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Sağlık bakanı 
s 

rumi sıhhat memurları tarıfın
dan kendilerine vaki mür1cıat 
üzerine yapılın p:1rasız tedavi 
ler ve idarei hususiye ve beledi
yeler tarafında yapılan mücade· 
leleri teıbit ellikten sonra de· 
mıştir ki : 

Fireogi hakkındı memlekette 
bazı yınlıı fikirler cereyan edi
yor . Firengi memlekette zanne· 
dildiği kadar değildir . 1934 se 
nesi nibayttine kadar tubit edi
len firtngi miktarı 213716 sı te 
davi edilmiş ve 37,975 şi ayrıl· 
mıştır . 

1935 Senesinde elimizde 154,-
669 firengili bulunuyordu . Bu 
miktar memleketin genrl nüfu 
suna kıyas edilirse binde dokuz 
eder . Bir tıkım bilmediklerimiz 
le kendisini hususi surette teda 
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kelerle alakayı kuvvetlendirmek 
ve Arap birliğine çalışmak . 

5 - İktisadi ve bayındırlık 
işleı ine en büyük ehemmiyeti Hr 
mek. 

Ulusal sorumlar : 
l - Elbatibe t' şcblıüıüne him· 

met etmek . 
2 - Arazi kurtarmak işi için 

hususi bir komisyon teşkil et

mek. 
3 - Eğer hükumet hicreti ko 

laylaştırmakta ve arazi satışında 
devam ederse gençler heyeti mi · 
tingler (Müıaherat) siyasetine 
~vdet etmeği düşünmektedir . 

Arazi satışı : 
1 - Esbemının kıymeti (60) 

bin Jira olacak bir arazi kurtarma 
şirketi kurmak için g~nçlerin şe 
bir leıi ve köyleri gezmrsi . 

2 - Çıfcilerle muştr.tiler ara 
a1nda vasıtalık yapa cık mü ı sse 
seluin köy ve şabirlrrde kl!rul· 
ma ı . 

3 - Araziyi kurtarmığa uğ 

raşın vatandaşlara yaıdım . 
Kıillıir işleri : 
1- Yalmdi mekteplerinin Ya· 

budi bir idare rliode bulunması 

gibi Arap mektt pi erinin de yal· 
oız Aınplardan teşekkül eden bir 
idare ile çavrilmesi . 
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1 iç sryf amızda 
Dariilbedayi .rtistlcrindea 

1. Galible bir yazıcımızın yaptığı 
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Havamız tehlike karşısında Selahaddin Sepici 

C. H. Parti grupu Tayyare kurumunu yur
. dumuzun her yanında kuvvetlendirecektir 

Ceyhan Şarbayı olarak 
yeni ödevine gitti ----
Ceyhanın yeniJenetı belediye 

seçimi bitmiş ve Ceyhan Şar bay
hğını da hemşehrimiz ve arka 
dşımız Selahaddin Sepici seçil · 
miştir . 

Not: Gazetemize göuderile· 
c<•k yazı tarda Lu keli mel erin 
Osmanhcaları kullanılmama· 

sını rica ederiz. 
_______________________ .... 

Büdce 
Karnutayda onandı 

Aokara : 26 (A.A) - bugün 
Hasın Sakanın başkanlığında top· 
Jonan kamutayda 1935 yılı müva 
zenei umumiye kauununun vati 
dat kumt üzerindeki göriişmeler 
tamamlanarak kanunun heyeti ll· 
mumiyesi reye konmuş \'e kabul 
cılilmiştir . 

Kamutay yarın toplanacak • 

tır . 

Hamburgda büyük 
merasim yapıldı 

Ilamburg : 27 (A.A) - Deniz 
seferleri günü münasebetile <lün 
Almanyanın ro büyük toplantı sı· 
lonu olan lhns Holbode yapılan 
tezahür Almau ulusunun en mu· 
azzllm tezahürlerinden biı i olmuş· 
tur . 

30 hinden fazla Alman, salo· 
nu en küçük köşesine kadar dol 

durmakta idi. Bakao Dr. Göbbelıin 
muvasalatı nihayeti gelmiyen çoş· 
kun alkışlarla karşılaomııtır. mıo · 

taka ulusal sosyalist ş,fi Böble ile 
Göbbels birer nutuk ıöylemiştir. 

Alman hava bakanı 

Yanındakilerle birlikte 
Sofyay·~ geldi . 

- -··-- ---
uof5a : 27 ( A.A ) - rıenernl 

Goering ilo maiyeti ü~: ta1yare ile 
huroyn muvasaldt etmişlerdir. Dış 
işleri, sii ve demiryollnrı bakanln-

lo rilo sofyn şarbnyı generalı ka
bul e(leceklenlir. Genernlın soya · 
hali hususi mahiyette olmasına 

roğmrn kabuller resmi mahiyette 

olacak vo Almı:ı n orto clçılığindc 

lıir dine de vorıhcektir . D neJc 
Bulgar başbokrını , dış bnkıını ve 

olı ir hnktınl Jf Jo huluncıcaklardır . 

Gcneralı yarın başbakan Tosef ve 
<lış bnkan sii ve şimendifer bakon
laril'l görüşect•ktir. 

Kral Sofya civarında bir öğlo 
yemeği vorfcoktir . Gooring salı 
giioü Atinoya gidecektir . Ken lisi. 

ılhiÇ°b 'r~;mi-vozi fe-ile-rnüVÖzZn·r 
eğildir. 

Tayyare kurumuna yardım için 
İsmet İnönü 1000 lira verdi. Yar

dım yarışı devam ediyor •• 
Ankara: 26 ( AA ) - C. H. 

P. Kamutay grubu Türkiyenin 
hava tehlikeı;ioe karşı açık oldu· 
ğunu yurtdaşlara sulatmak için 
Tayyare kurumunu her suretle 
arkalama)·• kararla:.:lırmıştır. 

'l'ürkiyenin havn tehlike.sine 
karşı güvenli ve savğalı olması 
için grup elinden gr len bütün 
emekleri sarfedecektir. 

Grup üyeleri ba\•a tehlikeeioi 
bilenler arasında da çalışmağa 
ayrıca karar vermişlerdir. 

Ar.kara: 26 (A . A) - Hava 
telıli"esini bilı-n üyelerin sayısı 
420 yi buJmuştur. Üyele·den Ge 
neral İsmet lnöoü ve ailesi Türk 
bava kurumuna yardım olarak 
bin, Kamutay başkanı Abdülha 
lik Rcoda 500 lira, Ankara tüc 
carlarından Vehbi Koç 5000 lira, 
Türk haYacılık kurumu başkanı 

Fuat Bulcay ve çocukları 400 lira, 
E ,zincan saylavı S•ffet Ayhao 
100, tş bankası genel direktoru 
Mnammer Dıiş 500 Jira, Erzu 
rum .saylavı Tafi 100 li·a ve Ka 
mutayıo C. H. Partisine mensup 
liitün üyeleri on iki lirası Türk 
kuşu için olmak üzere yılda alt
mış ikişer lira vermeyi taahhüt 
etmiçlerdir. 

Lübnanda 

Başbakan General İsmet lnö
oü'oün işaret ettikleri hava teh
likesi karıısında memleketin btr 
tarafından Türk bava kurumuna 
yardım etmek üzere hava tehlike 
sini bilenler üyeliğine kayd ilen 
)erde büyük bir hareket vardır. 

Anadolu ajansL: 
Üyelerin adlarını ve yaptıkları 

yardım mikdarını muntazaman 
neşred t cektir: 

]1eridun Dirim Tekin ve aile· 
si ( Türk hava kurumu yarbaşka· 
m ] 50, Fıkri Oran ve aile i [Pı· 
yaoko direlltoruJ 100, Cavit ve 
ailesi 1 Türk hava kurumu tefti~ 
ı-ubrsi direktoru J 50, Sami ve ai .. 
lesi [ T. H. kurumu teftiş şübesi 
işyatlarıodan ] 50, Ferit ve ailesi 
( T. H. K teftiş şubesi işyarla

r1nd11n ) 20, Ankara piyanko 
müdürü 100, Server Ziya Güreyio 
1 Türk havn kuıumu tahrir şube 
direktoru ] 20, Afıf Oogur [ T. 
H. kurumun muhasebe şubesi 
direktoru ] 20, Hüsnü [ T. H. 
işyarlarıodao } 20. Hikmet Yenen 
[ T. H kurumu işyarlar ından 1 20, 
llakkı Açar [T. H. kıuamu mu 
nasebesi i~yarı ) 20, Fuat Dan 

- Gerisi lİÇlincii flrllkde 

çığlık koptu 
Tütün monopolu yüzünden aç kalan 

tütün işcileri gösteriş yaptılar. 
--ı-~ 

Maruni Patriği bu durumla sonuna 
kadar uğraşacakmış. 

Tütüoün bandroldao mono· 
pol şekline geçmesi iizerine işsiz 
kalan işcilerio durumu çok acık. 

lı Lir hal almıştır . 

« - Acız , iş istiyoru:r. ? kabr 
olsun monopol ! • 

Diye bağırarak iş istemişlerdir. 

- Gerisi ıiçiincii flrtlkde ·-

Selahaddin Sepici dün , Vah 
Tevfık Hadi Baysal ile görüştük-

ten sonra Ceyhana yeni ödevi ba
şına gitmiştir • 

Selahaddin Sepici, yetişmiı 
gençlerimiıdendir . Ceyhan gibi 

çok emek istiyen ğüzel Ye zengin 
bir kasabamızın başma geçmesi 

oi biz sevinçle karşılarken kendi
sinin bu işde yüz aklığı ile yurda 
hizmet tdeceğine de güveoiyo -
ruz · 

Selahaddin Sı-pidnin yeni ö 
ılevi kendisine ve Ceyhana kutlu 
olsun . 

Telefon işleri 
Öğrendiğimize göre, son gün

lere kadar polis santralına bağlı 

telefon hatlarının , viliy-t ve 
mektubculuk gıbi hir kaç ma· 

kamdan madası tcmameo telgraf 
hane santralını bağlanmııhr . 

Yalnız, galiba bu yüzden ola
cak ki son günlerde telgrafhane 
saotıralın"ın düzeninde bir aksak
lık başladı . 

Baş müdürlüğün bu aksaklığı 
da düzelttceğioi umuyoruz . 

Otoraylar arttı 

Şimdiye kadar Mersin ile Ma· 
mura arasında günde müteaddit 
defalar sefer yapın trenler ara. 

sında anca" dört tanesi Otoray 
idi . Devlet Demir yolları idaresi 
bu batta Otoraylarıo daba pr111tik 
oluşunu ve daha sürath ve rabıt 
çalışışını gözönüne alarak son 

günlerde otoray sayısını dokuza 
çıkarmış ve eski trenleri kaldır· 

mıştır . 
Şu halde Mersin - Mamura 

uasında bundan sonra yalDlı bu 
dokuz otoray işliyecek demektir. 

Bu otoraylar için idare, ayr1ca 
bir de makine mühendisi gönder· 
mişlir . 

Dün Berutta bu işcilerdeo 500 --------------------------------------
dancsi - ki çoğu kadın idi -
Bekrikide Maruni patiriğini ziya· 
ret ederek hallerinin acıklılığını 

yana yakıla anlatmışlar ve aç kı 
lıcaklarını söyliynek petiriğin 

bu işe bir çare bulmasını iste· 
mişlerdir . Kadınlar kucakların
daki çocukları patiriğe uzatarak: 

" - Aç kaldık Canımızı ka
zınmak için fahiş,.likmi yapalım'? ,, 

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

-------------·..-.------~--Diye bağırmışlar . _Patirik bu 
tüylet· örperlici durum karşmnda 
kendini tutemıyarak ağlamağa baş 
lamış ve keııdilerioi teskin etme· 
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ge çalışarak : 
" - Ağlanıayınız , siz ac ka · 

lırsanız ben sh~d tn evvel ne ka 
lecıtğım . "'e yapalım ? ben elim·t 
den gelen her ltşeLbüsü yaptım. 
l\looopoluo bu yurda zararlarını 
anlatmağa çalıştım . Dinlemedi· 
ler . Bununla beraher yine dur· 
mıyacağım , gücümün yettiği lu
dar bağıracak ve sizin hakkınızı 
arayacağım . Ve sonUlla kadar 
mouopol aleyhinde bulunaca 
ğım ,, 

İşsizler bundan sonra Beruta 
dönerek hükumet konağına git 
mişler ve hükumetten ; 

l'atan mıidafaasL 
C. 1:1 Partisi proğramının sc 

kiziuci kısnıınt vatan müdafaası 
na ayırmışiır. Türk ulu unun as· 
ke,liX.i bütiin acunda ün salmış· c 
tır. Çünkü Türk askeri haysiyet· 
lidir, vazife aaygısıyle yurdsever· 
liği üstündür. Maıldi kuvvttler· 
den önce g~l tn zeka, azın, sebat, 
iıade, kabramaolık ve fedakarlık 
gibi bir çoklarında buluıımıyan 
üstünlükleri kendisinde topla
mıştır. 

1924 yılının 30 Bgustosunda 
Mrçhvl askerin mtzfrı başmda 
Atatürk bir söylev vermişti. Ede· 
biyat bakımından da eşine rast· 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

lanmnz olan bu sö}'.levin bir ye
rinde şöyle diyordu: 

"Mulıarebe, yalnız karşı karşı. 
ya gelen iki ordunun çarpışması 1 
değildir, 1111/lellerln çarpışma
sıdır . Meydan mulıarı·besl, mll
letlerirı bıilıirı meLıcudiyellerlyle, 
ilim ve fen solwsrndald seviye· 
leriyle, ahl<ildarıyle, lıarslurıy 

le, luilasa blilün maddi ve ma
nevi kudret ve (a zllellerlyle çar· 
pışiıldôrı bir imlilıan sulwsıdır. 
M illcilerirı Jıakiki kuvvet ,,,~ kty-
mcllerl bu çarpışma salı asında 
ülçiilıirl,, 

Türk ordusu değerli kuman-

- Gerisi iiçlinızcl ."trlllcl~ -
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Aktör i. Gali'bin anlafhklar1 
Bundan sonra mektep kaçağın
dan tiyatrocu olamaz; hiç mi hiç .• 

Mutlu bir te1adüf oldu : Eski 
piıde idim .. Oıadaki işimi biti~ 
riace , lzmire bHeket •tmek için 
iıtaıyona geldijimde darülbedayi 
ve G•libi orada görmeyim mi ?. 
Tuhaftır, amma , blUün diletime 
Hğmen , Adaaada , Gılipden , 
Tlrk Sözü için bir millikıt ala· 
m•mııtım .. O!i•; Türk tiyatrolu 
laakkında ıoracağım süaller vardı. 
Kaçırdığım bu fırsata , Eskişehirde 
tekrn tle geçirdim Ye kendisine 
ilk olar•k tunu sordum : 

- Artistliğe ne zaman b•ıla· 
cltaız ?. Bu merak size nereden 
geldı?. 

Gelecek yıl jubileıi kutlanacak 
olan bu , ıevimli • oezib , ytıkıek 
T&rk artiıti , bana ıuaları anlat· 
mağa koyuldu : 

- Siiel okula-la dedim.. Ede 
biyata merakım vardı • Tiyatroya 
pek 11k ıiderdim . Ertutrul Mub
no ile birlikte evimizin babçesia· 
de gllzel bir sahne yaptuarak oy · 
nardılc .. Hiç unutamam : Yaz ya· 
kındı • imtihanlar ol .. cak .. Bir 
1andaa derslere çalıtılıyor ; bir 
yandan da tiy•tro OJnuyoruz . İki 
iti birleıtirmenin imklaı olmadı · 
tı için , bir iki riyaziye dersinden 
zaif imtihan verdim . O yıl imti· 
laanı verip harbiyeye geçecektim. 
Fakat onata ve tiyatroya olan 
meclibiyetim dolayııiyle , o yola 
atılmaiı tercih ettim. Ve . Mek· 
tehi barıkbm . Bu ; bir haylazlık· 
tı amma • ıoouncu , ıabıım ve 
memleketim için Jena çıkmadı · 
imd•n dola1ı , 25 yaldır •ff ede· 
medlli• ltu hareketimi , daha be· 
081 pek yeni olarak ututmığa ve 
ıffetmeğe baıladım f. 

Açıkça aöylemeliyl• ki : mek 
tep kaçatıodan tiyatrocu olamaz! .. 

Bele bundan sonra hiçmi biç 1 .. 
Onun içia , h"v11kirlara, bu ite 
beflamaıdıa öace , keıio olarak. 
pnel bilgi ile ilk ötreame devre 
leri•i çok eaaRlı bir tekilde ta 
mamlamaları . lizam gelecetini 
öaemle hatırlatmık isterim .. 

ikinci sorgum : 
- Ltltfen , hına , artiıtlik 

hayatınızın eo b&yük zevki ile en 
kederli batırHım ıöyliyebilr misi· 
Dİi ?. 

Bu ıorıuyu sorduium zaman 
Galibia aıil •ima11nan birded ka
ıardıtıaı ve ıalıelendiiini gör 
dllm . Alaı , ıztırabının derectsini 
ıöetereo kalın çizgilerle örtülen 
bu seçkin artiıtimi~ , baaa dedi 
ki: 

- Ea kederli hatıramı mı so 
rayır1Unu~ ?. Slyliyeyim : Bun. 
daa 22 yıl önce bir torne için git 
tltimiz Bursa kendinde •Ç ve se 
61 kalmııtık 1.. BGyüklere h•ş vur· 
doğumuzda • Hmanın mektupçu 
ıu , biai , bazurnndın kotmuı· 
tul?.I. Ea zevkli hatıram iıe ıu· 
clnr : 

Bundaa llç yıl önce , ulu Ôo· 
der , Cumur ba•kanımız Atatürk, 
hisleri hlJlk huzur lınna aldı . 
lltif•tlarıyle mll.ifatl•ndırdı . 
Elimizi eıktı • Alaımızdan 6ptü 1. 
Bizlerle uzun uzadıJ• metgul ol· 
mak lôtf6ade hulundn . 

Ba ilci batıra ; bence , iki re . 
jim arasındaki en bniz farkı ıös
termektedir . 

Üçdncü sorgum : 
-Bay Galip! sizi rabataız edi 

yorum, amma, beni muur ıörll· 
nlz. Bayle bir fırsat her zam•n 
ele geçmez . Acab• , tiy•lro ter 
biyesiai T&rkiyede y•rleştirmek 
için ne yapılmak ıerekiyor ?. Bu 
ruhi kamuya ııdamak için neler 
yapmalı ve hangi yollardan yOtü 

meliyiz?·· 

- Dostum 1 bu İ§i ; H•lkrv 
leri teılcilah kafi deredede yapı· 
yor . Fakat bu ayle bir sonunçtur 
ki , hılkın seviyeıindtn dotar 1. 
Benim anlattığıma göre , böyle 
ft-nni , riyazi tekilde ( bir tiy•tro 
zevki aıısı ) yo~tur 1. " Halkın se· 
viyesi yükseldikçe tiyatro ibliya· 
cı artacak ; tiyatroya gitmek bir 
zevk haline gelecek ; ve , halkı· 
mız , tıp\u furuna koıar gibi tiyat· 
roya loııcak ; ve iyi suyu nasıl 
ararsa tiyatroyu da öylece araya 
caktır r. Bu arıda ' halkın iyi Dil 
munelere kavuşması da ıarttır . 
Bunlau gördükçe zevki ılerinltşe· 
cek ve zenginleıecektir . Bu iyi 
nümuneleri de , memlekelin her 
tar•fıuda , büyük ıehir lt:rin bele 
diyeleri , temiz ve nezih tfşekklil 
Jule ıöstermeğe çalııaıaltdır . 

- Gazetelerimizin size lcarıı 
takındıkları durumdan memnun 
musunuz?. 

-Anadolu gazeteler inden bir 
kıçma meoCJup bazı gençlerin , 
ıabsi duygu ve temayülleri neti · 
cesinde yazdıkları m•kalelerin 

bızim ıevkimizi kıramayacağı mey· 
dandadu . Bu bereketleri , genel 
oyun bir rehberi ve tercüm1nı 

olarak kabul eylemiyoruz . Esa
sen , bir iki iıtitıaHiyle , gazete· 
lnimizdea çotunun bize karıı 
teveccübkar oldutunu da g6rüyor 
ve biliyoruz . 

- Bir sorgu daha Bıy Galip: 
tiyatronun hangi janrını dah• çok 
severeiniz ? . 

- Tiyatro bUtün janar luı ile 
sevu , hem de pelc 1everım . 
(Topaz) ve unutulan adam ) ile 
dromatık izerleri ıeçerim , amma, 
muvaffakıyetin bana o vadide gül
dDğllnO pep az g6rd0m !. 

- Ecnebi ve Tllrk müellifler 
arasında en çok ıe,·dikleriniz ve 

takdir ettikleriniz kimlerdir ? . 
- Fransızlardan-Oktav Mir

bo ile Marsel B•nyo'ID; Almanlar 
dan - uki ekolden sudermao'ı 
hafif janrda izerJer veren , oriji· 
n•I muharrir : Frans Molnar'ı pek 
severim . Benim tiyatro araıtırma 
laum en ziyade yardım eden dil 
FHn81Zça olduğu için , temayü
IDm , Fr.nıızlaradır .. Zaten ti
yatro kUltüriimü de onlara borç
luyumder .r. 

Bizimkiler ar111Dd• ; Nazım 
Hılcmet gibi dinamik bir ozan 
- tiyatrocuyu ıevmek lkabilmi 
dir ?. Reıat Nuri fibi ince duy 
gulu - ıair romancının tiyatro 
eıerlerine gönülden vurgunum 1. 
Bu iki ünlü isimden sonra ancık 
Cevdet Kudreti hazırlıyalıilece· 
ğim . Ne yazık lci : o da , tiy•tro· 
DUn 18rp yollannda geri dönen 
bir keıif . kolu m,.biyetiadedir !. 

Sayin artist 1 ıizi çok yordum 
Son bir süal dahe ıormıklıjıma 
buyurgu iatiyeceğim . Memleket 
tiyatroıu ile cihan tiy•trosu ara 
ıında ne gibi farklı vardır ?. Va· 
ziyet ; çokmu aleyhimizdedir ?. 

Ruhioin asaleti ç· hresindt-o , 
yüreğinin temizlik ve saffeti hr r 
hareketinden pek tllzel aezılen ; 
ve Turk aahoesinde 25 uzun yıl , 
durmaksızın ve 01anmaksızın , ve 
fütur ıetirmekıizin çalıtm•ı ; ve 
On• timdıye kadar 60 ıa yakıa 
izer v.rmiı bulunan bu seçkin 
Türk Artisti , - sabrını ıuiiıtimal 
ettiiime hiç kızmayarak ve tıkan 
dıtı pek nezik tavra aıli bozmı 
yaralı , baa• , ıu cevabı vermete 
başladı . 

- Bayım l memlekette, ti · 
yatromuz , ıu 10 yaldıaberi ilerle 
memit ve arsıulusal bir mahiyet 
almamııtar ; demek hem bakıız· 
Jık , hem de Daıkörllk olur!. Fa 

Sağlık bakanı 
ne söyledi? 

- Birinci f/rtilden arlan -

vi ettireol, r ( ki bize m•brcm 
surette bildirilmektedir . ) Ve bas 
t• olduklanndan kendilerinin d• 
hi haberleri olmıyanları bir mis· 
li olarak tesbit ve bu yukarıdaki 
rakıma ilave edersek ylizde 1,8 
ve yuvarlak bir hesapla yüıde ilci 
edu • 

Her halde bu rakamı hiç bir 

zaman geçmez . . 
Fırerıgi mücadelesi en mliıkıl 

mücadtleleıden biridir . Anrak 
üç senelik ltdavi netice@iade ge 
Çf'bilir . 

Tr.bum büyüklerden ziyade 
çocuklara muıaallat olan ve teda· 
vi edilmezse kör eden bir hasta· 
lıkttr . En eski zamaolardanbe1 i 
mem), ketimi1in :cenup mıntaka 
sanda mevcutdur. Memafıh ar•n• 
cak olurıa m•mleketin her tara 
fıada büyük uisbelte trahum var 
dır . 

Bu hastalığa k•rşı vekaletin 
mücad'" leıi timdi ye kad.r Ada· 
nada , Ant,.pte , Urfade, Maraşta 
devam etmittir . Buna son za· 
mandı Nezif kasabuı da ilave 
edilmiştir . Kısa bir zamanda bu 
güç mücadeleyi yap.nak IOzumu 
olduğundan bugQnkü 141 bin nli· 
fuslu bir sıha dahilinde mücade 
leye devam olunmaktadır . 

Refik Saydam , bu h11talıtın 
sayılmıı olduğu diğer mıntakal• 
,. aid rakamlar verdikten sonra 
1934 Peneıi içinde müracaat eden· 
lerin yeHinu 1elcsro yedi bio, ya 
pılan işlerin tutHı 2,059,000 dır, 
2215 tedavi ve 4318 •meliy•t ya· 
pılmıştıı; demiştir : 

Doktor Refık Saydam , bun
d•n sonra meml,keue yatak ade 
di etrafanda malumat vermi§, mem 

:ıeketteki doktor miktarın• geçe 
rek dllnyad• kabul olunan dok
tor niıbt tinin endüıtrisi çok ve 
yüksek olan memleketlerde daba 
aıağı inmek üzere vaaati iki bin· 
de bir olduğunu , Türkiyede ise 
bugiinkO vaziyetin 1927 tarihine 
g&re beş bin beıyliz on•ltı ki§iye 
bir doktor bulunduğunu s6yle · 

mi§tir . 

kat , bunu , cihan tiyatrosiyle 
karşılaııırmak iatersek , buna cÜr· 
et edersek ; gDlünç bir mevkie d6-
şeriz 1. Bizi , belki , Balkan tiyıt· 
rolau"ile bir nisbet dahilinde mu • 
kayeı .. ye imkan vardır . Yalnız, 
ıunu da söylemeliyim ki , Bal . 
kan hükumetleri bile , bizde me-
1, la ıpora g6sterilen ılak•nın bir 
benzerini tiyatroların• kartı aös 
termektedirlrr . Halbuki , biı , 
bundın m•hrumuz .. Tiyatro : 
bizde , bi'i mektepsiz , l.oruyu· 
cuıuz:ve bimiıiz bir meslek .ha
linde , yalnız ve sadece guçek 
Işıklarının elinde bormaktr. ve 
ölmeden yaıayabilmektedir il 

Bu devrede her ıeyin , hüku 
melin eliyle canlandıtını bilirıi 
niz .. Tiyatro , etatize edilrcek 
olursa ; o vakıt , yalnız Balkan 
arti.tleri ile boy ölçüfmtk d•ğil , 
TDrk ruhunun tiyatro alaorndaki 
en verimli ve yüksek tezah6rle 
rini bütün dünyay• görtedr 91'! 

dünya tiyatrocul .. rı aruında ıer~f
li bir yer tutabiliriz .. 

Bizler henüz pek •zız . Mem· 
lekete kifi d .. ;iliz • Ve .. Yorgt. · 
nuz !.. Cumnrluk hlikGmttimizin 
bu alandaki aok1&u da tamamla· 
yacağ1Ddan emin buluneyor ; ve 
bundan, bOyülc aevioçler duyuyo 
ruz .. Biz bu sabada elimizden g .. · 
leni yaptık .. Bundan ıooraııoı da 
h&ldimetten ve ıençlerd-n belde· 
• 1 

rız .. " 
Büyük TDrk artiıtı Galibi çok 

yormuıtum . Ôzllr diledim • Bu 
elaler beni derin düt6ncelne , 

<•DU da tee~ılr e~ vlc etmit•i .. Ben; 

Şeblr Dayakları 

Sahtekarlık davası 

Akarcah ehli vukufun 
raporuna itirazda 

bulundu 

İcra dosyasının içerisine sah· 
te keşifoame koymaktan suçlu ve 
mevkuf Akarcalı Hasının duruı 
mHına dün Aiır ceu mahkeme
sinde devam olunmu§tur . 

Asliye hukuk Bıtkitibi Os
man , Avukat Halil Naci ve tecim 
ve endOıtri odası muhasebrcisi 
Hayreddiaden mllrekkeb ehli 
vukuf raporuna Akarcalı itirazda 
bulunarak imıalann birbirine uy· 
mıyac•ğını söyl«>miıtir . 

Akarcalının Mahkumiye -
tinin olup olmadığının mabke 
melerdrn ıorulm11ına ve fab
rik•nın hakiki kıymetinin tapu· 
dın bir mDzekkere yazalaıak BO· 

rulmasına k•ıar verilerek duru§ 
ma 4 Haziran 935 larıhioe bır•· 

kılmııtır . 

Yine o dert 
Ba sütunlarda , şehrimizde sahi· 

mıkla olan kaynak sul.rıaın ba· 
balığı hakkınd• bir kaç kerrelrr 
yazılar yazmıı ve balkın en mü 
him bir ibıiyacı trıldl edilen bu 
su fiıtlarınıa indirilmesi hususun· 
da ıarbaylığın dikkaıini çek -
miıtik . 

Buzun lııiloıu iki kuruıtan H

tıldığa halde bir hart.lak suyun 
bir kuruıtan aablm111 doğru de· 
tildir • 

Ş•ıbayımtzın liztmgelea lct· 
kilr•h yapar•lr daha ucu• ıu içire
Ct'ğini kutvetle umuyoruz . 

Sebze ve meyve 
fiatları 

Sebze ve_meyve fiıtları ıün
den güıJe diiımektedir . Fasuly• 
cinıiae ııöre kiloıu 5 - 12,S, se· 
mizotu S - 7,5 , kabak üç kilosu 
5, domıtu 50 - 60, ıalatıhk 
10 tanesi 5 , enginar taarıi 2,S-
5 , erik kılosu S - 10 , Malta 
eriği 7,5 - 10 , kiru 10 25 
kuruıtur . 

İzzet Koçak 
Endüstri kurultayından 

döndü 

Ankarada toplın•n Ttcim ve 
EndDstri kurultayında vıliyetimiz 
deltkrıi olarak bulunan Şehrimiz 
'f rcim ve End6ıtri oda11 baıkanı 
İzzet Koçak, Ank .. adan ıebrimi· 
ze döomlittOr. 

Bir çoban suda 
boğuldu 

Oymaklı mıntakasına bağh 
Bey köyünde oturan o\uzbrt yaı· 
larında Hıaan •dında bir çobın 
baytanlarını ıeçirmek üzere göl-

den grçerken bat-aklti• ~ömüle 
rek ölmüttür . Cesedi memleket 
hastahanesi ölü yıkama yerine re· 
tirilmit ve ~ulh Hakimi Fevzi'
nin önünde'! halıı:umP.t Doktoru 
Hamid tarafından muay•Df'Sİ ya
pılmış ve botularak öldüğü •n 
la§ılarak gömülmesine izin ve· 
rilmiıtir. 

hodbinlik ederek düşünceltrimi 
bozmak iıtem cdim. o dı; kartımda 
derin bir miirakabeye daldı , gitti. 
Maais•y• ğelmiıtik aıtık .. MU.aa 
de alauk ve "Türk SözO,, aamuıa 
trıekkür lerimi ıunarak keradiıio · 
den •ynldım .. 

Ragıp Mağden 

Pirinç ekimi 

Bundan sonra bir usul 
altlnda ekilecek --

Bundan bayle vilayetimiz için· 
de ekilrcek çeltiklerin t•va uıu 
lile ekilmui onanmıttır • 

Bu ıurdle çeltiklerin hem e· 
kim uıulü dOzelmiş olacak ve 
hem de rekolte ve rındman de· 
rrceleri yükıeltiecekıir . Bundan 
hışka çeltik ekmekte olan zira 
atçılar da izia almak z.bmetindea 
kurtarılmıı olac.klardır . 

Bundan b&yle yapılacak çel· 
t ı k ekimleri tarım ve nenlik ku 
rumlarının daimi kontrolüne tabi 
tutulac•ktır . 

Valimiz döndüler 

Tef tit için Ceybana gitmit 
olan Valimiz Tevfik ~Hadi Bay1al 
§tbrimize dönmü§lerdir • 

Daimi encümen 

Daimi encOmen düa &glP.drn 
6nce Vali Tevfik Hadi S..yıahn 

baıkanltiı ahanda topl•nmıt ~ve 
encümene gelen kltıtlar üzerin· 
de'! görDtülerek karar verilmiı
tir . 

Kasım Ali Hasanın 
duruşması 

Karııı ve çocu~unun öldürül
mP-ıi itinde allk•dar hulunm•k
tan suçlu ve mevkuf Çarbpar~ 

köyünden Kasım Ali H•Hr. ın nalc 
zao devam etmekte olan duruı 
mHını dlin denm olonmuı ve 
hakkındaki karann anlatılmHI i
çin duruıma 4 haziran 935 tari
hine barakı'm ·tbr . 

TUm Komutanhhğı 
vekilliği 

Tekıüd olan Kor General Ali 
Hikmet'in yerine Fırka komut•nı 
Tllm General Sılıh Avğın ve tüm 
Komutanlığı vekilliğine Lita ko· 
m\Jtanı Albay F abri' nin tayin edi· 
ltcekleri haber •lınmıştır . 

Merkez kumandanhğı 
Şehrimiz ıüel durak Direkto· 

ru Yüzbaşı Cevdet Çeldağ Vili 
yetimiz Merkz Komutanlığıaa ta 
Jin edilmiıtir • 

Baytar müdUrü 

Haynnl•rda hutalık olup ol 
madığını •olamak ve bazı haJHD· 
lara iğdiı yapmak için b·•ytar 
direktörü Adil Kozana gitmittir . 

ispanyaya mal gönder .. 
miyeceğiz 

lıpanya ile Madridde yapılan 
ticaret ınlışmHı heollz netice· 
leamrdijinden tDccularımmtı 

timdılik İspanyaya mıl ihrıç t t· 
memeleri Türkofieten bildirilmit· 
tir . 
r , 

Gök gözetlemesi 

Dün zavaldaa ıonn okun•n 
tazyiki nnimi 759 milimetre olu 
en çok ı~cak 31,5 , rn azı 18 
ııoiigrattı . 

Rutubet vaHti yüzde 53 ola
rak lcaydtdilmittir • 

• 
Rüıgir cenuptan eımiş ıürati 

saniyede 4 metıo ol•nk ölçül· 
mOıtür. 

2- Akdenizden g•leD yeni bir 
dOtllk tazyik memlekrtimizia ön 
kısmı•d• yaDi aabile 1akm kı 
ıımdadır . 

Bu aaziyet devam ederae yağ· 
mur ihtimali vardır . 

Süel giJk göv•tleme durağı 

Palastinde ala 
-Kongre 



Partisi 
doğdu? 

Lubnanda çığlık 
koptu 

- Birinci flrtikten arlan -

Bu sırı da Vezirler mecliıi toplanh 

baliad~ bulunuyordu.Derhal yetişen 
poliı ve j1tndırma kuvvetleri bu 
aç ve ekserisi kadın ve çocuktan 
ibaret olan kalabalığı dipcik 'u 
ru§lırile dağıtarken kadın ve ço
cuk vaynyları yürek ıızlatacak 
bir halde gökltre yükseliyordu . 

Diğer taraftan tüccarlar da ver· 
gileıin ağırlığından dolayı ge · 
çenlerde hükumete dayatmışlar 
ve batti protesto olmak üzeıe on 
btş gün ev~li bütüa çarşıları ka. 
payarak bir de nümayiş yapmıı-

lardı. Tüccar }ardan çocuğu bundan 
sonra yaptığı lr şebbüılerJe müs 
bet bir cevab alamadığı için ye· 
niden ve daha hjyük bir protes 
to nümayişi hazırlamaktadır . 

Hükumet buna karıı g~lmek 
için lizımgelen tedbirleri almış 
tar • 

en ufak ıeylerde hile kuıur ara 
yan teokidci 16zleri bunda hiç 
bir kusur bolamıdı. Almanyada 
bili Cumh"riyet o rduaua mü 
kemmd olamıyacatı iti"adında 

bulunanlar varken Türkiye Cu
muriyetinia yaman cihuı olan 
Türk ordusuna gıbta u~ bakıl 

maz mı?" 
1924 Y ıh 13 aguatoıuada Ro 

mada çıkın İl Sereno gazetesi de 
"G.zi Moıtafa Kamil Paıa. haı 
lıklı yaz18ında ıöyle diyordu: 

"Gazi, 11yıce faik, fenni vası
talarla mücehhez ve en kuvvetıi 
mitletlerin bimHesine mazhar 
bir d&tmana k1111 teıkilittan, si
lib ve mühimmıtlan mahrum, 
hazan itle ve akıam yemekleri· 

cTtlrk.Sktl) 

Havamiz tehlihe Adana askerlik şube
sinden: 

karşısında 

- Birinci firllkterı artan -

1- 11 Haıiran/ 935 ba§lamak 
va 30/flaziran/ 935 bitmek üzore 
ihtiyat Subaylarının ( zabitanının ) 

maa [ Tilrk bava kurumu muhı- senelik yoklamaları yapılacoğın-
dan bu müddet ZHfıo<la Alların 

Sl'bt- iıyarı ] 20, Orhan Aycer [ T. nskerlik da;r sine mürncaatla yok 
H. kurumu neıriyat ıefi J 20, le lamalarını yoptırmalorı. 
mail Aakkı Birsak l T. H. kuru 2 _ Hariçte bulunanlarda bu 
mu İstanbul ~ubeai direktoru ] 20, lundukları mahalli Askerlık şube 
Şevki Demir ( T. H. kuıumu İz- leri vesıtıısile veyahut kayıtlı !JU-
mir şubesi direktoru ] 20, Hakkı lun<lukJarı şubelere taahhütlü mek· 
Çakmak ( T. H. kurumm Gireson tuplar yazarak yoklamalarını yap-
şubeıi muhasibi ] 20, Muıtafa Ya· tırmaları • 

"" :r m!!!lm _____ m!!!!!!!!IB!!!! ____ ... __ 

Adana Borsası Muam~leleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 
CİNSİ 1 Satılan Mikdar 

En az En çoL. 
K. s. --:Kc~·===s=.==t=========K=ilo=========I 

Klpımafi pama-=----
1-..,...,.,....,=-=---1.......,,.,.-:=---~------------...... Piyaea parlata •. 43,!lO 44,50 ---------·------------..... Piyasa tc>mizi ., 

iane J 35 
iane II 
Eksprf's 48,50 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 
Siyah ' 

42 
1 

yalar [ Uzun Köpıü çiftçilerioden] 3-Yazılacak mektuplarda aşa. 
20, Ekrem Demiray [ T. H . K ğıdak.i hususatın sarih olarak bil· Ekspres 
Edirne ıübcıi başkanı 20, Ziya dirilmrsi · iane • 

Ç 1 G t T 

ı-A- Sınıf, rütbe Ye sicil ve ka- 1- .... .--::-:--~,.....-L....:-::-:-----ı---=-=-=---ı-----1----------11 
Akalp ( T. H. K. Manisı şübe mu Yerli "Yemlik" 1,37,5 

h 'b' ] 20 H T H K yit oumarolarırıı gösterir künyesi ,, "Tohumluk,, 
aıı 1 • ayri · · neş ( Hekim, Eczacı ve dişçi bulunan-

riyat şübeRİ iıyarlarından 1 20, lar fazla olarak dibJoma tarih nu-
Şefik Orbay [ T. H. K. nt-şriyat meralarını do yazacuklar ) 
tObe işyarlarından ] 20, Bayan B- Ahvali sıhhiyesinde deği-
Saime Yetkin [ T. H K. neşri ş iklık var mı muayenesini talep 
yat şlibcsi işyarlarından ) 20, Sü ediyor mu. 
leymın ~ ırrı [ T. H. K nrşriyat C- ikametgah adreainde hir 
şübesı işyarlarından ) 20, Zekai değişiklik var mı. 
Akar [ T. H. K. Muhast"be işyar D- Meşgale veya memuriye-
larıadau } 20, İbrahim Başaran tinde bir tebeddül var mı. 
[ Veznedar ] 20, Aliettin Tuncok 4- Bu müddet zarfında her 
[ T. H K. bava tBbrsi işyarların ne suretle olursa olson yoklama· 
dan ] 20, Hilmi Alşan [ Piyanko sını yaptırmıımış ihtiyat sübayla.rı 
umumi muhasibi] !!O, Bayan Hl- (Zabitanı) hakkında 1076 sAyılı 
lide [ İstanbul Şişli ] 20, V c:dit ihtiyat sübllyları ( Zabitleri ) ve 

Askeri memurları kanununun 10 
[ başkanlık özel kalem direktoru J ncu mllddesinin haklarında tatbik 
20, RliştO Argın [ Kamutay daire edileceği ildn olunur. 
direktoru J 20. 

-------·--' 'I ni kara tkmek ve sağanla gt'ÇİŞ
tirmiye mecbur bir ordu ile mu 
kabele ediyordu. Likin hu oıdu 
harbin yolrluluğna alışkın ve en 
yüksek fedakarlık fikriyle mü
cehbndi,, 

Eski Fran11z Baıvtkillerinden 
Heryo da diyor ki: 

"Türk ordusu tantdığım en 
iyi askerdir." 

- Sonu var -

Bayanlar dikim evi 

Zahide Günsoy 

Vali konağı ca<ldt•sinde yeni 

yapılan eve nakletmiştir. 5452 

Telefon numarası : 32 

4 - 5 

But?day Kıbrıs 
,, Yerli 

" 
Men tane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Ku§ yemi 
Keten tohumu 
Bakla 
Si Hm 

,.... Salih Efendi -.~ .c ,. 
.o ~ - Diiz kırma ,. 

HUBUBAT 

2,40 

N". 

~ u:: Simit " 
] 5 ---._. Cumho-r7iy_c>_t~----ı·----·-----.---------------
·--; 
~> -
N;ı --- ., 
""" v- Düz kırma ,, 

Alfa ,, 

Liverpul Telgraftan 
cı:1 I 5 I 1935 

Sanı im 

Temmuz Vadeli 6 
1 inci T. Vıtdeli 6 
Hazır 7 
Hint hazır 5 
Nevıork 11 

Kambiyo ve Para 
lş Bankaaaodan alınmııtır. 

Pene -
Liret 40 9 

!W Rayşmark 1 
Frank" Fransız,, 

04 Sterlin .. lnıili•" 624 
74 Dolar "Amerikan" 79 
98 .Frank "lsvi re., 

Villyet daimi encümeninden : 

66 
96 

20 

' 531 Osmanhcadan Türkçeye . karşılıklar kılavuzu 
İdıuei hususiyeye ait aşağıda yazılı 3 bap dükkAnın 1/6/935 tari

hinden 3 l -Mayıs-936 sonuna kadar bir senelik icarı pazarlıkla ve
rilecektir. Talip olanlar.ın 9 6-935 tarihine müsauif pazar günü saat 
10 da yüzde yedi buçuk pey akçalarile Vılayet encümenine müracaat· 
ları ilıtn olunur .5487 ~aala ( T. Kö.) 

-A_ it - Doldurmak 
........ ~. 8 
~ q lutfunoz kalbimi 

tretle imli eyledi -
,.,.lhai eeviac duygu· 

u. 

"-·· - K11inmak 

Örnek : Tecrübe, ulumu ha· 
zıranao en milbim istinadgahıdır -
Deneç, bugünkü ilimlerin en öoemli 
dayanağıdır. 

TecrObe etmek - Denemek 

Örnek : Bu izam ettitiniz işi, 
mftseade ederseniz , bir de ben tec
rübe edeyim - Bu büyüksediğiniz 
ioi , izin veriraeniı , bir de ben de· 
neyim • 

İmtina - Abay 

Örnek : İmtinaa aebeb yok , 
reyinizi vermelieiniz - Abaya sebcb 
yok, oyunuzu vermelisiniz . 

imtina etmek - Abamak 

Örnek : Böyle bir vazifeden 
imtina eımek için esbabı muhikka 
göetermelisiniı - Böyle bir ödevi 
abamak için haklı sebebler göster· 
melisiniz . 

Reddetmek -Reddetmek (T. 
Kö.) 

lmtiul etmek - Uymak 

uyuşmak ) Hnıldığı kadar kolay de
lildir. 

İmtizaçsız - Geçimsız 

Örnek : İmtizaçsız bir adam 
- Geçimsiz bir adım 

Ademi imtizaç - Birleıemez 

lik, gecinmezlik 

Örnek : Aralarındaki ademi 
imtizaç yevm~n feyevmen tezayüd 
ediyor - Aralanndaki birletemezlik 
( geçioemezlik ) günden güne artı
yor. 

imza - İmza ( T . Kö. ) 
İnad - İnad ( T. Kö.) 
İo'ım, inayet - Kayral 
İnaa - Dizgin · 

/ Orn!k : Süvari, nagiban önün-
deki sahıti fesibada irhai inan ile -

Atlı, birdenbire önündeki geoit alan· 
da dizginleri gevşeterek ..• 

İabat - Bitim 
İnhiset - Sönüm 

. Örnek =. ~mcioize imtisal ede·, Örnek : Cisimler hıararet altrn-
ceğım - Emr1nıze uyacağım. da inbiııata uğrarlar - Cisimler ha-

İmtiNI etmek ( mH) Emmrk 

1 

raret altında silnüme uğrarlar. 

imtiyaz - Bırakığ İobisat etmek - Sünmek 

Örnek : Çin, hututu hadidi- Örnek : Her cismin inbisat 
yeeini itletmek imtiyazını bir Alman' etmek kabiliyeti bir d«"ğildir - Her 
kumpanyasıoa vermişti - Çin, de- cismin sünmek gücü bir değildir. 
miryollarını iıletmek bırı.kığını bir 
Alman kumpanyaeına vermişti . İncaz etmek - S&zünü yerine 

· İmtiyaz - Ayrıt getirmek 

Örnek : Vatandaşlar arasaoda 
hntiyaz dütilnülemez - Yurddaşlar 
araeında ayırt dütünülemez . 

imtizaç etmek - l<ayn•ımık 

Örnek : İki dütman gayet eyi 
imtizaç ettiler - İki dütman pek 
eyi kaynattılar. 

imtizaç etmek - Baydaşmak, 
geçinmek, uyuımak 

Örnek : Onunla imtizaç etmek 
zannedildi~i kadar sbbuletli değildir 
- Onunla baydatmak ( geçinme , 

Örnek : Merd olan verdiği 
sözü incaz eder - Er olan verdiği 
sözü yerine getirir. 

lncimad etmek - Donmak 

Örnek : Bürudetten incimad 
.,den fukara -Soğuktan donan yok· 
sollar . 

Camit - Donuk, cansıı: 

Örnek : 1 - Neye öyle camit 
bir tavır almıısın - • Neye öyle do
nuk bir duruı almışsın . 

2 - Camid ciıimlerde hayat 

yoktur - Cansız cisimlerde hayat 
yoktur. 

İncizab etmek - Kapılmak, 
tutulmak 

Örnek : Bu nazarfirih cemale 
incizab etmemek münıkün değil -
Bu göz alıcı güzelliğe kapılmamak 
( tutulmamak ) elden gelmiyor. 

İnd - Yan, göre, • dikte 

Örnek : 1 - Sizin indinizde 
büt:-n kudsi şeyler abestir - Size 
göre ( sizin yanınızda) bütün kutsal 
ıeyler boştu . 

2 - lndelmüzakere - Konu· 
ıoldukta . 

İndi, keyfi - Keadiz 
İndifa etmek - Fışkırmak 

Örnek : Yanardağ indifa edi
yor - Yanardağ fıtkmyor. 

İodirH etmek - Batmak , 
kaybolmak, ç6kmek 

Örnek : İndiras eden Osmanlı 
imparatorluğu - Batan ( çöken) Os 
manh imparatorluğu . 

2 - Müoderis olmuş devletler 
- Kaybolmuı devletler. 

İnfak etmek - Beslemek, ye· 
dirip içirmek, geçindirmek 

Örnek : Bütün bir aileyi infak 
t:tmek kolay bir vazife değildir -
Bütün bir ardayı beıılemek, ( geçin
dirmek, yedirip içirmek ) kolay bir 
ödev değildir. 

Nafaka - Geçimlik 

Örnek : Zevcesini tatlik etti , 
nafakasını veriyor - Karısını boşadı 
gcçimliğini veriyor. 

İof iZ etmek - Geçirmek, yü · 
rütmek 

Örnek : Dünyaya hükmünü 
infaz edenler bile böyle cüretkarane 
hareket etmemiştir - Duoyaya bük· 
münü geçirenler ( yürütenler ) bile 
böyle küstahça hareket etmemittir. 

Nüfuz - G•çme, işfrmc 

Bedeli Sürülbn pey müza1edeye konan 
EmlAkin Sabık miktarı 
Cinsi Mevkii No. Ura Lira No. 

Dükkdn HükOmet C. 3 50 50 3 
)) Siptilli • 34 300 200 19 

" Saat bone • 90 60 33 

DİŞ MACUNU 
V~ FIRÇAN 1 ~I 

ECZANESİNDEN ALiNiZ 

UCUZlıUIC OOGRU,UK 
22 5370 

Adana sulh H. mahke
mesinden: 

Adanar.ın Kasap Bekir mahal 
lesinden kain 57 numaralı evde 
mukim Mahmut oğlu Mehmet ile 
Yortan mahallesind"' baş kaleci 
Şükrü yanında Bilal kızı Sulhnıo 

müşaan mutasarrıf bulunduk.tarı 
Kasap Bekir mahallesinde kı'lin bir 
bap hanenin birinci artırmada tah 
mini kıymPti doldurulmaması se 
bebıle satışın on beş gün müddetle 
uzatılmasına dair verilnn ),arar 
üzerine mezkQr hane 27-5-935 
tıırıhinden itibaren on beş günün 
sonu olan 12-6-935 çarşamba 
günli Adanada belediye mezat sa
lonunda ikinci artırması icra kıh· 

nacuğından talip olanların yüzde 
yedi buçuk pey akçasını hamilen 
mezkur salonda Lelediye dellalı 
Hanifı çavuşa müracaatları lüzumu 
iJAo olunur. 5484 

inhisarlar tütün f abrtkası MOdOrl
ğünden. 

Bundan önce ilan edildiği halde 

istekli çıkmadığından ötürü Fahri· 
kamız amelesine öğleleri verilecek 

yemek pigirme mün1tkasası 28-
5_ 935 tarıhinden itibaren lo gün 
uzatılmıştır . 

ihale Haziranın 6 ıncı perıembe 
günü saat l 4 de yapılacaktır . is-
teklilerin her gOn Fabrikaya mü
racaatları . 

, ----IMl•ll!RllUlllAlllll••--, 
! bu gece nöbetçi 1 
1 Eczane 

1 
Postane civaruıda ı 

Yeni czanesidir 

---··ı••• ·ıııı.--.-----· 



Vilayet kadim komisyonundan : 
Adana kent f senlik evinin 1-6-935 gününden 1936 yılı mayısının 
na kadar bir yıl için gerekli olan cins ve miktarı aşağıda yazılı 43 

80DU b .... 
k lem erzak vesairenin 935 yılı mayısının otuzuncu perşem e gunu 

; 
0 

t 11 de vil~yet kadim komisyonundan i!-alesi yapılmak üzere açık 
'·::.rmaya konulmuştur. Al?1ak istiyf!nlerin b? valuttu tutak akçalarile 

beraber vilAyet kadim komısyonuna g• lmelerı.5416 15-19-24-28 

Asgari miktsr 

75000 Ki!o 
50 Ton 

2500 adet 
6000 Kilo 
7000 ,, 
8000 ,, 

150 • 
18000 " 

900 " 
12 • 

100 • 
4000 " 1300 )) 

500 J) 

1000 • 
60 » 

750 
" 800 » 

1000 » 
75 

" 75 
" 50 
" 75 )) 

800 Metre 
1500 adet 

12000 kili o 
850 • 
100 " 
600 adet 
800 kilo 
250 » 
250 J) 

20 • 
350 ,, 
200 • 

1250 • 
750 • 
100 

" 150 • 
750 • 
400 " 750 " 
250 • 
JOO • 

Azami mikhr 

3000 adet 
7500 kilo 
9500 

" 10000 » 
250 

" 22000 • 
1300 • 

15 ,, 
150 • 

5000 • 
1500 • 
600 • 

1250 • 
100 • 

1000 » 
1200 )) 

1500 " 
100 " 
100 )) 

75 )) 

100 • 
1000 mf:tı·e 

2000 Rdet 
16000 kilo 
1100 • 
200 • 
800 adet 
1000 kilo 
300 " 
300 • 
25 ,, 

500 • 
250 )) 

1500 ,, 
1000 • 
125 " 250 )) 

1000 • 
500 • 

1000 " 
350 • 
500 " 

Cinsi 

Çam odunu 
K<'k kömürü 
Yumurta 

loek yoğurdu 
inek sütü 
koyun eti 

Taze bezelye 
Ekmek 

\sade yağ 

çay 
zııytin yağı 

Pirinç 
kuru soğan 

tuz 
kesme şeker 

Salça 
kabak 

taze Casulya 
patates 

pirinç unu 
kuru üzüm 

un 
şehriye 

kefenlik bez 
mezar tahtası 

kömiir 
B&bun 

çamaşır sodası 

çivit boya 
gaz 

nohut 
mercimf'k 
kuru bamya 
taze bamya 
kuru fasulye 

domates 
patlıcan 

makarna 
taze börlüce 

pırasa 

lahna 
ispanak 

taze bakla 
Semiz otu 

Vilayet daimi encümeninden : 
ldarel husus iyeye ait dükkAn,ev ve mağazalar 1 - 6-935 tarihinden 

31-Mayıs-936 sonuna kadar bir sene için pazarlıkla kirayı verile
celdir. Talip olanların 9-6- 935 tarihine müsadif pazar gOnü saat 
10 da yüzde yedi buçuk pey akçalarile birlikte Vılay~t tncümeninc 
miirrcıatları ilAn olunur .5486 

Bm141ıin cinsi 

Dokk4n 
• 
• 
• 
• 

Mevkii 

llükt1met civarı 
Siptilli 

" • 
• • 

Tatçıkan 
" 

• 
" 

Nıcaran mahallesi 
Kapalı çarıı 

" ,, 
Çinko mılaza 

Hane 
iki odalı hane 
Dfikk4n 
Beı odab hane 
Bir odalı ,, 

,, 
Keçeciler çarıısı 

Abidin paıa caddesi 
Karasoku mahallesi 
lstiklAl mahalle-ti 
Kö~kerlı- r arası 

Ziraat bankası arkası 
icadiye 

Bedel 
sabıkı 

No. Lira 

2 79 
12 26 
33 300 
35 131 
18 136 
19 

265 18 
13 24 
14 18 
36 25 
65 71 
15 25 
60 IO 
37 15 
20 80 
121 20 

Vlllyet daimi encUmenlndea : 

Müzayede 
kaimesi 

No 

2 
17 
18 
20 
25 

30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
4g 

1- Huıusi iJarenin malı bulunan Karşıyakadaki bthçeli kahvehane 
üç sene müddetle kiraya Yerilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 

2- Açık artırma 9~i5 haziranının 9 uncu pAzar günü sııat 11 de 
VilAyet daimi encümenince yapılacaktır. 

3- isteklilerin aş11ğıdaki itleri gösterdb şttrtnameyi görmek üzere 
her gü:ı hu1U1i muhasebç müdürlüA"üne ve &çık artırma gün ve saa
\loda yDzcle 7,5 pey akçalariltt vilAyet daimt encümenine b1tı vurmaları 
iJAn olunur. 

A- Kiraci-gerrken tamirat ve tadilAtı yaparak binayı tam bir 
kahvehane halioe koyacaktır. 

B- Oo aenelik kira müddetinin sonunda kiracı binayı bütün tadi. 
ıat 18 ınıaatla husul muhasebeye teslim edecektir. 

c- Yapacefı bu tadilat ve ioıaattan dolayı muhuebei hususiye 
den bir 181 iıtemeğe hakkı olnuyıcaktır.5464 24-28-2-6 

{ 'İ'tlrk ~) 

Eyi su ve eyi gazoz 

Kdyadelen suyundan yapılan Kııyadelen Gazozu dünyanın en eyi 

gazozudur. Midesinden şikllyet edenler Kayadelen gazozundun içtikle

rinde mide şikayetinden kurtulmuş olurlar. Yalnız gazozumuzun tak· 

litlerinden sakınmak için şişelerin ağzındaki markalara dikkat edil 

1 mesi lAzımdır. 

Bor Okcu • menba suyu şarımızda 
satılmaktadır • 

Okçu menba suyu lstanbul şehremanetinin tahlil raporu ıle en eyi 
bir su olduğu tahakkuk etmiştir . 

Ok S.hhate elverişli ve 111ideye iştah verici bir çu suyu sudur. Muhterem müştsriler bir defa bu SU• 

yu içtiklerinde bir daha. başka su içmeyeceklerdir. Bir defa tecrübe f 
sozlt!rimizi ishal edec ıktır. 5433 10-78 1 

Satlş yeri : tarsus kapıda merkez oteli altlnda 

Gayri menkul malların Devlet damiryolları iş-
açık art1rma ilAnı letme umum mUdUr-
Dosya No. 2509 IUğUnden : 
Adana 2 inci icra meıııurluğun Şimdiye kadar nakil ücretleri 

dan : çıkış istasyonlarınca peşin alına· 
Ahmet çavuş kızı Rağibenin rak taşınan yaş sebzl3 ve meyva-

Mustafa oğlu Hüseyinde alaca· Jar tüccara bir kolaylık olmak 
ğından dolRyı haczedilen. üzı-re bundao höylegöoderenlerin 

Açık artırma ile paraya çev- dileğine göre ookıl ücretini varış 
rilecek gayri menkulün ne olduğu: istasyonlarında alınmak üzere de 
Şarkan yol garben Mahmut bağı kabul ve nakledilebilecektir. 5478 
şimalen berber Süleyman çavuı ve 26-28 
tselim kızı Zöhra bağlan cenuben 
Yusuf ve Abdurrahman ve Kerime 
bağlaril'l mahdut 25 dönüm tarla 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki,mahallui,aokağı,numarası : 
Yılanlı mevklinde ve tapunun T . 
Evvel-933 tarih ve 55 numara. 
sanda kayıthdır. 
Taktir olunan kıymet : Beher dö 
nümü yirmi lin. 

Artırmanın yapılacağı yer gün saat 
icra dniresinde 2004 No lu kanun 
mucibince 30 gün içinde bedeli 
ve kıymeti muhammeneoin yüzde 

yıtik tastikname 
Adana Ticaret mekt&binJen 934 

senrsiııde aldığım tasdiknamemi 
yitirdim. Yenisini alacağımdan yi
tik tasdiknamenin hükmii kalma
dığını ilAn eylerim. 

lcadiye mahalleıinde 
33 numaralı evde 

l\Aıım oğlu 
Ömer 

Belediye 

Kanaradaki (k1rıntl) sakatat satıllY0' 
. kidt' 

1-Hazirao-93i tarihinden 31-mayıs-936 so~uoa •• 
roda kasaplar tarafından kesilen baş, ayak,işkembecı~~~etl• k 
mürekkep sakatat ( kırıntının ) takımları bir sene mu 

1111 
i&f 

nhnıp belediyece gösterilecek yerde satılması, açık artır 
hidine verile~ektir. di1• 

ihale 30-5-935 perşemhe günb saat 15 de bele 
encümeni daimi odasmda yapılaca~tar. p iflt~ 

istekliler şartnameyi görmek üz13re her zaman ~;:_28 
meleri ilAn olunur. 5429 16 20- f 

·f t ahır HUkOmet yanındaki eski tanzı a 
icara veriliyor 

Hüktlmet yanında belediyeye ait eski tanzifat ahırları 
bir ııene müddetle icara verilecektir. beledij*: 

thnle mayısın 30 uncu perşembe günü saat on beıte k 0.,re 
· ··raıe mon odasında yapıl.caktır. lsteklileı ııırtna 'lleyı go 

hesap işlerine gelebilirler . . daiod 
istekliler ihı1le günü teminatlarile birlikte beledıye 

28 nine gelmeleri ilin olunur. 5425 16-20-24- ili 
Kanaradaki hayvan boynuz va tırn• 

satıh yor ~ 
936 taribfll• ..ı~ 1-Haziran - 935 tarihinden 31- mRyıs -

8 
-•• b. seft ... 

ner.ıda toplanecek hayvan boynuz ve tırnakları ır 
artırma ile isteyene ihala edilecektir. btledif' 

ihale mayısın otuzuncu perıeu1be günü saat 15 de 
sinde encümerıi daimi odasında yapılacaktı~. • leriıl' 

istekliler şartnameyi görmek üzere beledıye heıap J.--
ilA n olunur.5428 16-20-

. ~·' Sebze pazarındaki dUkklnlar klr•Y il 
. kte 01'•' 

Sebze pazarındaki sebz.- halinde yeni inşa edıl~~kjB 44. 
kAndan 7 dükkAn bakkal 3 dükkAn balıkçı ve 36 da• ~jj 
yapılmak üzere icara verilecektir. • dl~ 

ihale 30 mayıs perşembe günü saat 15 de beledıye 
meoi daimi oJasırıdıl yapılacaktır • to•llle,'! 

istekliler her zaman bel~diye hesap iılerindekl •;; t6·J.1 
zırlanmış olan krokiyi görebilecekleri ilAn olunur.54 

Yeni mezarlıktaki ylkama yeri ya,-
' . dlİ' 

Treis olunan yeni mesarhkt11 proje ve pr&oameet ,_...., 
lira bedeli ketifli ölü yika ma ıalonu ve tesiaatı ıçık e 
yapılacaktır , bef&8' 

ihale mayısın 30 uncu perşembe günü saat on 
resinde topl~nan belediye en?ümenio~e y~pılacakt~~ asere 

lsteklilerm ıartnamA, keşıC ve prOJelerıni garm k te-' .. 
zı işleri kalemi!le ve ihale günü de yüzde yedi buo;

26 
ı&.ı

likte belediye encümenine gelmeleri UAn olunur. 5 75 ini bulduğu takdirde 29-6-
935 cumaıtesi günb saat 10-12 
de bulmadığı holde artırmanın 15 
gün temdidile 14-7-935 tarih 

..-S_a_t_ı_l_ı_k_P_ı_y_a_n_o-.. Hastahane şimalinde aaaçlı yer""'~- ,<Jı: 
kiraya ver~liyor bv• ol' 

ve ayni saatte ihalesi yapılacağı. Gayet iyi bir piyaoo aıatılık · 
1 - işbu gayri menku:ün artır· tır. B ı[ediye m• zat salonuna mü· 

Hastahane şimaliodeki belediyeye ait a~açlı yer k~daf ~ 
heziran-935 tarihinden 31- mayıs-936 sonuna 

ma şartnamesi 28 - 5-935 tarı hin- raca&t edılmesi 5475 3-3 
den itibaren 2059 numara ilo Adana ~------------

icra dairesinin muayyen numa· 

müddetle ve açık art· rmıı ile icara veril~cektir. te beledi~ 
ihale 30 mayı11 935 perşembe günü saat on bet 

rilsında herkesin görebilmesi 
için açıktır. İIAnda yazılı olanlardan 
fazla maltlmat almak isti yenler ,işbu 
şartnameye ve 2059 dosya nu
maraaile memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 _ Artırmaya lttirAk için yu . 
karıda yazıla kıymetin % 7,5 niı· 
betinde pey ak~aaile veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . l 124) 

3 - lpotuk sahibi alacaklalarla 
diğer alAkadarlarm ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze. 
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilAo tarihinılen itibaren yirmi gün 
içinde evrakı mtisbittlerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu si
cilile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmuından hariç kal•rlar, 

4 - Gösterilen günde artırmaya 
ittir4k edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu maldmatı 
almıt ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay· 
ri menkul üç defa b11ğrıldıktan son 
ra en çok artırana ihale edilir.An
cak artar ma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüç
hani olan diler ~ıacaklılar bulu
nup ta bedel bunların o gayri men 

j kul ile \tmiu cdilmit alacl'klıı ının 

mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kal -

mak üzere artırma onbeş gün daha 
temdit ve . on beşinci günü ayni 
saatte yapılacak artırmada , 
bedeli satış isteyenin alacoğma 

rüçhanı olan diğer aloçaklılarıo o 
gayri menkul ile temin edilmit ala 
caklorı mecmuundan fıızlaya çık
mak şeıtile en çok artırana ihale 
edilir Böyle bir bedel elde edil
mezRe ihale yapılmaz . Ve satış 
talebi düşer. 

sinde encümeni daimi odasında yapılacaktır · ıediY' ~ 
istekliler şartnameyi görmRk üzere her zaman ~ 20-

ne gelmeleri ilAn olunur. 5430 16 

Doktor Bahaddin Yengin h 
Çocuk hastalıkları mOt~ 

k ı terafı.,,. 
Yeni istasyon caddesi, Doğruluk fabrikası arş 

ağzındakı muayenehanesinde. 

Gündüz sabah saat sekize kadar 

Ögle saat 12- 1 arasında 

Üçten sonrada her arzu edilen zamandı 
rını kabul ve tedavi eder.5174 28-30 

6 - G&yri menkµI kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı fesholunorak 
kendisinden evvel en yüksek tek · 
lifte bulunlln kimse arzetmiş oa.lu-
ğu bedelle almığa razı oluraa ona, 1 ftl_ 
razı olmaz veya bulunmazsa hemrn S hh (J terı•Jer 

ı atını Seven m f ___. on beş gün müddetle artırm11ya ~· 
çıkarılıp en çok artırana ihale edi- -------------~fi•f 
lir. iki ihale arasındaki fark ve ge- f evkallde tenzllAtlı . ,ı,~ü 
çen günler için % 5 ten hesap olu e 0 :ri kıloS0 ~P 

k fı • d" 1 Balkan Kaıarı ayarında Arrancı Kaıar P Y1. beye• ~-.. 
naca aız ve ığer zarar ar ayrıca R lirne Pt:ynirinden daha nt-fiı ve daha lezz !t ı a.daO• p -
hükme hacet kal"Jlaksızın memu- d oıu ~ _,..,_. 
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. t' n .. kesi 4 liradır. YegAoe eatıı yeri ve ~P iri flaoı ti 
Madde ( 133 ) ıeriki ticarethanesile NiğJe han ve otel muıtro k•
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Emvali gayri men kulenin yukarıda Dikkat : Kaşar1·a-rı_m_;ıı~d.;a~ki_i2k_i _y_al_J•_z_v_e_Ş_m __ •'----.:~ 
gösterilPn 29 • 6 - 935 tarihinde ._______ 4 - I O 
Adana 2 inci icra memurluğu · 
odaıında iıbu ilAn ve gösterılen 
artırma ıautnameıi dairesinde satı · 

Jacağı ilAn olunur . 5485 


