
-- Havalarımız 1 
Düımın oçaldınn10 tehdidi al· 

tıodıdır • Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yırdım gerektir. ı 

ADANA : GUNLUK GAZETE ON iKİNCi YIL - SAYI 3276 

İtalyan fırkalan 
•• 
Onderilen ve orada bulunan-
190000 kişiyi bulmuıtur. 

• ••••••• 1 

Atatürk 
Halkın alkışları arasında 

Bursaya vardılar 
na u 

BURSA: 15 ( A.A) - Ata 
tOrk, bugOa ıaat 16ya )irmi kala, 
caddeleri dol daran halkın alkıılar1 

Şeker otuziiç kuruşa düştü--Ayasda sağlık 
ve bayındırlık 

Deniz yeliyle getirilen şekerin 32 kuruşa 
ve daha aşağıya düşmesi beklenebilir • 

lini; Airikadaki kuvvetleri teftiş 
Yakında Eritreye gidecekmiş 1 .. 

a~a11nda ıehrimizi ıea:efıendir · 1 Baymdırhk bakanımızdan Önemli 
dıler . Doğruca Çekırge yolu 1 

Ayas : 15 (Özel) - Buıad• 
zanteri ve sıtma bHillerinia )u· 

nıı olın pis dere ıuyu yauk e
dilmiş ve o dere kenarından on 
dakika uzakta açınlanan g&zell 
bir su kaynağı fenni bir biçim 
depolanarak halkımızı iyi bir aa 
ya kavuşturmak üzeredir ki ha 
suyun bu lllkede içılen 1alara 
üıtBnlOk g&terecek bir depri 
oldutu umulmaktad1r . 

~ 15 (A.A) - Doğu 
L.ı .J•pilmıkta olan &e· 

Vlfl PiJade ve öteki mi 
""1. lıae,, Jeniden iki far· 

ozerindeki köıkieriae gittilrr · bir dilekte bulunuyoruz • 
Mucurda 

, •ltına ahnmaeile bit 

Musolini 
cııı aall•m bir kayaaktaa almıı 
oldup hıberlere rf:iwenerelc, Muı· 
solini İtılyayı uluılar kuruma•· 
tl•a •1ırmak niyetine olmadıttnı 
JIZIJOf. 

lı.lya ancak oradın iıtiık•I 
görlrH yani uluılar sosyeteıi lcea· 
diıiai aalaımağı k1rtı gelmiş 
olu11a soara ç6kilecektir • 

Londra : 15 (A.A) - " Ti
meı " bir yazısında diyorki : 

İagiltere H•beıistanın ulDSlar 
kurumuna iye almak bballnft 
hiç iıtemiyordu • Onun k•balll· 
ae dabı çok İtalya•an iaran yar
dım etmittir . Buaun içindir ki 
timdi İtalya onun üyelikten çı · 
karılm11ını lıtiyecek ola11a pek 
bByOk bir tezadı d61müt olur • 

Ancak Habrıiıta•ın uluılar 
sosyeteıinde kalmak :hakkını id
dia edebilmesi için ae vakıt li· 
zım grlecetini söylemek logilte 
re içia tamamile lojik bir hareket 
olacaktır . 

Atatürk bUstli törenle 
yerine kondu 

Mucur : 15 ( A.A ) - Baci · 
bektaılı Haıan yana yerli mer· 
merden muvaffakiyetle oyduğu 
Atatllrküa bDıtü, dlln köylG ve 
kaaabalı binlerce halkıa kırıebir 
ve yakın ilçelerdea ıelea konuk· 
lıun katıldıtı bir t6renle açıl· 
m•ıtır. 

ilçebay, Atatürküo tOrlr ilinde 
yaratlİfıı .varhkları birer birer 
uydıktaa ıonra büıtün açma o
nurunu Kırıebir ilbayıaa bıralc
mııbr. 

ilbay s6ylevinde iılerimizin 
bitmediiini, Atatlrkün büıtüae 
yaratın bir Mucur lcurulma11nı 
dilemiı, yuıdun savgaaı için (mil· 
dıfaa] baıbakın İımet İn8nllofin 
dedikleri gibi yediğimiz ekmelin 
bir lokm11•nı uçap ayırmımızıa 
bir ödev olduğunu anlatmııtır. 

Bundan ıoara balk, bllltüa Ö· 

nünden ıeçmiıdr • 
Otledea ıonra Mucur ve K1r , 

ıelair ırnçleri araıında bir futbol 
ve yoJeybol ma~ı 11palm1ft1r. Mu .. 
car bııtan b.ıa d•anmlfClr • 

Bafrada 
Faydah yağm\lrlar yağdı 

Bafra: 15 ( A.A ) - Birinci 
devreaia ıoa maçı dön kalabalık 
bir Hyirci 8nlade yapıldı. Sam · 
ıun idman Yurdu, Gençler birli· 
ti takımıni ııfıra karıı iki ilr, Spor 
- Bafr1 sporu ikiye kartı betle 
yendiler. 

ır ordusunun takviyesi 

'ela çıkan Elahram gazetesi bu 
ı11ınu yana yakıla anlatıyor 

Bafra : 15 (A.A> - T&tün 8 · 
rün6 Jaimursuzluk ııkıatııı için
de idi. ÜrOn Dç günden beri Baf · 
ra ve çeneıine diişen feyizli yağ~ 
morlardan feydalanmıı ve çifçi · 
lerin yOzün& g61d8rmüşt8r . 

Bafra : 15 (A.A) - İfcemi'ıde 
ve köylerde hava kurumuna &ye 
yazılma iti glln geçtikce ıenitle · 
mektedir . ----------··------------ri ( reeervler ) dolayııiyle Mııırıa 

mldafaaaıoı tubdesine almııtır . 
Bununla beraber Mısır orduıunua 
takviyeai lagilterenin menfHti 
iktizasındadır . 

lnfiltere imparalor•uğu gayet 
geniş yardımlara muhtaçtır . Mı11 
rıa cotrafi mevkii , eahillcrioia 
geniıliti 1 t•bii iıtihkimlardaa 
mahrumiyeti ; kara , deniz ve ba 
vada kuvvetli olmasını icıp eder. 

Evet , laıilterenin deniz kuv · 
vıtleri muazzamdır . Mııır mü 
dafaaııaa da kifi ıe lir , Buat.ala 
beraber Mııır bir harp filosu11a 
mabtaçbr. 

Ordu , aluıun hayati bakımın 
dan en faal bir unsurdur . Bir 
devlf't ileri olıua , asri olsan vıb 

Başbakanımız 

NUfus sayımı hakkında 
yeni bir amr verdi ---
Başbakan lımet İnönü, geıimi 

••raaıada nüfus ıayımı hakkında 
ilbayhklara aıaiJdalri emri telı 
rafla bildirmİflİr : 

"Doğu vilayetlerinde ıezim 
esaasında oOfuı sayımı hazırlıkla· 

ıını takip ediyorum • Y ıpılma 
zamanı yaklıpn ıeoel niıfuı 11-

yımının temeli olan numaralama 
itlerinde bazı il ve ilçelerin geri 
kaldıkları ve bu iti gertii ıiJ>i 
önemle kovalamadıkları g8rülmek 
tedir . 

ti olsun ordusuz yaıa1amaz . Bu· 
au tarih isbat etmittir • 

Binaenaleyh Mııır hükQmeti Çok eaaıh ve önemli bir drv· 
ordunun takviyesi içia 6nem ver- let ve uluı iti olan sayım için, 
sin • Btt hDkOmetin vatanperver iıtatiıtik genel direktörllli6nden 
ve iasani bir ödevidir . Ordunun verilen direktifleıin h men ve ek· 
takviyesi gerektir . Talebimiz doğ ıiksiz yerine getirilmesini ve bil 
ıudur ve yeriae ıeli •• c,.ye kader Uln devlet kurumlarının bu lıe 
l>u talebi tekrarlayac•ğız . BütGa 

1 

canla baıla ç11hımalarını di!e · 
M11ar uluıuGDD arzusu budur. Mı lerim . 
11r uluıu bayattı gllYenlik içinde Bu emir bütGQ . ilbaylıkluı 
yqamak ilti1or • bildirileeektit • ., 

Geçenlerde bu ılltunlarda u 
zua uzadıya bir kere daha yaEmıı 
ve teker yoialtımıaıa ( iıtiblaki · 
oia ) artma11nı ve halka ucuz ıe 

ker yedirilmeıioi amaç edinen boku 
metin y&ce makaadı, t•ııt yolları 
ve tekilleri yftziinden tabak· 
kuk edemiyor . Demittık : 

Dava ıadur : Devlet demir
Jollırı vaktile teker fabrikalara· 
na, bir kolaylık olıuo diye, aav 
tunda flçde bir ailbetinde bir in· 
dirme Japmııh . Şeker fiatları 
bir -.unla indirilince , ıeker 
fabrikaları bu üçte bir nıvlua 
farkını ke,ndileriae kazanç diye 
ayırıp tllccaı lardan tam navlun 
bedeli almap ba{laddar . 

Bu bal ıeker fiat.nın , umul. 
dajaadan daha aza inmeaine ıe 
hep oldu ve halkımız da done 
kadar ıek.erin kilosunu 34 kuruı 
tan yemete denm etti durdu • 

Bu vaziyet karııııada teker 
itile uğratan tüccarlarımız baıka 
bir yol arımıt• koyuldular . Bu 
yol, deniz yolu idi . J.I ilbakika İı· 
taobalda depoda Alpullu ıekeri, 
fabrika fiatıaa olduğa ve deniz· 

Ekonomi bakanımız 

Moskovaya vardı ve durak· 
ta törenle karşılandı 

Moıkova : IS (A.A) - Celil 
&yar, beraberinde buluaan ze
Yat İle 14, 7 de bnr aya aelmitler• 
diı. Keadileırini ist&1yonda dııa
rı tecim halk komiaeri Roıeng· 
fotı ile ağır aanayi komiur mua
vlaleıi Pla.takov ve Kaıanovitch, 
dııarı tecim komiser muaviDi El· 
iava, dııarı iıleri komiserliği bi· 
rioci tark drparlmanı ıefi Tıou· 
lcuman Türkstri direktörO Zolo~ 
tarav, Türkiye büyDk elçiai Zekii 
Apaydıa, elçilik ileri gelenleri, 
Pl.oakvada bulunan Türk mübea
dıleri ve Türk kolonisinden bir 
ç•lc kimseler karıılamıılardır . 

izmirde 
Bisiklet yarışları ve gü

reşleri yapıldı --
JZMIR : 15 ( A.A ) - Dün 

ltmir bisikletçileri ile Ankara 
lisiil.letçileıi arasında 80 kilomet-

melik bir yarıı t•pıldı. İlbay Ki 
'm Oiriiin a t zareti altıoda ya · 
ıılan bu yarı§ çok heyecanlı ol 
•u . Y arıf sonucu ı&yledir : 

Aokaradan Talit birinci , az 
Jir mesafe farkla Niyazi ikinci , 
lmir den Kizım üçüacü . 

lZMlR : 15 ( A.A ) - Ôğles
ıea sonra Al1tncak alanında 
.!acar g6rt§çilerile gOr•ıçileri -
niz eras•nda ilcioci lrarııla,ma 

talabıhk bir s ~ yirci öollode ya · 
>ıldı . GQr, ş feder11&yoouo uo ye· 
iode vt rdiiı bir kararla lzmirde 
~apılan bu musabakalar halk t•· 
ı afıadaa bOyOk biı ilgi ile takip 
edilmiş , muhtelıt takımımız ııfra 
kartı yedi ıayı ile Macar ıüre§
çilerinl renerek büyük bir baıau 
götteımiılerdir • 

den taııt daha ocuH geldiği için 
tüccarlarımız Uıık, Eıkiıebir ve 
Turhal fabrikalarını bir yana bı
rakarak Alpullu ıeherinl df'niı 
den getirtmf'te baıladılar . Çüo· 
kil deniz yolıle getirilen bu ıe
ker, ılemiryollarile getirilen di
ğer ıekrrlerden daha ucuza mal 
oluyor . 

Nete~im, dine kadar telerin 
kilosunu 34 kuruşa aatan pen
k,.ndeciler bugün Alpullu şeke
rini 33 lcuruıa, yarın obürgüo de 
32 ve belki de 31,5 kurufa ka· 
dar aatabilecelclerdir . 

Ancak deniz, yolile ıetirilen 
tekerlerde fazla alctarma ve ru
tubet yUzflnden bazı kayıplar olu· 
yor ve falcıt bu yolun uçuzluğuna 
ratmeo, ~iç ıüphe.iz, tflccar için 
daha zahmetli oluıu ayrıca bir ıi
klyet mt vzuu teıkil etmektedir. 

Bu durum karıısıada biz di· 
yoruz ki , Adana teker tllccarla 
rınıa bulduta bu yol rlevlet de 
miryollarının taııma kapaaiteıini 

azaltıyor . Bu f eydelı bir ıey 
deiildir . Sonra , deniz yolunu 
ihtiyar etmekle de Adana tüccar· 
Jarı bir sOrO zorluklara katlanıyor. 
Bu da isteoea.,bir eey değildir . 
Bize kalataa a fU ~ker fabrika
ları için bırakılan ilçte 1tlr navlun 
i11diriminin , fabrikadan toptan 

teker alıp taııyıcak tüccarlara da 
JÜrütfllmeıi, bBtüo bu aksalslıkla
rı ortadan lraldumata yetecektir. 
bem halk I" keri ucuz yiyecek , 
bem deyf et demiryollaraaıa iti 
azalmıyacak , hem de tllccarlar 
eıkınbdan kurtulacak •.. 

Bu dileğimizin 6nemle göz 
önüne alınmasını Bayıadırhlı.: Ba· 
kanımızdan yalvar1rak bekleriz . 

Tabiatın denifl kenarımızı •erdi 
ği ıözellik ve temiz plijılar fG IÜD· 

lerde doyulmaz bir zevk verİJor. 
Hele bir kaç güne kadar lflemi· 
ye batlıyacak olan deniz gazino· 
ıunan zevkine doyam olmıya
cakhr • 

Ôaceden , barabelerile in
sana tasa veren bu yer , bir 
inci haline konulmak için J•pı
lın plln Dzerinbe yörünmi,e 
batJanmıı ve örnek olar1k köye 
ıit olup ta kamunl>aylak daireli 
olarak kallanılao yapı , çimeato 
eerpmesile balkın temizlik ve gfi
zellik duygularına bir kamçı ol
muı ve berkeı keDdilijinden ev
lerinin , avluıunua dükkiaın ya 
p·sını temiz ve s&zellrımek için 
baz1rhklar1 batlamııtır . 

Muğla da 
KöycUIUk kolunun kö, .. 
IUye yapbGı yardımlar 

Muğla : ıs ( A.A ) - Bayıl 
bütln il içinde bet sınıffı ille mek 
teplerden 226 erkek ve 125 kız 
çocutu ..U.deta•e aJmqtar • 

Muğla : 15 ( A.A ) Rall&e..._. 
den bir heyet Muilanm Dere ka. 
yüne giderek lr6yün 10yaal eko-
DOmik ve coğr1fl bakımından da
ramuau incelemiıtir . Heyetle 
beraber giden doktor da klyü• 
lıast.larına bıkmııtar . 

Halkevi köyc&ler komit 
köy gezintilerine devam ede ...... 
lerdir . Sırasiyle dai köyleri , ya
lık.öyleri ile haıtaları bulanan kir· 
lerde araıtırmalar yapılacaktır • 

Havalarımızın egemenliGini koruyacak 
araç, uçaktır! 



---
Durmuş dayı, un çuvalını bir- l 

biıi iizerine İ)·ice yerleşti,ip üst· 
ferini sıkı sıkı bastırdı. Yağmur 
o'anca hızı ile yağıyor, Se)han 
yavaş yavaş yiiksrhp kabarıyordu. 
Başını değirmenin küçük p ·11cc! 

sınden dışarı uzattı; arkar;ında 
drğirmcnler taşı ç1.. viren dolapları 
bağlamışlar, iskeJ,..frri içeri almış· 
lnrdı. Bulııtlarm kraulığıoa, ka
lınlığına bakılırsa yAğmur daha 
sürecek, büyük bir sel get cekti 
PeccP.reyi krıpadı, taşı duıduı up, 
dolabın ~aoadlorını bağladı 

K&ranlık iyice çökmüştü. De· 
ğirmen kıyıdan uzaklaşmış ve hir 
az yük elmişti. gt!rilea zincirler 
hirabirine Ürt'.inerek gıcırdıyor

du, Şehir gride kalmış gibi idı, 
yollarlD ken nadaki büyük lam 
balardan çıkan r.luk sara ı~ıklar 
suyun dıbine saplanmış gibi do
ıuyolardı, selin sürükleyip getir
diği, odun, kütük parçaları ke
nar tahtalarını tokatlıyordu. 

Durmuş dayı, artık kambur
laşmıya başlayan sırtıııı çuvallara 
dayayarak battal bir yer iskrmle
sinc otuıdn. Yorgunluğunun ağır· 
lığını ta iliklcıinin içinde duyu· 
yordu. Artık e \<isi gibi çuvall11r
la, topla oynar gibi oynıyamıyor, 
i§iodc güçlük çekiyordu .. Tavao· 
da kırık camlı bir fenerin için 
deki idare kaodıli sallandıkça kı 
salıp açılıyor, değirmende kalmış 

birkaç yarasa kendılerini oradan 
oraya çarpıyorlardı ... s~un uğul
tu u gitgide ertıyor, değirmen bir 
he§ik gibi allanayokdu. 

Tam kJtk yıldır bıı değirmen

de, çevÇe\·si Çf'§nisi değiımiyeu 
uzun bir güne benziyen bir yaşa· 
yış içinde ihtiynrlayıp gitmişti. 

Tahtn, teneke yamehıın üstüste 
kapad ığı bu kora çatının her bu 
cağı oouo için bir dost, bir a,k · 
daş olmuştu. Bu isli değirmen 

köşe i neknd r ke.ndi içine brn 
ziyordo; şimdi ortada durno bü
yük laf n&uıl dişlerioiu alımda 

küçük buğday tıınelcr iroi ez"p 
öğütmüşse onuo yüreği de kı k 
yıh tıpkı oourı gibi gt:\elt'ye ge 
veleye öğütüp bitirmişti. Bılıror<lu 
ki günün birinde kendisinin içice 
de bir el uzanacak, göğ ür.ün için
de hütün bir ömrü öğüşeo yüreği 
de bir taş gibi dura..:ak. Kendini, 
ıel ağzında yıllarca döğu~en bu 
değırmene, taşı yıHarca döndür
mek için u)ara yılmadan, bezme
den kucaklaıan dolaba rıe kadar 
beozeui. 

Tavanın daha yüksek hir bu
cağında yuvalarını kenaı larına 

karşılıklı tüo<'miş olen kırlangıç 
lar, llışardnki gök gürültüsündco, 
scliu azgın homurlusuud11n kurtu· 
Jup da başlarını bir türlü krınat 
larıoıo altıun sokup uyu,;amıyoı· 
lnrdı. Kırk yel süren Lu yalnız ya 
şoyışın her yıl yüreğinde bir kat 
doba dcıiıılt'Şlirdiği ince sızıyı 

unutmak için bütüo bir kış onla 
rın yolunn beklerdi. zuo bir ay 
rılıktao sooro, kır laogıçlar ın dö
nüşü, içiode uyuyup kalan bir ha· 
tırayı uyaodır1r, iyice nlcyıp iki 
ucunu bit araya getiremedıği isli 
bir sevgi masalının düğümlerini 

çözer, puslarını sıler gibi olurdu. 
Her akşam onlar yuvaların Jöo
medeo değirmenin k pı, pencere· 
leriııi kapamaz, onlar başlerıoı 
kanntJarının altıue sokup uyuma
dan, duman onları rahatsız edtr 
diye mangalı yokmazdı ... 

Hele, )'anık, taze bir un ko 
ku unu y yarak buğday taneleri · 
ni ez.ip, öğüten taşın sesiı.e, taşın 
arasına buğday akıtan oluğun 

üzerinde küçük çomağın bir ayar· ı 
daki tıkutısıoa kendi varlığından 
ayıramıyacak k dar alı§mı tı. 

Ferid Cel<il Gıiven 

Durmuş dayı, çuvalların üze 
ı inde uyuklıyırn beraz kediyi ku 
C9ğına a'dı . Katı, ııasırlı avuçları 
ı çıude yumuşaklığını hissedeme· 
dıği rlıoı okşamıya başladı. Çok
tan paı maklerının duygusu uyuş· 
muş. femiıdcn, tahtadan b ı ş\cıs 

biç bir şeyin seıll ıgini, yumuıak
hğırıı ayııdedr mez olmu~tu. Bü
tün gövd~sioin içiodeki "Ve dışın 
d&ki ş ~ yJerin nı tık nasır bağlayıp 

k& tıleşmıya başladığını anlıyordu . 
K. diyi bir lcenara bıraktı, biten 
dgaresının ateşinde bir yenisioi 
yakarak derin bir c.lü~ünccye 

d leh 
Hangi yıl olduğunu kestire 

miyordu, bir mnyıs yında narlar 
çiçek açmış, kırlar yrşermi;, huğ 
daylar hı şak vrrmişti Günlerden 
heri yağmuıuo arkası kesiluıiyor

du, Seybnn gene azıp kabarmış 
sarı köpüklü delg lerla ş ... hrin 
kenar meballeleıioi bastırmr:.tı. 

G t ce drğirmenlerdc-n biı i zincir 
lerini kırarRk köprüye çarpmış, 
bir yumurteoın teş düşmesi gıhi 

parçalanıp dağılaıış, içincl kileri 
kurla• mak mümkün olmamıştır. 

O zaman Durmuş dayı toy, 
güclü bir delikanlı ıdi, değirmen 
ciliğe yeni başlamıştı. D ŞHdaki 
srl gürültülerini, can korbul rıor 
biç bilmiyordu. Elleıioi başının 
altıad ıı geçirmiş, buğday çuval· 
lnrının üzerine gelişi güzel uzan· 
mış, gürühüdrn tedirgin olan kır· 
Jangıçlaı l ı yarasaların uçuşur km 
birbirlerine çavpışmalorını bir cİ· 
ıid oyunu seyreder gibi seyredi
yo·du; sanki dalgalardan kork
maz büyük · lıir geminin güverte-
ir.de, duru bir ay ışığı altında 

idi. 
Bu sırada büyük bir kütük 

parçasının gelip değirmenin önce 
ucuna çarptığını, so ra da oradan 
kurltJlar,, k dolabın kanatlarına 

bir ç rpıoh ile saplanıp kaldığını 
duymu:ı;tu. O, huou yukarrdııki 

değirmen zirıcirlerioi kırarak üze
rine düştü sanmış, yerinden fır 
J !yıoc.a penc reye koşmuş, büyük 
çe bir s :ı lı andıran bir ağaç göğ 
de inin k n tlııııoa takılıp kaldı. 

ğını görmüştü. 

Tercdeyse dolabın kanatlara 
kopup parçalauacakta. Sular kök 
keoarlarile birleşmiş, kımıldıyan 

kurşun rengiodc bir diizlük gibi 
göıüuüyor, değirmen bu düzlük 
üzerinde, ııerrdey e kopup sürük· 
lenecek gibi, sallanıyordu. 

Durmuş kancayı kapınca p·n · 
cercye ko~tu, kanatları bu eğaç 
gövdesiod n kurlarm11ga çelış t ı . A· 
ğacıo üzerinde kancrnın ncuun yu
muş k hir :ıı:"} dokunuyordu. Çok 
kerre sı- 1 sula•ı kuzuları, küçük 
danaları ı?ğeçlarln sürükleyip ge· 
tirir, değirmenin k r.atlarıno tı 

kardı. F kat bu yumuşak şev da 
ha ziyode bir ad11ma be.:ıziyordu. 
Hemen dt>ğlrm •nio kapısını r:çtı, 

gücünün vetıiği kadar hağı <lı •. 
esini k ·r di güç duyalnlıyoı<lu. 

Mütemndiyt-n uğuldayan sel bü
tün ses'eri bııstırırıyor, kendi oğul · 
tusu iç udc eritiyordu · 

Durmuş, kapıyı kapadı, bt·liae 
bir ip beğlıy rak kendioi pencere 
den dışarı atlı, değirmenin k 
natları nr sırıcinki ağaca yapıştı. 
Dalgalar başından geçerek dnğı 1 ı 
yor, çemurlu sular boğazım tıkı 
yordu Ko'laıınıo bütün gücüyl · 
k nadın bir kenarı a yap·ştı Ağa

cıu göğdesiııde bağlı şeyin bir 

kadın olduğunu gördü . 

*** 
Bulutlar değ t'pelcriue c'oğ u 

sıyrılp yükselmişlerdi. K•rmızı 
Lir gün• ş ışığı pcocrclerin kapak· 
ları arasından içeri sızmış, değir· 

menin içini yarı bir aydıohkl 

i 1 baylı~ katı 

Kömür ve odun satış. 
ları hakkında tedbir aldı -·-Kömür ve odun ı;atışları hak· 
kıoda ulu un çok zorluklar çekli· 
ği lıa~kınd &ki yazdığımız )azı , 
llhayl ı lıca ilgi il~ kerşılaomış ve 
bundan Löyl · kömür ve odun ss
tauluırla bunları alıınl11r smsına 

madrabazları•ı girmemrsi için po 
lis ve jandaımo)a huyıuklcır ve 
ıilmi:.: ve buolarıo önceden oldu 
ğu gibi orman dairesiudı ıı alına
cak ve ikalar üzerine kömür pa· 
zarınde S"'' hestce satılması onau 
mıştır . 

Müşterilerden fazla pa
ra mı ahnıyor ? .. 
Adnorımızdo balkın .ekşanıları 

vakıtln ını geçirebilecekleri iki yer 
\'ardır . Huolar da s~yhan ve Yıl 
dız patklarıduı . Birinde ı laturka 
ve ötekirıde alafranga çalgı var 
dır , Bu iki yt' ıi işlcl< ol'r oı tak· 
tır . Ôt<'y gün lıu ortaklar ayrıl 
mış \e Sf' yhan pa rkındaki al · 
tıırkn saz da Yıldız parkına ge
tirilerek miişterilerden yirmi ye
rine yirmi Leş kuı uş alıomağa 
başlamıştu . Bu foıt yükseltme 
halkın zaraıınadı r . 

Uraylığııı bu meself'yİ ön~mle 
göz öounde tutmas1 lfizımdır 

Atlı spor 
teşkilatı 

Bır okurumuz Ankara, lıtan
bul ve sair yerlerde aılı spor ku· 
lüpleri olduğu belde Türkiyemizio 
at yetiş irmekte ve biuicilikte ön 
safı tutan Çuk•ırovam1Zın mtr
kezi olao Adaoada böyle bir ku 
lübün henüz açılmamasından ya
na yakıla ş ı kayet ttmekte ve ala
kalıların bir ao önce hRrekf te ge
çerek bir atlı spor kulübii açma
sıın istemekttdir 

Okurumuzun bu dileği çok ye· 
rindedir . 1ıgilileıio bu isteği bi• 
an önce yerine gr tir melı:ri bir 
memleket borcudur · 

Atanma buyurukları geldi. 

lıbaylığımız l\tektupcueu Raif 
Akmanın Gaziantep İ lbaylığı 
l\lektupçuJuğuna ve oranın nıek
tupcuıu Hilmiain d.'! bura mek
tupculuğurı;z atanma buyuruk· 
ları lçbnkaı:lığından hildiril
m ştir. 

Süel bando 

Her hafta olduğu gıui öğret
men Alı Rı:t.anıo kumandasında 

Kötü bir propağanda 

Bunun asil olm"dığını her 

kes bilm•·lidir 

Ölülerin uıaylık tRrafından 
tarifede yazılı lıir ücret karş lı 

ğında nyrıcn bir masraf yapma 

mak sure-tile araba ile kaldırılarak 
yıkutdırılıp kefenlctdikteo sonra 
gömüldüğü bellıdır. 

Bazı köıi:. düşünc"li kimsele 
rin ural'lık tarafından kaldutalan 
ölültrin 'ksik kefen ile sarılıp 

dini tö•en yapılmsdan gömüldü· 
ğü ve bunlarrn çok derin gömül
medikleri cihetle bir müddet 

~ooıa mezardan fena bir koku 
çıktığına dair propıığancla yaptık 
ları işiılılmektt dir . 

Bunuu aslı olmadığını , şimdi
ye kadar ö ülr.rini gömdürenler 

gözlerile görüp anlamış oldukta-
' ıcdoo halkımızın bu gibi kötü 

propeğandalara kulak asmamala· 
rı lazımdır . 

Kani 
Muhasebei Hususiye 

Direktörümüz Konyaya 
atandı 

Hususi Muhasebe Direktö ı ü 
Kaninin Konya hususi ~lubasebe 

Direıö r lüğüne ka\duıldığını dün 
işittik . 

Kani, memleketim:zde bir çok 
ödevlerde bulunmuş işküzH, ça 

lışkan bir işyardı . Aramızdan bu 
sun tle eyrılışıotn kendısi için Lir 
yukflclif olduğuna sevinirken, bu 

iş bilir arkcdaşın Adamıdau uzak
laşmasına da üzüldük . 

Kfioi'ye yeni Ölleviodc de ha: 
şarrklık ve keodisine yol a-
çıklığı dıl r ı iz . 

Cavit Oral 

Niğde saylavı hemşehrimiz (}ı · 

vil Oral kcrıdiui seç n yurdduşlll -

rının dıleklerini dinlemek ve ken
dilerile görüşmek üz ·re bugünkü 
ekspresle Nığdcye gidecektir. 

Kampdaki talabe 

Ayın üçünden beri tıiiel talim
ler yabmakta olan Erkek Lisesi 

ve Erkek öğretmen okulası öğ 

rcncııleri yarın kamp mii<ldt'lİ" 
ni bitireceklerdir . 

Talebeler, bir kaç giindenbe · 
ri atış talimleri de yapm ı:Jar v~ 

ötey gün akşam üzeri öıılerinde 
sücl bando olduğu halde şehirde 
bir gt>zioti yapmışlardır . 

Döğülenler , yaralananlar 
"--- ----

Eski istasyon çevresiıııle otu -
hulurınn siiel hando dün de öğ- \1. oğlu A " 1\1 } t b" k ran t 1 1 rup ll lnı ı ır hV· 

ledt n soora uıa)·lık babç,.sir<lc gu sonund ı İbrah ·m oğlu Musto-
kalabalık bir didlt'yİci iinünde iki 

snE.t kadar güı< l hıı\•a 1ar çalmış· fayı hıçuklo porın n ğıntlon ve pamuk 
ı pazarı çevre~inılo oturan SülPyınnıı 

tır . 1 . • 

do 'duıınuştu. Buğday çuvallarınıa 
üzet11ıde-, kırmızı çiçekli bir yor
gaoıu altında arkasında Durmu 
şun çizgili göml<'ğı göriinen, eğ 
zıo<lan çuvalların üzerine sarı 

çamurlu sular ızrnış, toprak al
tında u:t.un zaman kalıp küfleumiş 
ve sararmış bir nırrmer l:Pykeli 
andıran lıir g l nÇ kl"l grüaüyoıdıı. 

Şimdi Durmuşun iç:n<lc git 
tikçe genişi <'yip nçılaıı bir s~vir. ç 
vardı. Çuvallardan birisinin lrpe· 
sini kesmiş başından g .. çirip be 
liui bir s:cimle bağlamıştı. O, bu 
lıuliyle eski masal lardaki korku· 
suz ddikaolılara hrnziyordu. 

- Sonu ya• ın -

oğlu l i.Jseym çnvu9 dıı :,alim oğlu 
fünini sopa ile döğüp bnşıııdan ya 
raludık lnrından ynkolnnmışlordır. 

,. -, 
Gök gözetlemesi 

Düa öglrden sonra okunan 

tazyiki nesimi 756, 16 milimetre 
olup en çok sıcak 32,5 ve en az 

sıc k 21 snrıtigradc.lı . 

Rutub't vasali yüzde 54 olup 
rüzgar güney bet dan saniyede 
4,5 mctra lı 1 ıla csmişrır · 

Sıiel yök yöul/,•ıııe dura{jı ı 

Bir tren kazası 

Şoför ve yardımcısı ağır 
surette yaralandılar. 

Dün saat 11,35 de şehrimize 

gelmekle olan 5039 numarala 
treııin lokomotifı 360 - 800 kilo 
metredeki gıeı;idde biıdeobire 
ır r n bnttr üzerine çıkan teş yüklü 
bir kamyona çarparak deviı miş 
ve içinde huluoan 7oförle yar
dımcısı oğır surette yaralanmışlar 
ve tedavi edilmek üzere şehrimi
ze g~ tirilt•rck Memleket hastane 
sine yntırılmış\ı\rdır. 

Hadis~, Cumuriyet genel sa 
vamanlığına bildiriimiş ve mesele 

incrlcnmiye başlaomışlır. 

Şarbayırnız Ankar•ıya 
gidiyor. 

Şarhnyım1z Turhon Cemal Be
riker iç bakanının su işloti hak
kınıla görüşmek üzere çnğırığı üze. 
rioe bugünkü eksprcslP. Ankarayn 
gidecektir . 

Sahte subay 

Sorguya çekildikten 
sonra tutaklandı --------
R'§Bd oğlu Necati adında bir 

adamın suboy olmadığı halde ıır · 
lıoıı jandarma birinci mülazım 
oniformanuı taş ıyan ell>iııe giye
rek şurada burada dolaştıkını ve 
lnmun yıldız pnkıoda otuıurken 
mc,kez komutanı yüzhaşı Cevdet 
~ara.hudan yakalandığını dün ı>'a:ı: 
mıştık . 

Güven direktör lüğüodeo cu · 
muriyet genel savöınaPlığına ve 
oradan da sorgu hakimliğine gön
derilmiş olan Necati dün sorguya 
çekilmiş ve tutaklanarak ceza evi· 
ne gönderilmiştir. 

Bir hı rsızl ıktlln şika) et 

Kuru köpriı m<ıhullesinde oturan 
Muhiddin oğlu ~lehmet adında bi
risi açık bulunan odosınııı içinden 
tanımadığı h ır tıdom tar afındnn Lir 
caketilo bir pnntalonunun çalındı 
ğıııı §İkt\yct etmesi üzerine ince
lcnmeğe başlnnmıştır. 

·-~· ...... ,~ -

İngiltere Fransanın 
yakınındadır. 

Almnnyaııırı denız kuvvetlerini 
nrltırnıağn kn rnr verm~si Poloa -
yayı mü~kiıl voziyette Lıralı.tı BAy
nclmılcl mcsdilde müvazi surette 
yürümek için iki ser.eılen hori llit
lerist Borliıı'e boğlanan Polonyo, 
lngıliz Alınan deniz anlaşması 
üzPrite Almanlorın Baltık d· niıind(' 
rılindiklcıi kati hakimiyeti görerek 
şaşırdı. İl ri lo ahval icabı Dnnziğ 
kor idoru ilga edilirse şarki Prus 
yayı cskisı g•bi doğrudan doğruya 

ana vutann bağlamak için bu va
ziyet Almanlar tarafındau hazır~ 

lanmıştır. Bu hadise Polonya hori. 
ciye nazırını Borline gitmcğe nıec

lıur t•lmişt ir . Polonya muknddoraf 
icabı ilt ridc deniz sahillerini kuy
bell iği takdirde şimııl JoHizinJe 
kcnıli~İnq lauizot almnk için Al· 
mrınyarıın yordırnırıı te0min otmcğe 
çalıştığını Avrupa gaz ıte)Ari yoz· 
mışlarılır. Bu hafı diploınııti~<: mü
zııkerat Fron~rnnın eınniyı-ti idn 
gayet tabii olaruk logiltereyi te
zohiiı ata s ıvkelmiştir. 

Halta bu vaziytti dalaa .. çık 
sur ette tebarüz ettirmek vazife 
sini Mösyö Tıtülesko üz rinc ala 

-gerisi dördüncti sayfada-

~ --- .... 
Melodinin başfarıgıcı · 

cıodiltrı 
Şark ve garp ın . fıf 

,·etJO '' nağme far klarıuın .. l di~· 
ıd ·~· · ıo1 e O 

larıodan ge ıg1oı . 1dell t b' 
ı ı ali ın . tf ~ ıra 

zinlere ve usu ere " detı• ~ 
h . b. dab• ce bu ba sı ırıtz ı 

' ki" b Iuyoru , ,f-' 
tirm~yi gere ı u 1 terer 1 

Tekellüm mü evv~ '. f•' 
mü ? Diye sorulabıllf bİ•Jı• e 

•iirle musiki ikiı:ıi de 
y t'' 
doğmuştur . jf•de 

D d v u heyecaPI )jistl• 
uy ug . aP ıs ır 

mek istiyeo ilk 1115 k• ııeııı ~ 
ı orn · ııt ol<lığı ritm ere uy etııı'' .,. 

ülll "'ı yapmış, hrm tr.reno terde, 
1
. 

Şiirleri bizim ınekt~~l (ak•'~bhı 
b. . d de"' ı ctJ} 

tığımız gi ı ıoşa "·bi ,...., ' 
gı ·ııt 

sit bir müzik parçası .. etı'gı 
11

e 
ıiz eski zamınlarıo goı ;ıir 

•• edeD ııtı! 
yarak - tereııouaı düf e 

• da ttS1 fer' 
bedenler aıa ın , i9İfl ~ 

Kendiıiııe oku1JJ9~dect •1' ııı 
b. ksı;ı r 0rı• 

diğim Aupca ır ,.. tere 
de okum11dr . Adeta 

d ııı' ederek oku u · 'ğ jle il' 

İoşadlarda biz t•Y",ğ• ç•1, 
nayı birbirine uydurıll A· 

'ff 
ıız. . .. or ,.e•f,. 

O daha ilerı gıdlY ,•o1• 
}.,ı•ı 8' 

ı. b" .k. parça ı .... ı c ı ır muıı 1 ıi İÇ''' ~· 

kat bir melodi Y9.P~: s••l'•'' ~ 
biyat okumok, şaırl .,ı? , 

1 k ıazıııı d' c 
ıenmek muta 3 , t111r d• 

b
.. .. saıı a ·d• 

Hayır ; utun ( j5ıı l 
. b da da S ~ııı duğu gibı, uo .• ze\'~j e ,1,. 

kudret, sevkı tab~ı: ,rııPç ııl' 
diye çaresi şinıdıhk old~1 r• 

ecbU' ·r t 
rıoı söylemt'ğe ın .

11 
io tt51 ,it 

muz bir takım aını ;' . (lif ~ 
var . Bir alim b•şkn ır de 
başkadır . ..,ıs alilJlıur· 

• pJll"' o 
O şair ayoı z• bB başktl ç(I~ 

oluısa, o zaman da ısrıodııo bB~ 
Fakat uuz becs.. ıJJi ço 

. . .. l en ulll 
güzel şnr soy ey 

6 
ıedir ' ·ıi 

Jar var . Melodi ~e. ıir ıe'ı; r 
O bir duygu ışı 

0 
çocl> , 

b• ·tbsı:ı:ı 1 ot•. 
dir . Mesud ır 1 .. ,e J1 ,. 

l 
kpltıv • , 

rlur . Nağm' er _ar ,oııt ,c•~ 
yazılmaz . içten dog' besıP 111 d

1 

zılır . Bunda ilio> ,•e ,ro10 

. ·ı· ve be••P 
gırmez ı ım b'e 
aranır . d"dell b' ı!1 

.. "ınelo ı ııpıfl 
Oyle ise ·ı·ıtı Y ı'1 . l .. le ı ı ı:ıı' 

derken niçıo JOY • iı ı• ır~ 
d eısıO ı 

uğra_şıyor?,, em 10or' 0ıl 
Her zaman sanattan .1.,,, ,·e e~ bİ' 

V .b }'el J ı 1 dı yapılır . e nı • _ • rJe o. jd ı 
ikisi beraber 1ür~r b•Yııt 1f , 11u· 

• d ~ bıt 6ı1' 
zevk hır ogu;.ı, • dtJfgt.l .. ,,r 

B. h bır . sil ( 
ır ey~can , _ ıeriı>l ıJt 

"f • ök uı tı•"' dür . Bir çı cı 
0

18 1J 1,ı' keo bir çobau ko>'
0

1 ırnır
1 ' ~ef. 

' k r h < Dtı ~er 
kefl, bir dıığcı 3 

.. ek Ç( b'' 
ken , bir kaylkcı kll' 9,ı;t.•11 • ı' 

Jk 0 aç ·şcı ~· 
bir gemici ye e .. ~erkrı>, 1

, 0r• 
demirci demir c)og ıışırk'" 

9
Jo0 

mele bir yepıd• ça beri 0 1111 

Çı orak biçr.rkeD bil · ~t 
f tı:f· mr-lodi yapar • gô 1 ,ro~ 

Orun o zam•0 pe usu10 
. "k ·ası, ııe 

veznı , ne mı Y 
ıf . ıı' 

maz . dao 0 roo.. , e 
Bunlar sonra. 01çiisuı cıı'' 
Ve bir m' ludı_ e arlBI; h'e 

sullü makam• girıolc k olll~ · J1°' 
b

. ,.ar ı . 1, • 
la ve t bedi ır "ircbl 1 ııO' ya ~ ··ye 
ilim bu .. ad• abr~ yerde şo . 
nu ra iif 'Ycktı ır b 1 

ısl 11 ı· 
latıyor : . ıjdsİ n1l

11 c\'ıJ 
"MusikioİD ıp •11dl1 ıfl, oı"b 

b ··ttiP eş} ıcr1 • 
muhit olın u ljıJl ı' 

tercııo (ııı'ı, • 
tur . Kuşların bıığırfll~ ,tJ• 1 ~ 
telif hay\.'anlorın or<llsJJ ' ıJııı15 

ki - ıltıSı ı JJ ok 'il/ 
ma arın ~" uıgirl ıcrl 

l Pao r di5t / 
ğ.ıç ara çar bıi bB •5il f 
gibi bir tıkııP ta. gsYet "·,,,ol 

velı:' ·oı ilkiusaolara i fıkrJ 
tagaPll ı· f tereouüm ve elı ır · b1 

ubteı:ı:ı l• ı' 
olma11 çok ın ıPıııtı" ıtl 1 

ld aıüıur 1"' •c 
Şu he e ; jOS90 ııfl 1' 

. k. ·eler, 1' f. İ' 
takım zekı ıcn~ . · ttf1'1 01ı.ıf ı-

-mır.rııı• d o c'~ bii t,.reonu tc:r e i1'' 
ler \'e bu tereoııüıı> feıirıi g 83 

1 t cı vııZ d•' , kinin teme Py 1.,18' 
b rla[Jl " 

bazı esaslar szı 



17 remrnuı 19!Jtı 
-~~~~~~~!!'!!!!''!"!!!!'!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~!!'!!!!''!!!"!!!'!""'"'!!!!"!!!!~"!'!"ll'!,.,...~~"!'!""" ..... ~ ...... ----~fT~ft~rk~Skfl~~)~!"'9'!!~!!!!!!!!~~~'!!!!!!!!!!!'!!!!!1!!1!!!!!!mllm1!9!!'!!!'""'!!!!!!!!!!!!e!!~!!!I!!!!!! Sıyfa : 3 

yaylada~ Ovaya Berlin·Bağdat - SON DUYUKLAR Adana ~!!!!!ll!rs!!!!!!!!!!!as!!!!!!ı !!J!l!'l!!IM~u~am~ı.:~~,~e,~;r~; ~...-.. 

3 
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ı1 ' Ylalara h. 

Yaztın : Yayla gı1ll1 

Basra körfezi 
Tioıes iazetesinin Bağdat ıy

tarmtn gateteelne verdiği malu 
mata ğÖre " British oil De~elop. 

Cep klavuzları PAMUK ve KOZA 
Kilo .Fiyatı 

CİNSİ En az 1 En çol.. 
K. K. ~ 

Satılan Mikdar 

Kilo 

1t (yeyJa ~~ .~·ıkmam •ş ovnlı-
11 enet ~ sozuyle , gözlerinin 

bı' erın belırd iğin i tı·savvur 

1 
ment Campatiy ,, Kayyaradaki 

(Bor>, üzeri düz büyük bir t· pe 
üzerinde kurulmuştur ; bu tepeyi 
küçük bir su, bir, bir buçuk saııt 

uzaktan başlıyarak , tam ortasından 
ikiye bölmüş ve yirmi b~ş otuz 1 

mf'tro derinlikte, bazı yerlerildar 1 
b tt zı yerleri epey gt>niş bir vadi 

Telif hakkı Türk dili 
kurumuna verildi 1 Kapımafı pamuk--ı-----ı-----ı 

Piyasa parla~ ~ 

-~ 

ı1.. raı g" " ot8 uçtür sanırım · fakat 
il 8 ' 

lar1 0 
\Veya ook yakınlıkla ,_ 

?ayı.ı~ tan bakmış ovalı 
tlletj · akınd a ki düşünce v~ 
" rıı tah . 
''r tı1yd ~ın edebiliriz : 
te YtıilJ'~n once serinlik; ağaç
'~•r 

8 

1

1 
ler; gölgelikler; buz 

~ları~ ar; Çam kokuları; pı
~e hu' f &ğlayarılar; kuş cıvıl

llıı n arın birbirine kavuş· 
lıc1 b~eYdanu gelen tatlı ve 

ır rn "k· ~le Usı ı, bir armoni ve 
re b" 

ır Orkestra .. 

"'?~l .. "'. 
it 'baz •Yak nn gerçek'e ne ya· 

1ndır .. ı ğ' l . . ta L '"e ı mı?, belkı de 
ıend· .. 

gibi ısıdır, odur. Tabiat, 
~na Yak ne kııdar güzel, ne ka· 
~hen ın Ve ne çok insan 
~~~1 İn Z~rdir; hnynğı kendisi
ı'1ıi. •ıındır. 
h t, •n d 
1 

Pll'ıac k 8 ıın doğma güzel-
~ in

811

1 l ·değıl 1. Yaln ı z yarı 
la •ev~· · trın elinde tabiat , 

~'Ybet~·tab iileri nin bir ço . 
~ nler. ış , ehli hayvanlara 

•r,n
1
' onda mutlakıı bir gü-

ı&· rsa a. k . 
ıı.huı ncıı hır manken 

'r • Uoabilir; cansız·Jır,ruh . 

~~ b .. •• 
il eceri~ . 

~ ~ıQt sız kimseler elinde 
~d , ne ·· •t "" Yurekler acısı ve 

~oı • 
t ~UtJakYo.,?rt.ıcı bir şekle 
~ •Ql'\il il bır ış yapmak için 

t. b,1laon el, ulu orta indiri . 
~ 1Qirıd ' sevdiği kızı eld~ 
~;nnı eo dol . . . . 
.'') v ,, kızı nyı, ıçıae ışlP.mış 

\ ~. 'le h: b~.Şını keserek ra
~ ,~dieiJe r gun karşısına ge

Ql'ltn ~eruber yanında ki . 
be11ı 11 kıınsenin kanlı hnn-. ~. ;a; Yaprnnk isterken 

Payıcn derken göz , ~, . 
~ııın h'"' * 
ı l lr "Ok ·ı l . , ~ 'letıd' v oa e ermı, yaz 
( f!ot ')e C9ken yaylalardan 
1er dur : Su, hava ve 

1
Q'4 b~1Dünynnın mahdut 
~~Yayla Unan elmas gihi , 
~llhlfll Sının şıırasmda bu . 
ı .. ) du n pırlantalardan biri 
~ t· f k ı.1_ da11 :. a at usta kuyum· 
""' L • Uz~ • • ~~~eO· b :rıuı tekrar işle . 
~I l1 değerli müccv-

1 ~ 8,r ;. 

~t) •• 

"' ' "e ı. •• Bı:c}'-&!lıı ... Güzellik ve 
.,b~ 6tıkı· . 

~'i '. B l ınsan ve bece 
~,1 '~tnlar • acaba, bir

't '-lı? ~YOrlar mı, yoksa 
dıye d" .. 1lt ,. uşunüyo"tım . 

~ ) ' ... 
Ilı!~ geliree . 
Lıt ıı ıil~i ruz, trenin g<'ce 
·~ 

80
n Cok üzülürsiiniiz; 

\ı -ı: · nr._ ·· 1 tı.." , ak . oy e sevini rsi-
~h'9ti dö 

81 0!s~ydı, Ş"hre 
I~ .1tlel'<le nerdınız ; sebebi 
)e~1~erı ,, '1 

kentlerde İı;tas-
) 

t e ,,olar . a t da· ve istasyona 
~ı· ırno .. l •rıce . guzo olur ; 

'" lf değişiyor : 
tt tıaı, . 

.... ,ib'IJt,'~Ye ve oıeılek ha 1 
t .~lir . İçin de asır 
'ti ··it it 

ı il d "e 'dt1· 11~ •ba 1lll - musiki' 
' Çok • 

'~ · 1•tnan çalı§ 
' t ,, 
r ii, ~ ttıı:ı 
~ ... r llıe'od"I .. 
•-'"' f ' ı erını ıyı · 
~ ... 't.lı. 

~-·~ .... ? b 
\.. ~- L lur t.. •yır• çünkü 
'( 1111 f ' lJlr i r • ' . 

• ( 1) •rk . •at ıkı parça 
ı ,,..._ 1 Yı 

\ı ' · ..... b L 
0

• ayırdedi i' 'qs· \ 1 ~ıı. •ne sonra gire 
'L 14? 
ı ""- ...... ç .. 

\'tı gt~k· Unlcn oıusikide 
dG "••()ır ı Usuı diye iki 

t d· -.. v k" <>·u ··k • ıa ga rbın 
u 'b• ·· gı ı usül 

meydana ge tiı miştir. Şehrin çoğu 1 

sağında, azı ve istasyon solunda- 1 

<lır. Treıı ( Bor ) a u:{ramadan ön
ce bir geçPden öte geçı•re geçmek 1 

için tahtadan ve taştan kimı sağ· 1 

lam, kimi derme çatma köprücük
ler yapılmıştı . 

Tren uğMdıktnn sonra, istas 
yonun tam ortasına düşen vadinin 
td dibindeki suyuo üzerine küçük 
taş bir köprü yapılmış ve bir kaç 
yüz metrd genişlikt.., olan vadinin 
üst kısmı <la tamamen toprakla 
doldurulmuştur . Çok yerindo ; ve 
şehr i n, her halde coktonberi bü
yük bir ihtiyacı bu suretle gideril
miş oldu; bundan dolayı yapanlar 
yaptıranlar öğmeğe ve öğulmeğo 
değerler . 

Fakat,yaylayu g~l u ıı, hiç bir va· 
kıt köprünün nasıl yapıldığını <lü· 
şünmez ve düşünmek istemPZ j o, 
yaylllya geliyor, ya hastadır , ya 
yorgıındur; ve ya bedii zevk ara
yan güzellik görmeğe gelen kim· 
sedir. O, gördüğü gibi alır ·' sor
maz, soruşturmaz. 

İstasyondan şehre doğru, daha 
beş on a<lım ater atrnaz yaylacının 
ilk karşılaştığı manzara sağda bü- 1 

yükçe, fakat yarım bir tepe : Me · 
zarlık . Bu mezarlık olıluğu g ıbi 

bırakılsa idi, eh ne ise, der gP-çcr· 

di! Vadi doldurulurken tepe kesil- 1 

miş ; mezarlar da bProLer enine 
kesilmi;ve olduğu gibi b.rakılmıştır; · 
~ollar, bacaklar,ayaklar.kefalar Elli. 1 

altmış delikten f ırlamış,kimi sark
mış, kimi <lüşmüş .. . insan kendini 
birdenbi rfı ahiret meydanında sa
nır! Mahıer mi, şehir mi?I 

Bu korkunç mnnzanyı görme
mek için,tabii , başınızı çevirirsiniz, 
fakat gene ayni manzara karşısın
da yerinizJ.e duralarsın z : Şehir 1 

İnsıın,gnyri ihtiyari bir defa ke
silmiş mezar deliklerine,bir de Ş " h ı 
re bakar, hayreti ne henzerlik,kap 

1 

kara toprak yığınları ve sayısız 1 

denecek kadar çok delik , delik , 
delik .. İnsan cidden bir dakika ka
dar şaşala!; acaba ahiret mi gel. 
dim, yoksa öldüm de dirıl Hm mi? 
Mezarların rengi evlt rin rengi,ılc
likler, prmcereler, . . 

lusanı, cidden , hald E!ski iti 
kntlora zorla inandırmak isteyenler 
vnr gıı liba ! N~ rd rı tl ir topluluk,or · 
da bir cnıni ; nenle bir cami 

orda bir medrese ; medresenin 
öııünılo Musalla toşı, Teneşir toh· 
tası , Tabut; çocuklara snb h ak· 
şom «ölüm var haaa»diyen« dilsiz 
hatipler » G'İbi, hu ıla böyle. .. j 

f1önül ister ki (Bor) un pırlanta 1 
kadar güzel manzarıdarınn nykırı 

düşen bu çirkiolikler ortodan 
kalksa ... 

lerine kartı şarkta (ıofiyar , . dü · 
yek , akııık) gibi yürüyüıü haıka 
usüller var . Fakat hu usülleri de 
tahlil r-lmek icap e:Hyor . 

Çünkü sofiyar ile iki! dörtlük 
birbirini kipi kipine tutması ge
rek iken , iki dörtlük alafranga 
parçalarla sofyar usulündf'n !ala 
turka parçalar yine birhiriae ya· 
hancı kalıyor. Usulü tahlil edin
ce ( ritm) e kadar gideceğiz . 
Baştan ıöyliyelim ki başlıca fark 
buradan geliyor . O da vezinler 
arastndaki faıktan geliyor. Ooun 
için Vt"zinlcr le uğraşıyorduk . 

Ritm uzun kısa , kuvvrtli, lıa
ifif zamaDiarıo ( hecelerin) mun· .. 

petrol kuyulanndan, Irak budu 
duoda hulunın Tel Kuhuya 
bir demir yolu yapıp oradan Ak 
deniz Hmanlarından İakenderuna 
giden toroe hattı ile irtibat tteiı 
etmeği teklif etmektedir . Irak 
hükumeti iee bu hatta, Baadat 
demir yollarının kuzeyinde hulu · 
naa Bailiden ba§lanmaeını ve 
Muenlun d• küçük bir §Dhe istas· 
yonu haline getirilmesini iste· 
mektedir. D :mek ki tasavvur e
dilen demiryolu §imdılik kat1i su· 
retle kararlaştırılmamıştır. 

Yukarıda adı geçen British 
oil Development Cımpaoyde bir 
Alman konsorsyomu alakadar ol · 
doğu gibi, Times aytarının ver
diği malumata göre, Alman ve 
İtalyan gıupları bisetl senetle· 

rinin yüzde 51 ine malik olduk· 
)arından baıka, p 4 trol kuyulara 
burgu tesiııatı da Alman firmaları 
tarafından temin edilmi§tir. Şev · 
ket kayyaradaki petrol kuyularm· 
da o kadar ağır ve kesif bir pet 
rol bulmu~tur ki bu petrol kt"sa-
f etinin ağırlığı yüzünden bir kaç 
aydan beri işleyen ve Ak.denize 
kad ,.r uzatılan borularao içiı;den 
sevk edilemt'mektedir. Bunun i
çin, Kayyaradan Tel Kubub'a uza· 
tılıcak demir yolile hu kesif pet
rolu Toroe battile lıkendruna 
nakletmek kıbil olacaktır • 

Tasavvur edilen demir yolu 
3,5 milyon İngiliz lirasına mal o 
lacakhr , Bu projeyi hakikate 
kalbetmek mümkün olduğu tak 
dirde Almanlar Biritisb oil De
vt-lopm"nt Campıny ye doldukça 
mühim bir oisbette iıtirik ettik. 
lerine göre fazla mikdarda mal· 
zeme satmak imkaoıaı bulacak-
lardır. Tel K11budan Baijiye de· 
miryolu uzatıldığı takdirde, Bağ
dat demiryolları büyük ıavaştan 
evvel kararlaıtırıldığı şekle gire · 
cek ve Berlin - İstanbul-· Bağ
dat - Basra körfezi demir yolu 
ile bir birine bağlaamış olacak-

tır . 
ıKölnlsclıe Volkzeilung• 

Panslavizm 
Varıova gaz ~telermden birisi 

şöyle diyor : 
Biz Polonyalılar , Pıoslaviz · 

mio ne olduğ11ou çok iyi biliyo· 
ruz . Onun hakikaten mevcut ol
duğu ve tehlikesini gösterdiği 
zimanlar da biz ona muvaffaki. 
yet le kar §ı koyduk . Ba r gün de 
onılao korkmuyoruz , çünkü ar
tık mevcut d "ğildir . fakat bu 
nunla bizi korkutmak için bir tec· 
rübe yapılnı ştır · Bu suretle ya
bancı politikaların , bilhassa Al
man politikalarının l'ğına düşü

rülmek ist enmiıizdiP . Daha ağır'J 

şartlar içind~ bulunduğumuz za 
manlarda bile te&irioi gösteremi-J 
yen bu gilıi tecrübelerin bu gün 
de tesirini gösteremiyeceğindeo 
şüphe edilmemelidir . 

tuzaman ve türlü türlü birbirini 
takip etmesidir . Ritm sayesinde 
her türlü duyguyu , beye caaı , 

sevinci, kederi ifade etmek müm
kün olmaktadır. Hitmdeki oynak· 
lık , tenevvü olma!!a muzik eski 

Ankara : 16 ( A.A ) - Kül 
tür b•kanlığındao : 

Türk dili araştJrma kurumun · 
ca baıırlanan " Ulus 11 ve diğer 
g"zetelerde netredileo osmanhca
dan Türkçeye klavuzun katma , 
değİ§tirme ve düzeltmeleri yap1l
mı§tır , 

Ayni aıla iÖre yine adı geçen 
cemiyetce baıırlanmış olan Türk } 
cedeo Osmanlıcaya cep klavuzu 
da basıma verilmiştir . Bu iki cep 
kİavuzuna ilgili bıasım , yazım ve 
satış gibi ber türlü telif baklana· 
daki telif kanununa göre kültür 
bakanlığınca Türk dili ara~hrma 
kurumu adıoa tescil edilmiştir . 

Türk di\i devriminde doğru 
yol göstericilik ödevini yapacak 
olan bu klavuzlaran 1atııa çıkma · 
sını beklt'mf'k gerektir . 

Okuyucularımızın bu devrime 
olan temiz ilgiıioden ve içten 
beğlılıtından faydalanmak isıiyen · 
lerc ·kar§ı Türk dili araştırma 

kurumnun kanun yolu i'e hık
ktnı araması tabiidir . 

Romanyada alacakh 
olan tecimerlerimiz 

Pivasa temizi ,, 
-=---=-.---;.;._--·----~ı--------~-------· laoe 
---ıı,,...-------·-----ı----- - - ---------- --· iane 
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., Mt-ntnne 
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16 / 7 I 1935 
Kambiyo ve Para 

İş Bankasından alınmıştır. 
Ankara : 16 ( A.A) - Ro · 

manyada alacaklara olın tüccar 
ve vapurcularımıun bir an evvel 
Türkofis merkrzioe , tDbrlerine 
veya licaret odalarına müracaatla 
bu matluhatın baogi tarihte sah · 
lan mala veya navluoa ait oldu 
ğunu , paranın ciasini, miktarını 
Romanyadı haogi bıokada bu · 
lun8uaunu bildirmeleri istenilmelıc 

tf!dir . 

ı -Temmuz Vadeli 
1 inci T. V~deli 

.'fontirn Pene 

6 55 
6 22 

- Liret 9 66 
Rayşmark 1 97 

Kondilis --
Prens Pol ile de konuştu. 

...... ..... 
Belgr Jt : 16 ( A.A ) - Yunanis

tan asbaşbukanı vo sü bakanı ge· 
noral Koodilis 13eledılu krallık naibi 

prens Pol ilo görüştükten sonra 
« Yougo;lavyayu yoptığım gore ıin 

Yugoslavyad:ık i do
0

stlarımızla k nr 
şılaşmaktan başka hiç b:r özul 
anınca yoktur .• demiştir . Bununla 
beraber Yunanistauda krallığın ge 
ri getirilmesi hakkında görüşmüş 
oldukları sanılıyor . 

Haber alın\lığına göre 15 eylQldn 
yap ılacak olan genel Oyu l{ondilis 
tertip ve idare edecektir. 

Amerika da 
Habeşlileri korumaK 
için gönüllü yazıhyor 

-·· 
Nevyork : 16 (A.A) - llabe- 1 

şistan komitesi Kelfog palitı mu· 
cibince Habetistaoda harbin önü· 
ne geçmek için Huzvdttec ger
gilerde ( teıebbüslerde ) bulnn
masıııı istiyen arzuhali dıığıtm:s 

ya bs ~lamıştır . 

Bu sırada Afrikayı « yeniden 
koruma » birliğinin merkezinde 
Habeşlıleri halyanlara karsı mü · 
dafa a etmek arzusunda bulunan 
göoüllülerin kaydi için pliolar ha· 
zırlaomaktadır. 

Hazır 

Hint hazar 
Nevyork 

-

6 
5 

12 

Ayran 
lYeni 

Frank" Fransız,, 

891 Sterlin "lugiliz,, 
75 Dolar "Amerikan., 
03 Frank .. leviçre., 

gazozu 
çıktı 

....... aGi8t 

622 50 
79 6.5 

°AYR,AN Gazozu 
- Av~AN Sodası 

•.•. :11 , , -:AYRAN 8uy_u 
J)• iÇMEK iÇiN - ' 
Du MRRı<~Vn o iK'Kt:lcr eDiNiz ) 

İş bankası alhnda 5593 16 

64 5370 

Temiz ilac • 
Vilayet daimi encümeninden. 

Amtrikalı gönüllü!erin dostu Memleket hastanesine lüzumlu 
yeleoşanlar gibi monoton - bir olan 75000 k ı lo oı işe odunu 935 
d k ru şudur : Temiz, saf ve kimyager tarn 

fmdan lınz ırl nnıın il~ç ucuz olarak üziye - ve can ıı ıcı bir ıey senesi t••mmuzunun 30 uncu salı 
- Afrika Afrikalılarındır . 

olurdu . Bir saatin iılemesi , çe günü saat 10 du ilıalo cd ı lmek üze · 

kicio öree vurması, df'ğirmenin --------·---,... ro açık eksıltmeyo konmuştur . 
dönmesi , ılın dört nala ko§ma- ,. Şnrtnaıı1eyi görmek istiyenlerin 
81 ' kuşlano ötmeleri •. çeıit çeşit yarın her gün hastane iıla re memurin· 
ritm örneğidir . Geltcek yazıda , Sebze ve eşya sergisi Kal'e- ğuna ve ilınle gün ve saatırıdıı <la 
ritm vnnin münasebetinden hah- 1 kıpısrnda açılacak ve akşama Seyhnn vi!Ayeti ıl a i oı i encümenine 
sedectğiz . kadar silrecektir. g,•Jmeleri ilıln olıınur.5628 

A. Bakşı 12-17 21-26 

ancak Yeni eczane
den alabilirs iniz. 

Yerli ve Avrupanın bütün mns
tohzarnt ve parfümeri uşyosını 

noksansız olarak Yeni Eczaned 
bulua:mnuz .5630 3- 5 



~ayfa 4 ( Ttlrk 86d ) 

İngiltere Fransa- ·ı 
nın yakınındadır Seybaa 

Doğum ve çocuk bakım eYi baştaba
betinden • 

Doğum evi için bir erkek hade
me ve iki hasta bakıcı kodın alına· 

- ikinci say{ adan arian -

1 

caktır. isteklilerin baştabipliğe gel· 

rak muvaffakiyetle yıpmıktıdar. İ l Q • meleri ilAn olunur. 5641 
M&ıyö Titülesko'nua logil~z ~aş: Ç e V l ı 17-18-19-20-21- 23-24- 25 
vekil ve H1riciye Nnarrtı daımı 
müsle§Ul ile vaki olın görüıme· Reçetelerinizi Gayri menkul mallar1n 
lerine dair İngiliz gazetderi mü· E ı. l · 1 açık artlrma ilinı 

d sıı ı buğllay pazarında Seyhan 11Aç~vinde yaptırınız 11Aç tertip ewıi 
faHal malumat vermi§ler ir. 3 793 Dosyll No. 1-

Hllkiimet mabafilinden daima Elı·mıe yaparım 
f ı 1. Seyhan icra memurluğun · 

do""ru haberler alan maru ngi ız 
" d kl dan : 

l azetelerinin bildir i erine göre Fiatlarımızdaki ucuzluğu bir defu görmek kACıdir. llAçlar çok yeni t Açık artırma ile paraya çevri-
llö•yö Titüles\coya rıgiliz siyaae- ve tazedir. Eczacı kimyager k l ld 
tiain değiımediğiae ve Milletler ı · lecek gayri men u ün ne o oğu : 
c~miyetiae bağlı k11lacağına dair 5586 12 CeMl Bayer Bahçe. 
••lihiJettar zevat kalı ve samimi ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Gı~ri mrnkulün bulunduğu mev -
teminat vermişlerdir. Hıtti Fraa- ki, mahalleei , sokağı, numarası : 
unm ~tirik e~medi~ bir bava ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 Çakçaköyünde olup30 ve40 s~ 

.aı.,masın• lngllterenin de gir- K . lvl , . tir yıda· kayıtlı. Taktir olunan k~ymet: 200 lira. 
miyıceğiai ıuretibuıusiyede mtl· 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saal: 
.. ranileybe söylemiılerdir. 

Seyhım icra dairesinde 18-8 -Bu teminat batı Avrupoııaa 

ait meaiilin halli için diplomatik Elektrı.kle sog.,uk hava dolapları 93s, suat ıo-12 1 - işbu gayri menku:ün artır· 
bir teuhurat sayılmakla beraber K l 1 b ı· · · Her gün vereceğiniz buz par asile en güzel e vinatör a a i ırsınız. ma şartnamesi 15/7 /935 lftrihinden 
Orta Avrupanın halihazır vaziyeti Kelvin6törün girdiği yerden hastalık koçar. KPlvinatör lüks eşya değil itibaren 31/793 numRra ile Sey· 
ile Tona anlaımuı ve hudutlaraa d El · k d en fazla mühtaç olduğunuz ev eşyanızdır . A ana ve Azıze a er han icra dairesinin muayyen numa· 
gayrikabili tecavllz olduğunun acentesi .5629 Yeni Eczanedir. 2-5 r88ımla herkesin görebilmesi 
temiai aoktayi nazarından da pek 

için açıktır. llAnda yazılı olanlardan 
mübim addedilmektedir. 

fıızla molftmat almQ k istiyenler ,işbu 
Almanya , deniz anlaımHını şartnameye ve 311793 dosya nu-

İntiltese gibi büyOk bir devletin Saban ••. ra•·ıııarıa• marasile memuriyetimize müracaat 
doıtluğunu kazan 1alc için yıp· D ,.. etmelidir. 
mııtı . Bu fılsattan derhal isti· 2 _ Artırmaya iştirAk için yu. 

Mide ve hastalıfırıJO bağırsak 
korkunuz. 

Bütün kimyevi ve fiziki evselile beraber hoyoli hovesıoıO ;, 
kemrr.el olmaRile dunya sularının birincileri arasında butunaP , 

d••"' 
d l suyu daima en temiz tarzda en sar olarak ya e en ya müt~hassısımızın nezareti altında satat8 

maktadır. A ~ 

K d 1 suyu eşi bulunmıyan bir sudur · K ıur· aya e en suyunun salabet derecesi bir buç~k ~'--

K d 1 sııyunda bulunan bazı mevadı kimyevıye öl 
aya e en mide, bağırsak ve böbrek h"s' alıklanna 

cek kadar eyi tesirler yapar . .. k tt 

K d l suyunu içenler hazımsızlı~a böbre 1 aya e en sancılarına uğramozlar. KAYADELEN 

K d 1 kazozları , yalnız şeke~le 11 

yapılan aya e en içerisinde hiç bir muzır .... 

lıınmıyan bir kazozdur. 
Gerek su ve gerekse kazozların daima kimya mütehassı 

temedl dikkatleri altında satışta bulunuyor. 

Kayadelen suyu ve kazozunun Adanada sahlan sutaraO 

zozlorın en temiz ve en eyisi olduğunu emoiyetle ve illibatla 
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ÇUtellaa kapbc 
açddl. 

fade ederek küçllk itilaf ntzdiade karıda yazıh kıymetin % 7,5 nis· 
ve Balkanlarda kuvuetli bir pro , , betiode pey akçasile veya milli 1 Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumlar• "' 
pagaadaya baıladı. Baadın mak- M e l e k ,, bir Bankanın teminat mektubu 1 . . . ç·tte 
ıat menfaatleri dolayısiyle Fran tevdi edilecektir . (124) ]arı gğrılar1Ds muztarıpsenız vakıt geçırmeden 1 
uya aıkı bir ıurette bağlı olan Markalı sabunlar ; saçların dökülmeıine , kepek yapmasına mani 3 _ ipotek sahibi alacaklılarla 1 kaplıcasına koşunuz. 
küçüle itilafta B•lkan anlaımasına olur. Sıhbatınızı, .kesenizi korumak ve çamaşırlarınızın çürümemesioi diğer elAkadarlarm ve irtifak hak- 1 Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara 

-.eyabut bunlara menıup bazı hü arzu ederseniz mutlaka" Melek,, sabunu kullanınız . kı Hhiplerinin gayri menkul üze· 
k6metlerin yeni yol •rımalarını rindeki haklarım hususile faiz ve 
temin etmekti . Halbuki Titüles· Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arzu ederseniz masrafa dair olan iddialarına işbu 
konun Loadra görttımelerinde "Melek m~ı~asıoa dikkat ediniz Ve bu sabunu talP.pte ısrar illo tarihinden itibaren yirmi gün 
elde etmete muvaffak olduğu tı edınıı . içinde evrakı müsbitelerile.birlikt'! 
teminat , Almin propaıınd11·nın memuriyetimize bildirmeleri icap 
kırılma11na sebep olmuıtnr. fo "Melek Markalı sabunlarımızı perakende suretile bütün bak- eder. Aksi halde hakları tapu si-

'' kallarda bulabilirsiniz 5bOO 12-30 giltere Stıeea konferanılDın çiz cilile sabit olmadıkça satıı bedeli-
diği yolda f ,.arıl8 ile hrre ber nin paylaşmuından hariç kalırlar. 
yörtimek için sadık lulacakhr . Toptan satış Melek 4 - Gösterilen günde artırmaya 

Abidin pttşa cadde-
Bu da ıöıteriyor ki A'mın En temiz safi Urfa sade yağl arzu ederseniz. sincle Ziraat bankası iıtirlk edenler artırma şartname-

propıtaada11aıa lmalm• .. ve ıul · bitişi-'fode Abdulka- sini okumuş vı lüzumlu maldmatı 
L h f 9· · L' k Abdulkadir Melek evlltları ticarethanesinden e!I aun •u a •ZHa ıçın ır va ıt dir Melek ve evlAt · almıı ve bunları tamamen kabul 
cletiımiyecek olan bali hazırdaki arayınız . ları ticarethanesinde etmiş ad ve itibar olunurlar. 
k2vvetlerin oldaiu ıibi kalmııı dir • 5 -Tayin edilen zamanda gay-
.,_lstir . Binaenaleyh küçOlc · ri menkul üç defa bağrıldıktan son• 1ı itillfla Balk•n aalaımaeıaa men- ra en çok artırana ihale edilir.An-

Çifte han kaplıcasına .ıl 
Sadiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek d6n111ii~ 

ne kadar fenneo kabiliJzah değilse de senelerce gebe 0 ,,._ 

kadınların 15- 20 günlük banyodan sonra hamile kaldıkl 
müştür. 

Çifte han ktıplıcasının .,Ji!; 
Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaı.lıcalardaD 

sektir • 

Çiftehan kaplıcasında 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düoünülerek Jokaot• ~ 

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkoliyesi, gazinosUı k• 

aup h&lcOmetlerin bugün olduğu Dolum Y8 çocuk bakım 8'İ batfaba· cak artırma bedeli muhammen kıy- bt•ri vard r. Fiatlar çok ucuzdur. 
sibi l:and•n böyle istikballeri / l Y metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 

İÇİ• lngiltereain doatlu;uaa daya Talebe ve i erine battndan: veya satış istiyenin alacağına rüç- ıınren Ucretlerl yar1 yarıya tenzilAthd•f· 
••• Fraaaauın 1ınındı yür&mek· {j • clı I ( Müessesemizin bahçesinde ye- hani olan diğer fllacaklılar bulu-
tir . m 'J e • niden yapılacak çamaşırhane ve ı nup ta bedel bunların o gayri men· l 

" Dlmlneata Bı'ikreı,, binaların keşfi mucibince dahil ve , kul ile temin edilmiş alacaklarının 
ikmale kalan bütün lise sı- 1 mecmuundan fazlaya çıknıezso en 

1 harici tamiri müoakasaya konul 
-----··------ nıfları talebelerini eylt11 yok ama- çok artıranın taahhüdü baki kalmak 

sına hazırlamak için Seyhr.n mek· muştur. Münaka~" 20 7-935 gii · üzı·re artırma 15 giin dohu t~mdit i 
lllllsarlar baş Müdürlülünden • 

Halkımızın Tütün ve içki Z•·vk 
"e isteklerini geniş ölçüde karşı . 
Jamak, muayyen zevk ve temayül 
lerine intibaki gözetmek, mamulat 
"Ve meırubatımıza gösterilmekte 
olan itimatlı artırmak, umumi sıh· 
batı korumak ülküaile çalışmakta 
olan idaremiz: 

1- Harmanı memlPketimizin en 
neliı tütünlerinden tHtip ve ihzar 
edilmek ve adana acunda tütünle
rinin nefasetile tanınmış olan(Sam 
ıon) denilmek üzere yeni bir nevi 
•'tara imaline başlamıştır. . 

2 - Senelerdenberi hususi lıcı -: 
lar içinde beklettirilerek çok nefis 
bir içim vaefa iktisap etmiş olan 
hakiki tabii konyakların da mem
leketimizde ilk defa olarak imalına 
idaremizce mu'98ffakıyet elvermiş· 
tir. Bu çeşit Kanyaklaramız da ya
kında piyaeaya çıkarılacaktır. 

3- Memleketimizin meyvalarile 
yapılmakta olan her çesit likör ve 
vermutlarımızın ıile ıalonlar.mızda 
daha ziyade yer tutabilmesi , mey
Yaoıbğunıza daha geniş bir istihlAk 
aaha11 açılabilmeai için bu çoşit 
içki fiatlarında da çok mühim ten 
sillt yapılmııtır. Bu tenzilAtlı fiat 
larla fimit ederiz ki kibar aile sa
lonl•rımızda kahYe, çey gibi ha
riçten g~len ve bir itiyat netic!si 

tebinde ders veriyoruz. nü doğum evinde öğleden sonra ve 15 ci günıi ayni sautta yupıleeak . 
Verilen dersler : yapılacaktır. Keşifname ı mukave · 1 artırmada bedeli satış istiy• nin alııca 

R . d 1 . k. lename ve projeleri görmek ve an · ı bına rüçhanı olan diber Rlacaklıla . 
iıazıye eri! erı, ımya,fızik, r; e 

fen bilgisi, biyolojı, tobiiye ( Ne- lame k arzu eılenlerin doğum evi ran o gayri menkul ile tı>min edilmiş ı 
bati ve hayvani fızyoloji ve teş- baştabipliğine müracaat etmeleri alacoklerı mecmuundan fıızlaya 
rihi ) dir. ve isteklilerin ihale günü, usulüne çıkmak şertile en ~·ok artırana 

Arzu edenl .. rin Seyhan mekte- .. göre peylorini evveldPn nıaliyeye ihale edilir . Böyle hir be -
binıle ~ağtdaki rumuzlara müraca. yatırarak. ihaleye iştir4k edebile del ehle edilmczı:ıe ihale yapıl -
atları. Saat 9 dan 12 ye kadar cekleri ilAn olunur.) 5615 maz. Ve satış talebi düpr . 

Ürıfoerslte talebelerinden 9_10 11 _12 13. 14. 16 17 18 19_20 6 - G&yri menkul kentlisine 
N. D-C. G ihale olunan kimse derhal veya 

kullnnılınakta olan meşrub·ıtın ye 
rini bu güzel kokulu , nefis ve 
meyvalarınıızdan yapılmış meşru 

batımız tutacııktır. 

Yeni fitıtlarla satışı önümüzdeki 
A~ustosun birinden itibann beş · 
!anacaktır . 

SatıcılRrJmızm; ellerinde bulunan 
Likör ve vermutların nevi ve mik 
tarım gösterir pullu birer beyan
nameyi temmuzun son gününe ka· 
dar idaremize vermek suretile 
mevcu m=ıllarını bildirmelerini ve 
Ağustosun ilk gününden itibaren 
bunlara idaremize getirerek yeni 
fiatlarla teptil ett irmelerini diler 
ve bu dileğimiz dairesinde hare
ket etmiyenlere fazla fiıtla sattı · 

rılmıyacağı ve muayyen tarihten 
sonra da teptil muameleıioio ya
pılamıyacağı bildirilir .5631 
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~-----------.... , verılen mühlet içinde porAyı ver 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksr>k tek· 
lifte bulunf!n kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle almığa razı oluraa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on bPş gün müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok artırana ihale edi
lir. iki ihale erPsanı.laki fark ve ge
çen günler için % 5 ten hesap olu 
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kal".Daksızın memu
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

Kaçakçılar 
vatan hainidir 

ıilayat daimi encümeninden. 
Memleket haatanesine lüzumlu 

olup hastanede sakla nümuneye 
göre yaptırılacak olan 20 çamaşır 
yemek takımı dolabiyle büfe 400 
lira muhammen bedel üzerinden 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Açık eksiltme 935 senesi tenı
muzunun 30 uncu salı günü saat 
1 1 de vilAyet daimi encümeninde 
y•pılacaktır. 

lsteklill rin şartnameyi görmek 
üzere her gün hastane idare me . 
murluğuna '98 ihale gün ve 888-

tır.da da vilAyet daimi enciim~nine 
gelmeleri ilAn oluour.5627 

12 - 17-21-26 

Madde ( 133 ) 
ikinci artırmoda sürülen pey 

muhammen kıymetin yüzde 75 ni 
bulmadığı takdirde sabşın geri 
bırakılacağı ve borcun 5 sene 
müddetle tecil edilmiş olacağı ve 
ücreti dellaliye ve tapu mttsrafia 
ranın alıcıya ait oldnğunu ve daha 
razia malümat almak istiyenler 
311793 ea yılı dosya ile dairemize 

ı müracaat etmeleri il4n olunur.5640 

• 
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· umumi neırif~~ 
M. Ba"r 

A.dana Türk .... 


