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Sabri GOL 
~ l'uı1ı: b 
. '1ılı,y 1 l'~va kurumunun alım cı 
, hı% d ilrk havacılığında yeni 
liıtııb 0~maeıoa, yeni bir çığırın 
A ıl a ~·••dı . 
~hca •.. 1 en· ~ n bu b~Y ~melidir ki , 1925 de 

ir ! '' ~•d ilyük aıtıaçlı kurum şim· 
Q Yol~r g~~en on yıl icinde tut·: 

ı ~ilılibi ç:1ı. 1 •tenildiği ve be.klenildi· 
ge. tııer !mıı te bugUn Kemalist 

· llu' e Uyan bir duruma varınılj• 
( l!irv;;1ı elbette sebepsiz değil-

'lllnı b~a 1 U,tük ve her ylin 
( ~nıan Y~th ve büyük başlarına 

~O "tt l•f •~lı bir ulusu , bir yan-
ltıııı'.nı , . i~inde do~duğu temiz 

" ~ llia11 ~§hır; ba§ Atatürk ,oldıık-
11 ill ltıde •ılanan biç bir işin oldu· 
~o· ltına~'Ytnasına ve yürümemesi· 

ki, 1Yız . , 
JiY' ~ . • '•bii . 

·~oı1 d··ınanmayız . l<'akat bil· 
' 11 iıle . uş.~an komşularımız da 

ı lpfl 1,; l1aııad:1~ 1 ~1 ~i~dıkl~ri ~çin Türk 
er5' ;"de lay A bır ı~ıo bıtmıyec•ğine, 
,....5 . •c•Aına artık inanmıyor-

• ıl. 
t h IQatı 1 • k' ' İı it •ııı ar i : Bu ulus, on 
llı'ltır Uruma 47 milyoıı, lira ba
Qdo~u~ Bu 47 milyon içinde 
ijl töıuı~~ §artlara göre hiç de 

.ı. •ı UI 1Y•cek bir tutardır . 
·~o Uı a'b' 

'1ın1 b~ı ı biz de bir bava 
' ' ır hava bakrnıoa kar· 
ı,, 

tt .... lıırtları . 
· "'Jıc k artık bıç de düne 
'lıiı , ei, !.adar başkala§mış , 
"'lılib ıamanlar ancak ordn· 

aire· . 't ve d 
~Q ve eniz kuvvetlerine 

..aı l\i' hp Bavaşı toprak ve deniz 
er f" ~ltn uı llıaktan başka bir kaygı 

•e' Uslar • .. 1 • · l nı üç, • ,son gnnlerde bu 
~bit linıd· çıkarmış bulunuyor
"-Urıerio~ bu üçüncü eavaş yö· 

) ı, 1, en daha zor ve ağır 
:"! • Va,ıdır •e • 
ıa~ •Aırd . 

\ 

"lını ır dıyoruz . Şurada 
i\ ~Olı,1:t Ve ~gözden geçirece· 

&J \1 gö8t' . bunu pek güzel ve 
~ erır 

~ . ·ı . 
'\ ı lehlik . 

loy esın.,, hava baskını· 
jO il ~Ilı bil&lı:~ak ve her hangi bir 

1 ı i ı•~ q. 1~ e:ı~.1 Önleyecek tedbir· 

loı" ~I' 00 planda bir para P1 ,, un 
" '°'du • "I •e d" nu ve benliğini ko-

ıe bl bı bu1u uşınanıııa üst olmak 
'' n uı ı I Yaı 11 ue ar araeıoda kor· 

,.. Unu ve atılış vardır. 
ıı, . n eıı k 
; 'ıu,080 ço havadan gele-
tıı, bu ıa llusların bu yarışa 
~il lıi 1 ıl llıanda artık önüne 

11 ~v'Ya ~tıııoa girmiştir. Bu 
<ı ıg11 y~_raberlik yarışı her 

•ııı, 
0 

Uklere sokmuştur, 
Yı larak .. d · · 

11 
r,1 b. goz en geçırı r-

ııi 10abili " uçak 60,000 Türk 
lıı/'~aı,~j Ge~ektiği anda bek 
l 1 60rın'.'.'""' için de her 
~ •• L 'VV\J T" k ı· . lrır -•, b' ur ırası ıster. 

"' ' • ., ır uç . ''• "' li menıo yetışroe · ..... . '•lık b' 
ı• ~u ır masrafla ol· 

'~' ~urah k ti' ı 'l•ı 'Uvv 
1 

adar getirdikten 
i "ı1 '1İud. eı eri için Jc>lcılc· 

~, llıa~ ~o~çılan ioyukları he· 

I
• ~o· •'liı; ayıaşır. 
' \ lıl~ ' l<Joo 

le ı·' 6,0oQ uçağı olen bir 
~. Utl;; ,OOQ lira onarma 
'u • ın ' 1 ç.~ıu ••rafı var demek· 
111 ~oh, a~ıl satın alma de-

1 ı, •~a~ lı~ diyebiliriz ki : 
'''ııı ır d 1 . d •eı ~ ev rtın 130,000,-

ıt •vı,tl ereklcuir . 
'd;ı ''tiıı 

1. l ı ~Itri .. uç~ıı;a ve bava 

~.. uı.- Onemı ,,.. .. .. 
Jı .. •lnı d ..,oz onun-
lio:g'••ter e ne kadar bü
~ "Od llıeın · 1> l •n 0 , ız gereklendi· 

b;'·i llıeı la~~ çıkar . Baş-
·~ ııı ""'- ııonü'nü .. 1 
1 111 "\llJ uç ~ n soy e-
•r,1. •nın· a,.ınıız olma 

''l~ .. ·ıı;. ,0'l'utiıoize bir ka· 
'tıı QU~· . 

0 tnalıy1z u l •ııın · 
r llev 0ruı 18 altıncı Türk ha· 

1
1 U Ve ? 11ıın açılışıoda 

1 1•r1~t;llde Unuu kurultay 
~., 1n-. .. lıırakıı~ı iz ve 
<ı~ l•r~~ .. doudiiklrri zaman 
1 ' 1 -•uda 
ı"'ıı 11'Ud • bava enl' 
ı ı ')a BI) b.. 1 
'•ı 'alı. d oy e hatifi bu 

~,.. . aba v . ı· b' 
~ "''l'ı; 1 ll f'rım t ır 

1~tııi .. e •ebep olacak

~.1 ''Ylev 
'i~ ılar·aı_ Yakında bir ki. 

)" Ve b ~ Utij ava emni· 
'~4 ~tı;•,erk yol daha 

e 

1 

1 
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ADANA GUNLUK GAZETE 
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=-

•• Havalarımız ! 
Dü~maıı uçaklarının tehdidi al· 

undadır . Bundan kurtulmak için 
uçak kurumuna yardım gerektir. ı 
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Basın kurultayı üyeleri o z r o R K ç E '"' Eski bir gazetecinin cenaze 

Ankarayı gezdiler, Recp pekerin 
şöleninde bulundular· 

Parti genel sekreteri, gazetecilerle 
çok özlü konular üzerinde konuştu 

Ankara : 28 (A.A) - Basın 
kurultayı üveleri bugüo öileden 
önce yüksek ziraat tnstitiislinün 
ve cubuk barajını gezmişlerdir . 

Uyeler eııstitüde terim baka· 
oı Muhlis Erkmen İle enstitü rek
törü tarafınd11n karşılanmış ve 
konferans salonunda tarlm baka 
oı krndilerioe enstitüotln kurtllu · 
şu esası ve ayrıldığı fakültelerle 
çalıımasında güttüğü amacı an 
latmıştır . 

baıtıoın inşaat eafbaları ve bülün 
verilmiş olan noktalarla önümüz
deki yıllar içinde yapılacak kı 
sımlar hakkında izahat vermiş

lerdir . 

Her gün beş söz 
-11-

1- Müzakere-görüıme, görüşü 

Örnekler : 1- Bükreş görüş· 
melerinden eonra . 
2 - Bu iş için daha hiç bir 
göröşüde bulunmadık . 

2 _... Mürıakaş- Aytı§ma 

Örnek : Bu iki adam nra!ında 
her aytışma , kavgaya varır . 
Münakaşa etmek· aytışmak 

3 - Testiyi efkar etmek - Oy 
!aşmak 

Teatii efkar - Oylaşma 
Örnek : Uzun uzadıya oyla§· 
madan eoora, istediğiniz gibi 
karar verebildik . 

1
4 - E\karı umumiye -. Kaınoy-ı 

(Kamuğ Oy'dan) 

1 
Örnek : Almaoyaoıu silahlanma 
davasıoda İngiltere kamoyu il.i-
ye ayrılmışur . 

5 - Buiret - Ôogörll 
Otnek : İnsan hiç bir i~te Ön· 
~örüsünü bybrttııemeli ... 

Bundan sönra gurnp gurup 
muhtelif kısımları gezilmiş ve o 
radon çubuk b•raj .. a gidilmiştir. 
Öğle yemeği orman çifliğiııde 
yenilmiş ve yemekte basın genel 
direktörü V edad Nedim Tor, çif 
liğio kurulu§unu anlatmı§ , çif 
lık müdürü ve Kastamonu Say
lavı Tahsin de çifliğio kapladığı 
saba , :teriyatın çeşidi , ağaçlama 
işi ve bu güne kadar dikilmiı 

ağaçların vardığı miktar ve muh
telif cinsten koyun liıetimiodeo 
alınan Deliceler etrafında rakam 
iare dayanan izahatı vermiş ve 
Ankara bira fabrikası gezilmiş

tir . 

Yine burada misafirlere ikram 
edilmiş ve üyeler kendilerine kar 
şı görteTdikleri · alakadan dolayı 
bayındırlık Bakanına t~şrkkür ede· 
rek ayrılmı§fardır . Kurultay 
üyeleri bayındırlık bakanlığından 
sonra ekonomi ve sü iıak;;:::l•kla 
rıoı gezmi§lcr ve bütün bu p;ezin· 
tiler esnasında şehrimizde bu 
lunmakta olau cenubi Amerikalı 
gazeteciler de bulunmuşlardır . 
Kurultay üyelerinin bütün bir gü 
nünü dolduran bu gezintiler par· 
ti groel 8ekreteri Recep Pekerio Not : Gazetemize gönderilecek 
kır kahvesindeki daveti!~ ııiha. yazılarda bu kelimelerin Üs· 

manlıcaları kullooılmıımasıoı ri
yet bulmuştur . 

ca .,deriz . Parti 2enel sekreteri Recep --~...;.;;.... ________ _, 

Gerek barajın gezilmesinde 
\'e gerek Orman çifıiğindeki ye 
mekte tarım itleri Bak•nı Muhlis 
Erkmeo de hazır bulunuyoıdu . 
Çıfökten dönüşte doğruca dev 
let mahallesindeki yeni yapılmış 
olan bayındırlık, ekonomi ve Mil
li Müdafaa bakanları 

0

hinaları ge
zilmiştir . 

Bayıodırlık bakanlığının zi. 
yareti rSaasında Ali Çetinkaya 
merdiven sahanlığında kar~ıla 

mek suretile basın kurultay üye 
!erine karşı yakın alakasıoı gös 
termiş ve kendilerile muhtelif 
mevzular üzerinde görüşmüştür . 
Bu arada inşaat dairesi genel .Mü 
dü · il tarafıoda .::iivas · Erzurum 

Ptker bu toplantıda demiştir 
ki : 

-"Ön söz olarak köyümüze hoş 
gc idiniz . Sizi bu karşılayışım 

kendi adıma olduğu kadar bütün 
Keçiörenliler adınadır da . Kö 
yümüzüo kazinosundaki bu top 
!anışta realite bakımından ayırd· 

eder alan bir taraf vardır . Onun 
üstünde durmalıyım . Biz sade 
ce bir gösteriş , hir manifestas
yoo için degil, bir.ve beraber gi
dişte öz amaç olan karşılıklı an · 
!aşmamızı kuvvetlendirmek için 
tsplanmış bulunuyoıuz . Toplan
mamızın konusunu öncede belirt· 
miştim . Bu Keçiören köşesin· 

deki konuşmamız üç gün önce 
parti çatısı ~!tındaki konuşma
mızın • ir devamıdır . Benim ta· 
rafımdao yeni bir şey olmamak 
ve aıkadaşlarımıo söylıyecekleri· 
ni dinlemek gnekirdi . Ancak 
bir kaç sözle bugünkü konuşma-
- Gerisi ildııcl sayfada -

Adana bir spor şehri olmalı 

Atletizm antrenörü Abraham'ın 
Adana sporu hakkında anlattıkları 

Bir kaç gündenberi şrbrimizde 
bulunan ve Türkiye İdoıan Ctmi· 
yeıleri iıtifaki tarafıodao atletizm an
trenörü olarak Almanyadan getirti-

len Abrahamııı Adanaduki spor hayatı 
üzerine edindiği intibuı öğrenmek is. 
tedik . 

Kendi.ile yaptığımız konuşmanın 
oziinü şöylece aolaımak kabildir : 

"Ilugüo artık balkın lıuvvet 

ve ııbbatı için spor teribyesioio 
ne kadar mühim olduğunu her 
kes biliyor . 

Bunun için Adaoada da benim 
görüşüme nazaran şimdiye lıada 
rındao çok f~zla spor yapılmalı· 
Spor propagandası yapmak için 
ilk ve biraz da geç olarak Ada. 
naya geldı~ime çok müleessirim 
Adana bir spor şehri olmalıdır . 
Çünkü Adanada her türlü spor 
hareketleri yapılabilir . 

Adana nehir ~enarıoda bu· 
luouyor . Burada kürek çekme 
ve yüzme: sporu yapılabilir . Bu 
na mukabil Adanada ne bir ka
yık ve ne de bir yüzme yeri gör 

m•dim . Kezı Adaoıdan çok uzak 
olmıyan ve şimdi yazda da üzer 
leri karla örtülü ve kayak sporu 
için trenle veyahut otomobille 
kolayca varılacak dağlar gördüm. 
Fakat Adaoade dağ sporunun er·I 
kek, kadın ve çocuk İçin ne ka
dar zevk tPşkil edeceği lıilinmi
yor . 

Şehir stadyomu çok iyi bir 
yerdedir. Belki Türkiyede birin 
ci saba denilebilir. 

~ tadyom sahası takriben 30 
dönüm biiyülılüğündedir. Lakio 
bıı güzel yer, daha hali üzere 
terkedilmiş bulunuyor. Stadyom 
sahası oisbeten düz olduğundan 
fazla bir masraf etmeden 400 met
relik bisiklet sporu ve atletizm 
sporu için pist yapılabilir. Buna 
iliiveten 450 metrelik sabanın 

etrafında parmaklık, iyi bir fut 
bol sahası, alı§ yeri ve Voleybol 
ile Basketbol için yer lH yapıla 
bilir. 

- Gerisi ikinci sayfada --

Yeni Saylav 
Namzetleri paı tice 

onaylandı 
- ·· ~ 

Ankara : 28 (A.A) - boşa 
lan SaylRvlıklardao Antebe eski 
Kor General Ali Hikmet Ayer· 

dem'in , Karsa İstanbul üniver 
sitesinde Dekan Fuad Köprrlü 
nün ve Tokada eski Tüm Gene· 
ral Sıckı Bukenio namzetlıklerini 

parti g•nel başkanlık divanı onay 
lamrştır . 

Tuz fiatı 
Üç kuruşa indiriliyor. 

Ankara 28 (A A) C. H. P . Ka · 
mutay gurubu buğün sut 15 d" 
Antalya saylavı Dr. Camal Tun
canın başkanlığında toplandı. Baş· 

bakan ismet inöoü bütün uluıu 
ılğilendiren hayati ihliyaçları ha 
fifletmek amacile başarılması Hü
lıiimetce düşünülen finansal yeğ
oetimlerio ilki olmak üzere Tuzun 
satış fiatının yerinde Tuzlada altı 
kuruştan liç kurusa indirilmesi 
hakkında Kamulaya bir kanun ve· 
rildığini bildirmiş ve bu yüzde 
elli Hat iodirilmesile !memleketin 
Genel yaşayı,ında yapacağı genli 
ge önem verildiğini belirtmiştir. 

Başbakaoıo bu izahı alkışlarla 
karıılanmıştır. · 

Macar başbakanı 

Milletinin sabrının so
na irdiğini söylüyor .. 

---
Budaprşte: 28 (A.A) - Göm · 

böş Paılamentoda ulusal savga 
(Müdafaa) bütçesıoin görüşü sıra· 
sında Macaristaoın arsıulusal 
konferanslara girebilmesi için si· 
liihlanmakta esitlik hakkını kesin 
bir şort olarak ileri sürmüş ve 
demiştir ki: 

Şimdiye kadar Uluslar ıoıye· 
tesioe güvenmiş olan Macaristan, 
şimdi sa brınıo sonuna varmıştır. 

Yüküosel askerlik hizmetini 
tekrar kurmak ve küçük anlaş
ma uluslarının iki yıl askerlik hiz· 
meli Macaristana aşağı yuka rı 150 
hin kişilik bir ordu vertcektir. 

Ahmet Cevdetin cenaze türeni 
candan bir benimseyişle yapıldı 

. 
Tabut başında ahmet Ihsan, ölünü 
Hayatını ve erdemlerini anlatdı 
AnkaTa: 28 (A . A) - ölümü 

bütün basın ailesiocc ve yurdun 
bütün okurları tarııfıodao içten 
bir acı ile kadılanao Ahmet Cev · 
detin cenazesi bugün basın kurul

tayı mü naaebetiyle Ankarada 
bulunmakla olan bütün gazetele· 
rio ve onu yakından seven ve 
teoıyanlarııı iftiralıiyle kaldırıl
mıştır. 

Ahmet Cevdetin namazı kı 
lıodıktan sonra tabutu başında 

bu büyük ölünün en eski meslek 
ve hayat arkadaıı Ahmet İhsan 
Toköz, bir söylevle onun haya
tından ve yüksek meziyetlerinden 
bahs.tmiş ve hatırasını ı11ziz ey

lemiştir. 

Ahmet İhsan Toközdeo sonra 
Muallim Halit, yfııe emektar ga
zetecilerd~n Celal Davut ile Mec
di Sadrettin söyledikleri söylev-

!erle, Ahmet Cevdeti kaybetmek 
le basın ailesinin duydu~u acıyı 
anlatmışlardır. Müteakiben Ah
met Cevdetio tabutu meslek ar
kadaşlarıoıo ve sevdiklerinin 
omuzları üzerinde Hacıiıayram
dan Çocuk koruma cemiyeti ge

nel merkezi önüne kadar getiril· 
miş ve burada otomobile konu· 
[arak Cebeciye götürülmüş ve 
orada gömülmüşt~r. 

Cenaze merasiminde tç işleri 
b•kanı ve basın kurultayı başka
nı Şükrü Kaya, Tarım hakanı 
Muhlis Erkmeo hazır bulunmuş 
ve polis. jandarma müfrezeleri 
iştirak etmiştir. 

Ahmet Cevdetin tabutuna 
Şükrü Kaya, Basın Kurultayı, 
Anadolu ajaosi, Ziraat bankası 
ve ailesiyle dostları taıafıodao 
çelenler konulmuştur. 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Kara günlerin korkunç zorluklarını yene· 

rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 
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Dördıincü bıiyıik kıırultay(1) 

Ôtedenbtri C. H Partisi ku 
rultayları daima bir ilerleme ve 
hız alma kaynağı olmuştur . 
Her kurultaydan sonra muvaff•· 

kıyetle başarılan devrimlerin halk· 
ta böyle bir inanışın doğmasına 
ve köklrşmesine meydan verdiği 

büyük bir sevinçle görülmektedir. 
B~nu çok iyi bilen ve bu yıl An 

karada toplanacak olan dördüncü 
büyük kuı ultayın da böyle sonunç

lara ulaşacağını tal.dır etmekle 

(l) 9 Mayıs 193:> Ankarada top· 
landı . 

Vira nşrh i rde 

B.r kaşar fabrikası 
kuruldu 

Urfa : 28 [ Hususi ] - Urfa· 
nıo Viranşehir kazasında bir ka · 

şar P"yniri fabrikası kuruldu . 
Sahipleri köylü olan ve anonim 
şirketi halinde kurulan bu kuru 
muo ilk verimleri piyasRya çık· 

mıştır . 

Mezopotımyanın bakir ve 
kıymetli çiceklerini yiyerek bol 
ve değeri çok süt veren koyun· 
larıodao meydana gelen bu mah
sul, rakipsiz biı övüole ortaya · 
çıktı . Kiloıu elli kuruşa . 

Toptan satılan bu kaşar pey· 
oiıinin büyük şehirl.rimizde faz 
la rağbet ve istek kazanacağından 
şübbe etmemek gerektir . Ulusal 
ekonomi bakımından çok önem· 
li bir iş olan bu teşebbüsü ya 
şatmık için kaş-r pryniri istihlak 
edenlerin bu kurum ile ilgilen· 
meleri faydalı olacaktır . ~ 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

gecikmiyeo yurtdaşlar bir bayram 
hazırlığına koyulmuşlar , evlerini 

dükkanlarını • mağazalarını bay· 
raklar ve ışıklarla donatmışlardı. 
içten gelen bu duygunun çok ye· 
rinde olduğu sezilmi§ ve bunun 
coşkuo sevinçlere yol açtı~ı mem 

nuniyetle gö r ülmüştür . 

Yurdun hemen her köşeıinde 
Tüık ulusunu gerilikten en ileri· 
ye götüren bu aua kurumun na

sıl doğduğu , oe!er başardığı ve 
bu gün neler yapmak isteğinde, 
bulunduğu anlatılmıştır. Mektep· 
lerde , Halkevleriod• v• radyolar
da bu devrim partisi anlatılmıştır. 

Bir taraftan bu devrim p•ı tisi 
yurddaşlara anlatılırken Aokarada 
kamutay durağında da dördüncü 
büyük kurultay toplaıııyordu . 

9 Mayıs 1935 Perşeobe günü 
saat 13 den itibaren kamutay du
rağına kurultay üyeleri gelm•ge 
başlamışlardı · Saat 14 olduğu 
zaman herkesin yerlerine oturdu· 

ğu göze çarpıyordu . İşte bu sı. 
rada müdhiş bir alkı§ koptu . 
Bu , Atıtürk'üo gelmekte oldu
ğunu müjdeleyen bir işaret ol

du . Biraz sonra Atatürk yanla
rında Başvelı:il İsmet İnönü , par· 
ti genel sekreteri Recep Peker 

bulunduğu halde salona girdiler . 
Kurultay üyeleri ve dinleyiciler 
ayağa kalkarak ( yaşa . Varol ) 

seslerile ve alkışlarıle karşıladı· 
lar . Atatürk üyelerin arasından 

geçerek salonun orta yerinde 
bulunan bir koltuğa oturdu · 
lar . 

Tam saat 15 de C. H. partisi
nin genel başkan vekili ismet lnö

nü kurultayı açtı ve yasaya göre 

- Gerisi üçıinnci sayfada-



Gezgin yazılarım 

Rizenin içinde 
Karadeniz llbaylıkl•rtndan bi 

• ee ıittijiniz zaman haagi o~e 
in~nizi biç döılnmeyın 

le ... Çilnkü , orada , molla~• 
e memleket\a adını tapyan bır 
«el vardır ı. Dizele bu kuraldan 
( kaide ) eaiaerek ( milli olarak ) 
..,...ısı tqıyaa adama, - gurur
lu bir t•var Ilı - , ( bizi Rize pa 
lua költür 1.) dedik •• 

Otele 1erle1tikten biraz SODra 
•ıarıya çıktık . Rizenin ünlü bir 
fldanlılı vardır • Orada , Narinci · 
re - ÇAJ ve ban bu &zerinde çıı. . . 
pl1r • Fidanlığıa mBdBrfl , bil:e , 
çay ve banba ekimleri bıkkındı 
deterli bilfilerini ı6yledi . Fakat, 
ba mübarek fidanlık öyle dik , o 
bdar arızab bir yerdeki , oraya 
çıkıp ininceye kadar ıucuk keıil · 
dik r .. 

bbaylapdı Çoruh , bilbıaaa 
Kemal Pap da , Hopa 'nlD bazı 
taraflanada , arkavide • ve hep· 
ainden lnemli olarak da Rizede 
pek ıe•iı bir alıa içetiıinde çay 
ekimi 1apmıla büyük bir imkin 

ftl'dır • Y a•ız , dikkate değen nok
ta pıcluıki , kamanaa ba İfe biç 
bir Upi ( alika11 ) yoktur . Ba· 
radaki fid•nlık , geçen yıl yeliıtir· 
diji5-600kilo Ç&J tobumoau kal
dırıp •tmak mecbuıiyetiode kal
•ı I?. Ne 1•zik 1.. 

Ficlanl•ktan iadik . Bir ,Un, 
Rize - Hopa yönetiade ( iıtika
~e ) ; ertesi gtln Rize - Er 
lllnlJP yolu &zerinde ilerlemeğe 
~clı~ • Buıaoın dağ ve tepe· 
ilkleri ; Hopa - Artvia - Kau 
yol•ndılli kadar dik ve Arp de 
111 •· Tepeler , daha hafif ıivli 
oı.t.k n bakıp daa.. liy•cle ok · 

fflsllcle ltlrbirlerini kotalayıp 
dara1orlar 1.. Tabiat ; burada ldf.· 
ı. bir ~rikJik y11ı11aa girmiı 
ıfbi ı .. 

Karadeniz aptı niçin ,.ndi,? 
.tiye eormap ae hacet var I?!. 
Tabi•t , baraliscla , daimi bir cila· 
bit içlade de ondan 1.. Dığ ve 
tekeleri çimenlikler , 11 ... qılll•r 
haldrtlenler ve o, tflzd ejriltiler 
earmıı •. Daha lltte : ( kızıl apç
lar - bot - rüıen - kayın
dtıbuclak - keıtıne -ceviz ağaç 
ları ) batta• bat• ııralaamıı .. 
Reaklerde l1le canlılık, yllzlerde 
a,ıe kaahlık • arazide öyle ae~im. 
lillk var ki , insan , ilteae de , 
aetemeıe de - , tabiatia bu derin 

ve öncesiz( ezeli )uyamuna(ahenk) 
ancak vtı ancık ıeviaçlerle katal· 
matı mecbur kalıvermiı ıaaki J •• 

Şimdi 400-450 metre yük
seldiklerdeyiz . Karadereye pek 
1akl11hlr . Oradan Rizeye dla · 
dük • Ben dikkat etmemitim me
iu : Rizeain ea güzel yr.rl olaD 
Cumurluk alanında, İlbıybğıa 
ve Hılkeviain yanı batında ve 
bilbaua okulaların ta burunlınnın 
dibinde erkek ve kadın hapiıha 
neleri yokmu imit ?!. Ulu 1T .. nr1, 
bur• bocalırıaıa ve bl111klerinia 
yerdımcı11 olsun yani 1 •. Pedago· 
jik bakımdan bunun mahzurlarını 
ince, uzun saymajı hacet var 
mı ? .. Bu iıe cidden merak etti
iimden o yola tutturdum ; ıura· 
11nı bir kez kendi glzlerimle ıl· 
reyim : dedim . Bir de ne baka· 
yım ? .. Bir mahpus iradın, ciğa

H11nı lreyfli , keyfli tellendire
rek. hapishanenin penceresinden 
Cumurlak alanı ile konağını, hal 
kevini , ıeleni geçeni ve denizi 
ıe1retmiyor; ve çoluia çocuia 
1arlnohbk etmiyor ma ?. 'Şaıhm 
kaldım bani I?. 

Çoruh İlbaylıiıad• bir kısım 
balk çok çahıkan, çok uyrumla 
(itaati•) ve zekidir . Yalnız, bir kı· 
ıım inaanlar g6rdüm ki, biç Tllrk 
çe konuımıyorlar ve debıetli kan 
davıaını tfidü1orlar ... 

Bop•da vapurdan çıkarken 
batkı dilden koauttukl•unı ılr
dlğlm inaanlara , niçin blyle 
yaptıklaraeı ıordum . Ne yapalım!. 
Ahıkaalık ?!. dediler .. Kıa da· 
vuı soruma ise daha lnemlidir • 
Ç&nkü, bu beli 1üıündeo , -
bUralarda-, bızaa , bir adamaa 
kendid otlu veya toruna öc •la
madıit taktirde, muh•kkak onua 
evl•dı : Yani toruaun torunu ia
tibmına alıyor ve her hangi bir 
ocatın llnmelİnf'; bir barkın yı
kılmaBına ıebep oloyor imiı !?! • 
Ne yazık! dr.ğil mi ? .. 

Bu iki yara üzeriade çok lnem· 
le durmak ve bu, kıaıren ol· 
map yüz tutmuı çibaaları ken· 
lik ve aetgenlilc ile (İhtimam ve 
ıefk•tle) temizlemek ve iyilemell 
mevkiinde bulunuyoruz . Beace ; 
bu llbayhklardıki büyüklerimiz 
ve buyurmanlarımızın en eaaılı 6-
devlerinden biriaini lhı ba baeus 
teıkil ey lem elidir . 

Rağıp Mapden 

Adana bir spor şehri olmalı 
- Birinci ıayf adan arlan -

Bitin ba teyler için takriben 
6000 lira kilidir. 

Adanada birçok fabrika oldu
iu için Ye Tramvay bolonmadı
lmclan ve otamobil aeyri1eferi de 
u oİdatandaa bisiklet çolr kol 
lanıl•aktadır. 

Bana deaildiiine göre baradı 
tabmi•en 2000 kadar biıiklet var
dar. Şu halde Stadyomda id)a 
edilecek biıiklet piıtinde Urçok 
ıpor ıenliklerinde, biaiklet ya
ritlırı yapılabilecektir. 

Biliklıt •~a Avrupada çok 
.. vimlidlr. Halk apoıu ol•rak 
fapılmaktadır. 

Bitin buDlardan ao•ra lun
.edl,,orum ki, Adınada ıpor 
tefkl,llt mneleaiae baih kalıyor. 

AdaaJda gençlifi• ıpora olan 
alikannın büyfikllifinü spor fili. 
miai ıö•rerhkea bi11et1im. 

Birçokl•n , AYıapada olda
la sibi, mekteplerde böyle ıpor 
ya~ıldanacla mlteeııir idi· 
ler • İyi , pflfq. bir apor mu
tabHPfl •Uada , YIJlyıt , halk 
fırkall, halkıYİ YI beledi1e b•ı· 

kanlarile el birliti yaparak Ada 
aayı mubakkalc bir ıpor ıebri 
yapabilir . 

Adana gibi böylk bir tehir 
de tübbe yok ld T&rkiye milli t•· 
krmlnı araSlaa ginpilccelr kadar 

spor kabiliyetini haiz ıeoçler çı 
icar .Falcat bundan daha mlbimi 
ve bu it•n pyeıi, vatanta selime 
ti içia eatlım ve kuvvetli gençlik 
yetiıtirilmesidir . 

Gök gözetlemesi 

l - Oün iev•lden aonrı o. 
kanan tazyiki ae~imi 760,10 mi· 
limetre olap ea çok !aCak 32,0 
en •zı 20 5 aantigraddı · 

R11tobet va11ıi % 57 ola
ıak kaydedilmlftir • 

Rlizglr cenabi ıarbiden atlr 
atı .. Diyede 15 metre olarak öl· 
çllmiifllr • 

&Jel giJk gt1ull~me duranı 

Polonyanın ŞEHiR DUYUKLARI 

Panjermanizim oyununu 
oynaması kabil midir ? -
"Varıova•dao,, yazılıyor: Bey 

LavAI Polonya hOkClmetince neza-
iketle karıılanmıı ise de bu karşı
layış sogukluktan beri olmamış
tır . Polonya hükftmeti ulusun, 
nasıl olur iıe olsun , karştlamada 
bulunmasını istememiştir . Bütün 
duraklar ve yollar bomboş idi · 
Bu karşılamada ne bir seı ve ne 
dA bir alkış itidilmittir . Bugün
kü PolonyR siyas11l rejimi genel 
düşüncenin ite karıımasına lJn ver
memektedir . Demek oluyor ki Po-
1<,nya bakanları gidiılerinde ser
beslilderini korumuşlardır . Gaze · 
teler Fransız bakanının saat kaç
ta ve nereye ineceğini bile bildir
memişlerdir. 

Fransa ve Polonya bakanlan 
arasındaki ilk görüşme Polonya 
dışişlttr bakananın verdiği bir ıiya
fette olmuıtur. Fransa-Polonya 
iliıikleri bu sıraıla kısa Vd ancak 
oldukca açıkca konuşulmllfiur · 
au ilişikler • bilındiği gibi • 26 
ikinci Ktnun 1934 tar hli Polon 
ya-Almanya deklarasiyonundan 
beri doğrudan doğruya fenadır . 
Polonya bizim ileri sürdüğümüz 
ve savatın öoüne geçebilecek bi· 
ricik çare olduğuna inandığımız 
karşıhklı yardım siıtemlnin aley· 
hinde olmakla kalmamış • orta Av
rupa•da ve Avrupa doğusundaki 
dostlarımızla , demek , panjf'rma-

aizmede karşı en gllçlüg-ı karşı du
ran biricik elamanlarla çarplfma 
yoluna girmit ve Franıız dütünce
lerf ne karşı durğun gösterm9k 
için ortaya çıkan her f ı reatı kaçır
mamıştır. 

Bu iıde yalınız Polonya'mn tek 
batına azlıklar andla1me1ına fes
hetmesini " küçllk andlaşmanm 
Mncariıtana kırı• açtı~ davaya 
Bay Beck'ın karıımaı•nı anmak Je· 
terdi · 2 Mayıste imzalanan Frao
s•z - Sovyet andlaımaııntn Polon 
yacı 19l 1 Franıa-Polonya itti
fakına kolayca uymllyan bir ffY 
gibi gösterildiğini söylemek bile 
gerekmeı. 

Ancak bu andlaıma Polon 
ya'da artık göıt .. rişlerine aldırıı 
edilmeyen huysuzlukları cotalt . 
maktan başka bir ite yaramama ı
tır . Bay Bcck h~r ne kadar Al 
manyaoın JHasızca Sil4hlanmaıa
nın fenalığı hakkında Ctmevre'de 
alınan kararları benimıamiş ite 
de kendiıinin 9 Niıan toplantasm. 
da Almanya bakımını korurc11ına 
söylediği söylev Cenevre kararını 
benimsemiı olm11ın•n tesirini a
zaltmııtır . Daha doğrusu müp. 
bemlik hep devam edegelmlıtir. 

Polonya ile Franıa arısında
ki iliıilderin böyle köıü bir yol 
almıı olmasında bizim de ıuç 
payım z olduğunu hiç bir zaman 
inklr etmit degiliz. 

Lokarno•yu Paııl Boncour•uo 
ıilAhıuslanma için yaptıRı kalkın . 
ma pllnını ve benzerlerini hatır
lamuk yeterdir . Bunun için biı 
Polonya'ya kartı daha usturuplu 
ynrümek gerek olduğunu aöyle
dik , Bugün Polonya'oın Sov· 
yet-Franııı andlaşmaeina karıı 
yapb~ı baılaca azar ( ki bu nok 
ta Polonyanıo 27 By,141 tarihli no 
tasuıda göıtf'rilmeoaiıt:r. ) ıudar: 
Almaaya ; Pı ansa ya saldırır lıe 
Sovyetler , Fransaya yard•cn ede
bı lm .. k için ister istemez Polon
ya'yı oitrıeyeoektir . Ancak Po 
lopya kendine yaraııtn rolü oy· 
ııımak isterı1e Sovyet'lerin Fran1a 
ya yardımı Var90vayı ürkütmeye
cek bir kılıkta oiabil r· Bundan bet 
ka Al~anya'oın SoYJet'l~re ealdır
maıı pratik b tk11Ddat1 i..klnaıs kı
l r. 

Biı Pofoıaı-. bftkOmetlnden do· 
, .. ~8flD881Dt, 1921 yAlaDda 1a
eılmıt olan Fra"••~Poloa)'• itti· 

Karaisalı' da 
Va Boz•ntıde rer dep• 

ren.,..esl oldu • 

27-28/51935 ıeceıi aaat 23 de 
Karai1ala'da alta 1edi 18niye de 
vamh ve 14tat 23,12 ıeçe Böı•a 
hda bet dakika ar•hlda iiç aanire 
dren ikil,n d,.prentiıi oldutu . 
kaymıkamlıktau viliyete bildirll 
mittir. 

Kırıhlılı Hamit 
Bir k6ylUnUn ••patin• 
dan on tene salatellk 

çalmıt 
Köyla birinde çok gBlünç ol 

dotu kadar dıklrate deier bir 
haruılık hadiseei olmUf \re bir 
kiyi& bir adamla aepetinden on 
tanecils aalat.lık çaJdıtandan ya
kalan..,ıı ve ha•kında tutolaa 
tahkikat Uğıdıyle cu.atiyet 
MllcldeiumamUipoe teali• edil 
mittir. 

Oo tanecik ••latabtı salı• JCı· 
rıldı kl7iiaden Himlt otaz, otaz
beı yııl•nnda orta boylu ve kr 
yafeti oldukça temlsdir, Böyle 
bir .. , rapmadlfıbl v~ hona aıla 
tebeUBI etmiycceğiai ve buaun 
ancık bir iftiradan ibaret eldu 
pnu eö7liifor. 

Salalahkları çalınan köylü Veli 
da1ının burada olmadıtı içia ae 
dflttlnd6pnii ve el1ledifınl bil· 
miyoraz. 

Yalnıa, • tehü-te blle Nl•t•lı
lı• ot..-, k"lt ~eal be, •• , ..... 
aatılırke• Blmid'io aepc t i~en 
on tane .._ıatalık pim .. ço~ gü
Hla~ degil mi? •. 

Ancak ıclh tahkikat adice ıi 
bu dHümtl çözebilecek. 

Kayeı 

Soa aBnlerde bailard•D, bah
çelerden tehire yeai ıeoe mabaa
lü taıfanda lu711 gıtitilmiye b .. 
lanm• ve kilosu 50- 60 korut
taa aatılmatı baılaDmtf&er. 

Hara dlrekt6rU 

Mercimek Har111 direktörü 
baytar Ken•n boıual iılerial gir· 
mek için ıetuimiae g•lmiıtlr • 

Kompresör makinesi 

Kanara içi• ıetirtilea ve buz 
hanedeki yerine kona• kompre· 
Bir makinıliaia tf'crübeai bir fe• 
beJetl ta11fınd•n yapılmıı ve ra · 
por eaçi•~· muv•flk glrBle· 
rek oaanmııbr . 

iki hırsızhk 
Sebze p•zarında Cemilin fu

runuacl• Ç•leıan Bileci"li Meb· 
met oğlu Şeybo furundın oabeı 
bot çuval çalıp kaçarken yık• 
l•nmııtar. 

§ Yenibıoda oturmaktı olb 
Fekeli Mehmet.oğlu Yı•io, Ko· 
ZIDlı Haıaa oğlu Dormuıun yir. 
mi dlıt liraıını çaldıjındaa 1a· 
kalanelf. ve çaldığı paralar elin· 
dea al•mıı•ır. 

iki komsu ltadıo arasında 

P•••Jai ............. olaıan 
uıt• Rifat icar• Ay.. lalr kavga 
aQl.lDnda •pi malaıllede oturan 
Mth•tt Ali luzı Server& vllcudu· 
aun mahtelif yerlerinde• ıopa ile 
yıralamıfbr • 

fakı ile ylUdeomiş bulunduğu ta. 
ahhtldlerdeo baıka hiç bir şey yilk 
lenQlemek ypluyla, preoıib olaral 
girme~ onaylamuını letiyonuı . 
Baadın h•ı~ bis Polonya'oın ar .. 
ııulaaıl yasaya uyğun olarak Bal
tık devletleri üzerin.de dftıeali te
sirlerde bulamua itini ~-

dil~ ~"""'"°'~. 

Basın kurultayı 
uya/eri 

- 8trinci sayfadan af lan -
mızı açmak istedi • 

Arkıd8fllr ! 
Bili1orauouz ki yeni Türkiye 

b8tün dJnyaaın 8Özünde timtek 
gibi e&kan kat.lan tııırtırı ve 
gözleri kama1t&11cı bir hızla ile· 
riyf' ve öne doğru ıitmekledir . 
YBce clevlet v,6 ulaı v.rlığı ol· 
mık bakımında yeni Tlrkiyeain 
kendine b&1 ana preaıiplere sa· 
bip olmuı lbıaadar ~ lerd bltün 
b•yata tımul•rt•tn deot clerinin 
ve g6rüıle.rlnln ıoaaeda bir ina
na var11 ve o •daqaın \'ar lıiını bu 
inan besler . Karıılaıt•lı ,Oçlük
le rde bu inandan kavvet alır bir 
cemiyette ıoıyolojik bıkımdan 
mBıterek bir t11lrım alddeler 
vardır / İiıle bir devlet ve alu1-
ta büyüle Yarlığa dı1aaftk ölatık 
inan 6tünfi" Önemi bflyfiktOr . 
Devlete bu. 6zü: pt>lıtlka Jİpar 
y~nl Türkiye Yarİıtıaın dayaa•iı 
olan Türlr ferdlerini birbırine bığ 
lııarak kitleltıtirrö oaa kartı 
varlıkl•r üıtilnde zinde bir kav 
vete çıkann K•milizmdir . 

Kemal Ruhtur . Oon rublıı
tlıin loıd6İdrlaler vardır .ki her 
banıl bir m•ıa bııında yazılmıı 
cümlelerdea ibaret clf'tlldlr. Yeni 
Türkiye döpıde buiUne kadar 
.... ,ıar , çeıitli bıdiaeler; çalıı· 
rm•lar ve ~tıımalar içinde bü · 
yiimÜflfir . Jatefil 18JHI bakımın· 
d•n çok keaif .. e elp11 elan ba 
ıemıa patt-.itnıa kri•tılize olmaı 
neticeleridir .. i Cnmhoriyet Halk 
partiaiaio proıramıaa eaH tqldl 
ediyor• 

Her cemiyet için, her ulus 
içio bir mflıterek iaan Ye Dlkü 
baai bir m.öıterek bıa ılma lla7 
n•ll vaıdar . Her klkll oluıta ~il 
ftlkl birlipin uaılarana Hatla· 
rız. iıtiyeni Tilrkiyenia de böy
le bir kildi ve koUac, bir hede 
fe dojru yiiriltea lllkl bqı var· 
dır ki adını Kamllizm di7oruı . 

Bir ulu,an bltiln ld~re eua
leri , 1azmnları, ılz aöyliyeolıri 
O ulDIGD menfa.ta içla bayle bir 
kutııl ana fikir rtrıfıDda birleı
miı olmılıclır • Bia ıuaı bele bu 
dlrdüncfl kurultayda kabul edıl 
miı y~ni reniı protramla reji 
mlmizin takip ettiği yolda biç bir 
karanlık nokta kalmamıı ve bi
zim kendimize haa va kendimize 
eo uygun be,et fo, mülümüv. ba 
proaramda uplaollUflar • Her 
h•nıi bir 'lykm fikir bu doktrin· 
lere çttrpbjı zemao onu lrendi 
ha,aıiyıtı ve • lendiade aneycut 
olan kuvve~ öailade befıf bir dal
ga gibi geri çekilmey., mıbkôm 
k•lacakt.r . 

Kurolta11n onadıtı ıoa proı
Hm bag&alıl bayıl icap ve ı•• t
lttrına gire hele kelldimize uy
ıunluk bakım,adan en m&kemmel 
ebiksu~ ve bütiln bqka formll 
teıdc:• llıtün duracak bir dofum • 
lara dejil, bayıta bakarak ileri · 
gidiyoruz. Ne parti bir tekke 
dir ne de onun vücuda ıetirdiği 
program bir •Jet . Biz giditimiz· 
de zemanıa icaplarını· akı ııkı · 
J• bathyu. 

Y arm ıeman preldlklerialn 
blıi ne pbi ı•rtlarl• lratfllıftı 
ncatıoı bilemeyiz • Y aln4' bir Pı 
bilir~ • Y ardun ve ul111t111 .. 
de ve ileride olmatı için de°" 
ve ıafdaJQ ar yl glıteriıae o•u 
1aparız • Qnan için lıiç INr zemap 
dei11miJ1>cek olan KamAli.am apa 
rnbuoaa dqında tatbik pkiJleri 
üzerinde iyiyi , clotruyu. ıazell 

nerede balunak al.-.k Ye beal•· 
ıemek yolond•ya ,, 

Parti lf'D 1 ıt kreteri banan 
üzerine aıkad•ıları koa .. mayı 
Gaiırmıı ve bana lıelerinden ba 
......... IOtDlara lurirıa4ıt açılr. 
..,, ....-... .v•plwr v.,aaif-

"" Mekteplerde g~ I 
sanatların yerı 
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C. H. Partisi 
nasıl doğdu ? 

Mekteplerde güzel 
·Sanatların yerı ,. u Dayaklar =ı 

~ Çak kurumu Sümerbank - Birinci sayfadan arlan - ·- lıriııci sayfadan arian -
~t ----- iki Ashaşkan ile dört sekreterin yaziye der~i gibi muıikinin de ni 

•dedi gündengü. Direktörü meselenin seçilm,.sini ditedi (ı}) çin yeri sağlam ve kiymetli oı 
ile artıuor . ..Bunun üzerine büyuk kurul· masm . Bütün ilk mektepleri iyi 

, ashnı anlattl 'ddi ı k.k d k ı ~ tay Asbaşkanlıklarına Abdüiha- ve cı ıyet e tet ı e ece o ur 
~L •kıta· 2~.... '' - lik Reoda ve Saffet Ari"•o, sek- sak en kıymetsiz qe sahipsiz der· 

~Cıi · (A · A) - Hava Ankara: 29 <A . AJ - Sümer· si , güzel sanatlardau resim ile ~•11ı. ne k1 •- .i nteı lıklere de Ethem Kadri, lb· ,...k ... '§ı aoruoma çareleri Bank Genel direktÖrlügüntıen Jlt. ve musikiyi buluruz . 
_,,;1 ~~ uz.ere 1 rahim Akıncı, Fakıbe uymeo, N•· 
~ .. Q hyrett yapı mağa ba§- aldı!!ımız bilgeye göre Uşak şe- Halbuki diğer derslerde görü· 
ı ..... er .., şid UluA- seçildiler . Bnocİao s()n. J k k b ı b ı 

' ..ı. ,.,~ted,·r . Y•Vıf yavaş ğeniş- ker hbıikasının o·hklarına bu 5 en qocu a iliyet eriaio uo ar· 
.. , ~~! Bı t f ra üyeler arasında oturmakta olao d d t b·t· k d d A. ı "' ''l'İ ' r ara tan mem yıl yüzde vüz kir dağıtmayı ka a a eı ı ı ne a ar o5 ru o ur. 

~d,, :.~ven ve hu tehlikeyi ya rarlııtırdığıoa d•ir Uşaktan 28 Parti Genel Başkanı Atatürk sü Görüyoruz ki musiki mualHm mek-
"~ • 0ren l k k d 1 rekli alkış ve yaca ırsleri arasında t ple ·ne Is n kon e atu rler 'ılre c le ço a am ar mıyıı tarihide verilmiş olan ha· v ~ rı 0 u ' 8 rv va e 
:'!ibi b erniyetine kaydolunduk beıde yanlaıhk vardır. kürsüye gelerek söylevlerini yap olsun itibare di~er tabıil müote-
"~ 1§1ıenl 'd bu b k talar ... ,, ıiplcti oisbetinio pek altındadır . 

ıa At> hl a ut ün a an l\1e!elc ıudur: 
1td1 Ddeıdı;,· b' bl" .. d b - Sonu var - Heveı edenler bile şahsi teşeb-
~. ltıla, 1n • 1 ır te ıı e u UQak terakkii ziraat şiı ketinın "1111 d h ~ büsten başka bir şey olmuyor ve şu 

1 
tktt a a eıa&lı ve bütün tavsiyesini müteokip Sümnbank (,..) C. il. partisi kurultayı bil- b kk k d b 

tL e ta ·ı h rası mu a ak i iğer ilgilerin 
11jl..,. • ını ir suretde ya- mezktlr •ı'rkeıio halk elı"ndc bu- dirdiğinden . 9-5-935 . d . k . t ı..~'Qtıı İf k ... tem•n e eceğı gert' ıçtimai ve 

Adana Borsası Muamc:'leleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 
Satılan Mikdar CİNSİ Eo 

Piyasa parla~ı .. 12,25 43 
Piyaea temizi ,, 
lane 1 
iane il 
Ekspuıı 

KlevlRnt 

YA l> A G 1 

:-::B:e~y~a~-z:::::::::::::_-_-_-_l:.-4-2------~lı::::_-...,....-I---·--------• •• Sivah . 
Ç t G 1 T 

_.;;~~~:~:~p_r~-8=~-==~--1~-----ı------- ----------• 
__ Y_e_r_li_'~'Y=-e~m_l_ik~·~·---ı 1.37_,_s __ .....; __________________________ _ 

., "Toh urolıık.. _ 

1 HUBUBAT 
Kıbrıs 

•• Yerli 
·-----~----·-----ı---- ---------'-t ""t60 d ıo endilerine mer- lunın hi~ııelerini 193 J den itibar< n y d gerek maddi varlığı bu güzel san· 

~tın1 ~irelere ve tafra me- nominal kıymttledyle sstlll almı- UnanİSf an 8 ıtlıu ihzar c iemiyeceği içindir ki Arpa 
tif~'i l Jaııın gt'len emirlerin ya baılamıı ve bunların yüzde bu sanat hususi ve t•hsi teıehbüs 1'~asulya 

Mentane . ., 
2,37,5 

,~ka,:. ~tllbittir. ellisini geçen sene 6demi§tir. Eski Krahn resmini çerçevesinden bit karış dışarıya Yulaf 
~'llın 0 (A.A) - türk ha Şimdiki tediyat ise her han basmak yasakiedildi çıkamıyor. Halbuki mektep proğ ::=o:e=•=ic=e=========== ====:=====:====----_:----~----_-_-_-_-_:_-_-__ , 

tttk b ıııa yılda en aıağı 20 lira gi bir kar te"ziiyle aJakadar ol raml•rana bilbaasa bilgi veya san Ku~ yemi 
~ '•tıı,,~tı tehlikesini bilen ü mayıp ödenmesi bu eeot'ye talik Atina : 29 (A.A, - lç baka- at tsni olarak keytla sokunulacak •-=K_r.,...,te,....n_ıo_h_u_m_u ___ 1 ______ 1, __ , ___ 1 

\ ,,1111 :rıo Baytsı ğündtn gü- edılmiş olan yüzde elli hisse be oı ı rski Krallla Krallık ıilesine olursa hem rubi ve bisst benliği ~i:~!: 
ı,,af 8 tadır. Memleketin dellerinden ibaıetlir. aid resimlerin hasılmaeını veya mize bir ö'çü olur hem de sita· 

~,,_·~~ ''dır. p~~da CO§"uo hazırlıklar G I G ilan halinde yapıştmlmasını ya· yi~le andığımız yabancı uluslar 
· Yakı d ·11 · · enera Q

00 

rı· ng k t • t' kadar bu i 11te de yük!ek var lı!!ı· tı-.· . n a ı erımızin ve sa e mış ır . ~ .... 

'
' lı 1tın Ü l E d f d I mızı pek yakın zamanda göstere 

1 h~aö ye erini yazmaya rzurum a ay a 1 
o~· 'ab ••t. Uçağıyle Sofyadan c~ğimizden emin olmalıyız . 
ıt~ tond ayrıldı yağmurlar yağdı s. Avcı 
.-~· ? ~fındık satışları Erzurum: 29 (A.A) - dün- -A----·-------

"bı- ------ " 0
" dana inhisarlar baş müdürlülün-

ı:;".. t! ~,11°; : 2~ ( A.A ) _ Bu· Sof ya : 29 (A.A) - General den beri bereketli yağmurlar yağ· den ', 
,-ı... t)ı,1 t ık 935 ürünü AA.ustoı Göri"g ile beraberinde bulunan· maya baıladı , 

P" ~" eaı· 5 lar t 16 30 da R K akl k k 1 b Jkın 930 ve 931 lir ümünden 22 denk 

UN 
endi ~· 

.!::: .P 

..c ~ -Diiz kırma ,. 
~:::: Simit ,, 
- c -- '--------- ~--~ ..= **° Cnml:mriyet 
::ıı:::~ -

::ı " 
N U-,-n·· k ı-.. uz ırma ,. 

Alfa " 

•• 

-----· 
Kambiyo ve Para cı l1V. lur ırni bir vıgoo fandık ıu , agusaya uç ur ı çe en yer er a ı 

0ol ·~ Uıt muşlardır . bu y•ğmur çok sevinrlirdi . Buğ te 1 119 kilo ye prak tütün 30. Mn · 
Liverpul Telgrafları 

29 / 5 I 1935 iş Banka ındım alınmıştır. 
ıJ • .ı~ ' A an üçbin kilo kabuk- General Göıing uçak alanın. day fiyatı düşmüştür . yıs 935 den ıtibaren 21 gün mütl. Sanlim Perıe 

11~· 1 ~ll ~·ı lustoe teslim 23 den da hükumet adına ıü bakanı Ge T 1 tletle açık artırmııya konulmuştur. Temmuz Vadeli 6 40 -Liret 9 6.5 - .,. \ ~.h ... 
1
.1

2
° toınbuı fındık, Ey rabzon köy yol arı 1 , __ .......__ __ ~~----•- R k -...-.1-

1 

97 ,~ , .., ı ~U . . ncral Taze11fe ile demiryolları ba hole 19 11ııziran Çarşnmba gü· ı inci T. V11deli 6 11 ___,,.,...a..;;..yş;:;..,.o_ıa=r------; .... ----ı 
L~ lh. ruıtan 1aıılmış· kanı Koj'ukarof ve kultür bakını yapıhyor nü saat 15 tedir. Alıcıların bedeli , _.::____:___:_ ______ ,_-=7=-- 93 •-F..,,.. .. r_a_n_k'_'F ...... r=-a_ns_ız.,..;.,:....' ---ı---ı 
.,. \.:~ Haıır Sterlin ''lngiliz,. 621 75 
J L"ıı ÜrUnn Ceoeral1Raıief taıafıodan selam Trabzon : 29 (A.A) - köy muhammen otan 1119 kuruşuıı Hint hazır 5 j 61 Dolar "Amerik .... an-.. --ı 79 37 

ılJ" ~ 131 k odeo iç 92, kabuklu laqmıştır · yollarıoıo yapılmuı için büyük yüzde yedi buçuk muvakkat temi- Nevyork 11 85 •-f=.,-ra_n...,.k-"l"""s-vı-.ç-re-.. -------ı---• 
~ ~dıkUruıtan satıl~aktadır. General, havalan~adan biraz bir çalışma vardır . not parası 84 kuruşla Adana lnh~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
•of~~ 'ltı,. Yok denecek kadar önce Kral Bor is, uçak alanına Köylüler sevinçle yollarını sarlar idaresine uğramaları . Bu akşam 
rT gelerek konukları uğurlamıştu yapmayı başlamışlardır. 5499 30-5-10 16 

~ ı~~~~~-.~~~~-~~~~-,Alsarayslaemasıada 
;~ ~I Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu Vals muharebesi 
el ~. () / 
at,. ~ d tıı"~ 

ı14111ilttuQı 
1 Bu iıte inkisarı ha-

~~I l · - Bu İ§te umusaya 

ıJ .ı. -~· ıe' \ ''-r ' ıı ~. 1 ba ı if l '~"'•k Y• e uğramak -
~ -~ . ·ıı,.. ~ a~tı . 

~6t" ,~f ttlıya - Yalkırı 
tıo'' -~ llle\c - Gelir;ımek 

' ; :> • 
elİ (jtll L 

f el{ • y 
1 ı ttıj • azı yazmakta çok 

!'"'ı· e - yazı yazmakta çok 
,, ~- f1~°<:11k1,t1 
a.~P 'L' Ç•J ltlızın bedenen de 
v I~ ""'d 111lıal e' ·~ eı:ıc ıyız - Çocukları· 1 .. , e de r 

-~· l · ge •ımedine çah§· 
b ,. ,~~•t, 
e,~:~ 1'~1~ ' l<eailrne 

"~ı ttnıelc . 
'tı hd et - Kesılmek 
"''~. b lllelc ( Tebaiytt ) -

~,tı.rııı:~ ~ıetoıek 
•ıı • l( 

'11ı· '•ııtar .endianizden daha 
~h.'1~deıı da ırılcıyad cıJelıiliriz-

1 it' alı .. 
1,~ 1t ( b a Yuksck İnc;,rnfara 
, 'hd •ğınabiliriz ) 
~tL t!lt' 

111
) lJ itmek ( 'l'<·h ıyet 

Ör Yurlllak 
'ıı~ lltk • 
rl_ ıt,d . lia§ka ·ıı . 
'il ( t 1 • mı eflerı em-

' "ıaı lıı4~ • ll ._ Y"t ) ett rıuek is 
ı 1•1' 

11 
11;1 ı 1 ı illi 1Yord 1 us arı emrine 

!~"it u • 

"'' tı.._tk 
ti 1 '1ılfeı - Sonalmak 
tııt~. - E~it 

1 '1~1 • lıııaf 
1ıı, llıtını •na aığıoırım -

•f . 
(j tl'b\k 

~11 tııı:~ . - E:~itmek 
1 
~t, . lnsar 

~._ tlıi İniz ? etnıez misiniz? 
1:' il . 
"'~t ......_ l,s,n 
~ ...... lnseı . 

.... tııı:L • ıosanii'r 
"ftı· ... : 1 • 1di tıııa • 1 

1 
~t._. t ........ l 01 ıislere hürmet 

tlid· rıseı d 
~'İb ır. uyÇ:ulara say-

•h 
t!t etrnek 
ı,~ı:~ : - Dökülmek 
r1~ td l\ıtılar k 
~~~l er _ 1( ma , KaraıJeni-

l.i Ur . ızılırmak, Kara 

-----------------------------------------~ 
İnsicam - 1 - Tutarlık, 2-

( Edebiyat terimi ) 

Örnek : Sözlerinde rnsıcam 
yoktu - Sözlerinde tutarlık yoktu. 

İosidad etmek - Tıkanmak, 
kapanmak 

İrısilih etmek - Soyunmık, 
yüzülmek 

Örnek : Sanki insanlıktan İn· 
silah etmi§tİ - Sanki inı;anlıkrau so
yunmııştu . 

insiyaki - İçgüdel 
loşa etmek - Yapmak 
Bina etmek - Kurmak, 

mak 
yap-

Örnek : Bu evi 1895 te inşa 
eımişıi - Bu evi 1895 le yapmıştı. 

luşia etm k - Şavmak (Bak: 
Eşia) 

fnşicıb ( TtşauL) etmek - Dal
lanmak, kolsalmak 

Şube Kol 

Örnek : Bu yol dört şubeye 
ayrılır - Bu yol dört kola ayrılır. 

İoşikak etmek - Yarılmak, 
çatlamak, ikiye ayrılmak 

İnşirah - F erablık, iç açılma 

Örnek : İnşirah içinde geçPn 
bir gün - l<'eralılık. içinde gPçen bir 
gün. 

İntaç etmrk - Sonuçlamak, 
bitirmtk, sebeb olmık 

Örnek : Bu işi intac edeme· 
den - lln işi bitiremeden ( soouç
lıyamadan ) 

Bu hastalık , ölümünü intaç 
etti - Bu hastaıık ölümüne sebeb 
oldu. 

intak etmek - Söyletmek, di
le getirmek 

Örnek : Feryadı dağları taşla· 
rı intak cdccf'kmiş~<' ine - Haykı· 

rısı dagları taşları dile geıirccsioe l 
( siiy letircesine ) 

İntaş etmek - Çimlenmek, ye· Müntehir - Öloiik 
şermek ı Ö . . rnek : M üntebır, ıotihar et· 

Örnek : Tohumlar intaşa baş· 
1 

mezden evvel yazdığı yazısında ... -
ladı - Tohumlar çimlenmeye ( ye- Ôl!lük, kendini öldürmezden öne~ 
şermeye ) bıışladı . yazdığı yazıtııoda .. . 

lotıba - Duyuş {Bak his) , iz İntikal - Geçme 
- (Fr. ) lmprrssion İntikal - Anlayı~, varış 

Örnek : Onun bende bıraktığı 
iotıba hiç de iyi değildir - Onuo 
Lende bıraktığı iz hiç de iyi değil
dir . 

ma 

lntıbık etmek - Uymak 
İotıfa - Sönme 

İntifa - Faydalanm•, asığlan-

Örnek : Para!!ından dalıa çok 
intifa fikri} le - ParaıHndao daha 
çok faydalanmak ( a!Hğlanınak ) fik 
r iyle . 

İntihııh - Seçi, s· çmf', stç;m 

Örnek : Seriülinıikal bir adam 
- Çabuk anlayışlı ( çabuk nrışlı ) 
bir adam . 

İntikam - Öç 

Örnek : İntikam, y:~rc>ği ke· 
miren hir kurttur - Öç, yüreği ke· 
miren bir kurttur. 

İotikam almak - Öcalmak 

Ürnt>k : lıuikam almak için 
onu ölcliir<lii - Ücalmak için onu 
<ildürdii . 

İrıtikarr.<'u - Öçgüder 

Ürııl'k : O ııı• inıikaıut'İi lıir 
Ornck : Mı·lmı;ı inıilıalıı heııiiz udaııı<lı 

biımt>di - Saylav ı:;eçiıni lıeniiz lıit· ılı . 
() ııt· öçgiidt·r bir adaııı-

medi. 

İntıhab etmek - S çmek 

Ürıı<'k : İkidı·n biriııi irıtihalı 
el nll'Iİ!Iİ n iz • İkidt'n Lirini ~··çmel i· 
siniz . 

Müntalıab - Seçk:-n 

Örnek : J.\lemurlarınız meya
nında en miiııtclıabı hsngi~idir ? -
lşyarlarınız ara~ıoda en seçgeni han
gisidir? 

Müntahib - Seçmen 

Örnek : ı\lebus intihabında 
münıahilıi saniler rey verir -- Saylav 
seçiminde ikinri seçmenler oy verir. 

İntibaı - Ülüoç 

Örnek : İntihar da bir cürüm
dür; fakat cezım da çürümle birlikte 
çek.ilmi~ olur -Ölünç de bir suçtur, 
ancak cezası da suçlıı birlikt~ çekil· 
miş olur. 

İııtihar etmek - Ölücmek, 
kec<lıı,i öldiirmek 

L. ıisalı etmek -- Kap.laom;.k 

Orııı·k : Zı·ııgiııkn• İııli!-Jh t•ı 
nwkıı•rı lıaşka bir ~c·y bilmı•zdi ~ 

Zru~iıılı·rn kapılauıııakları lıa~ka lıir 
,ey lıilıııı•zıli . 

lntisab ttmel - Yamanmak, 
Girmeli: 

Örnek: Bir işe ioıisab etmek 
- Bir işe ~irmek . 

İntişaı etmek - Yayılmak , 
çıkmak 

Örnek : Yeni bir haber inti
şar etti - Y t!ni bir haber çıktı . 

İntizam - Düzenlik 
İntizar etmek - Beklemek , 

gözltm"k 

Örm•k : Vürudunuza çıırıçt>şn ı 
ile intizar ediyorum - Gelmenizi 
dfüt gözle lıekliyoruuı ( gözlüyorum) 

lnzıbat ( Zaptürapt) - Yasak 

Örnek : lnzıbar, hir memleke· I 

---------------~--~-------~~...-~~------~~--~~~~--~~~~~~~~~----ım..~~~~--~ 

Mümessiller : Sevimli Fransızlartisti 

F ernand Gravey-F lorell 
Perşembe günü 2, <lo son <lefo olarak 

Kızıl Çariçe Parmakizi 
1 inci 2 ;nci kısım 

cuma günü: 2 de Vals muharebesi 

Parmaklzi 
3, 4, 5, 

•21 • 5370 

Seyhan Defterdarlığından : 
Abdi oğlu 1'öyünde I05 28 76-

76 192 döoüm<len iboret 5 parça 
tarlalı:ırın bP.ıleli sekiz müsavi tak
sitle ödenmek suretilo 29-5-935 
tarihinden itibaren 15 gün müddet 
le ortırınağıı çıkurılmış olJuğundon 

13-6-935 tarihine müsudif per
şembe giinü saat 15 de a~·ık artır· 
ma ile ihalet~ri icra kılınacağından 
taliplerin yüz<le 7 ,5 teminat akça
silc b'rlikde Mılli Emldk idaresine 
müracaatları ilt1n olunur. 

5501 30-3-7-10 

kısım 
5493 

Seyhan Defterdarlığından : 
Merkez kuınantlanlığı altında 

17 babı Torsus çnrşusunda 9 ve 
Acem ilanı civorınJnki <lükkftn Ye 
nıağzaların 12 Haziran 935 gü
nünde 31 Mayıs 936 gününe ka· 
dor bir senelik icarı artırmağa çı

korılmı~dır. 12 Haziran 935 Per . 
şembc günü snat 15 de ihale edi
leceğinden tuliplcrin yüzde 715 
teminat akçalarile hirlik<le Milli 
Emltı.k idaresine müracaatları ila.n 
olunur. 

5500 30-3-7-10 



Belediye ilanları 
1 

Gayri menkul malların 
Açık art1rma lllnı 

._ _____________________ _.
1 

Doeya No. 178 

Divan Yolu Caddesinin Asfalt Cadde ile bir
leftiğl yerde bir umumi hafi yept1ralacak : 

Divan Yolu ile Asfalt caddenin birleştili yerde 18221 40 bin sekiz 
yüs yirmi iki lira 40 kurut bedeli ketifli bir umumi helAnın inşası 
açık olarak eksiltmeye koaulmuştur. 

baaleei Haziranın 13 tincü Perşembe Günü saat on beşte Belediye 
dairesinde toplanan Belediye encümeninde yıptınlaoaktır. 

ltreti teminat parası yüz otuz yedi liradır. 
fsteltlilerin prtname, keşif ve plAmııı garmek üzere her gün Be

lediye yazı işleri kalemine ve ihale günü de i~reti teminat paralarlle 
Belediye encümenine gelmeleri ilAn olunur. 

5496 30-4-9-J 2 

Temizlik lflerl arabaları demir aksamının se
nelik tamiratı açık eksiltmeye konuldu. 
Temi•lik işlerinde kullanılan arabaların demir klimanın bir sene

lik tamiratı açık olarak eksiltmeye konu muştur : iğreti teminat para
sı yirmi beş liradır· 

ihalesi Haziranın 13 üncü Perşembe Günü öğleden sonra saat on 
bette Belediye daimi encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemi· 
ne Ye ibale günü de iğreti teminat paralarile daimi encümene gelme
leri ilin olunur. 

5495 30-4-9-12 

Daralaceze ile Emrazı zOhre-.ıiye hastanesinin bir sene· 
lik yeyecek ve yakacak ihtiyacı açık olarak eksiltmeye . 

konmuştur. 
Dullaceze ile Emrazı ıühreviye hastanesinin bir aenelik ih\ıyıcı 

olan 9033 kilo ekmek , 2409 kilo ~ağır eti , 1690 kilo kuru erzak , 
2374 kilo Hbze' 10220 kilo odunun satın alına.ası açık olarak eksilt-
mey(J konmu§tur· ' · 

Hepsinin ilreti te'miaat paruı yüz yirmi bet liradır. 
lhaleıi Haziranın 13 lncü Perşembe Günü saat on befte Bel,diye 

dairesinde toplanan daimi encümende yapılacaktır. 
ls&eldilerio şartnamelerini görmek üzere her gün yazı itleri kale

mine ve ihale günü de iğreti paralarile Belediye l!ncümenine gelmele · 
ri llln olunur. 

5497 30-4 9-12 

Yarbqı mevldinde 34,40 Kale Kapısında 2,4 Kuruköprüde 2 ouma
nh kahve Karıı1akada 23,25,27,29,31,33,35,37,7,9,11,13 ve Hükd· 

... 3,5, 1,2,3.4,5 numanlı dükkblarla Kemeraltı mevkiiode u · 
tiılso Ye prote.\an mtısarblt amil 26/5/935 tarihinde yapılan ar

tarmada letekli ç.kmadığından kanunun 43 üocQ maddesine tevlfkan 
pazarlıkla icara verilecektir . 

Pazarhk baftaü Pazar, Salı ve Perıembe GOnleri Belediye daimi 
IMiİIDeaiade yapılacaiı llln olunur . 5498 

1 - Aakerl hrka binaıı önünden aefalt dört yol a~ına kadar olan 
7olun orta8lna 1.20 metre genitliğinde ve her iki tarafı ( 800 ) metre 

noalutanda olan ve 1448 lira bedeli keıifti yaya kaldırımı ve çHreeine 
konulacak eeki lafları açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2- lhaleel 2-G-935 tarihe raetlayan pazar günü uat 15 de be. 
lediye encümeninde yapılacaktır . · 
~ Kıtif Ye 11rtnımesini öğrenmek isteyenler belediye len daire

ıinden bedelaiı öğrenebilirler. 

4- Bu itin ilk teminatı ( 108.60 kol'Uftur) yüz sekir lira ıltmıı ku-• 
rqtar • 5442 19-22-27-30 

Doktor Bahaddin Yengin 
Çocuk ha•talıkları mateha••••ı 

Yeni istasyon caddesi, Do~uluk fabrikası karşı tarafında dört yol 
alzlndakı muayenehanesinde. 

Olladtlz sabah saat sekize kadar 

Ogıe aut 12-1 arasında 

Üçten sonrada her arzu edilen zamauda müracaat eden haıtala-
nm kabul ve tedavi eder.5174 29-30 Telefon numaraaı 63 

Bor Olıçu menba •uyu ıarımızda 
•atılmaktadır. 

Okou manba suyu Ieıanbul ıehremaoetioin tıhlil raporu ile eo eyi 
ltlr ıu oldutu tahakkuk etmittir. 

Adana 1 inci icra memurluAun
dan : 

Mehmet Ali oAlu Bay Ahmet 
Necatinin Ali kızı Bayan Eminede 
300 lira alacağından dolayı ipo
tek edilen 

Açık ırtarma lle paraya çe•
rilecek gayri menku1ün ne ol•uıu: 

Tapuca Şa. Davut ağa. Oı• 
Siıliyan ARop Ce. Ancl Vartan . 
Şi. Marıup kerimesi Yesari Hatun 
İken şimdi Şa. Alasonyah Ali Pa-
18 Oo. Memit oğlu Fevzi ve An
takyalı Arif ŞI. Gıritli ıbrahim Ce. 
Çiftçi Başı Oımınla mahdut tapu
ca 1 J indelmeeaha 10 dönüın çı-
kan bait ve derununda tahtadan 
mamul "50 lira kıymetinde tahtani 
1 çardak ve J taht ve 8 incir , 3 
zerdali , 8 erik , 1 darda~an • 1 
zeytun , 1 dut ve çam ve b4dem 
~açlarile 100 lira kıymetinde bir 
su kuyusu bulunduğu 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki,maballesi,ıokağı,numaraıı: 

Kireç ~ı mevkiinde ve ta
puaun T. Sanı - 930 tarih ve 153 
numrosunda kayıtlı olup 3 dönüm 
mahalli boştur. 
Taktir olunan kıymet : Beher dö · 
nümü yirmi lira. 

Artırmanın yapılacağı yer gün ıaat 
icra dairesinde 2004 Nu. Ju 

kanun muciblnae 30 gün içinde 
bedeli ve kıymeti muhammeuenin 
yilıde 75 ini bulduğu takdirde 
30-6 - 935 Pazar günü ıaat 
14-16 da bulmadığı halde artır-
manan IS gün temididile 15 7-935 
tarihinde ve ayni saatte ihalesi ya
pılacağı. 

1 - lıbu gayri menkulün artır· 
ma ıannameai 30-5-935 tarihin
den itibaren 178 numara ile Adanı 

icra daireainin muayyen numa
raıında herkuin görebilmui 
için açıktır. lltnda yasıh olanlardan 
fısla maldmat almak iıtiyenler ,iıbu 
f8rtnameye ve 178 doeya nu
mar11ile memuri7etimİle müracaat 
etmelidir. 

2 - Artırmaya ııtirlk için ya· 
karıda yazıla kıymetin % 7 ,5 nia· 
betinde pey akçaaile veya milll 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . (124) 

3 - ipotek 11hibi ılaoıklılarla 
diler 11Akadarlar1n ve irtifak hak
kı eahiplerioin gayri menkul üu. 
rind6kİ haklarını hususile fail ve 
maırafa dair olan iddialarını iıbu 
illo tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı möıbitelerile birlikte 
memuriyetimise bildirmeleri icap 
eder. Akei halde hakları tapu ıi
cilile 11bit olmadıkça aatıı bedeli
nin paylaımaeından hariç kalırlar. 

4 -Göıterilen günde artırmaya 
iıtirlk edenler anırma tartname
•ini okumuı ve lüzumlu malftmatı 
almıı ve bunları tamamen kabul 
etmiı ad ve itibar olunurlar. 

5 -Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bığr1ldıktan IOll 
ra en çok artırana ihale edilir.An
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüıde yetmiı betini bulmas 

· veya ıatıı iıtiyenin alacağına rüç-
hani olan diler .-lacaklılar bula
nuf ta bedel bunlarm o gayri men. 
ku ile temin edilmit alacaklarının 

ı mecmuundan fazlaya çıkmaua en 
j çok artıranın taahhüdü baki kal • 
mak üzere artırma onbeı gün daha 
temdit ve oo beıinci günü ayni 
saatta yapılacak artırmada 

1 

bedeli utıı isteyenin alacağına 

Villyat daimi encUme 
nlnden: 

Adana kent esenlik evine ge
rekli olan aıağıda ismi ve ıayıeı 
yazıla 11 kalem e11a ıartnamesine 
göre açık eksiltme usulile 1&tın 
alınacaktır . 

Ebiltme 935 eenesi haziranının 
ikinci pazar günü saat 1 1 de Vi
IAyet kadim komisyoound• yapı
lacaktır. lsıni geçen eıyalan ver· 
mek iıteyenlerin bu vakıth tutak 
akçalarile beraber VılAyet kadim 
komfıyonuna gelmeleri . Şartna
meyi görmek isteyenlerin de Aılana 
kent eıenlik evine müracaat etme-
leri. 5438 17-21-26-30 
ParQııı 
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Adı 
Don 

Gömlek 
Pijama 
Çartaf 

Nevresim 
Yatak yüzü 
Yaıtık kılıfa 
Yatak kılalı 

Müstahdimin için 
gömlek 
Müsta hdimio için 
önlük 
Yüu battaniye 

rüçhanı olan diğer alaçakblann 0 
gayri menkul ile temin edilmiı ala ltı bedelle almığa razı olurıa ona, 
caklerı mecmuundan f11laya çık- razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
mak prtile en çok artırana ihale on beı gün müddetle arbrm1tya 
edilir. Böyle bir bedel elde edil- çıkarıhp en çok artırana ihale edi-
meıae ihale yapılmaz . Ve bun- lir. iki ihale arHIDdaki fark ve ge-
dada kıymetinin yüzde 75 ini bul- çen günler için % 5 ten hesap olu 
maZBa 2280 Nu· lu kanon mucibin.. nacak faiz ve diğer zararlar ayr1ca 
ce satışın 5 s0 ne te'cil ve her s-- hükme hacet kabıaksıım memu-

OkçU SUYU Sahbate elveritli ve mideye ittah verici bir 
ıudur. Muhterem möıteriler bir defa bu au · 1 

JU içıiklerinde bir daha baıka su içmıyeceklerdir. Bir defa tecrübe 

ne nihayetinde borcun maa faiı riytıtimizce alıcıdan tahsil olunur. 
yüzde yirmisi ödenecektir. ' Madde ( 133 ) 

6 - Gıayri menkul keadiıine Esnvali gayri menkulenio yukarıda 
ihale olunan kimae derhal veya pterilen 30 - 6 - 935 tarihinde 
yerilen mtihlet içinde parayı ver· Adana 2 inci icra memurluğu-
meu~ .ihale kararı fesbolunarak odHtnda itb11 ilin ve göatt>rilen 
kendısınden evvel eın Jfikeek tek· artırma prtnamui dairesinde 18t 1• 

lifte bulunan kime.e anetmit oldu- j lacatı ilb olmıur . 5494 

..Wrimisi isba& ed~ktir. 5433 t 2-78 

' bf yeri: taraus kapıda merkez oteli altında 

T~ı:iKiYS: 

Z:IRAAT 
fSANKA51 - ·. ~ 

-DARA• 
BiRiKTiRE n 

RAl-IAT ~°'"' 
Sıhhatını •even ma,terilere ,,. 

Fevkal~ 
tenzili 

fiat 

: u·1os11 32> 
~alkan il' ".s · .yaranda Ayrane1 Kaşar peyn.:rı 1\

1 s ~ 
E·hrr , . .> uırıoden daha nefis ve daha lezz~tlı bey• P8.,., 
tenekesi 4 liradır. YegAoe ıııtış yeri ve depoıo Ad•0~~ 
şeriki ticarethanesile Niğıle han ve otel müsteciri Hıoı . k-' 

Dikkat : Kaıarlarımızdaki iki yıldız ve Ş mark•11 5~~3 
S-10 

Saç bedestanda zifirciler çarşı 
ıında 3,37,39,5,45,12 ve yeni si 
pahi çarıısmdan 11,21.33,41 ve 
köıkerler. çar91sında 16,16,4,J,30 

ve yemeniciler çarş~sında 62,67,72 
ve kazan"9ler çarııııoJa 61 ve pek 

" mez p1111randa 18 un pazaranda 
6,8 ve 12 ve yeni bedeetaoda 18 
Te Hıdırilyae mahalleeinde 64 ve 
Çırak maballeıinde 10 Te kapah 
çaJ'fıda 10 ve Keçeciler çar11ııoda 
45 ve uki hamam mahalleeinde 

_..a,ıt 
Umumi aer· ki' 

41. Ba 
Adana TOrk ,ı;ıJt 


