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~ ıcnnuş 

Uç~k kurumu ko~Qresi 2E 

uı 
~sal göklerimizde uçak egemenliğımızı 

l·· 
sağlamak için yapdan işler 

lıı~tk kuşu kurumuna 
1~ hiiyük bir istekle 

gençleri
giriyorlar 

~ .\ıık 
\'' kıı~' : 24 ( A.A ) - Türk 
~ a..t 1~u altıncı kurultayı bu 
haıha~ de kamutay kurağın 

~!illi h' arı ismet lnönüoün çok 
:"t ır .. 1 L ·•ltayd •oy evt ile açılmışt ı r . 
"~klar ~ bakanlar heyeti , ba
~ ~ll'ıaaı~lerj gelenleri ve ha· 
·"" ,, genelJ mtrkez ku 

başkanı Saffet Arıkan başkan se· 
çilmişleıdir . Abdülhalik Renda 
başkan yerinco: g,. çifmiş ve yapılan 
önerge üzerine sekrt terliklere İ7 
mir 11ylavı bayan Nevzat ister, El · 
aziz delegesi Sürur Gürevin yedek 
sekreterlık1cre de idman cemiyet 
leri genel sekreteri Hüınü Naili, 
lstaobul basım kurumundoın Zeld "'dttereırnerlc,z yöretim üyeleri 

il..: a.,ha~ hazır bulunmuılar . 
L"•t ta •n söylevinde büyük 
.,.. taf, d S Cılıia b 11 . •n son günlerde 
~- ~ttQıi TerıJen büyük önemi 
ıg, ~k~,i t 6rkiyenin bir bava 

~llliıt· ''§•ıında bulunduğunu 
.- 1 ır. 

c\ \ '"et 111 ~ ''-111111 
6rıü Türkiyenin hava 

) ~il l't h~e büyük bava duru· \t koya~-~iik hava tehlikesine 
~~h§ıl 1 

lbelc için bu uğurda 
~· )llrd~•sı laıımgeldiğini ve 

\'-.rgeı ~şiara dUşea ödevleri 
t \ 6ı.d,,''1 •nlatmışhr . ismet 
I>' l ~f~ •onra Türk bava ku 
~ ~~ •nı F 
'' ~ 'laı"b uat Bulca havacılı-

ı~ 1 ç,8 •• 
-ıı._~d,, . ını yaparak otuı 
~ ~" :;Ç•rdiği evrimi ve şim 

rf \>\~le~ ~Yadı bu silaha veril 
'lttıe 'ieri ve bu yolda 

\, '-~tt'I llıek içi o o1uslarıa na 
\j "'4.~,1111 ve ne gibi sonuc 
~. •rını rakamlarla izah 

i1t d,11 
~~eı:~hta güodemenin di· 

"-~ t ., t11ıe o ·ı . · B 
"'~ ~tt I .eçı mııtir . •§ 

b 4~~ l,,,
111
lt ııaniibüa öuergtıi 

l•t"I "lh•liıc aya lıamutay bışka· 
Renda ile gurup 

Cemal seçilmişlerdir, Genel mer 
kez kurulu raporunu olcuduktan 
sonra kurumun hesaplarını ve tü 
zükte yapılacak değişildeıi ve ku · 
rultayın dilckl · ı ini közden geçir 
mek üıere iki komisyon teşkil 

edilmiş ve yarın saat 14 te bava 
kurumu kuranğında toplanmak 
üzeıe toplıntaya son verilmiştir. 

Ankara : 24 ( A.A ) - Bugün 
toplanan Türk hava kurumunun 
altıncı kurultayında okunan ra· 
porda Türk b.va kurumunun bir 
yandan bugün altıncı kurultayma 
verilmiı bir çalışına ile eriştiği bir 
yandan da onuncu yılını bitirmek 
ergisiııe ~kavuştuğu için sonsuz 
bir kıvanç içinde bulunduğu ve 
bu güo Türk vatanuun uçm•k ve 
uçak meselesi üzerinde bir tek 
yürek gibi çarpmakta bir tek na
bız gibi vurmakta ve on yıl için· 
de topraklııuımızdan grçea öko
nomi · . ıcrin biç birinin kuru· 

mu kayguya düşülecek kadar sars
mamış ve Türk bava kurumunun 
böyle her zaman diri ve ayakta 
kalmasını öz veren ulusumuzun 

- Gerisi ikinci firlil\le -
.ı 

~ti~elÜer ataş püskürüyor ' ............__ _________________________________ _ 

\::bir koloni değil, Fransanın 
Clsı altında bir devletmiş ! .. 

Q~() 
l ili p t .k . . d s . 
011 o rı ının urumu urıye ve 
\1~tılıları fena halde sinirlendirdi 
~lfll • 22 ( A 

'L il b, ""A ) -Maroni 
"

11 fa d il1 'ldıt Y a11beri Fı nıısız · 
~~' dab 

1 
Ctphe son bir 

~.ti\ bi •L ıiyade nazarı dik-
"llt& r qal 
t'~ rı Qı aloıışhr . Pat · 
,,dSllriyttrepolitlcıi yanma 
) •e e Ve l"'b F., tıj 'llıtı it u oao rao 
ı11 ~t b,1~ 1 •l~ırılarak bu-
~-.,k•Q\~ıi .. hır devlet mau 
tt11~ Üte,, 'tıtl hşebbüsatta 
trq C•itıi . end•ıine salabi 

tıa b late . 
• 6yı, b· lb~f ve metre 
.._ ~l lr loıza da al· 

~ ~ tctek 
'''• bi, bo Suriye ve gerek 
~ 1tl ınb, 'b 
~ t 'ib 'r fen gı i patla 
llıt~ 'Yet p: ~•ide sinir len 
t•t,l~t'cb ... tıık bu işi in 

e '"''Y t' t,11 tre h· ' ıode kıla· 
'lt1~ d,rdi ılvaııta bir de 
~ .. 1 d,h 

'

ilde. ' C\'y 1 
~ ıl~ 1 e monopol 

~ '"1 ° il tak 1•tıl atıop 1 . seıini yük-
~' L,Qld,,~0 işinin memle 
b· il t tSUnu F 
lt . dc\'l • ransanıo 
t~•ır~~t .. ~t Bıf•tiyl~ ya 
~ ~~· " lrıb· 
t()t 111,i ·ı . ısar hakkı 
1 •tt ı er1 > () v . •Ur,rek Pa. 

'tdır,_. e ltir •ılar le l· 
ııtı . Fakat bu 

1 protesto ve itiraılar fayda et· 
medi ve Fransızlar Monspolu 
kabul ederek bunu bir F raosız 
şirketine \'erdiler . 

Şimdi patrikia ikinci defa 
ve çok mühim bir mesele üze
rinde Fransızlara kafa tutmaaı 
çok manidar görülmektedir. Çiin 

kü şimdiye kadar Suriye ve Lüb· 
nanda Fransızlara en sadık mil
letin Maroniler ve Marorıi pat· 
riki olduğu bıliniyordu . Bu bal 
gösteriyor ki. Fransı~laran ida,e
sioden Mü!lümanlar değil, Maro· 
oiler bile şikayete başladılar . 

Diğer t.ııraftao fırsatı gani· 
met bilen vataniler patriki bütün 
lıart>kaıında ltyid V» tasvip etme
ğe başladılar . V atanil~rden he· 
men lıt'f hafta bir heyet Lübnan 
da patrikin merkt>zi olan '·Ye
kirki,, ye giderek lceodisile gö 
rüşmektedir ler . llü 1ası~ patrikin 
vaziyeti çok nazarı dikk. ti calip 
bir hale gı-lmiştir . 

- Geçenlerd~ mensucat fab 
rikaları iplikliere konulan ağır 
gümrük resminden dolayı Suıi· 
yeden Filisıine hicret ederek 

·- Geriıl ikinci firllkde -

Ve endüstri odaları kon
i gresi devam ediyor. 

ADANA : GUNLUK GAZETE ON tKlNCl YIL - SA Yl 3232 

Habeş - İtalya 
ÖZTÜRKÇE ,, 

Her gün beş söz 
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Kamutayda bütçe 
konuşmaları 

1 - Emri viki - Olut 
Örnek : Almanya silnhlaomak· 
la, A vrupnyı yeni bir olut kar· 
şısmda lııraktı . 

2 - Tayin etmek - 1. Belit
me1', 2. Atamak 
Tayin - 1. Belit ; 2. Ata· 
ma 

Ornı'kler : 1- Türkçe yazılar· 
da, yeni kelimelerin kullanış 
verini iyi belitmek lazımdır . 
2 - ... Koosolosluguoa Bay 
,.... atanmıştır • 
Gazetelerde yeni atamalar liıte· 
si bugiin çı kıı . 

3 - istihsal ~tmek - Üret
mek 
Müstahsil - Üretmen 
Mahsul (Gtnel olarak) -Ü
rüt, Ürün 

4 -İstihlak etmek - Yoğ'alt · 
mak 
Müstehlik - Yoğaltman 

5 - Arz ve talep - Sonum ve 
istem 
Örnekler : Güdümlü ekonomi 
sunum ve istem kanunlarını 
alıüst etti . 
Bu yıl dokuma piyasasıodı1 !ltı · 

num nz , istem çoktur • 
Türkiyede yoğaltmaolarla üret· 
menler arasında asığ (Menfaat) 
kavgası yoktur . 
Buhran ;yüzünden Avrupada 
yalnız ~ maddiğ sıkıntı artını§ 

dı>ğildir; yüksek fikir ve sanat 
ürütlerioin de gittikçe azaldığı· 
oı görüyoruz . 
Bu yıl endiistri iirüolerimiz iç 
pazarda tarım (Ziraat) ürünleri· 
ıniz dış piya alarda çok istek 
(ra~bet) görmüştür . 

Ankara şarbaylık 
kurulu 

Adapazarı : 24 (AA) - Şar· 
hıylı-k kurulu sunomal toplanarak 
gençliğe ıpor yeri olarak ayrılaD, 
ıonr1dao Cumuıiyet 1\laoı yapı 
lan şarhaylık arasından oo bin 
metre )erin 2500 liraya kültür ba
kanlığmca yapılacak orta okul 
kurayı için satılmasını ve alına· 

cak paranın da C. H. partisi ilce 
yönetim kurulunun istediği oku 
ma kurayıoa yardım olmak üzere 
parliye verilmesini kararlaştırmı.,. 
hr . 

Refik Şevket, Finans kurumunda işlerin 
yavaş yürüdüğünü a n lattı .. 

~~--------·.-------~~ 

Finans bakanı da, Finans işyar/arı
nın yüksek becerikliliğini Söyledi. 

Ankara: 23 (A.A) - Bugün 
Hasan Sakanın haşkırnlığında ya· 
pılan Kamu•ay toplanlı~ında Baş 
bakalıktan gelen memurin kanu· 
nuna ek kanun liiyıhasının muh· 
telit encümen tı.rafından tetkiki 
tasvip edılmiş ve açık bulunan 
riyaset divanı katipliğine Çanak
kale saylivı Ziya Gevher seçil· 
miştir. 

Bıızı bakanlıkların 193•1 yılı 
bütçelerinin bazı fasıl v~ madde 
leri arasında 83,290 liralık mü 
nakale yapılmuı ve posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğünün 
934 yıla büıç. sindeki açığın kapa· 
tatması için 2000 liralık istikraz 
akdi ve kefalette .bulunmak hu
susunda bayındırlık ve finans ba 
kanlarına mezuniyet VP.reo ka
nun layihalarıyle buhran, kazanç 
ve istihlak ve istihlak vergisi ka 
nunlarımn bazı maddelerhıi de 
ğiştireo kanun Jiyihaların kabu
lünden sonra bütçenin masraf kıs
mının müzakeresine geçilmiştir. 

Maliye bütçesinin görüşülme· 
ye başlanılması müuasf'hetıyle 

söz alan Hefik ~evket İnce, ha
kanlık teşlnlatına temas ~drrek 
bu teşkilatın ağır işlediğini ve 
bunun da alakadar memurların 

kendilerine verilmiş olan işleıin 

mtsuliy~tioi kc-odi üzerine alarak 
sureti kaı'iyede belletmek irade
sini haiz olmaları ve beı küçük 
güçlük karşında dosyaları hukuk 
müsaviliğiue t t nli f"lmek suıetiyle 
işın !Çiodeo çıkmak ı'-t ~ melerin 

den ileri g . lıJ ğiııi soyl t miş ve 
vergi kanunlarının bir &.ıs m f ı naus 

hakanlığı mfmurları ııca )' iH ı l ı ş 
aolaşılarak yanlış tatbık e.i ı lrn • sı 

yüzünderı meydana gt:leo güçllik· 
leri anlatmıştır. 

lluolara karşılık veren finaos 
bakanı Fuat Agralı, finans müdür 
ve memurlarının kendilerine ge 
len işler üzerinde hassas davran
malan vazifeleri icabı olduğunu 
ve kanunların tatlikinde bıJ bas 

- Gerisi iiçiincıi flrtikde -

Tecim ve endüstri kongresi 
Odaların tecimenler üzerindeki koruma 

ve kontrol etme haklan arhnlacak --... ~--. 
Kongrenin çeşitli encümenlerinde 

bir çok kurallar onandı. 
Ankara : 23 (A.A) - tecim 

ve endüstri dördüncü genel ku· 
rultaymm muhtelif encümenleri 
bugiJn de çalışmalarına devam et
miştir . 

Tecim borsalara komisyonu 
bugünkü toplantısında aksiyon 
artırma şeklinde satış meselesi
ni görüşmüş ve mallarımızın stao
dardize edilmesi gcntl mağazalar 
kurulması varidat muamelesinio 
piyasalarda yerleştirilmui gibi 

şartların tahakkukundan sonra bu 
usulün konmasından fayda olaca· 
ğıoı kabul etmiş bu şartların ta· 
hakkuku için yapılmakta olan te· 
~ebbüslerin neticelerine f göre bu 
mevzuııo tekrar tetkikine imkan 
vermek _için şimdiden gelecek 
kurultay ruznamesine konmasını 
tekilfe karar vermiştir . 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 

Deniz ürünleri komisyon ha 
lık eodüıtri süngercilik ve tallı 
su balıkçılığımızın inkişafı çare 
Ierini araştırıcı müzakerelerde bu· 
!unmuş kur u tay genel heyetine 
verilecek rapom habul etmiş -
tir . 

Dilekler komisyonu bugün 
öğleden sonnkı içtimalarında 
odalardan gelen muhtelif dilek-

Uymazhğı bir savaş 
çıkaracak mı? 

Londra : 24 (A.A) - İtalyan· 
Habeş uymazlığıodan bahseden 
" Niyüz luonikl,, ve ''Deyli Ha· 
rald,, gazeteleri bir savaş çıkar· 
mnk teblikesioi gösteren bu uy· 
mazlık ile uluslar sosyt>tesi kuru· 
)unun uğraşması lazım geldiğini 

yazıyorlar . Tim"s gazet t> Sİ b e ş 
yazısında diyor ki : 

halyan gazeteleri İngiltereo 
Hab .. ş i stana s lalı vN ilm,.s • e ta
raftar bulunduğunu y zm ~ fA iır• 
lar Stnnhope bnnu doğ u olma 
dağını fıildi ı di . 

Bıı dıp·v, h alv n g ze\elerini 
yatıştırac a k yeı d tı-m tersi olaralc 

daha bir takım şeyl er uydurup 
köriikledi . 

"Daily !"leyi,, gı1zetesi İtalyan 
Somalısiııdeki aytarından aldığı 

bir haberde general Graryanioin 
İtalyan kuvvetlerinin eksiklerini 
tamamlamaya uğraştığını yazmak · 
tadır . 

İtalyanın savaşa henüz tama. 
mile hazır bulunmadığı görülü
yor . İtalyan Somalisinc yığın yı 
ğın yiyecek ve savaş kereçleri gel 
mektedir . 

Bütçe rakamlarında 
bir düzeltme 

Ankara: 23 (A.A ) - fınaos 
bakanı Fuat Ağralınıo dün 
kamutayda yeni bütçe hak • 
kındaki izabatınm vasıtalı ve1gi· 
lerin gelirlerini mukayese eden 
kısmında bir akar :rakam yanlışı 
oluşudur. 

Bu yanlışı kapayan sahifeyi 
yanlışı düzelterek aynen a§ağıya 
yazıyoruz: 

Vasıtah vergilerin inhisarlar 
ve fevkaladeler de dahil olduğu 
halde 932 senesinde 11 aylık mik· 
darı 98 milyon 583 bin, 933 se· 
nesindeki 11 aylık mikdarı 98 
milyon 339 bin, 934 senesinde 
ise 117 milyon 215 bin liradır. 

Titülesko Moskovaya · mı 

gidiyor ? 

Bükreş : 23 ( A.A ) - llenü> 
teyit edilmiyen bir habere göre 
Tıtülosko yakında .\toskovaya gi
decektir. Bu mesele hakkında yarı 
resmi bir sıfatı olan bir zat böyle 
bir ziyaretin sonbahardan evvel 
yapılnmıyacoğını söyle.miştir. Bu 
proje zaten Romanya ıle Sovyet 
Rusya orusıodo. siyosol münase

h~tlt•rin yeniden başlandığı J 934 
senesindenberı mevcuttur . 

Adeverol gazetesine göre bu 
zlynret mi.inasebetile iki memle
ket nresında doğru şimendife r mü
nasebetleri de tosis olunacaktır. 

Kara günlerin korkunç zorluklarını yene· 
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 

,---------r:ı ler üzeriocie dün haşlıyan müza · r 
kerelerine devam etmistir · 1 Spor filmi 

~~--------·--------~~ 
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Sıhhat işleri 

C. il. Partisi sıhhat ve içti· 
mai muavenet esaslarını daima 
gözönünde bulundurmuş ve bunu 
yurd ıçin çok faydlı göıdüğünü 

başardığı işlerle aolıtmıştır. 
Türk ulusunda ötedenberi ba

kıma vrrilen değer bir çok •ılus
lara sonradan geçmiştir. Türk he 
kimciliği geçmiş yıllarda bütün 
Acuna öo salmıştı. Buna dair bil 
gileri veren kurumlar bizde çok 
eskidir . 

Tüı k'ün uyanık, oynak ve da 
ima harektli nurlu kafası yeni ya 

Yazan: Ömer Kemal Ağar 

şayış ışıklarını ortaya koymuştır. 
Osmanlı İmparatorluğu dev 

ıiode '· Sılıbıye Müdüriyeti umu
miyesi ,, geniş sınırlar içinde ka 
lan milyonlarca insanın bakım İŞ· 
)erini üznine almıştı . 

Aoadoluda 1920 yılı Nisan 
ayıma sonanda kurulan Türkiye 
Büyük Mıllet Mccliıi hükumeti 
yurtdaşlaun aağlaklarıyle çok ya 
kından ilgilendiğini anlatan bir 
kurumu da doğuımuş ve " sıhlıı 
ye ve muaveııdi içtimaiye veki
lesi ,, böyle ortaya çıkmışta . Bu 

- Gerisi tiçıinct1 flrtll\de ·-

llu arada beş senelik sanayi 
programlarının tanziminde göz 
öoüoe alınması tekl!f edilen mub 
telif diltkler üzerinde kararlar 
ittihaz etmiştir . 

Bundan başka memleketimi 
zin maden servetlerinin tetkiki 
ve maden kömürü sarfiy1'tının 

artırılması buımsundaki dıleklt:r. 
hakkında kararlar tılmıştır . 

İsktle~resimlerinio yükstkliği 
hakkınd~ki ş ı ~ ayrı fer ve bilhassa 
İran trans t )Oln ve Tıalııon lıu· 
susi vaziyeıi iizc, iude gö ;,;~ül 
müştür. 

Diğer mulıtel.f ıl.leklerin tet· 
kikinde alakadar daire amirleri 
komisyonda liizımgelen izahatı 

vermiş ve bu meyanda eanayi U 

Halkevimizin bahe
sinde gösteriliyor 

Türkiye idman cemiyetleri 
ittifakı umumi merkez heyetın
dco gt>leo ve bütüri spor bare 
ketlerini pek güzel olarak can 
landıren bü}'Ük spor fılmi atlet· 
zim entrenoru tarafından Ada
nayı getirilmiştir . Bu film bu 
gün be)kımızla sporcularımıza v 

yarın da mekteblilere lıaJkevimizin 
bahçesinde saat 20,30 da gösteıile· 
ccktir . ~porun arsıulusal ilerle 
yişini aydınlatan bu filmi lıc:r 

kesin görmesini tavsiye edt riz 
- Gerisi ıiçı1nncl ,'lrtikle - ~ :-------__,, ____ _ 
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Adam ve makine 1 Polis okulası Suryeliler ateş 
Şeblr Dayakları 1 Bu y.ı ıso kadar talfbe püskürüyor -·· . 

Buğar makinesi çakıp ta sana 
yie tatbik edildiktea sonra bu 
makineler yüzünden el ile iı gö· 
renlere it kalmıyor diye bir ıızılh 
kopmu§tu. 

•------------------·--- alacak • - Birici firtikten artan -

fabrikalarım orada kmmuılar ve 
dokudukları meosucı1ı da -an 
daki gümrük anlaşması mucibin· 
ce - Suriyeye göoderilmektedir 
ler 

(Fennin ilerlemesinin işsizliğe 
dokunur yeri olmadığı) bugün de 
dedi kodu (konu} su olmaktadır. 

İnsan kolu yerine iı görecek 
makineler ortaya çıktıkça iş gö
ren adamlarm çoğu işsiz kılacak
tır diyenler de vardır. Bu dogru 
olurdu rğer iş mahdut olsaydı. 

Bunu ekonomik buhran yıl
jarında bir mal<~yese ile daha iyi 
anıtırmık mümkündür. 

Brita.,yada elli yıldanberi 

istihsal de i 5çi kullanmak ta za
man zaman çoğalmıştır. 

Bu yalnız tükencil maddeler 
üstüne ldcğil , iş :korur mg -
kiaele üstüne de böyle olmuştur. 

1924-1929 yıllarıadı lngilte
r:de ııaai mamulat ve işçi kul· 
laoması yükselmiştir. 

1929-1932 arısında da 1Zal· 
mııttr. 

Mamulat ve mahsul&t artar
kea işçi talebi daima artmış hiç 
bir zaman azalmamıştır : Fennin 
ihtiraları mıkinıelerin müktm· 
melleştirilmesi bu km·ıh boza· 
mamıştır • 

Toroslarda 
Faydah bir gezinti 

- ••ııcı .. 
Adana İdman yurdu gençle· 

rinin yeni bir faydalı gezinti yak 
tıklarım . öğrendik . 

Güzel Toroslar ı gezmek , yur 
dun cana yakın köşelerini tanı 
mak ve böyl ce yurd severliğini 

artırmak gibi çok yerinde olan 
faaliyetleri sevinçle karşılarız . 

Geçlerimiz büyük bir ' kafilP. 
olarak Cuma gccosi saat 1 de 
Adanadcn otoboslarla 75 kilo
metre ruzaklıktaki l\trzaroluğa 
hareket etmi§ler , orada dağa tır
matıma , koıu yapma , atıcılık , 
Cehennem deruinde yüzme gibi 
spor faaliyetlerinde bulunmuşlar 
ve bu hareketleri Haşit Z-eki ta
rafırıden filme alınmıştır . Böy 
lece ijğleye kadar devam eden 
~ğltncelerdeb aourı ~ öğle yeme
ği yenıniş ve bir ıaat kadar isti· 
rabat edılmiştir . Tarihi bakım· 
dan çok mühim .olan ve bir çok 
~ üyük hükümda· larıo ve istilacı 
ların g~çit yeri bulunan Gülek 
boğazırıa gidilerek boğazdakı ta· 
ribi kİla ~">eler görülmüş ve ,biraz 
ileride İbrahim Pışa zamanından İ§ ba"anlığınm ıon istatistik

lerine göre kömür madenleri şim· 
di 1923 yılından yalnız 600,000 
iıçi az kullanıyor . Kömürclllük 

çok 'anılan 11natlardan biri ol
duğll gibi fennin tarakkilerinden 

kalma ta biyeler de ziyaı et edıldik· 
teo sonra saat on dokuzda yine 
kafile halinde şarkılar ve maı ş· 
lar söyliyerek Adanaya dönül 
müştür. 

en çok istifade edenlerden biri
dir. 

Eğer nesli ona göre yapıay 
dık fark milyonlara varırdı . 

Çünkü kömür yerine başka 
Çf'~it mahrukat kullnoılmağa baı 
landı . Asıl dokunan amil budur. 
Demir çelik sanayii ve yüksek 
tırakkilere .kavuşanlardan oldu· 
ğu halde yiae 1932 denberi buh· 
raodaa korkulamtyor . 

Pamuk , yün eanaziide çok 
tekimlll etmiıtir . Bununla bera 
her buhran :içindedirler . Sebebi 
de ihracatın azalmasıdır . 

loki§af halinde olan sınayie 
gelince §imdi bunlar 1923 yılın 
dan 600,000 artık işçi kullanı
yor • 

Yapıcılık işleri 200000 artmıı
t1r . Yol iıleride o kadar çoğal
mııhr. Bu iılerde az mı yeni mı 
kine kullanıhyor . 

Motor , elektirik kabloları gi· 
M daha mükemmel makineleştiri· 
len netice sanayi varki hep geliı· 
mı hılindedir . ve işçileri de bir
likte çoğılmıktıdır • 

Bir Ostin motoıu 1922 yılında 
elli beş kişi yapardı . 1934 yılın
da yalaız sekiz hişi vapıvor Ôy· · 
le iken ~ ~a'ô.'8naan bui amele 
3000 den ( 16000 ) e çıkmıştır . 

Geçen gü~ Taymis gazetesi 
nin de anlathğı gibi buhranın se
bebi makineler drğil, ihracat me· 
seleıidir • Son yedi yıl içinde ge· 

( liıen sanayi bir milyon fazla adam 
kullanıyor . Düşen sanayi de 
900000 ekıik işçi kullanıyor . 

Genel kapsı da işçi oyısı 
yerine aıtmı§ buluauyor. Ve iısiz 
(ere glln geçtikçe İf bularma ge 
li§eD sanayidir . 

Binaenaleyh fennin lerakkiyg 
tının itçilere bir zanrı yoktur . ı 
Yalnız işlt>rİ yoluoda düzene koy· 
mak gerektir • 
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1 
bu gece nöbetçi 1 

Eczane 

1 
Yeni otel civa~ıı.atia ! 
vatan czanesıdır 

-•m•mma..,.-ı•nnımınınıımınıııın• 

Adana ldmın yurdunun mem· 
leketimizde dağcılık yönünden ilk 
defa yaptığı bu grzintiyi daha 
genişleterek ve şehrimizdeki di. 
ğer spor kulüblerinin ve aynı za· 
wanda halkımızın da buna itıi
raklarını ve Toroıların çok güzel 
tabii manzara ve şellalere malik 
bulunan ve içerisinde bir çok ta· 
ribi kitabeler, eserler olan yerle
rini görmek fırsatını kaçırmama· 

lırına dileriz . 
ldmın yurdunun bu maksadla 

ve yakm zamanda berkesin işti
rak edebileceği büyük bir Toros 
gezintisi tertib ~etmek emelinde 
olduğurıu dı memnuniyetle öğren· 
dik • 

Hamit Zübeyir Kuşay 

Müzeler gf"ncl direktörü Ha· 
mit Ziibeyir Kuıay evuelki güo 
Mersinden şehrimize gelmiş ve 
Cuma günkü trenle de Aokaraya 
gitmiıtir . 

Bir tayin 

Adana Doğum evı Nisaoiyc mü· 
tebassısı Zeki İstanhıı• Zeynep ~a
"';ı ı ~~~ahunesi Nısaiye müıahas· 

5, lığına tayin edilmiştir : 

izin 
Dörtyol Hükumet tabibi Fcy· 

zullah• on btş gün izin vu ılrôiş 

tir . 

Yangın başlangıcı 

Heşatbey mıhallt siadc oturan 
eski muhtar Yusufun evde bulun 

madıkları sırada mutbahtlld or11k 
ta sönr.lüriilm.eden barakılaa ataş. 
tau sıçra}aa kıgılcımlardao hafıf 
bir yErngın başlangıcı olmuş ise de 
söndür ülınüştür ' Ziyan )'Oktur . 
Hadııeyc scbelıiyet veren Yusuf 
ve karısı bakkıuda kanuni mua. 
mele )'iıpılmıştır . 

Silah atmış 

KaTşıyakıda hılıçe bekçisi 
Mehmet Ülfet ıdlı biıi şehir da· 
biliade avcılık makaadiyle kuşlara 
sılab ıttığı duyulmu§ ve tüfrği 
ahnırak h•klonda muamele ya· 
pılmııtır • 

Yaralamalar -·-lstanbul Polis mektebinin 49 
cu okııma devresinin 1 / Temmuz/ 
935 tıuihin<le oçılocoklır . Tahsil 
müdJeti tim dokuz aydır. 

Yeni hamam civarında dün 
saat onaltıya doğru Ramazan is· 
minde birisi , karısı MeFerreti 
sağ ve sol böğründen bıçakla ya 
ralamıştır . Yarası ağırdır . 

Sebebi ; bunların aralıuında 
anlaşamamazlık olup muhakeme· 
Jcri de cereyan etmekte oluşudur. 

Ramazan , Meserretin evine 
gelmiş, kadın, ~kmek yapmakta 
iken yanına gitOliŞ, sözüne cevap 
vermediği için karıyı vurmuştur . 

Bu devreye 100 ile 150 oro · 
sındn namzet toJ .. bc olınacakhr . 
Bunlorın yemek , ya tok , elbise 
oyakkabı ve sair mosraflorı mrk· 
tep idarrs;nce temin edilecektir • 
Ve kcndılerine her ey ayrıca beş 
lira harçlık verilec(·ktir. Muayyen 
olan tahsil müddetinden sonra 
muvaoffııkıv~tle imtihan veren to · 
Jebr }. r doğrudan doğruyu pofis 
memurluklar.na tayin olunacAktır. 
lmtihundu muvaffuk olmıyanlar 
hakkınıla polis trşkildt kanununun 
29 cu madJesi tatbik olunur. Nam· 
2et ve talebelerin tayin ve kabul 
şartları aşoğıJa gösterilmiştir : 

Bu bal kafi gP.lmiyormuı gibi 
şimdi de şekerleme yapan Şam fab· 
rikaları Filistinden Suriyeye hücum 
eden şekerlt melu kuşısında re
kabet edemiyerek iflas bo·uaunu 
ütdürmtğe yaklaşmışlardır . Bu 
ouo da sebebi şudur : 

Polıse haber verılmiş, poHs gel 
mis hastı memleket hastahanesine .. 
götürülmüş 'Ramazan da kaçmıştı1. 

§ Marangoz Zekeriya oğlu 
orta mektep okullarından !Hakkı 
adh biri ile .Milli M~nsucat f ab· 
rikası amd~leriod en Mahmut Sıl· 
kı adla biri arasında çıkan kavga 
sonunda Hakkı, Zekeriyayı çakı 
ile bir hafta sonra tekrar muayc· 
nesini gerektir~çek derecede ya 
raladığından yakalanm>şlır . 

§ Bakırsındı mahallesinde otu 
ran Süleyman oğlu Mehmet ve 
karısı Zahide ile Ahmet karısı 
Zekiye adlı kişiler arasında çıkan 
kav~a sonunda Mehml't ile karısı 
Zabiıle Zekiyeyi dövüp bir dişini 
<le kırdıklarından yakalıoank 
haklarında mua_mele yapılmıştır · 

§ Sı..gediği mahall,.sinde~ otu · 
ren Sait oğlu turşucu Hay<lar adlı 
biri , ayni mahallede oturan şoför 
Arif karısı Medihayı bıldırıadan 
çakı ile yaraladığından yakalan· 
mııtar. 

Hırsızhklar 

1- Türkiye Cumhuriyeti tebo.· 
sınJan olmak 

2- Yaşı 23 ılen aşoğı , ve 30 
don yukarı olmamak. 

3- Filiğ askerlik hizmetini yap
mış Lulunmak . 

4- Askeri ğini yaptıktan sonra 
yaşını tash ı h ettirmemiş blunmak. 

5- Okuduğunu anlayacak ve 
takrir edecek ve muntazam bir 
rapor ve ya zııbıt varakası tanzim 
~decek ve polis mektebinde oku 
tutan dcrsl'.!rİ anlayacak ve kav· 
royacak kabil ıyette olmok. 

6 - Maznuniyet ve mahkilmİ· 
yeti ve fena şöhıeli bulu11mamıık. 

7 - Sıhhatıcın memleketiu her 
tarafınJa polislik vazifl·sini ifaya 
müsait buluuduğu lıiç bir hasta
lığı ve ma}Qliyeti olmadığı , en az 
üç hekimden mütl'şekkil bir heyet 
tarafından raporla tasdik edilmek. 

Erkek Lisesi müdürü Cevdet 8- Snrho.,luk , kumar bazlık , 
BarlH'ın kepusu açık bulunan e- uyu,turucu maddeleri kullaomJk 
vinin sofasındın beheri onar lira gibi fona itiyatları olmamak. 
değerinde 3 tane eski balı secca 9 - Mektelıi nıuvaffakıyetlo 
de aşırılmış olduğu iddia ve ti- bitirme<lıği takdire.le mektep tarıı-
kiyet edildiğinden tahkikata b•ş · lından ken lisi için yap lan bütüu 
lanmışhr . masrafları ödeyec~ğine Jııir no-

§ Cumuriyet halk partisi Lah· terlikçe tanzim e ılılmiş ketalt>t se · 
çe21iode kapusu açık garajda, oto nedi V~rmek. 
moliden bir adet bala ile bir p ~ n· · 1 O- Orta ve ilk mektep me-
se ve bir makine anahtarmın ça- zunları tercihan alınacaktır. 
lındığı otomobil ıoförü tarafındın 11 - Meklehc kaJar yol oıas-
iddia edildiğinden araştırılmakta- rafı kenJilerine ait olac oktır. _ 
d Namz tlık için müracaat ellen. 

ır . 

Bıçak taşımış 

Makinest Ömer oğlu Mah
mut adlı biri, 14 santim uzunlu · 
ğuuda kama ile yakalanmıştır . 

~---------··,-------------
Ucak kurumu • 

kongresi 
- Birinci flrtlklen arlan -

göklerin korunmasına veı miş ol 
duğu öaeme borçlu olduğu yaııl 
dıktan sonra ba~ta Tüı k tarihinin 
en erişilmr.z tioruğu Öndeıimiz 
Atatürkle kurumun on yıllık baş
kanı İsmet İo()oü olmak üzere 
biiıün devlet yönetmenleıioe ve 

Cumuriytt Halk Partiıi öğütleri· 
oin göstermiş oldukları ilginliği 
minnet duyarak anmayı bir dü 
şeıge ve ödev saydığı kaydedil· 
mekte ve şu izahat verilmektedir: 

Gelir: ikı kurultay arasındoki 
iki boçuk yıllık gelir 3, 144,594 
lirası piyangodon olmak üzere 
8,418,377 liradır . Türk kuşu iki 

buçuk yıl içinde başarılan en önemi 
bir giritimJir. Ankara şubesinin 
bugünkü üye y·1kilnu 200 dür. 

Türk kuşu gençleri arasında 
coşkunluk derecesinde bir lıeyrcan 
uyandırmış yurdun dört tarafından 
ÜJe yazılmak istek( ,rı başlamış
tır . 

Yeni uçaklarımız iki kurultay 
arasında ulusal enerji hava fılo
muzo 31 uçak d lha koıclndırmı§· 

ler hakkında yukarıdaki esnstar 
dnhiliodo ve mensup oldukları ni 
lelerine.le vaziyotleri nozıırı itibara 
alınmak şartile tahkikat y p l ı lık
tan ve imtihanları icra olunJuklon 
sonra 9/12 büyüklüğünJe llörder 
fotoğrnflarile birlikte evraklarının 
emniy· t müdür ve memurluğu VJ

sıtasile do.w~cudan doğruyn lstun
bul polis mcktılbi müdürlüğüne 

göoderilt-cektir. 
Haziranın 10 Jan ımnra mek

tep ınfü.,lürlüğün yetişmemiş ev
raklar nozarı itibara nlınınıyaca

ğındnn mezkur O\ raklorın ona göre 
postaya verilmesi bildirilınektcdır. 

tır. Bu uçakları veren vatan par 
çaları şunlardır: 

Akdoğ madeni Alpulu pııncar 

ürentmcnleri mnsyn,Ayarcık Ba
kırköy Beşiktaş Beykoz Bolvadııı 
Bozoyuk Çorşamhıı Eskişehir Gey
ve nırernn Hopa Ke<lin Kodıköy 

K(lıtal Kavak kü~:ükpnzıır Mon:sa 
Midyat Orhangozi Ödemiş Samsun 
13 Sarayköy Siirmene Trabzun 3 
bundan brışka işçi ve işyur köme
leri urasındıı orJuyo birer uçı k 
vermek için çalışmalar boşlamış Vl' 
gümrük muhafaza genel kRmutun
lığının önayak olduğu bu girgi 
son ayl11rda bir yarış llıllini al
mıştır. Bugün polislerimiz diyanet 
işlerinde çalışanlar kültürcüler ec
zacılar lıer by aJhklorırıdan ka 
zanç·larından bir para ayırerok 
kurumunuza vermektedirler. Spor-

(culorımız Ja öz~l maçler yopornk 
bunların ütü\ile bir uçak almaya 

Fılistinde şekerleme yapao 
fabrikaların kullandıkları şeker 
lerin gümrüğü yoktur . Ucuz fı 
yatla şe"er alau fabrikalar Şam 
şehrleıini t.klid ederek yaptık
ları şekerlemeleri Suriye piyasa 
sına ucuz fıyatla arntmekttdir
ler . 

Halbuki Şam fRhrikaları ağır 
gümrüklü ş·ker 'kullandıkları için 
Filistin şekerlemrle•ioe biJ türlü 
rekabet edemiyorlar . 

Bu hal karşısında fabrikacıla· 
rı Yilce Komiser bir tel yaz!· 
ıı çekerek , ya Filiıtinde ol 
duğu gibi ktndihrine de güm 
rüllsüz §"ker verilmesioi , yahut 
Fıliıtin ~ekHlemelerinio Suriye. 
ye gı:tirmesioin yasak edilmesini 
istemişlerdir . 

Bu ikisinden biri yapılmazsa 
kendilerinin de hilmecburiye fab 
rikalarıaı ·Fılistine naklcdrcekle· 
rini eklemişlerdir • 

li'abrikator lar , müı acıatları· 
nıo, geçen mensucat iplikleri me· 
ıelesiode olduğu gibi , hiç bir 
fayda temin etmiyeceğini anlemıt 
olacaklar ki , şimdıdeo Fıliıline 

bir Muıahhas göııdeıerek Filistin 
fabrikaloılarına müssa le istemiş
lerdir . Filistin bükômeti de bu 
mürıc11tı mr-mnurıiyetle kabul 
etmiştir • 

Bu suretaa binlerce amele iş· 

siz kalacak ve binlerce alton ser
maye Suriyeoia dışarısına akıp 
gidecek demektir. 

* • • 
-Paristf', "deniz işleri Fnnstz 

müstrmlekeleri,, koogreıi adiı bir 
kongrenin toplanması hakkında 
ki bavadiıJİ gazeteler yazdılar. 

Bu korferanıa Fıansız müstem 
Iekelerindeki V ı liler ittink ede
ceği ğibi Suriye ve Lübnao yüce 
komseri de konferansta hazır bu 
lunmık üzere geçen haf ta Par ise 
gitmıstir. 

li'akat, Suriye ve Lüboanm 
müstemleke olmayıp manda al 
tında bir devlet olduğu ve bura 
daki Fransız k'omserinıo mOstem· 
lekeler kooferansır.da Su:iye ve 

Lülmanı da bir f ransız müstmle 
kesi gibi temsil etmesi Suriye 
Vatanilerini yioe galeyana getir· 
miş ve Sam V atanileri Funsız 
Hariciye bakanlığına bir protcıto 
telgrafı çekerek Suriy .. nin biç bir 
zaman Fransız müıtemlekesi ol 
mayıp Fransız mandası altınila 
bir devlet olduğunu, binaenaleyh 
Dijmartel'in mfıstemlekeler kon
feransında Suriye ve Lübnan na 
mıoa bulunmasa doğru olmadığmı 
bildirmişlerdir. Bu protestonun 
bir kopyası da uluslar daneğioe 
gönderilmiştir. 

Fakat kim okur, kim dinl~r! .. 

karar vermişlerdir . lzm ·r köylü
leri İımirin dirik ilboyı genPral 
K 'lZm:n yöncmrs lo köy bütçe 
lerinılon ayıracakl ıırı bir para 
ile iki yıl içinde bir İ.zmir köylü
leri uço ğı almak için '9Öylemişler
dir. Avrupac.lııki tolı bemiz:kurumun 
şimdiye kadar ycti~tirmiş olJuğu 

talt benin sayısı 13 ü mühendis 6 
sı öğretici olmak üzere 19 u bul
muştur. Arsıulusal hava fedoroe 
yonunun 35 üyesi arasında yedi 
yıhlnnberi bulunmakta olan kurum 
bu federasyonun 933 ve 934 ıltt 
Kahirede Vaşingtonda yıpmış ol
du~u iki toplantıya i~tirdk etm"şt· r. 

··" Almanyada n 
karşılanıyor --- ~ 

T .. k Ticore' 
Almanyada ur 

bülteninden : iy•;ı 
Al'Danyada pımu\. p detec' 

ve fiatları bu arehk . 
11 

pif'' 
T"rkıye ~ sağlamlaşmıttar · u 

1 
tijİ bı 

salarının dahi kuvvet : , ,,ptl 
diriliyor . Sunula ~era eiıltf J1~ 
haftası içinde m.ühı111ce8110, et~ 
pıldığı ku\irilmıyor. ·. fy•tl•'~.1ı1 
olarak lzaıirın isted•l1 1~1 fi"': 

. d . d'l'k j\ba. ·ıdifl' 
zerıo en şım ı ı d İ' bı 
me ruüsaıleıi ohoın• 1 

• ••• lıyor . . \erdell f 
Yeni aldığı at t.ce 01,oıtı ıi 

!aşıldığına gör•, Al'°' aı~el' 
muk ithali tında menıe ol•• d~ 

.. .. .. d başlaıDlf .,., 
gorumun <'D I• ""' 

- k" deD f•S • .l&t .. 
ğişiklik, yani es ı il~tıll'" 
satan memleketlerdeJJbası ,...-.. 
azalması , bun.a kart~ 81111,.ı -'9. 
den ithalatın ıse ç~I ,yl•' 1f 
mu 1935 yılını~ ~Ik saıseUtif!' 
dahi devam rtmıwtı '. Jrtik d• 1' 
manyaya Amerika bır ·ık i"1 't 

1 ıa ı ~ ı 
Jetlerin 1934 yı ıo 1 p•'°' ·,et 
içinde 540 000 kent;5 io ik~oı' 
bal edilmiıken 19

18,,od• 1'~ 
kinuo va şubat •Y 1111"'9 yr~ 
120 000 kental itbıt 0 

1' bef'~.-
. . ,oc• 1,~. bir yıl öocesıoın k' /. ~· 

. 1 t . Hal bu ı ' -"'~ J ... _ 
rı a ınmıı ır joll r- ,d•' 
mubtac; olduğu P~111uAOJtri~ .. u ,.. 
sek bir bölOmun ı;tı' 
almakta idi • .J O 1tb• aA 

. d Ietlernt , ı ,.-
Birleşık ev ro.ık•1 ,:,tJ.' 

gerilemeaitıe kart~'· 111ok ·~ ,O 
• aibl P1 ·•bit ~.J 

zil ya ve aaare -:,.t pek if~" e JV 
yurdlard•n itbala tiı . yıo "if 
rette inkiıaf ~tmll d• 'f~~.lf 
yılının ilk ik~r: • .,t•• • ~ ~ 
den yalnız 2 1111jll il~· 
olmuıken 1935 :~ı y•P'l~;.,ıİ 
ayında 60,00o .":'ıat il' ~e,I 
Braıilyyd•a •;3: d• ~ 9,5 4' 
kaoun şubat 1 ıob•' ı _,u. 
dan ikinci kioUD Ok.eJ&Oİr- ılİ 
113.0oO kcntale Y fille' ,.,_ ,.,J 

d 111ah• 111,11"'9 
Alaka ar . Alll•• ,., 

ka gOmrükler• Alııı••f;,,ı~' 
kapalı kaldıkça 1 rak A 1' 

tabii ve bakh ~: "ad•' l•~~ 
d n kabil oldUlf d• k• r 

a ·yeti• "" almık mecburi b11n• k o '-
kte "' ıau :_.ıı 

nı ı&yleıne d 0 ub• 'o"'"' 
b11sı Tilrkiye : 111Bt1il ·~ 
bar olduğo pt. aret .,yit 
memnuniyetle ıf 
dirler . . .... 

Z a/ıf reler : bu ,,ık• o11ll'ı 1t· 
AlmanyaoıD ·ı•' ı it' 

uıııu oı ,.teO' tf 
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ltci 
~~ru""ı ve endüstri 

tayının b"ıld" · ... · ~ -----..:: ı rıgı 
'kara. 25 ( 

''dn1, .. • A.A ) - Tecim 
ıJ· .. r11 k 1 
1 'tirıdea b İr~ tayı geoel sek 

.... 1' 1 dırmektedir : 
•c' oııı,,1 h 1111 ve endOstri ko · 

'Ilı tlnı~~üa de çalışmalarme · 
bor~f eıdir . Bunlardan 

dtııiı ıı. •rı genel mığazalau 
. . urnoı . •- . 

ı bitir erı llLOmısyonları 
0111· trfk r 1 h . 1 ,,eye •por arını eyttı 

~~'et,,r~nutmak üzere ge
.... l'e _Jfe vermiılerdir . 

llıtıınıe c~= ~dalau kanun ve 
•lı,1tı rnııyonu bu ıabah 

~rı111 h ' devam eı miş ve ra· 
1Ztr)a 

3 lTl•ya baılamıtlar 

'Dılek 
''•ler' ve standardizasyon 
~ıtlba(ı •kıım geç vakla ka 
...._ •rıo 1 d . 
. '41ırd· evam etmıştir. 
. 'fitti 

11
11111Yon eacümr:nine 

'flit.~ e~~- müdürü A. Abi-
161111 ~ış Ve encümen aza 

1
'- ~lll:~ıne çok kıymetli 
' '• ınuıtor . Bu ~acü · 

tı .. 1• Poıla 4 ' ' ı~e 1101 yarın genel 
''r Ver,celderdir . 
. •rın 
1Ye t ••at 10 da heyeti 
geı,Q0Plarıaı ak eııcümeb ler 

~•c•ktı:'Porlarıa tetkikine 
~- ltı .. r· . "' .,, ın s .. . r1,1 k oyıevıne 

1"., tl>lid ~değilmiş? . ~ '•:~ 
. ~'' t (A.A, - İngiliz ha-

li''' '"-~a 00
donderry radyoda , tır Pro1 8'' ~og'•ıraı ~•llhnı anlıtırken 

,ete' tnlık "1 bıtlerin söylevine 
.11 te J 0 •rak 1 ı ., ,.. ~ 'ıU· ıa aşı mamı 

ı9~ \ ir de~ ~ı . 11iyae1Smdı her 
ifr ~~\'c•hrıı' ~.lıge de bir beldek 
,ıl ''-9zj de ~oylemi§ ve bu prog 
j~ 'ııııtı e ~r~rlıştırılan savgıl 

ıt••': tt, detiid.rıdılmesiııden baş· 
i"cı 1

' d,miştir • 

e"~ ' ~· 

Tecim ve eAdüstri 
kongresi 

- Birinci firlllden arlan 
mum Müdürü Zonguldak havzası 
fahmiye .Müdürü , devltt demir 
yolları , ticaret ve tarife Müdü
rü , oı mın umum Müdürü , tari· 
feler bürosu mutahusııları ve Ji 
mınlar umum Mbdürü ile ölçü 
ve ayarlar Müdürü , ziıaat han 
kası mutabessısı komisyon azala
larının muhtelıf sorgularına ve 
dileklerine cevaplar vermi§ler 
dir. 

Tecim ve endiietri odaları ka 
nun ve nizımname komie 
yonu bugünkü; çalı§mal.rıoda 

odalardan şimdiki odalar kanun 
ve nizamnemesinin tıdıli hakkın· 
da gelen raporları müzakerey~ 

devam etmiş ve tadil teklifi ola 
rak başlıcı ı~ağıdaki kuarları al· 
m11tır . 

l - Daimi surette ticaretle 
meşgul alm•larına r1ğmen ticari 
ik•metkahlara olmıyanlarında oda 
ya kayd mecburiyetine tabi tutu 
Iacaklaıı 

3 - Kapalılan odalarıo bu. 
lunduğu yerlerdeki mümtsıil 1Za
Iarın da selahiyet ve vazif,lerini 
haiz olması 

3 - Odalar ve yapılan ist•· 
tistiklerio ilmi esaslara göre ten 
ıık ve tevhidi 

4 - Tacirlerin verdikleri ka· 
yit beyannamelerine markalaJI 
nın da ilavrsiain uıul ittihazı ile 
hukuki müeyyidelere bığlan 
ması 

5 - Hususi simser ve te Bal
lar hakkında emniyet ve ihtisas 
bakımıodan odalar · tırafındao 
tetkikat yapıldıktan sonra rubıat 
'eıilmesinin usul ittihaıı 

6 - Ticeri ahlakı uygunsuz 
iş göı en türcarlar bıkkmda baş· 

lkti8ıb etmek - Edinmek 

Örnek : Türk vatandaşlığını 
iktiııab etmek için ecnebiler hir ta· 
kım merasimi yt:rine getirmelidir -
Türk vatandaglığıoı edinmek için 
yadnyrular bir takım törenleri yerine 
getirmelidir. 

Müktesebat - Edinçler 

Örnek : Burada e A vrupa'daki 
müktesebatı bu İ§i başarmasma ka· 
fidir- Burada ve Avrupa'daki edinç

' leri bıı işi başarmasına yeter. 

1 İktisad l Bak : Ta8arruf ] -
Ekonomi 

İktisad etmek [ Bak : tasarruf 
~tmek] 

iktisadi - Ekonomik 
İktitaf etmek- Dermek, dev · 

§İrmek 

Örnek : Mesainizin semeratıoı 
iktitaf etmek zamanı gelmigtir -Ça· 
lışmalarıoızın yemişlerini dermek 
( devgirmek ) zamam gelmiıtir, 

İktıza - Lüzum (T. Kö. ) 
Ha.belıktıza - Lüzumundan 

dolayı 

Muktaıi - Lüzumlu 
İJa etmek - Yükseltmek, yü 

celtmtk 

Örnek : Türkiin namını ve 
livasmı ila etmek vazifemizdir -
Türkün admı ve bayrağım yükselt
mek ( yüceltmek) borcumuzdur. 

ilaç - 11.ç 
Tedavi etmek - Eyilemek, 

bakmak 

Örnr.k : Tedavi t'tmek vazife
sini deruhte ettiğiniz basta - Bak
mak ( eyilemek ) Udevini üstünüze 
aldığmız hasta . 

ilam - Belgin 
İlim ttmek - Bildirmek (Bak: 

Tebliğ etmek ) 
İlan - Bilit 

Örnek : Gazeteye bir ilan ver· 
dim - Gazeteye bir bilit verdim. 

ıTftrkSBzft) 

C. H. 
nasıl 

Partisi 
doğdu? 

neler yaph 7 
.:.._ Birinci firillclen arlan -

kurum ve ibsa kurtuluş savaşı 

devam ettiği günlerde çok güzel 
çelışmıı, kendisıne verilen işleri 
sendelemeden be§armıştı. 

Tam 85 yıldanberi insanlara şafkat 
ve yardım dağıtan hayırlı kurum 

Aatutürk, devletin baıkaaı sıfa· 
tıle s:hb•t ve içtimai muavenet 
siyasetini şöyle izab ediyor: (1) 
"Milletimizin ııhbatıoı korumak 
ve takviye etmek, ölümü azalt 
mık, nüfusu çoğaltmak, bulaşıcı 

ve salgın hastılıklarıo tahribine 
karşı koymak 'e bu suretle mil
let ferd/erinin dinç ve çalışmağa 
kabiliyetli, sıhhatlı vücudlar halin· 
de yetişmesini temin etmek!,, 

Kızılay haftası başlodı herkes 
bu kuruma üye yazılmalı 

(1) 1 mart 1922 Büyük Millet 
Meclisi zabıtları. 

ka memleketlerde tatbik edilen 
uluslararası kıra liste 'sasıoın 
tesisi 

7 - Odalar bankHı için oda 
lana büdcelerinde ayrılmakta O· 

lan yüzde onların şimdiden sonra 
ayrılmaması ve birikmiş olan para 
!arın ekonomi baka lığı taraf ındao 
genel m•ğıızalır ve buna benzer 
kurumlar ttıisi i4inde kullanıl 
mak iizere ve her od.nın birik-
miş parası ni~betinde hissedar 
olması esası dıbilinde sarfı, da
lar araeıında mıntaka birlikleri 
kurulması 

Tecim ve endüstri odaları u 
mu.mi m•iazalar komisyanu, ge· 
ael m11ğ•zalar koLDiıyonu buğun 

ıaat 10 da toplanarak genel mı 
ğazalaun ehemmiyetli tesis şartla· 

· rı tecim ve endüstri odalarının bu 
mümessillerdeki rolleri gtnel mı-
gızalara kabul edilmesi laz1mge
len müddetler bu k11rumlarıo ne 
relerde açılması icabettiği bak· 
kındaki raporu kurultıy g,nel 
sekreterliğine vermiştir . 

ilan etmek - Bilitmtk 

Öroek : Herkesçe maliim ol· 
ma11ı için ilan edilmesi ~uktazidir -
Herkt-sçe bilinmesi için bilitilmesi 
lüzumludur. 

İlim harbetmek - Sıvaş aç 
mak ( Bık : Herb ) 

İlave - Ulam~ 

Memleketimizde iyilik kurum 
ları arasında başlı başma bir soy· 
sal yardım evi ve sevgi ocağı O· 

lan Kızılay kurumu , yurdrlaşları· 
mızın başlasma gelrn her hangi 
hır f daket karşısında yardım eli 
ni uzatan Türk erdeminin örol"ği· 
dir . 

Nerede bir yangın , bir yer 
11rsıntısı , bir ıu basına11 , bir 
d•ğ yürümesi olsa oraya çarça
buk koşup göoüllcri sevindiren 
Kızılk' dır . 

Bir yerde kuraklık , açlık. hu· 
laıık hastalık , yemeksiz okula 
çocuklarını ve ince hastalıkları mı 
var, Kızaly orada , bütün bu acı· 
farı dinlendirmeyf", hutaJarı iyi et
meye , açları doyurmağa ve yok 
sulları lcorumağa hazır bulursu
nuz. 
savaş sıralarında yaralarımızı 

saran , basta evleri açan ktzılayı 
dır . 

Kızılay kurumu Cumuıiytti· 
ımızan kurulduğu 29 ilkteşrin 

1923 den 30 oisan 1935 e değin 
yukartdaki işler için 3 milyon 

Bütün bu yardımlar ; gözbe
beğimiz olan Cumuriyet bükii· 
metimizio Kızılaya vermiş o!du 
ğu bir takım gelir kayoaklarile 
1ıksoy ulusumuzun bu kuruma 
üye olarak elind,.11 gel,n yar· 
dımda buluumak yolile yaptığı 

sungular ve özel idarelerle bele
diyelerin verdiği paralarla yapıl
mıştır, 

san ruhunun yüksekliklerlr. bir bağ· 

lanmasıdu. 

İlham ttmek - Esimek 

Örnek : Bu yaıdığımz eser 
bana birçok fikirler ilham etti - Bu 
yazdığınız eser bana biq;ok fikirler 
esidi . 

Mülhem olmak - Esinmek 

Örnek : Tarama dergisine bir Örnek : Bu miitaleadan mül· 
ilave yaparak bütün tashih ve ilhak- h,.m olarok §U teklifi dermeyan et· 
ları toklıyacağız - Tarama dergisine tim - Bu oydan esinerek ~u öner· 
bir ulama yaparak bütün düzelıme 1 geyi ileri sürdüm . 
ve katmaları toplayacağız . 1 . . , .. 

İlavve etmek - Ulamak İlım - İlım ( 1. Ko. ) 
Alim - İlimen 

Örnek: Şunu da ilave etmek 
isterim ki - Şunu da ulamak iste· 
rim ki . 

İlca ( Bak: ctbir, 8evk) -Zor, 
zorlama 

Örnek : ilcayı ahval ile bu İ§i 
yaptığınuzı söylemek isterim - Hal· 
lerin zoru ile bu işi yaptığımızı söy· 
lemek İ'1terim . 

İlelebet-Hiç bir umao (Bak: 
Ebediyet) 

İlga ( lığv) etmek - Kaldır· 
mak 

Örnek : İlga edilmiş olan bir 
kanunun artık hükmü olamaz -Kal
dırılmış olan bir kanunun artık bük-

• mii olamaz . 

İll11h - ( Bak : ibram, ısrar) 
İlhak etmek - K.tmak 

Örnek : Bu müdüriyeti dP- bi· 
rinci m;· düriyeti umumi yeye ilhak 
etmt'k muvafık olur - Bu direktor· 
luğu da birinci gf"nel direkıorlıığa 

katmak uygun olur. 

Miilhakıt - Bağlantı 

Örnek : Bu emirnamenin bü
tün miilhakata iş'armı rica ederim -
Bu buyrultunun bütün bağlantılara 
bildirilmesini dilerim . 

İlham - Esin 

Örnek : İlham, insan ruhunun 
ulviyet ile bir ittisalidir - Eı;in, in 

MalUmat - Bilgi 
Malumatlı - Bılgin 
Ulula - Bilgiç 
l\Iarif et - Bilim 
Mütebıhhir - Bilge 
İlka etmek - Bıukmak , at· 

mak 

Örnek : Hırietiyanlar senenin 
bir giinünde salibi euya ilkıa ederler 
- llıriı:ıtiyanlar yılın bir gününde 
baçı suya bırakırlar ( atarlar ) 

İlkah etmelı. ( Bak : telkih ft· 
mek ) - A,lamak • 

İllet - Derd 
İhık. etmek - Bitfıtirmek , 

kavuşturmak 

Örnek : 1 - Bu iki varııkayı 
birbirine ilsak ediniz - Bu iki kea· 
dı birbirine hitiştiriniz . 

2 - İki demir yolunu ilsak 
etmekle büyük bir kar elde edilmiş· 
tir -İki demir yolunu ka\'U§turmak
la büyiik bir kazanç elde edilmi§tir. 

İlsak etmek - Y•pıştlrmak 
{ pul gibi §eyler ) 

Örnek: Elden g<>nderilen mek· 
toplara da posta pulu ilsak etmek 
lazımdır - Elden gönderilen mek· 
tuplara da poeta pulu yapı~tırmak 

gerektir. 

İHisak etmek - Bitişmek, ka 
vuşmak. 

Kızılayın , biriktirdiği g~Jiri, 

bir parasını hile boşa gidermiye
rek, son dertcede tutumlu bulu
narak , işe dökmesi , kıvançla gö· 
rülmelidir . 

Kızılayın ıoo on iki yıl içinde 
yaptığı temel işlerden bir kaçı
nı burada 1ayalım : 

l - lstaobul'rla bastabakıca 
kız kardeşler okulısını kurmak , 

2 - E~kişehiıdeki Kızıl:ıy 

ımbaıını , gı-rek savaş ve gerek 
barış sıralanoda aranacak yararlı 
şeylerle dol urmak . 

3 -Afyoı karabi ar maden suyu 
çıktığı yerde Avıupadaki beozer
leıindtn üsrno kurağlar yapmak . 

4 - latanbulJaki Kızılay Ka
dm iş evini , yurdumuzun en ioce 
bir iş evi biçimiue koymak ,bura 
da yoksul Türk kadınlarını güzel 
iş ustası yaparak kendi ellerinin 
emeğiyle geçinmelerine yol aç
mak . 

5 - Avrupadaki Gençlik Sa
libiabmerleri kurumları gibi oku 
lalar,mızda Gençlık Kızılayıkur
mak. 

6 - Aakarade K·zılay kurumu 
önüne yakışı r bir geoel merkez 
yapısı yapmak , Bu binanın çf' vre 
sinde düzelttiği geniş , güzel , 
güoı· şli parkı büyük , küçük , ka 
dıo , erkek, herkesin gezip eğlen 
mf'sioe bırakmık gibi iyilik ve 
sevgi iol ı ri yapmıştır . 

Çok büyük iyiliklerinden bi 
razını burada yazrn; kla yurdumu 
zun şefkat v~ insanlık duygula
rından doğarak bundan 58 )"ıl Öo· 

ce kurulmuş olao Kızılayın ne yap· 
makta olduğunu yuıthşlara hatır· 
latmış oluyoruz . 

Bu ülkü ile çalışan , barışta 
vs savaşta üzerine aldığı büyük 
işl~ri başarmağa uğraşın Kizılaya 

bu hafta sevgili yurttaşlarımızın 
üye olmak suretiyle arka olmaları 
yurt borcudur . 

I' , 

Bayanlar dikim evi 

Zahide Günsoy 

Vali konağı caJclesinde yeni 

yopılnn eve nakletmiştir. 5452 

Telefon numarası : 32 

3- 5 

. - .. Vilayet daımı encume-
ninden: 

Adıına kent esenlik evine ge· 
rekli olon oşağıtln ismi ve sayısı 
yazılı 1 1 kalem eşya şartnamesine 
göro açık eksiltme usulile sotın 
alınacaktır . 

Eksiltme 935 soncısi haziranının 
ikinci pazar günü saat 11 lle Vi
layet kadim komisyonunda yapı
lacaktır. ismi geç.en eşyaları ver· 
mek isteyenlerin bu vakıttıı tutak 
akçalarile beraber Vıldyet kadim 
komisyonuna gelmeleri . Şartna
meyi görmek !steyenlcrin de Adana 
kent esrnlik evine müracaat t-tme-
leri 5438 l 7-21-26-30 
Parçası 

250 Tane 
250 ,, 
75 )) 

200 )) 

150 )) 

150 .. 
IOO )) 

100 " 75 " 
100 , 

25 
" 

Adı 

Don 
Gömlek 
1\jama 
Çarşaf 

Nevrcsım 

Yotok yüzü 
Yastık k ı l fı 
Yatak kılıfı 

Müstoh<limin içın 
göm le~ 
~lüsto hdimin için 
önlük 
Yün battaniye 

f'irtik 3 
e::sss .. 

Kamutayda bütçe 
konusmaları , 

- Birinci flrtlkten arlan -
8asiyeti göstermiyerek kendi ka· 
naatleriyle meseleleri hal yolun· 

I dan gidecek olurlarsa o vakit ken· 
t.Jilerioben beklenen işi yapmamış 

olaçaklaını işaret ederek bu vesi
le ile l\Ieliye memurlarıoıo yük 
sek değerlerini söylemekten bü
yük bir~zevk duyduğunu ilave et
miş \'e finans bakanlığına yap ılan 
müracaatların takip ~ekilleri ve 
usulleri ve ay ay ba~arılan işler 
hakkında rakamlara dayanarak 
izahat veımiştır. 

l<'uat Agrah1 mali kanunların 
iyi Lir sur~tte yapılmaeı için sar 
{edilmekte olan mesaiyi de kay
dederek bugün mer' i olan kanun· 
larıo tatbikatından ileri gelen ufak 
tefek bazı hataları bütün finans 
memurlarıııa yiikl,tmenin yersiz 
olacağını öylemiş ve bazı mali 
memurlarıo yanlış tatbikatı hak 
ksnda R efik İncenin ileri sürdü 
ğü misalleıc cevap vermıştir. 

Finans, bunun eksik ol :luğnnu 
ve bunlara ait bir takım k ı unln 
rıo kamutnya ve•ildiğıoi ilave et 

mi§lİr. 
Bütçe encümf'oİ reisi Mustafa 

Şeref Özken da fina ı s bakanl ğı
nırı her bakımdan yüksek bir de 
recede buluuduğuuu ve bunu da 
ba yüksek bir mevkie vardırması 
için yeni bir teşkilat kanununun 
tetkik edilmek iizere olduğun 

söylemiş ve bütçe enciimenioin 
hükumet tarfındsn teklif edılmiş 
olduğu halde finans bakanlığı 
bütçesine bu teşkilat için 500 bin 
liralık bir tahsisat koumuş bulun 
duğunu söylemiştir. 

Bu görüşmelerden sonra finans 
bülçesinirı fasıllarına geçilerek 
sü bakanlığı mesarif karılığı ola· 
rak 31 milyon 799 bin 144, dü
yunu umumiye için 46 milyon 
·192 bin 563, tapu ve kadastro için 
bir milyon 134 bin 770, gümrük 
ve inhisarlar ba\caolığı için 4 mil· 
yon 9117 bin 559, iç bakanlığı için 
4 milyon 316 bin 744, Matbuat 
Genel müdürlügü için 111 bin 
398, Emniyet işleri için 4 mil· 
yon 112 bin 3, Jandarma Umum 
kumandanlığı için 9 milyon 2-89 
bio 752, Dış işleri bakanlığı İçin 
3 mil) on 220 bin 480 lira kabul 
eclil miştir. 

Kam 11 tay cumartesi günü top
lanacaktır. 

~----------·--------~--
Seyhan vilayeti daimi 
Encümeninden : 

1- Hususi idarenin, Abidin pa
şa caddesindeki eski sinemn bi
nası beş sene müddetle kiraya ve
rilmek üzoro ocık artırmoya ko
nulmuştur . 

2- Açık artırma, 935 haziranı 
nın 6 ıncı perşembe günü saat 11 
de vilAyet daimi encümeninde ya
pılecoktır. 

3- isteklilerin, aşağıdaki şort
ları da ihtiva o.len şartrıameyi gör
mek üzere her giin hususi muha
Sf\be müdfırlüğüne ve açık artırma 
gün ve saatinde de, yüz le yedi hu· 
çuk poy '(>araları ile vılliyPt ı:-ncü 

menine huş vurmaları ilan olunur. 

A - Kiror ı , gcr,.ken tamirat 
ve tııdildtı yaporıık binayı tom bir 
sinema haline koyocakt r 

B- Beş sonel ı k mfüldetin h ti 
minde hınoyı hususi mııhas"bAyo., 
hütiin tadilllt ve iıışautılc bir sino
mıı hnlırıde teslim Pdccek ve yalnız 
taşınolıilir <len1irboş eşyasını ola
hıl· cektır . 

C- Yupacağı hu tadilı'H ve in. 
şaottan dolayı bir şey istemeğe 

hakkı olmayacnktır .5455 
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Sıhhatını seven müşterilere müjde 

FevkalAde tenzilith fi at 
Balkan Kaşarı ayarında Ayrancı Kaşar peyniri kilosu 35,5 kuruştur. 

Edirne Peynirinden daha nefis ve daha lezzetli beyaz peynir toptan 
tenekesi 4 liradır. Yeg~ne satış yeri ve deposu Adana Aziz Naci ve 
ıeriki ticarethanesile Niğde han ve otel müst,ciri Hacı Hüstem hanında 

Dikkat : Kaşarlarımızdaki iki yıldız ve 
2-10 

Ş markaya dikkat ediniz. 
5473 

-
Doktor Bahaddin Yengin 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Yeni istasyon caddesi, Doğruluk fabrikası karşı tarafında dört yol 
ağzındakı muayenehanesinde. 

Gündüz sabah saat sekize kadar 

Ögle saat 12-1 arasında 

Üçten sonrada her arzu edilen zamando müracaat eden hastala-
rını kabul ve tedavi eder.5174 27-30 Telefon numarası 63 

--
Adana asliye hukuk Hakimliğinden: Merakt Mahmudun vasiyetini tenfize 

Adananın Reşatbey mahalle memur h9yettsn : 
sinden İsmail oğlu marangoz Ah-

Adananın Derunu met vekili avukat Galip Leylııni kala mahal-

1 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 
Dosya No. 2705 

Adana 2 inci icra memurluğun 

dan : 
Mustafa kızı bayan Ayşenin iz

zet zevcesi bayAn Fotmada alaca
ğmdıın dolayı h-ıczedilen: 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
Şarkan ve şimalen tarikidm gar
ben sahibi ferağ Süleyman cenu· 
ben Selim ile mahdut 400 arşın 
arsa . 

N 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki,mahollesi,sokağı,numarası : 
utlıca mevkiin<le ve tapunun Mart 

927 tarih ,.e 485 numarada kO. 

yıllıdır • 
Taktir olunan kıymet : Altı yüz 
lira . 

A rtırmanm yapılacağı yer gün saat 
Adana icra dairesinde 2004 Nu.lu 
kanun mucibince 30 gün içinde 
bedeli ve kıymeti muhammenenin 
yüzde 75 ini bulduğu tnkdirde 27 -
6-935 perşembe günü saat 10 - 13 
de bulmadı~ı halde artırmanın 15 
gün temdidile 14-7·-935 tari . 
hinde ve ayni saatte ihalesi yapı

lacağı . 

d 

1 - işbu gayri menku!ün artır· 
ma şartnamesi 25- 5-935 tarihin
en itibaren 2075 numara ile Adana 
icra daireıinin muayyen numa
raıında herkesin görebilmesi 
için açıktır. llAnda yazılı olanlardan 
fazla malftmat almak iıtiyenler ,it bu 
tartnameye ve 2075 dosya nu
marasilt memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 _ Artırmaya iştirAk için yu · 
karıda yezıJı kıymetin % 7,5 nis· 
betinde pey akçasile veya miUi 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . ( 124) 

3 - ipotek eahibi alacaklılarla 
diğer elAkadarların ve irtifak hak
kı 1&hiFlerinin gayri menkul üze. 
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını iobu 
ilAo tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbittlerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu si
cilile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmuından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şarlname
ıini okumuş ve lüzumlu malümatı 
almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 -Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defo bağrıldıktan son 
ra en çok artırana ihale edilir.An
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş boşini bulmaz 
veya satış istıyenin ıılacağına rüç
hani olan tli~er ~lacoklılar bulu
nup ta bedel bunların o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundıın f'azlııya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhütlü baki kal -

mak üzere artırma onbeş gün daha 
tom<lit ve o •ı hPşinci günii oyni 
saotta yapılacak artırma.da 

1 

beı.leli stıtış isteyenin alacağına 
rüçhanı olan diğer alaçaklıların o 
gayri menkul ile t+>min edilmiş ala 
caklurı mecmuundan fHzlaya çık
mak şartile en çok artırana ihale 
edilir Böyle bir bedel elde edil
mezl\e ihale yapılmaz . Ve eatıt 
talebi düşer. 

oğlu müddea aleyha Ceyharıın le:ıiode ve tieyhan nehri kenarında 6 _ G&yri menkul kendisine 
Muradiye mıthallesinden Adı ya-
manlı Azmi kızı Fatma namı Eli-
ğeri Nermin aleyhine aslıye hukuk 
mahkemesine açtığı boşanma da-
vas.nın cereyan eden muhukeme · 
sinde müddea aleyhanın ikamet· 
gAhı meçhul olduğundan daveti-
yenin ilanen tebliğ edildiği holde 
gelmediğinden gıyap kararının tPb 
liğine ve muhakemenin 19-6-935 
çarşamba gününe talikına karar 
verilmiş olduğundan müddeti ka-
ouniyesi zıırlında itiraz edip mah-
kemeye gel'1lesi oksi takdirdo mu-
hakemenin gıyaben cereyan ede-.. ceğı ılAn olunur.5477 

kain ve halen (Sıtma mücadelf'si) 
daires' hulunan bintt huziran 935 
iptidasından mayıs 936 nihayetine 
kadar bir sene müddetle ve artırma 
suretile kiraya verileceğinden talip 
olanlar 27 mayıs 935 tarihine mü 
sadif pazartesi günü saat 14 den 
16 ya kadar yüzde 7 ,5 pey akça . 
larını hamilen kız lisesi ktırşısında 

~avukat Abdurrahman Ali Özler 
yazıhane~inde Meraki Mahmudun 
vasiyetini tenfize memur heyf'te 
müractıat eylemeleri ilAn olunur. 

3-4 5460 

ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver· 
mezse ihale kararı f'esholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunnn kimse arzetmiş ol tu
ğu bedelle almağa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle artıroıHya 

çıkarılıp en çok artırana ihale edi
lir. iki ihale orf<sınJııki C11rk ve ge
çen günler için % 5 ten hesap olu 
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kabıaksızın memu
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133 ) 

Emvali gayri aıenkuleoiıl yukarıJa 

-
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llRAAT 
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h .. 
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BiRiKTiPE~ 
RA~T {;;Ot:: 

Bor Okcu menba suyu farımız da 
• 

satılmaktadır. 
Okçu menha suyu lstanbul şahremanetinin hhlil raporu ıle en eyi 

bir su olduğu tahakkuk etmiştir. 

Ok Sı hhate elverişli ve mideye iştah verici bir çu suyu sudur ~luhtorem müşt0 riler bir <lofo bu SU · 

yu içtiklerinde bir daha haşka su içmayeceklerdir. Bir defa trcrübe 
sozl~rim izi is bat edec ık tir . 5433 8 - 78 

Satlş yeri : tarsus kapıda merkez oteli altında 
1 

Devlet demiryolları An- Devlet demiryolla rı iş
kara işletme umurn letme umum müdür-
müdürlüğünden : IUğünden : 

1-6-935 tarihinden itibaren 
idarenin malı olmıyan sıırnıçlı va
gonlarla yopılacok su nakl iyatın-

don, en oşoğı bu vagonların is 
tiop hacm"ne ait mt-tre nıikt\hmın 
ıkı noksanı kadar ton üz rinden 
hesap eJilmck ş ırtile D.D. 27 nu 
maralı tarifeye göre ücret alına 
caktır. Boşalan vagonlar mahreç 
lerine parasız iade olonacuktır . 
Diğer şartlar ve tafsilAt için istas-
yonlara müracııat edilmeli<lir.5479 

Satılık Piyano 

Gayet iyi bir piyano 11atılık · 
tır. B ılediye mfzat salonuna mü· 
racaat edılmesi.5475 1-3 __ ,,_ ____________________ ..: 

gösterilm 27 . 6 - 935 tarihinJe 
Adana 2 inci icra memurluğu· 
odasında işbu ilAn ve göstnilen 
artırma tttrtoamesi dairesinde ıatı-
lacağı ilAo olunur . 5474 

Şimlliye kadar nakil ücretleri 
çıkış ist::ısyonlorıoca peşin nlınıı· 

ruk to şınon yıış sebz .:ı ve n eyvn
lnr tüccara bir kolaylık olmak 
iiz· rtt bıındoa böyle göaderenler;n 
dileğ i n e göre oıık ı l ücretleri varış 
istosyorılarında olınmnk üzere lla 
kabul ve nnkledilebilecektir, 5478 

26-28 

~~------··------~---
Seyhan Deftardarlığından 
liümrük amlıarlor.ôdn mevcut 

kespi katiyet etmiş ipekli , ipekli 
pamuklu, pamuklu yiinlü mensu-
cnt ile attnriye tuhafiye hirdevat, 
bakkaliye ve saire bir çok koçak 
eşya haftanın p ızıır ve çar -
şamLa güıJ .. ri açık artırma ile sa
tılmaktadır. Alıcıların bu günler,Jo 
Gaziantep gümrüğünde satış ko· 
misyonuna müracııatları.5456 
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