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ADANA : GUNLVK GAZETE 

aka ile de Aduva gibi elden ele geçiyor. 

ltalyanlar Makalleye bir baskınla girmişlerse de 
•beşler gece mukabil taarruzla göğüs göğüse 

döğüşerek onları püskürtmüşler •• 

Gbeşler askeri yürüyüşlerini geceleri gizli yapıyorlar, 
Ghimmat fabrikaları Habeşlere yeni teklifte bulunuyor 

Halk evimiz 
Önümüzdeki ylla zen

gin bir programla 
hazırlanıyor. -

Halkevimizin yeni yıl çalışma 
proğnmını hazırladığın. ve yakm 
d• faaliyete geçeceğini 6ğreodik. 
Şu biriki gün içinde komiteler 
deki ekaik üyeliklere yenileri se· 
çildikteo ıoora bu çalışma derhal 
kendisini gösterecektir. 

Cenub bölgesinde de çetin ve kanlı harpler oluyor • 
ı\ditrit : 6 (A A) - «Stefania 
lı bildiriyor: 

Bugün Halkevi çatısı altında 
topl.nanların istediğimizi kadar 

r olmadıiinı ve verimin bizi sevin· 
direcek bir mahiyet ıöıtermedi 
iini tee111irle İfaıet edebiliriz. 

Soa zımınlırda Habeıler ha· 
\tini gizlemek için çok ihtiyat· 
•rınmıkta ve bir ııoktada11 
l bir noktaya gitm~k için ge

' lllıaını beklemektcditler. 

ı:•ınıfi Habeı kuvvetlerinin 
hıreketleriaı görmeğc mu

·~ olan İtalyanlu uçmıolon 
'bedelerinin yazılı bulunduğu 
lnrmızı bayrakluı atarak 

~lelerini İtalyaq otoı itelerioe 
•rınektedirler. 
lt-ıyın yilkıek komut1Dlığı bu 
tle lHabet harek~tlerinden 
t bir tekilde haberdar olun
dır 

~diı~baba : 6 (A.A) - Habt
lebine olarak Ambargonun 

~lbae .. · b ·· l. ı uzerıne uraya ontm ı 

''da ıilih ve cephane gelmui 
~ 11111.ektedir. 
'~umet dayrcleri bergün 
lllib fabrikalarıodıa ltklif 

g tadır. 
•brı telsiz telgraf istaayoo
ltı Çoialtılm11ı için 11m1r

clın levazımının gelmeıi 
~ Qlllelttedir. 
diaababa : 6 (A A) - Y ai-

! 

Etrafuıda çok kanlı savaşlar oları Makalle şehrini ve karıılıklı 
kuvvetlerin durnmlarım gösteren harita 

Çoktan beri hazırlanın İtalyan mOddet için daimi surette içtima 
tecavuzu ı8el vaaitalarla Habeşiıa halinde bulunacaktır. 
tının iıtilaıı ergesrni güden bir Adisababı : 6 (A.A) - Bugün 
planın tatLikidir. şimal cephesi orduıundan ıelerek 

Harbin çok lcısa olmuıoı bO öğle üzeri buı.da ne§rolunan bit 
tüo kunetimizle temmenni et· bir telsize göre Makalle etrafında 
mekteyiz. şiddetli bir muharebe haılamı§hr. 

Düo akşam ltalyan kıtaatı ba1· 
kın şeklinde , .. bre girmiılerse de 
Habeı kuvvetleri geceleyin şehre 
lcarıı ıiddetli bir taarruzda bulun 
muşlar ve bir buçuk sııatlık göğüı 
göğiise bir mOcaleden ıoorA M•
kalleyi lr krar ele geçi mı§lerdir. 

h•lyanlar ç•kilirken ölü ve 
yaralılarını muharebe meydanında 
bırakmışlardır. 

Diğer hraftan c~ı• up C«'phe 
sinden bugün gelen haberl~rde 
Şeb li hölgesiode de ıiddetli mü· 
sadrmelerin başladığı bildirilmek
tedir. 

l'ıı önce İtalyanların Ad11va ömindelı:i mıithlş lnhlzamına 

H.bl' ş kuvvetleri çetin bir mu· 
kavemet göstererek müıtahkem 
mevzilerine doğru çekilmektedir· 
ler. 

H1beş kuvvrtlerini ordu ku
mandanı Uğasons idare etmekte
dir. Habeşlerin p~rıcnbe günO 
geceleyin kuvvetli bir mukıbil 

taarruzda bulunacakları bildir
rilmektedir. 

ait o zaman yapılmış bir resim 
ııı, •. 
1 

8•nılaıie yıkılan köprlller 
~:ar Dcıieye gelmeden ev 
l, ir edilecektir. 

,rtıir itinde kullanılacak le
~ Yllldü bulubduğu 20 kam· 

'

,RUo Desıieye hareket 

'''· :•rıtorun kervanı t.rzak, 
~- 1 

\re para yüklü 500 katar· 
~ 'ekkep olacaktır. 
~tbilditine göre Oğaden 
~tide kuvvetli mevkı almış 
'ta '~tt ordusu hal yanların 
teeı~ bir taarruzunn karıı 
il azırder. 

'• : 6 (A A) - Adende 
11 i~eleRrapba• bilJirdiğine 
iLY•nlar kendi ordularının 

""" ı11/Y•cını temin buıuıundı 
1§eler duymaktadırlar. 

t,t -. stoklar ancık 6 hafta-
. •I harekita yetecek ka 

': 6 (A.A - Habeş im·· 
,,• •Pelit jouraal» gazete· 
~81l ulusuna hıtap eden 
1 bildiıiği yollamışlar: 

Fakıt dDşman topraklarım1zda 
kaldığı müddetçe bu harbe devam 
edeceğiz. Ancak Habeş orduları · 
nın bir muzafferiyeti ktıin sonuç· 
lar doğurabilir. 

Milano : 6 (A·A)-Resmi gaze
te beozin ve her nevı yağlar üıe
rinden alınmaktı olan ~ergiyi 
yülu5elten kanunu neıretmiştir. 

Bu tedbir sonucu olarak bu 
maddelerin fiatlan müthiş surette 
fırlayacaktır. 

Cenevre : 6 (AA) - Uluılar 

l soıydelerinin neşrettiği rcsmiğ bir 
tebliğde bildirildiğine göre 18 fer 
komitesi nihayet uıul hakkında 
bir teklif kabul ederek Türkiye 
Sovyet Rusya, ispanya, Polonya, 
Yugoslavya, Romenya, Yunaniı · 

t .. n, İneç ve İsviçre bükumetle
ı ini zecri tedbirlerin tatbiki iti ile 
mefgul olacak bir tali komite ttş· 
kil etmek üzere ekAperlerini tayin 
etmiye davet eylrmiıtir. 

Bu tali kom:te 18 ikiı ci tef· 
cinden sonra toplanacak ve bir 

İtalyan oçıkları yenidea Ga
rabal bölgesine bir çok bombalar 
atmıtlardır. 

~~------··------~~-
Filyos • Irmak hattı 

Bu ayın 12 inde törenle 
açılacak 

----
Zonguldak: 6 (A.A) - 12 son 

ttşrin Salı ğünü Filyoı - Irmak 
hattı, Bayındırhk Bakanı Ali Çe· 
tiakaya tarafıodan törenle işlet· 
miye açılacaktır. 

Pazartesi akşamı Anlcaradan 
250 kişilik iki tren kalkacaktar. 
İlbaylı birlikte bir heyet mieafir
leri Karabuk · Safranbolu istas
yonunda kaışılayacaktır. 

Açılma hazırhklarına hararet· 
le denm tdiliyor. 

Zo. guldaklılır çok seviocli 
dirler. 

lıte hunu gözönOnde tutan ve 
Halkevibin bitüo hılkın yuvası 
haline gelmesini amaç edinen 
Hılktvi idarecileri, hatıra gelebi· 
lea her türlü fedakirlılda11 yap 
maktan çekinmiyeceiini göıteren 
çok zengin bir çah§ma prog11mı 
hazerlamışlardar. 

Bugün Halkevi binasında C. 
H. Partiıiyle Yön kurulu da bu
lunmaktadır. 

Pırtiain kendisi için yaptır 
makta oldutu bina bitirilmiıtir. 
Bugünlerde tefriıatına başlana 
caktır. 

ilk kinun başında yeni bina
ya parti tapnacak ve onun bugün 
itral etmrlrte olduğu odalar Halk· 
evinin eline geçecektir. 

Hılkevi bundan istifade et· 
menin yolunu bulmuıtar. Ovalu
daa biriıi okumayı ay11lacak ve 
burada gllnlük gazeteler, mecmu-
fflsı, kıteplar bulunduıulacaktır. 

Halkımızdan, iıtiyealer her za · 
man buraya gelerek okuyabilecek· 
ferdir. 

Halkevinde bundan başka bir 
da Bilyardo masası bulunacak, 
Satranç oynınabilecektir. 

Kıhve ve çıy da bolunıcalctar. 
Halkevi çalıımı programın

da konferanalar, eğlenceler, top
lantılar da büyük bir yer işgal et· 
mekttdir. 

K· ııo, büyük kahvelere bopar
lor konacRk ve Halkeviode veri -
len kısa lconferanslar hılkım:za 
dini~ ttiri lecf!'lcl ir. 

Haıkevi İowilizce, .Fransızca, 
Alma11cı kıırsluı açmayı da prog· 
ramı lçine •lmıttır. 

H r dil için oa i11tekli çıktığı 
takdirde derhal kurslara başlanı· 
caktır. 

Pamuk sat.şiar. pek 
iş~ihah gidiyor 

Borsada pamuk satııı pek it
tibılı olmalcta devam ediyor . 

P .. muklarımızın bir k11mı yer
li mensucat fabrikaları ve diğer 
kıs•mları da ihracatçı tccimerler 
tarafından sıtın alınmaktadır . 

Düa borsada iane pamutunun 
kiloıo 40 ve parl11k 108 kuruştan 
11tılmıtt•r . 

Buğdayın kilosu 6 ve ıusamın 
kilı>su da üç kuruı bir farkla 
15 kuı uştan 11tılmıştar . 

--~------... ··---------~-
Zonguldakta 

Uzun Mehmet günü 
törenle kutlanıyor 

Zonguldak: 7 (A·A) - Son 
teırin Türkiyrde maden kömDril 
kişifınin 107 inci yıldönümlidür. 
Her yıl Halkcvi ta : afıodan Uzun 
Mehmet kömür bayramı oluak 
kutlanan bu tarihsel güoOn bu yıl 
da heyec•ola iaıtılm111 için ha 
ıırlıklara baılaomııtar. 

-- Havalarımız ! 
Dütmao uçaklarının tehdidi al· 

tmdadır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gnekıir. ı 

UN IKlNCl YIL - SAYI 3372 

İtalya zecri tedbir karşısınd 
İtalyanlar hiç et yemiyecek •• 

--~-------·------~~-• 

ltalyan kadınları iktisadi abluka ile 
mücadele rolünü üz.erlerine aldılar. 

Almanyaya ltalyaya mal satmakda devam edecek • 

Roma - 3 Teıria tuibiyle 
Pariste çıkan ( Temps ) gızelesi
nin mubıbiri bildiriyor . 

İtalya kendisine karşı tatbiki
ne kuar verilen ikti11di zecri ted
birleri muharipleri dtğil , doğru
dan doğruya sivil balkı tazyik ve 
mutazıurır edecek tedbir I er oldu 
ğu için şayanı nefret ve fayduız 
telakki ettiği ilandan sonra ıim · 
di de bu ikti11di ablokaya tah•m 
mül ve mukavemete hazırlanıyor. 

lık tedbir gıda maddelerine 
bilha11a ete taalluk editordn . 
Bu tedbir kaaaatkarhiı ile taoan 
mı§ bir milleti tıhdit edecek ma · 
hiyette değildir . 

İtalyanlar biç bir zam•a tti 
gıdı maddelerinin başlıcaıı ola· 
rak kabul etmemiılerdır . Bunun 
için hiç de tdiıe dilımemekte
dir ler . Çünkü biliyorlar ki ; hiç 
bir kuvvet kendilerini hamur itle 
rinden ve meyvelerinden malınım 
edemtz . Bu tedbir İtalyan itha
litıoı azaltacak ve bu azalma 
mtmleketi daha müstakil esaslar 
üzerinde iktiıadea orgHize olma 
ia sevk edectktir . 

Bir deniz abluka11 yaptlma
dıkca İtalyan kıtaluı erzak teda
rik imkiaını daima bulacık ve 
İtalyadan yola çıkan kıtaların gö
tOrdDiü erzak onlara bir kaç haf. 
ta bol bol kafi gelebilecektir . 

Bundan başka halyaaın ken · 

Buğday ve un 
Fiatlarının yükselmesi 

neden ileri geldi ? 

Un ve buğday fiatlarının yük 
selmeıi ıebcplerini dün keıı.i isin· 

den soran bir yazgaoımıza borsa 
genel S · kreteri Süleyman, ıu kar· 
şılıkta huluomuıtur : 

- Tarım haııkaaının grçen 
yıl ıldığt buğdaylar bcm~n ka. 
mill"n ve hu yıl ürünü de mev
sim başlanğıcında ıehrimiz<lea 
çıkarılmış olduğundan stok huğ 
day kalmımıt ve buııun için fiat· 
)ar yükselmiıtir . 

Yerli un fabrikalarımızda ih 
tiyaçları olao buğdaylarını Urfa, 
Birecik ve çevresinden temin et· 
tiklerinden un fi11tları da bu yüz 
den yükıel miıtir . 

Mamafih şehrimize gerek bu 
yerlerden ve gerekse diğer kom
fU illerden buğday gelmekte de
vam ettiğinden fiatlarıo dıha faz · 
la yükselmesinden ve biT buhran 
vukuı gelmesindrn korkulımaz . 

ltçi büroları açılacak 
lı kanunu lavibHıaın Kamu 

tay encümeninde tetkikine devam 
ediliyor . E"onomi Bak.dnlığı iş 
bOrosu dı bu kanun layıbı111 do· 
layııiyle şimdiden hezarlıklarda 
bulunmaktadır . 

Bu hazar laklar arasında mrmle · 
ketin dört yerinde iş ve ioçıler 
bürosu ıubeleri knrulmak üzere 
tedbirler de alınmaktadır . 

Büronun M~nin , Adana , 
lzmir ve İstanbolda ıubeleri ola· 
caktır • Merıindeki i§ bOrosu da 
kınuoun icabla1ına ıöre değişti· 
rilecektir . 

disine ihracat ve ithalat pazarla
rını kapayan memleketlere karı 
mukabeleibilmisle hazırlattığı te 
min olunmıktadır . 

İtalya bu paz•rlırl11 1rhlc ta
aıamile alalusını kesecek ve bü
tün alıı veriıioi ztcri tedbirleri 
tıtbık etmiyen memleketlerle y 
pacak . Harp den sonra da .. 

Façizm mühim ıabsiyetlerin .. 
den biri bana; halyaoın b.,p içi 
en ~iyade mühtaç olduğu kömür 
meselesinde logiltereye arzı ifti· 
kar etmiyeceğini, bunun için dah 
evvel tedbirler ahnmıı olduğunu, 
mesela Almaoyanın kendilere 11-
zım olan kömürü temin ettiğini 

söyledi . 
Petrol için de bir , kriz mev

ıubabs değildir . Çünkü; bu mad 
dede tamamiy\e Romaryadan te 
min edilmektedir . Binaenaleyh 
denilebilir ki ; Romada iktisadi 
ablukaya kartı m :ıddetea mukı 

vemetin mümkün olacağmL imanı 
verdar. Bu mukavemet memleket 
hayatının en küçük noktalarma 
kedar tetmil olunacak ve bazı 

kıdın teıekkülleri bunu kontrola 
memur edilecektir . 

Her §eyden taHnuf edilecelc 
ve en kliçük bir isrefın önüne ge· 
çilecektir • 

Fevkalade muhtaç oluamıyan 
blitiin ecnebi mallarına karşı k.at'i 

- Gerisi ıiçiincıi sayfada -

Komplo etrafında 
Anadolu ajansı bir ha

beri yalanhyor. -
Anken: 6 (A.A) - İstanbul· 

dA çık.an "Tan,. gazet Psioin 4 ikin· 
ci teşrin 93!) oushasında Suriye · 
Türkiye 81nırına yakın Payaıda, 

Ataıürlce suikast hez ırlamakla 
mnuun 18 kişinin tevkifine ve 
teslim olmıyao eski zabitluden 
Ahmtt Sürurinin jandarmalu ta· 
rafından öl dürüldüğüne ve Çerkeı 
Ethemle kardeşi Re,idin teslimi. 
mini Türkiye konsolosunun iste· 
diğine dair olan hıbtrlerin uıl-
!17. ve uydurma olduğun bildir· 
miye "Anadoh•,, ajaosı izinlidir. 

Kamutay toplantısında 

Aokara: 6 (A A) - Kamutay 
bugün Fikret Siliyın haıkanhğın· 
da toplanarak encümenlere ayrı· 
lt.cak üyeleri ıeçmiştir . 

Kamutay cuma günü toplana· 
caktır. 

Amerika da 
Seçimi Cumuriyetciler 

kazandı. .... 
Nevyork: 6 (A.A) - Şimdıye 

kadar alınan muvakkat neticeler
den Cumuriyttcilerin 1932 de 
kaybettikleri ekseriyeti tekrer ele 
grçirdiklerini bildirmektedir. 

Şimdi yalnız bir seçim daire
eioin neticesi noksandır. 

76 Demokrat ve 73 Cumuri
}' etciye karşı 81 Cumuriyetci ve 
69 Demokral erçilmiıtir. 

Cumuriyt.tcile bu muvaffaki-
yeti ulusal kalkınma siyasasının 
bozgunluğu ve Roozvelt siyasası -
nın tenkidi mahiyetinde telakki 
etmektedir. 
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Bey Böğrek ve 
Benliboz. 

Ansdoluda Oğuz'an 

Ulusal hikA.yelerinden 
- R. Yalman Yalgın -

---------------------------------------------------------4-
Oğlan bu sözlui hep duydu. ı 

Babasına döndü : 
na cevap vermedi . Bazirgio 
baıı eline sazı aldı ; 

Baba, senin her şeyin tekmil ı 
amma; kara lcaftaotn ile kara fay· · 
.. ıı kılıncın yok onlar ne oldu . 
Beo buna tasa çekiyorum, ıöyle 
baba ... Söyle onlar ne oldu ? ... 

Adım bazirgan başıdır 
Yüküm cevahir taşıdır 
Ver sualin, al cevabın 
[.} "Kum y~ırdırn benim şa

rLmdzr 
( Aşkar Mehmede burasım 

sordum, Mehmed dedi ki : Kau 
kaftan ile faysalla lulınç tanrının 
bu padişaha atalarından kalma 
ihsanidi , bunun gitmesi ülkenin 
gitmeaile htraberdi · ) Dedi . 

Baba»ı kabirlendi göz yaşı dö 
kerek oğluna : 

- Nene lizım oğlum benim 
kaftanım ile kılıncım Moıkoflara 

yesir oldu, takatım, aakerim yok, 
gOcüm yetmiyor kurtaramadım 

'

. ? Delme ı .... 
Oğlan Alkavalc kızını babası

na teslim etti , Yanma oo dokuz 
arkadaş aldı hemen geri döndü . 
Yetmiş gün Moı\cofun içinde kal
dı , Bir gün bir bahçe içine gir
di Bahçede boynuzları altın 18· 

vath bir ceyran gördü, bu ceyta
oın boynuzunda bir d~ gümü§ 
tasma vardır . Bey Böğı ek oku
nu eline aldı ceyrana nişan etti 
ceyranın bir boynuzunu kırdı. hah· 
çe sahibi Moıkof kralının kızi bu· 
au gördü , çok canı sıkıldt . 

Kralla ,kızJ bir bölük asker 
ile bahçeye geldi, Bey Böğnği uy· 
kuda buldu, Kral kızı ve askerle
ri yirmi atlı Bey Böğrf'ği ve ar
kadaşlarmı kıskıvrak bağladı . 
Hep birden Moskof zindanına at
tırdı . 

Bu zavallılar biz kime ne de
dik dediler , Kimıe ballarından 
IJ)rmıdı . Bey Böğrek zindança 
kum&f i§lemek için bir mil yapı· 
yor, onu satıyor aı kadaşlarmı ve 
kendisini geçindiriyordu . 

Bu yiğitler zindanda tam ye· 
di sene sorgusuz ( ıualsız ) yat· 
tılar . Bir güo Bey Böğrek küçük 
pencereden tehire baktı, karşısın 
da güzel bir kız gördü, aldı 11zı 
eline bakalım ne dedi : 

Zindancı ba~ımız gô.uıır 
Açılmagor kapız demir 
Eğlen Kral kızı, eğlen 
Sualuna cevap ver 

* 
Zindanda günlerim tekmil 
Azal iyle olduk sefil 
Yenillkien bir haber ver 
Acır bize /\rafın k)zt 

" 
Kral kızı evine gider gitmez 

gün doğdu , sabah oldu zindao
cıya emir verdi, hapisleri dışarı 

çı~ar, biraz hava koklasıolar de 
di 

Zindan açıldı, zindandakiler 
dışarı çıktılar , Bey Böğrek kar
şılara batıya doğru bakmağa baş
ladı, baktı ki bir bölük bezirgan 
geliyor. bu bezirganlu· kendi 
memleketinin adamlarına benzi
yor , Arkadaşlarından izin aldı 
beıirganlıra şu türküyü söyfe
di • 

Karşıdan gelen bezirgan 
Nerden gelin, bir cevap ver 
Karşıdan gelen bezirgan 
Nerden gelin ver cevabın 

Bazirgin batı ; Bu koşmanın 
cevabına kim verirse öade gi
den kıtırın yükünü ona vere
ceğim dedi . Fakat kimaeler bu-

[ • J Öbür hikiyelerde Alkavak 
- Akkavıık diye eöylenmjşti . 

Beyböğrek seslendi " Kimin 
nesisio ? doğru di de sorğularım 
sorayım .,, Baziıganbsşı sazını 

döşüne çekti : 

Ben bazlrgdn başıyım 
Misisin [**] kardaşıymı 
Kum şehrinde şanlıyun 
Ver sıialin, al cevabın 

Beyböğrek : 

Kum şehrinden gelir geçersin 
Kokulu şerbet içersin 
Sorduğuma tez cevap ver 
Orada kimi seçersin 

Bazir,qô.n başı : 

Kimleri söyleyim 
Anlar olursun 
Kel vezirin dıigıin 
Kurdu bilesin 

Al kavak kızım 
Aldı duyasm 
Eğleme yolumdan 
Kouer yolcuyum 
Beybôğrek : 

Git yollartn kapansın 
Yağmur yağsın kar olsun 
Davarların kırılsın 
Malın, mülldin, pay olsun 

Bu konuşmalaıı kral kızı ol 
duğu gibi dinled;, bele türküler 
pek boşuna gitti . Şöyle bir Bey· 
böğreği göreyim neşekil adam· 
mış dedi Bey höğı eğin yüziine 
bakıncı cemaline birdenbire a· 
şık oldu . 

"Candao caııa , kandan kana 
yol olur ,, derler . Kral kızı da .. 
yanamadı bir gece yaJ111 zindan 
kapusuna geldi, kapucuya Bey· 
Löğreği soı do, yamoa çağırdı 
zindancı başrnı zehirledi oğlana 
(Beyböğrrğe) Hrmaş dolaş oldu: 

Kral kızı Beyböğreğe ; 
-Haydi gidelim ben senin, 

&<!o de benim oldun • Ueyböğrek 
''Var sen kendi aldın• yan ; 
ben babımrn Kara kaftanı ile 
kara kabzalı kılıoçını, arkadaş 

larım1 almadın ııere gidt'biliı·mi· 
şim ,. der . 

Kız : Pek ala öyle ise iıimi
ze bakalım . Beyböğreğe ertesi 
gece kırk tue mum ve bir des
te de kağıt verdi ve ona dedi 
ki . 

Şu dağa çık orada babamın 
camuıları var, onların boynuz 
larına bu mumları dik ve şu ka
ğıdları camuzlarm ahnlanoa ya · 
pıştır şehre dogru sür getir . 

Beyböğrek kızın dedikleıini 
olduğu gibi yaptı . Camuzları 
g~ce yansı şehre sürdü, çarşunuo 
içinde boyouzlarındı yanar mum· 
Ju alıoları kağıdlı mandalar dol· 
du . Herkesle beraber kral da 
bnnun ne oMuğunu bilmedi , 
şaıırdı bir mandanın alnındaki 

kağıdı aldırtdı , kağıtda §Unlar 
yazılı idi . 

- Bitmtdi -

{.] Evvelce adı geçti (Kızılkum) 
demektir . 

r .. ı Çok tuhaf bir ad ; ··enubda 
Adananın bir nahiyesi ve eski bir 
§ebir harabesidir , Misisi Genç Os
man hikayelerinde de: buluyoruz • 

Hikayeyi dinlediğimiz muhit ile 
Misiei u bir yakınh~ı da yoktur , 

1'ftrk Söz6 
a 532 _gzsu 5 
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fakultesi İsveçe, bu seoek~ 1 mukafatınıo .Musoliniye ver• Gazyağları 

1 
Sallcılar ölçüde hile mi 

yapıyorlar ? . 

Bir okurumuz anlatıyor : 
- Bir kısım bakkalla, bilhas

sa mahalle aralarında ga.tyuğı sa· 
taolaıın ellerinde: ölçü ve ayarlar 
işyarlığı tarafıodan damgalanmıı 

litre ölçüleri vardır . Bunların bir 
tanesi 200 gram gaz almaktadir. 

Gazın kilosu 30 kuruş ol
duğuna nazaran bu bir öl · 
çülük gazı 6 kuruştan satmaları 
lazımgelirken buou 200 gram he· 
sabile 7,5 kuruş üzerinden bir ki
lo gazı 37,S kuruştan:satmakta ve 
beher lciloda 12,5 ~nıuş kazen· 
mak suretile halkın zararına bü
yük hileler yapmaktadırlar . 

Bunların bu hilekarl•kları aca· 
ba kontrol edilmiyor mu ? 

Baş vurduk. Bize : 
" - Şimdiye kadar böyle bir 

şikayet karşısında buluom .. dık . 
Eğer bu doğru ise işin içinde 
büyük bir hilekarlık vardır . Buc 
nuo içio bu gibi bakkal ve gez
ci esnafı halk uray zabıta işyarJa
rma bildirecek olurlarsa önemle 
Ctzalandırılacakl&rına şüphe yok 
tur . Halk bunu gözönünde tut
maları kendi meofaatları iktiza 
sındandır . ,, Demiştir . 

Ekm&k fiatları 

artırılmadı 

Düo, ekmek: fiatlarmın artırıl 
dığıoa dair ortaya ,lif atılmı~ ise 
de uraydan yeptığimız sorud.ııı hu
nun aslı olmıdlğı anlaşılmı~tır . 

Ekmek fiatları .uray eacüme
niaio son koyduğu oarb mucibin
ce birinci nev'in 10 kuruş 10 pa
radan ve ikinci nev'in 9,5 kuruş
tan satalmaktadır . 

C(tzalandır ılan fırıncılar 

Tarsus kapısında fırıncı Ah
med Kara Mebmed, eski buğday 
pszarıoda Saffet ve Rec--bin fı 
rinlarında çıkarılmış olan ekmek 
leıden bir luaminın da tartıları 

noktan olduğu görülmüş ve bu 
ekmekler alınmış ve haklarmda 
zabıt tutulmuştur • 

Bir ay içinde 

Uray dispanserine 4 78 
hasta b~ş vurdu 

Geçen birinci tf'şrin ayı için· 
de uray dispanserine 478 hasta 
baş vurmuş bunlardan 369 na 
bt'.deva ilaçlar v~rilmiş , 107 has 
ta mıntıka içi ve 2 hasta mın· 
taka dışı hastahanelere yatırıla
rak tedavi ettirilmişlerdir · 

Bunlardan başka fabrikalar 
da çalışan 1084 amele muaye 
ne ediJmiştir . 

Yine bu ay içinde 35 ç.ftin 
nildibları kıyılmış ve 175 öJüm 
olmuş. bunlardan 65 i uray he
sab1Da gömdürülmüş ve başı boş 
gPzen 437 köpek z .. b rletdirile 
rek öldü ·ülmüştür . 

Doğum mikdarı bazı yeı )er· 
den cedveller heoüz gelm ı diğin 
d"n belli değildir • 

"Toplanb,, dergisi 
Sivas Lisesi tarafıodan ayda 

bir kerre çıkarılan ' 1 Toplantı ,, 
dergisiliin 13 ncü Camuriyet bay
ramı adına t~miz bir kalı ve 24 
sayfayı doldurao güzel yazılarla 
çıkmıştır • 

İlle sayfasında güzel bir kağıt 
üzeıine Atatück'ün renkli bir res 
min! okurlarına Hrma;ğan eden 

bu değerli dergiyi okulJarıuııı" 
tavıiye ederiz , 

'Şehrimizden çıka
rılan pamuklar 

Tecim ve endüstri od2mız 

tarafından yapıları bir istati8ti
ğe göre geçen birinci teşrin 
ayı içind~ şehrimizden dışarıya 
çıkarılan pamuk mikdarı 2,412, 
905 kilo olmak üzere 12059 
balyadır . 

Eylül ayı içinde ise çıkarılan 

pamuk mikdan 1,532,505 lcilo 
olmak üzere 7662 balyadır . 

Buna göre eylfil ayına göre 
birinci teşrin ayında 870500 
kilo bir fazlalık vardır . 

Çiğid muadelesi 
Bıı yılın birinci çiğid mua 

delesi yapılmıştır . Netic"ye na· ı 
ıareo 100 kilo pamuğa 236 kilo 
666 gram ciğid kozacı malma ve 
235: kilo 789 gram çiğid de kır· 
ma malıoa isabet etmiştir . 

Bundan borsa encümeoir.ce 
yüzde yarım fire düşüı ühnüı ve 
k<ızacı malından 100 kilo pa
muğa karşı 235 kilo 480 gram 
ve k1rma m!llından 100 kilo pa
mug• karşı 234 kilo 610 gram 
çiğid verilmesine karar veriJmit
tir . 

Yapılan i§bu muadele ilgi 
lilere ve fabrikacılara bildiril
mivtir . 

Kız lisesinde toplantı 

Adana Kız lisesioi kurulma
sının dördüacü yıl dönümü :ol
mak dolayısile perşeobe akşamı 

lisede ögretmen ve öğreniciler Lir 
toplantı yaparak bu yıldönümü· 
nü kendi aralarıoda kutlamışlar
dır. 

Pazar yeri 
Bu günden itibaren 
satışlar eski yerinde 

yapılacak 
•• c .. 

Son yağan yağmurlardan hen
deklerdeki sularm taıarak sebze 
pazarını su altında bıraktığı ve sa 
tışlaran muvaklıat bir zaman için 
hale yakın bir yere kaldırıldığını 
yazmıtttk. 

Sular çekilip yer de kurumuı 
olduğundan bu günden ıtibareo 
toptan 81lış yine burada yapıla 
caktır . 

Gayrimüslüm 
öğreniciler 

Okul arda bundan böyle 
süel de.rsler görecekler 

Okullarda okuyan Türk vı · 
tandcışı gıyrimüslüm öğrenicile
re süel derslerio gösterilmemek
te olduğu yap laa i r celeme · 
lerde anlaşıl ~ış oldoğundan bun· 
dan böyle bunlara da sü elders
ler gösterilmesinin mecburi tu· 
ıulması ve şimdiye kadar öğre 
tilmeyeDlere de öğretiJmtsi ge
otl kuımay başkanlığının bildi
riği üzerine kültür bakanlığından 
ilbaylığa bildirilmiştir . 

ilimizin düzenliği 

Geçen son yirm~ döı t saat içio 
de şehrimiz ve köylerinde biç bir 
zabıta vukuatı olmadığı polis ve 
jwndama kayıtJarıodao anlaşıl 
miıtır. 

Ceyhan tahsil 
ispektörlüğü 

Islabiye Maliye tahsil iapek 
törü Mehmet Savgat, Ceyhan il· 
çesi tabs· ı ispek tör lüğüne atan
mıştır. 

Yeni okulun 
Bir an önce bitirilme-

sini bekliyor~z 
Asfalt yol üzerindt" özel muhasebe 
tarafından bir üstenciye yaptırı) 

makta olan İsmet İnönü okulunun 
yapılması geçen ayın sonunda bi 
tirilip kültür direktörlüğüne tes
lim edilmrsi lazım gelirken bu o 
kuldaki yapı işleri bala bitiri!e 
memiştir. 

Ve öğr"ndiğımize göre de bu 
işler daha bir buçuk. iki ay daha 
sürecektir. 

Kışıa gelip çattığı şu sıralarda 
bu okulun lıitiıilememesi yüzün
den bir .Çok yavrularımız okulsuz 

kala.caklıuıgibi kaytlı olan çocuk
lardan da bir kısm\ Necatı bty 
okulunda ve diğer kısımlarıda öğ 
leden ~onra Cumhuriyet okulun· 
da yarım ders görmektedirler. 

yavrularımızıo bu sıkıntılı du 
rumdan bir an önce kurtarılma
ları buflusunda İlbay Tevfik Hadi 
Baysalıo i1gilililere lazımgeleo 

buyruğu vereceğini ve 'çocuklar1-
mızın ye1>i MektepJerioe yerleş

tirilecr klerine lcoşkumuı yek tur. 

Devam saatleri 

Dayrerde bugünden itibaren 
kış devam saatlerinin değıştiği ya
zılırken öğledeo"sonra 13-17 ye 
kadar yazılacak yerde yanhşlıkla 
13-18 diye yazılmıttır. Bunu dü
zeltiriz. 

Fuhuşle müce dele 
komisyonu 

Fuhuşle mücadele komisyonu, 
dün öğleden sonra toplanmış ve 
komisyona gönderilen kağıtlar 

üzerinde görü§ülerek kararla ver· 
mi§tir. 

Bir dersten ikmale 
kalan lise talebeleri 

Liseler olgunluk imtihanında 
bir dersten ikmale kalmış ;talebe 
oio tekrar imtihandan geçirilerek 
üoiversiteye girebilmelerini te
min edecek o1an emir çıkmı~ ve 
bakaolıktın bütün liselere göade
rilmiştir . Fakat emir henüz kül 
tür direktör lüğüoe gelmemiştir . 
Bu günlerde kültür direktörlüğü· 
ne buna dair bir emir gelme&i 
beklenmektedir . 

Bu hususta İstanbul kühijr di
re klörü Te~fık ile gfüüşen " ak 
şam,, gazetesi muharririne demiş· 
tir ki : 

- Bir dersten ikmale kalan 
talebe arasında muhtelif dersler· 
den muhtelif liRede imtihana gi 
rrn ve dersten takıntısı olanları 

vardır . 
Bu gibilui imtihana almak 

beklenilen neticeleri veremez . 
Bunun içio her şeyden evvd ta
lebenin bu vaz;yetioi tesbit etmek 

icap ediyo• . İmtıbana girmek 
istiyeo talebe şimdiki halde lise 

lere müracaat edeceklerdir . Li
seler taltbeoio vazryetioi lt!sbit 
edecek , so:ua da İmtihan günü 
kararlaştırılacaktır . 

Efesteki hafriyat 

Efesteki Belevl .mozo1e8inde 
uzun müddetteoberi hafriyat ya 
pan pıofesör Jozef Kayl kazı a 
mtıliyesini bifomiş ve alaıanya~a 

döomüşıür. 

Pıöfesör son baf,iyatında bir 
çok değt· r\i aaarıatılca elde etmiş
tir Profesö:üo tctldkat ve hafriyatı 
raporü Türkçe olarak baııl•caktır. 

teklif etmiş.. . 
Hukuk gibi ağır başlı bır 

kultesine, doğrusu yakışınıya 
kacılık! •• .. 

PABİS TİYATRO \'E 
SİN AMALARI 

Bir zamandanberi ParİB 
ve Sinamacılnrı krizden şikli 

H 
A bt 

bas bas bağırıyorlar. atta 
çin bir de İstatistik yapılıxıı~· 
tatistikten anlaşıldıe.na gört; 
halkı bu sene Tiyatro, SioalJl 
ger seyir yerleri için 624 
frank sarfetmi~. llalbuki bıı 
1933 de 88 milyon daha fı1zlı1 

Halkın rağbetini mubafaz 
yalnız muzik hollerle, boks 

imiş. 
• e 

Fransız gazeteleri bu P 

çok yanık bir dile bahsediy~r 
nu Franııız kültürü için bll 
ziyan payıyorlar. 

Filhakika kültür hayaurı 
him bir uzvu olan tiyatro ~ 
bir propaganda silahı oJaD 

010 bilabssa muıikhol ve bo 
insanlık için büvük bir fay 
mıyan §eyler lehine kaY 
acıoaçak şeydır. dl 
Bu, para krizinden ziyade 

bir kriz mahsulü olsa gerek .. ~ıd 
1NGİLİZ KOMüNl~ 

-11edl 
Son günlerde Loodra 8

' P' 
rından birinde, Komiini~t. pr:ôB' 
cılığıoın çevirdigi bir fıhlXI *' 
Hyormuş. oif 

İngiltere gibi olgun -ve ~~Ol 
fikir hürriyeti bakim olan .b• e~ 
Jeket için biç de hayret edıleC 11rl 
şey değil. Nitekim bu fil~rJJe ıı d 

v .. ızrJJe ler sadece, zaten romun 
önce iman etmiş olaolaroı1t· 

1 
Yalnız film bitipd~ adet; 

ğu üzere İngiltere KralioıP1 d' 
çalındığı zaman, biraz ev"~ıofıJ 
Stalini, veya Maraşal Vorot• •1 
kışlavarı seyircilP.r hürmetler jl 
kalkıp, ·şapkaları elleriod~ 1111eı sen kralımızı sakla ! ] cu 

huşu'la dinleyorlarmış • . fııf 
Bundan da anla~ıhyor kı; e 

Bolişevik te olşa, her şeydeO 
İngiliz ve ... Kralcıdır .• 

** 

ORJİNAL BİR KULCf 
. l b" ard' Dünyada ıneao arı ır i 

Jamak için bin türlü babaoe ~ 
derek bin türlü nam aJund• eıJi 
kurddklarıoı işitmiştik -:_ ~(t~ol 
kiloluklar kulübü, bekarlıır ir' 
kadın düşmanları kulübü -veel 
saire gibi •• tr~il 

Fakat bu defa Pragda 
den bir :klüp orijioalhğ• . ,,O 
faydası itibarile hepsinin ii·

1 
dir ·. [Kukuler] kulübü ad•~ ilf 
yan bu teşekküle giroıt'k ~ç 

B. · · zed111
' şart varmış : ırııoı nam ·er. 

if ise bir şişrnarı , şişoııııt 1 
"' 

zaif t<ırafından kuliip aza!~;~,, 
zaote edilmesi , digeri kulu lı; ç' 
şmı söyleyebilmek i.,;io ıslı 
smi bilmek .. tıi' ~ 

Kulüp azalan hufoıdıı Niı'ıs1 
toplanmağa mecburmuş · . bet' 
menin en mi.ihim maddesı ~· 

d" e lontıda her azayı şioı •Y. r' 
işidilmemiş, yapılma011ş lı1~11ç 
yapmağa söyletilmemiş giilil ıııf 
söz veya; hikaye aolatoıağ9 

etmekte imiş .. , ' 
Kulübün ne dncce ra~be ı.ıııl 

ğiinü bilmiyoruz. Ya.ını~ ~e ı• 
bir şey varsa bir çok cıdd• h• ~" 
nalı nizamname ve proğ~8Je jll 
muş kulüplerden daha zıya 
!ara faydası olduğudur: 10,~1 

Bir hafta miitemadıyeo. &e 
çarşıda , yorddıi işiyle , el'•~ , f 
siyle , çocuklariyle einirleıte ııi' 
asık lıir,j adamın bufıaJıı .... e~ 1 

d"'"" ~ bol bol O'ülmek ve aül LI I .ı ' 
b ı:ı kO -J 

vesiyle , vıı:ııta bulması ·~ 
ele geçer bir şey mi ?. P 

uıııııı' • iJI' Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll!lllllllllllllnl'ff t~' 

1 
bu gece nöb1 

Eczane 
,ı,ı 

Hükumet t·ivtt'11~,li' 
1 ,~ 
sti kam et eezi• rı · 

nıııııırnıııııııııııııuıııır 11111m1 ııuıııuıııııııt•ııııııııııı. ~ 
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karşisında ......___,.. __ _ 

lirtcı ••yf•d•n artan -

~~Otaj yapılacak hilbııssa 
lb • boya , tuvalet mılze-
'.• ınoda tfyalau gibi lüki"' 

latan almma11 meoedile
ilt Ahnı-rak ol•n bu tedbir-
lı ıı bile memleket manevi 

•tiade ıimdiden güzel te· 
~1P11111tır . 
arın rolü : 

ı,,, kadını zec•i tedbirlere 
t''lbet mücadelf'sinin ruhu 
ıı:tır . 

-~lravemetio organize edil 
'-ııf esı' l ·· ı ·· ı · · ıarp o u erıoıa ana-

1> ~e L f 'J , , 
'İl~ Karı arıoe verı mıştır . 
"'-ayet kem ite !eri namı altın

Plara ayul•o ltalyan kadın· 
''v"J4 h 1 1 eJ a er evde yalnız tal-

ı kullanılmasına ve yenilme 1 
~'Zaret edecektir . Şimdiden ' 
t,':f• l hilyao malı satın alı· 

1 
Undan gururlın•oız ] cüm· 

'-a e •fiş!er asılmışlar . 
lrşekküller ayni zamanda 
··1 . 1 enın zecri tedbırlerdea .. r~ ıztuap çckdigioi teıbit 
lrlltila olduğu kadar her ai
ıra .. 

Uaavatan mahrumiyet çek· 
ete fedakirhk yopmasını 
~ 'dectktir . 
L
1
•i l.e~birlere kart• muka 

u IQa· ·1 ~ ııı yani ecnebi malları-
il boykotajı org•nize etmek 

111 de kadınlara vcrilmişlir. 
~nın vaziyeti : 

~lindeo bildiriliyor - zecri 

1 
1
"' ID~ıelcıi bakkınd• Al-
btıaüz lcat'i kararını verme· 

1~: Millr.tler cemiyetinin göa· 
11 Mtnorandom'a vereceği 

11 lllıbiyeti de henüz keıdi
lf. lalektedir . 

-•fih Almanyının verece
'eCtvı p hakkında 11lihivıt
llbılardan ıızan bahe;ler 
altını bulunanatını göster

l dir : 
' Alm•nya muhariplere 
"t111ayı ret eder. Bu kararla 
: Almıoyaaıa · barı§severli· 
~ dUoy. bırıflDID muhıf•
•usundı ki eyi niyetlerini 

lbek istiyor . Bu suretle Al · 
~ düoya tfkarı umumiye· 

ltb1ı~teu bitaraflık kararıı,ı 
ı... ~dır ettiği birletik Ame 
""~nmetleriniu ıcmp.ıtiıini 
~ ktır • 
~ Almınya kendisini yal· 

Qlcaa bitaraf değil , aynt 
.•ha ibtilifın tamamiyle 

'-~Cinde addeder . 
tbtilifdan biç bir ıuretle 
01ınadığı için biç bir suret-

a· l•rrır olmayı kabul et 

1
1~aenaleyh ; kışın rşiğinde 

,
1 
it artırmamak için hal ya 

._'" ticari mübadelesini hiç 
. ''lle aultmaAı kabul ede-
1 

1
' Şuruını iıaret etmek fa-
r i ltalyaya t•pıl•n ihracat 

lb'leri arasıodı bazılara mü
•kdarda artmıştır . Rumi 

•tiklere göre ihracatı · son 
• t 

~ zarfu da 2,900,000 den 
,·400 e yükselmiıtir. 
,~ isıati~tilder Almaoyanıo 
~-~~n yaphğı ithalatta olduk· 

t 1111 bir ekıilme olduğunu 
"'elctedir . -----------
Uaturyada kralhk 

isteyenler 
V· 
ı~. d , ~· a imkaratorluk Ie-
lJluyük bir miting yapılmış 
b lllumi hıı ptenberi Viya 

t~ u kadar büyük bir mi 
b rlilmemişti . Mıtinğde bir 
ı'lihler söz almışlar ve 
~~Para tor §at lio biiyük oğ 
lld- '-Qa Ottooun bt>:men Vi-
l gelıntıioi ve tahta otur 
1 İ.ıtemişlerdir. Mitif\g ha· 
~o . l" •'Çmtmıı ır. 

Faşist aleyhtarhfiı mı? 
PAMUK ve fozX---------

Lyon - Bir söylev veren 
Herriot şunları söylemiştir; 

"Ul;uo zamandanberi f,anıız
Sovyet yakınlıımasıoı iıtiyeoler
den biriyim. 

Ben, Sovyet ulusunua ve onu 
idare edenlerin bir dostuyum. 

1924 de iktidar mevkiioe geç· 
tiğim zamın ilk işlerimden biri, 
Fransa ile Soyet Rusya arasında· 
ki diplomatik münasebetleri ye· 
niden 11ğlamak oldu. 

1932 yılında 1924 de beşls· 
mış oldugum esere devam ede· 
rek, şimdiki Rus - Fransız mü 
nasebetlerini tesbit eden andla§
mayı hazırladım ve bu andlaşma
dan sonra Lir ademi teca' üz pak· 
tı imzalandı. 

~~~~~~~~--=~-

Kilo f'iyatı 
CİNSİ 

KUo 
En az En çoı 

K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 

Kapamalı paoıult 
PiyaBa parlatı ., 38 
Piyasa temizi ,, 3.5 
iane 1 36 41 
iane il 32,75 
Eksprt"8 
Klevlaot 41 1 

YAPAGI 
Beyaz ı ---,.----------• 
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Ekspres 1 
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HUBUBAT 
Bultday Kıbrıs 

6 ~~-:-~~~'---~~-• 

Yerli ı 
·-~~"-~,,,_~~~------ı--~~~·----~~~~-~ 

B 
~ 

iz, bütün ulusların toplan- Arpa 
Men tane 

masanı istiyoruz. Bazı kimaeler, FHolya 
ve bazı metodlar hakkında bir 1 Yulaf 
takım kayıtlar ileri silıillebi~nir ı~~~~errlic~e~~--~~·ı-----ı~--~~-~---~--· 

se de, biz, ulusların suçlu teJak Kut yemi 
Ketf'n tohumu 

ki edilmemek gerektiğı fikaiude. 1 1-":'"M':!'""e-r-=ci_m_t-=-k-----ı-----ı------ı 
yiz. Sisam 15 ---·.------·~---------• 

Hürriyeti tahdit etmek isti -~U__.N ____ ..._ _______ _. 

yeolerin, Cumu,iyetin kudretini .... Salih 900 
ilet olarak kullanmalarına hiç bir : .t: .c ... ,, - 8SO --ıı 
zaman razı olamam. .o • -Düz kırma ,. 

~~ s· . 
MahkQmlar ve ekmek 

paraları 

.a ımıt " o c ----~:..:....-------= "i1 ._,. '-'omburiyet 950 
~ > - .. l-:900~-----1-----------· 
N ::ı 1-=--....--------
r... u- Düz krıma ., 

-Atfı ,, 

A rl Sinemada 
Bu akşam 

Yeni program 

"8itmemiş senfoninin,, ilahi artisti 

Martha Eggertin - temsili -

Martha Eggert 

Bu filiminde sanatın ea yükeek mertebesine kadar yükselmiştir. 

ayrıca : 

Pata .Jaraal 
6077 

Cezaevleri ve mahkeme bina
ları inşası karşılığı olarak mab 
kumlara ödettirilecek yiyecek be
delleri hakkında dün Tüze bakan· 
hğınrlan genel savamanlığa bir 
bildirim gelmiıtir. 

Liverpul Telgrafları 
7 I 11 / 1935 

Kambiyo ve Para .-- Foto Coşkaa , 
iŞ Bankasından alınmıştır. 

Santim Penı 

Hazır 6 41 -Liret 9179 \ Gerek Amatör işlerini ve gerekse atelye işlerini 
ve her türlü Ağrandisman ve diğer bütün fotoğraf işle

rini yapmağa başlıyan Coşkun Güven, hPr gün sa
bahtan akşama kadar açlk bulunan ate)yr.sinde saat 14 

Duna göre borçlarından ötürü 
tahsili emval kanununa göre hep
sen tazyikların• karar verilen 
mabkômlara cezaevleri direktör· 
(erince ekmek verilmesi icap et
mektedir. 

Bu büküm; para cezasından çev· 
rilme mahkômiyetlere müohuir
dir. Ve yalnız pıra cFzasıoa mu· 
kabil lıapsen tuyi~ edilenlere 
tatbık edilecektir. 

1 
Herhangi bir mıhkfım; ekme

~ini kendi tedark etmek isterse 1 

cezaevi direktörlüğünce bu gibilere 
ekmek vedlmiyecektir. l 

Alacahüyükteki kazı 

Alacabllyükteki kazıya dnam 
edilmektedir. Buluaduğunu yazı
lan Eti kırıl ve kıraliçeleıi
ne aid olın iki mezardan bışka 
aynı ay leye aid ,bir kaç mc zar 
dalı• bulunmuıtur . Bu kazı ıo
nucnnda bulunan eaerler ıimdiye 
kadar bulunan eserlerden çok da · 
ha önt.ı>lidir . Alacahüyükteki 
kazıda çıkan tarihi eserler san· 
dıklau içinde Ankaraya gönderil
n•iştir . Bundan bı1şkn İstanbul 
Almanya uarı atikı enstitüsü üye
sinden Kurt Bitti) tarafından 

yapılmakta olan Boğazköy kaz MI 

uilıayete ermiştir . B uyıl bu ka 
zıda çıkarılan eserler A"kara ar
keo!oji •müzesine getirilmiştir . 
Alacabüyükteki kazı daha bir za
man sürecektir . 

Portakal rökoltemiz iyi 

Tüı kof ıse gelen maltı matı gö
re portakal müstahsili olan bış · 

lıca memleketlerin bu yıl mab · 
sulleri pek iyi durumda değildir. 

Rökolte noksaklığı uuıumiye-tle 
göu çarpmaktadır . Buna muka· 
bil bizim bu yılki portakal ıökol
temizin iyi olacağı anlaşılmak 
tadır . Alakadarlar bu durum 
karşısında bu yıl portıkallarımı· 
zın rağbette olacağı ve Sovyet· 
le b daha fazla alımda bulunaca 
gı ü ·nidindcdiı ler . 

r-· , 
1 

1 inci K. V11deli 6 12 
2 inci K. Vadeli 6 09 
Hint hazır 5 61 
Nevıork 11 03 

Gayri menkul malların 
açık arttırma ilinı 

Adann 1 inci icra memurluğun
dan: 

Dosya No. 224 

Sültjyman çavuş oğlu Alinin Mah 
mut oğlu Şabanda alacağından do
layı haciz ediien . 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayı i mtnkulün na olduğu: 

Ş. Mullasait Sait tarlosı, Garben 
sahibi senet tarlası Şi kez ı, Cenu • 

1

. 
ben Hasan bini Ahmetle mahdut 
ttlpucn 6 şimdi 5 dönüm çıkan ter-

1 
la ve gurben Gııni bini Yusuf Şa. 
Hatice, Ş~. Fatma binti Süleyman, 
cenuuen ilacı beyle mahJut 5 dö
nüm bahçe yerıle escarı ve içerisin
<le bir incir ve 8 üzüm ağaçları bu
lunduğu . 

Gayri menkulün bulunduğu mev· 
ki, mahallesi , sokağı, numartısı . 

Mera beyli mevkiinde ve tapu
nun K. evvel 325 tarih ve 42 ou
marı:ısında ve Akkapu mtvkiinde 
tapunun K. sani 317 tarih ve 51-52 
numaraı:ıında kayitlidir. 

Takdir olunan kıymet : 
Tarlıının dönümü 25 lira ve 

bahçenin dönümü 75 lira 
Artırmanın yapılacağı yer gün 

Bnnt : 

23- 1 1- 935 Cumartesi 10-12 

1 - işbu gayri menkulün artır
ma şıutnamesi 8-11-935 tari 
hindcın itibaren numara ile Adana 
1 inci icra dairesinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. İlAnda yazılı olanlar
dan Cozlıı malumat almak istiytn 
l,.r, işbu şartnameye ve 224 dosya 
numarasile memuriyetimize müra
caat etmelidir . 

2- Artırmıya iştirAk için yu
karıda yazılı kıymttin % 7,5 nia
betinde P*'Y akçasile ve ya milli 
bir bankanın teminat mektubu tev
Ji odilecekt:r . ( 124 ) l Kacahcılar vata~ ha

1

inidir ı. 
3 - ipotek sahihi alacaklılarla 

diğer alakad•rların ve irtifak hak-

Rayşmark: 1 97 
Frank" Fransız,, 1 
Sterlin .. loı?iliz" 617 
Dolar "Amerikan,. 79 45 
Frank .. lni ·re,. 

Pamuk iş limitet Çlf Çir f abrikaSI dl
rektörlülün:ıen : 

Sayım müşterilerimize : 

Fabrikamızda çektirdiğiniz pa
mukların koçan arkasında yazılı 

olan birinci madde muhteviyatı 

mucibince , bir halta zarfında 

kaldırılmaill lfizımdır . Şimdiye 

kadar Cabrıkamızdon kaldırılınamıı 
olan pamukların sahipleri veya 
alıcıları tarafından kısa bir za-
manda kal<lırılması, aksi taktirde 
havanın tesirinden vesair hadise
lerden meydana gelecek zararlar
dan bugüno kadar olJuğu gibi 
bu güuden sonru da sahiplerine 
veya alıcılarına ait olup fabrika 
mızın bu hususta hiç bir mesuli
yet kabul ~tmiyeceğini ehemmi
yetle bildirir. 

6083 1-6 

kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilAn tarihinden itıbaren 10 gün 
içinde evrakı müsb!telorile birlıkte 
memuriyetimize b.ldirmeleri icap 
edtjr. Aksi halde hoklerı tapu ii-

den 19 kadar bizzat çahşmaktadtr. 

Amatörlere mümkün olan bütün 
kolaylıklar gösterilir. 

Bu akşam 

Alsaray slaemasıad 
Heyeca , aşk, zevk filimlerinden 

en güze-ini takdim ediyor. 

Çıplak kadın 
.Mümessilleri 

Filorel 
Raymond rolon 
Konstans Romi 

Gibi tanınmıı büyilk artistlerin yarattığı ıabeser iki !aatınızı 
otıe içinde geçirecektir . 

ilaveten 
Paramont Jurnal 

6085 

1 

cilile sabit olmadıkça satış bede -
linin paylaşmasından hariç kalır
lar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma Şclftn·.ıme-

ıini ok umuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunları te-namen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

r- Tıp fakültesi; dahiliye seririyat ~ski~ 
muavini Adana Memleket hastahanesi 

dahiliye mütahassısı 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıld ktan sorıra 
en çok artırana ihale edilir. 

MaJJe (133) 

Doktor 
. 

Osman lsmail Bozkurt 

Bilumum dahili hastahklar1nı teşhis 
ve tedavi aylar. 

lşbankası arkasında Müslim apartmanı 

Emvali Gayrimenkulenin Yuka
rıı.la gösterilen 23- 1 1 - 935 ta
rihiude AJana 1 inci icra memur
luğu odasında işbu ilAn ve göa· 
terilen artırma şartnamesi daiı esin· I 
de satılacağı il4o olunur. 6084 1

-------------------------
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Gayri menkul malların acık • artırma ildnı 
Ceyhan icra memurluğundan: Osmanlı bankasına borçlu Ahmet sğa Z. Abdullah ağa Dosya No:932/17 

Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri meokulün ne olduğu: 

No. Tarih Cioei Nahiye Kariye 
150 T. evvel 329 Tarla Misis Cevherli 

151 
" 

)) 

152 • " 
645 Şubat 327 • 

646 
" .. 

82 Temmuz 329 Tarlanın tamamı 

83 .. Ta rlaoın üçte 2 hiHesi 

84 
" 

85 
" 

86 )) 

87 • 

68 Mayıs 316 

69 )) 

510 Şubat 317 

511 

528 

529 

531 

86 

87 

88 

19 

77 

• 

.. 
" 

T. S9nİ 323 

" 
" 

Şubat 313 

" 
)) 

• 
Tarlanın nısfı 

" 

" 

Tarla 

)) 

• 

• 

J) 

" 

.. 
• 

" 
Tarlanın nısfı 

• 

" 

• • 

" • 

• Güveoğlu 

• " 

• Cevherli 

)) • 

" 
)) 

" 
)) 

" " 

• " 

» 

)) 

" 

)) • 

" 
)) 

• Nacarlı 

" " 

" " 

• • 

" 
)) 

• " 
)) Cevherli bucağı 

• " 

" 

Dö. 
75 

133 

50 

45 

20 

50 

63 

6 

65 

Hududu 
Şerken ve şim. gözü eld ve 

Cebbar oğlan Gar. ve cenuben Zül· 
fikar ve terzi oğlu ilo mahdut. 

Şar. tarikidm Gar.Kuş Ali Şim. 
Kara çocuk cen. gözü eld ile mah · 
dut . 

Şar. tarik cen.saraf Hasan gar. 
ve şim. lbrahim ağa ile mahdut. 

Şar deli Ahmet şim. kurt Yu
suf garben hali cen. kili tariki ile 
mahdut. 

Şar. IJbeyit oğlu gar. Emine 
tarlası şim berber Fakı tarlası 

cen. hali ile. 
Şar. tarikidm gar. kara çokuk 

tarlası Şim . Misis cen. kara çckuk 
tarlasile . 

Şar. Kara çokuk gar larikidm 
şimal. nehri ceyban cen. Cevherli 
tariki. 

Şar. Cevherli tariki gar. nehri 
ceyhan şim. şif cenuben tarikidm. 

Şarkan garb~n hali şimalen ta
rikidm . 

80 Şar. garben ceo. hali şim. tari-
kidm. 

80 Şar. şimalen cen. hali gar. Molla 
Osman tarlası . 

200 Şark. Kürt Yusuf ger. tarik 
şlm. Arik zade cun.Bay Yuvan oğlu 

200 Şar. Mustafa ve Abdullah ağalar 
garb müşterinin oğlu h.fkeresi 
şim. sahibi seoet cenulıeo tarik. 

30 Şarkan garben tarik Şim. can. 
hali . 

50 Şar. Mehmet oğlu Mehmet gar. 
şim. Mehmet Sabri oğlu cen. Kürt 
Osman ve Veli Hacı 

5 Şer. teskiolik, gar Çurtluk taş 

şim, bunar cen. dere . 
20 Şar. tarik gar. Kica Ahmet, şim. 

tarik cenuben hali. 
120 Şor. tarikiAm, gar. Ali şim. Meh-

met Hayra oğlu cen. tarikilıas Va
hap oğlu Bayramlı ve hali. 

40 Vahap oğlu Bııyramlı Veli 

80 Vehap oğlu ve hacı dere. 

1 Vehap Oğlu ve torik ve dere. 

750 

20 

6 

Ş•r. kariye gar. tarik ile Nehri
ceyhen şim. n•hric•yhan cen. eski 
Ceyhan nehri . 

Şar. gar. şim. hali cen. Vehap 
oğlu . 

Şor. Sonılıklı tı rlns , gur. llocı 
M ·hmPt şim. tırıki§rıı cen llü -
seyin. 

79 il lk i bop hanu • Arşın 48'.)() Şar. lbrohirn gıır. Kum ~h·hm t 
Şim. Seyhun cı n. sırt . 

81/20 

82/21 

83/22 

85 

194 

195 

196 

197 

74 

75 

76 

)) 

" 

)) 

• 
• 
)) 

" 

• 

)) 

• 

" 

Tarlanın temaaıı 
" 

)) 

" 
,.. 

Tarlanın 16 hissesi J) 

K. sani 325 Tarla 

" .. 
)) 

" 
)) )) 

T. seni 323 )) 

T ııani 325 Tarla 

» ll 

" 

" 

• 

• 
Cevherli 

1) 

" 

)) 

• 
Misis Cevherli 

" • 

Dö. 45 

" 200 

)) 3 

)) 60 

100 

Şar f,.vukçı1rı;n oğlu gnr. s1 
hilıi s~oeı, Şinı. Kara Mehoıet ce· 
nuben Vohep oğlu . 

Şar şimolen gar. cenub ·n n•hri. 
coyhan . 

Şar. tarikidm gar. şim. cen. so
hibisenet ile. 

Ömer ve Hacı ve dere. 

Şaban oğlu ve tarik d1:re ve hali . 

100 Tarik ve n~hri cari ve Kam Ali 
ve Kutla. 

60 Kara Ali ve Molla Osman ve 
Hacı ağa 

40 Dere ve Mollu O<man ve Hakkı 
ağa ve Velıop ağa. 

190 Şark. Müştorinin oğlu Ahmet 

90 

50 

tarlası gar Halil Ef. vereseleri 
şim. Terzi oğlu Ohanes c~o. berber 
Mikd•I z ·vcesi Anuk. 
Ş ır. Mehmetçi oğlu şim. terzi 

oğlu gar. sahıbi senet cen. li•lil 
ef. vereseleri . 

Şar. berber Mıkı1il zevcesi Aouk 
şim. sırt ve kirlik gar. Hul •I cen. 
tarikidm. 

Takdir olunan kıymet : Tarlanın beher dönümü TL. - 8 - Sokiz T. lirası ile iki çi!lik damının da TL. 
2000,- iki bin lira . Artırmaoın yapılacağı yer gün saat: 9-12-935 pzartPsi saat 11-12 Ceyhan icra 
dairesinde . 

1 - işbu gayri meokulüo artırma şartoemesi 9 - 11-935 tarihinden itibaren 932/ 17 numara ile Cey
han icra dairesini:ı muayyen numarasında herkesin görebilmesi içio scıktır. llAoda yazılı olanlardan fazla 
malilmat almak istiyenler.işbu şartnameyıı ve 932/17 dosya numarasile memuriyetimiza müracaat etmelidir 

2 - Artırmıya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin •;, 7,5 nisbetinde pey akçasile ve ya milli bir ban
kanın teminat mektubu tevdi edilecektir. ( 124) 

3 - lr otek sahibi alacaklılarla diğer aldkadarların ve irtifak haklı:ı sabiplerinio gayri menkul üzerin
dı} i baklorını hueusilo faiz ve masura dair olan iddialarıoı işbu ildn tarihinılen itibaren 20 gün içinde 

·- ' 

' • 

Vilayet daimi ecnüme
ninden: 

Karoisulının il uı·İ liyn köyün 'c 
ll•ısusi !olar nin mıılı bul:ırııın ' e 
bolı r dö ·ı ii ı.Ü yı•tli li ra mı.lıa n

m •n kıy ·nPfli ( 30) ılöniim t :ı•lıı 

( 46) parç . ı olııra1. nyrı, ayrı ıııiil-1 
kiyı,li peş ' n para ve açık aıtııma 

surFtiyle sstlığa çıkarılıo•ştır . is
tekli olanların yüz•le yeıli buçuk 
pry akçelerile 19 - 11 - 935 Salı 

güoü saat 10 da daimi encümene 
müracaatları . 

29-1-5-9 6054 

.·DARA• 
BiRiKTiREN 
RA~AT [;D~Q 

5370 147 

I 
• 

evrakı müsbetelerile birlikto memoriyetimize bildirmeleri İcab eder . Aksi hulde hakları tapu siciliyle sabil 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasımlan hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak ede,nlor artırna şartnamesini okurnuş .ve lüzumlü m1Jıırııol1 

almış ve buoları tamamen kabul otmis od ve itibar olunurlar . 

5 - Tayın edılen zamanda gayrı menkul üç ılefo hırokılılıktoo sonra en çok artırana ihale edılir '. 
Ancak artırmıı !:-edeli muhammen kıymetin yüzd·ı 75 şini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rücha01 

olan diğer olacııklılar bulunup tn bedel bulonıarın o gıı1ri menkul ile temin edılmiş elacnklarının m0c.ın°'4 
undan fazlaya çıkaınz~ıı en çok artıranın tn ıı hlıüdü baki kalnak üzere artırma 15gün dalın temd 't ve 15cı.3 2 

12-935 günü aynı zaı;tta yJpJlacak ıırtı,m1da b~ l •li s11t s istiy .. nin alncağını rüchani olan diğer ıılaoaklılarıO 
o gayri menlıul ile ıemin edilmiş alacakları mrcmuur d•rı fazlaya çıkmak 2280 N. lu kaouoıı göre muıııııel~ 
olnour şertile en çok artırııı a ihııle edılir . Böyle bir 1 ede! elıle edilmezse ilıııle yapılamaz ve satış talebı 
ve muhammen kıymetin yüzde 75 şioi bulmak . / 

6 - Gııyri menkul kendisine ihale olunon kimse derhııl veya verilen mühlet içinıle parayı vermezse 
ihale karorı f~d!ıoluoarak kendisinden kend is'ntlen evvel en yüksek tok lift~ bulunan kimse ıırzetmiş olılU~O 
bedelle almağa rozı olursa ona, razı olAmaz, vı ya hulunomazso hemen 15 gün müJılelle ar1ırmey1 çıkorıl p 
on çok artırana ihale ed lir. İki ih ılo arns'n laki fırk ve geçen günler için yüzde bnşte hcsıp 01°' 
r.acok faiz ve diğı r zıırorlor uyrıca hükme hacet kalmaksızı~ me nıurly ,,ti m i zce alıcıtlon tahsil olunur' 
Modde ( 133) 

Yukarıda gosterilen 9 - 12 - 935 tarihinde Ceyhan icra memurlnğu odasında işbu ildn ve gösl0 ' 

terilen artırma şartnamesi dairesindo satılııcağı ildn olunur . 6082 ./ 

----------------------------------------------------------------"' Umumi nrşriyat ~ 

--~. 111. Bakşı_· =./ 
Adana Türk~sözü m•ı bııaS1 


