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-- -- -- Havalarımız ! 

Düşman uçaklarıoıu tehdidi al
tındadır • Bundan kurtulmak için 

' uçak kurumuna yard•m gerektir. 1 
s l\lJR.u ~ ş ADANA : GÜNLÜK GAZETE ıON IKlNCl YIL SAYI 3278 

Ha;;Jehlikesini bilenler 
Şi1ıtd· ıye kadar yapılan yardım 

Ekonomi Bakanımız 

Moskoveıda inceleme
lerine devam ediyor 

1,17 4,669 lirayı buldu -
l\foskova : 17 (A.A) - Ce

lal Bayırla yanandaki zevat ve 
büyilk Elçi Zekai Apaydın dün 
Stalin otomobil fabrikasını gez
mişlerdir .• 

Qo L 
___ .......... --~-

~ Q l(urumu başkanı yurd sever-
~8QYğı ve minnettarlığını bildiriyor 

\t,~tıhul: 17 (A.A) - Türk 
, uron:ı B 
Q~ •e h u aşkanlığından : 
,_lehlik e~z~rsiz Türk ulusunun 
~ s,v esını yok etmek için gi: 
~i l'n ~ın bir buçuk aylık ve 1 
\ "• ll.J.r Hava kurumu min-
~ t~r duyarak bütün ulu · 
\,ki~ er ve hedefe çabuk 
'~ A .. ç_ın bı§ta Türkiye hasını 
~d.t ~re büt•· k \ ~I un urumların ve \ ~ ifg~:;: her gün biraz daha 

1 • e ayrı ayrı teşekkOr · 

' ls l'e 
fi lthı.·._111 11luz 935 durumu ha -
,,~- ıı:e.- • 
.·""'<: te ~nı hilen üye sayısı 
)ltdı kun tutıuı 897,576 li

llllcı ~ 
uye sayısı 82,477 

yekun tutarı 277,095 lira; genel 
tatuı 1,174,669 lira i~yarların 
her ay verdikleri yüzde iki bu 
h~saba katılmamııhr • 

Ankara : 17 (AA) - Çukur
ova fabrikası hava tehlikesini ön· 
Jemek için kurumumuza on hin 
lira vermiş ayrıca yılda 500 lira 
vermeyi kabul etmiıtir . 

Trabzon : 17 (A.A) - Dün 
hava tehlikesini anlatmak için bir 
miting yapllmışhr . 

Mitingde binlerce halk bulun
muıtur . Hava tehlikesini önle
meoin bir ödev olduğunu daba 
iyi kavnyan Trabzonlular hava 
kurumuna veritte bulunmektadır. 

Banka direktörleri erisi ile 
Sümer devlet bankası yönetim 
kurulu Bı§kanı Mariasını ziyaret 
etmişlerdir . 

Aydın san'at o kulandan 
bu yll çıkanlar 1 

Aydın : 17 (A.A) - San'at 
okulundan bu yıl 11 tesviyece ve 
tornacı , il ağaç iıcisi , 2 yapıcı 
ve 5 demirci çıkmıştır . 

Endüstri lıayahmıza yeni ka · 
tılnn hu gençler okul bahçesin
de güzel bir ayrılık müsameresi 
verdiler . 

Türk ofisinin birbildiriği 

, Aydm Demiryollan 

~'-'İfe, hız, rahatlık bakımından 

Ankara : 17 (A.A) - Türko
fis Romıuyada bloka alacaklara 
olanların bu hususta cereyan e
den müzakereler bitmeden ala· 
caklarını transfere etmeleri men
faatları icabı olduğunu bildir
mektedir . 

Bir saylavımız öldü 

Ankara : 17 ( A.A) Kamutay 
kestorlarındao Ç 'lrub saylavı 
Mehmed Ali Okar ölmüştür . 

Yeni tedbirler almaktadır 
l öı,, 
~ .tö Relln Aydından An· 
( 1 ~~en .Devlet demiryol· 
~', .. tlırektörll İbrahim 
~, •• -. .. dun ak§am kendi-

'lıı ~t t~, bir arkıdaıımıza 
'-d, 6lgeai demiryolları 

~ \.li, ~lllllırı söylemiştir . 
~ ~ lıranın birinde devlete 

~~ .. ~t1? demiryoll.,ı, bir 
~ Qti • bınde devlet hesabına 
~h hfl~trne adı altında ça• 

. tb.ı·'tladı . Hattı baştan . ~•an 
ı IQs • "! a~ılışı eskidir . 
llt11,. Yeteıı ehnde iken ha· .. z, 

~~il r> k'lnan savaomış oldu-
'• e •ttirilmesine lüzum 

~ ~i, y 
s:tı hı ~vaş yavaş yapacağız. 
\d ' dr/ 1 yapım tarzı bakı

~t•kı .. d liirlerinin genişliği 
l "r ak· ~ 
ıı, ~ ı rıhtımların biçim· 

\~rirı~t itl'eçlerioin bu yol 
~} lrıd1, • en gecmesine eDgel 

1~ da ~.1bt~mları düzeltmek 
l\ı~ birı 2Uclulc tüallerdedir. 

l.QYc lnetre uzunluğunda-
• lliab tllne1· b" ~ '~ tti 1 ındc yirmi se· 
f t'~ttllıe "~c Yokuşlu olduğu 
, :Sı!Jt~''taa le •kı.ınındau güclük
~' '1•1ır,~ tedır • Bu tünelin 
\'t ~ll~ty· düzeltilmesi mi , 

I ~;:ıi~ ~~den geçecek 30 ki 

1 ,'ı k11ıı Varyant yapılmak 
~J . t~ttkti:~lrnayıp Larakılma 
t ~ı. Bunu araıtırıyo 
~ L ll" 

'' ~ •hrıa ~ •ld, ? ~ereçler işe yara· 
•ı l.ı '-lıdır ? 
Htt• 'lttt 1 

il' 
1
" iti t..ı ''laad·ı_. er ve işletir ge-

,l'ı. "it lııtı ib . 
\.~!\ . ~ hyıca yetecek 
ı~ d 'ters d i. latanak ' e~let d~miryol 
dı, ~" )etıi •ııın geni§liyen ö t,. ''-'it gereçler alınırken 

't )oll . . 
~t· }'"• •rı. gereçlerının 

~ ~ lt . 1 Yeıulenmesi düşü-
ı, )~ı ~dıta d 
~,~::ııa~ t~llıiryolları üzerin

~' t l ~ ealer tozdan sızla · 
I'~ •tt 
\ '- b· 1 halle 
\' lti d ın haklı sızlanış· 
ı~ ~'ld e trenler O'iderken 

1i. ·c: ıtn:ı o 
\" ~ ~'dı alarıdır . Bu kal 

\~ te"ti: çoktor ki Türki_
~ . oı.11 b~e cennet gi bı 

'"'-ta i . Ul'alarda geziye 
Çtıa zevk deiil, yü 

rek acısı oluyor. Sebebine · gelin
ce , İngilizlerin anayurd dışında
ki yerlerde yerittilderi demiryolu 
yapım tarzına göre balast yerine 
kum ve çakıl kullanmaları belki 
ucuzluk bakımmdan bir göre
nektir . denebilir • Eski sosyete, 
Aydın demiryollaranda bu tarzı 

bile bir tarafa bırakara" rayları 
toprak tesviye: üzerine yerleştir
miştir . 

Trenin giderken bir toz bq · 
lutu içinde ilerleml!si de işte hun
dan ileri gelmektedir . 

Biz, bu kötülüğü, en tozlu böl
gelerden başlayarak bütün hatta 
balasla p~kiştirmek suretile yavaı 
yavat ortadan kaldıracağız · Çok 
zaman istiyen bu iş bitince Ay
dın battı üzerinde de öteki de
miryollarımızda olduğu gibi, toz 
kalmıyacakt1r . 

-. Aydın battı üzeıinde tren· 
ler hem yavaş gidiyordu ve hem 
de tarifeler yüksekti . 

- Oralar halkının bu iki me· 
ıeJe üz~rindeki flızılhları lıaksız 

değildi . 
Biz trenleri hemen ırtırabi

lt'ceğiz . Bundan haşka Karaku· 
yu ile Afyonkaralıisır arasındaki 
ray döşeme işi biter bitmez, De
nizlinin doğusundaki bölgenin 
Ankara, lstanbul, Adana ve lz. 
mirle olan ilgilerinin anabat ge
reçlerile Af yon üzerinden yapıl~ 
ması imkanını arayacağız . Bir de 
Ödemif , Tire , Nazilli, Aydınla 
İzmir arasındakı yolculuğu mo
dern yaraçlarla kısaltacağız . 

Terifelere gelince ; Devlet de· 
miryollırının tarifelerini yavaş, 

yavaş, bu batda da yerilerek bal 
kın dil~klerini yerine getirmrğe 

çalışacağız . 

İngiltere Kralı 

Donanmayı teftiş etti 

-------Londra : 17 (A.A) - lngil
tere Kralı dün İngiliz sahili ile 
Vigbt adHı arasındaki Solent bo· 
gazında toplanm1ş bulunan 160. 
parçadan kartıııc ( mürekkep ) 
lngiliz filosunu teftiş etmiştir. 

Bu tören Kralın tahta çıkma· 
sının 25 inci yıldönümü iJgisile 
yapılmııtır . 

Amerika da 
Acunun en büyük bomardı

man uçağı yapıldr •. --
Seattle: 17 (A.A) - Bir uçak 

fabrikası ordu için yapılın yeni 
bir bombardıman uçağının UÇU§ 
denemesi hazırlıklarını bitirmek
tedir. 

llıkikiğ bir hava kalesi olan 
bu uçak Amerikada yapılan uçak
ların en büyüğüdür. 

15 ton ağırlığında, 21 metre 
uzunluğunda ve 4-5 metre yük
sekliğindedir. Kanatlarının uzun· 
tuluğu 32 metredir. 

Be~ makineli tüfek taşıyan bu 
yeni harp uçağı 7,500 metre yük
sekliğine : çıkacak, saatte 1102 ki
lometrelik bir çabıklıkla 6 .. ve 10 
saat kadAr devamlı bir uçuş ya
pabilecektir. 

Yeni uçağın Amerikada bir 
yenilik ltşkil edilmiş hava fren 
leri olacaktır. 

8ir uçaK postası 
yere düştü 

-Aydın demiryolları için baş 
ka bir diyeceğiniz var mı ? 

- Bence bu hattı satan almak 

Bender Buşir;
0 

17 ( A.A ) -
llağdada gitmekte olan bir Hol 
landa posta tayyaresi yere dil§ · 

la yapılmış olan en önemli iş, yo· müş ve yanmıştır. Tayyare ile pos· 
lun lzmirde, bitim noktasındaki ta muhteviyatı tamamen mabvol-
Alsancak doldurma ve boşaltma muştur; Yedi yolcu ve mürette-
darağıoi sahip olmuş olmaktır . bat hafif yaralarla kurtulabilmiş 
Bu durak büyük ve eksiksiz lıir lcrdir. 
eserdir . Kazı, tayyare 10 ayak yükse 

Antrepoları, iskele ve hangar 1 lir yükselmez motorun durmasın
- Gerisi ıiçiincü sayafda -- illan ·il eri gelmiıtir. 

Afrikadaki italyan erleri 

Fazla ~ıcaktan ölenler çoğaldı. Has
talar ltalyaya geriye gönderiliyor. 

-~-------·-----------
İtalya; Doğu Afrikaya yeniden 300 
bombardıman uçağı yollıyacakmış! .. 
Roma: 17 (A.A) - •Royter,, 

ayatarından: 

Yeniden 300 bombardıman u 
çağı yakında Kuzey Afrikaya doğ
ru yola çıkacaklardır. 

Atina: 17 (A.A} - Gazetele
rin verdiği bir habere göre, İtal· 
yan gemi sosyeteleri mümusilleri 
Pireye gelmişlerdir. 

İtalyanın Dogu Afrikasına yap· 
makta olduğu taşın (nakliye) iş
lerinde kullanmak üzere Yuna
niıtandan gemi satın almak için 
görDıeceklerdir. 

Aden: 17 (A.A) - "Royter,, 

ayterı bildiriyor: 
Ci lıutiden gelen 49 İtalyan ai· 

lesi bir İtalyan vapuru ile ltalya
ya hareket etmiştir. 

Bundan sonra gelecekler için 
bir İtalyan harp gemisi hazır bu· 
lun<lurulmaktadır. 

Eritrede havaların çok ııcak 
gittiği ve bu yüzden İtalyan as
kerlerinden her gün onlarca kişi . 
nin öldüğü bildirilmektedir. 

Moğadiıcio vapuruna bindiril
miş olan hasta İtalyan askerleri 
İtal~ya doğru dün buradan geç
mişlerdir. 

Vergi kaçakçılığı davası 
Dün dinlenen şahitler bu kaçakçılığın 
nasıl yapıldığını etraflıca anlattılar?. 

Kaçakçılığın Salihin fabrikasında eski 
anbar işyarı tarafından yapildığı söyleniyor 

10 Şubat 935 tarihinde Kartı· 
yakada Salibin fabrikasından ver
gisi verilmeden beş çuval un §e· 
bire sokulmak istenirken köprO 
başında buğday koruma muhafa
za işyar vcı bekçileri tarafından 
yakılaomıı, unlar Defterdarlıkça 
sattırılmı§ ve tutarı bAzineye irad 
kaydolunmu§ ve buna ait dosya
lar da asliye bak yerine verilmi§, 
ilk duruşma da geçenlerde yapıl· 
mıştı. 

Şahit, buğday koruma muha
faza işyarlarındao Mahmut da 
sorulara §U karıılığı verdi: 

Köprühışında bekcilerle bir 
likte bulunuyordum. Bir araba ile 
ıehire beş çuval un götürülüyor 
du. Torbaların ığızlanndaki mü
hürleri gözden geçirdim. Bunlar 
gevşekti ve kurıunların üzerinde 
bizim kıakaçla vurduğumuz 8. V. 
ve buğday bışağaumuzları bu
lunması lazımdı. Bunlar da yok
tu. PusJayı ıetkik ettim, altında 

- Gerisi ikinci say{ ada -

Frasada 
Bir kısım vergiler 

indirilecek. --
Paris: 17 (A.A) - Dün sabah 

başlıyarak saat 23,45 de dağılan 
kabine toplantısından soıua öir•· 
nildiğine göre bOtün devletıiöde
melerinden yüzde 10 ve kiralar· 
dan yüzde onar tenzilat yapılacak, 
e"mek, gız, elektrik ve kCSmutlr 
fiatları da indirilecektir. 

80,000 franktan fada kazanç· 
yüzde elli bir fevkalade vergi ah
nacaktır. 

Bu suretle devlet tasarrnflı
rıoın yedi milyara ve depHtman 
ve komun t11arruflarıaın da 3 
milyarı bulacağı aalıtılmaktadır. 

Amerika hükumeti 

Uçak mikdarını artır· 
mak istiyor -

Vaşington : 17 (A.A) - Say· 
lavlar kurulu ordu komisyonu 
600 yahut 800 yeni ıüel uçığın 
yapılması için 400 milyon dolar· 
lık bir kredinin açılmasanı kon
greye kabul ettirmek için müca
deleye gri§mittir . S& bakanlıit 
ülkenin yeniden 700 uçağa ibti· 
ci olduğunu komiıyoD& bildirmiı· 
tir . 

Almanyada Yahudi 
dUşmanhGı 

Berlin : 17 (A.A) - " Ha
vas ,, aytarıadaa : 

Dün Berlinde yeniden Yahu
di d6ımanhğı yüzünden karııık
ltklar olmuıtur • Öte yandan kor
fu Restendım da normale yakan 
bir durum vardir . 

Avusturya başbakanı 
ey il eşti 

Viyana : 17 (A.A) - Şuıing 
bugün baıbakanlığa gelerek itine 
ba§lamı§tır • 

Bu duruşmaya dün öğledeo 
önce asliye crza bak yerinde Sa
libin vekili Avukat Feyzi ve ha
zine vekili Avukat Rifat Yaver 
hazır olduğa hılde devam olun
muı ve şahitler dinlenmi§tir. 

Arabacı Ömer; H!lkyeri baki
mi Hımdinin sorgularına şn kar· 
ıılığı vermiştir: 

Havalarımızın egemenliğini koruyacak 
araç, uçaktır! 

- Ben fabrikanın arabacısı. 

yım. iÖdevim yalnnız fabrikadan 
satış yerine ve müşterilerin dük
kanlarına un taşımaktır. Unlar, 
anbar iıyarı Vabidin kontrolü al· 
tında olup yukarıdan a§ağıya bir 
pusla ile verilir. Bu un torbala
rının ağzı, Maliyrnin orada bu· 
lundurduğu buğday koruma İfyar· 
ları tarafından mühürlenir. Ha
dise günü Hasan adında biri ara
basiyle anbarın bulunduğu yere 
yanaımış ve unlar. yükledeceği 
bir sırada ben oraya gelmiı bu
lundum. Vahit beni görünce: 

- İşte bizim arabacımız gel-
di. Artık sana lüzum kalmadı .. 

diyerek oou savdı. Ben de biç 
bir şeyden haberim olmadığı hlll
de elime v~rilen bir puıla ile 
beş çuval unu Kalekapısroda ek
mekci Kayserili Mehmedin fırı 

nıoa götürmek üzere arahaya yük 
ledim. Köprü başına gddiğıınde 
işyaılar pusulayı sordular. ElimdP. 
tuttuğum pusulıyı vererek yoluma 
devam rttim . Onlardan biraz 
uzaklaşınca arkamdan bağırarak 

durdular. Pusladaki tarih 7 dir. 
İmza da yoktur. Dediler ve torba· 
fart gözden geçirdikten sonra ara
badan indirdiler ve aldılar. Baıka 
bir bildiğim yoktur. 



' 

~ayfa 2 

Tuna yatağında siyasa 
Viyana : 12 Temmuz 1935 

( üı:el > - Aıtık l;ir Avusturya 
mrselesi yoktur. çünkü bu yenı 

A•usturya kurulalı hallolmııştur . 
ikinci bir soruda si yasal ve ikti
sadi alanda yeoi Avusturya ile 
<liğ.r ulusların münasebetinin ne 
yolda iler liyeccğidir . Bugünkü 
Avusıu.ya için co mühim mesele 
tuna paktıdır . Tun• paktının te 
meli , bu işi kökünden hal ede
cek yolun bulunmasındadır . Or
tada bir Avusturya meseltsi var
ken pek tabii duygularla bizim 
cntereııemiz bunun ç•bık bal ol
muınd• idi . Lakin bugün iş bal 
olduktan sonra , istediğimiz javu 
fakat esaslı hal olmasıdır. Bugün
kü tuna paktı bir kaç ay evvelkin
den daha mühimdir . Bu pakt tu
••• yatığındaki ulusların iktisadi 
varlıklarını emniyet ve inkişaf!• 
rını trmin etmelidir . Böylece or· 
ta Avrupanın bu küçük ülkeleri 
yine her hangi bir fekilde birle
şik dıı itlerini bir birlerine uy· 
durmalıdırlar . Stresa toplantısın 
dan sonra ç•bık ilerliyco tuna 
paktı koauımaları , bu iıle en le 
reııe olan bir kaç devletin başına, 
kcndılerioi iç iıleri ile uğraştıra 
cak işler çıktığından duraklamış 
bulunuyor . Bu konuşmaların dur· 
mamasına en çok çalııan Avustur
yanın hakiki dostu İtalya idi . 

Son zam•olarda Roma ve Pa · 
ris kabinesinin ; Tuna paktının 
kurulmasını her :ı:amın istediğini 
biliyor ve bu alakanın büyük ga 
ye elde edilinciye kadar biç Z•· 

yıflamlyacağını ümit ediyoruz . 
İngiltere kabinesinin de Tuna ya· 
tağı devletlerinio el birliği ile 
çalışmalarını istediği muhakkak 
tır . 

Bizi en çok sevindiıen Mıc•
ristan ile olı n kardeşce ve dostca 
münasebetimizdir • Bunun fayda
ları bize ayoi es11 üzerinde kar· 
şılıklı mllnuebetimizin genişleme 
sine çalışmayı emrediyor. Çekos · 
lovakya dış itleri bakanını son 
ziyaretimde tarihi bağlarımızın 
ne kadar kuvvetli olduğunu gör
düm ve sıyasal yolda isteklerimi -
zin ne kadar ;kuvvetli olduğunu 

gördüm ve ıiyasal yolda istekle
rimizin birbirine ııydıırulmnınıo 
güç olmıyacağına inandım . ' Ben 
ber zaman , İtalya ile Yuğuslavya 
araaıııda sıkı bir anlaşmanın eyi 
olduğunu söylemiş ; Tuna havza 
suıda Avusturya ve Yuğoılavyanın 
birlikte çalıımalarının ehemmiye 
tini anlatmığ• çalışmıştım · Gö
nüllerimiz bütün komşular ile 
olduğu gibi Almanya ile de dost· 
cı geçinmek isteği ile doludur . 

Ne yazık ki ıon aylarda bu yol 
da bir ilerme tide edilememiş

tir • Garpta koca bir devlet kuran 
Alman ırkının kendi ırklarından 

bir gıupun şarkta yüz yıllaıdan 
beıi devlet kurarak bütün çalışma 
larında ve bilbusa son Napolyona 
karşı açtığı sıveşta kazanmakla 
Alman ırkını kurtararak ~ve ge
nel harp gibi bir beladan sonra
da yine davranıp kalkınabilerek 
yaşamak kuvvetini ispat ettiğine 
gurur duymaları lazım geldiğini 

yazıyordu. 

eğer casyonal sosyalist karıştırıcı
larının gürültüleri olmasaydı ce 
nubi Tirol Almanlarının vaziyetini 
çok daha eyi düzeltmek mümkün 
olduğuna inananlardanım . 

Alman - Avusturya münase
beti için kısaca şunu söyliyece
ğim: 

Yeni Almany11nın otoritatif 
adaml1rın1n ağzından yeni Avus· 
turyanın kardeş olarak selamlan 
dığıoı duyduğumuz , kardeş öl 
dürmek için kurulan lejiyonlarıo 

ortadan kalktığını gördüğümüz 
adi Avusturyalılara yardım , ba
kikatta Avusturyada iş karıştır· 

maya ve hava zebirlemeğe yara· 
yan cemiyetin artık bizimle uğ
raşmadığını anladığımız gün yal
nız iki Alman memleketinde de· 
ğil ayni zamanda bütün Avtupadı 
hakiki sulh olduguniı inanacağız. 

Uluslar ve ülkeler arasındaki 
anlaşın ı ve yakınlaşmanın iktisa
di , siyasal ve kültürel bir çok 
şekilleri vardır. Siyasal yakınlaş 
ma çok defa genel durumdan doğ 

maktadır. iktisadi yakınlaşma her 
iki tarafın egoisminden ileri gel · 
mekte ise de esas olan iki ülke 
kültürünün vasıtalığıdır . Çünkü 
ancak kültür ulusların birbirle
rinin bak ve yaşamı yollarını an

lamalarına yarar . İşte b;z İtalya 
ve Macaristan ile bu yolda kiil
tür bağları ile sıkı münasebete 
girebildık . Fransa ile de bu yol 
da anlaşmağı çalışıyoruz • 

Avusturyaya askeıi alanda mü
savi bakl:ır verilmesi işine gelin
ce sulh muabedeleıinin bu hakkı 
vermek için koyduğu şartları en 

çok yerine getiren ulus Avustur
y•dır . Stresa konuşm11ları dıı bu 
iddiamızı isbat etmiştir. Avustur · 
yanın müıavi haklardan istifade 

yolunda şimdiye kadar yaptıkları 
ve istedikleri de gösteriyor ki , 
biz biç bir zaman ıilablanma mü
sabakası yapmak veya tecavüzü 
kuvvet lıazırlamak istemiyoruz . 
istediğimiz yalnız ülkemizi koru
yacrk bir kuvvettir . 

Yeni yapılan Hababurg kanu
nu ile harp sonu senelerinde ya
pılan büyük bir haksızlığı ortadan 
kaldırmış olduk . Çünkü harp 

sonu Avusturyası kral ailesinin 
hususi mal ve paralarını da elle· 
rioden almış ve bu suretle çok 
lekeli bir iş yapmıştır . 

Bugün Avusturyada köylüler, 
işciler , askerler , ve borjuva bü
tün halk hükumetten bu yanlışlı

ğın düzeltilmesini istediler . İşte 
bunun içindir ki ; Avusturya hü
kumeti. kimsenin bugünkü bak· 
kını elinden almadan ve tarihi 
hakikatleri değiştirmeden llabs· 
burg ailesinin hususi ve şabıi bak· 
larıoı gı:ri verecek bir kanun yap· 
mıştır . 

İstanbulda değerli mozaikler 
bulundu 

İ@tanbulda Ceğaloğluoda bulu -
nan mozaikin çok kıymetli olduğu 
anlaşılmış , müzeler yönetgesi bu 
er~ada kazı yapılacağını arsa sahi· 
bine bildirmiştir. 

Arsada Bizans devrine ait bir 
kilisenin bulunduğu tasınlnnıyor. 

Sultanahınetteki araştırma lar müs· 
bet sonuçlar veriyor . Burada bu 
lunan mozaiklerin birinci tnbnkaya 
ait bulunduğu , ikinci, üçüncü ta 

Tfi.rk öSzft 
. 

Ekmek fiatları 

Komisyon üyeleri dün 
bir turunda inceleme 

yaptılar --
Ur ay daimi ·encümen üyesin

drn Hüseyin Daimin başkanlığın 
da toplanan komisyon dün sa 
bahleyin hükumet konağı yanında 

yüksek furuna gitmiş ve bir çuval 
undan ne kadar biriııci düılü 
ekmek çıktığını hamur yaptırmak, 
pişirtmek ve tarttırmak surtlile 

tesbit etmiştir. Komisyon bu su 
retle ekmekcılerin bütüli masraf 

laııoı da inceledikten sonra ekme· 
ğin kilosunun kaç kuruştan sıtı · 

labileceğini onaylayacaktır . 

Polonya uçağı 

Dün Konyadan geldi 
ve Halebe gitti 

Dün saat 13,30 da Konyadan 
şehrimize Polonya hükumetine 
ait bir uçak gelmiş ve uçak ala
nına inmiştir . 

B•ı uçak Ş T. A. K. N. mar
kalı olup fabrika adına propa· 
iJanda yapmaktadır . Pilot GeR
mir Limbiski ve makinist Edver-

dıo idaresinde bulunan bu uçak 

Kamp bitti 
Ayın yirmisinde sıha

malara başianacak 

Süel talimler yapılmak üzere 
erkek lisesi ve erkek okulası ta· 
!ebeleri için kurulan kamp müd
deti dün bitmiştir . Ayın yirminci 
Cumortesi günü sınamalara başla· 
nacak ve 25 inde bitirilecektir . 

- -

Kültür bakanlığından kültür 
direktörlüğüne gelen bir buyrukta 
bu yıl velilerinin yanına gidemi· 
yen ve okulada kalacak olan ta 
lebeler için Toroılarda bir kamp 
kurulması bildirilmiştir. Talebeler ı 
sınamalardan sonra Beçilen bu 
yerde kamp kuracaklar ve eyli\ 
le kadar orada kalacaklardır . 
Talebeler burada muhtelif spor 
hareketleri yapacaklar ve Civar 
köylülerle temasta bulunarak keQ· 
dilerine faydalı olmağa Ç•lışıcak 
lardır . 

Doktor Hamit 

Sağlık ve soysal yardım direk 
tör vekili merkez hükumet dok
toru Hamide bastalığıodarı dolayı 
on gün istirahat verilmiştir . 

Sağlık ve soysal yardım hü
kiimet doktorluğu vrkilliğini uray 

baş hekimi Nizamettin yapacaktır. 

Seyhan parkı açıldı 

dün sabahleyin saat 7 yi 5 daki · Ortaklar arasında çıkan ay kır
ka geçe Ankaradan havalan~~ak llık yüzünden Seyhan parkının ka
Konyaya ve oradao da saat ,55 patıldığını ve meseleye ıarbayın 
de kalkarak saat 13,30 dıı şeh- el koyarak iki güne kadar burası 
rimize gelmiştir . Pılot ve maki açılmadığı takdirde mukawlena· 
nist ögle yemeğini şehirde ye- menin bozulacığı yazılmıştı • 
dikten sonra tekrar alana dönmüş Bunun üzerine parkı tutanlar 
ve 15,30 da halebe gitmi~lerdir · ötey geceden itibaren burayı açıp 

Uçaklar Suriyeden Filistin işletmrğe başlamışlardır . 

ve Kahireye gidecekleıdir . 

Hak yerlerinde 

Yarından itibaren yaz 
paydosu başlıyor 

Yarından itibaren şehrimiz 

bak )e !erinde yaz tatili ba~lıya 
cak ve 5 eylule kadar sürecrk 

tir . Önceden de yazdığımız gi· 
bi bu paydos esnasında ağır 

ceza ödeviae devam edeceği gi
bi ikinci hukuk bakimi FuaJ as 
lıye hukuk ve ceza , Hadi Okan 
Sulb hukuk, Fevzi sulh ceza işle· 

rıne bakacaklardır . 

Raif Akman 

Gaziantr p Mektupçuluğuna ata· 
ııan l ı bıylığımız Mektupçusu Ra
if Akman düıı gündüz dairel•r 

direktörlerine ve işyarlarına, 
dostlarına ve ba sım evimizde ça
lı~au yazmanlarımıu ayrılık göre
tinde bulunmuştur. 

Raif Akman dün akşamki tren 
le yeoi ödevi başına gıtmiş ve du 
rakta daire ve müesseseler di
rektörleri, işyarlar ve bir çok 
doııtaıı tarafından uğurlanmıştır. 

Raif Akmana bayırlı yolculuk· 

la r dileriz. 

Özel Muhasebe 
direktörlüğü 

Konya özei Muhasebe direrk 
törlüğüne atanan Kaninin yerine 
oranın özel Muhasebe direktörü 
Esat atanmııtır. 

Bu ne alcaklık?. • 
Kasap Bekir mahallesinde o · 

ıuran Ali oğlu 311 doğumlu gor
son Mehmet aynı mabdlede otu
ran Abdullah oğlu on bir }'&şiarın· 
daki Muzafferi kirletmek isterken 
yakalanmış ve hakkında tutulan 
inceleme kağıdı il birlikte Cumu 
riyet Genel savamanlığına vertl
miştir. 

Bir tavzih 
Gazetenin 11/7 /935 tarih ve 

3271 sayılı nushasıoıo ikinci sahi
fesinde (Tarsus ve .Mersin araba
cıları müşteriden fazla para alı 
yorlarmış) baaşlıklı yazıyı okudum 
ve doğru:otmıyan bu yazıya vazi · 
f<ten cevap vermeğe mtcbur kal
dım. 

Tarsusta araba ücretleri hak
kında Belediye Eocümeoinin bir 
tarifesi vardır ve bu tarife, her 
arabada müşterinin kolaylıkla 

göıebilteeği bir yerde asılıdır ve 
ahkamına riayet etıoek için araba
cılar daima kontrol ~dilmekte -
dir. 

Bunun içindir ki Almanyada 
bazılarının Avusturyaya karşı aç· 
tıkları kardeş öldürme kavgasını 
biç bir zaman anlayamadım . Be. 
rennerin ortasıoc!aki kardeşleri· 
mizin Alman kültürü ideallerinin 
teminine , İtalya ile Avusturya 
araıındaki sıkı dostluğun iş ka
rıştırıcı bazı asyonal sosyalistle
rin gürültülerinden daha çolı. fay· 
dası oldıığunı da inanmaktayım. 
Daha grçeo gün cenubi Tirol Al
L'lanları için çok iyi kanun çık
mıştır . 

bakalnrda dn zengin mozaikler el - ,---------
de edileceği umuluyor. Edirneka · 
pı'da Kemankeş ~lustaCapaşa en· 
miinde yapılan kazı profesör Şnp
mnnıo dni hasta lığı üzerine geri 
kaldı, Lalelide de yakında kazıya 

., 

Binaenaleyh böyle bir bı.lin 

vukuuna ihtimal vermt>mekle be 
raber farzımuhal olarak arabacı 
fazla para istemiş olsa bile oku
yucunuz, karşısında mahalli be 
lediytsinin tarifesini görüp biraz 
cesareti medeniye göstererek ta
rifeden fazla istenilen parayı ver
meden işi herhangi bir zabıta 
memurumuze bildirse daha iyi ha 
reket etmiş ol~caktı . Çünkü bu 
gibi yolsuzluklatıo önüne geçmek, 
her arabaya h;r zabıta memuru 
dikmekle değıl, ancak balkın yar
dımile mümkün olacağı kanaatın· 
da olduğumu arz ve keyfiyetin 
gazetenizin aynı sütununda n•Ş· 
rioi rica t:derim. 

Bu Avusturya- ltalya dostluğu
aua ea açık bir ispatıdır . Ben ; 

. 
b aşlanacaktır . 

Yarın 
Sebze ve rşya seıgisi Karşı 

yakada açılacak ve akşama 

kadar sürecektir. 
Beiediye 
Müfettişi 

R. Güe~ 
Şarbay 

Ali Rıza 

A 

Vergi ha~akcılığı 
davası 

- Birinci sayfadan artan -

fabrikadaki işyar arkadaşımın 

imzası yoktu. 

Bunun üzeıine iıi anladım . 
Kontrol memuru Bilmiyede haber 
verildi ve hadise bir zabıtla def
terdarlık katına verildi . Bildiğim 
budur . 

Koruma muhafaza işyarlarıo
dao İhsan da §U karıılığı vermiı-
tir : 

Hadise olduğu gGn ben ora· 
da iuar olarak bulunuyordum . 
O gün verilen makbuz mucibin
ce kontrolum altında ve verdiğim 

pusla üzerine satı§ yerine 100, 
furuncu Vanlı Mehmede 30 ve düz 
kırma 30 çuval undan da 16 çuval 
un fabrikadan çıkarılmııtır . Çı

karılması icabeden 14 çuval un 
istek olmadığından fabrikadan 
çıkarılmamıştır . Saat 17,30 da 
ödevim bitmişti . Burayı bekliye

cek olan gece bekçisi gelmemiş 
ti . Her gün olduğu gibi onbar 
işyarıoa başka un çıkarılıp çıka 
rılmıyacağını sordum · Hayır çı · 
kaı mıyacagız dedi , 

Ben de orada mevcud torba
ları sayıp ağızlarındaki mühürle
ri de incelemeden geçirdikten 

sonra orad•n ayrıldım • Evime 
gtlirken köprü başında bulunan 
arkadavlarıma gece bekçisinin 
gelmediğini, bunun için uyanık 

bulunmalarını ıöyledim . Evime 
gelipde tam sofra başına oturdu
ğum bir sırada kapu çalındı . 

Aşağıya iodim. Anbar işyarı Va
hidle karşılaştım. V abid beni gö 
rünce : 

- Aman kardeş ! Fabrikadan 
şehre brş çuval un gönderiyo

rdum . Köprü başıada arkadaşla
rınız tutmuşlar . Bir iştir oldu . 
Ne yaparsan yap namusumu kur 
tar ; dedi . 

Bunun üzerine köprü başına 
geldim . Vaziyeti anladım . Ben 
fabrikadan çıkar çıkmaz. fırsat

tan istifade etmiş, Onları şehre 
gönderirken uyanık bulunan ar
kadaşlarım tarafından tutulmuş· 

tur . 

Vicdani kanaatıma gelınce ; 
fabrikanın sahibi böyle bir ka

çakcılığa tenezzül edecek a<lam 
değildir . Çünkü binlerce lira pa· 
ra ile iş gören bir fabrikatördür. 

vergisi yedi buçuk lira tutan beı 

çuvalı kaçırtmoz . 

Duruş'lla ; gelmiyen şabidle· 
rln getirilmesi için 4 Te~rioiuıni 
935 tarihine bırakılmıştır . 

Birbirlerine girmişler 

Bedir oğlu Yunus adında bi
rinin Abdullah oğlu Selamiyi döğ· 
mesi yüzünden çıkan kavgaya Yu· 

1 
nusun kardeşi Mehmet ve Yusu
fun oğlu Ali, Niyazi ve Ahmet de 
karışmış ve bunlardan Niyazi ile 

Ahmet adlı adamlar Aliyi döğ 
düklerinden hepsi de yakalan· 
mışlardır. 

,. , 
Gök gözet1emesi 

Dün ögleden sonra okunan 
tazyiki nesimi 752 milimetre o
lup en çok sıcak 32,5 ve en n 
sıcak 22 santigraddı . 

Rctubet vasati yüzde 60 o· 
lnp rü1gar güneyden saniyede 3 
metre hızla esmiştir . 

Süel gök gözetleme durağı 

( 2) 

( 3) 

( 4 ) 

( 5 ) 
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V auıh : Yayla uma 

terseniz bıİk onu kucaklamış de· 
yiniz dalia yetinde bir söz olur ; 
fakat ne yalao ı8yllyeyifü. h'ina 
Niğde halkının ihtiyaçlarına ce· 
vap veremiyecek kadar küçük; 
temsillerini vermek içio başka 
başka yerlere mürıca;t zorunda 
kalıyorlar ki bu da Halkevimizin 
varmak iıtcdiii amaca aykırı ... 

İ:İalkevlerl kurulmadan 8nce· 
de eyi kötü ştiraua bir temsil bu
rada bir konser ıaten veriliyordu! 

Bize göre " Halkevleri " nin 
amacı dağıtmak değil, balkı kea 
di bağrına basmaktır. 

* • * 
Niğde Halkevi'nin " Müze ,, 

deo mada bütün komiteleri çalıı· 
makta .. Diğer komitelerin çalış· 
maları açıkta olmadığı iÇin bir
denbire görünmüyor, fakat Güzel 
sanatlar komitesinin muııki ko -
lunun çılışma11 elle tutulacak 
kadar bariz ... Bir bando ve bir 
de orkestr1 n6vesi ... Çok mü
kemmel, ha>ır, <lıycmem; fakat 
yapmak için ujraıan, muvaffak 
olmak için didinen bir komite; 
yetişiyor ve yetiftiıiyor • 

Nereye varacağını anlamıı bir 
komite bütün varile çalı§ıyor; e 
nerjinin kaynağı varsa, hen onu 
burada gördüm; doğrusu bu ... 

Bilbaasa bu komitenin yorul
mık u11nmak nedir bilmiyen bir 
elemanı vardır: Muallim 8. Hılit • 
Bu dğerli çocuk Niğdedeki çılıı· 
m111 yctmiyormuı gibi, " Bor " 
da yeni kurulmıkta olan bando· 
yo da yetiıtirmek için olanca va
rıla didini)or . 

Doğrusu arkadaılarile birlik
te öğülmeğc değer bir çocuk • 

Bu çocukların bazı aletleri 
eksik galiba .. Bir piyano . Bana 
öyle geliyor ki bu çocuklara ne 
sarfedilıe boşa gitmiyecek • 

[ Bunlar burada böyl~ iken, 
bir de bizim Adına Halkevimi· 
zin musiki koluou hatırladım ve 
amatör, profesyonel münakışala
rile ölen vakte yıztk dedim . ) 

yalnız Niğde Halkevinin bir 
ftyine bir türlü aklım ermedi . 
Milze komitesinin açılmama11 .•. 

Acaba Niğde baıtan başa 

• (Müze) de ondan mt ?! 
• 

Görlllüyor ki hu , noktaların 
bir kısmını uzatmak şartiyle dört 
dörtlük usollladen üç batuta ya
pıyor . İıte marifet hu gibi yer
lerde teleffuz ve inıad §ivesine 

aykırı ritm ve nağme yapmamıkhr. 
Bunu altt bıtuta üç dörtlüğe 

de uydurmak mümkündür . 
Bu~ acele tahlil ( ioedi çözü) 

tabii eksik ve iptidai oldu . Yal
oız bir fikir verebilir sanırız . 

Bir bestekar hu k,darcık ol -
sun şiir vezni ile muzik ölç6s6nü 
kuıılaştırmaz ve her mısraı ıy 
nr sayıda muzik ölçüsüne ( balo 
taya ) karşı gclirmeyi bilmezse 
( usul ) bakımından bir izer yap· 
ml'ğa kalkışmamohdu . 

Son zamanlarda böyle beste · 
karlar türemiıti . 

Makam bakımından i§ daha 
derindir ki ileride buuıya da do
kunacağız . 

Bu kadar yazı içinde dönüp 
<lolaııp balk şarkılarının bize ör
nek ve ( motif) vereceği son 
ucuna gr-liyoruz . Bu araştırmala· 
n köyleri dolaştıktan sonra daha 
vergili yapabileceğimizden şim· 

dilik bu konuyu burada kapatıyo· 
ruz • 

O~nnlerinin yOzde üçünü 
U~ak kurumuna verecekler 

---·-
Yurd ıeverlik işlerinde daima 

öa safta yürüyen İzmir ve İzmir 
çevresindeki altı ilb;thğın özve 
rea çifçilerinin bava tehlikeaioi 
t nleme yolunda Aeana'lı çifçi 
ktrda,Jarı taralmda'n verilen ka
rarı aynen kabul ederek 5~ &ene 
için ürünlerinin yüzde üçünü hı· 
va kurumuna vermek taahhüdünde 
bulunduklarını sevinçle haber al· 
dık' 

Alnının teriyle ıuladıjı ve- ~ 
rimli topraklarının, saf -ve temiz 
havalarının sugıeını namus bor· 
en bilen •e bunu her vakıt ve 
her •esile ile gösteren Egenin te· 
miz yürekli çifçiJerinin [ Yord 
havadan tehlikededir ] itareti 
karşısında hava kurumuna gös
terdikleri bn yükfiek ilğiyi tak· 
dirle karşılar ve kendilerini can· 
dan kutlarız . 

Gömüİü altıiilttr çıkarıldı 

Önceleri bırakıp gitti evindeki 
gömülü paraları bulmak ve yüzde 
yetmişini hükumete bırakmak üze
re Yunanistandan bir Rum genci 
müracaatta bulunmuş , bu teklifi 
onaylanmıştı . 

Delikanlı buraya gelmiş, resmiğ 
katlardan işyarlarla Kürkçü ma
hallesindeki eve gidilerek kazı yap
tırılmıştır . 

Kürkçü mahallesinde süel has-
tane hemşirelerinden Nadidenin evi 1 
olan hu kurağın alt kattaki küçük 
odılsının yüklüğü kazılmış , bir ka
vanoz altın lira, bir kaç elmas kü
pe ve gerdanlık bulunmuştur. 

Rum delikanlı halasının evinde 
de böyle para saklı bulundu~unu 
söylemektedir. Söylediği bu ikinci 
yeı de de kazı yaptırılacaktır. 

«Babalık• 

Aydın demir
yolları 

-Birinci say{ adan artan 

lan ile Türkiyede , İıtanbulda 
he&1ba kahlmık ıartile bu kadar 
iyi enstelaRyonu olan bir §Cbir 
de hesaba katılmak şartile batır · 
lamıyorum . Yaptığım inceleme
lere göre İzmirin tabiiğ limanı 
burası olmak gerektir . İzmirde 
ki tecimerlerle yönetmenler de 
bu fikird~dir . 

Liman buraya getirilecek o 
lursa, iiretmenler ve tecimerler 
bir çok paralar harcamaktan kur
tularak büyük faydalar elde e
deceklerdir .,, 

"Anadolu, , 

-----------·------------
Kiralık bağ 

Avukat Bay Husnünün yeni istasyon ı 

civarındaki Bağı kiralıktır. tutmak ı 
isleyenler yazıhanesinde Bay izze-
te murncaat etsinler 5648 
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Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden : 

Çocuk bakıcı okulu 
Çocuk esirgeme kurnmunun An

knradaki ( çocuk bakıcı okulu ) na 
talebe yazılmasına başlanmıştır . 

Ço·cuk bakıcı okulu yatılıdır Te 
pa rasız<lır • 

Ôğrefimi iki yıldır.Dersler hem 
teorik ( nazari) h.,m de pratiktir. 
Okulu başarıkla bitirerek diploma 
alanlar hasta b9kım evierinde has 
ta bakıcı, ayleler yaomda çocuk 
bakıcı ve çocuk esirgeme karam• 
!arına aiamrlar. 

Okula yazılma ve •lıama şart
ları şunlardır : 

J-18 yaşından aşağı olmamak. 
2- ilk okuldan diploma almış 

olmak, orta okulu ve liseyi biti
renler üsterilir ( tercih edilir ) . 

3-Uzgidimli ( hüsnühal sahibi) 
ve sağlıklı olmak. 

Okula yazılmak istiyenler (An
karada çocuk esirgeme kurumu 
genel merkezi başkanlığına ) yazı 
ile bıışvurmalıdırlar . 

Yttzılma için gerekli olan bel
geler : 

Okul c.liploması, özbelek ( nü
fus kAğıdı ), uzgidimli kAğıdı, sağ
lık 'Ye aşı raporları, üç fotoğraf. 

Okula yazılma İ!İ temmuz ayı 
sonuna kadardır. 

Not: 
Bu okul }&Jmz Bayanlar içindir. 

inhisarlar baş Müdürlüğünden • 
Halkımızın Tütün ve içki Zdvk 

ve isteklerini genit ölçüde karft
lamak, muayyen zevk ve temayül 
lerine intibaki gözetmek, mamulıU 
ve meşrubatımıza gösterilmekte 
olan itimatlı artırmak, umumi sıh· 
hatı korumak ülküsile çalışmakta 

olan idaremiz: 
1- Harmanı memlPketimiıin en 

nefıs tütünlerinden tertip ve ihzar 
edilmek ve adına acunda tütiınle
rinin nefasetile tanınmış olan(Sam 
sun) denilmek üzere yeni bir nevi 
siğara imaline başlamıştır. 

2 - Senelerden beri hususi fıçı · 
lar içinde bekleıtirilerek çok nefis 
bir içim vasfı iktisap etmiş olan 
hakikt tabii konyakların da mem
leketimizde ilk defa olarak imalına 
idaremizce muvatrakıyet elvermiş· 
tir. Bu çeşit Kanyaklarımız da ya
kında piyasaya çıkarılacaktır. 

3- Memleketimizin moyvalarile 
yapılmakta olan her çesit likör ve 
vermutlurımızın aile salonlarimlZlla 
daha ziyade yer tutabilmesi , mey
vocılığımıza d.ahu geniş bir istihlak 
suhası açılabilmesi için bu çeşit 
içki fiatlarında da çok mühim ten
zildt yapılmıştır. Bu tenzilıHlı fıat. 
Jarla ümit ederiz ki kibar aile sa
lonlarımızda kahve, çay gibi ha
riçten gelen ve bir itiyat neticesi 
kullanılmaklıı olan meşrubatın ye 
rini bu güzel kokulu , nefis ve 
meyvolarınnzdan yapılmış meşru

batımız tutacuktır. 

Yeni fiutlarlıı satışı önümüzdeki 
Ağustosun birinden ilibarrn baş· 
Ianocaktır . 

Satıcılarımızın; clleı inde bulunan 
Likör vo vcrmutların nevi ve mik 
tarını gösterir pullu birer beyıın

namoyi temmuzun son gününe ka· 
dar idaremize vermek suretile 
men·u m:ıllnrını bildirmclorioi ve 
Ağustosun ilk gününden itibaren 
hunları idaremize getirerek yeni 

( Müessesemizin bahçesinde ye. fiatlnrla teptil ettırmelerini diler 
niden yapılacak çamaşırhane ve ve bu dileğimiz dairesinde hore-
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binaların keşfi mucibince dahil ve ket etmiyenlere fazla fiatla sattı· 
harici tamiri münakasaya konuı . · rılmıytıcağı ve muayyen tarihten Vilayet daimi encümeninden. Temiz ilaç 
muştur. Münakasa 20 - 7-935 gü· sonra d.u teptil muomelesinio ya - Memleket hastanesine lüzumlu 
nü doğum evinde öğleden sonra pılamıyacağı Lildirilir.56:H olan 75000 kilo mişe odunu 935 
yapılacaktır. Keşif name , mukave · 4-6 senesi temmuzunun 30 uncu salı 

Temiz, saf v-e kimyager tara
fından hazırlanan ilı'ç ucuz olarak 

lename ve projeleri görmek ve an- 1~ 11uııı1111111uıuuıııııııınuıııuı11ııııuııııımııuınmH11Jq111111umıuıu;ııııuıııuıııı~ günü saat 10 d1:1 ihale edılmek üze 
lamak arzu edenlerin doğum evi ! bu gece n~etçi 1 re uçık eksiltmeye konmuştur. 

A. Bakşı baştabipliğine müracaat etmeleri ..1 Şartoauıeyi görmek istiyenlerin 
,_.·-----------, ve isteklilerin ihale günü, usulüne ;. Eczane F •her gün hastane idare memurlu· 

ancak Yeni eczane· 
den alabilirsiniz. 

1 

göre peylerini evvelden maliyeye i H.. . . 1

1 
: ğuna ve ihale gün ve saatında da 

yatırarak. ihaleye iştirAk edebile- 1 ukQmet cıvar~n~a Seyhan vilAyeti daimi encümenine 
cekleri ililn olunur.) 5615 istikamet eczanesıdır gelmeleri ilAn olunur.5628 

._ __________ -: 9-10 11-12 13 14- 16-17 18 19-20 -llllllllllllllllll--· • 11111111111- 12-17 21-26 

Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

Yerli ve Avrupanın bütün mus
tahzarat ve parfümeri aşyaııoı 

noksansız olarak Yeni Eczanede 
bulursunuz'.5630 5-5 . 

• 



~yfa 4 ( Ttırk Sôıtı ) 

Gayri menkul mallar1n 
açık art.rma ilanı 

Dosya No.930-2019 
Ceyhan icra memurluğun -

dan : 

Saban meraklılarına 
CeyhAn icra Memurluğundan 
935-25fl 160 
Alacaklı : Adaoa'da Macar 

Şirketi 
Borçlu : Ceyhenın Mercimek 

köyünden ince Ali 

1 
Mide ve hastalığıfl.J bağırsak 

korkunuz. 

"' Alacaklı :Adanada Macar Ziraat 
makineleri şirketi • 

Borçlu : Ceyhanın çakaldere kö
yünden Bahşiş oğlu Mvstafn. 

,, 
M e le k ,, Açık artırma ile paraya çev· 

1 
rilecek gayri menkullerin ne ol

Bütün kim.yevi ve fiziki evsafil~ ~er.nb~r hayati havasın~:~· 
lcemmel olmasıle dünya sularının bırıncılerı arasında bulun .,. 

k d•I 

Ya delen suyu daima en temiz tnrzdıı .en saf olar• tıt' ~1arkalı sabunlar ; flaçların Jökülmeaine , kepek yapmasına mani 
olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamaşırlarınızın çürümemesini 

arzu edersoniz mutlaka'' Melek,, sabunu kullanınız. 

Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arzu ederseniz 

duğu: Tarla 
1 - Mercimek köyünün bu· 

cak karye civarında 78 numara 
ve 2-339 tarihli tapu kayıtla 104 
clöafim tarla 

ya mütehaasısımızın nnzaretı altında 88 

makta.dır. Kt\ Y 

K d 1 suyu eşi bulunmıyan bir sudur · k\1Jf· aya e en suyunun salabet derecesi bir bUÇ~ e dıJ' 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduğu : 
t- Çakaldere 171 numara ve 

8-326 terıhlı tapuda kayıtlı 200 
dönüm tA rlanın nısıf hissesi. 

Hududu: Şarkan l\laraşlı Duran 
tarlası garben Osman ağa tarlası 

şimalen sis tarikı cenuben atik sis 
tsrikı. 

Hududu : Şarkan deve g .. çi-"MeJek m~r~asına dikk ttt ediniz Ve bu sabunu talPpte ısrnr : di tariki garben Mehmed kerime-
'' edınıt . 

K _f 1 suyunda bulunan bazı mevadı kimyevıy öl' ayaae en mide, bağırsak ve böbrek hastalıklarına 
cek kadar eyi tesirler yapar . .. ek 'ff 

'l'aktir olunan klymet : B(!her 
dönümü 6 liradır. 

2- Çakaldrrenin kulak boşgey 
mevkiinde 34 nomara ve 12/329 
tarih ile kayıtlı 151 dönüm tarla
nın temamı. 

Hududu: Şarkan büyük burha

''Melek Markalı sabunlarım zı perakende suretilo bütün bak-
'' kallnrdı bulabilirsiniz 5t>OO 13-30 

.................................... ı ........ ~--· 
Toptııa satış Melek 

En temiz safi Urfa sade yal;,,, arzu ederseniz. 

Abdulkadlr ~telek evlatları ticnrethancsinden 

anıyınız . 

Abi<lin puşa cadde
sin ıle Zirant bankası 
bitiş iğinde Abdulka
dir Melek ve evldt· 
ları ticarethanesinde 
dir , 

n~e tarikı garben Zekeriya bini ~~~~~~~~~~~~~~-·~~·~~~~~~~~~~~ 
Hacı İbrahim şimttlen Yahya ve 
Yaşar ağa cenuben Hacı Arif Meh- topuda kayıtlı 55 dönüm tarlanın artırmada, sürülen pey muhammen 
met tarlası. nısfı. kıymeLin °/o 75 ni bulmazsa satışıa 

Takdir olunan kıymet: 6 lira be- Takdir olunan kıymet: beher dö- 2280 sayılı kanun mucibince geri 
her dönümü tarlanın . nümü 8 lira. bırakılıp borcun 5 seoo müddetle 

3 - Çaknldere karye civarı 35 Hududu: Şarkan dere garben tec ıl edileceği ve ücreti <lellaliye 
numera ve 12-329 tarihli tapu Zeynep;tarlası şimaleo ark ve Cab. ile tapu mıısarifinin müşteriye ait· 
kayı\.lı 25 dönüm torla. bar yetimleri cenuben tarik tir . 

Takdir olunan olunan kıymet : 1 I - Çakaldere kör kuyu mev- 6 _ Gayri menkul kendisine 
tarlanın beher dönümü 8 lira. kiinde 8 numara 2-321 tnrihli ihale olunan kimse derhal veya 

llududu: Şarkım torikıdm gar. tapuda kayıtlı 25 dönüm tarlanın verilen mühlet içinde parayı ver 
ben !\laraşh Hacı Ali şimolen Nebi tememı. mezse ihale kararı fesholunarak 
yetimi ceouben Maraşlı yetimi, Hududu: Şarkan llyas guhen kendisinden evvel en yüksek tek· 

4- Çakalderenin karye civarı Emir oğlu Mustafa şimalen tariki lifte bulunan kimse arzetmiş ot.lu-
mevkiinde 36 numara 12-329 ta- dm ile İlyas cenuben Mustafa Emir ğu bedelle almağa razı olursa ona, 
rihli taku kayıtlı 20 dönüm tarla. tarlnları . razı olmaz veya bulunmazsa. hemen 

Hududu: Şarkan Hacı İbrahim Takdir olunan kıymet : Beher on beş gün müddetle artırmaya 
ağa tarlası garben uzun Ali keri- dönümü 7 lira . çıkarılıp en çok artırana ihale edi-
meei Sakine şimıılen Yaşar tarlası 12- Çakal dere köyü içinde 9 lir. iki ihale arasındaki fark ve ge-
cenuben Bağdat tereni yola. numara 2-321 tarih ile tapu ka- çen günler için o/o 5 ten hesap ofu. 

Takdir etlilen kıymet : b11 her yıtlı 800 arşın arsıı üzerine iki bap 1 nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
döniımü 7 lira. tahtani bina. hükme hacet kabıaksızın memu-

5- Çakııldere bucak mevkiinde Hududu: Şarlcan sahibi senet ha- riytıtimizce alıcıdan tahsil olunur. 
1 numara ve 11/333 tarihli tapu nesi garben Osman bini taoadar Madde ( 133 ) 
ile kayıtlı 50 dönüm tarlanın 3 hevkeresi şimalen Hacı İbrahim işbu gayri menkullerin yukarıda 
hissede iki hisaesine kadimen ve ağa hanesi cenuben tarikiAm. gösterilen 20/8/935 tarihinde Cey-
bir hisıesine teferruan Mustafa Takdir olunan kıymet: Mıı bina han icra memurluğu odasında iş -
bini Bahşiş ve Hacı Ahmet bini 800 lira. bu ilAn ve gösterılen artırma 
Emin Ali . Artırmanın yıpılac~ğı yer,gün,saat: şartnamesi daiıesinde satılacağı 

Hududu: Şarkan öz bey tarlası 20/8/935 salı günü saat 10-12 ye ilAn olunur . 5647 
garben Dervişli dereden şarktaki kadar , 
öz bey tarlasına kadar beş yüz hat- 1 - işbu gayri menkulün artır-
ve mosafe edigü . şimalen bağdat ma şartnamesi 19/7 /935 tarihinden 
demiryolu cenuben Hadice hatun itibaren 930/2019 numnra ile Cey-
ikon elyem semerci Murat tarlası han icra dairesinin muayyen numa-

Takdir olunan kıymet : 1 O lira rasında herkesin görebilmesi 
beher dönümü. için açıktır. 114nda yazılı olanlardan 

6- Çekaldere altı kara mevki- fazla malumat almak istiyenler ,işhu 
inde 72 numara ve 2-329 tarihli şartnameye ve 30/2019 dosya nu-
tapu ile kayıtlı 5 dönüm 1304 ar- marasile memuriyetimize müracaat 
şın tarlanın nısfı. etmelidir . 

Hududu : Şarka n yol ve <lere 2 _ Artırmaya iştirA k için yu -
garben Zeynep tarlası şimnlen Bağ karıda yazılı kıymetin % 7,5 nis· 
dat demiryolu cenuben tarik. betinde pey ak~~asile veya milli 

Tekdir olunan kıymet: 10 lira bir Bankanın teminat mektubu 
beher dönümü . tevdi edilecektir . (124) 

7- Ç·ıkaldere altı kcıra mev- 3 - lpotok sahihi alacaklılarla 
kıiode 74 numara ve 2 - 329 ta· diğer elAkadnrların ve irtifak hak-
rihH tapu kayıtlı 5 dönüm 1130 kı sahif \erinin gayri menkul üze. 
arşın tarlanın ı.ısfı. rindeki haklarını lıususile faiz ve 

l:ludu,lv: Şsrkon sahibi ferağ masrflfn dair olan iddialarını işbu 

ve dere garben ve cenuben tarik ildo tarihinden itibaren yirmi giin 
şimalen bağdat demiryolu. içinde evrakı müsbitelerile birlikte 

Takdir olunan kıymet: Tarhının memuriyetimizo bildirmeleri icap 
beher dönümü 10 lira. eder. Aksi halde hakları topu si-

8- Çaknldere altı kara mevki . cilile sabit olmadıkça satış bcdcli-
inde 74 numara ve 2 - 329 tarih nin paylaşınflsındıın hariç kalırlar. 
ile tapuda kayıtlı 2i dönüm turla- 4 - Gösterilen günJe artırmaya 
nın nısfı. iştirAk edenler artırma şarlname-

Hududu: Şarkan dere garben sini okumuş vo lüzumlu malumatı 
llaııın ağa şimalcn Bağdat demir almış ve bunları tamamen kabul 
yolu ceouben tarikidm. etmiş a<l v~ itibar olunurlar. 

Takdir olunan kıymet: beher <lı) 5 - Tayin edilen zamanda gay-
nümü 10 lira. ri menkul üç defa hağrıldıktan son· 

9- Çakaldere altıkara mnv- ra en çok artırana ihelo edilir.An-
kiinde 75 numara ve 2-329 ta cak artırma be<loli muhammen kıy-
rihli tnpu kayıtlı 40 dönüm 76 ar- metin yüzıJe yetmiş beşini bulmaz 
şm tarlanın nısfı . veya satış istiyenin alncağına riiç-

Hududu: Şarkın Eşref efendi vo hani olan diğer (dacaklılar bulu-
Uacı garben köprülü dere şimalen nup ta bedel bunların o gayri men· 
rl oğdat demiryolu cenuben tsrikiA.m kul ile temin edilmiş alacoklarının • 

Takdir olunan kıymet: beher dö- mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 
nümü l O lira çok artıranın taahhüdü baki kalmak 

10-Çakaldere altı kara mev- lüzere artırma 15 gün daha temdit 
kiiode 76 numara ve 2-329 tarih ve 15 ci günü ayni saatta yapılacak 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden • 

Doğum evi için Lir erkek halle· 
mo vo iki hosta bakıcı kadın alına

caktır. isteklilerin baştabipliğe gel-
meleri ildn olunur. 5641 

17-18-19-20- 21 - 23-24- 25 

Adana 1 sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Numara : 27 
Adıınada fubrikalor kôtip za,fe 

Nuh Naci ile Ad anada o vrat me
znrı karyesind ıı mukim Meto zade 
Osmn11 vo kardeşleri Fazlı ve Raif 
Necdi ve Humeyra ve llaılicenin 

müş:ıan mutasarrıf bulundukları 
habıtarsustıı kfün yemini ilacı ~J.ıh-
mut yesnrı Ermeni kilisesi vakfı 

olnn borı:ın nrkası masoracı Kara · 
bit ve ~tcıhnıut oğlu i•i.ıza ve Habip 
vo cephesi t ıı rikıı'lrn ile malHlut ha
len Osman lı honkn sı binasilo 'll 
tındoki yedi bap diikkdnın şüyuun 
izulosi suretilo ve açık artırırııı yo
lıle satılmasına dair sadır olan ka· 
rar üzerine b11 gayri menkul 15-
7-935 tarihinde birınci artırmaya 
çıkarılmış ise de mezkur gümle 
hiç bir talip zuhur etmediğinden 

satışın 18 - 7-9j5 tarihinden iti . 
Lnren on beş giiniin sonu olan 2-
8 - 935 tarihinde ikinci artırmaya 
çıkarılmosı takarrür etmekle üc
reti dııll:ıli~ alıcıya ait olmak üze· 
re talip olanların satış gün ve sa
ati 2-8 935 sant 13-15 de yüzde 
yedi buçuk poy akçasını hamilen 
belediye mezat salonunda hazır 

bulunmaları lüzumu ilAn olunur. 
5644 

si Meryem hhsesine ieabet eden 
tarla şimalen Hacı ·Hamza tariki 
çeouben Ahdulhamit iken elyevm 
Çöpçü oğlu Mehmed Ali tarlası 
takdir olunan kıymeti : Beher dö· 
nümü '1 liradır . 

2 - Mercimek köyünün Ge
pir mevkiinde 7 numara ve 6·339 
tarih ile ,tapuda kayıtlı 80 dö
nüm tarla. 

K d l suyunu içenler hazımsızl ı ğ'n bobr N 8 aya e en sancılarına uğramazlar. Kt\ YADELB 1,,.'ı' &. 

K d 1 kezozları , yalnız şeke~le dJa'VI ~ 1· 
yapılan aya e en içerisinde hiç bir muzır ~ 
lıınmıyan bir kazozdur. ~,,.;' ~ ~ 

Gerek su ve gerekse kazozların ılaima kimya mütehassı 
temadi dikkatleri altındn satışta bulunuyor. fi 

ıarııı Kayadelen suyu ve kazozunun Auanada satılan su 

zozların er. temiz ve en eyisi olduğunu emniyetle ve iftiharl• 

4-5 5634 

----------~---~---------------

Hududu : Şarkau dere garben 
Adanalı Memili ağaya bedeli mis 
li mukayyet tarla ıimalen .Musa 
ve sahibi senet tarlalara cenubeo 
kt!za sahibi senet ile mahdut • 

Takdir~olunan kıymeti= Be· Çllt . baD kapllC ... her dönüm 4 lira . 'IJ" 
3 - Mercimek köyünün Ge

pır mevkiiode 8 numara ve 6-339 

nllnı tarla . . 
tarih ile tapuda kayıtlı 80 dö açıldı. 

Hududu : Şark an '! usuf tar- ;' 4-
ları iken elyevm emmı Mustafa . . . . .. ı.. k 111tarı fPit" la 

b M .1• ~ 1 deli mis 1 Eğer Romatızma, sıyo.tık, karacığer ve bobre11. U °" 
gar en emı ı agaya >e • ç•fte 
li ile mukayyet tarlı timalen ta ları sğrılarıno muztaripseniz vakıt geçirmeden J 
rik ccnuben eıbibi senet · h kaplıcasına koşunuz. it 

Takdir olunan kıymet : Be er Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şifa "er • 
dönümü 4 liradır . 

4 _ Mercimek köynnna bu- ç·ft h k 1 na 
cak mevkiinde 2 numara ve 1 ı. 1 e an ap ıcası .. 1erJif • 
339 tarih ile tapuda kayıtlı 104 Sadiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek döolllu~,.ııııf 
döollm tarla · ne kadıır fennen kabili izah değilse de senelerce gebe 

0~18" 
Hududu : Şarkan Mebmed oğ- kadınların 15- 20 günlük banyodan sonra hamile ~ıaJdı 

la Abdullah bieaeaiae iaabet eden .. t" 
tarla garben hali iken Çopan Oı· muş ur · 
manıa tapulu tarlaeı ıimalea Ha· 
ca Hamza tariki cenuben Abdul 
bımit iken elyevm ... Y abya oğlu 
Mebmed Ali tarlası ile oiahdut. 

Takdir olan:luymet : Tarlanın 
heher)dönümü 7 lira 

Arttırmının yapılacağa yer, 
gün saat : 20 8-935 Salı günü ısa
at 10 dın 12 yP:. kıdar 

Çifte han ktiplıcasınıtı J•b' 

Radyo aktifitesi dünyada mevcut bütün kaıJıcalardııP 
sektir • 

Çiftehan kaplıcasında .,,1.61 

J katıt• 
Misafirlerimizin her dürlü ihtiyaçları düşünülerek 0 tae•b'· 

kk . . zinosU. "' miz yemek yapılmaktadır. Furunu, ba alıyesı, ga ,., 
1 - İşbu gayri menkulün art. 

tırma şartnamesi 19 7-935 :ıari 
hiaden itibaren 33· 258 260 nu· 
mara ile icıa dairesinin muayyen 

beri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 
6

611 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenziliıtlıdıF· ~ 
numarısmda herkesin girebilme· .._ ______ ,_, ____________ __ \ 
si için açıktır . tıanda yazılı olan
lardan fazla malumat almak isti· 
yenler , işbu şartnameye 33 258 
260 dosya numarasile memuriye· 
timize müracaat etmelidir . 

2 - Arttırmaya iştirak için 
yukarıda kıymetin yüzde 7,5 nis 
betinde pey veva milli bir baka
nın teminat mektubu tt-v<li edi· 
ı~ct'ktir .l( 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklı · 
lar la diğer a)ikadarların ve irti· 
fak hakka sahiplerinin gııyn meı:
kul üzeriod,ki haklarını hususile 
fsız ve masrafa dair olan i<ldiala· 
rıo işbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müsbite· 
!erile birlikte memuriyetimize bil 
dirmeleri icap eder . Aksi halde 
baklan tapu ıiçilıle sabit olma· 
dıkça satış bedelioin paylaşmasın 
d11n hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde arttır· 
maya iştirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuı ve lüzümlu 
maliimat almış ve buolsn tama 
men kabul etmiş ıd ve itibar olu
nurlar . 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri meokul öç defa bağırdık· 

tan sonr• qn çok arhrana ihale 
~dilir . Ancak arttırma bedeli mu· 
h1mmen:luymetin yüzde yetmiş 
beşini bulmaz veya satış istiye · 
oin alacağına rucbaoı olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
ların o gayri menkul ile lemin 
cdilmiı •lacaklaranan meçmuuQ· ~ 

dan fazlaya çıkmazsa en çok a.rt. 
tıranıo taabbildü baki kalmak 
üze arthrma oo beı gün daha 
temılit ve on beşinci günü ay· 
oı saalla yıpılacık arttırmada 
ıürülen pey muhammen kıymetin 
yüzde 75 ni bulmazsa satışın 2280 
sayılı kanun mucibince geri bıra · 
kılıp borcun 5 sene müddetle te-
cH edileceği ve ücreti dellaliye 
ile tapu mııarah müşteriye aittir . 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühtel içinde parayı ver- • 
mezse ihala kararı f~ıbolunarak 
keodiıioden evvel en yüksek tek· 
lifte bulunan kimse arzetmiş ol-

duğu bedelle almağa razı olursa 
ona , razı olmaz: veya bulunmazsa 
hemen oo beş glin müddetle ar 
tırmaya çıkarılıp en çok. artırana 
ihale edilir . İki ihale arasındaki 
fark ve gtçen günler için yüzde 
5 ten hesap olunacak faiz ve di-
ğer zararlar ayrıcıl hükme hacet 
kalmamakıızıa memuri yelimizce 

alıcıdan tahsil olunur. Madde(133) 

Gyarı menkullerin yukarıda 
gösterilen 20/8/935 tarihinde Ccy · 

ban ıcra memurluau odasında 

iıbu ilin ve göıterilen artırma 

şartnamesi dairesinde satalacağı 

ilaq olunur • 
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