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-- -- Havalarımız ! 
Dü§mao uçaklarının tehdidi al• 

ııodadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. ı 
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Sayıma 
ADANA : GUNLUK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3343 

önem verelim 
• 

Kazım Nami Durn 

Hava kurumuna 
Yapılan yardım 1,914,443 

• İrayı buldu. 
(1 
t 1 ~6,G· · 
35 '~ıııtii ? 1U~ üçOne, eo küçüğü 
51 ~. b,' l!'trtı:ıış, dördü erktk bi 

Manisa saylavı ---
Aokara: 1 (A A) - Hava teb· 

!ilcesine karşı Tür ulusuouo sava· 
şın ilkteşriodeki verimini Tiirk 
Hava kurumu biltüo yurttaolara 
ttşekkür ve iftiharla ilio eder. 
Hava tehlikesini bileo Oye sayısı 

29,413, yüken tutarı 1,298,258 
lira: yardımcı üye sayısı 198,058, 
yüken tutarı 616,185 lir1ı1, genel 
tutarı 1,914,443 lira, işyarların 

her ay verdikleJi yüzde ikt bu 

hesaba katılmamıştır. 

•• 

ôı,011 Çocuklu bir bebayım· 
~Gkltrle düıeoler Y•§•saydı, 
'liııı bQ. olacaktım . Gençlik i 

' ır • .. .k d ,guo oo ı i çocuğu 

O ' lop) 
Q ilt· amaktı. 
1 h· 1 

Çocuklu bir baba : ne 
ı lr .... • 
ııııa ,.ore bu : 

olar .. 
u ' nıçıo çocuk edinir? 

0'l•rd d 'ıi? b a evam ettirmek 
iy Unu düşüoUp de çoçuk 

ler trıler, keodilerioi bahtsız c . 
toçlıği • 
)il bi ırıde . okuduğum bir 
~' ç Unutn:ıam: 

Q b•k 
"-ı autaııoclao Nuşirevan, 
~ıt:~ıııodaki adımlarla şı 

•ıod k' b h '· le re ı a çeleriode ge-
''tıı/ ~o fıdaoları dikmekte 

; 'da •tlık bir yaşlıyı raela 
ı llıcağ1 • f· . 'ıııu 1 z zeytın ıd•nı dı 

Q•ba dem· b d'k · r 
0 

' ış, u ı tığio 

lt,tt.~ Yakıt büyüyüp de zey· 
lttiı ? Onları yemeye öm 
t,11 'Cek mi ? 
~•daın: 

~tiıı•, ~e~iş, beodeo önce 
'ti . dıktıkt.ri fidanların 

"1rı,1Q1 Yedim : beo de beo
~ gelecekler için dikiyo· 

~G.· 
;ıı.0, 110 8 1•ğısıoı bırakıyo-
"\ b bu kadar yeter. 
•ııı,k' vakıt çocuk tdioip 
'41, le en büyük yurt bor 

ı Yeı-.c;.i lı .. ı1· B b · • oıe auı ı ım u 
'~ kenaattayım . Adım, 

'ıı ha •ta eıerlerimle yaşaya
,_ y.01 De mutlu· Soyumda 

'-ıııuını biç düıüome. 

Çocuk yurrlum için lazımdır. 
Bize bir yurt kaldı ki, ben dıye 
yim yüz, sen de yl:zelli milyon 
yurtdaş yaşatabilir. , 

Oysaki bugün oobeş oo altı mil-
yon yurtdaşım ya var, yı yok. Hay 

di yirmi milyon olsun diyelim. 
Bu gün kilometre başına biç ol 
mazsa 50 iosao düşseydi, yurdum 
yarıo için biç bir [kaygoya düı

mezdi; şöyle böyle 40 milyonluk 
bir nlus olurduk. 

Türkiye için 40 milyon nedir? 
40 milyon kafa, 80 milyon el de
mektir. 80 milyon Türk eli, 160, 
belkide 320 milyon başka ulus 
elidir. 

Böyle olacağının en aç ı k bel . 
gelerini tarihimizin ber yaprağın
da bulurıunuz. Yalnız erginlik 
savaşını bır düıüoüoüz; ber şeyi 

eksik on oolıir milyonluk Türk 
ulusunun ne tansıkları (harikalar) 
yarattığını bilmiyor muyuz? 1927 
de yapılın nüfus ~uyımıuda 14 
milynoa yakin nüfus..; buıunmuştu. 

O günden bu güne sekiz yıl 
geçti; Bu sekiz yıl içind<ı oüfuııı· 
muzun 16 milyona çıktığını göre 
ıek iki milyonluk bir artım var 
dem•ktir. 

Sekiz yılda iki milyon bir 
şeydir; fakat daha çoğunu iste
mek hakkımızdır. 

Bızde çok çocuk yapan rada 
lor çoktur; çocuğa bakmağı bilme 
medılderi İçin, doğan çocuklarıo 

çoçu yaşımıyor dıyorlar. 
Ö ı ilm gibi yaşmAk da haktır. (ö 
leceği varmış ö lmüş) divemeyiz. 
Bitkiyi suloma:ı.san köklinü çapa 
layup gührelemtzsen kurur , üs 

- Gerisi ikinci say{ ada -

Yurtsever Tarsuslular 

Bu yıl orduya iki uçak 
alacaklar 

Haber verildiğine göre yurtse 
ver Taısuslular , bu yıl iki uçak 
alıp ordumuza armağan etmek 
içio kurama büyük mikdaıda yar 
dımda buluıımaktadırlar . 

Yurtsever Tarsusluları , bu il 
g'leriodeo dolayı takdir eder ve 
diğer İlçelerimizin halkının da ay 
oi yolda y u ıöyeceklarioi kuvvetle 
umarız . 

Tren hattının 
Varına kadar onarıl

ması umuluyor 

Soo ya~ao yağmurlardan Ma· 
mure v• Osmaniye istasyonları 
arasındaki köprünün bozulduğu 

ve yarmaların selin getirdiği lop 
rak ve taılarla dolduğu cıbeıle 

trco yolcularınıo bağaj etyalariy· 
le aktarm~ sorelil gidip geldık 
leri yazılmıştı . 

~men konuklar Ankarada 
Bozulan bu kısma yeter dere· 

erde işçi gönderilmiş olduğundan 
bu yerin yarın onarılarak yolcula 
ıın eşyalariyle birlikte •ktarmasız 
gidıp gelrcekleri umulmakh dır . 

,, 
Clt 
~ ~nle karşılanan uçakcıların 
lltırlarına şölenler verildi. 

Bir İngiliz bilgini 

Vebayi bakariye 
çare l>ulyor '~~41 . l <Jr; Genel kurmay Başkanlı-

ı,~ '~ii Bakanımıza görette bulundu 
''•· 1 

Londra: 1 (A A) - İsviçreli 
bilgin Heorz Spathlingerio Ç•I ş 
maluı aayesinde Vebayibakariye 
artık bir çare bulunmuş demek· 
tedir. 

izİ·-.(A.A) - Havaların 
~ti l ıgı yüzünden iki güo 
a ~'11,•tanbıılda bulunmakta 

0lo d 
11 Süet uçakları bugün 

~. e Y tşilköy Uçak ala· 
~ı,~,t~,k~t et'DiŞler ve beş 
~tar 8 Q Dıürekkep bir Hava 
~•r. afıQdan Mihlicik üze 

t .ııa 
·~· ııaralc ıaa t 11 25 de 
i • geı · · ' 
'llıed 1111§1er ve Uçak ala-
'' t en Önce keodileı ini 

ı ~, b~YYareciletimizleşe bir 
'1) lr U 
1 ~Q Çıış yapmışlardır. 

\~•leo~~ Türk bayralcla
i 'tı l! ış olan sabada, Sil 
.~~'ııı •va Müsteş.rı Celal, 

\ 11i ~ 8~ Başlı:anlığı H~va 
t'~·~ '~ıt, ~ü~k Hava kurıı 
~~'•i uavını Feridun, Ro 
· ı.. "' Eı · ~h •1 1 ~8 çılik ileri gelen 

• ı}I ) •ınıflarımıza ml'D· 
'1 •r t 1'. arafıodao karşılan· 
')ı~ l 
1e Q~~Uklarımız Ankara· 
~t, evllpaıasa misafir tdıl 

\:~ı-. l 
.:'it,.· 

1 
(A.A) - Bu sabah ., .. ~ ı:n· 

t l(i 1f oLın Süel uçakcı 

1, Ilı~~ 16,30 da brraber· 
~'~•Ik Dıandarluı olduğu 
·~ti ~ıınay Başkam Ma 

kıo•k ve Sü Baka-

nı General Kazım Özalp tarafın 
dan kabul edilmişlerdir. 

Aokara: 1 (A-A) - Şehrimiz 

d' bulunmakta olao Romen uçık
ları un uruna bugün Türk Hava 
kurumu tarafından şehir lokan
tasında bir öğle 'şöleni verilmiş 
ve şöleodrı, konuklarımızdan baş 
ka Hava Müsteşarı Celal, Genel 
kurmay Hava Müşaviri Mecit ve 
Romen Elçisi ve Elçilik ileri ge
lenleri bulunmuştur, 

Ankara: 1 (A.A) - Romen 
uçakları, başlarında Albay Niğres· 
co oldıığu halde bugün saat 17 de 

- Gerisi lklnçl sayfada -

Spatblioger 1922 yılında inek· 
!eri veremden koruyan bir serom 
bulmuştu O yıldanberi Ulsterde 
yapılan 23 tecrübe müsbet aoonç
lar vermişlerdir. 

6 Aydaoberi asılı bulunan 
ineklere kuvvetli mikdarda mik
rop eojeksiysnu yapıldığı halde 
biç tesir etmemiş ve aşılanmıyao 
hayvanlar 42 güo içinde ölmüotür 
Bu tecıübeler Kuzey lrlanda ta· 
rım Bakanlığının teşkil ettiği bir 
komisyon tarafından yapılmıştır . 

r-- Foto CoşkuD-,, 
Yaz münasebetile hemen hemen kapalı bir vaziyette 

bulunan Yağcamii yanınd<Jki fotoğraf atelyesini 2 ilk
teşrin çarşamba gününden itiharen tekrar faaliyete ge
çirecektir. 

Gerek Amatör işlerini ve gerekse ::ıtelye fotoğrafı 

vC' her türlü Ağr:ındisman ve diğer bütün fotoğraf işit>· 
rini yapmağa bışlıyan Coşkun Güven, hı>r gün sa· 
bahtan akşama k<Jd<1r açık bulunan atelyesindt> saat 14 
den 19 kadar bizzat çalışacaktır. 

-----------------------------------------------------

Durumda deg" işiklı"k-yok--Sayg~ğer Ferit ceıaı Gıivenden 
Bir dilek 

Bir çok İtalyan gemileri Yunan suların
da dolaşarak sondaj yapıyorlar. 

İngilizler, dört İtalyanı casusluk yap· 
tık/arından dolayı Maltadan kovuldu. 

Adi1&baba : 1 (A.A) - fmpa· 
rator :seferberlik kararoamesioi 
imzalamıtlır . Fakat uluslar sos· 
yeteıioe bir saygı göstermek için 
neşrini geciktirmiştir , 

Adisababa : 1 (A.A) - Düo 
yaoıo her tarafından gdmiş olan 
100 kadar gazeteci ş i mdi Adisa· 
babada bulaomaktadır . 

Nıpoli : 1 (A.A) - Mirağlie 
adindal&i uçak gemisi bir kaç ta 
ııe bombaıdman uçağı ve 380 uç
manla yola çıkm ı ştıJ . 

" Reuter .. ıytarı bildiri -
yor : 

Gen ti sefer berlık ilanı artık 
bir kaç günlük bir meseledir . 

Henüz burada bulunan yaban 
cılar çoluk , çocuklarını Cıbuıiye 
göndermeğe hazırlanıyorlar . 

Londra : 1 (A.A) - " Reu 
ter ,. •j•nsıoıo Maltadao öğrendi· 
gine göre döı t İt al yan Malıadao 
çıkarılmıştır . 

Bunlar bir dabı Mıltaya döo· 
miytcektir . 

Bunların arasıoda Maltadaki 
F.ışistlerio Başkanı ve Roma ban· 
kası şubesinin ileri gelenlerinden 
Fusko vardır . 

Bunlar bir çok yıllardaııberi 
İtalya için Maltada casusluk ve 
propağandacılık yaptıklarından 

dolayı çıkarılmışlardır . 
Londra : 1 (A.A) - " Man· 

ciater Eüvardıyan ., gazetesi di
yor ki : 

FreosıbıD , logilterenio Akde
nizdeki hareketlerini prensip iti. 
baıile kabul ve tasvib etm , si ih 
timali vardır . 

Yioe bu gazete diyor ki : 
Staresı cepheıioi sarsmamak 

için ihtiyatlı hareket etmesini lo 
giltereden istiyeceğini yazıyor . 

Aıioa : 1 (A·Aı - Güvenlik 
çevenlerdeo alınan haberlere gö

- Gerisi ıiçıincıi say[ ada -

Şehrimizin gir et ve 
Geçen Ağustos ayı içinde şehri 
mize 350618 liralık mal girmiş 

ve 421615 liralık mal çıkmıştır. 
Tecim ve Endüstri odamızın 

yaptığı istatıstiğe göre geçen A 
ğustos 935 ayı içinde şehrimize 

girip çıluu mallar şu suretle sap· 
taomıştır . 

Gir.t; 
10238 lira değerinde 14626 

kilo tarım yaraçları ve makine, 3862 
lira değrriude 39222 kilo benzin, 
8118 lira değrrinde 289948 kilo 
çimento, 5024 lira dtğeriode 
18270 kilo gazyağı , 17442 lira 
değ.rinde 24918 kilo burdevat, 
1492 lira değerinde 1421 kilo 
kahv~. 7718 lira değerinde 14293 
kilo kanaviçe, 4917 lira değerin· 
de 3278 kilo köselt, 23066 lira 
değerinde 1118 kilo yerli menıu 
cat, 2047B lira değeıinde 3895 
kilo ecnebi mensucat, 15078 lira 
değerinde 21541 kilo makioe par· 
çası, 6405 lira d~ğeriode 23723 
kilo makine yağı, 27 562 lira değe 
rinde 90370 kilo şeker ve 70104 
lira değerinde 327879 kilo ve ~ai· 
re ki 221504 lira drğ c rinde 87 
4502 kilo mal girmiştir . 

Buna esaslı giret dıtında ka
lan ufak giret tutarı olan 1:!9114 
lira drğerinde 1338349 kiloluk 
mal da eklenecek olursa 350618 
lira dtğerinde 2212851 kilo mal 
girmiştir . 

57410 kilo lıilsbe , 45050 lira de 
ğerinde 160895 kilo çiğit yağı , 
16404 lira dtğerinde 596544 kilo 

arpa , 29105 lırıı değerinde 909521 
kilo buğday, 11732 lira değerin· 
de 410217 kilo yulaf, 34582 Hra 
değtrinde 347219 kılo un , 4997 
lira değ-Hinde 47595 kilo susam, 
136225 lira değerinde 149452 ki· 
lo iplik, 40571 lira değeriode 
40287 kılo bez , 1898 lira değe
rinde 4173 kilo yün ve 828 lira 
d•ğerinde 215 kilo bağırsak ki 
403934 liıa değerinde 2996fl50 
kilo ır al çıkmışt,r . 

Buna esaslı çıkat dışında kalan 
17691 lira değerinde ve 74388 
kiloluk mal da eklenecek olursa 
421615 lıra değerinde 3070228 
kilo mal çıkmıştır. 

934 Yılı agusto~ ayı içinde ise 
951535 lira değerinde 6264612 
kiloluk ve 935 temmuz ayı içinde 
ise 472853 lira dtğerinde 3477212 
kılo ma çıkarılmıştı. 

Şu rakamlara göre 934 Yılı 
ağustosuna göre 529920 liralık 

bir eksiklık ve 925 temmuz ayına 
göre 478682 liralık bir fazlalık 
vardır. 

Yine bu rakamlara göıe geçen 
ağustos ayı içinde 70997 liralık 
mal çıkmıştır 

Türk Sözünde ve Ülküde çıkan 
(Yemen türküsü) makalelerinizi 
ikisini.de iki defa okudum. Kud· 
retli kaleminizin tercümanlığına 
düşer, yüksek hassasiyetiniz, duy
duğu milli bir tezin istediği acı

lıklarına beni de sürükledi. Her 
satırını takip ederken birbirioi 
kovılıyıo ıztırap cümlelerioio 
önünde eridim. Bir aciz kader 
zifa düşen göz yaşlarım, haoçe· 
reme sarılarak metanete hakim 
oluyordu. 

Evet MemeJio anasının tüke· 
oen göz yaşları yerine ben göt>. 
yaşlarımı dökmekte beis görme· 
dim ve zannederim ki yaloız beo 
değil; hayatın hakikıtından alıoaa 
o memıkıba ber okuyan sıılan · 
mıştır, muhakkak. 

Çok gariptir ki Dil bayramı 
müoaaebetile Halkevimizde veri · 
len bir törende öğretmen Bayan 
Vasfiye Avcı tarafındın ayoi ese
rin türküsü okunarak kalplerin 
dünkü yansını yeniden neşterle

miş ve hıçkırıkların kopmasına 
sebep olmuştur· 

Edebiyattaki kadretioizdeo do· 
layı tebrik etmekliğime milnade
oizi rica edeceğim. Gerçi naçiz 
takdirin yüksek ruhunuza bir 
miyar olamıyacağı pek tabiidir. 
Binaeoaleyb affınızı diler ve şu 
fıkrio mümkünse kabulünü hot 
görmenizi bekleriz. 

( Yemen türküsü ) oüo bir se
naryo olarak yüksek kılemioizle 

yazılması .. 
Meydana gelecek bu eser, Os

man oğullarının senelerdeoberi 
sürüp giden yanlış barekeılerini 

ve milletimizlo oabak yere düı
tüğü bu ceheooem hatıratım ne 
kader güzel gösterir bir temsil 
olur. Öyle zannediyorum ki bu 
yazımla arkadaşlarıma da tercü 
mar. oluyorum. Hemşerilerioin is· 
teği budur. Bu hususta ıize ayrı 
ayrı mektuplar yazılacaktı. Yal 
nız benim şu mektubumla iktifa· 
sını muvafık bularak tekrar edi
yoruz. Bu rica, memleket genç 
liği ve inkılap hatıratı namına 

kabul edilsin. 
Niyazı Tanır 

Rus müzesinde 
Kristof Kolomb'un el 

yazısı bulundu 

Paris: 30 (AA) - Loodra
dan "Malin" gezetesioe bildirili 
yor: 

Moskovadao alınan bir telgra
fa göre, oradaki müzenin evrakı 
arasında Kristof Kalomb'uo özel 
bir gündemi (ruznamesi) bulun· 
muştur. 

Buouo ilk yaprağında şu yazı 
vardır: 

[Oğlum Diyego içio kendi elim· 
le yazılmıştır. 3 Ağustos 1492] 

----------------~, Gı çen yılın Ağustos ayı için 
de ise 243200 lıra değerinde 86-
4390 kiloluk mal girmişti. Geçen 
Temmuz ayı iı;iode •se 329994 
lira değerinde 1276406 kilo· 
lok mal g<rmiştir . 

Buna göı e 934 yılı Ağustosu
na göre 935 ayı içıode 107418 li 
ralık ve 935 Ttmoıuz ayına göre 
de 20624 liralık bir fazlalık var· 
dır . 

20 ilkteşrin - Pazar 

Genel Nüfus sayımı günü 

Buna karşı da Ağustos 935 de 
çıkat oıikdarı da ıudur : 

74523 lira değeıiude 174322 
kilo pamuk , 2009 lira d•ğerinde 

Sayım ve Kontrol memurluğu ulusal 
Bu ödevi seve seve ve önemle yapınız. 

bir ödevdir . 

Başvekalet 

İslailstlk Umum Müdürlüğü 
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Enerjik bir idare 
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Mıinclıner Neue.ı,;le Nachrirhten 
«Mıirılclrnden : 

suretile bir çok yeni imlcialar 
doğacağını dı şfiphe yoktur . 

Ttlrk 6Sd 

' Romen konuklar 
Ankarada 

lkincl sayfadan arlan 
Zafer anıdına riderek bir çc · 
lenk koymu~lardır. 

h . ; 
ou törende siiel bir kıt • se-

lam retminl ifa etmig ve Romen, 
'1'6rk ulusal mır§ları çalınmtşhr. 

( ınt' ea=+m & a 9 µ g c ; 

Şeblr Darakları 

boksan kişi dün 
bttreet ettiler , 

Ağrı dağı isyanına kalıımak, 
tan ıuflU tıe Wevlrnİ olub Öo<'e 

d'Co ~lllm ve mubt~lif bapıs cau
larıoa çirpılmr~ olan ve ,i'ı1ıklarıo 
daki l\ukOili, yargutayca bozulan 
dokıan bir kişi hakkında devam 
etmekte olan du r uıma bitmİf ve 
buol.rdan önct den fUüm c:ezaAın& 

Cumhiıriy,et bayramı progıamı 
bazu lı ma k üzere yarın İlbay Tev· 
fik Hadi Baysal baıkanlıiı altıo· 
~- lıba~lılda bir komisyon topla, 
lanicak ve pragrımın esaslar1aı 

saplayacaktır. 

I~ Bankası direktörlüğü 
.... 

T&rkiyımin değerli Ekonomi 
Bakanı Mahmut Celal Bayar, ge
çenlerde 1zmir pflnoyırınm açılışı 
münasebetile bazı esaslı izııhatta 

bulunmu, V'3 bilhassa ela onomik 
liberalizme karşı temamile muha
lif bir vaziyet almıştır . B11kan, bu
nun hiç bir fayda temin etmesine 
imkAn o\mndığını ve cihan ekono· 
misinde de tamamilo terkedi ldiğine 

göre , l>ilhossa Türkiye için çok 
gayri miısoıt olduğunu ve ancak 
devletçi lığin muvaffak olacağım 

söylemiştir . 
MescJıı Türkiyeoin dış tecim 

siyasası, ·ı ürkiyenin istihsııl mad
delerine öyle geniş sürüm alanları 

bulunmuştur ki, bunların doğ'ı udan J 
doğruya serbest tecimle elde edil
mesi kabil değiidir . Şimdi ihrncat- , 
çılara düşen ödev, bahşedilen im · 
kAnlardan istifade etmek, fakat ay-

1 ni zamanda bir ulusun gerıJiğin 
bütün Jzel kazanç arzularına ta
kaddüm etmesi lAzım gel liğini 
unutmamaktndır: 

Krom iıtihıalindt ki durum d• 
aynıdır ; nitekim 1933 de 135.000 
ton krom istibıal etmek ıurelilt", 
Türkiye dünya krom istihsal eden 
memleketlerin batına geÇmiıtir . 
Alıoeo ikioci tedbir , pamuk ta · 
rımmı yeuiden oıgaoize etm~k 

ıuretile gerek memlekelhl kendi 
ibtiyıcını, ierek ~ıkat için liıım · 
gelen mıktarı temin etmektir . 
Hü~ümct tarafından lçılıo bir 
çok ycoi pamuklu fabrikalar sa
yeıiode mevcut iğ a ~edi 3 yıl içio 
de 115,000 deo 231,900 e ~ıkacak
tır . Almanya , yılda 16,000 ton 

Ankara; 1 t A A) - Romen 
Uçakcılara §ercfine Romanya elçisi 
t~rafından bu akı m Et~ilik bi 
nasında bir ık~ ~m şöleni verilmiş, 
çok samimi bir bava içind r. gf'çen 
bu tö leode Ba9bakan ismet lnörı ü 
ile İ~ iş\eıi Bakanı ve Dış işleri 
Bakan Vekıli Şükrü Kaya, Dış 
itleri Bakanlığı Gene\ !ekreteı i 
Numan Menrmcnci oglu, Sü Ba
"aolı~' Hava MUste§arı Y~~bay 
Celô•, Genel kurmay Hava Mü~a
viri Mct it, Uçak okulası direktö, 
rü Albay Salim, Ankara As Şar
bay,ı Tahıio, Türk llava kurumu 
Başkanı Fuat Bulca; munvi,>i Fe 
richı n, Çrko lovakya elçi liği Müs· 
tcşarr, Yugoslaya Elçi\iği işgüde
ri ve at r şe militeıiylc '1 ürk uçakr.ı· 
lau, Qıı işleri Hakanlıgı, Rôman
ya Elçiliği ileri gelenleri hazır 
bulonttıuflard r . 

çupılmıt olatı ErCişİi Addunun ce
za•• ibdirilmek suretiyle yedi sene 
hapsi! mabküm olmut·h lİököan 
"i~i berat!l e tmiştir. 

Şehrimiz iş Bankası direktörü 
Nıhnt ·, Ankara iş Rankası ikinci 
dir~kt~i-lÜğftne ve yerine <le ev
velce şehrimi~ banka§ında Jirektör 
vı·k!l.liği yapmış dlaıi Zuhııt !itan 
mıŞ ıar<lır . 

Kadirliye ya(jmur yağdı 

Yani bazı fevkalAde şartlardan 
istifade için fiatların kasten yük
seltilmesi yasak olduğu gibi ayni 
zamanda tam Lir temizliğe itina 
etmek her tecimerin ödevi olmn
lıdır. Gaye bir defıılık bir vurgun 
vurmak değil, d'.limı müşteriler te ,' 
derik etmektir . Bu kararlara ay
km harek~t edenler , müsamaha
ıızca cezalandırılmalıdırlar. 

Memleketin dnhili ekonomisini 
de liükümet idare e<lpcektir. Çünkü 
balkın iktisadi menfaatlerine hangi 
tedbirlerin da ha uygun gelecPğini 
ancak o bilir. 

( 193! 35 ) pamuk almak sure 
tile Türkiyeoio en belli batlı müş 
terisi sıraaıoa girdiği gibi , uzun 
zamRn daha fazla pamuk almayı 
baz.ar olduğunu da bildirmiıtir \ 
Tarım Bnkaulıiının be$ yıllık 

plim bu İ§İ ıaıııım edecektir . 
Hu hususta daha fazla izahat 

vermeğc imkan yoksa da kısaca 

hulaı .ı t-tmek lôıım gddiği tak 
dirde kıMa lifli yerli kalitenin ya· 
vaş yavaa iyi kali\cdeki Mısır ve 
Amerikan tohumlarile işgal edile· 
ceğini söyliyebiliriz . Esasen ea 
belli başlı pamuk alanlarmda 
( Kilikya , İ.tmir biuterlaudı , Sa· 
karya ovesı ) 1937 yılın11 kadar 
200,000 hektarlık bir aıni üs
tünde pamuk yetiştirilec ktir . 

Fakıt bununla da iktifa etmi
yerek orta , güney ve doğu ALa· 
doluda bir çok yeni pamuk tar 
laları vilcuçlıa getirilecektir • Bu 
tekimül , hem Alm•nyada nebati 
komııların do~uomieına elvcrio Biz Almanlar. bu kadar mn kul 

esaslerı memnuniyı-tle karşılarız. 
Bsaaen Türk-Alman tecim mü01 
ı~b'ittleri aydan aya geniılemekte
dlr. Alınan yeni tedbirler aayesio. 
d,., hükdmet umdelerinin bilhaHa 
Bçüoün pratik tt ıirleri , bilhassa 
bet yıllık endüstri plarıile büıbütün \. 

li ham maddeleıin tedarikini , 
1 

kolaylaıtanna~ b~kımıacla hem de 1 
Tüniyeye yapılan satıılara contre- 1 

par&iaioi trtkil et&ek la•iyfaındaa 
ber memlekettea e•vel Almanyayı 1 

m~a,un ed~k ~r keyfiye\ti = • 

tetiarüz e\m-.ıe baflamııtar. 
Tilrkiyenin yeni madencilik hu 

lnıku, ha alanın yiizde yüz uluı-
1 ıtırılmHına, karar vermigfr Ma. 
del ocaklarında veya bu işle a14-
kadar diAer goruplarıla çalışanlar 
( tifr kaç fstiınar haller hariç ) ta
mamen Türk tabiiyetinde buluna
clklardır. Bu yeni kanunun hü
kOmlerine uygun olmayan maden 
ocakları imtiyazhrı, ufa'k bir taz
minat muk;tbitinde Dıvlet., geçe
cektir. Devlet, yupılan araıtırmıı· 

lar~ ve umuOJiyetl~ idar~ itlerin 
de daimi t>it murakabe hakkını 
h,iz oJ~~ il~{, icab~ti~ zaman 
mtiar hale etmek salAhiyetine de 

eabiptir. ahancı tt'lltrlere yl!r bı . 
nkmıyan yeni kanunun esaı hat
lul buDdftn ibarettir. 

Alınan tedbidere gtlince, bunlar 
da kısmen ulusal müdafaa ve kıs - ~ 
m6n ekonomik b.eıeleler bakımın 
dan düfilnütmüşlerdir . 

Türkiye kömür ocaklarındaki 
laaliyeı gün geçtikçe artmaktadır. 
1925 ıloki yıllık ietihıal ancak 
9M,OOO too iken huKÜD 2,29 mil
yon tonu bulmuıtur . 

Baıbıka,a lımet lnonüaüo do· 
iu viliyet~,rinde yaptıiı ince\e•e 
ıeıiaindeo aldığı inti!lJ , bu höl· 1 

ıeleriu tillldiye ~ıtdar b,üyök bir 
ihmıle ajıadı&ıdır . .Olaeı din· 
mrz Co~ur Baılr.aN Kamil Atı · 
türkün ha.tk•nbtı altınde lepla· 
nın ~~nlar kurulaadı , çok 
6nemli karar alanmııtar . 

Baıbakanın bu re•ideka edin
diii İ•tibalann ne kadar derin 
oldutunu , bütün dığer bakanların 
da doğu viliyetlerine giderek ken· I 
di faaliyet alanlarında lizım gelen 

1 
refoı mlaııa hazırlığına batl1t111• 
larıodan aalıgılar. 
Şımdiye kadar alınan kararlar 
hakkında kat' i olarak blr ıey bi• 
linmiyonı da, do,.. vl~y" ti eri
nin de endlhtı ileımeei için öze:l. 
bir plin hazırlandıi,ı tabmio oluı· l 
maktıdır. 

· Bu it, ı1mdiye kadar munaka 

Ankara: 30 (A.A) - Bu akşam 
saat 10 de Aoadolu kulubüode 

Hava Müsh·şarlığı tarafından Ro 
men uçakcıla11 §erefioc bir ıöl~n 

vcrilaıiodr. 

Elli yıldır 
Hiç sönmeyen ateş 1 

Aroerikıda elli flcr.edrnberi 
biç sCSomiyen bir yangın vardır . 
Jules ' erne;ın hayali bir bikaye
siodea değil hakikatten bıbıedi-
yoruz . 

Bu yangın Biıleşik Ameıika 
da Qh;o hükumeti dahi ince v.ı. 
le1 ile Nev Straitıvitle ve Sbave 
nee arı11nda 1814 teneıiede bat 
ı.mııtar . 

O seme Oibo b&lsômeti dıhi· 
liade mac\ca ••cleıj bir grev 
yıpmı' ve hu grey ahı ay kad1r 
aijrmOt\iir . 

Bir gece, grevcilu petrc~l yük· 
lü bir arabtyt ıaptcdeu·k attı•e 
mitlerdir. 

Sonra yanmakta olan ar~ba· 
ları m•dr.n kuyu,atma aliDrtlır , 

dtr . tol &Ht zarfında bölün ku 

yolu attş almıthr • 

Bu, o umındanberi devam 
ttm~kte olıo bu yer,ıtı yaogını
nı• batlatlflC• olmuıtur . Tahmlo 
edi}4iiine ~öre elli lfnedenberi 
elli milyoq doJ,rlık k&mür yaa 
mıthr. 

Hülq)met ar\ı~ bu yangaola 
mttgul olmıyor . 

Yaog1,a yaYBt g~uioliyor . Bun· 
dan .bir middet rv~j bir çifçi, 11· 

rJn Qıod• au kalmadıiını giımüt 
ve b.u11un ub~bini a,.şhım~, 88· 

nn,Jın du01AD .ç~mı~h oJduğu
nu gö-mUıt 6-. Bunun O-.erioe 
çifçt arazisini J.>ırakmaja m< cbur 
olmuıtur • 

Y an1wallta olaa madenlerden 

HunJırıo içinde süslü Abdul
lıh denmekle tanınan suçlu. kız 
kacırmak ve ai::İam öldUrmek su· 
~u~Jın da hakkında tevkif 
tezkerui bulunduğundan duruı
ması yapılmak Ozere Vana önde
ril ~ cekt · r. . . 

Diğer s ı- ksen dokz suçlu hak 
yerinde verdiği karardan sonra 
ıerbest barakılmı§lardır. 

Milli emlak baı 
yaz§a'!hğı 

Açtk buhioan Milli emlak 
baş yezğanhğına muhasebe katip· 
(erinden Fazıl etanmıştır . 

Uçak ispekteri 

İlimit uçak kutUn\u İspekteri 
Halil , dünkü tr'enie AokaraJa 
gitmiıtir . 

Ağır ceza hakyeri 
başkanı 

Şehrimiz ağır ceza bMkyeri 
başkanı Şevki izio müddetini bi · 
tirmit ve ödevine bı~lamıştır . 

Havil &Oiudu 
Son yaj11nııdan ıoura ba.vaJar 

~celf'fi b~dilir dueee4e ıo 
iPk yaP«MC.- lııılamıtt\f • Dam 
•• ıofalardalci yataklar od.laoa 
çekJ,lmltlerclir • 

Torbıl•un bir çok y..-lerİlle 
kar yığmıthr . 

Geçun ayıii 2T ve ~8 inci giin 
Jeri Kod rl iye iki gün süren yağ
mur yağdığı ilç.eba ylıktnn bildiril· 
miştir. , 

iş i3aiıkası ispekteri 
İş Baokast isp t kterleıiuden 

Nedim, D.yubekird~n şeh,imize 
~elmi~tir. 

Ekmek fiat arı 
iyne ariti 

Buğday ve ua fiyatlarının yük 
aclmesi üz.eriqe U:ay Encümeni 
kuarile eilmeklt:re yiı mi§~r paı a 
eklenmek ıurctil~ dünden itibı 
ren birinci tütlü ektne~in kilosu 
9 ve ikinci tUtlü halk ekmeğinin 
kiloşu 8,5 kuru§tao ~tılmağa 
ba~lanmış\ır. 

Bakımevi bu ay içinde 
açılacak 

15 ?' 

Halkcvinin bimaye~iı•dt bulu 
nan balcımcvinio bu ayan on be
şindfD ~ooıa etılarak t>kUllardaki 
fakir ve kimaeai& öğrenicilerin 
yemeklerinin Yerilmeai için hnır 
ltldar Jıptlmaktachr . 

Saimbeyli tn1ılmü~ilrlötö 
~eke malmüd&rti Abdurab 

bıan , bıyıadnhİt emrir.e atının 
Sai..-beyli malmildbı b Hamdinin 
yer~.t~tv. 

önem verelim 
=- JJtrincl ıayf adan an.• -

tüne kortlar fiıllımüt bi ı er r ltııa bir tatbiıİ vardı. Bu camiyi, Çan 
a#ıtı yem .. v.-tblt'i. dat'h H .. yrettia P•ta y•~hrmtttı . 

Aiatı vıktınde ilaçl ısdıo ml, Aala1tlt tirrikide11 bur•• bir k•t 
o yıl ye,miı . olıc~ndaıı lakilin y02 eyli bir kay imiı Yaılılırdaa 
oJ~"ın. İyi bı.lulınca ağaç ,rmif birİae •eıddm : 
ved~iıdı, iyi bakılınca çor.uk ne - Evet • dedi , k6y0iıılıde 
ye yaıamaauı?- kırk ~ıu yılı 6nce yüzden çok e• 

Bir takun ileri meml· krtlerdt vardt . Bir ilet reldi , köyUUer 
nii{ue arhmt,, detum•n çolrhttua· kırıldı , bir dıh• bclimlzf doğrul· 
d.n mı ıle•i gtlir ıauınınwa? p t k ta.-.:lık . Şimdi hu baldey11 . 
az uluı, TOık kadar dojaracodur. K&y , S•karya ile ıulanan , 

Oralarda dıba çolc. Ç~ak Meke~e ile Ceyve •neıodaki ov,· 
2ölllmünOa &nüne sr~dıği, doğan cıJtn bih ıutlaruıdı gOzel bir 
ıocuklar iyi bakılıp yııatıldıiı yerdir . Irmak ktyılatna lcıdar 
içi• .nlifua aıtiyor. Bizim de buna t..rlalarr vardır . Buralarda bitik 
ihtiyacıoıis var. ler iyi olur . Tatlı kiti.hl yetrıir . 

Çocuk yet itti. mt le ten çeki Amnıa belk yolrs.ıldur . Bir 61tt, 
neMer, oo• hıkmal.to kork•alar köy6 bu ha le BOkmuıtu. 

dır. Ôyle babalar bilirim ili haydi K6yl0oüo öht dediti tifo eal-

3 birinci teırınt93!,. 
sa fi 

30,000 Göç_ıt'' 
~ ak.Y~ Bu ay içinde ı k 

yerleştirilece 
f1tP 184° t 

Bu yıl ltoroaoyada.o ı !i i•fıdll 
• k' . ~tl~il ! 

men erıo i ın~ı. i•tiı . ıa 
haz lıkları bitırılaı -ş ı.ı ıP' 1 

l·eteu 'de 
KISsteocedeD . p•'u 

" ikfoCI ııde-
m•ta gore ; . göÇllle d· 
nakH mukarrer 30 bıo ~ o f(l•'e 
b'"f bin taot:•~ ~8yleÖ~•1~ r•,,. 
ceyc iodirilmı~tır · . ·çio 'fr•~.,. 

. d' · ı elerl ı . bt" 
purlıra buı ırı ~ ·odeP r1111' 111 

Genel iepek\er hğ• .Jil· l'ı 
Jenmektodir • d b•i o~kl~,. 

GÖçmenİerio er 
1 

r• jlt 1 

' • bUO a bO"' 
melerinin sı:b.ebı tıleri•i• ol· 
kin çevıimlerıo,dc t ...tlı:nıf 

h ırla•h.. 1 jıo· 
nüz tamamen aı b b•''~ 1 jl 
masıdır . Ml'mafıb u bitirılrÇ' ı~ 
da bir lıaft~y~ kadar ~· ~ 
umulıuı.R.tailır · b:o 1 

• eo be§ oı•· 
Kösterıceye ıo 4 \IBPur • ~ 
· · k üzere t~ı ~ 

meoı getırme . S.aril., ki· 
da beklemelUcdır . . ~jjtc• de 
\. . · ı klerdır . '"ıD 
terde getarı ece_ bıftssı \il•· 
ben bu ayın .1'" ö aıeo gel1ksd' 
de gene beş bıo g ç ·o 'fr• Jıı 
erktir . 30 bio göçCPeP~pi k• k 

to l b a ın eöo .wecı 
n"&I u Y k·yatıo • tıl• 
bitiı ilet ektir • Sev~ rn•o1•11. i, gG 

meli\ilii ıebetii ~e 0 
11>ülkl•1111

1• ı ... . . ·· ı ve ,ıııı ... 
daılarımızıo ın• . beoiil 1 ~. 
rlleriodeki üıüol~ 11• d~r '111 
mı§ buluomal•rı ıdı . tdıj• tt 11· . .,.,,ı • ~ıoıO' 

Bükrrş t-lçunı t o r" dl 
ferle bu yıl geh ce d~ki 1,ı k o a ~u•" 

ff . R o>•nY• ıır 
ler!u k&_ esı o ' lerdir . . ili#' 
laı;ını tasİiye etuııt çıfÇ 

oı ve b'' yalnız hayvanları tıılıfı01 

l k '
~t ve vaıı ırr · mütea li a a . ektedir 

berleriade getıraJ @IJ>'' 
Tic~ 

Öne mil ısıjll•t 
yapııacai' jhli 

. d )aru:ııP, ~ 
Tıcacaret o • .• ood• 

ÖS OJI 
luıır u...,•dığıoı. ı .,_klllı~ 
duran EliooOJlll 1 (t'lii 
tlaki trt~l~alıo :~: :~ 
kaıa.r v~iiiilt ve 1 

ler bazılamııtır. ııııfll 
An1cara~• t~P. e4 

koogreaiain ~etcllJi b~ fo 
yanltak baiY.lırlıo 
pkilleıi~ ·"°'~~dit· 
liemmiyet vıııleıD _..,,,,. 

Mffcucl _... 1,jı
niia ihtiyacı brtılılllntf,lı il 
biındiJarit oldutt' ~,.,. 
b.kan!Jk bu 111•~~e d ti· 
celemeler yapıl~• de •''"~ 
be aaslar üsrrıo 

Tqr.k kömürü sade halyaya 
'te Yonaniatana gitmiyor,BükretP, 
B~JI , ViJ&Da llavttgazı 
Şirketine-hatta koh ve ile müba · ı 
dele edilmek ü11re tA Brezilyaya 
kadar gönderiliyor. Bununla bera
ber bu itlere önemli miktarlarda 
Prt Dff ve h~lfat\ serrql\yeai ya
~ri?cft#ına ga,e ıfmdi yapılacıık 

le vaeıtılarınıo hemen hem n 
mevcut olmtr;DJSından dolayı im 
kio11zdı, fakat artık demiryollart 
srDney (Ergani bakır m11dealeri) 
ve kuzey (Sımson-ıivaı h,ttı) 
boyunca mOtemadiyeo doğu ıınır
larıoa yalcl. §t ığı için, onlarda ile
ıide çok verimli bir endüstri faa 
liyeti meydaöa gelecektir. 

uzık bir yerde bır olrol yaptırıl~ 

m•th . Fak.at bir müddettrnbari 
talebe , 11caklan eilsiyele baıla
mışlaular . M•dea yangınının mek 
tep binı&lDıD bulunduğu a rtanın 

alta metre derinliğinde .bulundu 
ğu anlaııhuıştır . Bu .. bioa da terk 
edilmiıtir . 

haydi iki çocuk yeter. Onların sr Dl olacak ; çüokO içtikleri ıuyun 
b elenOMıi, büyütllmeıi, 'iitil- ırıhğıoa bakmadıklaı.a gibi kiyle- ı 
meıi var ) derler kimi baba· rioi de au tutm•llN . Gübreler I 

tey, ofdokça in& oluı Türk aerma
JHlfiD yıni açılıa bir faali , 
J• lf~taa kiff grlfp ıelmiyece 
iiaı brldemektir . Ttri",enin 
~eYll'tleımuile, Alman end&stri· 
aic e guelt'j .-weec ttaf .. tın daha 

odel'a bir fekle k~nul~,11 ve 
pttl ye,idea vBcude ıetfrilmeıi 

Doıt Türkiyeaia he, kalkınma 
bareL:eti için yardıma lcoımağa ' 
h•zır olan Alman1adı bu proje 
d•, ifgi ile ı~kip oıuu~daktır. 

Anıdo'uda ne kadar enerjılı 

3~ir b rekftia cıal~d,iı Y ~ eıki 
Osmın:ı devletiyle larıılaodml 
drj1 zaman "bizim bildiğimiz Tür
kiyeden tama~n ayn,, olduğu 
halde, nasıl yeni •ıe dinç Tilrk 
Cumuriyetioia bii16n karekteris · 

Ba y•nganın öoüae geçmek 1 

için mübendiıltr, 10 kilometre 
murabbaında bulunan yangın ıa· 
haaa etaıfıoa setler yıpılmw1101 
teklif edi,orlar . 

Muzaffer Yörük 
ıik taraflarını ıöıteren bir azım j l .. bAl Ôoiveuiteai d09.ale 
ve iradenin doğdup, yukarıda 1 rind~o aıkadıtımı~ Muzıffer Y6-
.erdiiimiz kıHbuliHdaa aalaıılır, rült, diokl trelllc lstQobulf gh -

«A.Z») ~ m'-Ur. 

lar da (canını veren tanr1.1iyrce açık durur; kat• ıiaekten göz ıçıl- I 
ğini de verir) der ler. maz . Oyaaki kaıa eiork , içil~n 

1 Bence ikiaci tihlü dütOnenlerin su aibi , tifoya ırçiricidir . 
bir el&ıiii vır: Çoculc luımeti ile İ§te bu gibi arısıılıklaıda Dl· 
doğar; amme o lııımeti bısırlaya· fuı •rtımıoat tDftl olur . Halkın 
cak babadır. artD••ıı &irenmui , köyleriai 

Biz.de çocuklar için ıoeyal lcu • arı totm111 çoculc.la.rıoa iyi bık 
rumlar yolc sribidir . Bir çocolc lco- m81ı kadar önemlidir . 
ruma cemiyeti var ; fılcıt ihtiyaca Şaı larda da halk , sağlık iıle, 
kartı koymuyor . rinde...- p4&k ıol•mtttal.f oal•ra bu 

1914 d e Kocael11.1de kültllr yold11 6ğre,ikc~k çok _., vardır. 
<lirekUh& idim . ilin dört bucejı· Sailık 'ğ.timi de okula )'tllu il• 
aı grzerkto yofum , ( Hayretioli) 6ğretmerı lc rce bakı öğrdil~cek. 
köyüne uiradı . Bu 20 30 e•lik Çok 1tüf11ı , yu ı duar ekôaomi · 
gOıel köyüa büyük minareli eıki tiodt de büyllk.-bir yer tntar . NI· 
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Durumda değişiklik yok Bir böcek 

&-....... 
t8f ~t l'."k:"""iş-i n-i n---.Ö--1 Um ce-
111' erını onayladı 

- Birinci sayfadan arlnrı -

re bir_ çok İtalyan g,.miltri b~r zünden durmıyacağı zaant-dilmek } 
kaç gundür Yunan sularında Gı· tedir. Zir1 artık Ogaden, Dankil · 

Koca bir kabloyu 
bozuyor. 

··~. ~ ..... n, r, : 1 (AA) - :Kamutay 
•oı Abdotbalik Rtnda' nın 
.,1t•~da loptan tılasinii hıış

'-t ~ ~Unlrmindeki maddele 
• ~lİ *•ını üzerinde mfizakere

ıı- ' 111'>§\ur 
~· ~ •r d • 

• a Moıkova Büyük El 
b,:~•nao Zekai Apaydının 
~~~ır SaylıvlıA-ıadan çekil 

tyı~~~i istifası o"uomu§ 
.,1 ılk ~ioun ve Şubat 

•rına 'd d. ~ il ıvanı muhasebat "d lttinde g8rilşUlmü§tÜr . 
' l~D başka Düzcenin uh
'~t 0Yiindtn .Mustafa oi:ifo 

•it 8 "t '- •• Ü d
0 

L ' f'llerı ao; o en 
111 o·ı 

Ntil ~ U Zekuyanın, Söke· 

11 IJcı °l!ballreioden Yusuf 
.., na,0 t1 !.. , . , 
111ale acı ~erif oğlu can 

.:,fJJın çavuş ile kocadı 
411 ın tekkeli köyünden 
~G 0iullırındın Sillı:ymın 

k· ııı,i'Yloin . ölüm Ceıalarıaa 
jJ" taı:•l hakkındaki komisyon 

n116 ı'~ taavib_ olunmuo ~e bu. 
a· ltta, te toplanmak llzere 

lıir 'ibı ·., 
~· ""arahisara 
'ıJ kar ya.,;dı 
- ki._ k.._ ___ B 

:H ~ ''•hisar: 1 {ft A) -
.,- •nb • d' 

80 
tıı devım ' en y•I' 

Ota eabıh• kaışı dığ-
1• kar yağmııtır. 

'" ~.18~~a kralcılık 
J1~dP. Çalışmalata 
Qe'1a 1 
~'•·~~~~o~ 

· .. i (A.A) - " Havaı f, 

alı oıe) ıytarından : 
~. t lraıoJu bu gün topla 

L'ltaa j ' d J ' 
l •• 1) avJır ın t>İr g•uu 

e~ ~ıı-.Junl durumları 
Pıebisitio geriye bıra· 

~ te hettıen krahn gdi 
ta,).,, vermeiinf kıiruİ· 

.... i 'h ' . ı:"Ttl 1 timali bulunduğu ,.,, 
. 1 
~ (A.A) - B·lkçı par· 
tt r •tasında krrl ı n Pte-,,1 aıemlek~tc= dönm:e 

•lır gittikçe artmak· 

l lillldid - . . 
"'• ~ en yoz yırmı sey 

t ete iatirak etmi,ler-

~'d?ııebilmt-ıi içio 151 
Yı lizımdır • 

ı~ .... , 
~ı tered~ 
.............._~~--

'"' tecim kon
"•ı toplatuyor 
•. ı 

,. . (A A) - Perle· 
.... k 
~ onıisyonu 11sıulu· 
onferansını ittirak e 

!t.ı.~ Ulusun delrgeleri
~Q l İrıden 5 tine ka 

·-- - .... •celı.tir 
t~ fe,1 • 
::"'t4l bıın açılma töreni 

. •r kımar111nda ya-

'"ı ~Bakanımız 
•frada 

l(....__ 
~tıdA·A) - Tarım Baka 
~'tt• •kiler Samsun İlba 

'-L 8aıkıniyle birlikte 
l' "1trıize gelmiıler ve 

''•111 . 1 • h d ıı erı aıckındı 
Q e hulunmuılardır. 

9 liaJkavinda 

~ar 
(~.A)" - Halkeviu 

rid adası etrafıcda ıoodaj yapm•k ve Tigrde artık yağmur yağmıyor. 
tadıt · Toprak kurumuş giLidir. Gon-

Akdeoizde bir harp takdirin · dara kadar olan bölgede seller 
de çok öormli bir ııokta olan bu hala hükOm sürmrkte olmasına 
adanın üzttıinde İtalyan ve İngiliz rağmen Habeş kıtaatın ı n yürüşü 
bava kuVYetleıi dolatmıktadır - durmamıştır. İtalyan bücumlan· 
iar 1 nın 5 ve 10 ilkttt§rİn arnsında baş 

Adisabı: 1 {AA.) - Bfr fsviç lıyaca~ı farzedilmektcdir. iyi ma · 
re ihtiyat zabiti buraya gelmiıtir. lumat alan çeveoler de imparator 
Ya ban eti ar m himayesi için poli- ile Yemen ar ısındı bir ittifak 
ıin \t>Dsikile meşgul olmak lizre mUzakeıeıi cereyan etmekte ol· 
yakında bir ç'1k İsviçreli gele duğu bildirilmekte he de bunun 
cektir. resmen teyidi mümkün olmamıştır. 
Adi8~baha : l (A.A.) - .Muul Loodra : 1 (A.A) - ltalya ile 

çevenler C, nevrenih İlahr~ietaaa Habeşistan arasında savaşa mıoi 
bir müıahit göndermeği reddet oima~ umüdi ameli olarak kal-
ıni olmasıoı savaşın pek yakın mımıştır. lngiltercoio paktın mü· 
olcİuğu ş e klind.! tefsir ediyorı dafaası ödevini yalnız başını de 

İstanbul telefon dir~ktörJü 
ğüne ait bir kabloda çok garip 
bir bAdiae olmuş, Seksandanltı! 
adh bir böcek yüzünden hav&i 
telefon kablosu bozulmuştur. 

Hadiıe fU suretle olmuştur: 
Uzun müddet devam eden ku

raklık e&ınasında Seksar:deotus 
böcekleri kurıun borulu telefon 
kablolarının bazı kısımlari.-ıa da· 
dınmıştır. 

Memleketimizde altı dişli si
nek diye! bilinen bu löcekler 
kablolarıo kurşunlarını delerek 
içine girmişler ve burada yaptı k 
lan yuvalara yumurt•lannı bırak
tıktan sonra ölmüşleıdir. 

ftalyao elçilığiod~ki memurla ruhte etrtılyr ceji tekrar edilmek-
rın sayısı altlya- lodl,;ııniliir. JXıtı lı:d~r. f 
konsolostan dördü Habeşistan Roma : i {A.A ~ _ Asker v.e J 

Son yağmurlar cıoasıoda su 
lar bu dehklerden içeriye nüfuz 
etmiı ve hattı bozarak mııhabe · 
renin kesilmesine sebep olmuş· 
·~] .. lur: 

dan ayrılmıılaıdır. Sıhhat işleri milbimmAt sevkıyatı tacil edil I 
dirrkUir muavini Amerikalı dok · mektedir. Cumartesidenden Pa-

Beyoglunda 00 metrelik ;,;.~ 
kablo ile tfaıia te telğral idare 
sinin telsiz telefon mei·lt,.ıfü:te ait 
irtibat kablosunda da ayni şekil 

tor Hokmatı haıta bakıcılar ve 
malzeme l!e Diu ~atıaya hareket 

l ~ .. , . 
eımi\llır. 

Adisababı : 1 (A.A) - Oo 
alh denizrltı gemisinin yabancı 
m"mlrkeılerdrn Hebeıiılaaa göo
d~ıilebilt cck harp leYazımıDI ya
kalamak için $ap denizinde de
nizde demirledıkleri bildirilmek
tedir. Hıe bif tiayralt ~ekmemiı 
olan iki esrarengiz vapur Fransız 
Somalisi açıklarında göıülmüıtür. 
Bunların binlerce mitralyözü ha 
mil oldukları ;e bunları Cibutiye 
ke4ak suretile ~ıkarmak için 
mü!ıit zedianı bekledıklui zan
nediliiiektedır. 

Adi~•baba : 1 (A.A) - Habeş 
aüd Çehnluintle ltalyan sliel ka· 
rırlarını yağmurun uzaması yti 

Förd 
Amerika Cumur BaŞ

kenhğı namzedi 

Cumuriyet Partisi komiteıi 
Bi,Jeıik Amerikada 1936 senesin
de yapılac!k Cumur başkanlığı 

s, çiminde namzed göstermek hu
susunda bir çok güçlükler karşı 
sıoda kalmıştır . 

Bu sebeple muhaf.zakir Cu
muriydçilıer ile~muhafazakaı de
mokratların birleşmeıinden b.-hs· 
edilmektedir . 

Bu tasavvuru neticelendirmek 
için Pınailvanya Üniversitesi pro
f uöı l~ıinden bir gurup cumuri 
ytfpeıver partiye hiç beltleoil
miyen bir teklifte bulunmuştur . 

Profrsörler, otomobil fabrı · 
katörü Heory Ford' un 1936 sPçi 
mindc Rooscvelt' e kaışı cumuri· 
ye.t paııtiıi namını namzetliğioi 

koymasını iıtemiılerdir . 

Ford, yeni bir cumuriyetçidir. 
V 11ktile de.nokrat 'J>•rtiıi namına 
Vıtaon'a rey vermiıti . 

Esbalc Cumur Baıkını Coolid 
ge zamanında cumuriyet partisi
ne girmiş ve Ruzvelt Cumur Baı 
kanı olunca , bir çok sebeplerden 
dolayı ekonomi kalkınma idare
sinin şiddetli bir hasmı olmuı 
tu. 

Ford'ua namıetlğioin cumuri
Y"' partiıi tarafından kabul edi 
lr ceği ümit edılmektedir . 

Giresunda balen 
motorlar 

!1.arteaine kadar Napoliden Afri-
kaya gUdderilea askerlerin ttı!k 
tiiri 18 bine çıkmıştır. Mirogİiya 
ismindeki tayyare geid;,i bugün 

Napoliden hareket etmiıtir. Tri 
ye&ledeu de bazı g"miler Afrika 
için ybla ~ıkmi~lardır. 

Cebelfittarık : 1 (A.A ) - logi 
liz bna Mareşalı B·ukpofham 
!:larıdı yere ifıefek uçakçı subay· 
)arla görüşmüş ve İonra MaHaya 
hareket etmiıtir. 

Londra : 1 (A A.) - Resmi 
§evenlu bir İngiliz gazetesinin 
dediği ğibi, iki memleket fıloıu -
nun berab"r çalışması bıkkındı 
İngiltere iıe mOıakereye Fraıisa
nın tevessül ettiğinin doğrn ôlıtıa· 
dıiını tterih etmektedir. 

Sıyasada 

Soğuk kanhhk IAzundır 
Livıl Crnevr~ye avdet 

etmi§tir. E~sperler tali komitesi 
Hebeş lmper1iorhiiunun r~niden 
organize edilmesine müte.Hik tek· 
nik proj"sini ıon dafa olarak göz
den geçirmekle oaeıguldur. 

Beşler komit,.ıi öilrden ıoa · 
rıki toplant11ında bu projeyi, bil-1 

hassı siyaset ve top"k değişme · 

leri bakımındın tetkik edecektir. 
Tavsiye mahiyetinde olan bu 

nihai teklifler Milletlt"r Cf'miyeti 
konseyi azalarıoan da tasvibinden 
geçhildiktea aonra, Adisababay• 
ve Romaya bildirilecektir. 

Son söz artık H.blşistanın ve 
bilb11sa İtalyanındır. Mamafih 
d•ha henüz hiç bir ıey t.vazzuh 
etmiş degildir . 

Cenevre mahafilinde, İtalyan 
hükum etinin zahiri olan inadçı is·. 
ren karşısınd•, komiteoin İtalyaya 
tahsie etmrk istediğı imtiyazlaı 

yolunda, lüzumundan fazlı ileri 
gitm~si beklrnmekte. 

Hitlerin gazisi 
et. atında 

Bcrlio: 1 (A A) -· Alman is 
tı hbarat bürosu: Hitleıia Şarki 
Pıusya gezisini yazarken o ıa.Ja 

orduyu gözden geçirniğioi ve ma 
nevralarda bulunduğunu haber 
veriyor. 

Yitik vesikalar 

de bozukluk olmuıtur. 

Mt•ayeoe yapılınca bu kıblo
larıii lrtirfunlırı ör.erinde delikler 
görülmüş ve içinde Sekıaodentus 
süıfelcri bulunmuştur. 

Kurıuo mübtelası altı dişli si
nclderin tahrip ettiii kabloların 
tamirler{ dliti fC'J •aktı lcadar 
sürmüştür. 

Böyle hadiaelrrin öoüne g~ç
mek için kurjuti .kabloların kat 
ranlı bezle örtü1i1 olan zırhlı kah'· 
Jolarla değiştirilmeıine lüzum gö· 
rülmüotnr. Fakat bu, çok maa 
raflı oldujuodaa daha ekonomik 
bir ~1re araıtırıltyor, 

Scnksandeöıue memleketimize 
Çinden ıclmiştir. 

Eski telefon so!yetesi zama
nında Kasımpaşadaki kabloları 
bozmuş •e hat ancak zırhh kab. 
loya çevrilmek suretiyle durum 
diizeltitmiı ... 

Soıyete masraftan kaçındığı 
için diğer kur§un l.abloları de 
ğiştirmemiıtir . Soıı hadise de soı· 
yete zamaoıoda olmus, kahloı., 
yeni idaıeye devredilirken havı· 
lar kurak o!duğuadio bir ha.Jise. 
ye tesadDf edilm emiş ve aucak 
son yağmurlar üzerine mesele an -
la~ılmıştır. 

T d t- fon direktörlliğü, eski · 
sosyete foo heyetinden Rota. 
nıa iştirakiyle bir komisyon teş
kil edilerek bütün kabloları bır 
daha gözdco geçirmrğe karar 
vermİ§tİr. 

Hu muayenelere yarın başla· 
oace1ktır. 

İzmir tddon göıüımeleti de 
ıoo yağmurlarla Akbiıarla .Mıoi 

811 arası nda hattın arizaya uğıa· 

masındae dolıyı dün sabah ke
silmit ve öğle üzeri hat tımi .. 
edilerek açılmııhr. 

- Alışım -

~~-------·--------~-
Sayhan valiliijindan 

3Jl Doğumlu ve bunlarla mu· 
11yeoeye tabi eratın muay,ne ~Ü· 
nü 1 inci ıeırinio 10 uncu günü 
hıtam bulıc•ktır. 

Şimdiye kadar muayeneiini 
yaptırmamı§ olanlarıu bebeme· 
bal bu müddet zarfında müraca
ıtla yaptınlmalaı ı lazımdır. 

müracaat etmiyeolt-r A M. ka 
nununuo 84 İ1>ci madduine tev · 
fıkın para cuuiyle ttcıiye edi · 
leckleri ilio olunur. 

Muayene gOolt!rİ: 
Sabah 

Salı 7- 12 
Alışım 

];{ - 17 

1 

Sayfa: 9" 

Asrı Sinema 

.- Resmiküşaf ._ 
2 Teşrini evvel Çarşamba akşamı 

Doğ/as Fairbanks- Nancicarrol 
Tarafuıdan oynanan : 

Mevsimin en güzel filmi 

lstanbuldan geçerken 
ilaveten • • 
Pata Jurnal En Yeni Dünya Havadisi 

5920 

Adana Borsası Muameleleri 
,, 1 , 

'' , , 

'.PAmJK Ve R~2A • 
Kilo .l"iyatı 

C1NSJ Eu az En çol Satılan Mikdır 

K. s. K. s. Kik> _....__ ~ ---
pam·~-k--= =-: 

IÇ.apımah 

Piya§a parf aA!_ :-:. 37,25 38,25 
Piyaea temiz( ,,' 

'" iane I 37 4 (75 
iane il 37,50 
E~@pr*'~ 42 42,25 
K lnlant 43,25 ' , 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 Si vah l 

Ç_ l G '1 T 
Ek~pt~• 

1 
iane 

' Yerli "Yf'mlik., 

---wv J ' t 
"fob nrnlnk., 

1 

HUBUBAT 
Boj!dav Kıbrıs 4;25 

... Yerli - 4,50 

., Mt>ntane 
Arpa 2,80 3,12,5 
Faaolya 
Yulaf 
fi~lice 
Ku~ :ıemi 
Kett>n tohumu 
Mercimek 
Siııam 1 10,87,5 

lJ N .... Salih 725 - - 62.5 ... ... ., 
:ö .ı:ı - Düz kırma .,, ... 
~-~ Simit ,, :ı -

oc - .m---Cumhuriyet 750 ·-:::i _J 
~> - " 6.50 
N = 1 Düz kr~ma ~· ,.... Qo 

Alfa . 
•• 

Kambiyo ve Para Liverpul Telgrafları 
l I 10 I 1935 ~ Bankasından alınmııt~r. 

Santim Pem 

Hazır j_ 6_ .E_ Liret 9 173 
Rınmark 1 '97 

1 inci T. Vaıdeli 5 93 -
1',rank"'Fransı&tt 

5 

~ı 
1 inci K. Vadeli Sterlin ••Iaıiliı,. 617 50 
Hint huzır - 5-

Dolar "'Amerikan,. 79 310 
Nnyork Frank "lni<;rP •• 

' ' 

Yazlık slaemada 
bu akşam 

Saat 8 buçuktan itibaren başlar 

Eolt>S bir musiki, çok g üzel şarkı l ıı r büyük musiki üstadı (Mozart)ın 
""hayatına aıt şimdiye kodor yapılan l ı lmlerin on g üzeli g ünlerce unu-
tamiyacağınız bir levktıhldelikte yapılmış büyük bir eser , 

Kralın Gizde si 
Nam "JIUhteşem fılmin ilk gösterilmesine bu akşam başlanıyor. Ba~ 

rollArde : Viyana operusı baş muganniyesi ( İren Ayzinger) ve Nıbe-
lunger şaheserinin unutulmaz yııratıcısı ( Pol Hıhter) Almanca sözlü. 

Gelecek fılm • • 
Geçen ıene lstanbula g~lerek Saray sinemısında nrdiği konserler

de umumun takd r;ni k ı.ı za nmış ol:ın büyük t1ı nor ( JozeJ Şimid) in göı
t ri1di · i lıer ye ı l e ı lk ı ·in· IJ karşıln-ınn < n viik~t:-k ı RRri : . - . 

~4ll İlçelui g ımeıt ıe 
t"ı Lau C:osuy e l i r 

~·d,,,. bu grup aş ireı 
•tıcefeaaeler yap:ıı ştır. 

G:rl eun: 1 (30 A) - Dün kil 
fırtınada, lim ı. nda dt>mirli ıki ) ük 
nııHO U rJ . hı h ı l ı 1111 • 

Bu1ıl 11 ı la lJd l n ıı rı o or:a rııı Sil 

) ısı L ş . bulwa.. ~t ur . Fır t ı na d vaoı 
ediyor. 

21 - 6 - 935 r tarihinde almış 
olduğum 131 - 44 numarala ifayı 
milkdlefiyet vesıkamlı kazanç 
vergisi VPsikamı ve mıllrt m(~kte· 

binden aldıgım şd lıadetnamt>mi 
z- yi • ilim Ye: i 11 İ• i al c ğ m 
darı >:J) • Cl ' :ı lıı "· hü~ limlt'ıi k ı 1 
mıı .. •~ ı ı liin t ıl .- , m . 

Kılodu fabrakasıuda 

H r- cı oğlu Mu$11 

P ş nı l)I' i 12 
Cıı ııı ı ) u . 
C J t ::ı ı 7- 12 

1 :~ 17 
]J 17 
Y·ık 

ı Diinyayı dolaıan Şarkı 
5922 • 

5925 il 5918 
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arrt menkul malların 
açık erltrme Ulnı 

Karaiaala icra memurluA"undan: 
D. No. 15 
Alıcakb : Tıuıuıtn tüccardan 

kara M.,hmet oğlu Hasan. 
Borçlu: Karal•lının Topçu lrö

,anden Malla Abdurrahman. 
Aoık artarma ile paraya çeYri

lec:ek gayri menkulün ne olduğu: 
... J11 altmlf üç dönüm ipotekli 
urla. 

D6Dti•: 40 
Mnkıi: DurAk. 

Adana Erkek öğretmen okulu di
TektJrlağiJnden : 

1- Mektebimizin aı•iıd• yazalı 8 aylık erHk, mılırakat ve 
sebze ihti,acıaan ihale mlddeti hir bıfta uzatalmıı ve ihılei kat' iye· 
leri 7/10/935 tarihine müsadif Pazarteti ,OoG yıpılacaktır. 

2- Teliblerden ıeraiti aal•m•lc •t: nlmuneleri ıörmek istiyea· 
lerin her gDn saat 10 dın 12 ye kadar mektep idaresiae ve ihale 
glnl olan 7/101935 Pazarteıi günü 11at 9 da Mıerif müdürliüade 
toplanıcak komisyona yüzde 7,5 teminatla müracaatlııı ili• oluaur. 

Cinsi 
Ekmek 

Kiloıo 

45000 

Erıakı• 

Cinai Kilosu 
Yumurta O 
Yoğurt 8000 

adedi 
35000 

Hududu: Durmut Ye Hacı Ômer 
- Hacı Ahmet, Mehmet. S•dey•i 3000 

Dönüm: 65 Marat pirinci 7000 

SDt 3000 
Taze balda 750 

Me•kli : Kara yayla Kura f1111lya 3000 
lıtanbul makaraııı 550 Hududu: Mehmet ağa Ye Muıtala 

Taze bnelya 500 
Pnaa 2000 

» Şeriyeti 650 
Jata ve Hacı Ali tarlalara. Zeytin yatı 1000 

Dönüm: 35 K•me teker (Jer Ji) 2000 

Portıkıl 

Karnebabar 500 
10000 

MHkii: Bos yer Toz teker (Jerli) 2000 
Hadadu: Ş. Yuuf evlatları G. Tuz 1200 

Lihıaa 2000 
lıpaaak 4000 
Marul O 5000 

a.Oa Abdurrahman Ş.dere C.mulla Kıf8r peyairi 2.50 
Abdurrahman. Edirne peyniri 1400 

Karpuz 2000 
Petalcao 4000 

Döaim: 45 Kura tOta• 1000 Taze üzüm 6000 
Domatea 5000 lle•kii: Çakmak derni. P•tetu 4000 

Hududa: Ş. Kah aarı C'ğlu Cu- Domates 11lç11ı 750 Semiz otu 1000 
Taze fHuly• 3500 ..U G. dere Ş. B<•kiroi ollu Yu· Sirke 1000 

ınf C. JOI. Un (**" yildız) 1200 Taze bamya 600 
Dönüm: 200 

. lleTkü : Boz yer 
Hadadu : Ş. Halıl lbrahim G. 

tarik •• Maatafa Ş. Ahmet ağa C. 
Kah Sarı oğlu Cumali ve Hacı 
llelame& o. Ha11n. 

D6niim: 80 
KeYltii : Boz yer 
Hududu: Ş. Babulu otlu Dur· 

•Uf , ga. Menemenoi sade Tahir 
bey Ş. ve C. dere. 

D6nöm: 90 
.. ,kii: Bmhılik • 

Hududu: Ş; tarik G.Demiryolu; 
Ş. Mehmet ığı o'1u O.man cenu· 
._Tahir bey. 

Dhi• : 8 
Mnkü: Koca dere 
lhdadu: Ş; tuik, O. demiryolu, 

tlmalea meaemenni sade C. Cu · 
mali tarluı. 

l'lo. 
126 
m 
38 

ı 

2 

41 

Tarihi 
Ka. ADİ 323 

Ka. ıani 327 
Ka. ADİ 327 
Şubat 327 

42 TetriniıanJ 928 
GlıJl'İ meıkalüa balaaduto mev· 

ki, mahallt1i , ıolıata, nnmaraaı : 
~akardaki IGtaoa m11h1111unda gOl-
terihaiftir . 

Takıir olunan kıymet : Beher 
daaümii otmar lira. 

Arttll"IDenın yapılıcaaı yer.gün, 
'1dt: KaraiNlı icra daireainde bl · 
-ti8ei nrma 8-11-935 cuma , 
• inci artarma 25-1 1 - 935 pa
arae.i, tiçüncü artırma 10-12-
1.15 •b _, 14 de. 

1- ltk pJrİ •enkuHla artırma 
pr&aamui 8-11-935 tarihinden 
itibaren 15 numara ile Kvaiaalı 
icra daire1ioin muayyen oumara
aancla htrkeıin görebilmesi için 
ac&ktar • lllnda yudı olanlardan 
fasla malameı alaaak istiyenler , 
ifha pr'8rımeye ve 15 dosya nu
..,aıile memuriyetimise müracaat 
etmelidir. 

2- Artarmaya iftirlk için YD· 
karda yasılı kıymetin yüzde 7 ,5 
9iabetinde pey •tty c1 milli bir ban · 
kanan teminat mektubu te•dl edı· 
leoektir. ( 124 ) 

3- ipotek Ahibi alacaklılarla 

Maden kömllr8 70000 
Meıe klmOrO 8000 
Saban 1200 

Taze eoğen 600 
Kabak 4000 

Arpa 8000 
Hıyar 

Elma 
o 

2500 
3000 

ittirAk edımler artırma şartname

ıini okumuı ve lüzumlu malftmıt 

almıı ye bunları tamamen kobul 
etmiı ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağrıldıktan \ 
ıonra en çok artırana ihale edilir. 

Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin ytisd., yetmit beşini bul-

maz veya satış iıtiyenin alıacağını 
rüçbani olan diğer alacaklılar bu· 
lunup ta bedel bunlerın o gayri 
menkul ile temin edilmis alacak· 
(arının mecmuunJa n fazlaya çık· 
massa en çok arbrının taahhüdti 

baki kalmak iizere artırma on bet 

gtia daha temdit ye on beıinci 
gilnD •Jni ıaatta yapılacak artar
mıdı, bedeli ıatıt iıtiyenin ala· 
cağına rüçbani olan diğer alacak· 

hların o göyri menkul ile temin 
edilmit alacakları m~cmuundan 

fHtayı çakmak f8rlile, en çolt ar 
&ırana ihale edilir. Böyle bir be
del elde edilmezae ihale yapıla· 

maz. Ve satıı talebi düşer . 

6 - Geyra menkul keodiıine 
ihale olunın kimae derhal VrJ• 
verilen mlblet içiade parafı ver· 

me&H ihıle lcarara teabit oluDa • 
rak keadiainden e•vel en yükıek 
teklıfte buluDaa kimae arıetmiı 

oldatu be4elle almata ra&1 olar• 
on•, r111 olmaz HJ• bulunmazsa 
hemen on bet gla müddetle ar 
tH•aya çıkanlıp en çok arUuena 
ihale ediür .. İlsi ilaal• •••ıınualci 
fark •e ıeçea ıDnler içia yüzde 
5 ten baap olunacak faiz ve di-

5926 

Azil pamukçu f abrlkasmdan: 
Muhterem miiılı rllerlmlzln 

naıarı dikkatine : 
Fabrikamızın dahil ve bAricin

d&ki anberlnramız ta müşterilere 

ait koza, pamuk ve çiğitleri fab
rika namına ıiğorta ettirmediği 

mizden muht.erem müşterilerimizin 
mallarını kendi nım ve heıaplıırına 
ıiğorta ettirmelerini,akıi taktirde, 
yıngın, ve her törJü hasardan fdb· 
rikamıı hiç bir gOna me11uliy.,t 
kabul etmJyec .. ğini ilAo "Jler.5907 

28-1-3 

Doktor Rept 

Msmlekrt hnstanrsi kulak, bu 
run, boğaz mülehessısı Almanya 
nın Berlin-Laypzig Üniversite
leri aeririyatandan mezun. 

lleroevi kalak, huğu. burun 1 

ameliyatı yapılar. 1 
Adrt-s : Abidin paş1 caddesind .. 

Doktor Nacinio tedavibaoes Cİ · 
1 

varında köıe başında · 
6.pt 28-30 

Çif çi f abrlkaSI dlraktlrlOIOndın: 
5 Teşrini evv .. ı 935 tarihinden 

itibaren fabrikamız yerli koza işli 
yeceğinden anbarımız.la Mısır çi · 
ğidi bulunnn S!lygıh müşter }erimiz 
mezkOr tarihe kadar çiğltlerini 
kaldırmalaranı tlilf·riz . Akıi tak 
tirde Mısır çiğitleri yerine yerli 
çiA-it ve• ilect>A'i ve bu husuıta hiç 
bir meaul yet kabul edemiyecPği-

ter Hr1rlar aynca ı. hlk~e hacet mizi ı)An eyler:ı 5914 2-2 
kalmak11z.n memuriyetim1zce ala- '\ 

cıdan tahıil ol11our . Madde <133) rD d l 
Yukarıda gösterile• 8 11 935 iinyayı O Of an 

tarihinde Karaiıala icra memur· L 
lutu oda•ıadı itba ilia ve gaı fOrRI 
terilea 1rttırmı ıartn1mrsi dayre· Bir gDzellilr meakabeu S889 
ıiode utılacatı illa olunur .5923 

Birinci sınıf 

,tiler altkadarlann •e irtifak hakin G •• h t 1 k 1 •• t h 
... iplerinin gc1yri menkul üzerin- oz as a 1 arı mu e assısı 
dek• halduuu hus111ile faiı ve 
.....,. dair olan iddialarını itbu 
ilb &arilaiDJea itibaren yirmi gtia 
ltlade enakı ... bhelerile birlıkte 
.. IPriyeıimİH bildirmeleri icap 
eder. Akıi ht)de haklara tapu •İ· 

Doktor IWesut Savcu 
Haat.lannı her gfln öğleden sonra Hat 13 - 17 ye kadar HilAli

ahmer civarında latiklll mektebi kartıııodni o.ıuayenebaaesinde ka-
bul eder. 5912 1-14 cilile labit olitall • ••l.ıt heci .. 

linia payla1ma11ndan hariç l alırlar.J 

4- Göeterilen göade a'ı\lrmaya '---------------.......... ---.... -

Gayri menkul malların 
açık arttırma lllnı 
Doıya No 1762 

Adana 1 inci icra memurluğun 
dan: 

Ali Dib kızı ıehraı ın Mahmut 
oğlu Alide alacağından dolayı İpo· 
tek edilen 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayıi menkul6n ne olduğu: 
Tapu hudutlu: Şa. ve ce. sahıbi 
fere~ Zehra H tarl .. sı o ~. Hatice 
H. ve kısmen sahibi fer.• ğ z .,hra 
H. Şi.tarik olup ıimdi Ş ı. alacaklı 
Zebra Ga. Medineli Hatice Şi. yol 
c-. alacaklı Zebra ile mahdut 600 
metre muraf>boı tarla elyevm eraa 
ve içerisinde 1 su tu1ombeeı ve 
muhtelif ufak Turunç , kaysi ve 
Yenidünya ıitillı· ri ekil dir. 

Gayri menkulün bulunduğu m*'V· 
ki, mabatleıi sokağı, r.umnra11 ~ 
Babçehay mevkiinde ve tapunun 
T. aaoi - 934 tarih ve 68- 150 
numaraemda byitlidir. 

Takdir olunan kıymet : Metre 
murabbaı yetmiş kuruş 

Art · rmarıın yepılaoeğı yer,gün,saat: 
icra dairesinde 2004 No. kanun 
mucibince 30 gün içinde taktir 
edılen kıymetin yüzde 75 ini bu). 
du~u halde 5-11-935 sah günü 
saat I0-12 de bulmadığı taktirde 
art.rmanıo 15 gün temdidile 20-
11-935 tarihinde ve ayni saatta 
ihalcıi yıpılöcağı. 

1- lıbu gayri menkultin artır
ma ıutnam\.!ıİ 2-10-935 tari 
binden itibaren 1762 numara ile 
Adana icra dairetinin muöyyen nu 
maraıında herkesin görebilmesi 
için aç ktır. ilanda yasıb olanlar
dan fazla maldmat almak istiytn 
1 r,iıbu ıartname1e ve 1762 Joş1a 

-DACA· 
BiRiKTiRE 
RA~T ~D' 

numaraıile m
0

e111uriyetimize müra
caat etmelidir . 

2- Artırmıya iştirAk için )U· 

karıda yrzılı kıymt tin % 7,5 nlı
betinde P"Y akçasile ve ya millf 
bir bankanın teminat mrktubn t• v
di edilecekt:r . ( 124 ) 

3 - ipotek ıehibi alacaklılarla 
diğer alAkadularm ve irtifak hak
lu ıahipterinin gayri menkul üze
r indeki haklarını hususile faiz ve 
maırafa dair olan iddialarını i9bu 
ilAn tarihinden it ı ba•en 20 gün 
içinde evrakı müab~tPlerile biri kte 
memuriyetimize b lJirmeleri icap 
edtır. Aksi halde buklera tapn ıİ· 
cilile aabit olmadıkça BBtış bede· 
lin in paylaımaıınJan har·o kalır· 

ler . 

4- Göttı rilen günde ertırm ya 
ietirAk edenler artırma f ı rtn ·ıme

ıini o• umuş •e lüzumlu maltlmatı 
almıı ve bunlauı te-namea kabul 
etmiş ad ve ı t ıber olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç Jeta bağrıld ktan sorıra 
en tok art ı rıı na ıhnle ed ılir.Ancak 

artırma bedeli muhammen kıymo· 
tın yüzde 75 şini bulmaz veya sa
tış isti yenin alac9ğına ı üçhoni olan 
d•ğer alacaklılar bulunup tı bedtı l 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilu it alacalllarıı ıo mecmuundan ır. 
fazlaya çıkmazsa en çok aıtıtılnın kasraya kon•"f.i 
tuhhüdü beki kalmak üzere or· ; görmPk ~e . ıer•ok· 
tırll' a 15 aüo Jabıı temd t ve 15 ci (1 lerin her gün 7..,..J 

aı 'h l ~ .. olııD 
günü 1.yni saatla yapılacak aıtır · 1 8 e ~o~ " dd ı 

. • · i 1 1 zarteıı gunu 
mada bed~lı. seatış ıs~ıyeıı n a akcla - la rı ile birlrkte 
ılın'l rüçhana olan dığer olaca •· .. d t 

110
..-. 

. k 1 . . J'I ğuo e op di • lAArıo o gayrı men u ıle temın e ı · vurmaları b!I ı 
mit alacakltı rı mccmuundan fazlaya ıs-2'--
ç:km"k şıutile , en çok aıtı raoa tfrif 
ihald edil ı r. Böyle bir bedel elde Umumi M. 
edilau zse ihale yapılmu. Ve satış • ~ 
ı~l~bi dü~er. Adaoa Tur 


