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PAZAR 
;:::---__ 

-· -- -- Havalarımız 1 
Düoman uçaklannm tehdidi al· 

tmdadu . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ı 

ADANA GUNLüK GAZETE ON IKİNCl YIL - SAYI 3364 

llgün iStanbulspor -
krnek fiatlan gene arttı 
eklerin kilosuna dün yirmişer I 

para daha eklendi 
1 ••••••• kciler ıosyeteıi düo Şar· 

~ıvur.,ak un fiatlaraoın 
~İJen artm•\da olduiun · 
ıl~ narhın fazlalaıtırılma · 

1 
11 ve aray encümenince 

•ttlemede butday ve un 
• •rttıtı rörülerek ek 
1ir111iıer para eklenmek 

diadeo itibaren birinci 
İn kilosunun 10 kurut 
•• ilduci nevi ekme

lin 9 kuruı 30 par•dan 
Olaaylanmıfbr . r- t•brimizde buğdayın 
'9 Ce1hından gelen ba
de orada yedi buçuk ku 

f•brikasmda dört yıldız bir çu 
val un 850 ve Uç yıldız unaa çu
valı 750 kuruştur • 

Cumuriyet fabrfkBBında ite 
dört yıldız unun çuval. 900 ve üç 
yıldız unun çuvalı 850 kuruıtur . 

Buna nazaran Cumariyet f•b· 
rik11ına baka birinci nevi u • 
nun çuvahnı 50 ve ikinci nevi u
nun çu98hnı 100 kuru§ bir fark
la Hlmaktadır . 

Fiatlar ar99ında böyle bir fark 
olduiu :halde Salibin ıahrimiz 
fırıncılarıaı aaııo yapmıyıralc ba
rice aaltıj'ı ıöylenmcktedir . 

BnhDD ilgili katlar tarafından 
öoemJe g6zönfiade tutularak hal 
ka ucuz fiatla ekmek teminine 
çahımaları genktir . 

'- Ilı ana, yapılan bütün Fenni ted
rlere rağmen kurtarılamadı. 

1sarııı Naime adında 
• din ub•h sut 7,30 

•i11e geririldiii ve bir 
.::rırı ölda;o Cumuriyet 
c:lll•nlığına bildirilmesi 

llluriyet genel ıavaman 
S, Baba Sümer ve bükô· 

" Mazhar Cemil, Do· 
l'e ~derek llzımgelen mu 
4a ıneelemelerde bulun. 

tld, I', ~Q incelemede gu ıo· 
s,;dılıniıtir: 
~ kanıı Naimt, Kahya 
'"~Ode oturmaktadır. Sıt· 

115111daa zaif dO§mÜt olıa 

Çonkırıda 
... k. bir yanğın oldu 
~ter __6n~mlidir 
~ tı ; 25 ( A. A. ) -

it, ••at 1-20 de Çaakı
'ı,'ltıel•ım maballf'sinde 
ll 11 evinden yangın çı
t.. t.y lsimilen, 19 ev i · 

. 'tra.ılnuyacak derect'de 
'-.r 'l••JD önüne geçıl· 

t • lekiz evde yıkıldı. 
ott11 bin lira tahmin 
' Ankaradaa Etf ıiye 

iti Etfaiye Kılecik istaa 
lbedea yaniın basta . 
0h•dın Etfaiye Ka· 

l•rt Çcvrilmittir . 

bu kadın ayni zamanda rebedir. 
Bitkin bir durumda bulunan bu 
kadın bir tarftan vaktıodaa önce 
doğum eancıııyle caa çekitmek· 
tedir. Çocuk doğuyor. Fazla kan 
akmaktın ve eıin içeride kalma
sından baygın bir halde bulunan 
Naime Dotameviae getiriliyor, 
kendiıine icap ed"n tedbirler tat · 
bik ediliyorsa da kurtarılamıyor 

ve lcadıacağız da ölüyor. S ıtğ olan 
yavru Doğumcvinde bakılmakta· 
dır. 

Naimenin cesedi verilen izin 
Ozerine dün gömülmüıtilr. 

BugünkiJ ~aç 

lstanbul Spor - idman 
Yurdu arasında 

yapılacak 

BugOo Saat 14,45 de Şehir 
Stadyomuada Türk Elinin bi· 
rinci Sı.ııf Kulublrriadca latan 
bul Spor, Adana İdman Yurdu . 
ilr. karıılıoıyor . İki Kulüp ara· 
sanda yapilacak bo maçı Şeb 
rimi2.deki çok heyecanla ve zevk 
lı olacaktır . 

Halkımızın bu önemli mıçı 
eeyreta:elerini tavsiye ede-

riz . 

Halk kürsülerinde 
~ Söylev vermek isteyenlere 

·~ ., il 1~ .. ,·. Se~han llyönkurul başkanlığuıdatı : 
b,,, •r•tıo on ikinci yıl dönümü Bayramında C. H. P. tarafan· 
·~~ 111••da , Kuruköprü Çeıme alaaıada, Ta~köprü ~ı!ında 

' •ile ldhsüleri, uluaal ouygularımızı acu11• ıaaa verıcı aeı · 
~ a&ylemek iıteyen Kadıa , E'kck bütün vataadaılara açık 

L tar 1(6 • 'e '•«Ucrde ıaz söylemek isteyenlerin adlaraaı, bayram günün· 
~~·ru baıkanlıtına relerek yazdırmalarıu Özel bir aaemle 

•tlarımızdım dileriz • 
C. H. P. Seyhan İlyönkurul Baokanı 

Bahkeııir Saylavı 

Örge Evren 

Başbakanımız 

Ulusa Teşekkürlerini 
bildiriyor -·-Ankara 25 ( A . A . ) 

Bir kıç bıia V1tanıız tarafından 
yOce Önder AtıtOrke kartı h• · 
zırlanın menfur suilcaat kartı· 
sındı aail Ulusumuzun duydu 
ğu heytcıoı ve Ulu Öndere 
ooun ölmez eseri olan Cumu 
riyete ç&zülmez bailılağını gös· 
tereo yurdun her bucağından 
ald ığı binlerce teltraftan duy 
doğu derin kıvancı ayrı ayrı 
bildirmeye vakıt bulmayan Bış· 

bakan ; minoet ve ttıekkürle · 
rinio ibllğa için Anadolu ajan· 
sıaı tavıit etmiştir . 

Pisiklet Birinciliklerı 

Müsabakalarına dUn 
Ankarada başlandı _...,_ 

Ankara 25 ( A. A. ) -
Yarın Şehrimizde Türkiye biıik

let birincilikleıi muaabakasaoa 
baılaoacaktır . Yarın ki bir kılo· 
metre üzerinde sur•t mus•ba · 
k11ıdır . 

Pazar günlıB 100 Kilometre 
üzerinde mukavemettir . Her ilu 1 
mu sabıka da Ankara - Sincan -
koyu üzerinde yapılacaktır . 
Muıabakaya girecek Adın•, An 
talya, İstanbul, İzmit, lzmir, Es· 
kiaehir, Caaakkale, DenizH mın
takaları Bisikletcilıri t"hrimize 
gelmitlerdir . 

BorH ve Manisa bisikletci 
leriaia de buıüo ı•lmeıi bek· 
l .!niyor . Ankar• mıntalcHiyle 
beraber bu yıl bir;ncilık musa· 
bekalarına giren mıntakalar1a 
ıayısı onbini bulmaktadır . 

Komplo Dolayisıyle 
lngiUzler Haytada Uç 

Osmanh subayını 
tevkif ettiler 

Kudoı : 25 ( A. A. ) 
Türkiye Cumur Bakanı Ataıür · 
ke kar§ı tertib edilen ıuikıM 
teıebbüıü ile ilgili olarak töh· 
met alımda bulunanların en b&§ 
lıc11ı maveraııeria parlemeato
ıu uyc\eriod~n Esad paşı, Ha· 
lil bugün firar halinde bulun 
maktadır, 1921 Türk - Yuaaa 
harbi esnaaıada duımıoa kaç
mıı ve or•daa Filistine grçmıı 
bulunau üç eski Hımanlı s..aba· 
yı Ha)fıdı tevkif olunmuılar· 

dır . 

-----------··---------~--Berut limanına giren 
vapurlar 

Buut limar11na Eylôl ayı iğ~n 
de 82 vapur, 515 yelkeoli girmit 
198962 ton eşya getirmiıtir. Ge
çen sene •yni ayda_ bu •dttler (77) 
(607) ve (214973) idi. 

Tarabluı limanaoa ise 47 vapur 
121 yelkenli girmıt 102279 ton 
e§Y& getirmit olup geçen flene bo 
adetler (51) (106) ve (102967) idi. 

LHkıye Jimanana 7 vıpur 24 
yelkenli 1011S ton e9ya :getirmiı 
onun geçen yılın eylôlftode bu a· 
detler (3) (48) ve (4079) idi . 

İskcnd er un limanına 23 vapur 
27 yelkenli 34929 ton eşyı getir
mit olup bu adedler geçen yıl 
(25) (46) ve (48092) idi. 

idmanyurdu maçı var 
Habeş öğreticileri de asker 

• 

ltalyanların güney ordusu, Ogadene 
doğru ilerlemiye başladılar. 

----------··------~~-
Rasseyyum; karargahının üzerinde 
uçan Uçakları nasıl aldatıyor? .• 
Adieabıba: 25 (A.A) - "Roy· 

ter" aj ar.sı ayları bildiriyo: 
S6ylendiğioe göre, güney hal· 

yan ordoau Ogedene doğru iler
lemeğe bqlamııtır. 

Adisababı: 25 (A.A) - Do
laşan yayıntıları göre ltalyaa uçak 
filolan Rasaeyumun kampı üze
rinde uçmıya tfl!febbüa etmi§ler · 
dir. Fakat muvaffak olamamış· 

lardır. 
R~s11yum, sahte sahte çadır

lu kurarak uçmıoları t•t•ıtmıı
tır. 

Hıbeı otoritelerinin Setit böl 
geleriade caıus oldutu sanılan 
bir Habegi yakahyarak uçakla 
Adiaabıbay• ıötOrdükleri haber 
verilmektedir. 

Aclieababa: 25 (A.A) - Hü 
k6met; harp bazırhklırına devam 
etmektedir. 

Orduya yine ku·netlerin alın· 
mHı ; hararetle devam ttmek • 
tedir. 

Asker topplamıya memur olan 
kumiıyoolsr ayni zamanda mek· 
tepleri de teftiş ve 14 ile 16 yıı 
ıra11ndaki gençlere orduy• yazıl
mayı teklif etmektrdir. 

EntelJekOel tıb•k•lar aıı rı 
bir ulusaeverlık göıtermektedir 

ler· 
imparator, Adisababada bir 

yabancı tarafından yapılan el 
bombalarına tecrilbe elmiş ve teç· 
rübeler muvaffakiyetle sonuçlan · 
mışhr, 

Kadınlır kocalarıbın cepheye
ye götOreceklr.ri erzıkı hazırl• · 
malctadır lar. 

Bütün hizmerçiler askere alın· 
mış ve yerlerine okul talebeleri 
getiri lmi§tir. 

Aımar: 25 (AA) - "Stefani" 
ıtj~osı Adisababadan öğreniyor: 

Habeı kuvHtlerinia Kuzey 
Ctphesinde toplanması devam et 
me.kte, cephede bir Habef tur· 
rozuoun bıılamHı beklenmekte 
dir. 

Ra11eymn kuvvetlerini Tace 
nehri ayakları arasında bulunan 
Gnerra ile Ueri Araraa u11ıda 
toplamış ve Makalle kuzeyindeki 
iıtibkimlar ıoı kuvvetleodirmiı
terdir. 

Kus Tiğrrde ltalyanlau çevir
mek teıebbDıünde bulunao Ha. 
btı kuvvetleri İtalyan ileti kara· 
kolları yle karşılaşıcaklard1r. 

Harr•r: 25 (A.A) - " H•vas. 
•jansı aytarının bildirdiiine g6re, 
Belçika beydi tarafındea talim 
ettirilmiı olan Habeı muntazam 
kuvvetleri Cicika yolu ile Oga· 
dene gitmek lizere emir almıılar 
dır. 

Raa Nasibu, karargihıoı Ci 
cikad• kuracaktır. 

Adiıababa: 25 (A.A) - Ce· 
rıup cephesinden gelea haberle e 
göre, İtalyan uçakları bug8n an
ıızın tekrar faal iyete geçmiıler ve 
Bebl Sebeli üzerindeki bir çok 
yerleri bombardımıa etmiıleıdir. 
Gor•nai de bombardıman edil
miıtir. 

Bundan anlaoıhyor ki GoHhai 
yine Hahr§lerin elinde buloa
m•ktadar. 

Kahire: 25 (A.A) - Gazete 
lcrin veıdikleri haberlere göre, 
Trablas Garp ııaarı Daerinpe Sel
lumda bnluo•n Mııır aıkerleıi 

Marsa, Matruvaya doiru ıeriye 
çekilmiı ve or.tda yalnız birkaç 
hücum t•buru buıkılm ı§tar. 

Ba tedbir, Sellum ile Nil Del
hıi arasıatJ•ki altıyüz kilometre 
me&afe dolayıııylo ba aakerlerin 
orada fazla masrafı mucip olma· 
ıından dolayıdır. 

Demiryoluonn Mana Matruya 
kadar uzatılmH• için ilgili Hak•n 
lıklarla demiryolu idareıi ara11n· 
da müzakere bışlamııtır. 

Bu demiryoluouo geçecegı 
yer, vaktiyle çizilmiı olduiundan 
demiryolu çok yakında bıtebile
cektir. 

Matruyu. bir hava kuvvetleri 
merkni ve garpten gelecek her· 
hangi bir tecavüze karşı mlldafaa 
mevzıi haline sokmak için büyük 
bir hızla çalııılmaktad ır. 

Napoli: 25 (A A) - Şimdi 
Tarablusta olao Metauıo fırkısı 
ltalyaya dönecektir. 

Bo fukanıo hir kısmını yllk
lemek üzere Sanoio vapuru Ta . 
rabluıa hareket etmittir. 

Loadra: 25 (A.A) - Bu sa-

- Gerisi ikinci say/ada - .,. 

Yerinde olmıyan bir ihbar 
----------------------------------------~---

Altı aylık gebe olan Sabriyenin 
dayaktan Jlme:diği anlaşıldı. 

Y olge~eo köyllade oturan 1 
Sabriye adlı ve alta aylık gebe bir 

kadınao l ur.dan ona hı gün 6nce 
kocası Lfüfi tarafından döiüldl· 
ğil ve bunun •Onucu olarak kadı· 
nın öldüğü ve meur• gömüldüiü 
Cumuriyet genel savamanhtına 
bildirilmeıi üzerioe Cumuriyet 
ğenel SbVaman yardımcısa Baha 
Somer ve hükumet doktoru Maz 
bar Cemil, köye gidip kadanın 

cesdini . mezardan çıkartmıı ve 
fethi meyit yapılmııtar. 

Bu muayenedr, alta ayt.k ge· 
be bulunan kadının dıyak yedi
tine dair vücudunda biç bir iz 
görllleme miştir. 

Kadıncağızın, çocotun karıa· 
da iken ölüp §İttiği ve bunun ne· 
ticesi olarak &lOmlln meydana 
geldiği tahmin oluom•ktadır. 

locdeme devam etmektedir. 

inandık va inandırdık 

20 inci yüz yaldayız. Acun dalğah 
bir denize benziyor. Sıyasal al'un a· 
siıaal ulualano eliode bir betik gibi 
ııallamyor. 

20 inci yüz yılan hu çağlarda 
Soysallık vahşetle, varhk yoklukla, 
güç zabaole çarpışıyor. 

Londra Parise. Paria Romaya, 
Roma Ceoevreye koıuyor. Oolan a· 
sığ, onları her şev yapmajta erkmit 
olduklan ve yalnız ağzma birgem •o· 
ramadıkları harp siyasası kotturuyor. 

Akdenizin çizmeyapıh kıvnnb· 
l•rmda eski güven kalmadı. Ve Ak· 
denizin gelnlik ibritim dovatı iplik 
idlik eridi. Tel tel oldu. 

O yanlardıt bant kokusu, maka
nizma ıakartısı, top gürültüleri var. 

Süveyt kendini gücü pek, buy· 
ruğu sert. kolu kuvvetli hatlara tea· 
lim zorundadır. Hangisi yaman çı· 
karsa o, onun mahdır. 

Fakat sen Anadolu, güven ocatı 
oldun.. Koradenizin efe, Marmıran 
bir gelin kız .. Beyaz köpüklü dalga~ 
lar, mor dalgalar hanı müjdesiyle 
coıup taııyor .. 

Anadolulu, senin engin 11narla
rında yalçın bir güven, mavi sula· 
nnda bir nazlı gelin süzülütfl nr. 

Alomda pml pml AT Yıldız ya• 
nan allar geyiomit Anadolulu, barıt 
sembulfi Türk kızı elindeki kupadan 
Balkanla ekran doetlanaa ban§ ıa· 
rabı sunuyor. 

Dün denecek bir geçmifte bir· 
birine kartı içleri on azi'ln kinlerle 
dola Balkanlı gençler bugün güve
nilir bir hanı bava11 içinde ve büyök 
bir içdenlilde kucaklaııp kottulu • 

Anadolu , Anadolu !.. 
Şu esirlerde için dııına tapa bir 

hayada dolu ? korkun yok !. 
Dığan taıın göveo dolu ! 
Hayranım sanı erenler yurdu , 

Aıaadolu 1 Anadolu 1 
Seni güvenle , hayatla dolduran 

kurtarıcılanna , koruyocolırını ve 
erli&ine ioandıtdıjm gibi inandık 
ve inandırdık • 

Y eıil yordun sana , Kemıl Ata· 
türküne ve devirici çocuklanna min· 
net ve 11ygı .. 

Çoban Yurtçu 

Halkevinde 

Yarın akşam bUyUk 
bir tören yapılacak 

28 Birinci 1eşrin Pızarteli 
saat ( 20 ) de H.llcevinde y•pı· 
lacak Cumuriyet Bayramı kat 
lama töreni proiramını •t•ğıya 
yazıyoruz : 

1 - İıtiklal Martı ( Koro -
piyano ile ) 

2 - Ayta ( Baki Tonğuç 
Arık ) 

3 - Şiir 
4 - Muzik 
S - Solo - Kemaa : ninni 

( Cemal ) 

6 - Konferaaı ( Naci Ak
verdi ) 

7 - 4 Elle Piy•no ( Hilmi 
ve Nuri Çelik ) 

8 - Solo - Keman : Şama -
aın ruyHl ( Hikmet ) 

9 - Solo - Piy•nı ( Hilmi ) 

10 - Solo • Flat ( Reııt ) 

11 - Solo: Arebealc { Nu-
ri Çelik ) 

12 - Cumhuriyet Mıraı 

13 - Bu t6ren Halkevi ta· 
raf~ndaa Atatflrk parkı ile p•r · 
ti yeai evi ve uray önlerine lco· 
necRk Hopar lorlar la rayılacak 
tar . 



Sovyetlerde ve 
nün kaldınl 

Sov~er Bltllld Matry~ Ko
mi1eri ( Bakanı ) Groako yukar1-
.... l41iMa PraYd pzetetlain 
6 ve 7 Birinci Teıria ••llal•ıa· 
da ııyret öaemli biı tetkik mı 
bt..I n.,rehBifdr • 

E.11en ıimdi Roble.ia iltir.
" mesele•i artık Sovyetler Birli
jiain önemli meselelerinden biri 
olmDftur. 

Da makalelerde laaJa.,ten ıun· 
lar llylenmektedir : 

,. İkinci kAnunun ilk günln· 
den itibaren Sovyetler birliğinde 
ekmek serbeıt satılmaya baıla 
mııl\ . Şimdi ilk teırioin ilk «ü
nünden itiharrn de bütün erzak 
tıpomekta vesika uıolll kaldıra!
mııttt'. 

Bu önemli ıdım timdi Sovyet 
Birliği tioari bayatanıa veni bir 
.. fbaya giıdiğine delAlet eder . 
On yedi yıldanheri devam eden 
mllcadelemizde hem sermayedar· 
ların , hem muhtekirlerin ve ko
lakların ( yani kay mütegallibele
rinin ) ortadan . kaldıralmısı §İm 
di hallun !refahı yolunda ıeniı 
tedbirler alınmHına ve o meyan
da bd yeai • ticaret •••lllae ıeç· 
mek imk•ıaı wumifdr . 

Sawyet ekonomitinin ieklıafı 
ve Sovyet Rubleaiıİia darama balı 
ünde bqlıca iç .. ıha kaydetmek 
mBmklndlr. 

ilk aafhada clhaa harbi ve li
vll 1ave1Jan tonra bllıbllln aayıf 
dl'9• Y• harN>ı: olAJt .ıt.-JU1• 
1928 7ıbM W•• 11ıe. ha,.tı 
wardır • Ba devret Nep , ,..t 
( ,_. illti ... polilibwt devri 
41JOt• Bw de•irdW S~tr.ı 
eııldiilÜJd , llirp:t~• eWtslifll Raı 
.. ,v· latil.,il•m• -~ 1w. 
"' ......... r 
~~t ... ti ele 11-.pt-. e.-

well&iljt ~cak. Jimfl" ~ 'JIJD ıe
tiıti,,bAl,.U.dr 

Bu .d••riD ·~..p ........ ri 
" ziraat lr•t\• •1.a ..,_.. 
evY.ıtsitM~k ,..., 85ı1Di •er
.... _BM plaWWh' 

au ._,_.. se.,.ı Rllbha 
draat we endllltrl 1.WlttMtD' ta:M· 
.-fı ifili fın...... eliMW mi· 
w.w tıtr rot o,_dr . Bö dme 
devlet we kooperatif 1flı1meletia
-· ---ka lit~k buıad itlerde 
mncettu Kitclk • .&lccn, _...ı 
ve eerbest çahpn köy)~de kendi 
11lu flıdla tk1ieadi ha
yata kar•flf.OI~ 

Ba .dew~e hill&il••ti• ,oıa 
aacak kanuni yolları im.,enia 
menb ln himayeden ibaretti . 
Falrat bu devria ıonanda "1oıuıi 
Hrmayeye ve leıebbüıe karıı ye· 
al bir mlcadele h•ılsdı ve ba ID

retle ikinci safhaya giriıilmiı ol· 
du-. 

Ba safbı 1928 - 1934 aratı· 
m.ASa deneye kflta biriaci b~ı 
eeoelik plin devri deriz ki ban•n 
meyzwu bir taraft• ••n•yiiu ıoı· 
yali•tleıtir ilmeıi , dijer taraftan 
köylerde buıuıi ve tele ba§ıpa çı
llıan köylüleri tek bir Kolboz ıis 
temi, yahut müıterek ziraat le§
kilitı içioe almak, diğer taraftan 
da tehirde busuıi ıermay~yi ve 
köyde köy •i•lığını ve mütegal· 
libeliğıni kaldırmaktı . 

lıte ba ııfhada ıehrio i§ci 
kitlelerinin zarDri ihtiyaç madde
lerini temin edebilmek için erzak 
Batüae velika o&alü koaaldu . 

Ba eafbada Rublenin rol" 
veıikalar•a ..aıtarllmıı ve Jabdit 
eclilmit bir halde idi . Piıuıda 
eıya fiatları da çcfltli idi . Dev
let menıuplırana koojleratifl~rden 
Yerllln ••lia fiatla11 b .. lca •r
IMıt pea fiatı IMtb idi • Para ........ .............. .. 
llreli he• ,... .... ee• ... u .. 
de lcl•••bil.ı ... rcı 

Bo devrede Sovyetler balk 
komiserleri ıura•nın bltUa top
lanblardı Rubleain değenizleı
m11i :meıeleai daima mfizakere 
mevıou uluyordu . 

Vç&nctl aafha 1934, yani bi 
rinci bet yıllık plindan ıonra bat· 
lar • Birinci beı yılMc plin dev 
rinde Sovyet ikti1adiyatanıa ••i· 
lamlaımıf, ziraat ve eınsyi Hha
aıada iıtihlllitaa ~ayet artmıt ol
ması bütüa devlet maA-azalrranda 
erzak.ın aeıbeatçe ve bir narh Uı 
tünden satalm111 ve bu '!uretle ti· 
caretin de tam bir plln dayresine 
ahamaaı imkiumı veıdi . Bu pli 
nın ilk hedefi maliyet fiatlarıoıo / 
dütürBlmesi ticaret ve san~yı mil· 

1 

esscsclerinin genç ve zayıf zaman

larında y•pıl•a devlet yardımlart 
artık kuilecelc, ,hatta zararlı iı · 
liyeo müesseseler kapahlacak · 
tır . 

Binaenaleyh her müts1e1eoin 

sermaye biriktirmui imkioı ha 
ııl olacaktır . 

Daha ıimdideo 11nayide dev· 
Jet yardımlarından v.zgeçilmt-ıi 

( yardımların reddi ) 400 mil1oa 
Rubleyi ıeçmiıtir . 

Kolhozların büyümtsi ve oıı· 
ların piyMayı wuı;(aeı beat emtia 
ve eraakıD art••• fia&lar10 iDiti
ni temla etmektedir . 

Birinci bet yıllık plio eıH
llDda anaJı ve ziraat içi• 00,5 
mil,aı. ltuble urf edilmifdr • 

lldnal bet ytlbk plia da me
aruatan Yerimi ve Rublenin ro-
11 dilaa,~.. Ye Jiibelı olacak 
bt. 

Artık proje ve ma11af ifleı i 
Jeai ltlr telde kanmUJ inpat it 
1tiri -.,.aelleı&Wlmittir . 

Şimdi dewlet in.. ıirketleri 
ye tqeldııllled kavwetleadirllmlı 

d • 
B•hwX,Hi hiı••lta mBteah· 

laid •*ife.t göreceklerdir. 
Hüla• de•ler mıllar. krediıine c1.,.... ecr .. yedır•• ticaret • 

n blkıimet fialart ile ticaret ... 
Şimdi d9"amı• baclur . Şehir

lerde ticaret naıtl devlet trlıtleri 
lle yapal.eıkea köy?erch de b&tlln 
ticaret '"'9peratiflerin eliade bu· 
ı ... calrtır . 

Ticaret mle•seaeleri ile aaaa
yi m1N111eeeleri t•m•m•n bifbirin· 
den ayrılıc.l&tu . 

Erzak ticaret, erzak komiser· 
liğiain ( Bakanbi•nın ) müraka · 
besinde olac•ktır . 

B&tfln kBçük dükkinlar kl pa 
tılacak ve :onların yerine büyük 
maiazalar ( ilaiverıal mağazio ) 
açılacaktır • Her mllesseıeoin lctn
di beHbıaa talarrufu temin olu 
nacak, bankalardı bu taearruf 
heHplarıoa :verilen J•iz artırala· 
rak taurruf hneketi t•§vik olu· 
nacaktır . 

Bir müeaseseain gelitinio, di· 
jer müe11eaeye 1arfolunmuı U•U 

lü kald1rdarak her müeıs !seoin 
k~ndi sermayrsini biriktirmf'! ve 
Oretme imkini haaıl olacaktar · 

Huasi 'Ve küçük hllrruflır 
içiu de ayrıca kol ıylıldar yapı 
lıcak ve tuarruf lıaıaları teşki · 
litr genitletf'celctir . 

Bu t.sarruf hareketi İte Rub
lenin İftikrarr huıuıunda yeni bir 
mesnet olacaktır . 

Zaten 1934 yılı batında bir 
milrar yBz milyon olan küçllk 
balk tıHrrufları 193S i!k teıri 
aincl~ld milyar yüı milyon Ru b· 
leye çıkmrıtar • 

Taurruf hareketi ile beraber 
mHrlfların k11alt1lmH1 buıusun
d• ela •Jilca dikk•t olonmakta
tltr. 

~fori olm,yan itlerden llr · 
fınnır olanıcalctır . 

Da,U 
ikinci At k-0şulan 

Bugün tam Saat 14 de koıa 
yerinde yapılacak .• 

kamyonlar uruz fiatlarla t•ııyı- ! 
cıklardır . J 

Bsıbakın İımct İoöalo&n bat 
kınhtında .. yarıt ve islih encü
meni tınfıodan tertip edilen @on 
bahar at koıularmın ikinciıi bu. 
gün öğleden sonra tam saat 14 
de koşu yerinde y•ptlıcalctır . 

Bu ko§u!ırm ayın onyedisiade 
yalcıl•cık olan koıulardan d•ha 
heyecanlı ve daha zevkli olacağı 
bilh11ıa handikap ko§u8un a ya 
zılmış olan Gümü§ , al Cl'ylao , 
Serdar gibi daima birincilikler 
kazanmıt ol•n hayvab ların iıtirak 

Koıu yerinde 1eyiıcilerin iı· 

tirabatlarını temin için çadır ve 
haymalar "urdurulmuş ve burala
ra ııra lır ve sandalyalar konul ı edect-kleri •nlaşılmaktadn . 
muştur . 

Su ihtiyacı temin için de bir 
büfe ve belediye ıu arabalan bu · 
lundurulac•ktır. Koıuya gidect'k
leri köprü baıında bulunacak olau 

Diğer koşulara da çok kıymet· 
li Tay , At ve kısraklar girecek · 
tir . 

Girme: mevki 20 ve mevkisiz 
girme 10 kuruıtur. 

---------------------------------------------------
Cumuriyet bayramı · 
Şehrimizde haznhklar 
önemli bir surette de

vam ediyor -Cumuriyetin on ikinci yıl dö 
nllmlloU kutlam11k üzere C"hri
mizde hazırlıklara &nemli bir su
rette devam olonmaktıdar • 

Reımi we kel dayreler le ma 
ğau ve d&kkAnlara elektrik am · 
puleri koaolmald• ve bir çok yer 
ler ılmdidea ıüılenmektedir . 

Okullarda da blylk haarhk
lar yapılmıı bina ve odalar timdi 
den bayrak ve Y•til dallarla ıüı· 
lenmiıtw . Takların bir•a Önce 
bitirilmeaine çalııılmaktadır • 

İıbaJ tarafında• 29 Teıriaiev· 
velde Camuriyet Halk Patliıi ku 
r•t••da verilecek olan balonun 
haıırhldır1aa da 1eçllen komitrJ 
tarafınd•n ç•lııılmılatadır • 

Ocre tler verildi 
Osel muhaeebe Direktarl6-

IO iıyarlarınıa birinci Teırin ay
hldarını düa vermiıtir . 

Llvrensın filmi 

Livıen&İn bayahaı filme al· 
mak üzere Şıma İsterlinğ adında 
Lavreosin doıtu bir İngiliz kolo 
neli gclmiılardir. 

Fılimde Arap istildil hareke 
tinin yalnız çıplak bir kıç Bedevi 
ile bir kaç çadır ve çöl manza 
rHıodan ibutt bırakılması için 
maa4.uihn ve mili. mOe11ueleria 
bu t•ıebbüıle ilikıd.rlar olmalari 
lizımdır. Bu haberi veren gazetede 

ıBiz, kolonele yardım ederek 
harekette bulunan eşhası ve vesa 
iti veı meliyiz ve §abiı!e1e ayni 
canlı itlerine tekrar ettirmeliyiz 
Buoun için lizım ıelcn murafı 
Kolonelin vermesi llzımd1r. Mas 
raf rsirgeni·se yalnn Livransı ya
ıatacak ve Arap istiklal hareketi 
için menfi bir propağında yapa· 
calc olan bu filme yardım etme
memeliyiz. 

Fayıahn ıdar~ıinde çalışan 
Yesin paıa, T. paşa, Nuri paşa es 
s id, Cafer pa§a el11keri, Supbi 
Elhıdra ve merhum Fuad Sl'lim 
ile emir Abdullah fHmide canlao
dmlmalıdır. 

Bo himmtti Emir Abdullah· 
daa b91di,Hua. 

Bizzat iıtiklil llVl§ID fa çali
ıaa. emiria buau ihmal etmiyece 
ğin• n•arız. 

Bu İf i(·io eeki zabitlerden 
Subbi Elhadıa Sait Amuk \e Meh· 

med Eiacluni ıibi kimseler 
den bir heyet rapup Kolonele 

ıardım ettirm,.k lizımdır. YDks•k 
ılim mcclieinin Subhi Elbıdraye 

bu ıı için mez&niyet verrceğini 
omad eduiz » denilmektP. 

Dlfor 

Bakım evi 
1 ikinci teşrinde fakir 

talebelere açıhyor. 

Halkevinfo himayeeiade, ço
cuk 11ir1"me •e kültür kurumları 
t.rıfından id~re edilmnkte olan 
Balnmevi bu yıl da 1 ilciuci teş· 
ria cuma glinll açılacaktır Şim
dilik buraya ftçyilı fakir &ğretici 
ahoacak ve bo mıktar i leride ço 
ğaltıl•c•kt1r. 

Dörtyol portakalları 
lsarra h•t&reslrle mU

cadaleya batlandı 

Geçen yıl , Dörlyolun PıyH 
kımun11 portalr.albrını büylk za · 
rarlara eokau ieerya hıtereel ı3· 
rlllmOt ve D' Üc•dele iıp«=k&erliğia· 
ce bUDı kartı çok faydab olan 
Nevyoı böc"ii ıönderilmiı ve 
eyi eonuçlar elde edilmiıti . 

Bu yıl da yine ~Dörtyol mer
keziad,.ki portakal bıhçderiode 
ylae iserya görü im;· ı ve Kozenda 
üretilen Ncvyoı böceklerinden 
kifi mikdarda gdirtilerek Dltt 
yola giSnderilm;e ve mücadeleye 
h•ılaamııtıl . 

Elektrik sosyetesi 
kom seri 

Şehrimiz elektrik ıoıyetui 
Bsyındırlık komeeri Mllheodiı 
Hll1eyin. Bay1Ddırhk Bakanlıiı 
sosyeteler genel diret6'til bat 
mühendieliğioe atanm.ıter. 

Şirket kom ser liği vekitehm 
su itleri direktörü Mübeadia •· 
d1r tar•fınd•n gör&lecektir. 

Ağır ceza hakyerinde 

Kıraisal.da oturm•kda olan 
Mehmet oğlu K .. rimi öldürm"ğe 
l t'§vikden ıuglu ve mevkuf N&11· 

ha duru§rnasıua dün ağır cua 
halyerinde devam olunmuş ve ıa 
bitler dinlenmişti r . Dinlenen bu 
bu şahitler hadis~ yi görmedilde
rini ve eşitmedıklP-riui söylediler. 

istek üzeıi ne suçlunun yüz li 
ra para k~faletiyle ı erb cıt bıTa· 

lnlmasına karat verilmiş ve •çlu 
tarafından bu para yatmlmtf ~u
iundaa hemen serbrst .bırakılmtt 
ve duruşma gün& olarak da, 15 
ikinci T "frİn t•yin r dılmi§tir . 

Şüpheli bir dalama ----
Abdi oğlu k61üocle çalıımık· 

h olan tutma M~hmtt eğlu Ab 
met orada bir J...&pek taraf'8claa 
ısıraldıiından ş·hrimiz · getiril 
m;ş ve kuduz tedaviıi altına ıha 
mııtır . 

Şehrimize getirilen köpek ele 
Baytar dayı uince müııhede al
tındalbuluadurul.uJOC'. 

..... ~, ögNttcHeri de 
asker 

• - Birlrıc ıa yfadarı .arlan ,_ 
bahki İngiliz gazetelerine göre 
halyanın barı§ imkiol11rın1 aradı 

· ;ı doğrudu· . 
Ancak ıimiye kadar kal'ı bir 

plio tubit edilmif dejiklir. 
"Taymis,, gezetesi Lavalın 

henOz İngiliz elçiaioe İtalyanın 
tekliflerine dair hiç bir ıey töy
leomemit olduiuau yazıyor. 

Belgrat: 25 (A.A) - Zağrep 
ve Spiliz hcim ve endlatri oda
ları; ekoaomik zecri tedbirlerin 
ulu1&I ekonomide yapec.p tuir 
leri incelemek Uzere ekonomik 
bir konferanı topl•DDl•Alll hü 
kômelleo islemiılerdir. / 

Yurd üyeierini 
v 

çagır.1§ 

Bugün saat dokuzda Soyhan~ 
spor, Adanaspor , lı.lmanyurdu ku
lüplt•ri birl~ştirilmesi hakkındıt sen 
kararı vermek üaera bütün yurJlu 
üy~lerin yurJ bina · ına gelmeleri 
rica olunur 6049 

Çağırı 
Seyhan spor kulübünden. : 
Bazı muelelt- ri görüşmek üze

re kulübümüz üyelerinin 27 Pazor I 
günü H at 11 de Halkevinde bulun· 
malan. 
23--25~27 6022 

Yitayltdalml anc8111111hldalr: 
500 lira muhammen bedelle 

s21 mott.-.t ve"1tıt~ silinmrli ı.ya. 1
1 

Adana birinci ullJl ri# 
maı ka VılAyet hazmet otomobih 
ile 100 lira muhammen bedelli ve 1 ıaslndın: 
'Bltı silindirli Mera~ett~B'lft1on pe_,' Gıyap kararı ilAnı: 
şin para ve açık artırma suretile o. No: 315 
sathA"a çıkar ılmııtır. Aılana inhisarlar id• 

istekli olanların °/o yedi buçuk bık müdür l\lastafa "'! el 
pP.y akçalarile 5 - 11 - 935 salı ekiıperi Ahmet aleyhıll 
günü "Saat 10/.iO da dıı imi encü- asliye hukuk mahkelll 
ment; otornobil ve- kamyonu gör- tazminen alacak da• 
mek is,iyenlerin de her gün hu- mahkemeıinJe : 
susl mohuaebe müdürlüA"Une mü· MüddeialeyhlerdeP 
raoaatları. 5988 halli ikameti meçhul k 

l:ıı' e 16 - 20-24-27 nen davetiye teh "l!tıo; 
-----·------------· ı mediğinden gıyabıocl• 
Adana Birinci Noterliği nin Jevaıoıllo;• ve gıyap 

yüksek huzuruna ı ~~~~ 1 t•~~~;::~: :0.J 
Karataşın Çiftlık mevk:iinde talikına mahkemece k• 

kAin ve serden go>çti müteveffa miştir . 
Ali Rıza veresesi ne ait arıızi ıl!i Binaenaleyh: işbd f 
kısmen hi!m hutlut müvekkille- rına beş gün zarfında t 
rimia AbaOIL oğ!Aı Meat-Ja ve bileceği ve bu rnoJJt 
Çomak Mahmut ve Sakallı Os- muameleye dt!\f&dl ~oi• ıti 
man oğulları Mus ı •e Hacı v11 müracaatla .li4'dr b·r g 
Mehmet ve Mustafa ve İsa oğlu 1 hasma ~ğ ettıir• 
Uekir ve AbduU1lh oğlu Veli ve k k sul hke• 
Mehmet. ve Osm m oğlu Gani ve:• u u u ma h 1 402 ınci maı l lesi ., ·ç • 
resesine ait arazi : Serden g.-ç- 1 mrd•ği takJ rJe b:r 
ti Ali Rıza ver('sesiınin arazisi içeri· ı meve-kabu~ edilmİJ'°' 
sine alınarak başkasının uhde-

maddeye te\ifıkaD • 8 
sine geçiril nak için mevki ve de-

l 
ı tebliği mahiyetin -:;.• 

hududlorını tebdil muame e ya- 1 ı r tiL'9:i 
pıhnak isteoildilti haber ohndı- ilAnen toblığ 0 unu 
ğıoa her ve~ hi eli ihtarat İork-

sınaı mecbüriyl·t has.I olmuşlar. liğini, b'r nushaoın .d~d 
şöyleki : nın. itt i bnlarının l~uP!") 

Çıftl ı k mevkiinde müvekkille-
1
· k c;ı.ıil müatqir ( Tür ...,., 

rim:zo mü· ·sl"rincl rn kolan ta- I ilanını ve b;r nutb'. 
pulu aroziyi sı rd .n geçtıler ara- za iadesini sekili°" 
zisine karışt·rmak suretile yapı- asıl olarak dairede; .. 
lacak mu:ı melcnin hiç bir kıy- ıeo. r 

sanı bilvck4le ta ... 
meti olamıyacJğı ve yolsuzhğa 

k 
ederiz . rıt' 

sebebiyet v r •n l ı' r hıı kınd11 ta- Avukat AbJurab I 
kibatta bulurıaoağı ve ihtiyar ler n Mehmet Fab 
edilecek masraf ve maruz kalı
n0cak z rar ve ziyunm kendi-
l ı rinden tazm'n edileceğİfril mü
beyyiıı sekiz 

/ mushaı.lan ibaret 
işbu ihtunameden bir ıı\ushenın 

serden geçti Ali Rıza vereseei 
vekili Mahmut Ne time ve bir 
ııushaoın Sırmsı kariyeıi ibıiyar 
heyetine iıaleteu mobt n HOıe
yin oğlu Melimede ve bır nus-
haoın yemiıli ihtiyar hAyettne 
izafetle muhtarı Abdulkerim oğ

lu Mehmede ve bir rıushooın 

topraklı ihtiyar heyetine izaf6tle 
· muhtarı Köse oğlıı Aliye ve bir 
nushanın malutalar• elmak üza
re Adana .ıapu miiwlııaüae teb-

Fahri Uğurlu 
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f ürkiyenin yeniden doğusu 
1910 M·· . utarekesile büyük 1&· 

·ııa11~bıyet verildiğindrn beri, 
6yaınız göçüp gid,.n nice 

'•to 1 ki ~ıı ' u a•, uyauao uluslar 
r:~etleneo devletler gördü . 
i. '

1
'hio luyırl ettiği bu Önemli 

.. t t. . 
O rıo ıçinde biç birisi, ba-
ı.8~81Jlı lmperatorluğun ba 
"'I ~ . 
t uıerıne kurulmuıoa rağ 
, ı~•ınile yeni temeller üze 
~Yukseleo «Kemalist Tiirki-
•da. b ,. d 1 1 · d ' a ı e•; et crı ta 

'tJ., •n hayret ve takdirle karşı
ff lbıtt:r. 
~ .;;:d.eo ev\•elld "KAp;tü la~i·: 
iıtı kıyesioi tanıyanlar, ve bul 
ı,, llleınlckctleriodrki hi•isti 

0 ı 11 ın haklarını korııysn kuv-
lıı: !avaş yavaş ela değiştiğini 

"'lQ h 11, emen hemen her ıaba -
tıra'bı kayıb ettiklerini, Oıman 

111 ~konowi ve utihsal siyasa 
atılır sermayedarların ö-

11: ICri çekilmiyc mecbur ol- 1 
ll •e 'b tti nı ayet tam bir fiuao 

dona •onucu olmak üzere or- ~ 
te111.•rırrıa ve memurlar arasın- 1 

1llen- . . "A 1 •hı k .... esme ım an o mıyan 
i ra' bozukluğunun yerl4"fti 
~' renıer, Türki,enin çok kı 
ııı,z'llıanda tamamile yıkı l1-
Q11 eınniyer gdirmi§lc:rdi. 

ll11n • • r ~ .. ıçın, mUttdikleriyle be 
'ti 11Yiilc sıvaoı lc•ybedeo Tür 

' •S •t evu muahedi!iile "tas 
o .. "ek» batı devletlerine ço ''•c: w •gı kadar kolay gelmit 

t,k 
td •t tıribia kayt ettiği hari

•n b' . 
ırısine itte burada ıast 

'~· 1 
rnuıbedesi, tam bir in-

bi: ~·~laoğıcıoı değıl. bilakıı 
·,~ ~•lıkbale doğru yörüyen 

tt.._."•o birinci meozilioi teş-
~ 11tir. 
•· •11at ı "~ Ury, sefaret müsteşarı 
~· off ı •Aokara - Tor kiye
,:. Ohı§uo bir izahı., adında· 
&&..''de, 1'ürklerin, Anadolu 
~lllrf 'J L •O ' 1 

" yer !eşmeleri o den 
, , 

9llıanl1 devletinin l<urul 
İı, •f)ll hilafetin idaresı altında 

~~,b'' ltıbayet Aokaradı ulusal 

' 

•re 
~le Parlamasıaa kadar yü 

1İr.dtı Yolo, mantıki bir çerçe· 
\~li: Röıtertemek ttcrübtıine 
~ •• b 
~ı,,.•n <(AnaıJolunun tarihi» 

IQ b . 1 d • ''lllı . •yatı ve u im ioı,, 
~ ... 11llparato· lugw unu soııu,, 
"'ly) 

"·rıı e üçe ayrılan ve cmazi,, 
1 t11 b. . 
~ı.ır_, •rınci kısmı, son •a-
lc,1· 

1~cak yeııi Tüd,1yea 'n .. .., .. 
"ltıL gosteri yor. t.:\ qllrr· 

l,.tl ırı <ı mazi,, den "oluş>' 
tak'b '~c,k ' eden okuyucu, bu 

if
111 

hu şekilde hallolnna
'it,b' kani oluyor. 
• ttı b' . "~ h ırınci kısmı, alt trıcı 
s •• ,.~ llıedin murahhasları 
' ıırı e 1'ür kiyenin ölü nı bük 

t1ti~~lıdıklar. 10 Ağusıoı 
()ıu •le bitiyor. 

~l •t'td)ı. ikinci kısmmda, 
~Çe Grkıyenio harekete gel 

~Grk 'Yrılayor. 
f dtv · · d l ~ nmın en bahsed.ın 
,1 '••ın k" k" ·· L •t • or · orııne :oşan 

'rik Ve faydasız istekler ka 
~, k •e ideolojık bazıilıkla 
'd,,e •lkınrna hareketirıdrn 
t •tt~~de uzııık olduğunu le· 
tı, b Yor. 
I~ •tın 
~ l'e t ın yüz yıllarca süren 
~ lia;•_rilioden doğan ve oal

)G)c nın en derin köşelerin 
~t, ' taın bir ulıııal devri . 

•kat b 
,\ lrı '.1kın bütürı lrnvvetlcri .. ~ ırıı· ı,, 1 ız, Yıınarı ve Ermeni 
f>Lı ııa k 
"l1atll •• arşı koymakla mrş 
)ı.ı'-ın. 11~1" bu devrim, dabilrle 
fll,,, ıılll( b L • b "''-ıt •reKet ctonye mcc· 
·~·ı· Ur, 1 • , d 

6tınenla ı dan i1k c vvel 1 

Peşler loid den; 
saltanat (1922) soora hilafet (1924) 
ken<li acizleri yüzündt"o mahvolup 
gitmiş ve Türkler harici düşman
larının hücumlarından, Dumlupı 
nar zaferiyle kurtulduktan ve bah 
d~v!etlerinin taksim tehlikesini 
keodilerinden uzaklaştırdıktan 
sonra, memleketin içinde kalkın· 
ma işle,ile meşgul olmaya başla · 

mıilır. 

Biscboff, kitabının ikinci kıs 
mının ikioci fas'ıoda biıe bu kal 
kıoma hareketinin muhtelif safbala 
r.nı gösteriyor . 

Daha Sultan Mehm et, kendi
memleketini büyük savaşı.il galıp J 

lerioe bir protcktorH şeldı nde sun 
1 

meyı trcrübe ederken, Tü k ulu 
ıunu hür bir devld haline ıtetir 
mf'k fıkri, Mustafa Kemalın zihni 
oe yer:eşroiş bulunuyordu. 

Hu gayenin hakikate eri§tiril· 
me tarzına ll11choff çok haklı o 
laıak ''tıuibi bir iı tical• adını ve
rıyor. 

Zira Mush fa Kemal
1
in o andı 

ne yapmak lazım geliyordu. 
Kemal, nasıl An k uyi taktik 

bakımından isabetle seçilmiş bir 
ş .. bir olmaktan zivade köçebelik· 
ten uzaklaşmış olmanın bir sem· 
bolü, ılk dafa daimi surette birleş· 
mek Uzere Türk ellı'rile vücurle 1 

ıetirileo bir §"bir nümürıesi olan 1 
kurdu ise,yapı tarzlarını, clbis~le
rı, yazıyı, kanuoları ve demokratik 
bir cephe gerisinde gergin ve oto· 
riter bir idarenin, memleket ihti 
yaçlarına uygun bir şekild~ tadiı 
edilmiş siyasal bay .• t şartlarıoıda, 
hep muvafık gördüğii yerlerden 
almıştır. 

Zira Gaıi , ulueal organizasyo 
ouou bitirdıkten sora Tüyrkiyeyi 
bütün dünyaarn kültür cemaatına 
sokmak ister ki bu da ancak: mo· 
dero tekniğin çizdiği yollarla 
mümkündür. 

Bilhassa Türkiye ekonomisi 
oio bir hiçten meydana getirilme 
ıi özel kapitalist ve liberal ekono 
mi devresini atlayarak makul bir 
devlet kapitalizmi ve sosyalizmine 
ulaıwak lazım geliyordu. 

.Memleket içirde yeni demir 
yolları inşası i~tibsal bölgelerile 
ıbracat limanlarıuın hir birine 
bağlanması, hububat yetiştirme 
usul!arının modernleştirilmesi lü· 
zumlü eudüst ri merk f' Z ve şubdc · 
riniu tesisi, ulusal Luıkırnların vü 
ende getirilıneıi, )aikleşme, halk 
ve yüksek mektrpleıin gen 1 şletil· 

mr si ve isi ahı , ordu ve do
nanmanın eski yüksek mertebesi
ne çıkaralması, :hariçte :Türkleri 
memleket içinde iskan etmek 
suretile :dt'mogr8fik meselelerin 
halli - işte yeni Kemalist Tür· 
kiyeoin kaışıleşıığı meseleler hep 
bunun gıbi şeylerdi. 

llıscboff" Türkiyenin istik· 
8bali ,, adını verdiğı kitabın ~on 

faslını , bemen hemen tamamen 
Tahkiyenin dış siyası:ısında takip 
ettiği istilıameıl r rin tahliline has· 
retmiştir . 193~ de Türkiye ka
mutaymda Atatürk adını alan Ga-
ıiuio coğıafi bakımdan Türkiye 
için çok tehlikeli olun komşula

riyle mevcut olan dost düşm ·rn 

münasebetlerini oasıl hissiyat ala 
nıudan ,uzakta,tırarak ditbiyaoe 
bir surette soğuk kanlı hesııplara 
bağ\ııdığaoı anlatmak içio bu ma
kale kafi gelmrz bunlarırı arasın 
da Alman usullerine dıyanmak 
su:etiyle eskisi katlar kuvvetli 
hir mücadelt> cihazı haline getiri 
len ordunun enerjık islabını da 
saymak gerektir . ' 1 Türkiveoiu 
Jış siya~ası "faslını , Hischoffin ., 
başka b·r müo sebetle zikrettiği 

bir kaide i!e hulasıt edilirir. "Hak 1 
kıo kılıct kababatlsyı tarihin kı · 

h ~ cı da z 'yıfı vurur . " ı 
Sduet müsteşa • ı Von Sise· 

( Tütk Söıii ) 

Sayhan defterdarlığından: 
Mnhnllesi: Sofu bahçe 
Miktarı arşın: 300 
Muhammen kıymeti hazine his· 

sesinin : 2945 
Sınırları : Doğusu Hncı Mehmet 

batısı hususi yol günPyi Hamza ve 
kuzeyi yol. 

Muhulh si: Eski Dabağhane 
Muhammen kıymeti hazine his 

sesinin : 10725 
Sınırları: Doğus~ yol ve hamHm 

odunluğu arsalar vo mahkemeli 
ev bntısı hükumet konoğı evrak 
dı posu VA mağıızaları gün"yi ge
nel yol kuz"yi adliye dııiresi bah
ç••sı . 

Gnyıi mübadil Yonarılı muvru 
mati vereselerinden motr11~ yoka
rıda göstPrilcn evin 88 h ıs!'ede 81 
hissesinin mülkiyeti açık artırma 

ve haoıamın 432 hıssP-dıı 193 his
eesiııin mülkiyeti kopalı zarf usu . 
lıle tari hıen itibaru n 15 gün nı üd 
Jetle ,.e gayri mübn<lıl hoııosu mu 
kttb ılin<le satl!ğtt çıkarılmıştır Ta
lip olanların 1 teşrinisani 935 cu. 
mn günü saat on br şte Mılli Em· 
!dk<lı· ki sulış komisyonu110. müra
caatlo.rı iidn oluııur. 6027 

24-27-1-2 

Adana birinci asliye hukuk mahke
mesinden: 

Gıyap kararı ilanı : 
O. No. 387 
Adana iııhisllrlar iJaresinin sn- ı 

bık müdür Mustaf,ı ve Mahir ve 
Adana tütün ekispHİ Ahmet aleyh 1 
lednıle açtığı tazminım alacak da- ~ 
vasırııo cari duruşmasında rnüd· 
ueial 3yhler.Jen Ahmedın mahalli 
ikHmeti meçhul kulmış ve ilAnon 
yapıl ım d11vetiye t · bliği üz ?rirıe de 
gelrnediğind ·n g yab.nda nı'.lhke
me icrasına ve gıyap karurının i)A .. 
nen ve mahkemenin 22- 11 -«J35 
cuma günü s.ıat 9 tııl ı kınu kf\rar 
verilmiştir. 

Bioaenıılı•yh işbu gıyap kora
rınıı boş giin zarfın la itiraz ede· 
biloc::1ği vo bu müJıl~t içinıle mu
ameleye devam için mııhk··meyo 
mürncaatlo diğer bir gün tayin ve 
hosma teblığ eltirı bileceği V•l hu 
kuku usul malık .. m leri kanunu
nun 402 inci mııdılfo.si veçhıle iti
raz etmediği takdirde bir daha 
mahkemoyo kabul edılumiyec ği 
405 inci madıJ<·sinn t •vfik:ın Vd gı 
yap kararı t bliği mahiyetinde ol
mak üzare illlnen tebliğ olıınur. 

6047 ---
Ergirler ortakhğı pa ~ 
muk fabrikasından: 

Yı· rli kozn ç• kınesint! bıışlaya 
cuğım .zdan fabrikada iane çığidi 
olanlurın tPşı iııievvı·lin s<•nuna kıı 
dar ~·iğitlerinı kaldırmaları ve O 

tarihden sonra mukubilino yerli 
~·iğidi voı iloc .. ği saygılı müşteri 
lerııu ı ze ildn olunur . 

2-2 6036 

boff , bu kıtııpla güttüğü g .. y,. yi 
son sözüode şu su etle iz"b cdi· 
yor : "Tü·kiyede geçiıdığiın üç 
yıllık hayatla toplamağd im kau 
bulduğum malUmata beni , her
k~ıe Türkiye tarihini, bütüo bü
yüklüğü , manasa ve lüzumuyla 
ınlatmağa mecbur f'tlİ . ,, Anka· 
ra achodaki lm es·r , Anadolu 
toprakhuı üzerindeki hı1diıeierin 
etraflı ve aynı zamRoda ınce tas· 
virlerile , Türk · iı;liim uluııuouu 

hnsusiyetleriain derio inceleme· 
!erile ve geçmif vakalann munta
zam bir ıureıte ııralanmasiyle , 
çok değ .. rli bir vt sika teşkil edl'r. 

Bir memleketin üzerınde ge
çen )'ÜZ yılların bıraktığı derin 
akisleri dinlemesini bilenle, Aoa 
dolu vekıyıını bir romandan da
ha hey,carılı bulacaklar v~ t pkı 
bir lıymoe' .... benı'yl!n mük m
mel lis'up karşısında , muharriri 
sade bir diplomat ve lari bçi ola
rak değıl , aynı z9maoda.bir şıir 
olarak da tcbıik ed .. ceklc;diı . 

Adana birinci Asliye hukuk Mahke
mesinden: 

Gıyap kararı ildnı : 

O. No. 386 
Adanıı inhisarlar iılarPsinin sn

bık mfülür Mustafa ve şube Amiri 
Portev cRki memur Mııh i r ııl~yh · 
lniode Adıma asliye hukuk mtth· 
kcmesine açtığı tozminen alacak 
d ıvasının cari mohkemPsinde: 

Mtiddeialeyhlerdcn Perlevin ma
haJli ikameti meçhul knhlığıııdan 
ildn~n <lavetiyed~ tebliğ edildiği 
halde gelrneıliğinden gıyabında 

mnhk·~rııe icrasınrı gıy p kararının 
iltlnen ı ... LJiğiııo ve mahkemenin 
22- 1 1- 935 cum:ı giinii saot 9 
tal .kına mahkemı>ce karar voril· 

miıJtİr . 
Binaırnaleyh işbu gıyııp kara-

r ınu brş gün zu rfıı da ıt ı ruz edebi· 
leceği vo bu müı lılet z ırfınıla mu· 
ttmflleye devam için nıahkemr.ye 
.müıacontla .\iğer bir gurı tayin ve 
ha8ms t~hliğ ett rubılucoği vıı hu 
koku usul ınohkomeleri kanununun 
402 inci madılosi ve~·hile itircız et
medıği tııkJirdo hir Jahu malıke · 
moye kabul Pd lın iyec.ıği 405 inci 
maddeyo t 1 vfik n n gıy.ıp kararı 
tebl ği mııkamıno kı im olmnk üze
ro ildne 11 ttıblığ olunur.6046 

Adana birinci asliye hukuk mahke· 
mesinden : 

Gıyor• kararı ilAnı : 
Dosya No: 384 
Adana inhiaarhır idaresinin sa

bık mü Jür Must ıfa ve Adana tütün 
inhisarı eski ekisp Hİ Ahmet aley
hinde Adana asliye hukuk moh
nwsine açı ığı tazrn nen atacak du 
vasının caıi mohkem• s•fü.le: 

Müddeiol11yhlerdcn Alım ·Jın mu· 
hulll ık ımeti nıt·çhul kalmış vo ılA

nıın davetiye teuliğir.e rağmen de 
gelınedigindeıı gıyab nJ.ı m ıhke
menin d~vamma ve g•yap ka•orı · 
nın ilantin teblığ n · ve m'.lhkomc 
nin 2.Z-11-935 cuma günü s ıot 
9 talikına mahkom ·ce karar verıl
nıiştir . 

Uirıaenaleylı: i9bu gıyap kara 
ı ına beş gün zıırfındn \İtiraz e<le
bılcc•·ği vu bu müJdet zaı fında mu · 
ameleye devam için mohkemPye 
müracaatla dığer b r gün tayin ve 
lıa~m .. t•·bl g ettir··h leceğı ve hu
kuku usul nwhkem• leri kanununun 
402 inci m ıtlll si vı>çhile itiraz et
mediği tnkdiı dl) bir daha mnhku· 
mey•ı k bul olunnmıyocağı 405 
inci ma<lıldye t••vfık •n vı~ gınp 
kararı t .. bı ğ m.ıhiyet nılM olmak 
ÜZl)r_o ildııeıı tohliğ olıınur 6045 

Adana birinci asliye hukuk mabka
mesinden: 

Ciıyııp krırarı il~rıı : 
Dosyu: 383 
ı\ıl ına inlıisarl r i larAsinın Ad'l 

n~ ı·~ ki tiitün ek spori AhrMt ul~y 
hınd ·Ad rıa asliye hukuk m ıhke· 
rııesiııe açtığı tuzıninı~n a ıcak da
vns.rıın C'ari ınııhkemPf'İr. ie mfül-

' ılcinleyh Alııncılı-ı malıııllı ı ·ameti 
rned1ul kalılığ'ınılan il1'nr•n dave
ti 'e tebliğ edildiğı h·ılıle g lrneıniş 
'e hu ~uretl·) gıyabırııln mahk., ını>
nin devnmıınl vo gıynp karnr.nın 
da ilfinPn tebliğ.o ı ve muhkemonin 
22- 11 -935 cu na giinü sont 9 
tali'<ın ı rııalık••mec : korar Vt rılm ş 

tir. Bina• nolcıyh işbu gıyap kara
rınn twş giin zarfındıl itiraz cde
bıleceği ve bu müddet zarfında 

mııameley·· llcv •m için mnhkemeyo 
miirucualla dığı~r bir gün tayin Vd 

hasma toblığ ettir.•biloceği ve hu
kuku usul mahkı~mtlleri kanununun 
402 inci mad.lı'Sİ v çhile it"raz et 
mudiği tak.lirdo bir daha mahke
meye kabul olunmıyacağı 405 inci 
nıaddeya tevfikan ve gıyAp kuran 
t bliğ mahiyetinde olm:ık üzere 
ildııell tebliğ olunur.6044 

ECJ 
~•yfa: 3 

ı::ız & 4 

Asri Sinemada 
26 T.eşrini evvel cumartesi günü akşamından itibartm 

aırmell llaltaıı 
Kahkahalar kralı 

Stan Laurel-Oliver Hardi 

filmind 
Ayrıca : Türkçe izahath dUnya hevadfe~ 

pek yakında : 

aıeçbal dolttor 
esrar,muamma, heyecan 

6039 

Zarnanımızın hiç şüphesiz en Akrobatlk 
numerolar yapan aktörü 

( Harry Piel ) dir 
ve filmlerinin en güzellerinden birisi de 

Filmidır. işte bu kıymntli artistin Lüyiik bir ku.lret ve em ·k ıJar(ıl 
vücu·la gı-Hiriltliği vu sqyred~oleri h..,yı•cana sürükliyecek olan bu Çllk 

li:uvvl tlı eser , 

Yazlık sinemada 
bu okşnmdan iti haren göst·ırilmeğe başlanacaktır. Almar.c ı sözlüdür. 

pek yakında : 

Grlşa çavaş 
FcdııkArlık ve kahr<ım rn\ılt tiıos •lı bir as
kerin r vkaladu maceraları. 

6043 

'-----------·---------------------------.-. · Alsaray sinemasında 
1 

Bu ak1am 
M vsimin eıı güz.-.l p · ogrırularındaıı biris•ni daha sunuyor. 

Dans ruyası Jao Kravforıfl 
Turafından y ı pılınış hakıkatcn rnyalar gibi hRyah ıüsleyen gönülü 

t•ğlondiren bir şnlı ı serdir. 

ilave: 

Paramont Jurnal 

lllld llavas 

30 birinci teşrin akşamı fevkalade proğram 

ı-

2-

• s:nema 

Münir Nureddin heyeti kon-
• 

sarrr • 

6033 



( Tflrk 86d ) 

llfl9-------------------------------------------, 

31 Teşrinievvel günü Arsıu lusa 1 

Artırma günüdür , bu münasebetle . 

iş Bankası Çocaldar Arasında 
Bir Mlsaballa Açtı 

Her çocuk " Artırma ,,hakkındaki düşüncesini 

on satırı geçmiyecek surette yazmalıdır 

Bu yazılar : 

29 T· E v v e 1 
iŞ BANKASı 

tarih ine 

ISTANBUL· 
k a d a r 

ŞUBESi 

· a d r e s i n e g ö n d e r i 1 m e 1 i d i r 

En iyi yazan çocuğa 100 lira mükafat • 
verı-

lecek,ikinciden itibaren 25 kişiye birer kum
bara hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 T eşrinievvelde dağıhlacaktır 

Çtt~ fabrikası direktnrıoıonden : =· DİŞ MA CUNU 
V~ F IRÇAN 12' 1 Fabrikamızda bir heftadan ev- -----------------------------------~ 

.A..Li N~SiBi 
EC ZANESINOEN ALiNi Z 

vel ve sonra Mısır pamuğu bulu-
nan genel tüccarlurımız tarihi ilA
nımızdan 3 üç gün zarfında pa
muklarını kaldırmaları ve kaldır
mıyanlar ellerindeki kocenlttrın tes· 

U CUZ/sUIC DOGRllkUK_ 
çilleri tarihi bilinmiyenlerJe:ı behC'r 
gün için on kuruş ardiyo olına
ceğı ve tarihi tesçilleri b;linen ko-

5370 138 

MQderriı Doktor Raşit Tahsin 
Tuğsovul 

Akil, sinir llelll•I 
Avrupa ve f8rımızca tanınmış lloca doktor Reşit Tahsin şarımıza 

gelmiş, eski sevgili muavinlerinden Doktor Mazhar Essnin Orduevi ya

nındaki evine inmiştir. 22 gün kalacaktır . Başvuracak hastaları her 

gön orada kabul ve tedavi etmektedir .6012 5-1 O 

Sayhan defterdarlığından: 
Mahallesi Cinsi Şimdiki kiracısı 
Kara soku Hane Ke~spcı Kerim cavuı 
« • • lskenerünlü Hayriye 
Çukur mescit • Şamaı zade Rıfat vereseleri 
Su gediği • Furuncı Mustafa Çavuş 
Camii cedit • Lt,bleci zade Süleyman 
Hıdır llyas • idman yurdu 
H111ine ye ait yokarıda yazılı hanelerin icarları 2 1-10-935 tari 

hinden 2 1-10-936 Gayesine kad 'r bir sene müddetle ve 5--11 -935 
gününe müaaJif sah günu öğleden sonra saat 15 de ihale edilmek üze
re 15 gün mud letle açık artırmağa ç karıldığından taliplPrin yüzde 7,5 
teminat :ık ·Hile Milli emlAk idaresindeki satıı komisyonuna müracaat
ları ilAn o.onur. 

23-27-1-5 6021 

çanlarındın tarihi tesçild"n itiba • 
ren bir hafta zarfında pnmukla-

1 rını kahhrmadıkları takdirde Borsa 
nizamnamesinin 82 inci maddesin· 
ıleki sarahat çevresinde hareket 
ederek pamuklarını borsa marife
tile saltırılocağı ve bunu ıı la bera
ber yangından be~h m llarında 
zuhıır edı, cek genl'l zazarlardnn 
fa brikamız hiç bir suretle mesul 
olamıyacoğı malUml ırı olmak ÜZ•l· 

re i)An olunur.6037 26- 27-29 

Erkek Lisesi Direk
törlüğünden : 

29-10 935 de ilıalo rd ı lmek üze 
rtj münakasaya konulan pansiyo
numuzun aşağıda cinsll'ri yazılı 
evrak ve s1:1irenin ihale günü Cu
muriyet bnyramıno tesadüf tttiğin
den 1 iki ı ci T' şrin 935 Cuma gii· 
nüne tehir 'dılmiştir . lstı•klıler in 
bu günde saat 19 da Kültür Direk
törlüğünde toplanacak kuruma boş· 
vurmaları. 

Ekmrk 34000 kilo 
Koyuoeti 15000 ,, 
Sade yağı 3500 ,. 
Şeker 6500 ,, 
Pirinç 5500 ,. 
z ,.ytiny ağı 2000 , , 
Kuru fasulya 4500 
Sabuu 1500 
Salça 1500 ,, 

:\laden kömürü 85 ton 
25-27-29- 1 6035 

Milde llbaylılt baymdırlık müdürlO
lilndan : 

Seyhan defterdarlığından: 
Mikıları 

1- Eksiltmeye konulan iş N ığde Mehalleıi arşın 

300 

Muhammen 
kıymeti 

3200 
Sınırlart 

Doğusu Hacı Meh'°'' 
susi yol gözeyi Ha .... 
yolu . 

VılAyeti hükOmet hinasl dahilintle l Sofu bahçe 
merdiven döşemesi tamiri yeni çn-
cive ve camakdn , holAlAlara su 
isalesidir . Tapu kadastro daire- Eski Dahoğhane 
sinde Banko yapılacaktır . Keşif be-

:.!4000 Doğusu yol ve balll~~ ~ 
arsası ve mahke1118 ·~ 
hükOmet konağı e.,r fİ deli ( 3679 ) lira 4 kuruştur . 

2 - Bu işe aıt şartnameler şun
lardır. 

A- Mukavele projAsi. 
B- Nafıa işleri şera•ti nmumi-

yesi . 
C- Fl'nni ve hususi şartname. 

D- Eksiltme şart na mcısi. 

E- Keşif cetveli. 
fi'- Proje. 
lstiyenler bu şartnamele ri ve ev

rakı Niğde Nafıa müdüriyetinde 
görPbilirh·r . 

3 - Eksiltme 22- 10-935 ta
rihinden 7- 11 - 935 perşemho 
günü saat 14 de Nafıa müdiirlü
ğünılo yapılacaktır. 

4- Eksıltme kopalı zorf usulılt: 
yapılacaktır . 

5- Eksiltmeye girebilmek için 
isteklinin (551) lir o (86) guruş mu
vakkat teminat vermesi IAz ı mdır. 

6 - Tklıf mektupları yukarı in 
ı;çüncü maddeJe yazılı soottan bir 
saat evvelıne kııdar Nafıo müdür · 
lüğüne getirilerek ekiiltme komis
yonu ıeisliğioo mok~uz mukabi
linde verilecektir . Posta ıle gön · 
derilecek mektuplar nihayet iiçün
cü maddede yuzıh seatn kadar 2el
miş ol111ası ve ılış torttfının mühür 
n.umu ile eyice kapadılmış olması 
lAzımdır. Postada olacak gecikme
ler kabul edilmrz.6040 

26-27-29 

ve mağazaları ('" 
yolu kozeyi adh18 

bahçesi . 

Gayri mübadil Yonaniı Mavru~ati vereacle~ind~n .met~~ 
gösterilen ev ile lıama?1.ın 432 hısseJe .. 193 hıesesı~ıo 111 öd 
mıibaılıl bonosu muk.Jbılıoda satılmak uzere 15 gun 1D 

mağa çıka11lmıştır. Tı.lip olanların 1 Teşrinisani 935 culD• ilA' 
on beşte M ılli Eoıldkteki satış komisyoouoa müracaatları 

19--22--25--27 6005 

Toros fabrikasmda pamuıu bulunan
ların ehemmiyetle nazarı dikkaflarine: 

Fabrikum ızda pamuğu bulu 
nan lor la bn pamuklardan satın 

almış olonl ı ı n ; fabrikamız dahi-
linde halyd ko1acak yer kalma 
dı~ı ve oyııi zamanda bu pam•ık 
!arın çokluğu / yangın tehlıkesini 
arttırmakta vo sigortasız bulundu· 
ğundon 5 tPşrinisani 935 tarihine 
kador pamuklarını koldırmaları, 
oksi takdirda vukubulacak har 

hangi bir yarıgın ve sair hasarat
tan dolayı fabrikamız hiç .bir me 
suliyt t kabul &tmiyerek bu pa-

muklar hakkında horsa nizamna
me sinin tatbik e<l •lmesi için borsa 
komiserlığine D'Üracaat ed· lccoği 

sayan mült erileı im ize ilAn olunur. 

6050 Fabrika müdürlüğü 

Umumt nrırif'1 

M. Baltl' • 
Adana Türk .as' 


