
( -- -· •• 1 Havalarımız 1 

.,. &\talarımızı koru~ak için 

':,.ı ~~eyi bilenler kurumuna yurdun her 
91nda vatandaşlar üye yazılıyorlar •• 

'ra elektrik sosyetesi uçak 
,,~una 41,474 lira verdi. 
~t ( ~.A ) - Ankara bilen üye "aydine bııtaması ka-

•, bıs ~Hı 2000 lir111 sos ıarlaıtıralmııtar. 
h~s · A ı 48o 

1
. ı sosyete llJAr- yrıca kadınlardan bava ku-

l .... tö :r•~ı iıcilerine, 419 rumu emrinde çalıımak üzere 20 
~ L_ r erıae •it olmak üze İ§ccn kol kurulacaktır 

..... ku 4 7 . 
lıi, 1 rumuna 1,4 4 Bütün okulalardıld öğrenci 

•rdı•d b l la,• a u unmuttor · talebenin Türk bava kurumu· 
1 

lcurumu baıkaalıiı o• yardımcı üye olmalar1 isteoe-a. f6aterdiği hassasiyeti cektir. 

~: 4 tııılam•tllr. Heıman ve İıpure tütün 

' (~.A) - DDa hükfi kumpanyaları iıcileri birer aün· 
te ;:•nları Tecim ve ca deliklerini hava kurumuna bira-

ilık Od111 yönetim lucaklarıDI bildirm:ılerdir. '9,. •ırıaf Ve iıci birlik· Zooguldalıı: 4 (A.A) - Hava 
la fırttı s.lonuuda top tehlikeıioi bilenler kurumuna ... 
'tı ·1ı· üye yazılmak üzere Zonioldak 

h ' 
1 

••at ıürmOttür. ilbayının batkaı.hğı altında Cu-
Oitllr tlcanlılc eden i 1bay muriyet Helk Partisinde bir top-S bava tehlikesini bi- Jantı yapılmıttır. 
~ ..... hakkında uzun iza Fioaneal kurumlar ve halk 
S,li~ te İzmirlılerin ha büyük bir heyecanlı llye y.zd 

~ı-t dl~~~ en batta yü- m•ktadır. 
~. b Bafra: 4 (A A) - Hava teb-

....._. uluaan ilhayın likesiae karıı yuıdu korumak 
~ k ınden 'lonra İl için hrr tarafta olduğu gibi bu· 
lçt.. Orumfar üyelerini rada da çalıımalar• haılanmıttır. 

• Yfllren kiiıtları is·· i'-. Merkez ve bnglantı ok•ılları 6jre-
._. "tlık O tealeri ıylıklarandan yOıde bıriai 
·• ....._: L daları, Bafra, 
~ •lltUiDlerı da kendi ber ay vermeyi yllkeulenmitl~rdir. 

la.ta. ftyelerinirı •d- Bursa: 4 {A.A) - Cumuriyet 
L_ Jı&a_ - _defterleri h•va teh· Halk Partisinin önclllBiü ile ba-
-~~- lyeliğiee kayd va tehlikrsioi bilenler kurumu · 
il~ ~IDU•a verecekleri nuo kurul mail için Pertenbe gü 
._...._ feL tdir nü Cumuriyet alanında bir top-

) •lilre : · lantı yapılacaktır. al..'"' 1 ~ını. bilen_Ier llye 
~~"• Çlq ııcenlığc geç lımet loönü'ıolla değerli söy-

lae kurumu fzmir ko levlerindcn ıoara Bunahlar üze· 
'-r, Y~tiyle beraber ça- rine dilteni üstllnlükle batar mıya 

elb•ylıkcan, c. H. çahımakt•:fır. 
• ~~\:iın ve endüıtri İzmir: 4 (AA) - İzmir futbol 

~e'' •• .1~ ~dasıadan, ba · lcurumu, ha.a kurumu fayduına 
'-al.ıL lfıcı birliklerindc11 kulDpler a•as1Dda maçlar vaptır-
M.... ., ••iri ' { ........ ,il P!erinden birer mıya k•rar vermitrir. Maçliıra 
~ "''-llaQ ie~ı ve bunlar1D yakınd~ batlanacaktır. 

ı....._k blDır kolu ile bir Ankara: 4 (A.A) - Yeniden 

•va teblıkesini - Gerisi ikinci sayfada 

Gene yuvarlandı ... 
ftC'le,. .. --------
~,6. Once Güven Oyu alon Fran-
Jıeı'~ea; aonradan istedigi selahi· 

~ 1 alamayınca cekilmi.etir '•fe. p T 

L.~ 1 (A.A 
'-lıtı ) - Fransız i§-

1 )e.lcl '"rafından P111 iı 
\ tıa te . l 
••ı.11 ~., ~ıe emrk için 
"\it..: ~~ •t Yerilrn komi· 

S
~lt, : ıeçUece~ tir • 
:"'t •nana . l '"I r· ıı eri ba-!'ttt ~~ r 

1Y•ısay1 daha faz ._,,1t,
1 
'•uı,, ın ve bü 

...... ~~ • eab,'1 buel rı 
~~ ••ne 

'rl cs
0 

Yarayacak o 
';il ttG 

~~ i (~.!J ::Y•cektir , 
t.""19i 0,, Kımutay ; 

·~ ·~ biıdirlb ~•111 490 oy 
~· 4 (~ l§tir . 

tt A) .._ p l 
~ ga ar tmen· .. ..,,n·r !'\ Qo,· 1 dilctrn ıoo· 

~,l~let p188~" Dormald•n 
~' '-tıtt:oıeıini Pule 

~~tı ,: 
l' ~lere'~•ns kômisyo· 
·:J'lt1...... •ı'•nıası için • "t ... __ ,., 

'~~ . 
) .._ Paılemen 

loda 1tlibiyetlu projf'Sı müza 
kere rdilirlıen finanı hıkrını Ca 
ilJak ; Fransa fınansının batında 
bulunclutu müddetçe frangın kıy 
metten düıürülmiyeceğiui ve bD· 
tlln paraların iıtikrarını Jerpiı 
etmekle berıber frank ile ıltın 
araıındaki butünkil nisbetin her 
halde mubıfaza edileceğini söy 
lemittir · 

Son telgnfhudan öğrendiği 
"imize gör•, Buhson klhinesi 
Pat lame,. todın itimat reyi aldık 
lan sonr• yeni baıı ıalahiyetler 
istemi§ ve Pa.rlamento bu istrii 
reddedince kabine, Cumur baıkı
nıUSbrUn'e iıtifaııoı vermiye mec· 
bur kalmıı ve Cumur batkaıu da 
bu istifıyı kabul etmiıtir. 

Buisson kabioesioin bir iki 
günlük bayatındao ıoara istifaya 
IBzum görOşü, Frı nsa itlerinin 
hiç de Uygun gitmeditini bize 
aalatmaktıdır· 

u Di:işman uçaklarınm tf>hdidi al· 
undadır . Ilımdan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım gnektir. 
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ismet İnönü 

C. H. P. Gurubunda 
izahat verdi --

Ankara : 4 (A A) - C. H. 
Partisi Kamutay gurubu bugün 
saat 13 de Erzincan ~ayl•VI Saf· 
fet Arıkanıa bıtkanlığı altında 
toplandı . 

811şbakan İsmet İoönO bükft· 
metin ulusal ihtiyaçları gözet 
mek ve finanıal yeğretimleri im· 
kin g6rdülıcçt hemen tıptımak 
yö. ündelri prensiplerini bir da
ha belirtmiı ve bu cümle -
den olmak lizre fabrikıda toz 
§tkerin kilosunu 25 kuruşa ve 
kesme şekerininkinia de 28 ku· 
ruıa indirilmeıi içio bezırlaomıı 
ol•n k•nuaun Kımutaya ıuaul
duğunu bildirmiıtir . 

Bandan ıonra dıı bakanı Tev· 
fik RüıtD Ar11 ıon Bükreı ve 

Cenevre koou~mıları haklııında 
paıti arkadatlarım ıydıolatmış · 

tır . 
Gerek Batbakııııın ve gerek 

Dıt Bakanı Tevfik Rüıtü Arıs'ın 
diyevleri gurupca alkıılarla kar· 
tılıamıt ve ooaamııtır . 

Genel nüfus sayımı 

Yurdun her tarafında 
hazırhklar yapıhyor 

Aakır• : 4 (A A) - Duydu· 
{rumuza g&r .. , yurdun her tııafın
d•n umumi nufus 11yımı ve nu· 
merotıj baıulıklaranın kontrol ve 

arıtmı için çok sıkı tedbirler alın· 
mıı ve sıyım kati öğrenekleri her 
tarafa gönderilmittir • 

Di{ıer taraftan sayım ba~ulık 
larmı ve numaretıj itlerini yer 
inde kontrol etmek üzere iıtatiı 

tik genel yandirektörü Ct lil Aybar 
yarin çanlcırı , Bolu , İzmit il
lerine iidecek ve oradan Edirne
ye geçerek genel iıpektör ile bn 
itler için görüıecektir. SivH, Kas
tamunu ve Çorum illerinin kont· 
rolları da bugünlerde yapılacak 

tır . 

Vasıf Çınar için 
Moskovada elçilikde 

ölü türenl yapıldı - -
Moskova : 4 (A A) - Büyük 

Elçi Vasıf Çınar'm ölllmü milna 
sebetile İoğiliz , Japon ve Alman 
büyük Elçilikleri ŞPflerile Bulgar, 
Norveç , İsveç , Danimarka , Fın
landiya ve Macar orta Elçilikleri 
t•fleri de Türkiye Büyük Elçili. 

gine giderek batsağında bulunmuı 
laıdır . 

Moskova : 4 (A.A) - dün 
18 de Türkiye büyük Elçiliğinde 
Vasıf Çınar için bir ölü tör eni 
yapılmııtır • 

T6ruide Kaltninin orunta{ıı 
Miuki ile Voro7ilof , Rozengolf, 
Kiestiol\ki , Slonamiakof , Unı 
libt , Y tkerof , Budrnoi . Zolo 
taref , Elçiler heyeti ve Sc. vyet 
kurumları orunt•kları hazır bu· 
lunmuıtur . 

Tabut : Kalenin, Molotof, Vo· 
rotilof , Orconikidze , Litviaof , 
Elçilikler , dıı bık•nlığı, bOyük 
tiyat10 , Türkıcory , ve diğerleri 
tarafından gönderilmiş olan çi 
çek ve Ç•ltnklule örtiilD idi . 

BDyük devlet tiyatrosu orks 
hllı tarafından halk artiıti Ş~ 
ynbeı g,in idaresinde ölü marşı 
çabamı' ve hazır buhınaDlar bir 
saattan fazla lam bir ıükôt için
be ölllye ıoa sağlıcımlauoı ( Ve· 
da ) yapmışlardır . 

İngiltere ile aramızda 
Tecim anlaşması işi bitti 

Ankara'da imza edildi 
ve 

Dokuz aylık olan bu anlaşma 
yakında yürüme alanına girecektir. 

• 
Ankara : 4 <A.A) - Türkiye

Büyük Biritanya tecim anlaımı
sı bugün saat 6 da dış işltri ba
kan)Jğıoda imza edil mittir . 

İmzadan sonra aşağıdaki reı
mi tebliğ neıredilmiştir : 

Tüı kiye ile Büyük Biritanya 
ve şimali İrlanda bir leıik krall• 
iı arasıada bir t·cim anlaşması· 
nıa bığıtlanm111 için bir kıç za· 
mıqdanberi Ankırada yapılmak

ta olan konutm•lar muvaffaki 
yetle bitirilmiş ve iki memleket 
arasında tf'cimel grafik ve tediye 
usulü hakkında bir anlaşma 4 
Haziran 935 de dıı işleri bakan· 
lığında birleşik kralhlc admı İn
giltere büyük elçisi Sir Peroy 

Loraine Bert Dk. C. M. G. İle 
Türkiye adına dış işleri bakanlı· 

ğı genel sekrettri Numan Mtne 
mencioğlu tarafından imzalan 
mıştır . 

Dokuz aylık bir müddeti olan 
bu anlaşma mu,akkıten 20 Hazi· 
randa ve nihai surette tasdikna. 
melrrin taatisindea sonra meriyet 
mevkiine giıecektir . 

İki hilk4m~t aynı zamanda 
1930 taıiblı Türkiye · Büyük Bi 
ritanya tecim muahedesinde u
fak bir tadil yıpmak ve bu su 
retle bu muah,deyi tecime! •D 

Jaşmının müd ~eti zarfında meri 
Y1 mevkıinde tutmak bakkınd• 
da mutabık kalrnıılardır . 

---2X:::WWWYX S 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Kara günlerin korkunç zorluklarını yene· 
rek yenı aevletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 

----------···--------~--25-

İlk tahsilin bütün halk yığın 
ları arasında yayılıp kökl,.ımr.si, 
halkın bedeni, ııhhi ve fikri ter
biyesinin bugünkü hayatın ve ça· 
ğın icaplanna uygun bir mükem
meliyet v J ehemmiyette büyütll 
IDp birleııirilmesi proğramda baı· 
lı bıtına yer tatmaktadır . 

Geoçliğin yetiıtirilmc&iae ve 
her türlü ters cHyanl•rı gerek 
beden ruhile karıılayıp neticesi 
için , lazım olan kurumların ya
pılm .. ını ehemmiyttli bir yer ay· 
rıldığı ğibi ulusun büyük bir i 
nanla bığlandığı dr.vıio iUküle 
rini dıtardan gel~crk zararlı akiı· 
lerden korum!I tedbirleri de alın· 
mııtır , 

Parti'Di1. proğramı hiç bir yurt 
dat arasında zümre ve )ınıf fark 
ları kabul etmediği gibi cinsiyet 
fırk1nı da bütün uluslara örnek 
ol•hilecek bir ıelııilde ortadan 
kald•rmıttır . Bütük bir emek , 
ince ve ihatalı bır görüşle hazır
lanmıt olan proğram her baogi 
bir vataadatın dilek ve görüıüne 
cevap verebilrcek bir kül olerak 
görülmekle olduiundan bazı mad 
deler ve fıkral•rın ili,esinden 
batka ana u&1larda encümeni· 
miz hiç bir eksiklik görmemiş , 
ayrıca 6ı dilimize g6re bızırlanan 
pıo{ırömrmızın bir suretide en
cümenimizde okunmuş ve bunun 
da diğer ıuretle beraber kurul· 
taya sunulması kabul tdildikten 
sonra parti oizamaamesioin lco
nuıulmasıaa batlınmıttır . 

l' azan : Ömer Kemal Ağar 

birliğile kabul edilmiştir : 
Proğramın iizerinde üyelerin 

çıtlışmalarına zaman ve kurultayın 
ço~uoluğuoun, koauımalarına bü
yük bir i'gi ile kıtıldığ& dil~k ko 
misyonunda bulunmalar1Da imkiu 
vermek üzere baıkan toplanhyı 
13 mayıs 935 pazartesiye bırak
mı§tır . 

Bugün dılck komisyonu gece 
yaı11ıodao sonraya kadar çalış 
mıt ekonomi dilekl~ri üzerinde 
koouşmuıtur . Bu sabah da bayın
dırlık üzerinde çalıtan komisyoa 
genel kurul toplanhsıodan ıoora 

it itleri dileklerine g•çmit ve top· 
lantısı geç vakta kadar sürmüt 
tür. 

Komisyon yarın da toplarea
rak öğleye kadar konuşacaktn . 

-Sonu var 

-----------·--------~-
Kirligiret köyünde 

Lekeli humma hasta
hğı çıktt 

Ankara : 4 ( A A ) - Sıhhat 

ve içtimai muavenet bakanlığJo· 

dan: 
Konyanın Sille nahiyesine 

bağlı Kirligiter köyünde Jekrli 
humma hastılığı göıülmui üze
rine lizımgelea bütün tedbirler 
alınmıt ve yeı inde bir cad11 lı bas 
tane açılarak hastalar oıad,, ted•
viye baılaamak' üzere bulunmiıt • 
tur . Mücadele iflerioe bakmak 
iiz:re bir sıbbıt müfettişi ve bir 
kaç mulahassıs doktor gönde· 
rilmistir . 

lzmirda batakhklar 
kurutulacak 

Habeş kuvvetleri 

Sınırda ltalyan jandar· 
• 

malarına tecavüz 9ttiler --Roma: (A.A) - İtalya ile 
Habeşishn arasında Ualual badi· 
sesioi incelemek üz,.re İtalyan, 
Frao.sız, Amerikan komisyonunun 
toplanmıya bnırlandığı hu sıra 
da Somali sınrıoda Habeıler ye· 
niden ltalzan jaadarmalarma sal • 
dırmışlardır. 

Roma gazeteleri bunda Ha· 
bcıistanıo da sınırda güvenliği 

tutmaktan elcıio olduğunun bir 
belgesini görmektedir. 

Gazetdere göre İtalyaya kartı 
yapılan hu aaldırımlar komisyo· 
oun işini kolaylaıtırmaktan çok 
uzakhr. 

Hususiyle ki bu saldırımlar 
bütün sınır boyuoca yapılmakta
dır. 

"Tevera. gazetesi Habeş or· 
duıunu Btlçikıhlarla birlikte 
modern savaşa bazırlıyan İsveç 
heyeti .baıkanı Albay Virginin 
resmini b11arak Albayın verdiği 
değerli derslerin geoit bir tarzda 
tatbik edildiğini görmekle mem· 
nuo olduğunu yazmaktadır. 

Tribuna gaz~tesi de İtalyan 
- Habf'ş anlaşmazlığ ında aDcak 
iki hal sureli bulunduğunu yaza
rak diyor ki: 

Y • Habeıistanıo İtalya ya sal
dırmak arzusıı karılacak ve Habe
şistan ltılyanın haklarını tanıya
cak, yahut da İtalya Afrikada 
her türlü ıiyuıl faaliyetten vaz
geçecektir. 

Çekoslav~kya 

Sovyet Rusyaya kredi açtı 
Moskova: 4 (AA) - Sovyet 

Husya ile Ç~koslovakya arısında 
Sovyet Rusyıya kredi açılmaıı 
için yapılmakta olan konuşmalar 
bitmiş ve bir anlatma imzalaa
mııtır. 

Bu onlaşmıya göre Svoyet Rua
ya yilzde 6 f aizJi beş senede öden
mek üzere 250 milyon çelr ku
ron luk obligasiyonlar çıkararak 
Çekoslovak bankalarıoa satacak 
ve bu para Rus vaDln Çekoılovak
ya vereceği siparişlerin öden
mesinde kullanılacaktır. 

Bu abliga.siyonlır Çegoılovak.
yoya Cumhuriyet hükumetinin 
inıncaeı altındadır. 

Moskova: 4 (A.A) - lzvesti
ya gazet .. ıi Sovyet Rusya ile Çe
koslovakya arasında yapılan lrre
di aolaşması hakkındı dıt tecim 
komseri Rozongoltzuo bir maka· 
)esini neşretmektedir. 

Hozogoltz diyor ki: 
Sovyet Rusyanın dıı tecimin· 

dt!n genişliği göıönüde tutuluua 
bu 250 milyon kuronluk kredi 
büyük bir şey değildir. Fıkat 
ıu noktadan manalıdır ki Sovyet 
Rusyıya ihracatı artırmak için 
Rusya az çok uzun vadeli kredi. 
ler açmak lizımgeldiği prensi- · 
bini son iki ıy içinde ikinci defa 
olarak gerçeklrştirmektedir. 

Irmak- Ereğli 

Demiryolu Kamon du
rağına vardı --Çanlnn ; 4 (A.A) - lrmak

Ertğli demiryoluadan Çankırı
Eskıpnar araaındaki Atkar•calar, 

Nizıımnamenin genel varlığı, 

parti kurumunun ana ihtiyaçları
na lazım gelen cevabı v~rmelııle 

beraber fırk• bailılı{ıına kuvvet 
vcrt cek maddelerle fırka dilip 
Jinini kuvvetlendiren ve par ti ü 
yeai olmanın ne oldutunu çerçe· 
veliyeo cusl.rla sajlamlaştınl
mıt, tılbik nokt&111adın daba ko· 
lay, dah11 toplu bir bale getiril
mit olan nizamnamiyi de tıdile 
u;rayan mıtlde ve fıkralarile el· 

İzmir : 4 (A A) - 80 yıl şarı Kamonu istasyonun• tren vardı • 
mıı çt.vuıindeki bütün bataklık Bunun için dün bütün Kamon 
la Drünler alındıktan eonra ime hıHu çocuklarfl• tören yapll. BöJ· 
ce suretile kuı utulacak ve hiç bir 1 lece Çankm ilinin bayıodırlığ· 
batakhk_lulmıyacaktır . u;in büyiık bir adım daba atıldı .~ 



Sayfa 2 rn cGT-

·pamuklanmızı yiyen kurtlar 

Adan• ovasının muhtelif yer 
lerinde çifçilcr arannda büyük 
bir korku yaradan ve ıimdilik 
Ceyhan ırmağının kenarında ekil 
mif tarlaların çok yerlerini boı 
b1rakaa kurt tek bir Türkiyede 
ve Türkiyede Adanı ovasında bu

lunın de~ildir . 
Bu kurtlar küçük Asyanın mub 

telif yerlerinde , Rusyanın çok 
yerinde , Almaoyıda , Britanya· 
da , lrlamlada , Kuzey ve Güney 
Afrikada , Japonyada ve başka 
yerlerde de vardır . Bu kurtlar 
bir soydan iki cuıdur : Birisi Ag
rotis segetum Scbff . O birisi 
Agrotis Exclamationis L.dir. Bun· 
lar ekincilere çok büyük ziyan 
veren kurtlardao birisidir, amma 
korkulan derrcede kcırkunç de
ğildir . Çünkü yaşayıı kaideleri· 
ne sebep savaıları kol;ıy ve seme· 
reli olanlardandır . 

Bu kurtlar ( tırtıllar) ve en 
sonunda da kelebek olanludan· 
dır. 

Bu kurtlar ( tırtıllar ) evveli 
yumurta, ıonra hrtal, daha sonra 
koza ( luizolıt ) ve en sonunda 
kelebek olanlardandır . 

Bu kurtlar yumurtadan çıkıp, 
kelebek olup ikinci döl için yu 
murta koyanı kadar döıt yaıa)ıŞ 
dolaması geçiriyorlar . Birinci 
dolamılarmı daha lcüçDcük kurt· 
kea bitgilerio üzerinde dııarıda 

gündizia yemekte geçiriyorlar. ikin· 
ci dolımalırını gündüzleti bitkile 

rio diblerinde topregıu ıhıııda kıv 
rılmıı halinde .aklanarak geçirip 
gtceleri otlamada gt:çiıiyorlar . 
Üçüncü dolamalarını , topragtn 
ıürüleu katını geçrniyerek , top. 
rakda \toza ( krizolit ) baliode 
dördilncli dolamılanni i!le kelebek 
nlup, uçup yumurta koymada 
g,.çiriyorlar ve en büyük zıyanıda 
ikiaci yatayıı dotam•larında ya
pıyorlar . 

Buolano bu yaıayıı dolama 
farı ovamızda ne vakla tesadüf et· 
tiiini bilsek ve o dolamaluıoa 
uygun yerlerde bunları arasak 
ve lcendilerini dışarı görünüı'erin 
deq tanı11k hunları bulabiliriz . 

Ve yışeyıılarınıo o dolamısı
na uygun savaş yapaak muvaffak 
oluruz . Çünkll buularla çolc sa 
v8flar yapıl•nıtır . ve iyi sonlar 
ahamııtır. 

Bunlarla s:ıvaşmanıa tafsilatı 
nı sona buakarak bu kurtların 

kelebek ve tırtıİ teklinde ikro 
yaşayıı ya§ayıı tuzlıunı umumi · 
yetce yaulım . Sonra da Adana 
ovasında yaı•Y•t dolamaları ile 
uvaılarından diyelim . 

Kelebekle( : 
Kelebek gövdesi lcalm ve döğ 

me gibidir , kanatlan küçük ve 
kuvvetlidir. Bedeoinin uzunluğu 
18 - 22 mm. dir Kınatlannın 
açılmıtıoın uası 40-45 mm dir. 

Dııısıoın bıbçaları ( krunılam 
seleri ) dik dik tüylüdür ve sono 

Yazan : islab istasyonu 
aaiııtanlarmdan : 

Dr. Eml~ Mohanlı 

ka kanıtları daimı açık renkte 
ve kanatları ince koyu çizgilidir. 
Araı::a arka kanatları tam ak (Be· 
yaz) renkte kıb11ıde oluyor . Ön 
kanatlarının rengi çok deği~il 
gendir. 

Bazao rengi açık olup üzerin
deki ıekillnde aydındır . Baz~n 
ise ta karıya kadar koyudur ve 
llıerlerind,.ki , karakterize eden 
ıekılh-: r kanadın eıu renginin i
ç~risiode gözükmiyecek derecede 
gibidir Bır kanun kıbı oluak gü 
z,.yde olan)aun Ön kanatları dai· 

mı açık renkte güneyde olanla 
rınki ise her vakıt koyu renkte· 
dir . 

Tlrlılın dışarı görünüşü ve 
yaşayışı; 

Tam büyümüş tırhJın uzunlu 
iu 25, kaholığı 6-8 mme. kadar 
dır . Rengi parla~ı , kırlı, boıum 
turağı, Üzerleri ve blSyürleri ye 
şimtrağı da vardır . Karınlarının 

altları üzerleıine ~oisbeteo açık 

renktedir . .Sırhnıo üstünde , uzu 
nuna , üç tane koyu ve aydın gö· 
ı ülmüyen çizği vardır . Ba§ında 
alnının dışarı tarafından, iki tene 
emgegine terrf ieoelmiı ko}U
konur renkde ayri çizgileri var
dır . Rengi kara koourdur ; göz
leri k11fasıodaki konur benlerin 
içerisindedir . Kaıtn ve göğüı hal 
kalarındaki hattın kalkancıları 
aydın görünmededir . Son bubu
mu iki cergf' tüylüdür ve kalkın · 
cıiı da küçükttir . Gökıündeld 
bacakları açık konurdur , yalancı 
(karmna taraf olar.lar) brş ~çiftir. 
Yalancı ayaklarının aiti yuvarlak· 
tır ve tüylüdür . Tüyleri çengf'l 
gibidir ve bir boydadır . Ayakla
rının b"pıi 8 çifttir . 

Yaşayışı : 
Y aııdıkları yerin bavaamın 

bunların biolojisiae çok büyük 
tesiri vardır. lstıcak yerlerde bua 
lar tam iki döl verdikleri halde 
Temmuzda ıstacığı 20 dereceden 
yukarı çıkmıyan yerlerde birce 
döl veriyorlar . 20 dereceyi geç· 
tikten sonra bunların bazısı .döl 
vermeğe haşlıyor, amma iki döl 
vermtğe her yıl rlevam etmiyoJ, 
Aıağı ovalara endikçe boalar tam 
iki döl vermeğe bışlıyoı lar ve her 
yılda iki döl vermelerinde devam 
rdiyorhr . 

Serin ve ıelıcak yeı leıin bu 
ikisinde de bu kurtlar, sürülen 
gati aşağı geçmiyerek , toprağa 

guylanıp kışı kuı t halinde uyuya
rak , geçiriyorlar. Baharda biraz 
yu1'araya kalkıp, topnğı ııkıştırıp 
onun içerisinde koza (krizolit) ha· 
liode kalıyorlar . Kozalaım ıeııgi 

saumtrak -kırmızı ba;ları da yu 
karıya taraf oluyor . 

-Sonu yatıo-

~~---------·--------~~ 
Halkevimizde gösteri

len filimler 

na kadar da tüyleri bir boyrladır; Sağlık bakanlığından ~ebrimi
arka kanatları erk~ğininkindeıı •ğ· ze ~öoderilen yirmibir filimden, 
dır. ( beyazdır) Erkeğinin bıhç• sıtmanın yeni usüJ tedavisi , yi · 
ları tarak agzı gibidir , tüyleri kanma ve nezlenin tedavisini göı-
dibde uzundur . Uca gittikçe kı· terir filimler ötey gece Halk · 
11dar • evi bahçesfnde bedava olarak 

Her ilcıisiniade göksü ve gök göıterilmiı ve çok kalabalık bir 
tündeki tüyleri koyu konur ( ko· halk kütltıi bu faydah filimleıi 
yo kurıuni ) renktedir . aeyretmitlerdir . 

Kar1nlarını altı her yerde bir Dığ,.r filimler de .'3ırasiyle hal 
barabarda yumıak ve kıaacı tüy- ka müuasıp gecelerde yine Halk-
lüdilr ve açık boz renktedir . Ôn evi babçeainde göıterilrcektir . 

k ld Y 
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bod koyu koourdur yabud da paAtı i'° bU g&C8 nöbetçi 
bozdur ve üzerlerinde üçer taoe Eczane 
kanatları kara çizgili, yumru, yı. 
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"1""Bozantıd=;}#ol işler 
ve teleforı 

ama 

Şeblr Dayakları 
-Birinci sayfadan atlan -

hava tehlikesini hilen üye yazılan· 
lar, Üye No: 

Elffi 57EC--~ - - ' -=- -..;:: ~ ) - S..· -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ Bozanlı: 4( Huıu~ ~ylık~ 

Amelenin pazar günleri Ekmekciler birliği günlerde bu oirin :a:i:p ıdrrı:•. 

700 Hüsnü kitapcı ( Muğla 
say lavı ) 50, 701 Halit ~ ökmen· 
ıüer (T. Ha. K. lspektörü) 100, 
702 Bere K . Türker (Afyon ıay 
lavı) 100, 703 Ramiz (Eskişehir 
Ziraat bank. Md. 25), 704 V t bhi 
Çölpao (Ziraat bank kontrolörü 
24), 705 lsınail Özmtnt {Eskite· 
bir Kavaklıdere ıaraç\ınaui eahi
bi 20), 706 Yümni Tücel (İıbaklı 
Bolvadin ilk okula bat öğretme 

gözle gör ülebilece d r . Silb1 

Pazar yerine perşenbe günü Halkın zararına mı umran ve faa\iyet var 
1 so••ııt ...... 

Giilek ve · ıll 

ni 20 • 707 Melımet Özlü• k (ls· 
haki& T. H. K tobe muhasibi 20), 
700 tike (Karaman İshaklı Ka 
nunbayı 24), 709 Mrhmct Rttat 
(İshaklı bakkal 20), 710 Brkir 
Oz ( İshaklı Şuhut ha§ öğ 
retmeni 20ı, 711 Nuri E·gün (le· 
haklı öğretmenlerinden 20), 712 
Muıtafa Deulı (lshaklı em~kli 
öğıetmeoi 20>, 713 Must!' fa Yaşar 
(isb,kh C. H. P. başkaoı 20), 71~ 
Abdurrahman Çelik ( Kaıabag 
köy öğr< tme ni 2ıl ) , 715 Seyfı 
Oran ve aile&i (Divanı mubase 
bat birioci reisi 1!!0), 119 F ei& 
ve ailui (0iv.ını muhasebat ikin 
ci reisi 50), 717 Abidin Yurda· 
kul ve ailesi (Divanı muhaa.~bat 
ikinci rehi 50), 710 Halim Özen 
ve ailui (Divanı muhısebat ikio· 
ci reisi 50), 719 Fevzi Dıioç ve 
ailesi (Dıvanı muhaeebat ikinci 
reisi 50), 720 Celal" Dıocer ve 
ailesi (Divanı muhasebat azaeı 40), 
721 Refik Bakuy (Divanı muha 
ıebatta az• 40), 72.l Fahri Ôzbu· 
duo (Dıvanı mubaaelatta eza 40), 
73ı1 Memet Ali (Divanı muhaee 
batta 40), 725 Ritat Okan (Divanı 
muhasebatta aza 40), 726 İbrahim 
Kumay (Div•ot mubasebatta eza 
40), 727 Akif Akören (D:vanı 
mubuebatta aza 40), 728 Yusuf 
Ziya Aslın (Divanı muhasf'hatta 
aza 40), 729 Müeyyet l\lenemecci 
oğlu ve ailesi (Divahı muhasebat
ta aza 40), 730 Halit Demirsoy 
ve aileai (Divanı mubasebatta azı 
40), 731 Grzmi Başak ve ailesi 
(Divanı muhısebatta aza 40), 732 
Enver Arkem (Divanı mubase
bışl• Müddeiumumi 40), 733 Ke 
malettin Akarıca (Mubasebatta 
bafkitip 20), 734 Emin Hakkı 
Yunak (Mubasebatta raportör 30), 
73ı1(Batkiitip25), 735 Tahsin 1 kay 
(Divanı muhasebat raportörü 30), 
737 Kemal Batur ( Dıvanı mu· 
bast'batta IB11şmüıakip); 738 
Hayri Otacı ( Divanı muhasebat· 
ta Beşmürakip 25 ) ; 739 İsmail 
HaHı St"rdar oğlu ( DivaD1 mu 
b~sebatta Baımürııkip 25 ) : 740 
M bmed Zeki Sidermen ( Dıvanı 
mubuebatta Başmürakip 26 ) ; 
741 Halil Yasat Sidumeıı ( Di· 
vanı mulusebatta BaşmÜJakip 
25 ) ; 742 Abdull.b Alı Hemen 
( Divanı mubasebı\ta Başmilra 
kip 25 ) ; 743 Faruk Işık H men 

( Divanı mubas t batta Başmüıa 
kip 25 ) : 744 Basri Yasun ( Di 
vanı muhasebat biıirıci sınıf mü 
rakip 20) ; 74) Fevzi Darcan 
( Divam muhasebat birir:ci Sınıf 
u;ürakip 20 ) ; 746 İbrahim E· 
tem Özmı n ( Divauı muhasebat 
birinci ıııııf mürakip 20 ) ; 748 

Fuad Beşkardeş Özmea ( D "va
nı mubıtıebat birinci sınıf mü· 
rakip 30 ) ; 749 Mukbil Üzmen 
( Divanı muhasebat 1 ioci sınıf 
mürakıp 20 ) ; 750 Halckı A eş 
( Divanı muhasebat 1 ioci s.nıf 
mürakip 20 ) ; 751 Ali Nemki 
Görk ( Dinoı muhasebat 1 ir.ci 
sıoıf mürakip 20) ; 752 Baki Er· 
gün (Divuoı muhasebat 1 inci sı 

nıf mnra\dp 20); 753 Sait Babacan 
( Divanı muhasebat 1 inci sınıf 

milrakip 20 ) ; 754 .Mitat Cemil 
Akday ( Muh11ebat 1 inci ~ıoıf 

mllrakibi 20 ) ; 755 Mushf a Nu-

olması onandı çahf ıyor ? sr Bozantı - . oİ ,,ıo•' iı 
Akk.. rü arasmdakı y it b 

il o •• 

Hafta tatilfoin cuma yrrioe 
kauunrn pazar günü olmasının 
kamutayca onı.nması üzerine 
şimdiye kadar ıcbrimi1de pa 
zar günleri yapılmakta olan a · 
mele pntarı lle buğclay ve lıayva" 
alım ve satım günlrrinin değişti
rilmesine m<'cbutiyet basıl olmuş 
tur . 

Bunun için ötey gün şarbaylılı 
tecim ve tarım odalaıill" çiftciler 
birli~ındt"n ayrılan df'lrgeler bir 
toplantı yaparak pazarın perşcobe 
günleri y11pılma&ır•I onam ş ve bu 
karatıbı ~arbaylığa bildirmiştir . 

Şarbaylık encümeni de karışık 
komisyonun vı rdiği bu kararı O · 

namış ve keyfiyeti alikadarlaı la 
Tatsus ve Ceyhan ıarbaylıkları 
na bildirmiDtir . Bu suretle Cey
han ve Tareusta salı günleri ya · 
pılmakta olan patarlarda malları· 
oı satamıyanlar p,.rı~nbe güuü 
ıebrimizde kurulacak pazar yer 
)erinde estecaklardır . 

Yeni üye yazılan 

İnkişaf ~irketi müdürü Kemal 
hava teblıkesioi bılenler kurumu 
na 300 lira yardım ve her yıl ı Ilı 
lira vermek surctile üye yazıl

m•şhr. 

Cumurİ)tt halk partis:ace ay 
rılan yardımcı kolu üye y•zmakla 
devam ediyor . 

Örge Evren · 

Vılayetimiz Cumuriyet Halk 
Partiı,i batkaoı Balıkesir 4'aylavı 

Örge Evreo dünkü ekspresle İs 
tanbula gitmiş ve durakta fırkalı 
arkadaşları ve dostlara ıarııfıodan 

uğurlaomıştır. 

Muallimler meclisi 

Muallimler rutcliıi dün öğleden 
önce eı kek liııesinde toplaDmıo 

Bir okurumuz dün matbaaya op . . ··ruıoıeıo ili 
gelerek bize şuDları anleth : çoktan beri mıslı go y 0ld• bt 1. 

«- Adaoada'-ı· ·kmekciler, ara suıette yapılmııtır ' zikre ' 
" , . le den · ıer ı 

1i1 rıııcla bir Liılık yepmışlardır. başlı yapılanış 0;ez·~,, 1'•91~1 ( 1 i· 
Bu surt tle hem az ekmek çıka· yen olalllar me tıeod· ~ 

korkuluk duvarları ve. bettO ~1 rıyor ve hem de çıkardıkları ek 1 nı• il' 

mddt"r acı , ekıimhrak ve ha· dir ki sair s~ne b~:e bale 1ıo;yı•· 
murdur . Buodan bs§ka buğdayın metio ve rasın büriicek Y d•' 
kilosu bir kuru~ yirmi beş para muştur · Şosedı:P ·çerisİJJ~ ~·bjsİ 
olduğu halde bugün birinci tür· sma ayrılan ve Y'§\:5viyei 10'",teJ' 
lü ekml"g"in kilosnnu 7 ve ikinci devam eden yo uD d kler, ıııe lf 

l bt"D e dildi 
tü lü t!kmeğin kilosunu 6,5 kuruş yııpılmış açı ao · \ab r ıd•" 

l eıle yol tamanıeıı 15

1 ~• ye" tan yiyoruz . Bu doğrnmudur ? 1 y "1 olmasından gü~e Y.• • 
ŞarLayın bu işe çok önem \'er· · t r ef 

bir kıymtl vermış 1 
' 11erı 01 _,, 

mesı için bir kt z yazsanız'• » 'satı· eı lı vw 
Telefon tesı ' t/ 11 rıis• ı,1 

Dığer taraftan kendisile görü- tı - ~ d•"' 
fl cut ol•n Boıan k ,,,eıll 'k'l· 

~en yazganımıza Şarbaylık Af t - Bü ··c· dı ı 
.. ~ Bozanlı - 10 ~. •-ıer 114. 
ıinden birisi böyle bir birliğin i dıre.. e P"' 

ttşkil edıldığiııden haberler\ ol- bat tamamen yeıı kıldlllk \ r'' 
mtk ve fı.· ocaolar takonullll' 

madığını, ol'a bile halkın temiz , ı 
sıhhi ve form;j} dairesinde bütün rüc.eğe bu ~aot~~lıoittir · 111J1l-

k k retıyle temın e 1 .... ft .. alt 
fırıocılarıo temiz ekmek çı arma ht ç o .... 1 ıır 

Tamire mu 11 bil 0 b4 
mecbuı iyetinde bulunduklara ve i 111ıruı k 
buna aykırı barektltr bulunacak mak tehlik:• ote koo•i• ger• ıe''~ 

nahiye hükume i t fe rı d 
tarın Çok büyük Cf'ZIİara Çarpıla d' .. · tabı ı• be'' 

ki'ımetin ver ıgı ,tttı~• t• ı.tJ 
caklarıoı ve lıatta fııınlarıoın bi r e ı p 11 

nahiye balkının Y
1 11111 o ıJ ·r. 

le kapetılaceğını söylemi§tir · atla tamiratına baŞ ıDedileC~li 
Yine h.brr verildiğine göre t 'klJJBI d~-

fırıoİar ; soo günleJ içinde sıkı da yakında ._ı t pek ,~ı 
bir kontıol altına alıomııtar . Bu i§lerde b~~ 

1 

tıadi ~1dıİ 

iki fabrika 

Şarbayhk encümeni 
kararile Uç gün 

kapatlldı -
Fabrikator Salih ve Cumuri 

yet fabrikası sahip'erindt'n Ha · 
san ve Selim;in f abrikalarıoda 
formüle aykırı un çıkardıkları tes· 
bit edilmiş ve Şarbayl1k encüme 
ni kararile fabrıkalarının üçer 
giio müddetle kapatılma11 onan 
mış ve bu kararın tatbiki cibe· 
tine gidıluıiştir . 

Tarlalarda 

lıbayımız Te•fı b•Y d•i· 
ld k&lJIUfJ Jle 

olduğu ha e 01urd 
1
,et 

Önel ve yol fen. ın:kıelı gıdı• · 
nin sarf ettikler• Y 1oıır•0 . ıy•JJJ 
ve himmetler• t 1 

l<eııı'' rnsh 
Ağır ceza ·--~ 

108 -------: eeıas 
lki katili h~pıs tti 

hkôdl e 
ma ___.-- ... ,~ıe" 

. . a1dorP" ,J•' 
Öküzcü Şeııfı b edill ~· 

f p.4e ıP ırı>' 
suçlu ve mevkP d•"'ııP ' 0çl0 

inde "e • ceza mahkemr• bitOl•f etil• 
te olan duruflP

981 
tlJltk '•'.,.di· 

. ·f de e •• ı t yaşından ıstı a ctı• d6' 
ve bazı sr:bcblerdek".. ,eo' jıd' 

·ı ee 1
"' r.J dı• ı~ rilmek surell e · e rı• 5ıb 

ve ıözlü imtihanlarda bulunacak Kazma işlerine devam 
mümeyyiz'e.in adlarını trspit et 
miştir . olunuyor 

ve yıo ı·ıo ' 
ay •ğar hapse Se ı f '' 

ııoda ~"" f bir kavga reo• 1 ve 1111 

1,-1111 f 
öldürmekten s~Çu~uşc011s• i; if'Jt 
ker Bılihn da b blerdert 11 ıf 

ri Aydemir ( muhasebat 1 iod 
sıoıf miirakibi 20 ) ; 756 Mab 
mud Öztekin ( muhasebat 1 inci 
sınıf mürakibi 20 ) ; 757 Şahio 
( D.var ı muhasebat biıinci sın f 
müıakıbi 20 ) ; 

758 ıesmi Koçak ( divaoı mu
hasebat! inci sınıf mü:abibi 20), 
759 lbralıim Severmaa ( divaoı 
mub .. sehat:ı ioci sınif mürakibi 
20 ) , 760 Galip A~sör ( divanı 
muhasebat 1 inci sııııf mürakib 
20) , 761Hüsamf'ttin~ E· sin ( di 
vaoı muhasebat 1 inci sıoıf müra 
kib 20) , 762 Ali Rıza Togay 
( divam mnbas:-bat 1 ıc.ci sınıf 

mürakib 20 ) , 763 Rusuhi Bula 
yır ( divaoı muhasebat 1 inci sı
nıf mürakib 20) , 764 Mustafa 
Kakman (divanı muhasebat 1 iııci 
sınıf mÜı ald p 20 ) , 765 Rasim 
K•zılok ( divanı muhasebat linci 
sınıf mürakib 20) , 766 İsmail 
Göker ( divanı muhaşcbat 1 ir.ci 
sınıf mürakib 20 ) , 768 V, dat 
Göken ( divanı muhas. bat 1 inci 
sınıf mürakib 20 ) , 769 Sezai 
Etkut ( divanı mubast"bat 1 inci 
ııoıf mürakib 20) , 770 Tahsin 
Alptekin ( divanı muhasebat ~lı.l.· 
zen mrmuıu 20 ) , 771 Tevfik 
Özmeo ( divanı muhasebat idare 
mümeyyizi 20) , 772 Aliettin 
( divanı muhasebat mürakip mu· 
avini 20 ), 773 Hasan Tabsin Men
menci oğlu ( Ankara at pazarı 
manifaturacı 100 ) , 775 Georral 
Ali Fuat Cebesoy ( Afyoo K"rll· 
hisar saylan 50 ) , 

OvamızJa tabii bi~imi \'e çe 
kilişi ve pamuk otlarilc uğraşma 
yürümektedir . Hov.tlH düzgün 
gittiği takdirde bu yıl d.a g .. çı-u 
yıl gibi bol pamuk üıürıü alına

cağı kuşkusuzdur . Borsada ba 
zırmal p:ımuk d ğ ... i kılosu 44 -
45 kuruıtur . 

Yağ camiinde 

Odalarda yatanların 
durumları böyle mi 

gidecek? 

Ağrı dıağı azyaoıoa girmekten 
dolayı tevkif edilen ve ağır cı za 

mabkrmesinde devam eden duruş 
maları sırasında beraet Vt'ya 
serbest olarak duruşmalarına de
vam rdılmesine karar verilt"n yüz· 
den fazla kişi, Yağ camiinin oda
larıoda üst üste yatmakta ve bun· 
ların sıhhi durumları çok fena bir 
yöo ·mde bulunmaktadır . Şu sıcak 
güol rde her hangi b:r bulaşıklı 

bas•alığın ç.kup çeyr<'ye yayılm11 

ması içi o şu baylığın ve sıhhat 

müdürliiğüoüo ıimd\den lazımge · 
len tcdbh leri a•masını bekliyo 
ruz . 

Meyve fiatları 

Şefttılinin kilosu 25, Kayıt 

20-25 , Tokalıoğlu kaysı 40, Ki· 
rn 10- 15, Erik 5- 10, Taze 
badem 15 , Portakal dancsi 7,5 , 
ekşi Limon danesi 10- 12,5 ku-
ru§tur . 
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___.-:-- aıer• , 
1 .... ak dı" . 

· · e ç• ı,,.... .. ' ı"' Şebrım 1 ı f &Ol" • 
latyadan Salih ~ız~' ~ JJııll~:rd•' 
bir kadın geımııt . tJu11 ,.,rt'. 

w vardır 31te1 .» 
kız çocugu Jaio>İ g i.,eı-,. 
b .. igvü delilik • l ketle• f 4ıJ 
uyı '"medl e " b' . ,p 

başladığından.. b•Ylık d' ,, 
Ü ere şar ı.ıııo b1 

derilmek ı ı r b•.. · ıe•' 
d Buna ıf ıı>' 

muşlıtr ır · 1 1ııı•f ' ı;ıı , 
edeu t .. bkikat hy:~. k•d•',ı•''"'· ,., 
· ·ı · ve Ccy bllıı · 1 tırı oıış d• drŞ' o· 

1 pınalarl "•' ,,) grleo yo . •,,e ,.. jtl . j 

t Kız . anneıı t Jıkt•rJ ~' ıf 
ır . ' baY ırat f' 

b. l'kte talJJ, şaı · bİ' 1 b' 
ır 1 klerl ,g.ı ı• 

na gönrle• jlece lJıro> b•' . 
fın• e• ı1ıeo 1fl 

uıtınış , etra da getir •"" ,. 
onun •" · ı• lamı§ ve d kona' t• ıt i· 

b na zorla biri•" '-'ıod ara rsı d ·Je v 
ı. -çük kar eşı ırtoe .• ır' 

ve "u d 0 da ·loJh 

Y
ona ve ora a "5.1derı 

C baDa ll 
rilcrek ey dl 
dir • 11ra11J 

B. ~ad111ı 'J 1''' 
1 r I•" 1• 

k •••• ı o "'~I . 
. te va Jef ı tıı 

Geçil'•~ .. · aeDe ı'ı'sll 1 _. 
d bırısı " l"!lİ ...ıır" 

Ali adın a kıı1 u r .,.. e 
ı QsınaD V' Jff 

Jaıın< an .. ıoor• te elı " ıf 
Çakla bt'Ş gu~ görül'' 1 ... ı•"ısı . r·zudl ya .. • 
yeoes·oe u .. d•" 
cede yarıladıg101aıı11Jt~t&'. 
ve tahkikata b•I 
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Sayfa : 3 

Adana Borsası Muam0leleri 
K-OZA 

v~ Qün doğu görgüleri ; 
~~--------·------~~~ 

-2 Btıı <1 • 
ı" enı2 '-'rlrı 11 ıyılarında dolaşır· ve J 
•rın 1 °pottun kutsal bl:l-

~. flen Ç~r~abuk görüp geçiyo· 
çlırrıın· r·· k" _ı R ge . o ı Ur ıyeue ve us 

t~- füdiın ç . k 
Uıxı ş · un ü belki do ben 
r buıuark duygusu ben do yan

~ eye ~or. ilk yıllarıma ninni 
1ı n turk"J 
"'Ur1 ı.. u er Asya l\feh1dıleri 

Q ili d . 0 'ıntf aının severim. Ooo, pi-
~ ıııd1.1 M 
tınd oskova k<'nserva 

fyah11~. ın~sleki olnruk çalıştım 
ı~ h ırnııı h 1 . a)k aş angıcındıı tııbı-
19Lud11 Şrırkıları beni cezbetı i. 
1 t. nun s·· ·ı 
ııı!ıned· . oz ı e ifade etm~ 
a y8 dı~ı,fııkat musiki ilo et-
1nceı:r. •gı gizli duyguları ve 
b~k ı "ar. Dinlem• sini b;fen 
1 r. Mnr kıları bir taprnuk ta

•! eseld b . T '" k , a,1 ' '?nım ur vıı· 
ın .. 

~ g1hi türk~neşle Ağusıos bö~ 
Ulerj beıı·u söylı·rlcr. Onların 
'&ı h IJ 1 başlı bir mehldisi 

'ıtıan 1n
11 

e tahiatın güzelli ainin, . t~ıı ı o 
rınin İlh 1 1 ğıoın , kalen<lı r-
'd'Ki L'tlltnlarla rastge1e çıka-
1 tı'. 1 lllf't l'' k 

tıy0ı u cnmez guru-
hrıları: ~9ğntı>leridir. Bu tür-
61y6,.' oJere Loyun bağla-

~ "ı ıra} · Onı arını açıkça oös-
r~ orı k 1 "' g de '- 0 ayca bir hAdcfo · h rl(pn 
fllladıın )'olt•nu unLtarak 

~llıaıı 0010:0Şk~ Y&fe götiirür. 
\'terse) , «ınşallahı> (Al· 
aıı·ı derler 

t~ · lllal · 
, 11aıını82~rını düzeltmek içia 
a1~1n~ 0 .tar · Oradıı Beyoğlu 
'ı a1 nıek' · 11 lsıa h •cın yola ç ı kan 
~1~.'l biç ~.uı pazarlurında do_ 
t ~Ukı~11 lfllse şoşrnaz. Bir yü 
'0tucudıtıe)c 8ğır bir iştir . Ve 

ur · Meseltl ; eskiden 

evlenmek için Tiirk e• kf'ği ke11di
sine bayan intihap ederken anne
sini gönder;rdi . 

Türk kadınlorı, bunun zıddına 
açık fıkirli ve çnlışkan ve oynak
tırlar. ilanım anne hamonıa giJ ip 
orada kendine en güzAl görünen 
kızı .sc~:iyordu . Genç kızı kendi 
odnsına çı1ğaıp önd<'n arkadan , 
yandan muayerıo ediyordu Çarşı

dan satın alınan bir piliç gibi yok
lanıyorJu . 

Tırııaklarının sert olup oln• ııd ... 
ğını araştırıyordu. 

Ilu sıığlık işarı ti idi. Nefı- s nlı 
şına varıncıya kaJa r kontrol <'di· 
liyordu. Eğer bu sinema onu mcrn. 

nun edtırsc kız ebeveyninden iste 
niyor . Ve nişanlıya hiç bir yor 
gunluk olmaksızın ~üğün karar = 
Jaştır.Jıyordu. Bu gibi az çıılışına 
lar muıı:ik müptelası amatörlero 
şiir ile meşgul olmağı öğretemi

yor. 
Şimdi Türkiyo bir dev adımı 

ile mederıileşiyor Lakin onlar d-t 
musiki eski ırosını b rokmamıştır . 
Arap ve Musevi muziki gibi işti

raksiz ve ölçü çizgileri olmadan 
kdmilen Arobınchr . Musevi muziki 
kulağınıza kaygu vo zevk aksanı 

ile vurur. 
İzrailin hıçkırıkları, ağır ildhi

nin hernevi şarkılarının tenel duy
guları birbirine karışır . Musevi
lerin tasası ! .. Onu j e rüzıılemJen 

geçerken gönlüm aman 1 O büyük 
şehir huşununu , siikt1tu , sayıs z 
maLetleri, taponakları ile ne kadnr 
keskin vo yonıct J •• Bir dağ sil
se lesi tıpkf bir hapishane duvarı 

Romanya Kralı 

Bükreş şarbayınjn şö

leninde bulundu. 

Bükreş: 5 (A.A) Kişinev 
şarb<tyı Kral KarQl onuruna şölro 
vermiştir. 

İç bekarı Nolet, kralı selim
lamış•ır. 

Dış işleri Bakanımız 

Ankaraya döndü 
-

Ankara : 5 (AA)~- Dış iş 

leri bakanı Tevfik Hüstü Aras 
bugün Cenevredrn gelmiştir . 

Menemende sıtma He~ 
mücadele yapıhyor 

Meoemen : 5 (AA) - Uzun 
vakitten beri sistematik bir şekil 
de şarımızda ve çevrede sıtma sa 
vaşı devam edegelmektedir • 

~4 İlöyü içioe alan savaş bel 
kerıode şimdiye kadar 19 hin ki· 
şiye bakılmıştır . 

Dalaklı çocuklara da sağlık 

tedbirleri güntlanmıştır . 

Safrada yağmur yağdı 

Bafra 5 ( A.A ) - Bu gece 
şehrimize y11ğmur düşmüştür. Çok
tanberi btkJeoro )ağmuıun uru · 
na faydalı olacağı umulmaktadır. 

gibi u(ukunu çevreliyor . Kalver 
yolundıı giderken yalnız sı caktan 

değil, fakat her adımda (P.cİ çeh
reli tevbclilero ,rahipler~ , pot :slı:ıre 

rast gelmek sıkıntısınd ın boğulu
yordum. Ghettoaları g• zdiın.Öğüde 
<lı •ğer Filistin şarkılarını dinledim. 
Onlar baıın Greğvor şarkılııı ının 

Musevi muzikindeo doğduğuna ıh
timal verdi. 

- Sonu var-

Döşeme mahallesinde otutao 
Ömer Lfıtfi oğlu Salih adında bi
risi seyrüıefn talimatnamesine 
aykırı i§ görmesine engel olmak 
isteyen şarbaylık zabıta i§yarla 
rmdan Ali R.ıtaya lrtaVÜz ve ha 
karette buhınmokla beraber on 
günde iyi olacak derrcede döv
düğünden yakalanmış ve hakkın
da kanuni takibata başlanm•ştır . 

Lavalı Titülesko ile 
görüştü 

Paris : 4 (A.A, - Laval bu
gün arsıulusal mrseleler ile ve ha~ 
lıca Tuna doğu paktları proieler• 
için Tıtülesko ile görüşmüştür. 

-- J ~ .... ~ 

vilayet daimi encümeninden. 
t _ Ceyhan Kazası taş ve cm

sdJi ocakların bir senelık resmi ne 
sürillen kcy haddi lt\yık görülme 
diğindcn oçık artırma mü<ldeti J 3 
llazirarı 935 gününe kadar uzatıl
mıştır. 

2- lhnle 935 l lazicnoının 13 
üncü Perşembe günü saat onu 
otuzda Vılftyet Daimi Encümenin
ce yapılacakdır. 

3- İstoklilerin şeraiti anlamak 
üzere her gün Muhosebei Elususi 
ye ~lüdiirlüğürıe ve açık artırma 

gün ve soatında da yüzde yedi bu 
çuk pey akçelAriyle Vildyet Daimi 
Encümenine baş vurmaları ildn 
olunur. 

5503 31--5~10 

. 

--Paranı!--

ı Boş yere h:ırcama ve har- ı 
cıyacaksan yerli malı al ! 

1 

~10 ld-Tk ~ sman ıca an ür çeye karşılıklar kılavuzu 
L Ôrli 
"fıl eıt : n 
lıt ·~ koı Oğru u bu cürmil· 
t ı' IJ01lay kabili afiv «örün· 

ı.ı,, ıstu11u 1 ııı 
ııın, ıri 1 Dlatıır >u suçunuz kolay 
ı,. llr. ( bağışlanabilir) gö· 
"-b·ı ~ '.ic~·ı 
•bı)j iz,; - Yenebilir 
Ôt11 L e - G•derif .ebilir 

ı~l el( ı B 
ıli tdir ...... il u leke kolayca ka· 

r, oıı 1 k 
~ e e kolayca gide-

'lıiı· . 
'it' 

ıJ,. 0,llek ~•ı - Öz götürür 
., ... 1 ~· • Sö .. 
~r it tıok ~Urıüı pek do~ru 
~.t l' s~.}81 nazardan kabili 

11•'- u~unu 
" lllQJd ı pek do,;ru ise 
\ı •tı .. b 

~------------------------------------------
Kaddü kamet - Boybos 

Örnek : Kaddli kametioin gü
zelliğine hayran oldum - Boyunun 
boeunun güzelliğine hayradım . 

Kader (Mukadderat anlamına) 
Kader - ( T. Kö. ), keski) ( Fr.) 
Destin 

Tali - 1 -- Tali, 2 - Sur (T. 
Kö ) - (F r, ) Cbancı-, soıt 

Kadid - Kurada, iskelet 
K'!dih, seb, şetm - Sövgü, 

sövme 

oaşinas davranıldı - Ona karşı pek 
dt'ğerbilmt'Z davranıldı . 

Kafi - Yeter 

Örnek : Aruk bu sıkıntılar ka
fi - Artık bu sıkıntılar yeter. 

Bu kadarını kafi görmediniz 
mi? - Bu kadarını yeter görmediniz 
mi? 

Kaffe - H~p5i, bütün, tükeli 

Ürnek : Kafftı-İ ayni cinsten· 
dir - Hcp_i aynı <'irıi!lf'ndir. 

Gayrikafi - Y r tmez 
Zem - Yergi, yerme 
Zem mü kaclilı _ y trgi vı- söv- Ôrnf'k : Hu kadar ııay ~ayrı ka-

fidir - Bu kaılıır çalı~rna yetmf'Z . ,, •~rl k oı götürür. 
•l 'Lili . . gü 

Gayrı kafı bulıJu~nm bu ma· 

Örnek : Kahraman ordumuz
Kağırman ordumuz . 

Kalıt - Kıtlık 

Kaır -Dip 

Örnrk : Kam derya - Deni· 
zin ôibi . 

Kaide - Kural - (Fr. ) Regle 

Ürnf'k : Her kaidenin müetr • 
nası olalıilia 

ola lıil ir. 
lfrr kuralın ayramı 

K111dc - Taban - (Fr.) Base 
- KRi<le - Duraç ( Heykel için) 

Kail olmak - ( Bak : ı azı ol- ~ 
mak) ı 

"'" PAMUK. ve 
Kilo Fiyata 

~ 

CİNSİ En 1 En çoL 
Satılan Mikdar 

az 
K. s,~ K. s. - Kilo ,_ -----

Kapı malı porn_uk 
Piyasa parla~ı .. ~3 . 41 
Piyasa temizi -

" 
laoe 1 35 t . 
iane 11 
Eke~_eıı -
Klevlant 

YAPAGI . 
Beyaz 

1 
42 

1 1 Si vah 

Ç 1G1 T 
Ekspres , 

iane 
Yerli "Yemlik,. 1,15 

\ ,. "Tob nmlnk,, 

HUBUBAT f .. 
Bu~day Kıhrıs . 

,. Yerli 

•• Men tane . 
Arpa 2,35 
Fasulya -

Yulaf 
Delice -
K,uş Iemi 
Keten tohumu 

' 

Bakla . 
Si sam 1 

. --.... . v N ~ ...... Salih Efendi -... ıı , - " ·- .ı:ı -Diiz kırma - -.D l'll .. ~ >. :su:: Simit 
" oı: ........ ~umhoriyet 

~~ -:s ., 
~ c.>. ~üz kırma,, 

Alfa ., 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

İş Bankasından alınmıştır. 4 / 6 1 1935 
Santim Pene 

1 

6 12 Liret ' Temmuz Vade:li 
1 inci T. Vudeli 5 82 Rayşmark 

L~ 
Frank" Fransız., 

Hazır 59 Sterlin "lnıziliı:,, 
Jliot hazır 37 Dolar ••Amerikan,. 
Ne:vyork 13 F'raok "lsviçre,. 

Bürücek yaylasında 
Kirahk büyük bir yurd 

istiyenlcrin diş Tabibi Rasibe muracaatları 5517 
3-3 

1 9r l 197 

617 75 
79 1 55 

1 

ı llıraz - Söz gö-
Ör 
ııı'ttıek : 

Kadim - Bayrı lurnat ile onıı lHı miHıim işi tevdi 
Örnek : Minelkadiuı bu köy \ edenıeaı - Yetm<'Z hulduğum Lu 

balkı bu ormandan ihıitau edegelmiş· bilgi ile ona bu önemli işi veremem . 

- (F r. ) Pıed ı st11I, soclc 

1 Kaim - Dik - (F r. ) Perpen- 1 l!::i~:!:::!:==:!:!::!!!~ 

... ı, .. Gayri k b"I" .. ... tı ~ &ö~urı.. . a ı ı ıtıraz 
~ •tııııa lu 1 paı etti - Söz 
•b-ı r a .. .. 

~ ı ~ oıuoü tanıtladı. 

L-'bı e ...... Ebe 
'\'b ...... o 

1, Ô Ytnak 
(jt rce 

'~rı: tıek : ]( 
ı. . aLlettarilı 'I' "h 
"I~~ - ım · 

'b'hı ...... ö 
~•b ''.J -...... Snceki, geçen 
l- r, Oo 
~'bııı l(~b· ra, sonraki 

tir - DayndaıılH'rİ Lu köy halkı bu '1 K'f t _ y t l'k 
d k 1 • . ı aye e er ı ormandan o un esege mıştır. 

K d Ö l'k b 1 k Örnrk: Kifayeti dolayı!lile ona 
ı em ~ n_~e 1 

.. ' ~yrı 1 Lu vazifeyi verdiler - Y t>terliği do· 
Kıdemlı - Yumlu, ugurlu Jayısiyle ona lıu ödevi verdiler. 
Kudema - Eskiler 
Kadir, zikudret - Erkmen Ademi kifayet - Yetmezlik 

Örnek : Kadir ona derler ki Üroek : Ademi kifayeti görül· 
düğü için iştt·n çıkarıldı - Y eımez

hangi işe vaziyet etse hir encama l liği görüldiiğii için işten çıkarıldı . 
iııal edff - Erknıen ona derler ki 

diculai ı e, vertical 
Kaim - Ayakta - ( Fr.) De · 

bout 
Kaimen -- Dikine - (Fr.)Per· 

pendiculairemeııt, verticalement 

Kaimen - Ayakta - (Fr.)De 
bout, etant, leve 

Kaimcn ( Bak : Amudi ) -Di 
kel - ( Fr. ) Perpeodiculaire, ver 
tical 

Kain - Bulunan, olan 
hangi işe el koysa lıir sona gfüürür. 

Kudret - Erk 

Kifayetli, ehliyetli !..- Yetki! 
Ürnek : Aksorayda kain bir 

Ôroek: Çok kifayetli bir adam· lıalı hane - Aksaray<la bulunan bir ~
t~,i~:. ~•~u\ 'l'. Kö. ) 

'"'tıe'- ilam 
t~d· il: 8 Örnek : Kudreti Lrşeriyenio 

\ ... 'Yoru .... u teklifi la ··b· ·ı · uir haddi vardır - lnııan erkinin bir K1tfile - Katar, takım 

dı - Çok yetki! bir adamdı . ev . 

.... ,.. .., ..... h \ I ı a ı· 
t "ıı. 0 u .. ucu vardır·. 
'•t'L •ııtıu, c.ıoergeyi 1 iik · 

lQ e ) Otıı IU • 

t, 1'llek 
~~n~e~ . il - Onatnak 

Ilı dtrı'ı u hare'- t" •• 
Jı a "ib ııı;e ıoızı can· 

'
ı.ı oıı, il bare'- ~derıler arasın· 

~'"I lletı .. • • .. ar .. ııı cand " .. -ara an .,.o 
ı ' sırıdayım . 

~ı.(jrıı 1'a,ab 
,~ ... e~ as,n 
' 'i : U·· t~ ~ılld Uti.irı 

lııı e Ce, . !;ecem mabuf 

Kıdr - Değer 

Örnek : Kadrini bilselerdi on· 
Jan daha çok istifade ederlerdi -
Delterioi biJst'lerdi ondan daha çok 
faydaJııoırlardı . 

Kadirdaıı, kadirşinas - De
ğer bilir 

Örııt•k : Muhncirler kefile ka· 
file gidi\·orlardı - Göçmenler ka· 
tar katar ( takım takım ) gidiyorlar· 
dı . 

Kahil - Kırçll 
Kahin - Baksı, ırkı!, baknı, 

falçr, bal<ıcı 
Kabkaı i - Ardın ardın, geri· 

geri 
K.hr - Kağır ( Kırgızca) 

Kainat - Evren (Bak : Alem) 
kiinat l T. Kö. ) 

Kakül - Perçrm 
Kalb - Kelb ( 'l'. Kö. ) 
Kalbetmek -Çevirmek (H-lc: 

T•hvil, tebdıl ) 

Örnek : Bakırı altıoa kalbet· 
mek - Bakırı altına çevirmek . . 

Kale - Kale 
Kalem - K•lem (T. Kö.) 

29 5370 

inhisarlar tütün fabrikası Başmü-
dürlüğünden : 

15-IJaziron , 935 sabahından 
it burcn tuzlolorda tuzun kilosu 
üç kuruşa ve anbarlarımızda da bu 
O'ünkü onbar satı<.ı fiatından üç b ~ 

kuruş ek :ğile satılacaktır. Top 
tancı tuz tüccarları 15 haı-irandan 
48 saat evvl' line kadar depolarında 
bulunan tez miktoı lnrını bcyanna 
mo ilı:ı inhisarlıır Adann b9şmü

dürlüğüno bilJircceklerJir. 1Jare
nıiz t 3-14 llrızir11n , 935 günle
rinıle tüccarın bu tuzlarını beyan
namelerine göre muayene e<l.•cek 
ve 15 Hoziranıla depolarda kalacak 
tuzların farkı Cıat karşılığı tuzln ve 
anharlarım z ılo n t~z vermek sur.e
tile ödı>necı>ktir . 

~ ç h" çıı _ u·· .. 
•r k Ulun ge-

'' araLıı .. ~11t, an ıçıodc 

~tt' Sap 
QıeJt • h.ıt~ le 

...... Alrnak 

Örnek ! Büyüklerimiz tok ka
dirdıın ( kadirşinH ) adamlardır -
Büyüklnimiz çok değerbilir adam· 
lardır. 

Kadi•naşioafl - Değerbilcntz 

Ôrııck : Kimin knlırına uğra · 
dı? - Kinıirı kağırıua uğradı? 

Kahraman - Kağırman (Ya-

Kalıp - Kalıp 

leri t'riıtikıen sonra kalıba dökerler. 
Kaçakçılar 

vatan hainidir 
t 

Ürn"k : Marlcnlni izabe ettik· ır 
tı>n onra kalıha dökerler - ı\ladeo

Kamer - Ay ------Örnek: Ona karsı pek kadir· kutça ilah nnlamın•) , Aalp 
-.._________________ , ----------------------------------------------------------------------------

Seyhan defterdarhğın-, 
dan: 

incirlik köyünde 2 parçada üç . 
bııçuk dönüm çiftlik yerile Kara 

J'nbiyalla beş Jönüm üç evlek Yı -

lnnlıda on iki dönümlü dört pşrça 

tar)a kezı.ı Yılanlıdn 14-8 dönüm 

bağın yedide iki hissesi Zencirlide 

14 dönüm torla ve icadiye ma
hallesin<le Behltllun gölü dfınmekle 

maruf mahallin bedelleri peşiııen 
ödenmek sureıile 25-5-935 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle 

müiayed~ye çıkarılmış olduğundan 

10-6-935 tarihine müsaJif pa
zartesi gunü saat 15 de ııçık ar. 

tırma ile ihaleleri icra kılınoca

ğınJan taliplerin yüzde 7 ,5 temi

nat akc;alarile birlıkte .~ılli EmtAk 
idaresine müracaatları Hdn olunur. 

29-2- 5-9 5491 



Sayfa 4 ( Tflrk Sözft) 
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Gayri m nkuı malların 1 B I d • 
1
• I aA 

0 
l a r ~ 1 Seyhan kadim komisyonundan: 

açık artırma ilanı ı e e 1 Y e Adana ke ı t esenlik evinin 1-

Dosya No 275 35 !------------------------- 6-935 gününden 936 s• nesi ma -
Adana 2 inci icra memurluğun 1 yıs sonuna kadar bir s~nelık er 

10-6-935 gününde ŞP hrimizd , ki otomob;J , otobüs , kamyon ve zak ve saire ihtiyacından aşağıda dan : · 
motorsikletlerin umumi t-kn;k muayeneleri yapı lacaktır. Muayene yerı ismi ve sayısı yazılı 10 k•lem ge-

No: 6
2 

set başında ordu evinin 100 metre ilerisidir. nklilere tayin ve illln ohnaıı va 
Tarih: Şubat 324 

yoklama Bu güne kader belediye zabıta müdürlüğüne müracaatla muayene kıtta bir kısmına istekli çıkmadı · 
Kaı iye: Karga r • umnrası alınması lüzumu alllkad ı rlara bildirilır . 5524 6-7-8 ğınd~n ve bir kısmına d ı sürülen 
Cınsi tarla 1 k 

pey er değer görülmediğinden açı 
Tapu kaydi: döuüm 

120 
eksiltme müd·leti 935 se:ıesi ha-

Ölçüye göre: Hektar 
11

-
9470 Vilayet daimi encümeninden : ziranının OD yedinci pazartesi gü Ü 

Hududu : Şark Yeniceli tarlası 
1- Hususi idarenin malı bulunan Karşıyakadaki hıhçeli kahvehane saat on bire kadar uzatılmıştır. şimalen: tarik garben tarikiAm Ce· k ı lsteklılerı' n bu vakıtta VılAyet 

nuben tarik. üç s•ne müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya onu muştur. 
1 2- Açık artırma 935 haziranının g uncu p•zar günü saat 11 de kadim kom isyonunda bulunma arı 

No: h105ı 326 VilAyet daimi oocümenirce yapılııcaktır . şartnamesini görmek isteyenlerin 
Teri : ~ art de Ad~oa kent esenlik evine baş 
K K Ôm 1. 3- lsteklılcr in aş•ğıdoki işleri göstere1 Ş"rtnamcyi görm"k üzere aryı: ara •r 

1 vurmaları.5525 6 9 13-16 
Cinsi : Tarla her gün hususi muhasebe müdürlüğüne ve açık artırma gün ve saa-
Tapu kayıli: dönüm 20 tında yüzıle 7,5 pey akçalarilı. vilAyet daimi encümenine boş vurmaları 

Ölcü1e gör•·: hektar 3-0327 ilıın olunur. 
Hududu: Şarkan Kirkimiller ve- A- Kiracı- - gertkan tamirat ve tadılAtı yaparak binayı t~ m bir 

rPSesi iken Omor kAhya Şimalen kahvehane haline koyacaktır. . 
Kirkimıller veresesi iken Ömer B- Üç senelik kira müddetinin sonunda kiracı binayı bütün tadı· 
kAhya garhen Çanak dere c"nuben lııt ze inşaatla hususi muhasebeye teslim edecektir. 
molla Durmuş. C- Yapaceğı bu tadı!At ve inşaattan dolayı mubasebei hususiye· 

No. 64 den bir şey istemeğe hakkı olmıyacaktır.5464 24-28-2-6 
Tarih: Temmuz 328 
Kar;yt>: Kara ÔmHli 
Cinsi : Tarla 
T1>pu kaydi : dönüm 50 
Ölçüye göre: hektar 7-4439 
Hududu : Şerken tarik şimalen 

Cebel garhen Çenek dere cenuben 
tarikiAm. 

No. 1 
Tarih: Temmuz 326 
Kar;ye : Kara hacılı 
Cinsi : rarla 
Tapu kaydi : döoüm 30 
Ölçüye göre : hektar 4-0436 
Şarkan tarık şimalen Abdi Divik 

ömer garhen dere cenulıen tarik. 
No. 2 
Tarih: Temmuz 326 
Kniye: Kara Hacılı 

Cinsi : Torla 
Tapu kaydi: döuüm 20 
ölçüy~ ~öre: hektur 1-8380 
Hududu : Şarkan tarik şimolen 

Kanara için Amonyak ve yağ alınacaktır. 
K •ınara buz fabrikası için iki yüz kilo Amo1yak il< ıkiyüz kilo kom 

ı • ressö'r yağı ve iki yüz kilo da makine yağının sıtın alınması açık ola· 
ruk eksiltmeye konulmuştur . 

lyreti teminat parası urk dört liradır . 
ihalesi haziranın 18 inci salı günü saat on btşte belediye daimi 

encümeninde yapılacaktır . . 
isteklilerin şartnemesini görmek İçin her gün belediye yazı ışlerı 

kalem ne VA ihat~ günü d~ belediye encümenine g~lmel-ri i!An olunur. 
2-6-11-16 5510 

Elli ton odun ve yirmi ton maden kömürü 
alınacak. 

Elli ton odun ile yirmi ton mad 0 n kö.nürü açık eksiltme ile satın 

alıracaktır. 

iğreti teminat parası odun VA kömür İçin elli bir liradır. 
ihalesi haziranın 18 inci salı günü saat on btşte belediye encüme· 

nindo yapılacaktır. . 

Azami M. 
kilo 

1300 
16000 

25 
1000 

75 
1250 
600 

3000 
1000 

Asg~ri M 
kilo Cınsi 

50 Ton kok kömürü 
900 k•lo sade yağ . 

12000 kömür 
20 kuru hnmya 

800 gaz yağı 
50 Un 

1000 Kesme şeker 

500 Tuz 
2500 Adet yumurta 

800 Kefenlik bez 

Ozel Frarsızca dersi 
ver.liyor. 

Fransızcadan iklT'ale kalan 
talebelere ucuz ve kolay şartlarla 
ders verilmektedir . D, rs almak 

müra isteyenluin matbaaınızı 

caat ı tmeleri -·------
ı Adana asliye hukuk Hakimliğinden: 

1 

Adnnanın Sarıyakup mahalle
sinden mülga bidayet mahkemesi 
azasından ilacı Mehmet kızı Me
dine nam d ğeri Medihanın müJdea 

6 Haziran t93 5.... 

Sıhhatını seven 
li ·Je 

nıüşterilere m ~ 

1 1 

~~ 
-

Fevkalade 
tenzilatlı 

fiat 

~u ruştor 
.. k '(osu 3Z,5 pıaP 

Balkan Kaşarı ayarında Ayrancı Kaşar peyn ı rı 1 yoir to .8 . . . . 1 ı · b az pe ~ıeoı ' E lırne P•ynırıoden daha oefıs ve daha ezzet ı ey Aziz ı• 0Jı t • n• kesi 4 liradır. Yegane satış yeri ve deposu Adan~"steııı 1ıooı 
şeriki ticarethanesile Niğde han ve otel müsteciri Hacı u eJioiS· 

d'kk•t 
Dikkat : Kaşnrlarımızdaki iki yıldız veŞ markaya 15473 

8-10 

Çiftehan kaplıcası açıld•·e t8ı 
6san 

kuaıları ıD 85 ,oB 
Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbre~ haD )ıaplıC 

!arı oğrılarıoa muztaripseoiz vakıt geçirmeden Çıfte 
koşunuz. 'f verir· 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekz~mah r.ı şı a 

Çifte han kaplıcasına r. ııer 
d .. naıüşterJ bet' 

Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek ~ 01ıııaııı 1 ş riil 
ne kadar fennen kahili izah değilse de senelerce. gek:ıdıklerı gll 
kadınların 15-20 günlük b1nyodan sonrı< hamıle 
müştür . 

Çifte han 
Radyo aktiCıtesi dünyod ı mevcut bütün 

tarık gnrben tarik cerubm KAH
DAG. 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kaleınıne 

v~ ihale günü de iğreti teminat paralarile daimi encümene gelmeleri 
ilAn olunur . 5511 2 6-11-16 aleyh ayni mnhalleılen belediye Çifte han kaklıCSSlnd~ , • gaziOoS~ ' 

buz makinesinde Mehmet oğlu ı yesı 
Esbabı istirahat mükemmrldir . Furunu , balık& 1 

Şükrü ılleyhine asliye hukuk mah-

sektir . 

Takdir olunan kıymet: Dönümü 
hir lira 

Artırmanın yepılecağı yer gün saat 
Adana öcra dairesi 8-7-935 pa 
ze.rtesi saat 10- 12 

1 - işbu gayri menku' ün artır· 
me şartnamesi 7-6-935 tarıhiodon 
itibaren 275 35 numnra ilo AJona 
icra dairesinin muayyen numn. 
rasında herkesin görebilmesi 
İçin açıktır. llAnda yezılı olanlnrdao 
hzla malumat almak istiyenle.,işbu 
şartnameye ve 275-35 dosya nu
marasil4! memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 _ Artırmeya iştirıl. ~ için yu . 
karıda yazılı kıynıetin % 7,5 nis· 
hetirde pey akçasile veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahihi alacaklılarla 
diğer alAkadarların ve irtifak hak
kı sahiflerinin gayri menkul üze. 
rindeki haklarını hususile faiz ve 

masrafa dair olan iddialarını işbu 

ildo tnrihinden itibar~n yirmi gün 
içinde evrakı müsbit~ leı ile bir likt •ı 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu si
cilile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşm~sından hariç kalırlar. 

4 -Gösterilen günde artırmaya 
iştirAk edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malO.matı 
almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 -Tayin edilen zamanda gay 
ri menltul üç defa bağrıldıktan son 
re en çok artırana ihale edilir.An
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüc
hani olan diğer ~ıacaklılar bu1u
nup ta bedel bunların o gayri men
kul ile temin edilmiş alacaklaıının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa an 
çok artıranın taahhüdü baki kal -
mak üzere ertırma 15 gün doha 

t d it ve 15 ci 23-7 - 935 
ıım 

salı günü ayni ~astta yapılocok 

hfaiye arazözleri, kanara et ve buz kamyon
larile hizmet otomobili için benzin 

kemesine açtığı bo~arıml dava kasabı, berberi vardır. Fiatlar mutedildir . S51Z 

sından dolıyı müddea al"yh Şükrü ll __ T_i-ıe_n_ü_cr_e_tı_e-ri~y~e-r-ı :y_a_rı~y_a_t .. en .. z .. il_ıı_tı .. ıd_ı .. r.
0 

_____ _.. 

ve yağ alınıyor. 
itfaiye arazözlerile kanara et ve buz kamyonları ve hizmet olomo. 

bılinin bir s•nelik benzin ve yııg ihtiyacı açık olarak eksiltmeye konul
muştur . 

Kanaran:n bir senelik benzin ihtiyacı ~ııı yüz yirmi beş tenekedir. 
Vo i!reti tem;nat parası iki yüz beş liradır. 

İtfaiyenin bir 4enelık benzin ihtiyacı üç yüz yirmi teneke ve vakom 
yağı ihtiyacı da iki yüz kilodur. iğreti taminat parası Y.üz beş liradır. 
Hizmııt otomobilinin bir senelik benzin ihtiyacı da yetmış beş teneke. 
dir. iğreti teminat parası yirmi beş liradır. Açık e~si~tme il~ ~~tın alı
nacak olan işl•u benzinlerin ıhel •si hazir•rıın 18 ıncı solı gunu saat on 

beşte belediye daimi encümeninde yapılacaktır · .. . 
1 

• • 
lsteklıler n şar•namelerini görmek üzere her gun yazı. ış erı kalsmıne 

ve ihale günü ele saat on beşte brlediye daimi encümenıre müracant · 
!arı ilAn olunur. 5509 2-6-11-16-

Temizlık işleri arabaları demir aksamının se
nelik tarniratı açık eksiltmeye konuldu. 
Temizlık işlerinde kullanılan arabaların demi_r kısmının. b;r sene

lik tamiratı açık olarak eksiltmeye konulmuştur : lğretı teıııınat para-

sı yirmi beş liradır· . .. . 
ihalesi Hozirarın 13 üncü Perşembe Günu öğleden sonra saat on 

beşte Belediye daimi encümen;nde yapılacaktır... . . 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere her g~n .yazı .. ışlerı kal mi

ne vo ıhale günü de iğreti teminat parolarıle daımı encumene gelme

leri ilan olunur. 
5495 30 --4-9-12 

karısı davd cı Medin~ nam dığeri I! 
Med . heyı bıçakla yernlayıp hali 

• fırarJa olduğu mübaşir tarafından 
gıyap kararı arkasına v•rilen meş 
rubattan anlaşıl ı nış olduğundan 

Adanada çıkan Türksözü g•zete
sinin 4-3 - 935 tarihli rı üshaeile 

ilAnen teblığat icra edıldıği halele 
merkumun mahk~meye gelmedi· 
ğinden gıyabında cereyan eden 
muhakeme sonurıda mü IJe~ aley
hin müddeiye karısını darp ve cerh 
ı tmekle berub ~r pek fenn nıuamıı
lelerde bulundıığu anlaşıl nış oldu
ğun'l mebni tarn!dynin g rçinemi

yeceklerine mahkemece de knnnat 
hasıl olmuş olduğundan müddeiye 
Medine nem diğ~ri MeJihn ilo müıi
dea aleyh Şükrünün b rbirleriı.ılen 
boş olmalarına vı, t"rJfeyn çocuk 
!arı küçük Remzi ve llukkının ana· 
!arı nıüdLliyc ver im •sin •ı v·· kaba
hatli olduğu anlaşıları müdd"a 
aleyhin tnrihi hükü ınden itibaren 
bir sene müddet1e uh ~ rle evle•" 
memPsine ve mos~rifı muhakeme
nin müddea aleyhten alınmasına 

kabili temyiz olmak üzer ı 28-4 _ 
935 tarihinde knror Vl'rilmiş ol 
mağla ilAoın ferdABından itıbaren 

on be~ gün z •ırfınd' tuı uku kaou-

artırmada beJeli sııtış isteyenin alaca 
ğına rüçhanı olan diğer alacaklıla 
rın o gayri mrnkul ile temin edilmiş 
alaceklerı mecmuundan fHzlaya 
çıkmak ve muhammen kıymetin 

yüzd ı 75 bulma şartile en çok 
artıranıt ihale edilir . Böyle bir 
bedel elde edilmezRe ihale yapıl
maz . Ve satış talebi düşer . 

1 azı olmaz veya bulunmazsa lı 'men 
on bPŞ gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale edi
lir . iki ihale JJrAsındaki fark ve <>e-

o 

niyeyP tevessül edilm•diği takdirde 
hükmü mezkllrun kespi katiyet 
edecPğİ tebliğat makarnına kııiın 
olmak üzere keyfiy· t illln olunur. 

5526 

6 _ Guyri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvd en yüksfk tek 
lıne bulunıın kimse arzetıniş o(.Ju
ğu bedelle almağa razı oluna ona, 

çeo günler için % 5 ten besop olu 
nacak faiz ve diğer zararlar oyrıca 
hükme hace\ kabıaksızın memu
riyı timizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133 ) 

Terlııların yukarıda gösterilen 
8 - 7 - 935 tarihinde 
Adana icra m•murluğu oda 
sında işbu ilAn ve göstrrılen 
artırma şartnamesi daiı esinde su tı
lacağı ilAo olur.ur 5522 

Kiralık ev 
Yeni Buğday pazarı karşısın· 

da mükemmel y.zlık iki odalı 
ve bir mutbaklı bir ev Eyliil so 
nuna kadar kirı· lıktır . lstiyrn'er 
o civarda Bakkal Halidr müra· 
caat etsinler . 

3-3 

Bor Okcu menba suyu • 
Satılmaktadır• ıJe eP ej' 

. . t hlil raporu ·r 
Okçu menba suyu lstanfıul Şdhremanetıoın 1 jci bl 

bir su olduğu tahakkuk etmi~tir. 'd 
8 

işteh vfrr b'' ~~ 
1 ını ey ıc .ı b~ 

Ok S.lıhate elveriş ı ve iler bir' tecrd 
ÇU SUYU su lur Muhtıırt m müş~ r Bır Jef 11 ı,, 

yu içtiklerinde bir daha başlıa su içm · yeceklerdır. J' '~ı~ 
sozlerimizi is bat edec ık tir. 5433 17 - 78 • ıtıf1 11 tıt 

otelı 8·· / 'ı P 
Satış yeri : tarsus kapıda me rk9 Z ~ ~ıı ----------- ~. =------·-- ~iQ 

··biİ' ~ıı~ 
Seyhan Defterdarlığından : ) 

Abdi oğlu ı. öyünde 105 28 761 
76 192 dönümden ıbsret 5 parça 
tarlalı rın bedeli sekiz müsavi t"k 
sitle öılenmek suretilıı 29-5-935 
torıhinden itibaren 15 gün müddet· 
le srtırınağa çıkHrılmış olduğundan 
13-6-915 turihioc müsadif per· 
şembe güni,i saat 15 de açık artır· 
ma ile ihalelHi icra kılınac ğından 
tal ·plerin yüzde 7,5 t•minAt ekça
sile b;rJikde Mıll1 Erdllk idare siı e 
müracaatları ilan olunur. 

5501 30- 3-7 - 10 

Adana inhisarlar baş müdürlüğün
den : 

930 ve 931 ürürnünden 22 denk 
te 1119 kilo yaprak tütün 30. Ma · 
yıs 935 den tibaren 21 gün ınüd 
Jetle açık artırmaya konulmuştur . 

ihale 19 lloziran Çarşnmba gü 
nü saat 15 tedir. Alıcıların bedelı 

muhammen olan l 119 kuruşuıı 
yüzde yedi buçuk muvakkat t~mi· 
net parası 84 kuruşla Adnoa lııbi
sarlar idaresine uğrumaları . 

5499 30-5- 10 16 

Y•t•k Jllll ıııO~ 1 bi 
J J ldUğOl11 ,,ı ~· 'ı 

1 k t• o aıucB~ ı · ,,. 
M , 9 ş 9 ıon . ini 1 , 8 11ıı '~ıı 

. yenıs . ii ' (!' 

rümü y i tirılıfll ··n 1ıukfll lı· 
"hrU zJ ıl Jan yitik ınu ·ın 55 .. ıo ı._1 

(eri · 1csO' •, 
dığt ıı ilAn ey 1<cri te ı l,t

1
' 

A• I flllıe q 
ı1 t ~;~ 

-- Dişçi ~r ı'.ı 

1 
yurt'11 Q 

M. Nedirrı ___,. ıı~'" ~~'ı 
__..- .nJB Pi J~O 

.,sın ı 6 ı '\. 
. Otel kar, . 9a8 t ~ı 1 

Yenı haııem<le 1 , ıtı~ JI 
diş mu oy nr hasta kob~ ıısoeoD ıt'I 
21 re kader J' imali ı oıı ı 

devi ve ış ·ı rioıe ,ııı~ 
ve te .. tıırı e ·ı.i Jı• 

ıııUŞ , <'iV ı 
rouhtrreın ı·11>1JJl "' · ,·~ 

.. t· r• '" Javı tesh ılııtı go için ıe 
günleri fukara. 5zz8 30 
çekmek 1ıoleştır. 27-

L 
______ ,., •' ~ 

•• Jııl 
ııı•'" ·y•' • orşrı 
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Adan Türk so 


