girme: 25 ıtl" . 
törlüğünden : Suviçle görüşmüştür. 1 

29-10 -935 <lti ihale c dılmek üze- Bu görüşme hakkıhda dışarıya 
Mevkuiz girme: 10 .., 

~Of" ~ 
Üçüncü Handika? eı. r~ münakasaya konulan pansiyo~ biç birşey sızmamı~lır. J 

numuzun oşoğıda cinsleri yaztlı ! yazım işleri bitmiştl' · ,ı"' 

-----------------0 v r ak ve sı:ıirenin ihale günü Cu- -
ısr•" ~ı §uya gir~r, hayvan pite, 

ığırlıklar Bayt•' 1111 ' 

lügü k•pusun• aııl~:,ce~ 
ınudyet bayramına tesadüf tttiğin-
ılon 1 ikinci Trşrin 935 Cuma gü
nüne tehir f dilmiştir . İstokliler in 
bu günde saat 19 da Kültür Direk
törlüğünde toplanoaak kuruma baş· 
vurmaları • 

E1'mck 34000 
Koyuneti 150~0 

S:ıJe yoğı 3500 
Ş .. ker 6500 
Pirinç 5500 
Z••ytiny ağı 2000 
Kuru fasulya 4500 
Sabun 1500 
Salça 1500 

~laden kömürü 85 

25-27- 29-Jl 

kilo 

" 
ı• 

ı• 

" 
'' 

" 
tQQ 

Diger koşulara gı ... 
Y
,, ..... 

Türk hiç bir savaşta diğer hayvanların da . 
uluslardan ge•( kalmaz Arsıulu· dün alcş•m bitoıiştır b•1~ 
S•I arttırın:: gllaü:ıde de ödevini Bu koşubra da 29 ;ç•''" ~ 
yap yor. ı zılmıştır . 8unlarıl1 k;'~'' 

.._c:cmı_ • .,_ __________ , meşhur Gümü§ ve /. 

/ lunmaktadır . 

Halke-vinden . _ 1t'
1 

5 İkinci Teşrin 935 Salı günü, 1 ~ 
kitapsaray ve yayan komitesinde p nı ! . .1 ~ ' 
açık olan iki üyr.lik için ıeçim ., ara 'lt'~ı ' 
yap•lacalıtır . o gün bu oubeye Boş yere hnrcarnB"' 1! ,J ~ 
kayıtlı olın üyeleıi• Halkevioe . erli ııı' 
gt.lerek ıeçime karışmaları • cıyacaksan y 

25 - 26 6034 i 

Yurtdaş! 



irinci teırin 1935 ( Tnrk Sözii ) Sıyfa: 3 
-~--~~~~~~!!!!!!!!!!!~~~mm.--· 

)drk maarif 
Grosundan : 

cemiyeti ilan işleri :ı-----------------------------------------------mll!. ·------------------------------------------------

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
8t1edf ı 

1 ye er imar heyetinden : 
...... Eı. ·ı 

~ası lmeye konan iş: 
lubammen bedeli 429,061 28 lirA olan Adana 

lC keşif bedeli 255,864 35 ,, Mersin 
le ınuhammen b 0 deli 208:259 18 • Tarsus 

~h.Yekun 893,184 81 
~'İdaı~ler~erine getirileellk içme sularının evrakı koşfiye ve fenniye

' "1tııınıresırıde her şehrin ayrı ayrı veya her üç şehrin birden tesitat
'I Yapılınasıdır , ..... 8 . . 

.\ u işlere ait şartdameler ve evrak şunlardır : 

8 
- Eksiltme şartnamesi 

C - Mukavele projesi 

0 
- Nafia işleri şeraiti umumiyesi 

E - ~enni. şa.rtname 
F - Sılseleı Fıat Cedveli 

'life 
1 

- Keşif hülasası 
11 

er hu şartnameleri vo evrakı Adana için 10 lira 72 kuruş 
Mersin , 6 • 40 » 

'-deı Tarsus • 5 » 20 • 
~ lbUkabilinde lç bakanlığı Belediyeler imar heyetinden alabilirler. 

~r, I Eksiltme 9-12-935 tarıhindrJ pazartesi g-ünü s 1at 15 de An
'tt~ hakanlığı binasında Btlediyeler imar heyeti salonunda yapı- 1 
........ 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

Mııvsimin en güzel programlarından birisini dahıı sunuyor. 

Dans ruyası Jan Kravford 
Tarafından yapılmış hakıkaten ruynlar gibi hayalı süsleyen gönülü 

eğlendiren bir şah eserdir . 

ilave: 

Paramont Jurnal 

Milli Mavas 
rfJJ s..._ Bks!ltme kapalı zarf usulilo yapılacaktır. 
~ ~~sııtmeye girebilmek için isteklilerin Adana için 20,912.45 lira 1 

- ~~.~ın 14,043.21 liraveiTarsuı için de 11,662,95 lira ~u,akkat ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6033 

,_ ,,
1
: ."ermeleri, hundan başka aşağıdl\ki vesikaları hniz olup gös- Adana spor kulübü I Ergirler ortakhğı pa ~ 

~ ..... ~. 14zımdır. başkanhğından : : muk fabrikas•ndan: 
1

. ~ ıcaret Odasına ke1ıtlı bulunduğuna dair vesika . 
• 

1
"' • ..J~'hh~af.ıa ınütealıbidi olabilecegwine dair Nafıa Mı:clısince verilmiş k Yerli koza çekmesine başlaya. 
ı~ ~~ ı\l k l 1 dd k ulübe aid bazı işleri görüşmek cuğımnı;dan fabrikada iane çiğidi 
~, •ıttj ı e ı iy~tnamesi veya bunun kAtibi atlillikten musa a üzere kulüp azalarının 27 birinci olanların teşrinievvelin SC'nuna ka . 

C, .iateı.: teşrin-1935 sabahı saat 9 da dar çiğitlerint kolJırmaları ve o 
bo, lilerio şimdiye kaJar başka şehirlerde İçme. suyu tesisatı halk evi salonuna gel melori rica o- tarih den sonra muknbilino yerli 

"'--~ 11 ıebekeai yapmış olduklarına ve hu işlerJ~ teahhtitlerini hüsnü lunur . r"'lle if çiğidi verileceği saygılı müşteri· 
~'-d' ' ettiklerine dafr mahalli V ııliliklerJen verilmiş vösikalar . lerimıze ilıln oluntır . 
~:1~ kadar b11ka şehirlerde içm) suyu tesisatı yapmamış olan 23-25 6016 ı -2 6036 

Y~t tfia ~üteahbidi oldbileceklorine dair ~ufia mPclisince verilmiş ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~I narııedeo maRdd iş kendilerİDl3 ıhale edıldiği tarihten itıbaren 
~wh'tı keıilinciye kadar şehir içma suyu tesisatındu çok tecrübeli 
"t 'd11881

8 bir fürk veya ecnebi mühendis istihdam edeceklnini teah· 
6, el'eklerdir .J 

"-t 
9 

1'eklit mektupları yukarıda üçüacü maddede yazılı saııttan bir 
sr•eline kadar belediyeler imar heyetinde eksiltme ksmisyonu 

~p~e nıak~uz mukabilinde verecekıerdir . Posta ile gönderilecek 
~ &tın nıhayet üçüocü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması 

l...l.., ~tf~n mühür mumu ile iyice kap1tılmış o\mıısı l!liiımdır. 
~~r ;''f~em~ler Font borular üzerinden yapılmış olup talipler Çelik 
"'\iıy ıerıne de taklıft~ bulunabilirler . Eksiltme netic~sillllo ihalo 
8, ~bnu Font ve yahut Çelik boruları intihap etmektd sorhssttir. 
~lede munakasa tenzil nisbeti esas olmakla berabPr talıple r 

'de vaki olacak tekliflerd~ tediyenin taksitlere bağlanmasını k a
~ ;ıcr tercih edilebilir . . 
&t~, 8P1lacok işlor hakkında daha fazla malumat almak isti yenler 

nlı~ında belediyeler imar hey,.tine müracaat etmelidirler. 
25-24-9 6028 ( 3116) 
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"1iirlüğünden 
~,k1ı_n __ _ 

örtyolda Kıbraılı 

~;1._ 
•t c « Mueullu arap 

l~rcun mıkdarı •r, 
kurut 
51 

: 30- 7- 931 

kuruş 

bg,t 00 
~Old 1' 
~ t~ ~•brıılı Mcbmtde 

"- b tra S 1 kurut verme 
'h,h lrtyolda Musullu Mah 

ifa ~iy er döo6mü elli lira 

·-. i~~tli Yerli döaüm bab
ı da n. 

• ııuaıü merci kararı 

1 Yttec ~•fue bıralularak 
o,935 t" b~§ dönümü 
'ti, den İtibaren bir ay 
t 'çılc Q &rlu maya çılarıl 

'lı_ 
-.,. btıty f3S CÜma i?ÜDÜ saat 

~~-• 0 
Postanesi önünde a· 

•,·.,,,•u~etile satılacaktır. 
-.,._k ' 11lirak edeceklerin 

"1 
lllllbDmmen kıymeti 

Mühilrllmü gaybettim . yenisi 
ni çıkaracağımdan eskisinin bük 
mü yoktur. 

Mali'ıl ga:i 
Yusuf oğlu Necip 

6029 

nio yüzde yedi buçuğu niıbetinde 
pey akçası veya millibir bankaaın 
teminat mP.ktübtioil tevdi etme
leri t•rttır. Dellaliye resmi müş 
teriye ayit olacaktar. 
Artırma tırtnameıini 22 10-935 

den itibaren herkes tarafından gö

rülebilir. 
T eyin edilen zam•nda artırma 

bedeli gayr' meokulun milham
meo kıymetinin rüzde yetmişbe 
ıini bulmadığı takdiade en son 
artuanıaıo taahudii b•ki kalmak 
ilzere artırmanın onbeş gftn daha 
temdid edilmiş olacağı ve oabe
şiori göaü ayni ıaatte g•yrı men· 
kulun ıen çok artırana ihale edile 
cektir. 

İpotek -,.bibi alacaklarla .di 
ğer alakadarların gayf'ı meuk'11l 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ze masrafa dair o:an iddialarını 

evra:C müsbiteleriyle yirmi gün 
içıode icra dairesine bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde haklara tapu 
sicilleıile sahit olmadıkça sattı 
bedelinin pıylaımıtından hariç 
kalacakları ilin olunur. 

6031 

kiralık ev 

Ourmuşfakı makallesinde Dr.Süleyman Sırrı Beyin evinin karşısın

daki iki kat üzerine No: 82 ev kiralıktır.İsteklilerin Lüks Bnkkaliyesine 

uğramaları . 5946 ıo _ ıs 

Cayri menkul (mallann açık artırma ilim 
D. No: 35/530 

Adana ergirler mamurıuıundan: 
Elhedef mahdumları velcili 

~ekili avukat Feyzinin 8ait kızı 
Fatmada al•cağıodan dolayı ipo 
tek edilen: 

o. 457 
Tarihi: May11 · 327 
Köyü: Bey. 
Cinsi: Tarla. 
Dö. 1233. 
Tapu hududu: 
Mustafa Ef. ve tariki am ve 

karye yolu ve tariki am. 
No. 2 
Tarihi: şubat 929. 
Cinai: Çiflık damı şimdi içeti 

sinde 1 oda, 1 aşh•ne, 4 mağaza, 
1 oda, 1 ahır' ve fırın ve 1 bavlı 
ve çifliğin ()nünde l dönüm hah· 
çe ve içerisinde 1 talumba V"'- su 
deposu ve 2 huvuz ve 2 çam 
fıdanı. 

Arşın: 16296 
Tapu hududu: 
Cephesi Hamza ve Memet ve 

taıik ve Hacı Rıfat haneleri Ye 
mini tariki am ve bazen dink ve 
yesari Cumaşi ve Zna vereseıi, 

arkası Hüseyin Ef. ve Y "bya ve 
tariki bas ve Halil veresesi ve 
tariki am ve Hacı leyden • 

Takdir olunan kıymet : 
Tarlanın dönümü ondört lira 

ve çıf tliğin tem•mı beş bin beş 
yüz lira . 

Artırmınıo yapılacağı yer güa 
saat : 

İcra dairesinde 2004 Nu. lu 
k•nun mucibince 30 gila içinde 
takdiredilen kıymetin yüzde 75 
ini~bulduğu takdirde 2s:- 11 t935 
Pazartesi güoü uat 12 de bol· 
madığı halde artırmanın !5 gün 
temdidile 10 12 · 935 t•rihinde 
ve ayni saatte ihalesi yapılaca

ğı. 

1 -Jıbu gayri m~okulQn 

artırma ıartnamesi 25 10- 935 
tarihinden itibaren 530 numa
ra ile Adana icra daheaioin 
müayyea numarasında herkeein 
görebılmesi için açıktır. İlanda 
yazıla olanlardan fazla malumat 
almak istiyenler, işbu ıartname· 
ye ve 530 dosya numıuasiyle me
muriydimize mliracaat etmelidir. 

2- Artırmıya iıtirak içın 1 

yukaıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk nisbetinde pey akça
sıy\e veya milli bir Bankauın te 
minat me~tubu tevdi edilecektir. 

(124) 
3- İpot'k sahibi alacıkhlarla 

dığer alakadıuların ve irtif11k hak
kı sabiplerioio gayri meokul üze 
riadeki haklarına hususiyle faiz ve 
masr•fa d•ir ol•n iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müıbiteleriyle bir 
likte memuriyetimize bildirme 
leri icap P.der. Aksi halde h•kları 
tapu siciliyle Hbit olmadıkça 

satış bedelinin p•ylaşmasıodan 
hariç kalırlar. 

4 - Göıterilen günde artır 
mıya itlirak edenler artırma şart 
namesini okumuı Vl!!J lüzumlu 
malumatı almıf ve bunları tama. 
mtn kabul etmiş ad ve itibar olu· 
nurlar . 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa hağrıldık 

tan sonra en çok artırana ihale 
edilir . Ancak artırma bedeli 
muhammen kıy.netin yüzde 75 ti 
ni bulmaz veya satış istiycoin a.la· 
cağın• rilchani olan diğer alacak 
lılar bulunup ta bedel bunların 
o gayıi meokul ile temio edıl
miı al.caklarmın mccmuuodan 
fazlaya çıkmazsa en çok aıtıranın 
taahbtidü baki kaln,ak üzeıe ar· 
lırm• i5 güa daha temdit ve 15 ci 
günü aynı saatte yapılacak artır

mada bedeli balı§ ~ietiyenin alaca· 

Asri Sinemada 
23 Teşrini evvel çarşnmba günü akşamından itibare 

mevsimin en güzel ve neşeli filmi 

adolphe • 
menıou 

en ilavetP.n : F oks jıırnal 

Dünya havadisi. 

• 
yenı 

pek yakında • • 

,,,. Aşk ve Vazife ,,71 
misli görülmemiş bir film 

6017 

Bir çok şaheserlerin büyük yıldızı ( Aanna Bella ) 
Jön Promiyelerin en gilzeli ( Güstav F röhlich ) güzel 
bir film olan , 

( Glneş doğarken) d 
Birbirlerine yakışan mükemmel bir çift vücuda gelirnıişlerdir . Bu 

büyük fılm hu akşamdan itibaren • 

Yazlık sinemada 
Halkımıza taktim edilecektir. Fransızca s6zlU 

Dikkat: 
Sinemamızın kıymetli müdnvimlerindon bir çokları kı~lık salonu · 

muzun rıe zaman faaliyete geçeceğini büyük bir isteği ile sormaktadır
lar . Kendilerine heman burada haber verelim ki : Sinemamızı ikinci 
teşrinin ilk haftasına eçmağa ~·alışıyoruz . Temiz ve müktmmel l>ir ses 
çok rahat koltuklar, fevkalAde bir konforu ihtiva edecek olan sinema. 
mızda kıymetli halkımız büyük bir dikkatle seçilmiş çok güzel filmler de 
seyred. ceklerdir. 

6014 

r-- Foto Coşkaa , 
Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye fotoğrafı 

vP- her türlü Ağrandisman ve diğer blitün fotoğraf işle
rini yapmağa başlı~ an Coşkun Güven, h~r gün sa
bahtan akşama kad~r açık bulunan atelyesinde saat 14 
den 19 kadar bizzat çtthşmaktadır. 

Amatörlere mümkün olan bütün 

kolaylıklar gösterilir. 

ğına rüchani olan diğf'r alacaklı· 

laııo o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkm•k şartiyle • en çok 
artırana ihale edilir . Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale yapıl· 
maz . ve satış t•lebi d6§er . 

6 - Gayıi menkul ktndisiae 
ih•le olunan kimee derhal veya 
verilen mühlet içıo ~e parayı ver · 
mezse ihele kararı fesholunar•k 
kcodisir.den evvt-1 en yüksek tek 
lifte bulunan kimıe arzetmiı ol
duğu bedelle •lm•t• razı olursa 
ou• . , r•Zı olmaz , veya bulun

mazea hemen 15 güo müddetle 

artırmaya çıkarılıp en çok artıra -
na ihale t>dılir . İki ihale ara!ın 
dıki fark ve geçen günler için yllz
de he§den btsap olanacak faiz 

ve diğer zararlar ayr ıca h6kme 
hacet kaJm•ksızın memuriyetlmiz
ce alıcıdan tabıil olunur . 

Madde ( 133) 

Emvali gayri menkullerin yu· 
karıda göslerileo 25 · 11 - 935 
tarihinde Adana 1 inci icra me· 
murluğu odasmda İ§bu ilin 
ve gösterilen art1rma ıartaa -
meıi dairesinde sahlacatı ilin 
olunur . 6032 



~yf· 4 ( l'llrk :sös6 ) 

31 Teşrinievvel •• •• gunu Arsıulusal 

Artırma günüdür , bu münasebetle · 

ı, Bankası Çocuklar Arasında 
Bir Mlsabaka Açtı 

Her çocuk " Artırma ,,hakkındaki düşüncesini 
on satırı geçmiyecek surette yazmalıdır 

Bu yazılar · 

29 T· E v 1 t h • k a d c;s v e a r 1 n e r 

iŞ BANKASı iSTANBUL ŞUBESi 

d r e s i ö n de • 1 m e 1 i d • a n e g r ı ı r 

En iyi yazan çocuğa 100 lira mükafat veri
lecek,ikinciden itibaren 25 kişiye birer kum

bara hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 Teşrinievvelde dağıtılacakhr 

Gayri menkul malların 
açık arttırma Hlnı 
Adan11 3 üncü icra memurluğun

dan: 
Dosya No. 

lıtanhu1da 1standar şirketine 
borçlu Fırengülüs köyünden Bek·r 
oğlu Osman ve biraderi Mustafa 
nın ipotek edilen 

Tapu No. I 40 
Tarihi : Tt>şrinisani 339 
Mevkii: Mürseloğlu 
Cinsi: Tarla 

Dönümü:750 tapuca bilmesalıa 803 
Hududu: Şorkan Araboğlu Meh 

met veresesi' , ve Salih ve garben 
teslime Hı:tsan, vo kefeli tarlası şi
m11len amadeddin uhdeıinde ka -
lan; tarla, cenu • .en ~h·mo ağa ve 
Hacı Vusul oğulları Abdullah tar 
lası • 
85-Teırini sani 927 mürse-
lr.ğlu tarlanın 200 tapuca 

240 250 bilmPsaha 
141 hissesi 

Hududu : Sarkan havace Mar
koyar.da ve Arııboğlu Salım v~re · 

aesi tarlljsı Vd kel li Ş h llaun oğ
lu lımail şirnalen kcıeçli oğln tar
laaı eeımben umumi yol , 

Takdir olunan kıymet : (750) 
dönümlük tarlanın riö · iımü s .. kiz 
230 dönümlük hr lanın dö'lümü 
on liradır . 

Art•rmanıo yapılacağı yer,gün,saet: 

25-11-935 pazartesi saat 10 - 12 
1- lıbu gayri menkulün artır

ma f1trtnamesi 25-10-935 teri 
hinden itibaren numara ilo Adana 
3 Qocii icra dairetinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. llAnda yazılı olanlar
dan fazla oıalOmat almak istiytn 
l•r , iıbu ıartnameye ve Josya 
numara&ile memuriyetimize müra
caat dmcJidir . 

-----------------------------------------
Müderris Doktor Raşit Tahsin ' Tuğ Savul · 

Akıl, sinir bakimi 
Avrupa ve şsrımızca tanınmış lloca doktor Reşit Tahsin şarımıze 

gelmiş, eski sevgil i muavinlerinden Doktor Mtızhar Esenin Orduevi ya

nındaki evine inmi~tir. 22 gün kalacaktı r . Başvuracak hastaları hır 

ı gün orada kabul ••e tedavi etmektedir.6012 3-IO 

--------
2- Artırmıyn i~tirAk ıçın ) u · 

karıdu yazıla k ıyın tin °lo 1,5 nis
betinde P"Y akçasi•e ve ya milli 

bir bankanın temirıat mektubu tııv
di Pclilecekı ; r . ( 124 ) 

3 ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakaılırların ve irtifak hak-

kı sohip!erinin gayri menkul üze
rindek i haklarını hususile Caiz ve 
maırafa dair olan iJdialarını iıbu 
ildn tarihinden itıharen 20 gün 

İçinde 'vrakı müsb telerile birl ı kte 

memuriyetimize b lıtirm clori icap 
ed~r. Aksi helJe h klorı tApıı si
cilile sabit olmadıkça satış boılc . 
linin poylaşrnasındı n hrır ç kal ı r
lar . 

4- Göiterilen günde artırın ya 
iştirAk edenler artırma~ş ut?·ıme
ıini okumuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunları te"Damen k11bul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanJa gayri 
menkul üç defa bağrıld·ktan sooro 
en çok artırana ıhale edılir.Ancak 
artırınr.ı bedeli muhammen kıyme
tin yüzde 75 fiDi bulmaz ~veya sa
tıe istiyenin alacağına ıüçhani olan 

, Jığor alacaklılar bulunup ta bedtjl ' 

bunların o gayri meııkul ile temin 
eılilo İş alacaklaru ın mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 

tnR hhiidti baki kalmak üzere ar· 
tıroıa 15 gün daha temdıt ve 15 ci 
1 O- 12- 935 p a z a r t e e i 

günü 1ıyni saatte yapılacak aıtır · 
mııJa be Jelı sıahş istiyeııin alaca
i~·ına rüçhııni olan diğer alacaklı. 

ların o gayri menkul ile temin eıliL 
miş alacakları mecmuundın fazlaya 
çıkmrık şartile , en çok artırana 
ihale edilır. Böyle bir bedel elıle 
edilmı zse)hala yııpılmaı VtJ &atıı 
talebi düşn . 

6 - Gayri nır1nkul kendisine 
ihale olunun kimse derhııl yeya 
vori)en mühlet içinde p•ıroyı vPr 
mezse ihale kıararı faaholunarak 

kendisinden evvel en Jüksek tek
lıft11 bulunan kimse arzetmiı ol-

duğu beılelıe almağa razı olur sa 
ona, razı olmaz, veya bulunmazsa 
hemen 15 gün möıldetle ertırmıya 
çıkarılıp en çok artırana ihale edi 
lir. İki ihale araeındaki fark ve ge· 
çıın günler için yüzde beşten h .. sap 
olun:ıcak faiz ve dı~er zararlar ay
rıca hükme hacet kalmaksızın me
muriydimiıca ahcıdao tahs•l olu · 

• .'L,;J· - . - ...,.· .. 
1 .. -

Halkevlnin parasız 
dersleri 

llalkevimiz ikinci teşrin başın· 
dı erkeklere yazıp okuma, kadın· 
lara yazıp okuma , erkeklere he
sap öA-retecek üç dt!rsane açacak
tır . Derslr-r parasızdır . Erkekle
rin kayıt işi Namıkkemal okulun
da , kadınlarınki 5 Kanunusani 
oklllunda yapılmaktadır , Bılgisini 
artırmak isteytsnl.,.rin bu dersane
lere yazılmaları . 

23- 25 6020 

Çağırı 
Seyhan spor kulübünden : 
Bazı mı seleleri görüşmek üze

re kulübümüz üyelerinin 27 Pazıtr 
günü Hat 11 de Halke~inıJe bulun
maları . 
23~25--27 6022 

1 
1 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

•mauııınnıuınıı 111ıınıı1111111111111111~ım11111M 111 mm ""'"'' 

ı-t:J R K iYE: 

i:IRAAT 
BANKA51 

Seyhan defterdarlığından: 

Mikıları 

Mahallesi arşın 

Sofu bahçe 300 

Eski Oahağhane 

Muhammen 
kıymeti 

3200 

:l4000 

Sınırları d 
Doğusu Hacı Mehaıe& 
su~i yol gözeyi Hadi .. 
yolu . 

Doğusu yol ve halll8~ ,ı 
arsası ve mahkeaıeb k 
hük11met kQneğı e"r8 

• 
"ze11 vo mağazaları go 

yolu kozeyi adliye 
bahçesi . 

Gayri mübadil Yonaniı Mıvrumati vereeolerinden metrtlk. ',d 
gösteri.len ev ile hama~.ın 432 hissede .. 193 hiAseei.~in mül~';~ 
mübadıl bonosu muk~bılıodo satılmak uzere 15 gun mild ~,I, 
mağa ~·ık l rılınıştır. Talip olanların 1 Teşrinisani 935 cuma · ı•• 
on beşte Mılli RmldktAki satış komisyonuna müracA&tları 1 

19-22- 25-28 6005 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN. ıi!I 

.A..Li N ~ 

1 
bu gece nöbetçi 

Eczane ( EC ZANEStNOEN Auf'l/t 
l Yani otel t•ivartn ı ia , 1 tJCUZlsUIC __ . _, ----

1 
Vatan eezaıı~sitlir l 1 - 5370 

.. .... ııııın-nıınııııtD!lıınllUU.llllHllUllUUIUI_ ; 1 " -~ --· - ..... J 

nur. MadJe ( 133) 

Gayrimenkul Yukarula gösterilen 
25- 11 - 935 tarihio<le Adana 
3 üncü icra memurluğu odasında ı 
iıbu ilAn ve gösterilen artırma 
ıartoamesi daiı esinde satılacağı 

il4o olunur . 6030 
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