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-- -- •• Havalarımız ! 
Düşman uçaklarımu ıehdidi al· 

undadır . Bundan kurıulmak için 
ı uçak kurumuna yardım _::rektir. ı 

ADANA : GUNLUK GAZETE ON IKİNCl YIL - SAYI 3333 

Siyasal gerginlik son kerteyi buldu Savaş sözleri • • 

' 'ı basını, Livalın oynadığı rolü dile dolarken, ! 
onunla ''namuskir simsar" diye alay ediyor. 

Konuklarımız 

lzmittan Herakaye 
gitUlar 

.......... -
İzmit : 19 (A.A) - Ekonomi 

bakanı Celil Bayar; Sovyet büyük 
elçisi Karahan ve Sovyet kurulu 
ile bu eabah Ankara ekıpresile 

§ehrimize gelmiıler ve trende il
bay Hamit Oskay, general Sabri, 
ıümerhank genel direktörü Nu
rullah Esat, sümer ve kurum bat 
kanları tarafındın karşılanmıılar 

dır. Sonra bep birlikte kağıt fab
rikasına gidilmi§ ve fabrikanan 
yapılııı gözden geçirilmiştir . Ko
nuklarımız fabrikayı çok beğen 

ekonomik Suriyede 
durumu altüst 

ve tecimsel 
etmiştir 

)anlar yeniden birkrc vapur askeri daha doğu 
~aya gönderdi. İtaly~ hükUmeti,. e~indeki. esh~mı 
'ansız bankalarında altınla değıştırmek ıstedı. 
babı : 19 (A A) - İm- I 

Q bütGn &midi silib am
tla kaldırılmasındadır . b: 19 (A.A) - Mıltada 
~ llcunııarına karıı mınav

lllııtır . 
' 19 (A.A)- Beıler ko

liıbeıistan ve İtalya· 
~ teldifJ.rin ıon ıekli· 

te . 
'IQa· .alakadar devletlere 

1ttir . TeUifl~r gunlar-

kııım araziyi 
verrneğe r.zı olduk· 

..;.ede bu teklifle-rin Ha· 
~1 fından kabul olun•· 
~lıtedır. 

~ cevap vermek için 

~ ~ llllhlet iııtemiıler· 
\a · 19 (A.A) - Betler 
ttıelerinia MuBBolini· 

ilk etkileri kayde · 
~ • buuları " Daily 

~•leriade yazm•kla· 

kak surette muzaffer çıkar. " Po· 
pulaire ,, fU fikri ileri ıürüyor : 

Yanılmak11zın ıöylenebilir ki 
İtalya harb ettiği takdirde der
hal tedbir alınıcıktır . 

İogiltere buna kara, vnmit
tir ve Fran11 İngiltere ile birlik· 
te hareket etmek ıoruoda kala· 
caktır • 

Cenevre: 19 (A.A) - Lom
barda gemisi 400 askerle doğu 
Afrikasıaa hareket ctmittir . 

Londra : 19 (A A) - « Star » 
gazetesi salı günkü bakanlar ku
rulunda motorlarla mllcehhez iki 
İtalyan fırkaaıoın Libyaya gönde 
rilmesi dolayııiyl~ Mısırın ve Sn
veyş kaaalıoıo güveni muelesini 
müzakere etmiş olduğunu iddia 
etmektedir . 

Loodra : 19 (A.A) - Cebe-~ 
lüttarıkta logiliz makamları çıkar· 
dıkları bir heyanoımede ha -
zı ahvalde elektrik santralının 

ıebri karanlıkta bırakacağı bildi· 
rilmekte ve halk evlerinde mum 
hulandurmağa davet edilmekte
dir . 

Şehir karanlıkta bırakıldığı 
takdirde halk bo mumluı kat'i· 
yen dıtarı7a ziya sızmıyacak bir 
tarzda kullan•caklardır . 

Bu emre karıı gelenler hapee 
atılacaklardır . 

Londra : 19 (A A) - Loyd 
Coıc, Brodfordda verdiği bir di· 

yevde gelecek on bet gün içinde 
mutlak bir harbi beklemek lizım 
geldiğini eöylemi§tir . 

Londra : 19 (A.A) - İngiliz 
filosunun Akdenizde ve Şap deni 
zinde ba günkll durumu ıudur: 

Muhtelif ıınıftan CehelDUarık· 
ta 19, İekeaderiyede 55 , Aden
de 10, Hayfada 5, Portıaitde 3 
gemi vardır . 

Dlin Singapora iki torpito 
muhribiyle ,bir uçak gemisi gel· 
mittir. 

Londra : 19 (A.A> - « Nevs 
Cbronicle )) gazeteıinin Adisaba 
ba aytarınlD bildiriğine göre Ha
bet imparatoru ile mütavirleıi 
harbin muhakkak ve artık bir gün 
meselesi olduğu fikrini beslemek 
tcdirler . 

Londra : 19 (A.A) - Par le· 
mentodaki ifçi ayn partiıi üyele 
rinden Stafford o Crippıi. parti
nio icra komitesinden çekilimi 
vermittir . 

Crippsi, hllkumetin dıı ıiya 
s111na yapılacak yardım hakkın
da parti ile ayni fikiıde olmadı
jındaa çekildiğini eöylemiıtir . 

Loudra: 19 ,(y.A) - " Roy · 
ter " ajanıına Cebelüttarıktao bil
diriliyor: 

Don Cebeltlttarıka gelen filo 
§İmdilik' burad• kalacaktır . Fi
lo dllayanıa en büyük savaı ge· 

- Gerisi ikinci say( ada 

~, demiılir ki : 
~,~ler lrabul edilebile

Jette olmadıktan bat 
le,, Raporu daha ıon· 

Dışarda kalan Türkler 
il.~• Fakat komitenin 
~ lsııdı fazetelerin JIZ 

'~ lıe hunlar İtalya 
• le11 baıka bir ıey 

Gen~I 
lerdeki 

nüfus sayımı yapılırken yadel -
nüfusumuz da sayılacak • 

diyor ı_ •• 
" ili • 

:tıb'rlfı elinde tutan 

1, tlıtı bir mes'uliyet 
.. . 

~Ol\ 
~ rllıı11 yahut barıı10 

~ Çin bir tek ketime 
lit -

lb.a • 
~kader ileri giden 
~b kendisinden bek· 

lbeyi ıöylemeai çok 

' ~~beıi•tana muhak· 
">ıı l'iltere ile karııla 
' 'tuY•n '' Figuo ., gö
~,,'•lcin ltal11 için bir 

t•iıaı yazarak di· 

• btt 
"- -~" barpltri kayb

'*~•delede mubak· 

İtalya ile Habeıistın arasın 
daki itilafın pek yakmda bir mu· 
harebeye miincer olacağı korku· 
su bütün dünyada olduğu gibi Su 
riye , Lübnan ve Filistinde de bü
yük te1irler yapmııtır . 

Bu yıl M11ırdan, Filiıtiadea 
ve Iraktan Lübnan yaylalarma ge· 
len yaylacılar on bin kiıiyi geç· 
mekte ve bu yüzden Lübnan bal· 
in büyük bir kazanç temin etmek 
le idi . Her yıl teırinevvr le ka· 

dar kalan bu yaylacılar bu yıl ltal· 
ya ve Habt şistan araaıodı başlı

yaceğı muhakkak sayılan bir har. 
bin çıkması ve yolların kapanarak 
memlt>ketlerine dönemiyecekleri 
korkısiyle alelacele yurdlarına 

döomeğe baılamıılardar . 

f.i "-o ilkteşrin - Pazar 
~el Nüfus sayımında 

i . 
"1ıkl•Qe kanşmamak, kayıdsız durmak veya 

d "ermek yurda karşl yapılmış suçların 
~~c ~r. Tnrk yurtdaşı böyle ağır bir suçtan 

•~tar. 

Başvekalet 

İslatlst ik Umum Müdı1rlı1ğı1 

Bu yuzdea Lilbnaodaki otel 
ler boıalmıı ve LObnan halkı bü
yük zararlara düımüılerdir . • 

Bundan baıka Suriye ve Lüb-
nan piyHalarında da harp korkı
ıiyle baılıyan buhran her giln 
artmaktadir . 

Bir çok tecimerler ( tüccar
lar ) satıı yapamadıkları için yün
lerini gilnündt: ödemekten aciz 
bir hale gelmişlerdir . 

Lübnan gazeteleri, bu durum 
karıısında Suriye ve Lilbnanda 
bir moratoryom ilaD1o(n IOzamun
den haheetmekte v" ikei takdir· 
de bir çok tecimerlerin iflaı teb 
likeaile kartılaıacağını ileri ıllr· 
mektedirler . 

Suıiye ve Lübaanda durum 
bu yolda giderken Filiıtinde de 
harp korkueu ve tehlikeıi pi ya· 
sayı altiist etmiı ve büyllk bir 
buhran bat g6ıtemiştir . 

Bankalard• parHı olın halk 
giıelere hücum ederek parılanm 
çekmeğe baılamı§lardır . Fıliı-tin· 
de batlıyan bu :buhranın komıu 
memleket pıyasalarana da büyOk 
zararı dokunmaktadır . 

Nitekim ~ Suriye ve Lübna11 
bankası iıkonto miktarrnı yOzde 
6 buçuktan 7 buçuğa çıkarmıı· 
tır . 

Fıliıtinliler yiyecl" k ve içecek 

miılerdir. Heyet fabrik•yı gezdik 
ten eonra Büyükada vapuruyla He· 
rekeye gitmi§ti-r. 

Yunan filosu 

lstanbula geldi ve 
iyi karşılandı 

letanbul : 20 (A.A) - Amiral 
Sıkelaryu kumaııdasındaki Yu
nın filoıu bu sabah 9,15 de lima 
nımıza gdmiıtir. Filo Haydar pa
ta açıklarında top atarak şehri 
ıelamlamıt ve batarya l arımızla 
Mecidiye kruvazörü tar afından 

mukabele edılmiıtir. Yunan filo· 
ıu Elli kruvazörü ile Hydra, Spe· 
zai, Psera, Yerax, Paother diıto. 
yerleJiaden ve Trikon, Hroteus, 
Ketsooie denizaltı gemilerinden 
ve lzeatoe denizaltı depo gemiıin 
den mürekkep ir. Yunan ve Tiirk 
amiralları ırasında kartılıkh gö· 
retler olmuttur. 

Orduda Atatürk gUnU 

Ordu: 19 (A.A)- İlimiz içia 
Atatürk günll olmak ö.ıere onay
lanmıı olan 19 eyliil günll binlerce 
hılkıa içten gelen heyecan ve duy· 
gularile ve büyllk törenle cumbu· 
riyet alınanda kutlandı, ıöylev· 

ler Verildi, tehir battan bııa do
nandı. 

Bayındırlık bakanımız 
Tokatta 

Tolcıt : 19 (A.A) - Doğu ille
rinde bir etüd gt>zisi yapmakta 
olan Byındulık bıkanı Ali Çetin· 
kaya dila ıehrimize gelmiıtir. 

Araçhlar yangın tehli
kesinde bulunuyorlar 

Safranbolu : 19 (A.A) - Araç 
kazası ormanlarındıki yangından 
35 kilometre uzaktaki kasabamız 
duman içinde kaldı . Sabahleyin 
gllaeıin ziyası kırmızı renle aldı . 
Teneffüs edilen havada is kokma· 
yı başladı . 

Çankırıde yar depren
masi oldu 

Ankara : 20 ( A.A )-Bize bil· 
dirildiğine göre genel nüfus sayı
mını miltea kip ecnebi men ıleket 

lerde bulunan Türk tebuı mikda- İ 
rmın da tesbiti için istatistik ge
nel direktörlüğü ecnebi istatistilc 

direktörlerine gönderdiği birtamim
le h er memleketin nüfus aayımı 

neticesinde teshit edilen Türk teb· 
ası mikdarını sormuştur . Bu s1:1 
retle Türkiye bariciodeki Türk 

tebaıı adedi de öğrenilmit olacaktır 
Diğer taraftan isbtistik ge· 

nel direktörlüğü memleketin belli 
ba,h muharrirlerine ııUfus eıyı 
mıaao fayda ve ehemmiyetini an. 

latan makalrler yazdırmıştır . Bu· 
yazılar İlkteırin ayının birinci 
günUnden itibartn her glin biltOn 
gazetelerde int işar edecektir . 
NüfuJ sayımı işleri için müıivir 
sıfatiyle muvakkaten angaje cdi· 
len İeviçre istat iıtik genel direk· 
törli Brusvayler hu ayın yirmisine 
doğru memleketimize giderek ve 
gene.1 direktör Celal ile mem 
leketi dolaşarak yapılan haı;rhk 
ları tetkip edecektir . Brusvayler, 
eıynıun ıonuaa kadar memleketi -
mizde kalacı..k , neticeler ve taa
nif programı hakkındaki mütalia
eını da bi ldirecektir . 

Dilenci değil , bangermişl 
---------------------~ 

Suriyede ölen bir dilencinin 
hayatı, insana öfke ve acıma 
duygusu verecek bir tablodur 

Geçen glln Berutta Salih bin 
Abdulmecit adlı ve 75 yııında ibti

yarbir dilenci ölmüı ve ba dilen
cinin binlerce ahuna varan serveti 
meydana; çıkmıştır. Salih Abdül
mecidin tercllmei hali şadur: 

40 yıl önce Diyarbekirden kal· 
karak Berata gelen Salih Abdül 
mecit, küçük bir memuriyet vazi 
feıioi görüyordu . 905 ıeneıinde 
vazifesinden çıkarılan bu adam 
en kirla it ol.,ak dilenciliği gör
müı ve o Zlmaa bu aan•la baıla · 
mı~hr. 

Geceyi sokak ba§larıada ve 
medreee k61eleriade geçiren Sali
bin İetanbulda, oldukca mühim 
bir memuriyette olan bir de oğlu 
vardır. 

Altı •Y evv~I haetıl•nan ve 
e1asen de 75 yaıına girmiı oldu· 
ğu için artık eskisi gibi dolaşarak 
dilenemiyea bu adam , nihayet 
küçilk bir kulübe kiralamış ve bu 
kuliibenin bulunduğu mahalle hal· 
kı bu ihtiyar ve fakir adıma acı · 
yarak kulübenin kirasını araların
da toplamak ıuretile ödemeğe ve 
kendisine ıırayla her gece bir ev
dea yemek göadermete başlamış· 
lardır. 

Fakat hastalıiı durmadan iler 
lemiı ve artık hıyatından ümidi 

~keıen dilenci, İstanbulda bulunan 
oğluna bir mektup yazarak bemen 
tanına gelmesini iıtemiıtir. 

aıo bu vaziyetine çok ıcımıı ve 
hemen kendisini bir baıtabaaeye 
kaldırtarak tedavi ettirmeğe hat · 

lamııtır. Aoc.k gıdHızhktaa çok 
zaif düıen bu ihtiyar adam kurta-

rdamımıı ze nibıyet iki gDn e•Yel 
ıoa nefeıini vermi,tir. 

Dilenci, ölmeden evvel lzeri•· 
de liç kilit bulunan bir çekmeceJI 
oğluna teslim etmi§ ve bu çekme-

cenin, kendiıi ölmeden evvt'I açıl 
mamaaını vaıiyet etmiştir . Çek
mrcenin aoahtarJan da ihtiyarın 

yaatığınıa altında oldajundan an· 
cak öldükten ıonra alınmı§ ve 
oğlu tarafından açılao : sandıkta 

mUbim bir servet bulunmuıtur . 
Sandıkta çıkan para ve senetler 
şunlardır : 

Mı11r Kredi fonsiye banlrasını11 
1876 ıeaetlerinden 55 tane, ayal 
bankaalD 911 tarihliıinden 53 ta· 
ne, 600 Mııır altını , 8 tane elliıer 
liralık Mıaır banknotu, 750 Sorl 

liraaı, 250 Oımaala altını ile 32 
parçe kıymetli mücevherat . 

Ruzvelt 
Yapacağı geziden 

vazgeçti 

Vııir.gton: 19 (A.A) -A•nı 
ulasıl durum dolayııile Amerika 

Çaokm : 19 (A.A) - Bnglla 
sabı.h~ lcarıı hefifce bir yer dep- r 
reotısı olmuştur. 

15 gün evvel lıtanbuldarj Be
ruta gelen dilencinin oğlu babası cumur haıkanı , y•pacağı geziyi 

9\ tehir ederek V aıingtona dönmttı
ıDr. idea 1 

Çaolmı : 19 (AA) - Çankı 
rtaın Y apralch pınayırı ilkte§rinin 
dokuzuncu çarıamba güoli !açı la
caktır. 

mağazalarane hücum ederek harp 
çıktığı zamın pahılılanıcek olan 
gıda maddelerinden lkülliyetli 
mıktırda alarak evlerine depo et
meğe baılamıılardır . 

Bu yüzden teker, buj'dıy ve 
pirinç ile buaa benzer yiyecek 
maddeleri birdenbire yükaelmit 
ve ihtikar baılımııtır . 

Bu yüzden bir çok bankalar 
tecim~rlerin kredilerini kesmişler· 
dir . Her tarafta harp korkpeun
dan haıka bahiı yoktur . 

- Yeni Gün -

Çeviren : Nihad Tangıiner 

Yaramaz bir asrın sakat mah · 
ıulleri .. resim , güzellikler .. 

Şu zilli papuçlar .. Şu zilli par· 
maklar .. Asli memnun edemiye· 
celder benimki gibi bir kalbi .. 

Hastahane güzellerinin cıvıldı· 
yan sürüıüoü kansızlar ıairine bı

rakıyorum ben .• 

Benim kırmızı idealime , ben
zeyen bir çiçek bulamıyorum bu 
soluk güller arasıoda .. 

Bu , uçurumlar gibi .. Derin 
kalbime lazım olan sensin Ledi .. 
Sensin ey cinayetlere kadir ruh . 
Cenup rüzgarları ikliminde açılan 

E§il' in hülyası ... 

İngilizler 

Suriye köylerinden ücretli 
asker toplayorlarmış! 

Şamdan Berut gazetelirine 
yezılıyor: 

H&kümtt, dnn Havrandan hafi 
bir takrir almııtır. Bo t•krirde, 
Miıter Geyri adlı bir lngilizin 
Şamh bir gazeteci ile birlikte Hav· 

rana geldiği ve köyleri dolaıarak 

günde ıs Mısır lıuruş ücretle la· 
gilizler bidmetinc girmek için 

köylllleri teıvik etmekte olduğu 
'"bildirilmektedir. 



Yemen türk"" •• u 
Ferit Celdl Güven 

S.C.kt.n JO&IJID döteD ıebir, kütlk aw gibi ç61ün ort81ına ata-
.... olaace ıelup daralauı yorla• .. Beaipahı ıobna, eolraiı 

Mr iaua fibi Hrilmifli. lrmığıa bıcı, otlan ver büylyor. Tann 
..,indeki ıa dolapletı Kewt~.. oau bu lröttl rl1adaa eılclaaın ... 
tttar bir ;inilti içinde kaaadlarmı - 8111 mehmedin yıaıada hayle 
lltit dall.,ına çarpa çarpa dö demr, ıonra otlana• ylreti altlbt 
•IJot, ,.,....., teabel teabel olur. 
llCllfUYOr... Bu yorgan, bapla - O gittiği yeria ne oldutu 
llaayı ara 11r blt bafbt telİ nau bendea dalla iyi biliyor. De-
iMçak gibi keai7or .•. Toprak, rfio desi sittl plmedi, babaaı gitti 
.._en emdiğı glneıin k1Zıın, dönmedi, emmiıi ıitti aeıi çılu:nı· 
a.ı lar1D1 hm pieklrOyor, du- dı. Gidip dönmiyen 'yerlere git-
ftr Cliplerı bir f111n apı ğibl alev menin ne oldupnu ınlamıyacak 
•wordu. ç•tda deiil ki.. Onun niyeti kö-

Dııaıa bir kenaıma ıerilmif tBydD; çile F,dip Arapla boiuıı · 
••wın üzerinde batımı bir Lo ta catıma, dığa çekilir, kendi ilimin 
fl8• da7am•ı. aittikçe licivertliji kurduaa kaıona yem olurum d • 
•o~~· ıökylaindeki yıldııla· yordu .. ,, 
n ıyordum... Biz bu gOne kada, etrtımize 

Sım .... yollı1 UmPla toprak kir ıetirmedik, hüldlmet zapti-
.. ..,,,_. aedefl,ımlı cam bir hi· 1eıi ocatımızın bapndaa ulcer 
lesl,k ıibi aiikJİİliDll ortadan arı- kaçajl kaldırmadL.. Oqı: "Git 
llJA'·· Aktım Jıldw, ..,, bir •ilam, Tanrı kerimdir, dedim .. 
... •it• .ne kadar teo&iyor.. Kısık aoı11 olmayı bana yakıttı 
Dg IODra afkmı. birez Jubrı- rır mııın. G&aü ıelea 6lür .• Sea 
mada görhen Olkeı; 10rak bir çok tazeıia, eceı aenin gibi çiçek-
~' ao1aadan bat.ulandırelmıı lere dokanmıdaa atınar .. ,, dedim. 1 
bir ,.ıkım beyaz üzlm ıibi panl O lrle bir y6z6me baktı ki, lçim-

Jl,,..., -..j& uclrnor.. den bir ığae g•çti ıındı~ 
Kae. ,...ısı, ı.....klylller lca- - KocUaa • .., bea.aoyumaıı 
ilk diJorlar, çevreaiade parlak· kir getiraem.. Tanrının Yemen-
Lklar birblrt.e beaızlJjt• Jedi rd deki k•1•0 pelt derin olacak ki, 
d-. "llJı: &. .. thit za•nlarda plea dlfüp blt,or ..• declL 
•k•J.,. .. '~bq, keailıaiı .bir ba· O ıabah ıeker, çadmnı yık11111, 
..... yedi ofla varmlf. Bahalı katırlarını yülcletmiı, iıtaı,oa9 
nD•&.6alt öldlılWlkt• 90Dra dağnı yiirlyüte ıeçmitti' Aıkerin 
gOklere çeklrmiı, öndeki dört yıl· lalinde bir muzika ylrÜJorda, iri 
... t.batuaon dört köıeıiae 1apı 7a11 kıra 11kallı bir aıker alayın 
... ~~ ofuUırı,. arlndakiler lnllade kırmızı mefia kıhf için· 
elleri...te n tlftf•• Be küçllr oğ- de baynAı tatqorclu ... Kalae. bo 
la .• Halıilts ,.,., ba11 lce•ilea ba· ı tucu bir toz balata lçiade ylrü
~ .... öllliial rediaci kat ıö Y• ukerleria ,a.mclla}baoe açık, 
a-. l'ur•• ıi•m. litirlyorlar.... çıplak a,aldı çocuklar~ çarpflaıı· 
DIDr-~le •u•lap ..,.. •• omalarladaa geriye atmıe, ~ 

.-ı1ar tlatla•ıtll-editimis: tep •+• dar••• da)Ga 1ürl,e. ilı 
r~ W-.&Jır bı~ulljfa tİJ•r bdıaı.r; ılsloriaia Jatl•· 

nl~~J•'e mul~f!Pı baJqliafHI raaı lnlleriaia keaarlanaa .;ıea 
fdellNbll ~·~~~lir .. • geat ph .. ~ laasla ...... Jlrl· 

... ı. ~ •riat+ roııa.& 
fllll• ~·~· face,,_hlr ils ........ MJredan ~ k--

Mr•ıe\ Mr"'ndlriJ,or. burlıtlDlf bir ihdya• ........ 
aamc1ik'f' .... ,. bir bnad ,. bir çocuk bat1111or· 

_..,.. .., " tjaaaıırı bOıluilıtdı - Yeme• 1i•i1edı1.. Baba •.• 
llYllM1M.r. •Çaa bir çocak uffe Yemene •• 

~•k iatfjoram. 1-aroau kloü" vialeo MGa 
n...- ..a.1 I• all&Dda, tt.t ajaçlannıa diple· 

- "7 ... a -. İ1111 .. Alker aÖ· b I b l ça .. ak. ._ riade karııık iı kı a ı ık Wr 

u ... caki me,daalıtt doldur•• .tala ...... arı hev-ai glbi kır· 
.... etnfma •ilki ,tW•e • ..., ataı-,or. Depeldeıiai 
Irk.ti' ........ SNler bazea. 1•• ftlra, vara. "Sebil... Sebil •. " 
f:lil~ .,_••l;lce aal•ı••Ü• cliy.e hljar~"' lslr dilencil., kırık _ .. ı.,. .. Ar ... ra u.-ı., tellileriatlea ıu tlıj•Jorlardt. 

~-..ı.-ba 1tcak~l&QI 
1

,ee Artık 11lcerler tr•• l1lce yeı 
loi.a• ~al•A ~Pf" Uzak· le1mi1t vııon.1111• etrafıoaıllngl 

.... .""971.o; IÖll&t=ek gibi il aöbatçiler konmuo. kalaa&arJa 
laea ba bir J•iı• •ı•ğan için· gidenlet• arMI•• llD.adıo. .bir 
•essi• lli•alar liitDiyor .. Aı · çit ~kilm~ Lokomotifi• İl&İ• 

albet ~ r; boflllarıadaa ~· ı~ ae.J•rJ 
lluırı• illi •3ıeefllnde Emi trenialn yltümeyen b•ılad•lıpı 

anl••trordu.. 
• laacı O\llfD:lı:'' ıaald öra1a çi- Feaiain alııoa 1,çiıdi;iı ku.-
.u..eij. •• ııteJ:.lijor, ne k~· •aaa benekli IQt;PdıU. altın• lil· 
•Ll••1J01· k.ı.a• ıldaı, ı,çUeo, çekednba 

Am• 011a aorayor: dltmeleri çöıllc bir rt'dıf muzık~ 
- &.bi• .. ti\'. ••k•ltri• çal· sabit; vııqılırıfl öalade du~ 

~-Mlln tl*I iai?... tak,_. .... , luuıadın aıyırdığı paelı 
- a .. ı..aı, k&I mi .. bl kılıciyle bir iıard Yerdi. Muzıb 

~... bn··• Y~ Jpmi eziyor, üç defa aellm 6aw11ı çaldı, aaker 
,.,,,.m ıpama ıelip takını1or... 1f defa balılflı 
.. ecl tici• k ~ plmi1ecık Bundıa aonra ıc• bir diklik 

W pli1". ...ine dllaeneiı bir m•zikı ıeei 
- Em • ~ 1 ojJ ize· brııtı. 
iri• •atı ~ler yor.ma .. Her "Bg gadler yol g6rüadü ge 

~-aı1111111•·jMea gelmea•Jdtbu yascl- ne garip ıerlme ... " 
-• .........._ LokomÔdf, •ageuları sorlulsle 
- Said kaldı mı? •• &.cıl On çokl1ottlo, bir avuç içi bclır da· 
,.,.., • .., .. .._-çılnD.,or var:ııtıealne. ııca,k eltlanna il• 

lar, Yeme•e gidıyorlar .. Yemene!! ,..,ınlal" birbirle-rill• kaQflelw, 
f-:0.•• IWia.de.. dö.._ kaç IJabfl b\lım tıkhm vapnlan dolduran 

- DMgiW rMrular J• ıa•erler bir atııdın Yemen lir· 
J•ttUlt11. ~....W•• Y• da~., kltlKü eöyl01orlırd1: 

ı. - Bitmedi -
o""'ı OO• ~· 1s.a

etlpMf .._ l\tt• •. Y-.Q! .• 
~ ~ca tok~., .. ..,. giifı• 
da1aoır •? ·· Pvp•ber 

• 1111• ,arekt..imll ko
...,..,.;.ı:'' , oalırı celieaG•f?C! 

Dünyayı dcılaıan 
Şwkt Jozef Şmlt 

ve 

•••• -T&rkire Dıı Bakıaı T evlik 
Rüıtü Araa'la Buıg., dlf bakanı 
Köeei•anof ua görijfmalerioclea 
ıoara Bolf11 matb•atl TDrk -
Bultar doıtluğa lehine bir ağız
dan n"ıriyata baıl•dılar . 

iki bakanı• dire•leri hal(kın • 
dı mllaıit ıurette tefıir eden r•
zılar yHıldt . 

Bunlud.. Zablı ıtıeteai 

1l1le •J•Dlı: 
" Töılsi1e ile Belg•iatao ara .. 

11ndaki mlaa.ebetler ea ııca gü
v"n " doıtlak bıvaı .. ı ıirnaiı .. 
tir . 

Bunun batkı tiir li olm~ı da 
mlmkln değildir . Ba lcad.r ka
rıtık zaDMUa ı&yle doılUn, heı haa 
ıi bir alawalde Tütkay• ile Bulı•· 
riıt•• aruıada itimataızbk. uyaa 
dırabild~ell hallere aıli maaıma 
ha edilme•elidir • 

Dr. Tevfik Rllftii Araı, Bal· 
gariatanı TOJldyeaio !•o umimi 
doatları af~ıada girmek isti 
yor . 

B• de Tüıkiyeaia en Mmimi 
doıtları ol.mık iet~oruz . ., 

- Libillgıri - ıneteıi mut
lak aımimilik ve ıatvet havaeun 
kaydettiktea ıonra diyor ki : 

11 Türk - Bulıar doatluğu , 
bıkınlarımızın mOıterek direvin 
de de te1id edildiii gibi , biç bir 
zamın normal yolunu tıkibedea 
bili kılmam•thr . Buaa binaen , 
Tevfık R01Ul Araı ile Köıeiva· 
nof uo kesin iözleri hakikatte , 
iki uluıu eevkeden ıeaal hi11iya · 
tm ıadık tercümanıdırlar . Bu ıöz. 
ler , iki komıu aluı halluaın ru· 
hund• ıidddli bir aklı ay•ndın
çaktır . iki uluı,, karıılıklı taoıı· 
m•JI , hlrmete ve enlaylf• d .. ya · 
na• iyl komıuluk müo•eebetleri 
ida~eeiain lüzumunu taribteu öi 
renmitleldir . Ba,na ba iham , 
her ıama .. ~iaden dıaba ziy•d• 
ıiddetlidlr . " 

Gazete mltk~eılnJ, ıa ıuretle 
bitiy.or : 

•• Bıka•lırna iki memleket 
baııaıa~ yıptaklan hatarttli bitap 
hiç e\lpbe1iz itidilec~k ve bu be
ıın , ham iakipf b ılinde bulu~n. 
nluıl1rımıı kavwetlerin ıeliımeıi 
içi• çok llzı• olan teskin- ve ın 
lıım• eıerlae •itmek· için me111I 
hflk6metle~in ve e•tellr.ktüel mab 
fellerio airaılarıaa yardım ede
cektir • ,, 

Tarkiye-italya 
İsvjçrede çık•• Jomaal de 

Geaeve ı••etul İlalya -Bıbet 
-.Jedu4fa .ba.,..edcı:kea. İtalp· 
nıa ,,,,._ja mecbur olduğa we 
buaa, le;in A•dolu kıtuı•ID 
mın .. ip jel~ijiai. 1aıaıt we buaa 
mukebil 6 EylDI 935 taıihli İl 
Gior.eau d'l&lr[lia ıöyle cevap •er 
mittir : 

Jnurnal de Geaev~'ia mıka 
l11i dikkate deierlldir • 

Bu ı•zete , laıklr olarak aluı· 
lar 10!yrte1iain aıılrl efklrı telAk· 
lct edilmelted'r. 

Joornal de Gen••• acuaan 
realitelerini ve aloıletf IOlyetelİ 
kar ... ıod• ltalJ,,_~ıa durumla1101 
Ye pııel bakluım mvd••• ko1· 
muıtur • 

Y alaaa.ha.caMlePia ·'6clt'1a 
bizim ıörifimüı arauada [ırrtltk 
oldupa• heme• it•rr.t etmek 
uteris : Bada ltıl,aa ihti,açlarıa
claa b•ı..e.ierlerkea Aaaclolu •· 
bUlcr'ni ima ederek bu topraklı"' 
na ltılJaDaa fazla alfuıuna alal:al 
lecıth•i kardıa.eaiclff • 

Araıdoht kıyılan Tlrk aluıunı 
aiddir. T8rk alaıa hiç bir aureı· 
le Babeı kıt'aıl1le kııu •dilemez 
İt.lyı Tır•ıyenio emin ve .. m1mt 
bir daıtadar. İtalya Ttlrkiyeaia 
Wltiio hı~,, ... , rgemnlltia•, 

- .. 
- Birinci ıayfadan artan -

miıi olan ~Hud diretnoti1le Re· 
cov diretnotuudan , dört krove· 
z6rden ve OD deatıroyerderr mi 
rekkeptir . 

Bülla bu !"miler Akdeniz fl• 
lo•unı dejil ana de•İz filoıona 
aittir . 

Londr• : 19 (A.A) - Mısır
daki loıilis kuvYederinia takvi 
JUİ hi11oluDmı11cak bir ıurette 
deHm etmektedir • 

Bir alwari alayı ba liİD la 
keoderiyeye hareket etmiıtir . 
İekoçya malnfızlırandı• bir alay 
da ilk teırin baıında hareket ede· 
cektir • 

Roma : 19 (A.A) - •• Mete· 
jarl ,. gazeteli ltalyının betler 
komitesi 6nergelerini kat'i ola· 
rak ıeddecei\oi yazıyor ve di 
yor ki : 

BaauDl& beraber ıura11 mll-
bimdir . e .. ıer "omiteli Bahetia· 
tanda ecaebi müdabaleai lilsa•u
nu tanımaftdaı imparatoru haki· 
miyetini azaltmııtar . 

Pariı: 19 (A.A> - İtal1a bil · 
k6meti Frauız hBkAmetina mfl· 
racaat ederk ılbn tedariki için e 
lindel&i Fran11• e1hımını Ntmeğa 
kırar •erdiğini bildinniıtir. FraD• 
11 bınke11 bir milyar deteriadeki 
bu eıham lzeriae timdi 400 mil 1 
yon franklık bir avan• yepmıta 
b111r olduğuau ve depria ı•rl 
kalanı da muayyen bir mlddet 
aonra Silin alaceğıot ıö1lemittar. 

Roma 19 : (A.A) - Yarı rea
mt cevealerd• beıler komit•Iİ tek· 
lifleri üzerinde y•pllmıkta olaa 
tekliflerin İtalyan hflk6metiaee 
ba tekliflerin lra"81üae müncer 
olmıyacale ihı&1 oluema.ktadır, 

Oçlslt kontrol preaaipi ltal 
1ının d8flneelerl1le telH edilml 
yecejf IÖyleamektedk. ltelyı•• 
reımt cevabı cumarteıi•den ince 
bekleai1or. 

Roma : 16 (A.A) - Jk.yt•• •· 
jın11D1• y11tlsıli çevealerd•• öi· 
nndltln• göre betler komltelİ 
teklifteriala ltaı,... tarafmdaa ka
baltl lmklmtmdır. 

L(•11dra : 19 (A.A} - Parle 
meatonaa tepf..-a•• 11111luıper 
olan 29 birinci Tqriaden lace 
PinJmaaı ilatlmılı tltlikce art 
mnMr. llevclk lıaaıı&a p,, 
aniuluul clarum buaan hmaml· 
Parlamenlo hiode eolaltl -
maıını lüzlmll lnlaa bir tarzda 
lakipf etmektedir. 

Ceae•r• : 19 (A.A) - Beıler 
komite11i çumartetlye kıdır lıl•· 
riai tatil •tmlftir. u •• 1 öt•• ,. 
meifncİe Bek ye Aloiıri ile balan· 
muı ve ıoan dmamun m.uhtemel 
ialdtlfları bıkkıada Edenle.. naun 
azadiye ıöı&ımüttilr. Ôtfedea 
soara .LltHnya ve Eıatooya dele· 
geleri Fct...i ve aonrı Ll•alı alıe 
relt Mitlerle llyleYinde• beıi al• 
jitlrn çok cllfladlhen Memel me 
aelcet iiserinde uıaa boyla kon•ı· 
mutlardw. 

Roma: 19 (A.A) - Yetkeli 
çennler comarbıi Bakular im 
r11lu toplaatıımıa cama güol J•· 
pı1lıcajaaa dair 1.ı..cı memleket 

terde bu akıam dolaıın haberleri 
tekzip eylemektedir. 

Pariı : 20 (A.A) - Paril ı•· 
zetelerl boıüa de düokl kadar 
bedbia ı&rünmektedir. Fakat 
mlbı•ama.- baılamıdıkçı ve dip 
lomatlar Avrupade uyanaeılr 

menfi akiılere karıı ıelmek için 
çuııtıkta gazeteler bu betbin 
likleriaM. ileri götürmek ia&eme
mektedirler, 

Poti Pari&Jın diyor ki: 
Dorum gerçi çok mllfküldDr. 

Fakat yalanda baflama11 mühtemel 
olan muhıeamanın bilba11a Akde-
uizde 6nemli l11111ıklıklar dojo
cak genel bir hup iıueti olacı 
tını ıaamak dotra olmıyacaktar. 

Napoli : 20 (A.A) - Dutu 
Afrikaya yeni efrıd ıitmektedir. 
Cumntui glaü 6000 efrad y6kl8 
dört Vapor hareket etmiıtir. 

Londrı : 20 ( A A , - Alman 
haber alma bBroıo bildiri1or : 

Musolin: Babeıiıtının ergin · 
llğlai tcbdit etm•lde oldup bir Arkası 

ıırr da bir Tuna paktı projHi el bl .. iÇ ~ 
yaparak A•uıturyaaan ye daha Bun an ~ .ı blalO 
dojruau Viyaaadıki faıiıt kakla beı lmperatorıçeo i .. 
lan bBk6metiaio erıinlitlai ko· kadınlarını rad7- -wi.. 

ı . . lu11•ata karar ·~.L romaya ogdterenia muYafıkıtı · A .1_ _._ _ • .-1.-. l men- r-r.,, 1091-: 
nı almayı ağraııyor . talyar el tl t rlpJi 
çiıi laük6meti•İn yeai lr.erıeleıi· ı ~·ı: dmperl • od• cliD..--

• di"'' •- Aftır •- b' "' -.a • ara aı ver 8 1 zaman pea """&Da ır mi ti. F •kat bir te 
muımeleJe maruz kalmııter. Ken· 1 b·ı bile bitl-1 
d' • ı ·ı . 8 be • •• eraJ• 1 • 
11ıae1 og

1 
ı t1erenıa ~ ıı~tan nedir, hHI& belli e 

mue eli u uı ar ıoı7ete11 paa.tını b pt d •--i i•P __ ........ , 
b

• 1• 1 • e en o..., ı.-ik 
ayıun ır aolarma yo una gır· iki b' I 1 ltıil•dlP"""_ .,,·1-~ 
medikçe yeai biç bir lner~eyi buraıı •;di:.bat.! iti 
incelemeye y••8fDyacajı bJldl· bi 't 1-a..--
·ı · ı· ıı ;. paraa ..-

rı mıı ır . t 
Londra : 20 ( A.AJ-Almaa mut aı. .. ..... ..,.~ 

laaber alma blreau bil lriyor : Tanrı 8 , , 
N. wı Chronicle , Eden il• 

Lival ıraıındal&i glrlfmeler mü 
aaeehetiyle ıuaa yazı1or : 

logilterenln bedbialiklf'rinia 
ıebeplerladen biri Ll•alia iki yls· 
Ul hattı h1reketi ye Frannz gıı•· 
teleriDin kullın•ıktı oldop li· 
Hadır • Eden ile Livıl ıraaııtla· 
ki ıon ıörüıme biç bir noktada 
memnoai1et verici biç bir ıonacı 
yarmamıft1r . Pabt lceadi9inin 
Mueolirinin batarı için olaılar 
,.,.,.eıi.-~ltQe& etmer• daima 
hazır olmaaı•dan hll•-korkulabi 
lir . Ba gasete ~ı.Avılıe ille ufı 
nlDll• .. y.ı..- vermeye iki 
ıeyin mecbur edeceli fiktlndedir. 
Bantarda Wrbi Fra•lelle Uwal· 
dı daha çok taraftarlın balona• 
Her1c-nun nllfozu, dij,ri de İ•-11-
terenin uluslar ıoıyeteıinde itleri 
idare etmekte ve biriacl mevkii 
itgal etmekte bulana• Fraoıının 
elinden bu mevkii alm't olmaaı. 

Romı: 20 (A.A) - lnpltere
nin secrl tcdbhlu eiyaıaa11ıdan 
balaleden Roma pzetel•ri laıiliJ 
delıelerlaia c .. evred• aöyledik· 
leriaia bilifaaa olarak İngiltere 
ka•OJUDUD bu .. ,,.,. lttifalclı 
bailı olmıdıpnı kı1detmekte •• 
itçi partiıiuia licleıi Lınıburiyle 
bu"pa,tial• Lordlar korula ırup 
B•ık.-ıı Poaeonoy Sir Strafford 
"' eıki D. ı Bakını ulu•~I Liberal 
Simanua bu •iJ•NJ• ız veya ..çok 
muarlZ oldaklarıaı ileri ıürm•k· 

Almaaalual 
buglalerdc N&re_.,. 
re yapmııta. B• k ..... d.\1 
Nürenberı tebr:. 
tren ile 385,000 

Çok pahalı 

LiDdberı'ıD 
Hauptmaa'ıa. .,. 
phit dinleDIDf.t. 
dolar buç veril•• 
r&lea 200 kiti b•~ 
ll&İJOD lıawalilİ ~ 
cıoandan bıkmJI 
ralc ortayı çık~• 
Haaptm•• tıplı• 
gilti ölüm ce.-ı la 

lıt temyisde ., 
ne doreua; katili• 

1 

berı'in .çocapn.Pa 
labd etleceti._ı tlrtl 

Mebak•9'e ~ 
idim olacak, ollDl 
rikada bilfl~ b6 
l•· Lıab•iJOO • 
lalar 1 ac•b• bG 
al ,.,,,..,.. 11~'!, 
na mı çevirıC•~' 

Cuma gUn 
Hdir. 

t•prak tama•lıjıaa •• terakki Roma: 20 (A.A) _ 250 Fren· 
•• medni,•t aJıoanda ba mem- Hl Jt'ıtlıt, Pariıtea buraJ• plmlt 
l tıkeUe 1apa,laa Hformlaı ve Jıll· ve coıkaa ıöet•~....,.ılaa 
h•t. hlrmet etmektedir. IQatlarder. 

Onı karıı iki t.1af .;çİ• faideli Diğer taraf&aD ltaı,_d .. 
ve tam bir bqkuk ve daram mi raa e~ki Fraaııı eavaıcalırı 
eavatına daıaun u.mimi it birliği BNkaaı, MuNoliniye ıönderdi 
Iİyah .. takip edebiliriz. abiı t-lgı•Jt•.- h•rkt91ill ke.di IO 

lt.lı•, TürlLiyeoin meaıfii ve rnlarını l~e,leriao almalİ ilsim .. 
haklara ılerW•de haıeket ederek ı~lditl bDgflakl glç abveld- Av· 
kendi abıllli•ia lalcina lçia Ana· rupı bafllı için ıarurl-;olan bal• 
dola ktt'ı1eaı ••la dltüamemiftir ya• - Franıız doıtlutaoan ıelit 

Ve a.J. dltü•aiyecektlr. me1ioe sadık bulaoan Fraou eıki 
Ba derhal ""rilmt1i llzımge- ıa•.-tÇılarınıa bu doetlap tatma 

len bir bsıhıt ol•ıkla benber ğa ka";y._,~~••eı.it old•~ 
Det ve kıt't oJaa ,bir iıabtşr. aı bıWiıetıt''r• 



( Tnrk Sözii ) Sayfa : 3 

~lmanyada açık genel __ _ 

konomi ve vergi siyasası 
Gayri menkul mallaran açık artırma ilinı 

Dosya No: 242 fazlaya çıkmozsa en çok artıranın 
taRhhüdü haki kalmak üzere ar· 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

~il: 14 [özel y.zıcımızdan] 
. ••nonıi Lnkanlığı genel 
1 

Fritz Reinhardt bir ya 

,1~~olf Hitlerin hilkumeti 
g 1

21 gündın 1onra AJman-
•11c1 •k . w. • " onomı ve "Vergı sı-
, ' tutulan yloları eyice an-

.'~Ve İ§ arkadaşları Almı. n 
'••oi w l 1 k . . t ıag am aştırma ıçıo 

e~ ?•ayonal sosyalistlik 
~hi ~•be uygun buldulkarı 
~1'

1 •lnıağa karar vermiş-
l~nıo tedbirlerin en ha-
42 l~ hışlıyan ve bugüne 
• lllılyoo Alman işsizine 

a. Aa Yarayan işıiıliğe karşı 
.. \'., 1 
gıd• gc ır. 
d•ıle birkaç seneye kadar 

I~ 1 ~§ıizlik büıbütün kal 
Qll etioe inınabilirz. 
t. 

0
tni ıelcreteri Reinhardt 

,~: 

t~ne} ekonomi ve vergiler 
~· Yeni yollarda yürüyo· 
~)a ele senelerin bütçele-

118'•k yapılan para yar
~ \>ergi azaltmaları ile 
, . rç ile para vermek gibi 

, ~lliıliği aıaltmağı yara· 

~'"k1Yede evlenenlerin ve 
' dotaa çocukların sa
~ .. 'lıı•k İ§ini de başarabil
~ ne İçinde yekünü 240 
~ lntırln bulunan bir pa · 
· . bio kiıiye ödünç para 

~'· Böylece evlenme ça· 
\-.

11 
'll•rın 450 bini cvleoe

,, Ydaoını bıtk• bir işsiz 
ıı. •tk•ğe ıçmııtar. 
"''-1 q •r ıırasıadan aile yu-

,:~" ~~~lar tabiatın kea
~I 1edıgı borcu ödeye 

~llıa genç ve sağlım ÇO · 

'Ccekı ... Al d k, ,.
1 

eruır. manya • 
1", iğ 1trio sayiıi, 1932 de 
,10 b~· de 631 bio, 1934 
~i 19•r.ı bulmu~tur, Demek 
~ ~ 32 den 1934 e kadar 

, Ör~ heo lıir artma gö 
. llunılizdelci senelerde 
tın 1932 senesindeki ev 
~ •a)lıının ikim is ini bula
'•t.ı•rt•cıığına çok kesin 

"'' E 1 · l · . il · v enme ış erının 

~~:enıesi, çanlı . olarak 
~,,11 arın sayısınıda artı· d~ Yda 1934 de canlı o\ -.,il , i,1' d°t tocukJarın ıayısı ı 

I_ .._, 2~nl~rdan 213 bin faz 

~~ ~~'~" buı canlı çocuğun ;;! it,, lioı,tten evlilik yar-
;( i.ı ~ lltt •aalır tarafından 
~I' ~ )t 11

'· Evlenmeyi artır· 
~i06 ~•tl1l•o kanunun eyilik 

'd ,- -.._,d ' 0 çok daha geoiştir. 
t iı ~ evvel bu kın un 

•ııı · ı_ 
~" 1

" •zat.yor. Çüokil 
\, ,,,:~lenaıe çağarıı gelen 

tt ar ıırasından analar 
'•l.,~ılrıtlıte, diğer taraftan 
• ere ) .. 
)ap azım olan eıyı 

\ te,e~ak ve on~arıo ya
~İrç0~cn .teylerı hazırla· 

t, ~"I kıoıseler it bul 
~'"ıı 'll111eyi artırmaya 

\~' b~~~Yesiade işsizlere 
l,ı.~'-'t•i 

1 
urnetin bütçesin

i~~ izını olan para
~ l--11,~11ede 200 milyon 

tif• ıı' \ 'tali~r .. laiğer tarafta o 
t J' ~r' ~ elu Canlılık yüzüu 

~'ı ı:d,11'1•1 ıigorta ve bu 
o~' <l~"I •ho,o harçlardaki 
~ et ... ';i.,' ~ gelırıoı artırmış· 

ı' l ,ıııa. •i f'''I ~t 'ti11 Y•ıası noktaeandan 
f'' l~q 'r ttıi •rtnıası çok eyi 
~ 1'ıa '•ç g·~tnç aileler çok 

,~ '' , Oıterd · ~. b ı ,, ~~ l~i._ •gındon un· 
t 6'~,ı "111 de bir çok işsiz 
,,ıo ~ ""!! i ~luyur. Biz önü

\L' hGtç 11 evlilere ödünç 
~ Çts· 
hı, 'Oden 50 mil

"ıı k .. 
Uçük evler ya· 

pılması içio verdik. Lakin bütün 
bu ekonomi ve İf bulma siyasası
nın büyük bir halk siyasası düşün 
cesi vardır ki onu da biç unutma. 
maliyiz . Çüakü ancak evlilerio 
\ ' f! canlı doğan çocoklaraa artması 
Alman ulus ve devletinin gelece· 
ğme inan ile bakmamızı temin 
edebilir. 

Devlet 'sekreteri Reinhardt 
Almaoyaoı~ vergi alımlarına dair 
diyor ki; 1933 den evvelki sene 
lerde vergiler seneden seneye ar J 
tırıldığı halde hükumetin aldığı t' 
vergi yekünü gettikçe azalmakta . 
Biz 1930 dao 1932 ye kadar ko · ı 
ğalaoan bu yanlıt v~rgi siyasası
nı kırdık ve idareyi elimize aldı
ğımız günden soora yeni vergi 
koymadık. EvlenenlerP. ödüoç pa 
ra veımek!ve evliliği artırmağa 

verilen yardım p.,asını elde et
mek için bekarlardan alınan ka
zanç vergisinin artırılması bir ta 
rafa bırakılusa mevcüt vergileri 

artırmadık. Yeni aile otomobilleri 
nin vergilt!rini kal dırdık. Tarım 

ürDnlarioin alım satım v~rgilerini 
yariya indirdik 

Erazi vergilerini azalttılc. M~l 
ve tarla alıcılartoı çoğaltmak için 
bunlarm vergi ve harçlara da azal 
tılmıştır . İıte hu vergi sıyasasıoın 
ıonuru heglcnildiği gibi bükume· 
tin •ldığı verginin yekununu ar· 
tırmııtır • Çünkü vergilerin azal
tılması tarla ve ıoıl alım satımı 

ile ürDolerin artma11nı temin etti. 
Bu yüzden it yapanların ve çalı

şanların sayısı da çoğaldı , gün· 
delikler yekunu ve alış veriş arttı, 
ve ekonomi alanında büyük bir 
canlılık görüldü Vergi gümrükler 
ve devletin diğer aldığı paraların 
yekunu mezbaha vergileri y11ğ 

vergisi gibi teknik noktasınciarı 

ciddi bir ölçüye girmtmeai gHe
kco vergiler hesaptan <lışarı bıra 
kılarsa şöyledir : 

1931 senesiude 7589 , 3 mil 
yon ıoıırk, 1932 de 6507,7,1933 de 

6628,5 , 19345 de ise 7759,5 mil~ 
yoo mark tutmuştur . 1935 sene· 
ıiaio vaıidııt yekfiuu 800 ila 1000 
milyon mark daha fazla olacak 
yani grnel yekun 8600 milyon 
markı bulacaktır . Bu hesaba gö 
re 1935 senesinde vergilerin mik 
darı artuılmadıiı ve yeni vergi 
ler kooulmadıiı halde , hükiime 
tin vergi ılımı 1933 seoreiniukin-
dcn tamam 2 milyar mark fazla 
olacaktar . Bu vesile ile gündelik
lerden bahseden Reinhardt di· 
yorki : 1935 ıenesinin ilk 3 •yıo 
da Almanyada veıilen gündelik 
yekunu 1934 seneıinin ilk 3 aym· 
dakiadea tamam yüzde 25 fazla
dır . 

Bu çok güzel vergi artımları 
na bakıpta Almanyanın para har
cama İ§iodeki sıkı konlrolu gev 
şedeçeğini zannetmek çok yao· 
Jıı olur . Vergi ahmıaın artm1111 

A<lana 2 inci icra memurluğun
dan : 

Hacı Recebin Süleyman oğlu ölü 
Mehmette alacağından dolayı hac
zedilen . 

tırnıa J 5 gün daha temdit ve 15 ci 
günii rıyni saatta yapılacak artır-

CiNSi 

mada bedeli satış istiyerıin alaca- Kapımalı pamnlC 

Kilo l!'iyau 

En az En çol.. 
K. S. K. S. 

t~ına rüçhani olan diğer alacakla- •-=P~iy~n_sa~pa_r...,.Ja.;;..;!f_ı _ .. ___ 37 
ları n o gayri menkul ile tom in ediL 1_;.P.:...!.i y:._a-,sa~t_e_m_iz_i_.:..;,. ___ •--=--==-----• 

37,50 

Sahlan Mikdar 

Kilo 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayı i menkulün ne olduğu: l l e I 36 42,50-- -miş alacakları mecmuundan faz aya an , · --------• 

iane lJ Gayri menkulün bulunduğu mıw-
ki, mahallesi. sokağı, numarası : 

çıkmak şıırtile , en çok artırana 
Eksprt"ıı 43 

ihale edilir. Böyle bir bedel elde Klevlant 4 =-5--- ,. 
43,75 

Ne: 77 
Tarihi: T. Sani 309 
Karyı:ısi: Karalar bucağı 

Cinsi: Tarlanın turnamı 

edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış ı-----------y A p A (; ı 

talebi düşer. • -..,,,._~------ -----1 --~-------•. Beyaz 
6- Gayri menkul kendisine Sivah 

Dö. 1 10 şimdi He. Me. 
ihale olunan kimse derhal veya Ç 1 G l T 

10 1280 
T~pu hududu: Cebeli ve Bülbül 

oğlu ve nehri S11yhan. 

verilen mühlet İçinde parayı ver Ekspres 1 ~ 
mezee iha lo kararı fesholunarak • _ _ In_n_e_"'=" _____ l_2 ____ 

11 

=~---------11 
kendisinden evvel on yüksek tek- YerJi "Yemlik,. 
lifte bulunan kimse arzetmiş ol· " "Toh 11rnluk., 

No: 0 31 
Tarihi : Mayis 929 
Karyesi: Karalar bucağı 
Cinsi: Tarlanın 48 hisse itibarile 

24 Jııssesinin nı"lfı . 
Dö. 100 şimdi ile. 

9 
Me. 

1930 

HUBUBAT 
Bu~dny Kıbrı s 3,92.5 3,95 

doğu bedelle almağa razı olursa 
ona, rozı olmaz, veya bulunmazsa 
homen 15 giin mfüldetle arhrmıya ,. 3,92'"",s=------'--------· Yerli 3.95 

çıkar•lıp en çok artırana ihalo edi 
Arpa 

M entone 
" 2,80 3,12,5 

lir. İki ihale arasındaki fark ve ge· Fasulya 
çen günler icin yüzde beşten hesap Yulaf 

Tapu huuudu : Şa. ilacı Bekir 
ağa Ga. Cemilenin oğlu Ali verese 
leri Şi. tarikiAm Ce. Ali ağa mah

olunacak faiz ve diğer zarnrlar ny-
1 
__ D_e_li_ce _______ 

1 
_____ , ______ 

1 

rıca hükme hacet kalmaksızın me- .....,.K .... u_.ş:....:..y_em_i _____ 1__,,~---------•- ---------• 

1 1_K~~~e_ıe~n_t_o~h_u_m_u ___ 7,2S ~-ı-----~ muriyetimizce alıcıdan tııhsıl o u · l\f ercimek 

nur. MadJe (133) Sisnm 1 lJ 1 
dumu Mustafa efendi . 

Takdir olunan kıymet : Beher 
İşbu tarlanın yukarıda gösterilen u N 

24- I0-935 turihinde Adana 2 
inci icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen artırma şartna
mesi dairesinde satılacağı ilan olu

<löııümü on beş lira 

nur. 5879 

------~·-----------

Artırmanın yepılacnğı yer, gün, 
saat: icra dairesinde 2004 No. lu 
kanun mucibince 30 gün içinde 
bedeli ve kıymeti muhammenonin 
yüzde 75 ini bulduğu halde 24 -
10-935 perşembe günü saat 10-

J 2 de bulmadığı takdirde nrtırmn . lcadiye mahallesinden Hanya müba
nın 15 gün tomdidile 8-11-935 
tarihinde ve ayni saatte ihaleıi ya- dillerinden bayan kudret : 
pılacıığı. Alasonya mübadillerinden Ro· 

1- işbu gayri menkulün artır- cebe tefviz edilmiş iken iskAnccı 
ma şnrtnamesi 2J-9-935 tari tekrar sizo tefviz ve tapuya tesçi-
hinden itibaren 242 numara ile lile tarafınızdan ıla Baynn Hüsnü-
Adnna icra dairesinin muayyen nu- ' yeye ipotek edilen lcadiye mahal · 
marasında herkesin görebilmesi !esindeki hanenin namınıza tapu· 
için açıktır. ilanda yazılı olanlar- sunun iptalile ve kaydının Recep 
dan fözln maldmat almak istiytn ağa voresolori Saf.ye Vfl M~hmet 
lı>r, işbu şartnameye Vfı 242 Josyo kec"p namına L1ss;.ııine <loir veri-
numorasile memııriyotimize ıııüra- len 21-5- 935 t ı rih ve 33 numa-
coat etmelhlir . ralı ilAn üz,,d ı e namınız yaz lı:ın 

2- Artırmıya iştirdk için yu- icrıı 'Jmrinin nrkq8 nıı Vt? ril en nı ' ş-
karıtlu yazılı kıymt t in °/o 7,5 nis- rııhntln malın ili i k •ımnli ııİ zİ:l m O\'· ı 
Letinde pey okçasile ve ya milli hul olduğu a•ılaş ı i ınıkla ı ltın n Lt b 
hir bankıının teminat rıı l'! ktuh ı t. v- liğ"at icrn sına karar vcrilrnişt r i şbu 
d i <·<lilecektir . { 124 ) tıır i hı en lıir ay zıı rfınıl a iti ı az•n ız 

3 lpotok sohibi alücakltlarltı olduğu bktirde Adnna lıirinci icra 

.... Salih 675 
... ... " 

= 600 , __ , 

:.ö ~ -Dii:r. kırma ,. 
.:t .::- s· . 
_a- ımıt '~'------ ------'•·-------·---11 ..9 5 -.~Cumhurh•et 700 
... ~ J 

~~ ... " 600 

~ & ,_Düz krıma ,, 
Alfa •• 

K ambiyo ve Para Liverpul Telgrafları 
20 / 9 I 1935 ~ Bankasından alınmıştır. 

Santim Peııe 

Hazar 6 41 Liret ---=91~17927 
S 96 _,;;;R~a~yş~ı_na~r~k _____ 

1 1 inci 1'. V ııdeli Frnnk"Fransız,, 

Hint hazır --5- 09 Dolar "Amerika:.;..n-,.--! 
l inci K. V ndeli 5 871 Sterlin "lnı!iliz., 

,_..;.;N_e_v_o_r_k------ı 1 O 62 -ı. ... -r-an-k-.. ..-ls_v_İl.-r«'-.-. -"---ı 

622 25 
79 47 

dil'Ter aldkatlarlıırın ve irtifak hak- mr.nııırluğıınun 35/ l 927 - dosya· 1 
kı
0

sohiplorinin gayri menkul üze- sına b ıldirmeniz tebliğ olunur.5881 !!:d:===:=:1::e=== 
rindeki haklarını hususile faiz ve 5370 117~ 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihiaden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbıtoleril birlıkte 

memuriyetimizo b:lJirmclori icap 
edor. Aksi holde hakları tapu &i
cilile sabit olmadıkça satış bede· 
linin paylaşmasından hariç ka.lır

lar. 
4- Göstf!rilen günde artırmıya 

iştirdk edenler artırma şurtmıme
sini ok umuş ve lüzumlu malumatı 
alınış ve bunları tenamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
meuiul üç <lefa bağrıhhktan sonra 
en çok artırana ihale edilir.Ancak 
artırma bedeli muhammen kıyme
tin yüzde 75 şini bulmaz veya sa
tış istiyonin alacağına rüçhani olan 
diğer alacaklılar bulunup ta bedol 
bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarwın mecmuundan 

Dünyayı dolaşan 

sayhan vilayeti daimi encüme -
ninden : 

( 40 ) Lira maaşlı CAylrnn Hu
susi Muhasebe memur refikliği için 
bu ayın 23 üncü pazartesi günü 
müsabaka imtihanı açılacaktır. 

lstek. li olanların mektep şeha · 
detoamelerile evvelce memuriyette 
bulunmuş isoler ilişilcsiz mezb:ıta
larını ve askerlikçe alAkolorı ol
madığına dair vesikalarile sıhhat 
raporlarını alarak müsabaka günü 
saat onda Vildyet Hususi Muhasebe 
müdurlüğünde hazır bulunmalara 
bil1Jirilir. 5818 9-13-17-2 J 

Müze direktörlüğünden: 
Pozarlıkln münakasaya konulan 

480 lira keşifii müze taınirntına 
talip çıkmadığından hir lınfta ıluho 
uzatılmıştır. Pazarlıkla verilecek bu 
işe İı;tekli olanların 25 9 - 935 
çarşnmba günü saat 3 to kültür 
idaresinde bulunmalara. 5877 

Yazlık sinemada 
Halkımızın sevgilisi Jan Müra ve komedi Fransez<len meşhur Yıldız 

Mari Bel hu akşamdan itibaren gösterilmeğe başlanacak olan 

( Aşk geceleri) 
rıde snnntın yüksek mertı:.bes in 1 vasıl olmuşlardır. Gerek Avrupada ve 
gtırekse lstnnbu)da muhte~ı f sinem~larJa deCıılnrco. g~s.teril~ek suretile 
hiç bir filmin görrned ığl bır alı'lka ıle karşılanan bu fılım sınema tek
niğinin şaheser bir nümunesidir. Bu filim acele ~st~nildiğinde~ !nlnız 
üç gi.in gösterileceği için bu fırsattan halkımızın ıstıfııde elmasım tav 
siye eJeriz. 

Gelecek film : 
Nükdoli ve sevimli kom ık ( Milton ) nun bu m(\vsimde gösterece -

ğimiz en son eseri 

Almaoyadaki yeni rejimin iısizli· 
ği a:ı.altmak · ve ekonomi iılcrini 

canlandırmak siyasasının güzel 
bir sonucudur . Likin bütün bu 
tedbirleri alabilmek için Alman 1 
bütcesine 1940 a kadar ağır yük · 
ler yükletılmiştir . Bu henüz gel· 
miyen ıenelere ağırlık yükleti· 1 
lirken bu para ile elde edilecek ı Bu ı'smı' ut 

1 
ız un mayo , 

işsizliğin azaltılme~ının ekonomi -----·--------

şarkı 
20-21-22--24 Babulaa çetesi 

ahoıoda bir canlılık doğuracağı 
ve bu sayede verği yekiinu arta· 
rak bu fazl•dan gelecek senelere 
yükletilen fazla yükün ödenebile · 
c~ği düıüoülmüştür . 

Vergi alımı artmıt olmakla 
beraber devlet ekonomi ıiyasası 
önümüzdeki senelt:rde de sıkı bir 
~dare kovalıyacaktır . Bilhassa 
haırama iıleriade yine demir bir 

elde sıkı bir idare lazımdır . 
Halkın vergi ve diter devlete ve 
receklerini günü gününe ödemek· 
ten geri kalmaması için de lazım 
olan hl"r tedbir alınıcaklır . Çün 
kü devlet aı;c"k bu Hyede Alman 
ulusunun yaş•ma ve ilerisini temin 
~dt:cek büyük ödevini ve sö1.üoü 
yeıine getirebilecektir • 

1nıııın111nıııııııııııııııııı11ıınıııı1ımıııııınıuıııuıımı• ı:ıı ı.:ıınıuınrı1t1nnl11il~ 

' bu gece nöbetçi 1 
H ~ 1 Eczane r 

1 
Hükümet c·ivarın.ti:~ İ 

istikamet eczaıw~uhr ( 
•nııııııınııııııııııillıınr -. ıınmıınıı1J1J111ını;wr n 1111 ımıııuııımıı 111 I 

• • 
Sinemamız fevkulAde güzel iki fılim gösterecektir. 

Birisi, Kralın, Gözdesi, diğeri Bir gecenin Romnm 

5883 



Adana l inci icra memurluğun
dan: 

Osmnn Fuadın Kıbrıslı Ali kızı 
Naciyede alacağından dolayı hac· 
zedilen . 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek geri menkulün ne ol<luğu : 
Tapu: Canibi yemini boyacının oğ
lu Hıçır yesari sıvacı Parsih ar
kası kö§ker Gödelek cephesi ta
rikiAm ile mahdut tapuca 100 ar
tın hane olup şimdi arsa halinde 
olup içerisinde bir tulumba bu
lunduğu . 

Gayri menkulün bulunduğu mev
ki , mahallesi1 sokağı , numarası : 
Hilhal mahallesinde ve tapunun 
Ağustos-933 tarih ve 7 numa
rasında kayitlidir. 

Taktir olunan kıymet : Beher 
arşını yüz kuruş 
Art•rmanın yapılacağı yer,güo,saat: 
icra daifesinde 2004 No.hı kanun 
mucibince 30 güu içinde taktir 
edilen kıymetin yüzde 75 ini bul · 
duğu taktirde 24-10-935 per
tembe günü saat l O-12 de bul
madığı halde artırmanın 15 gün 
temdidile 8-11-935 tarihinde 
ve ayni saatte ihalesi yapılacuğı. 

1 - İşbu gayri menkulün artır· 
ma şartnamesi 23/9/935 tarihin
den itibaren 2263 numnra ile Ada
na icra dairesinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi 
İçin açıktır. lıdndn yazılı olanlardan 
fazla malilmnt nlma k isti yenle ,işbu 
tnrtnameye ve 2263 dosya nu
marasile ınemuriyctimize mürocaot 
etmelidir . 

2 -Artırmaya iştirak için yu
karıda yozılı kıymetin % 7 ,5 nis· 
betiode pey ak~osile veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . ( 124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alAkadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilAo tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icnp 
eder. Aksi halde hnkları tapu si
cilile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmhsından hariç kalırlar. 

4 -Gösterilen günde artırmaya 
iıtirAk edenler artırma şarlname
sini okumuş ve lüzumlu malumatı 
almıt ve bunları tamamen kabul 
etmiı ad ve itibar olunurlar. 

Sebze halinde 1 ve 46 numarah sebzeci 
dükkanları kiraya veriliyor. 

Sebze htı.linde 1 ve 46 numnralı sebzeci dükkAnJorı 1 - Teşriniev· 
vel-935 tarihinden itibaren (8) ay müddetle oçık artırma ile icnra ve
rilecektir . 

ihale Teşrini evvelin birinci so.lı günü saat on beşte belediye daimi 
encümen odasında yapılacaktır. 

istekliler her zaman belediye hesap işlerinde şnrtnameyi görebi
lirler . 

istekJilerin ihale günü teminatlarile birlikte bel~diye encümenine 
gelmeleri illi.o olunur. 5870 18-21-24-27 

--------,~--------------------·--------------------
Döner ve yoğurtlu kebaplar 

Acem hanı karşısındaki aşçı dükkAnımdn çok nefis döner, yoğurtlu 
lstanbul, ve Adananın meşhur çeşitli kebapları yapılmakta ve ucuza 
verilmektedir . 

Teşrif edecek muhterem müşterilerim son derece memnun kalacak. 
!ardır. 5882 

Kebapçı Kerim çavuş 21-24-25 

J 

ıs 
5 -Tayin edilen zamanda gay

ri menkul üç defa bağrıldıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir.An-
cak artırma bedeli muhammen kıy- orta tecim okulu direktö~üğünden: --------------------------
metin yüzde yetmiş b{jşini bulmaz 
veya satış istiyenin nlacağına rüç
hani olan diğer 1tlncaklılar bulu
nup ta bedel bunların o gayri men 
kul ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsn en 

çok artıranın taahhüdü baki kalmak 

Okulnmıza Kız ve Erkek tal .. be 
kayıt ve kabulüne dev nı edilmek 
tedir. Fozla malfimat için okul di
rektörlüğüne mürocant ed lmesi. 

ı 7-19- 21 5859 

Doktor Reşat 

üzere artırma 15 gün daha temdit r , 

Memleket hastanesi kulak, bu 
run, boğnı mütehassısı Almanya 
nın Berlin-Laypzig Üniversite
leri soririyntından mezun. 

Hernevi kulak, huğaz, burun 
ameliyatı yııpılır. ve 15 ci günü nyni ~aaıın !apııa: Fatma Dikmen 

cak artırmada bedelı satış ıstıyenm 
alaca~ıoa ruçhaoi olan diğH ala 
oak:lıların o gayri menkul ile temin 
edilmiı alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şnrtile, en çok ar
tırana ihale edilir. Bösle bir be
deJ elde edilmezse ihale yapılmaz 
Ve satış talebi düşer . 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver· 
mezıe ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifte bulunan kimse arzetmiş oldu
tu bedelle almağa rnzı olursa ona, 
razı olmnz veya bulunmazsn hemen 
on beş gün müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok artırana ihale edi
lir. iki ihale aresıodnki fark ve ge
çen günler için % 5 ten hesap olu. 
nacak faiz ve diğer zararlar aynca 
hükme hacet kal':llaksızın memu
riyetimizce alıcıdan tahsil olu o ur. 

Yeni istasyon caddesin· 
de biçki, dikiş ve şapkacı· 
l.k yurdu. 

Kaylt ve kabul muamelesine 
başlamııtır . 5822 5-7 

Adres : Abidin paş~ caddesinde 
Doktor Nacinin tedavihones ci
vnrınJa köşe başında 

5691 22-30 

--Paranı!----'! 
bir kadın aranıyor 1 Boş yere harcama ve har-1 

Çocuğa bak.mık için bir kadın cıyacaksan y~rli malı al 1 
aranıyor . matbaamıza müracaat 
edilmesi . C 3 - 3 

Madde ( 133 ) 
işbu arsanın Yukarıda gös 

terilen 24-10-935 tarihinde Adana 
l inci icra memurluğu odasıoda iş
bu ildn ve gösterilen artırma 

ıartnamesi dniı esindo satılacağı 
ilQn olunur . 5880 

Dünyayı dolaşanl 
şarkı 

Unutamayacağınız 
bir eser 

- - -

Adana su işleri müdürlüğünden: 
1 - Tarsus kasabası civarındn 

Kalburcu savacağı ile Kölemusah 
Bardan tehi ye ayağının kııvşıt ye
rinde ye bu ayağın bir kıyısından 
öteki kıyısına knnal dıbinin altın
dan gPçmek üzere 45 metre uzun 
luğunda betondan bir sifon ile bu
nun kdrgir teferruntı Kalburcu kn
nnlile şarloğın islnhı vo şovlerinin 
kaplamnlarla tnhkimi ve sifonun 
nihnyetinde hatııklık içinde evvelce 
açılmış olan A kanalına birleşmek 
üzere 2170 metre uzunluğunda ta
banı bir buçuk metre eninde yeni
den bir kanul açılması 7248 lira 
( Yedi bin iki yüz kırk sekiz liro ) 
keşif bedeli ile nç:k eksiltmAyo çı
knrılmıştır. 

Şartname, pldn T~ koşitnn meler 
Adanada su işleri dairesinde bulu
nup isteklilere gösterilecek. ve ar 
zu edenlere bunları tetkik ve iade 
etmek üzere birer suretleri verile
cektir . 

2 - Açık eksiltme 935 yılı ilk· 
teşrinin 2 inci çarşamba günü öğ · 
leden sonra saat on beşte Mersin 
hüktlmet konıığındn yopılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktnrı 
544 (beş yüz kırk dört liradır) 

4- istekliler Su veya nnfia mii
dürlüklerinin birisinden alınm ş bir 
mütıahhit ehliyetnamesini, ·ı icaret 
odasıoda mukuyyet olduğuna dair 

DAR~· 
BiRiKTiREN ' 
RA~T ~o(;a t~ 

/ 
---------------------

Çllteban kapııc_. 
açıldı. 

-ıue~d 
Eğer Romatizma. siyntik, karaciğer ve böbrt>k ~umlnrı Jır 

ları Dğrılarma muztaripserıiz vokıt geçirmeden Çıfte 
kopltcasınn koşunuz. . erit• 

Bir çok deri haetnlıklarına, muannit ekzemalara şıfa " 

Çifte han kaplıcasına Jır·~ 
Sadiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek döolPii:::..,ıt ,,J 

ne kodıır fennen kabili izah değilse de senelerce gebe 
0~1,11 f'

kııdınlorın 15- 20 güolük banyodan sonrn hamile kald• 
müştür . 

Çifte han kllplıcasının d•~·f 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün~ kaı..lıcalardaO 

sektir. 

Çiftehan kaplıcasında ,,.,,d•; 
~1· fi 1 · · · h d .. l"" 'h · l d"" ·· ··terek lokanta 1'1-lt ısa ır erımızın er ur u ı tıyoç orı uşunu 

firen 

bf r vesikayı ve muvakkat teminatın ------------------------------
Mersin malsandığına bu iş İçin yn- od'" 

· at tP 
Umumi neşl'•f 1 •• 1 

tırıldığına dair bir makbuzu ko · 
misyona göstereceklerdir. 

Bu vesikaları bulunmıyanların 

bu eksiltmeye g=remiyecekleri iltı.n 

olunur.5869 18-21-24-27 

M. Ba,.r 
··ıD J 

Adana Türk 80 


