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ADANA : GUNLÜK GAZETE 

Çaldaris diyor ki : 
Yeni kab· · ·11 r .. · d 

Ekmek fiatları 
DUn Urayca yirmi 

para indirildi telek ın~yı mı e ın guvenıne ayana-
~ Uracagım. Yoksa kaldırim kabadayı
rının güvenine:dayanarak değil ... 

Uray ·tarafından atanan bir 
komisyonun fırınlarda ekmek 
randmaolarını ve ı.tıf fiatlarını 
tesbitle uğrllthklarını yazmıştık· 

~lle~al K~ndilis~n· yeni Çaldaris 
0bınesine gireceği belli olmadı 

l ~ ...... 19 

Şarba7lıktan verilen bir buy. 
ruk üzerine dünden itibaren !ti 
rinci tilrlü ekmtğiiı kilosu '7,S 
ve ikinci tüı:Iü halk f kmtğinin 
kilosu 7 kuruştan satlırılmağa 
batlanmııtır . "'lıbtldt. (A.A)- Hıvııa· 

lt riyor t 

~•lbiıo ilinıoı isteyen na 
°"lo\~t bilbıss.. kondiliı ile 
\ ~ .... 11 hııbakan• baş vura· 
~'tl thık r~jimine bağlı ol·· 

~ Is ~~ddi.• eden bakanların L.' b. •111 kalliı ile sağlık 
".... lcını kirkoıun kabine 
~ ~~lllaJann1 istemeleri il
\ ~i ile buhranı Çıkmıthr . 

lılt ~ tebeb olarak kabine
~· lnıütecaniı ] bir hale 
..... ~ llzua ıeldiii ileri sil· 
lııı.~ ı" ~ldariı mtcliı kar

p ebııun samimi olması 
ft llralarıııda htıkôme · 

1 Jı lcılıcağını bildirmiı 
"-e •fırlatarak bu lıteği 

~'. llÜftir . 
'~9 (A.A) - Gazeteei-

11,ı lla cevab veren Çıl-
a. ~ba • dea.iı tir : 

~.-. ~f' kendi telakkilerlme 
~ ~ leUa fih•enine daya -
>......~acıtanı. Vokaa kaldı · 
~~ d ·~larının rüveniae da
' efıl ·· Ç&nkü umumi 
.__,~ben meaulüm. 

t.lefu.19 (A.A) - Atina a 
~ la bildiriyor : 
._, .. ~eldariı hu akıam 
,,, .. ıo mDıterek istifa

~tkaaına verecektir. 
~•Ilı Zaimisin yeni 

-. ••le İfia tekrar Çal· 
"*''ede ... b' M • I CfltAe I~ fUp-

·- ." arada yeni hUkO· 
~~ için Kondiliı nez 
I._; t biiıler yapılmııhr • 

iL~ d •ıebbüsleria ıonocu 
... ~ 'ilidir. 

tao1 p 
• ezmazoğlu ve 

· ~Çaldaris~I 
.Raliaia:yeni kabineye girecekleri: 
muhakkak görlllmektedir. Fakıt 
aııl mesele Koadilisin girip gir· 

tmiyecctini bilmektedir. Siyasal 
uygunsuzluklar hakkında biç bir 
eadite yoktur. BO~iln Olkede bay-
11llık vardır. Karı ve deniı kUv· 
vetleri bllkümete bayn l ıadık l 
olup kargaıalık çıkarmak busu
ıunda hiç bir eğlim ( temayül } 
köstermemektedirler . 

Atine : 19 (A.A) - Atioı a
janıı bildiriyor : 

Gazetelerin elde etmiı olduk
ları ·bilgeye göre rf'Jim meeelesi 
nin bir an ince kürtarılmısı için 
plebiıit ığuıtoı ve eylul aylın 
içinde yapılıcalcter. 

Atinı : 19 (A.A) =-- Kondilis 
ile Teot lkisin çekilmeleri dolayt
siyle kabine istifaaını vermiştir . 
Cumur reisi yeni kabineyi kuraca
ta Çaldarisi memur edt cektir. 

üıayca konulan bu liat uıf· 
hı şimdilik muvakkatUr . Yarın 
toplanacak tilaa entümen de bu 
fiatlarm daha ışııgı JodirJltteti 
umulmaktadır . 

Dün kendilc-rJoe teblığat ya. 
pılt\D on sekiz fırıncı urayıo bu 
buyruğunu dinlemeyip yine eski· 
si gibi ekmeğin kilosunu 7,5 ve 
n kuıuıtaa satmak ist.-iol~lerae 
de uyanık buluo'an zabıta işyaı la 
rı bunlar hakkında zabıt tutmuş· 
Jar ve sonunda boalar ekmeği 
Lrayıa buyruğu üzerine 7 ve 
7,5 kuruştan satmığ• batlımıı
lardır . 

Uray ; fırıncılaren bu gün ek
mek çıkarıp 11tmamak ihtimaline 
bJnaen §ehrin ekmekıiz kalma· 
matı için li~ıttıgelen tedbirleri 
ılm•§br . Buaa göre fmn<!ılar bu 

· gün ekmek satıp çıkarmıyacak 

olurlarsa uray tedarik ettiği fırın 
larda ekmek çıkararak halka ıat
tıra~ıktır . Bunun için halkımı 
zıa teliı göstermemelerini tavsiye 
ederiı. 

Mısırlarmız 
Yunanistanda değerli 

fiatlarla satllacak 

Y unaDiıtaaın lküemizde yetiı· 
tirilea mı11rlınmız için ea emni· 
yetli bir çıkıt yeri olduğu Türko
fiı direktörliijünden bildiril -
mittir . 

Yunanietında timdiki durum
da mısırm yüz kilosu Pirede tes
lim edilmek ıartile 430 - 480 
Fıansız frangına satılmaktadır . 

Irak hükOmefi kanunu 
asiyi tadil efmiyecek 
~ ... rıı •• : 

Y ılnlz gönderilecek olan hu 
mısırların en ziyade büyük dane· 
li , ıart renkli ve yüzde 19 rutu 
betli olması diğerlerini üstün tu
tulmaktadır . 

Yunıniıtan liıımgelt-n mısı 

rı timdiye kadar Romanyadan al · 
makta idi . 

Bunun için Tarım.Direktörlü
ğü mııır ekiminin çoğaltılması 
için ilcabayliklara ltilgeler göD· 
dermittir · L · :Jfik askeri ııhsiyet 

.._, L .. ~ •lıy N · L"b ~ .. ' ecıp u nan hl._:• kalmak üzere 
"id lr' Ay sonunda 1-

~leti te~~~ııodıki muhtelif 
~"-k ılr edecek googre-

lflt ~ltt • ~ere . ıebrimizdea 
~~ h·Qınaıleyh kendi· 
~ ttt b lr muharririmize 
~~ •011 ulunmuıtur . 
~''-k ·~:~~ llliihim ıeyler 

~''~ l•ldir • Hudutda. 
aaı,'tl allar ve iki tarafın 

't~'. 'i''•inde asayif mü
ı'tl'l't 0nır,.de bızı bu· 

~'le ı.-11:'~81Ddaki alelade 
'-tı '-'llett dılecelctir . 
t.L)~ llıecburi aakerli· 
•-~li gel111ekteclir • Bir 

aı t•11ç1 . . d "ta.. erımız or uya 
~P ed· 
l de 1Y~rlar . İıtiliba-
•ır, llludafıa vezirli-

~)"' de 'ek orduya girmek' 
~ laiıaı·lllilmk&o olma· N 1•lu11er itlerine 

~'de erdir · Vezirler 
~l."'1.rı ile ıivil hü

tıouı •ıker likten 

.;,üste••• olduklarına dair bir ka- ] 
rar ittihaz etmiştir . Irak bükô- l 
meti kanunu eıaıiyi tadil edecek· 

1
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tir haberleri dogru değildir. Yal J Yahudiler Havranda 
nız bazı müphem maddeleri izah yerleşiyorlar 
etmek ve bu it için yllksek bir Eeıal' arapdan : 
mahkeme kurulması lazım olup 
olmadığım tesbit etmek üzere ad· Mevsuk bir menbadaa öğren-

diğime ğöıe Cilliode Vakfulcüza· 
liy e v,zirliği; Cafer Çelebi Ebüs- mi ile Sımılcolim tuallarını iıle-
semen , eaki vezirlerden Hikmet ten Salamon- Raynak yabudi tir· 
Süleyman ' Cemil Elmedfai ' keti Sllhiplerinden bir heyet Sab · 
Mabmud Esaadır , Neci Paşa Es· mılcolim köyüne gelerek temelli 
eüveydi , Mevlüd Paşa Muhlis ve ikamet içia suları ve bina knr-
Tevfik Esıllveydidcn mürekkep maya müsait yerleri keıfetmittir. 
bir heyet tetkil etmiştir . Bu be- Bu tuhaf hadise , sahiplerinden 
yet işe başlamııtır . » gasbettiği araziyi iıleten Salamoo 

- Rayaak tirketi bebanesile ya- • 
budilerin Havrana yayılm•lanaın ~---------·· ... ------~-

Parisde 
Önemli bir toplanfl 

Paris ! 19 (A.A) - Tecim 
Bakanı dün Türkiye BDyük Elçi-

si ile Türkiye ekonomi bakanlığı 
milsteşan Kurtoğlunu kıbul et 

miıtir . Görüımeler Türk · Fren· 
ıız ltcim koauımıları etrafınd1& 
olmuıtar. 

bir baılaagıcı mıdır ? Hükumet 
ve Havranlılar tehlikeye uyanık 
bulunmaktadırlar . 

217 ecnebi hudutta 
yakalanıyor 

El'ahrardan : 
Haziran ayı içinde puapoıt

suz memlekete giren yahut Filis· 
tine kaçmak iatiyen 217 ecoebi ya 

kalanmıı ve haklaranda llzım gelen 
muamele yapılmııtır . 

ON lKlNCl YIL - SAYI 3280 

Gez dünyayı, gör Konyayı ?I 
Küçük dağları ben yarattim diyen 

Sultan Alaeddin'in tepesi . • 

Umudlannı tükrüklerinin yapışkanlığına 
bağlıyanlar sarı duvarın önüne birikmşti. 

Aldr.ddln lt·pesiııden Kanyaya bir bakış 

l\onya: 19 J Özel Soytarımız- da yok. ÇünkU; kocaman, amma 
dan J - Sohan A.lieddin~ dlizlQ- kocaman bir leğenea henziye Kon-
ğün verdiği yekneaaklıktan bıkıı; yı ov11ının orta yetiae berakıl 
can tıkıntısiyle etrafına bakmıı: mış bit Jrahve fioc•n•nı aodırao 
Ağıçıız, kıraç tepelerin çevrele- bu tepeye, Alaiddin tepeıi! de-
diği Kooyada şöyle hiç olmazsa mişler ve bu onun adı olma, ıit 
birkaç mahalleyi birden aörebi mjt! 
lecek bir t8meek, yOkıelrçe bir yer Neyi merak edıyorum bilir 
özlemie, yokf Dütilnmü§, taııo- misiniz? Kendi kendime soruyo 
mıt, çareler aratı1ı§ .. Derken, ta- rum: Acaba tepe yıpıhp bittik-
rih im'.ladınR yetiımiş: Mısırın ten ıonra, Alieddio tiyle ea yfik· 
Firavınlarmı, Firavıal1rın ehram· sek yeıine çıkh ve, bir, etrah çe-
Iarını hatırlamıı .. Hatulamıı am· viren dığlara, bir de ayıklarıoıo 
aıa; ne Konya Mısır, ne kendi altındaki tepeye bakıp, pturla: 
l'iravınl Ne taı var, ne ele esir!.. - KüçDlc dığları ben yarat 
Ne yıpııa? .. "Karınca, kararın- tım! Dedi mi, demedi mi?. 
cı!,, t:lemiı, iıi tathya bağlamak Ben olıim derdim!. 
dileğile, bir emir vermiı: • • • 

- Konyadaki her ev, ıebrin . İnsanlar, büy&k iradelerin ze 
ortasma, aufuı batını ıu kadar bunu olmak için yaratılmıı gibi· 
çuval toprak dökecek! dider. "Büyilk irade" tabirinden 

iyi amma, dökme ıu ile de- felsefi bir minı kaıdettiğim zan-
ğirmen döner mi?. oolunmaKın; b'ayır. lasın ruban 

Ş1:1 atalarımız ne diplomat a· dı, keadindıa daha kudretli bir 
damlarm•t; Her mesele hakkındı, rubun hükmü altında kılmak te· 
hükümlerini, Acem kılıcı gibi iki mayülü okadar kuvvetlidir ki, bu 
taraflı vermişler! n•, hatta insan ruhunun mahiye 

Alieddin; "dökme su ile de- tinde gömülü bir zaruret de denile 
ğirmen döner mi?,, Diyenlere bilir. Fakat bazı ruhlar - ki 
derhal haıka bir ata sözü ile ce- bunlar tabiatın ender muvaffaki 
vıp vermiı: "-Damlaya damlaya yetleıidir - hüküm altına girmek 
göl olur!,, için dtğil, hükmü altına almak 

Amma b•ırada; ıu yerine top için doğmuşlardır. Kendilerini, 
rak damladığı için, göl yerine de - geniş bir çıyırltğın ıuraşında, 
tepe olmuş .. Ne ehemmiyeti var! burasında yüksdmit fidanlar gi-

Hem de buyükçe bir tept! bi - bu alelade ruhlar ortaaanda 
Allahın yarattığı tepelerin adı derhal hissettirirler. Beıer, tabi· 
olur da, kullarının yaptığı tepe· alta bu ender muvaffakiyetlerine 
lerie adı olmaz mı? okadar hayrın kalır, okıdar bai· 

Bilmem, timdi bunu uzun u- laaır ve esir olur ki, onlardan e 
zadıya m&aakaşa etmenin )Uzumu - Gerisi üçüncü ıagaf da-· 

Başbakanımız 

Erzurumda 
··-

Erzurum : 19 (A.A) - Bııha
kaa ismet İnönü 18 Temmuzda 
Sarekımıştan hareket ederek ve 
yoldaki ilcelere ağrıyarak alrtHI 
Erzurum• gElmiıtir . 

Celal Bayar · 
Leningradda karşllandı --

Leniograd : 19 (A.A) - Ce 
lil Bayarla Zekai Apaydın, dla 
buraya gelmi~leulir . 

Sovyetler biftiğiaia TürkİJ .. 
deki Tecim mümessili Vorolief 
ile Tur kstı oy şefi Zolotorefde 
misafirlerle birliktP. gelmi§lerdir. 
İstasyonda Leningrıd Sovyeti 

Baıkan vekili fstooof . Dıı itleri 
bakanlığı müme11ili Tıoyınovski, 
dı§ i§leri bakanlığı müme11ili Vin· 
stayn tarafından karşılanmıı, mi
safirler Leningraddı bir kaç rGn 
kalacaklardır . 

Ankarah bisikletliler 

· Denizli : 19 (A.A) - Anka· 
biıikletçileri bugün Nazillide• 
buraya gelmiılerdir • 

Mi•afirler Ş.rbay ve Halkevi 
baflranı n~ bi!ikletçilerimiz tara• 
fından SaT•J köyden kaqı)anm11· 
lardır . Y arıo aabıda lapartaya gi. 
deceklerdir • 

Suriye 
GUmrUk rUsumunun 

indirilmesi 
Sautülahrardan: 

Komiser, Parise hareket et
mezden evvel 1ılimr&"leria ludi
rilmeaiae ait kararaam~yi imza et· 
mittir. Allkadar daireler yeal 
gOmrük tarifesiode ticaret eıp
ların ı ve rüınmaau tesbit el••k· 
le meıgol bulunuyorlar. Güm-

rük rüsumu komıa memleketler
deki dereceye indirilecektir. Ko
miıerin te§Yİİ ean111adı kom
serlik daireti memurlarından lal-
rinin bize söylediii ve doğrulu
ğunda şüphe etmediğimiz ha ba· 
ber hakkında diln tatil ı&aü ol
dutundaa dahı fazla tıhillt edl· 
nemeedik. Son gBnlırde Ko
miseı io tüccar cemiyeti reiıi ve 
diğer aalihiyetdar ıahaiyetlerle 
görüımesiaio bir neticesi zaaaet· 
tiğimiz bu haber memleketin ik
tisadi hayahnda iyi teairler yapa· 
eaktır. 
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Halkın hava korunma ş e h i r . D u y u k 1 a r 1 B~~~:~;.~~~;:;:·; ~~I 
işinde vazifeleri k aıoğ••• .,.ıoo 11 

1 ' , d I k k lrnrlarn taDıtm• ktla ,.,-·:1 b 
Yiyecek fiyat an gôn eri ece pamu ğildhr. Hemen ıur•_c•josıtare1 1 \t< 

~-------... ··-------- Çifçilerimiz 
Süt>l hizmet ve yılda bir haf-, 

tahk iş mükellefiyetlerinden so_n 
n, 'imdi de baYa müdafaası hız· 
meli ihdas olunmuştur . Bu Uç 
katlı hizmet ıle ber Alman, ye· 
ai devletin vatandaşı olmak iti· 
barile , "şahsi menfaat, umumun 
menfaatıodan sonra gelir .,, sözü
r:e ııe dereceye ~kadar bağlandı
ğıoı iıbat etmek imkanını bula
caktır . 

Bunu bilhassa hava müdafa
a,, hizmetinde yapabilecektir . 
Çünkü bu mecburiyet yarım se 
oe , bir sene veya tesadüfi talim 
lerle sonuçlanmamııtır. Bütün Al· 
man kadın ve erkekleri , hükmi 
tahsiyetler, umumi ve hususi bir· 
likler, müdafaa tekniği bakımın · 
dan lüzumlu Qlıo tedbirlerin tat
biki için, hava : müdafaası kanu· 
nu hükiimleri mucibince "Vazife 
ve hizmetlerinden , efal ve hare
ketlerindtn mOsamıha ve ihmal
lerinden dolayı,, muul ad oluoa
bilirlt!r . Her vatandaş, yalnız ib
tiyarhk ve hastalık hallerinde bu 
mecburiyetten af olııour . 

Şu halde bava müdafaası ka 
nunu bir çok k•ounlınn nufuz e
demediği kadar münferit ıahııla
rın bayatlarma giriyor . Bu mü
dıhalt- devletin sade hakkı de
ğil. battı en ciddiğ ödevidir. Bu· 
nua sebebini anlamak için meş 
bur Fransız hava yolu ve bava 
m&dafaası mütehassısı General 
Ni11eli dinleyelim : 

"Bug(\n uluslar, bava hücu 
farını mertçe bir cesaretle karşı
lamağı hazır c.lmalıdır . Bir ha· 
va savaşını kazanmak için bir 
ulusun büyük bava kuvvetlerine 
malik olması kafi gelmez . Hava 
8avaıının tıbrip edici tesirlerine 
karşı gelebilmek için daha ziya
de büyük bir mertlik ve keskin 
bir zeki lizııudır • Su ise çok ile · 
risioi görebilen bir tenvir ve ir· 
fit işidir . 

lıte bugünün bize emrettiği 
vazife!,, Şimdi de büyük Alman 
Süel eğtim uzmanı Cla11s~vizi din· 
liyelim : 

"Savaşın en Önemli uaslar.n· 
dan biri de moral yüksekliktir . 
BuDlar r savaşın bütün eleman· 
ıarına nüfuz eden ruhlardır . Sa
vaşın hüuyesiude mevcut olan 
mad eler, kısmen fizik ve kısmen 
moral sebep ve t~ıirlerin yardı · 
mile vüçude gelmiştir . Hemen 
hemen denil~bilir ki fizik olanla 
rı ı.bta lcabza , moral olanlan i
se, bilenmiı asıl madenden ya· 
pslan silah teşkil eder !,, 

Sivil hava müdafaasanın sc 
bep ve manosı da esasen bu si 
lahın kuvvetini muhafaza etmek· 
ten ibarettir . Mevzuu balıs mü· 
dafaa sistemi: gelen tayyareleri 
haber veren ve müdafaaya gtçil
mesini ihzar eden servisler, em
niyet ve yardım flervisleri , ol 
mak üzere dört kısma ayrılmı§-
tır • 

Hava müdafaasını deruhte r.-

çok mütehassısların esaslı incele 
meierini ihtiva ede bu eser, layık 
olduğu rağbete mazhar olacak
tır • Çünkü imalathane sahipleri 
ne olduğu kadar bava müdafaası 
İ§ile mc-şgul olan memurlara da, 
bava müdafaası kanununun bü · 
tün vatandaşlara verdiği vazife
ler için de tn tesirli ve en mu
vaffak olanlarını göstermektedir. 
Hu eıerde General l\Iilch , hava· 
müdafaasının gayuini '1U suretle 
tesbit ediyor : 

Sivil hava müdafaasında bek· 
lenilen gaye elde • edilmiıtir , E· 
f(er : 

1 - En •ni bir hücumda . hile 
halk mümkün olduğu kadar az 
ş•ıırırıa. Zira şaıırmak kadar ga· 
libiyet arzusunu bozan biç bir §ey 
yoktur · 

2 - Bir ulnsuo mukavemet 
arzusu, mütemadi hücumlara rağ
men kırılmamıt olur ve paoik zu· 
bur elmeı.se . 

3- - Ekonomik bayat- ve 
bilhassa savaı ekouami - oldu
ğu gibi mubaf..,za ecfilebıline. 

Böylelikle. cephe, savaşı geri 
taraflarda yaptığı tesirleri his et· 
miyerek kendisini bütün kuvveti· 
le ıüel ödevine vakfedebilir . Bu 
müoasebtle, ·'Bir ulusun kuvvetsiz 
olması' çok silab1anan komşusu
nun tamamını uyandırabilir,, sözü 
nü hatırlayoruz . Buradan da sivil 
hava müdafaaeıuın tekemmülü · 
aıün , General Milch tar11fındıo 
tesbit edildiği vecbile, halk ara
sında panik zuhurunda menıne 
kadar: muhtemel bütün hücum 
lar kartı kıymet bicilmeyea bir 
hatta bir sulh elemanı olduğu 
anla§ılır . 

Almanya bava müdafaası bir· 
liği , kanunun hükümlerinın tat
bikile mükellef olan makamlar• 
ve servislere icag eden tavsiye ve 
ibtarla.1da ~ bulunmak bıkımıa 
en önemli rolü oynımakta devanı 
edecektir . 

Her ne kadar hiiyük şekilde 
bir hava müdafaaa'ı için alınan 
tedbirl~rin tanzim edilmesi clev · 
letin vazife ve ·bakkı ise de , ka
nun mucibinı:e '~ efal ve huekct· 
lerindeo , müsamaha ve ihmal 
lerioden dolayı meı'ul •d edilme
lerini ,, t.ir dereceye kadar lü· 
zumsuz ..olduğunu , bütün hüsnü 
niy~timizle , söyliyecek olursak, 
bu Almanya hava müdafaası bir· 
liği lehinde çok kıymetli bir şa
kadet olur . 

29 Nısan 1933 tarihinde Al
many• hava birliği , eski bir tay
yueci olan hava nazırı Göring 
tarafından teşkil olunmuştur . 
1934 senesinin rıs•nanda yani bir 
sene sonra - on beş memleket gu· 
rupu içinde toplanan 2000 mahal
li gurubun üye adedı iki milyoa· 
dan fazla olmuıtur . 

19311 tscnesinio Ağustos ayın · 
da bu adet 3,5 milyona çıkmıı 
v~ nihayet bugün 5,8 milyonu 
bulmuştur . Şu halde her on ki
şide biri hava müdafaası fikriuin 

den havı yolları nazırı, işte bu aktif mümessil ve müdafiidir. Bir 

Aiti ayı geçirirlerse Uray, satılan malların üze-
tecil :kanunundan fay- rine etiket koyduracak 

dalanamıyacaklardır Uray t şehrimizde satılan yeni 
•• !)14.. lecek ve içilecek maddelerle m• · 

Ziraat bankauaa ipotekli ve nifatura dükkanlarında satılan 
zincirleme kefilli çifçiletin borç- malların üzerine b~ı malın flatı 
lauoı bölü ( taksit ) ile 15 yıl da I nı g6srnren birer etiket konması 
ödemtleri için kamutaydan çök .

1 
mecburiyetini koyacak ve hu s~-

önemli bir kanun Çıkarılın ve retle halkın aldıınmasıoa kesın 
Bu kanuo İJbaylıklara gönderil meydan hınkılmayacaktır . Bu · 
mitti . nun için de · halkıo bu duruma ıon 

Çifçiden 931 yılıodan önceki derece öoem vermelerini ve mal-i 
yıllarda ve üriln ( mahsul) fiyatı farın üzerinde yazılı fıatlardao far. 
nm yUksek olduğu zamanlarda ta la para i~teycn esnaf ve tecimer· 
ramsal ihtiyaçları için Zirant Ban leri hemen uray ~abita ityarlarına 
kasından aldığı borçlar , o trırih· bildirmeleri lazımdır· 
(erde başlayan acun( düny• ) eko- Bugün şehıimh~de satılan kuru 
nomik buhranı sonuncundarJ ürün ve yaş yiyeceklerin fiatları ıudur: 
fiyatları düşmü~ olduğundan do Kilo itibariyle bamya ve do-
layı ödenmiyecek bir bale gel. m ates 4 ' taze fasulye 10, ate bek 
mişti . 10 , kabak 5 , üzüm 5 , patlıcan 

İşte bunu ve çifçinin bugünkü tanesi 1,30 , sekiz tane hıyar 5 , 
durumunu gözönüoe alao lıüku· kırk tarıe y~şil büber 5 , sekiz ta-
melimiz , bank~nın 931 yılı SO· ne dolmalık büher ~ , on deste 
oundaki ipotikli ve ziı.cirleme nane ve moydatlOZ 3 , bir tane ek-
kefilli olarak çifçilerden elaceiı· şi limon 5 , kuru soğan kilosu 6, 
ııın az faizli uıuo taksitlere sarımsak kilosu 40 kuruştur . 
bağlanmHJ imk~olarıoı hazırladı. Kilo itibariyle pirinç 20 , 

24 Huirandan başlamak üze- çorbalik ve dolmalık prinç 17,5, 
re yasanın tatbikatına başlandı · Adana makarnası ve şehriyeei 20, 
Bu kanua hükümlerine : göre tak- İstanbul makarna ve ş~hriyesi 25, 
sitlendirme işinden fayda görmek mercimek 12,5, kuru fasulya 12,5, 
için boıçluların altı ay içinde ban· nohut lO , sadeyağ 65, zeytinyağı 
kaya baş vur malan ~arttır . Bu 40 ' sirke 20 ı ekstra un 10 ' tuz 
altı ay içinde borçlsrıoı senetlere S , kesme şektr 32,5 ' toz şeker 
bağlamayanlar ' taksiılendirmi- 30 ' nişasta 20 kuıuştur . 
yenler kanundan fayda &"Örmiye· 
ceklerdir . 

Ayinciler duruşması 

Akkapı uramında Şeyh Ab· 
mediu bahçesinde ayin yapmak
tan suçlu Şeyb Ct"mil, İsa Şakir, 
Abdürrahim Boga ve arkadeşla· 

nnm duruşmıısına asliye ceza hak 
yerinde devam oluocnuş ve bazı 
§ahitler dioleomi§tir. Bu ıahitler 
hadisenin nasıl olduğunu ve suç· 
luların ne suretle yakalandıklan· 
nı !!nlatmışlardır . 

Cumuriyet geoel s:ıvaman yar
dımcısının tsas hakkında söz söy· 
lemui için duruşma 26 Temmuz 
935 tarihine bırakılmıtllr . 

Doktor Şefik 

Burdur Memleket hastahane
si iç lıashlıklan uzmanlığına a. 
tandığanı yazmış olduğumuz mern
lekl't hastahanesi baı hekimi Şe 
fik l\lırzanm bu kez l\Ialatya mem· 
lekt t hastahanesi iç haıtalıklar1 
uımarılığıoa atandığı sağlık ve 
soysal yardım bakanlığı tarafın· 

dun ilbaylığa bildirilmiştir . 

Memleket hastahanesi 
eczacısı 

l\lemlrket hastahanesi ecza 
cısı Şeref, Muğla memltket has 
tahanesi eczacılığıoa atanmıştır. 

Ceyhan ilçebayı 
geldi 

Koyun eti 37,5, keçi ve sı&"ır 
25 , bir piliç 15 , bir tavuk 35 , 
böbrek taneei 2,5 , beyin 5 , 7,5 
ve ciğer 22,5 - 25 kuruıtur • 

Sabri Baltah 

Ad•namızın yetiştirdiği değer 
li arkadaşlarınuzdan Sabri, Baltalı 

lıbaylığımız maiyet ifyulığma atan
mış ve düo yeni ödevine ba§lamı§tır. 

Sabri Baltalı, Adana Sultaoieioi 
912 de bitirdikten eonra İsiaobulda 

MüHd)·e mektebine girmiş ve o 
radan da muun olmuıtur . 

Gerek genel savaşta ve gc· 
reksc istiklal savaşında yedek su· 
bay olarak yuıd bo1cunu öde-

miş ve uzun müddet çifçiliklc ve 
diğer işleı le uğraşdıktı.n sonra 
işyarlık hayatına atılmıştır . 

Arkada§ımıza yrni ödevini 
kutlarken kendisine hıışarıklık 
dileriz . 

Kozan Cumuriyet! ge
nel savamanı 

Kozan Hçeıi Cumuriyet genci 
ıavamanhğma atandığıoı yaz<lı · 
ğımız Emin F ıerdi, yeni ödevi ba· 
şını gitmek üzere şehrimize gel 
miştir . 

8u ne canavarlık? .. 

Taşçı köyünde oturan Halil 
oğlu Hüseyin adında birisi De- ı 
oizkuyusuoda oturan Mustafaoın 

d6rt unsurun yardımile ıivil hal- kanunun muvaffak , caolı ve kud · 
kın muhtemel bava hücumlarına retli bir ıekilde tatbiki için Luu· Ceyhan ilceLaylığına atanan 
karıı temamile müdıffaa ve yar- dao dahn sağlam esas ve daha iyi Celal, yeni ödcvioe hışlamıştır . 

yedi ysılarmdaki oğlu Du•aoı 
kirletmiş olduğ"ndan yakalanmış 

ve hakkında tutulan inceleme ka-
dımsız kalacağı şeklinde ortaya bir garanti bulunamaz . Mustafa Kemal paşa ilcebay-
yayılan yanlış telakkinin doğur. 'T' ... lıgw ma atanan ilcebay Hayri de 

- Berliner .ı agblat -duğu pıychosu yenmeğe çalışa. ıebrimize gelmiş ve dün sabah· 
caktır. Kısa bir zaman evvel tek· - -----·------ leyin dairedeki arkadaşlarına ve 

nik yardım rei~ vekili Evicb Ham Yahudi hicretinin bu yıl dostlarrna ayrılık göretleri yap · 

ğıdlarile birlikte Cumuriyet gt! · 1 
nel savaoıanhğıoı ıteriJmiştir . 

Mekikle başını 
yarmış 

pe ve hava nezaretinde müşavir artması mıştır Hayri, bugüuük trenle yeoi 
Dr. İna. Krıipfer tarafıadau aivı"l Ziraat Mensucat fabrikasın· 

e ödevi başına gidecektir . · ·ı '- R bava müdafaaaı hakkında toplu Fi' kabesden : da ışçı İtt yapa o ıza oğlu Mu· 
bir balıle neıredilen ucr, ne gi- Filistine yahudi muhacereti Birinci hukuk hakimi Zliffer bir kavga sonunda Hiir-e· 
bi tehlikelerin tehdit dtiğioi, bu günlerde çok artmıştır . 800ü yin oğlu F ctbiyi mekik ile haşın· 

ıirli tedbirler ılanabileceğini va lem vapuru ve 28 i diğer bir va hakimi Semih Aılan paydos müd- li.:zum görülecek derecede yara· 

Mersinde dezenfekte 
ettitilmesi lazımdır 

Tarım Bakanlrğınt:a pamuk 
tarım ıtıintaknh sayilan ilbayh
ğımıtdan dışarıya gönderileÇek 
oİao pamukların Mersindeki Fil· 
mi gatvarda d~zenfekte edildik· 
ten sonra hu miitsıı~sedco veri · 
lecek çıkış şahadetnamelerile gön· 
derilmesi Bakanlıktan İlhaylığa 
bildirilmiştir . 

MUşterileri rahatsız 
· etmit 

- --- . 

Yurdıuz takımından Ceuyirli 
l\lelımcd oğlu Reşid adında bi 
riei sahoş olup oturmakta oldu· 
ğ11 Abmedin lokantatında tabak 
kırmak suretile müşterilerin ra
hatını kaçırdığından yakalaDmış· 

hr . 
Cetayirli Reşid polisdeki ya· 

zılara göre gt:Çmi~i bozuklardan · 
dır . Bunun bütün geçmişde yap· 
tıkları çıkarılmış ve h•kkında 
Türk ceza kanununun 572 ve 
573 üncü maddeleri hükiımlerioin 
yapılması için h.i tulan ioceleme 
kiğadı Cumhuriyet genel sava
manlığına verilecektir . 

Kama taşıyan 
kabadayılar 

Mebmed oğlu Ali, Hüseyin 
oğlu Ömer ve Mebm~d Ali ad
larıuda üç kiıisinin kama taıı

dıkları göı ülerek ellerinden alın 
mıı ve haklar111da zabıt kağıdı 
bulunmuftUr . 

iki hırsız yakalandı 

.Mehmed oğlu Nuri ve Mus 
taf ı oğlu Abnıed adlarında iki 
ki§İnin Süleyman oğlu Silleyma 
nıo bir caket ve bir savaoaoı çal· 
dıkları şikayet edilmesi üzerioe 
bunlar yakalanmış ve mesele in· 
celenmrğe başlanmıştır . 

Dil ile korkutmuş 
Döşeme uıamında oturan Şaban 

oğlu Yusuf adında birisi .Mustaf ı 
kızı Lutfiyeyi dil ile koı kuttuğun · 
dao yakalanmış ve hakluoda ka 
ouni iş yapılmıştır . 

1. ._. rı lkaolı o ,.,e ı. c:.r 
yivere ım Ki Da.. mil bir kU "'b 
1ıltı milyonluk oot 1ı1t ~l 
sayılmaktadır · . tdufU .LI ~ 

Ve başta 1'ü~kıye :n ıo ,_.. ~ ,: 
de bt'psi de dl1Df~0 .. 0 _. J" 1 

medeniyetini kurup b~g~ao1•1 ıt· 
·reD ıP bfO 

oi medeniY,ete gı d 0 b•t ' 
Şimdı y ugoslavy• 'anırı yo 

B .. YugoslaVY ·ı100• 
ruz. ugun dört JJJI a' 
varlak rakım 00 d ki bU0 ~ 

k ··f var ır 1 'fi' ya ın nu usu .. ~· ı 
yüzde 26 sı Türktur · klarl• ~r 
( Yecenk ) olao Boşo• 1,yı•• 
ra bcr Mfüı] ümaD 1ar:e1ıttdlr·dit· 
buçuk milyonu gtç'i6 81 çifçı p 

Ahalinin yüıde .. 1.. oıektt i 
d 'ki tur u ofll 

Yugoılavya a 1 il iler . oıı>ok•' 
vardır . ( Genel b ~k _ it ) 
maltlmat ) ve ( teknl aıttr 
lalan . ik ı,tar J 11• 

llirinci ıma 0 u kııll d• , 
·k·ııci t• .,.~• 

Bakonhğıoa ' ı ı dırlık J"'tt6' 
rım, tecim ve bayıo (jeoel ""ı,,ı 
lıklarına bağlıdır_~ k derect,

1
,,. 

.. . 6kl!e t.:.J ruo ılk orta ve Y ,ya 11" .,. 
. b'r yıs l ıııh 

vardır . Bunlar ı ok ifet' r~· 
dıktan sonra dah• ~18 ilk ~rdC 
tir . Yugosbvyada 111e1ıttY 1,o 
tep vardır • Bu <•~" 430 t/C 
okutan sayası 22 tJr 
sayııı 1316000 d~ · 1oor• rdı' 

İlk mektepler eni r d• •• l 
takım yilksek okul• 'dtııtri ç 

• ve eo 
ki talebesi tccıın ıJ 

d 1kar · _, •' rında if .• ıını ç l(ollC'J 
111

11 

. Orta mekttpler, ,,,.,d• " 
selerdir , Bunları~ •:1r.ıı1•''' 1 

allim, tarih ve tecııP "'' ~~11 vardır . 207 uıe ·~ 
Yugoslavyada ~ 

dır . ,,y1•1 

Bunların okuta:o540 dır;~ 
ve okuyan sayısı k la•• , 3~ 6 

40 Muallim o u dıt • vııO'' 
k 1 9 ar 

33 tırım o u •
11 vırd•' · 

çiinde 16000 okuyan ;ıe 
tanları 1700 diir . • t•e•ıı• ifff 

Yeni Üoiverııte JtdirilOJ 
· telP :ı 

.. k ek talim 911 ırl yu s . , . 
1 birlt§tirilmı§tır Befgr•d' ~· o•' 

Yugoslavyada d• ı.ıÇ 
bUjao• 

rabda ve Gub r" 
veraite ~ardır · k• bir k~f e"'I 

B nlardao bat f•"O 
u b kuk 

de edebiyat, u .,,,, t• 
,·ardır . od• ıccltet'ıe" 

Üoiversite dışı k ..,,~ _,r~ 
. ükse k '" ~ rım, ekonomı Y b yii 8,llll r 
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Ya rayışh bir müessese okuyan s•Y111
• 
20b••• ,,1te'

1 
• 

Kara denız, ,e' 
Şehrimizde büyük bir ihtiyaca 

cevap VeHn yeni bir kitap ve kır
tasiye evi açılmıtlır.:'' Evren di
lek ,, adile açılan bu müessese, is· 
teneo her kitabı ve arzu tdilcn 
her türlü mektep ve kırtasiye leva· 
zımıoı temin eyliyccek kabiliyet
tedir. 

Müessesenin sahibi Sabıi, Çu· 
kurovanın bu alandaki açığıoı ka· 
pııtmak gibi cidden takdir edile
cek bir özenle bu işe girişmiştir. 

Yağcamisi alamoda eski 11Halk 
evi okuma odasını ,,om bulunduğu 
yerde açılan bu müesseseyi okur· 
larımıza haber vermekte fayda 
umarken Sıbri,ye de tutduğu iıcJe 
başarıklılık dileriz . 

ttpleri t~lıii vardılr .adıl• ~o:~ııP' 
Be gr ıll 
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Ü ef 5aO bil 
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den ve upıv bil' ço 1ıiitOP . 
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d da tır 1 lıf 
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Çocuk esirgeme kurumu tara Belgrad · 11 d PiJı.ııı ·tı ı" ,ıi 
... , ır · "ıı 1' fından ayda bir çıkanlao « Gür· tiyatrolıuı yılı ııt. pe 

d \'e SIJ dtf • " büz Türk çocuğu ,, dergisioin vatuarlar 8 ·ıaıektt c" 
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ıib bir ıekilde izah ediyor . pLirla olmak üzere ıu üç glln için <letioi geçirmek üzere hugüokü landığındao yakalanmış ve metıele 
(Oıto Stollberg basımevi)~b=i=r~~d:e~~10:2:8~m:::u:b:ac~i~r~g~e:lm:i~~~ti~r~._· _ _'.~lt~e:n:le~l:ıl:ı:_D b:u:l:e~g~i:<l.:_cc:c:k:_:ti:.:_r_:· __ _:__:in:_:c:c.::le:n::m:e~ğ:=e:._:ha~ş~l11:m~ı~~tı:r·:_ __ _:~:::::::::::~~~~~~~--~""~----~--d-ı_r _. ----------

kadar sürecektir. 
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.,,~" 1 '· hı • ~ 'I · &,, r dıfeocinia milşte-
k ( b:... '~•111°'un deıdiai hafif . 

~,... ı... it, o b . il ._ 1 l'' J~' ~ 1 ~ '"41'1ıt1r eaım 1 011.,. 
,~, 

1 
ı, ,

1118 
' 0 •ra11uı;dı öyle 

1,ıı' \ lflla 111kydana gel· 
\ ., .... 

' ' t~ .. , •e ıl• .~ tt.ı- 1-~ ı · ltltte oturur. To· 
1 ''"'' '~ .. • ... as' t..ı'atıce i~ ~Ocak. Vaktm · 

d ~:'11 L. tı"•rl .... 
'1J ıı· Qlt b .. 1

1 amış yuzun-
1"' ~u litns d • ~il gtçtit· eme var ır. 
JJ•'' ~lar, ırn zaman heoi 

D~,ı>e' ~ıı Sorıra gOlümıeye-
iP ,e 1ı >,~, l>lt,11 
bit b'' ~· ~ Var mı? Yoksa 
ıtltP ' • : .. tt,, 
1cd' 1 b.. .. t ftÇ~rkeo cevap 

,ııf ~ Q,1t 
1 

: i'l '-~~ b,~·~•rn var mı?. 
9 ı'l J• ~ ıı.' ~. ' •nı .. amma yok· . .. ,, .. ' ' ... , ' 

Şam da 
Sanayi ve ziraat 

sergisi --,, El1 lrnbes den ., : 
939 yılanın hac mevsimine te· 

eadüf edecek Nisan ve Maya! ay · 
larıoda Şamda saoat ve ıiraate 
ait bir sergi rçılacaktır . Sergi 
i.çto ı1mdi.den ı:;rojel~r ve ~hazır· 
l!klar b~§lamıştır . Sergi Şaoıdıt 
Sultan Selini tekkesi , millet baİi 
çesi · techit mektebi ve Merce 
çayırında kurulacaktır . Komiser· 
tik ma11lihi mü§tereke bütçesin
den 42 bin lira tahsis etmiştir . 
s~rgi müdDrü Emir Mustafa Eşşe-

• • babı , guettlere şu beyanatta bu-
luamu9tur : 

Bu puanrn 22 bin lirası ile 
l!ergloia yerleri satın alınacaktır • 
Üıt tarafı masraf olacaktır . Bun
dan baıkı 100 bia liralık bir pi. 
yango yapmak için müsaade istih. 
sal ettik . Sergi yerli ~•bllyii ve 
ziraati propaganda etmek gıyHiy
le yapılmaktadır . Şam civarındı 
meydana çıkarılan tarihi bir yahu· 
di tseri de göıterilecf'ğindeo çok 
zair geleceğini umuyoruz . Manda 
altlodaki memleketlerle lcomfu 
devl~tler ıergiy~ i~tirak etmeğe 
davet edilmişlerdir . Sergi günle. 
rinde at koıuıu , gövercin avı , 
spor yarıı1arı gösterilecek ve tem· 
ıiller verilecektir . Turizm ve na
kil şirketleri içio de ayrı bir köşe 
bulunacaktır . 

Suriye Evkaf bütçesi
nin açığı 

El eyyamdan: 
Evkaf idare meclisi azasmdan 

birinin anlİttrğıoa gör .. , Evkaf 
bütçesindeki 15,000 lira açıktan 
5 bin lira memurların maaşların
deo yüzde 5 -15 kesilmek sure 
tiylt, 5 bin lira da masrafı indir 
mek suretiyle kapatalmıştır. Ka
lan 7 bin lira için din adamları. 
nıu maaşluından yüzde 5 10-15 
keıilmeıi dütüoülüyorsa da bo
calarrn gürilltü çıkarmalarından 
korkulmaktadır. 

Evkaf müdürlüğü bu müşkiilü 
halliçin başvrzirlik vasıtasile hüt · 
çeyi Maliye Vezirliğine gönder· 
mi§tir. 

Habeşistan Suriyeli 
leri istiyor. 
Ellrnbeslen : 

zabit-

Berut ricalinden birine Habeş 
imperatorundan hir mektup gel
miştir. Mektupta imperulor , daha 
evvel Türk ordusuntlıı bulunmuş 
Suriyeli zubitleri Habeş ordusunda 
iyi maoşlnr1a çalıştırmak için iste 
mekte<lir . 

. 
lstanbulda 

Ne kadar gazete ve mec
mua çıkıyor ? 

-·-Son yapılan bir istııtistiğe göre 
lstanbulda J 29 mJtbııa ilo muh
telif dıllcrd" ( 159 ) gazete "e mec -
mun çıkmaktadır. Bunların yirmisi 
gündelik,( 23 ) Ü haftalık orıu ya
rım aylık, biri yirmi günlük, altmış 
biri aylık, beşi iki '.lylık on ikisi 
üç aylık, üçü altı aylık: , ikisi se 
nelık , üç ı de vakitsiz,Jir . Ayrıca 
resmi daireler tarafından da (16) 
resmi gazete çıkorılmcıktııdır. 

Bey şehirde 
l~ bt· ~t•d 

tP ~ "·d 8 bozuk para Et, yağ, peynir fiyatları 
!• ,ı' ~,' e,, ~il 
ı"~fe ~ - )i:~•1111ı:bhbernket ver · 
' ,,~ ·t~ . e Ilı'" a .. 
D'~ ~i, .~ilerisi oldug-um 

a ti. onu 
O c \ \J' ııden gcçıyor-

4. ,. ,., •• ,~.t." \' 
.tJ1 ~,~t'-llıe har 1111? Yoksa 

~.t "•d •.. . \j l, 8 
~~~•ltıttı •ktım hikel bir 

{ll ~eıeıt' 
~ ra..aa et VerıiD, dedi, 

1111 geri vere-

H.A. 

-
Beyfehirde ete kı~ mevsimin

de konulan narh bAla devam tdi 
yordu . Koyun 22 Kıl keçi 20 -
17,5, Sığır 15 kuruş. lurıa karşılık 
sede yağ 50 - 45 , taze p(',ynir, 
12-15, Lir koyun 250 - 200, 
keçi 200 - 250 , sığır 600 den 
1000 kuruıa kadardı . 

Bir kaç gün önce bu fiatlar 
değiıtirilerek koyun 17 , kıl keçi 
15 , ıığır 12 kuruta sıtılmaya 

baılam•ıtır . 

Yunanistanda Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden : 

Bir kasab, iki . kız kar
deşini boğazlamış ... 

-·-
Yunan gaıetelerinde 16yle frci 

bir cinayet okunmu§lUr : 
Kalamatta N. Zabaroporğas 

namında bir kaeap oturmaktadır. 
Tasfa ve Garjlan namındaj biri 
25, dığeri 23 yaşıoda iki güzel 
kıi karde~i vardır. Bu kızlann 
güzelliği; etrafta dedikodular u· 
yaodırmıŞ ve kasap, kardeşleri 
oia fena yola .saptıklarınt duy
muştur. Bunua üzerine kendile 
rini şiddetle tazyike ve mahalleyi 
ayağa kaldı,acak derecede evin 
içini allüst etmeğe baılamlftır . 

Mamıfih kızlar, ooun köylere 
gidişinde bildıklerini yapmakta 
devam elmiıleıdir. Üç gün evvtl 
kasap, yine bir köye gitmigtir. 
Kızlar o gece bir oob11şıyı içeriye 
alrp eğlenmeğe baglamışlardır • 
Kasap iıe İ§İni bitirdiği için ge
cenin oo birinde döomüı, ıokek 
kapısından girmiı ve kızların O• 

daeıoa dotrn yürüyerek kapı)ı 

açmıttır. 

Zavallı adam, iki kardeşioi 
oı talarıncla onbıtı olduğu halde 
çırıl çıplak görünce üstlerine a 
tılmıştır. Oob:ışı, pencereden at
hyarak kaçmığa muvaffak ol· 
muştur. Kasap bıçağını çekNek 
büyük kızın göğsüne bir koç defa 
saplamış ve onu öldürmüştur • 
Küçüğü kaçmak için kepıdan ç1 

karken oau da yakalayıp boğaz 

lamııtır. 
Buou milteakib karakola git 

mi§ , 
- Namusumu, ıertfimi kir

leten iki kız kardeşimi ~ü·düm. 
Alıo bıçağımı l 

Diyerek teslim olmuıtur . 

Alman ordusu 80 bin 
kişi kazan mış 

Berlinden Parise bildir1ldiği
ne gör~, Almanya polisinio or 
du teşkilihna sokulması hakkın· 

dıki kanun imparator!uk bülte 
nide neşredilmiştir . 

Bu kanunca polis subayları, 

teymenteri [ müliizımları ] ve bl1 · 
tün t fratları ıü bakanlağına bığ 
lamıştır. Bunlar, bundan soora 
oılcer sıfatını alacaklardır. 

Kanunun trsbit ettiği hu hal 
ötedenheıi mevcuttu. Ve özel o· 
)arak ( Göıing polisi) denilen ye 
şil polislere tatbik ediliyoıclu. 

Bu suretle sayısı sekst.n bio 
olan yeşil polislerin kanunla or
duya bağlanması seksen bio as 
ker kazanılması demek oluyor. 

Bağdatta bataklıklar ku
rutulmaya başlanıyor 
-----· 

Bağdat - .Mılerya salgını 
üz .. tioe hataklıkları kurutmak içio 
geoiş bir çalışma krogramı hazır· 
lamıştar .· 

Genci sağlık bütçuinden bu 
iı için yüz bin lira ayrılmıştır . 

~-----------·--------~-
Kiralık bağ 

Avukat Bay Hüsnünün yeni lstaı:ıyon 
civarındaki Bağı kiralıktır. tutmnk 
isteyenler yazıhanesinde Bay 1zzo-
to mnracaaı etsinler 5648 

19- 21 

Müessesemizin iuşant vo tami
ratı için 20-7-935 de ihalei kıı
tiyesi icra edilecekti . Hnluı tatili 
münoeebetile 22-7-935 gününe 
bırakılmıştır. Taliplerin o günün 
l!laat 15 ue doğum ('Vİndo bulun· 
maları i1lln olunur.5655 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden • 

Doğum evi için bir erkok bade· 
mo ve iki hasta Lakıcı knJın alına
caktır. isteklilerin baştabipliğe gel-
meleri iltln olunur. 5641 

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

inhisarlar baş Müdürlüğünden • 
llalkımızıı Tülün vo içki Z··vk 

ve isteklerini geniş ölçüde karşı · 

lamak, muayyen zevk ve temayül 
lerine intibaki gözetmek, mamull\t 
ve meşrubatımıza göstnilmekto 
olan itimo.ılı artırmak, umumi sıh· 
hub korumak ülküsilo çalışmakttı 

olan idaremiz: 
1- llarmanı meml1>ketimizin en 

nefıs tütünlerinden tertip ve ihzar 
edilmek ve adına ncunda tütiınle
rinin nofıısetile tanınmış o)an(Sam 
sun) denilmek üzere yeni bir nevi 
t:ıiğara imnline bnşlnmışt r. 

2- Senelerden beri hususi fıçı · 
lnr içinde bek leltirilerl•k ~·ok nefis 
bir içim vasfı iktisap dmiş olan 
hakiki tabii konyak lıarın da mem · 
leketim zJe ilk defa olarak imalınn 
idaremizce muvnffokıyet elvermiş· 
tir. 13u çeşit KanyııklarımıZ do. ya
kında piyasaya çıkarılncııktır. 

3- Memleketimizin meyvalarile 
yapılmakta olan her çesit lü ör ve 
vermutlarımızın aile salonlarımızı.la 
dnha ziyade yor tutob ılmesi , mey
vucılığımıza daha ganiş bir istihlı\k 
sııhası açılabilmesi için bu çıışit 

içki lıatlnrında da ~·ok mühim ten. 
zilAt yapılmıştır. Bıı tcnzilAth fınt. 

!arla ü ·ııit eli·Hiz ki kibar ailo sn
lonlcrunızda kahve, çfly gibi ha
riçt<>n gelen ve bir it:yat neticesi 
kullanılmakta olan meşrubatın ye 
rini bu güzel kokulu , nefis ve 
moyvo.ların uzda o yapılmış meşru
butımız tutacaktır. 

Yeni fiutlorla satışı önümüzdeki 
Ağustosun birinden itibaren boş· 
lıınocııktır . 

Sntıcılnrımızın; ellorinde bulunan 
Likör vo v<•rmutlurın nevi ve mik 
tarını gö~tcrir pullu birer heynn
naıncyi teııımuzun son gününe kn· 
dar idaremize vermek suretile 
mcvcu m:ıllorını bil<lirmelorini vo 
Ağustosun ilk gününden itibaren 
huniarı idaremize getirerek yeni 
Iiatlnrlıı tepti! ettirmelerini diler 
vo bu dileğimiz <loiresindtl hııre
ket otmiytınlere fazla fiatla sattı· 

rılmıyı:ıcağı vl! muoyyl'n tarihten 
sonra da tepti} nıunmelesinin ya
pılnmıyacağı hildirilir.5631 
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1 
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Vatan t'cıaııt>sidir 
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EC ZANES!NOEN ALiNiZ 

if CUZlsU/C_ DOGRU!sUN 
67 5307 

1 
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Sayfa : ~ 
23 

Adana Borsası Muam·~leleri 
PAMUK ve KOZA 

-Kilo I•'i>·atı 
CİNSİ En 1 En ı;ol Satılan Mikdar 

az 
K. s~_ K s. Kilo 

-Kapımolı pamuk 
. - ---

Piyasa parla~ı .. 
Pi ya~a lf'mizi ., . 
iane 1 46 
iane il -

-
Ekspre~ -KIPvlanl 

YAPAGI 
Bt>yaz 

1 1 1 Si vah 

Ç 1G1 T 
,(<;kspree ı- 1 la ne 

1 Yerli "Yemlik., .. ''Toh urolnk .. 1 1 

HUBUBAT 
Bnl!da'' Kılırıs . 2,05 3,25-

.. Yerli - 2,95 -s,32~5--

,, .Menı:ını> 

Arpa 2,50 2,55 
Fasulyn 
Yulaf 2,t>S 
Delice 
X.nş ynni s.s-o 
Kf'tf'fı tohumu 
Merci ın ek 
Siırnın 8 1 -ı 

UN .... Sıtlih (,()(J 
- !>50 ... ... •• ·-~ Diiz kırma .o~ .. 

..:.: .:::- !'.)im it ~- " - ı:: ...... Cumhnriyet 600 g..= 
~~ ... 550 

~ 8.1 
,. 

.Düz kırma ., 
Alfa ., 

Kambiyo ve Para Liverpul Telgrafları 
20 / 7 I 1935 İş Bankasınd:sn alanmıştır. 

~an tim l'tnc 

Temmuz Vadeli 
1 

6 73 Lir~t 

1 --'- Hayşmark 
1 inci 'l'. Vuıleli 6 25 f rauk••F'raosız,, 
nazır 7 02 Sterlin .. lne:iliz,, 

21 11 i ıı t hazır 5 Dolar .. Amerıknn,, 

Nt!vyork 11 93 fi rank .. Jsviçre,, 
. 

Yazlık Sinema 
Bu akşam açılıyor 

ilk Film : 

9 
1 

621 
79 

• 

= 

46 
97 

87 

PAPRİKA İle VERONiKA nın Yaratanı Paul Hörbigt>r ile 
güzel yıldız Jeııni Jngonun ht"rabercc temsil ettikleri : 

Ba gece benimsin 
Neşeli konıedi 

Gelecek Proğram : 

MEÇHUL ADAM 
Pek ya kında : 

Altto sesli Artist Ricbaıd Tauberin 

Kadınlara 
• 
ınanmam · 

1 

1 

Tafsilat el ilan1arında 1 

A.yran gazozu 
Yeni çıktı 

..... aRiH; 
°AVR,AN Gazozu 

-A.v~AN. SoJası 
.... 'il , . ,4YRA N 8uy__u 

J)• iÇMEK iÇiN - X 
Du MRRJ(aYB ofı(i.(;.7cr BDİNiz.__:ı 

5593 .. ~19 
~ İş bankası alhnda 

. -· ~ ~ 
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Seyhan vilayeti daimi encümeninden 'lı--==~B~~e~~-;_-d_~_i· _Y_e __ i_I_a_n_ı_a_r_ı __ ı-ı -ı_e_m_i_z_v-:=/e=z=z=e=t=/,=. =k=e;;;:;l~le;._.___..~ 
Yu:nurtalık nahiyesinde hususi id1:1.renin mnlı bulunan cins ve mev- • • 

kileri le sair evsafı ıışağıdıı yazılı altı adet c.lükkAııın mülkiyeti peşin para pey nlTl • 
ve açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. istekli 0lanlarfo ihale günü 
ola o 6-8-935 salı günü saat on birde ( °!o 7,5 ) yüzde yedi buçuk 
pey akçalarile vildyet daimi encümenine müracaatları ildn olunur. 

Cinsi 
DükkAn 

(( 

)) 

" 

• 

21-25-30 4 5656 

Kıymeti 

Lira 
60 

Bulunduğu yer 
Ceyhan kazası Yu -
murtalık r.ahiyesi 

Hududu 
Doğusu: Mezarlık batısı,yol,poy
razı mezarlık, güneyi muhasebei 
hususiye. çarşıda 

" 
)) )) 

, 

)) )) 

" 

)) 

)) 

" 

" 

1) 

60 Doğusu mezarlık.batısı yol, poy-
razı ve güneyi muhasebei hususiye 

200 Doğusu mezarlık:batısı yol, poy
razı ve güneyi hususi muhasebe 

J 00 Doğusu yol, batısı muhasebei 
hususiye poyrazı hüktlmet bi· 
nası güoeyi Derviş efendi. 

10 Doğusu Derviş efendi,batrsı yol, 
poyrazı muhasebei hususiye, gü
neyi yol. 

80 Doğusu muhasebei hususiye, ha · 
tısı yol poyrazı hükOmet binası, 
güneyi muhasebei hususiye. 

Seyhan vilAyeti daimi encümeninden: 
J- Naifia dairesine garekli olan (600) kazma,(IOOO)kürok, (1100) 

çekiç( 170) varyoz ve ( 100) metre uzunluğunua varyozluk çelik ( 1 17 4 > 
Lin yüz yetmiş dört lira (40) kuruşla açık (>ksiJtmeye konmuştur. 

2- Buna ait şartname evrakı şunlardır. 
A )- Mukavelename. 
B) - Şartname 
C) - Fiyat cetveli 
· istiyenler bunları parasız nafta dairesinden alabilirler. 
3- Eksiltme 935 senesi ağustosun 6 ncı snlı günü saat onda vilA

yet daimi encümeninde yapılacaktır . 
4- Eksiltmeye girebilmek üz,.re istekli (88) lira (80) .kuruş muvak

kat teminat verecektir.5652 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 
Korşıyakada idarei hususiyenin bahçeli kahvehanesi üç senelik icnr 

müddetinin pazarlık günü temmuzun otuzuncu salı giinü saat on ikiye 
kadar uzatılmış olduğund4n istiyenlerin şeraiti anlamak üzere her gün 
hususi muhasebeye ve ihale günü de °!o 7,5 yüzde yedi buçuk pey ak-

çalarile vilAyet daimi encümenine müracaut etmaleri ilAn olunur. 5653 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 
VilAyet jandarma bö:gesindeki telefon tesisatı için ihtiyaç oian mal

zeme, 935 senesi ağustosunun 6 ıncı salı günu saat ondH ihale edilmek 
üzere açık eksiltmeye konulmuştur • 

Şartnameyi ve malzemenin cins ve miktarlarını görmek istiyenlerin 
her gün jandarma kumandanlığına ve ihale gün ve saatıoda da yüze.le 
yeJi buçuk depozito paralarile vildyet ancüm13nine gelmeleri ilAn o(u. 
nur. 5654 21-24-28-1 

1 ·seybaa 
i l d • c e v ı 

t 

Reçetelerin izi 

Eskibuğday pazarında Seyhan llAç&vinde yaptırınız Hac tertiplerit1i 

Elimle yaparım 
Fiatlarımızdaki ucuzluğu bir defa görmek kdf;dir. lldçlar çok yeni 

ve toıedir. 

5586 13 
Eczacı kimyager 

Cellzl Bayer 

D. demiryolları Adana işletme 
f ettişliğinden: 

•• mu-

Mersin Pşyayı tüccariye anbarı tahmil ve tahliye işi mukavele akdi 
tarihinden itibaren bir sene müddetle müteahhide verilmek üzere ka
pıt h zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Senevi yapılacak tuhmil ve tahliye işi vasati 250 bin ton miktıı. 
rında tahmin edilmiş olup beher ton için muhammen ücreti 9,5 kuruştur 

Muvakkat teminat akçası yüzde 7,5 hesabilo J 781 lira 25 kuruştur 
Eksiltme 25 temmuz 935 cuma günü Adanada işletme müfettişliği 

merkezinde sa9t I0,30 dıı yapılacaktır. 

Taahhüt edilecek ve yapılacak işin mufassal şartnamusi Mersinde 
istasyon müdürü ile Adanada işletme müfettişliğinden ve Ankaraua 
D. D. yolları hareket müdürlüğünden bedelsiz tedarik e<lileb:lir. 

Muvakkat teminat 'akçası Ankara ve Adıınoda idaremiz veznelerine 
yatırılabileceği gibi kanuna uygun teminat ela kabul edilir. 

isteklilerin 2490 No.lu A. eksiltme ve ihale kanunu macldei mah
ı1usaları mucibicce teklif ve temina•. ve vesaikleri havi memhur kapalı 
zarfiarını eksiltme günü saat 9,30 z·\ kadar işletme müfettişliğindeki 
komisyona makbuz karşılığında vermeleri ve eksiltme saati saat 10,30 
da komisyonda bulunmaları IAzımdır,5612 9-12-16-21 

1 

Belediye . vergi ve resimlerinin taksit 
zamanlar. 

Temizlik ve ışık vergi ve resmi Birinci taksit ağustosun sonu 
ikinci ta~sit teşrinisaninin sonu 
Ağustosun soou " " Saçak resmi 

Nakil vasıtoları 

)) )) 

)) • )) 

Birinci taksit ağustosun on be· 
şine kac.lar. 
ikinci taksit teşrini evvelin on 
beşine kadar. 

Köpek resmi Eyh11un sonu 
Şerefiye, kaldırım Temmuz: e1lül aylarının sonu 
Ltjvha siper resmi Eylülun sonu 

Belediye vergi v~ resimleri kanununa tevfıkan belediyece alınmtı.ktb. 
olan vergi ve resimlerin taisit zamanları yukarıc.la gösterilmiştir. 

Taksit zamaı.ları zarfında belediye tahsil şubesine veya belediye 
tahsildarlarına verilmiyen ve yatırılrnıyan vergi ve resimlerin yüzde on 
ilaveaile tahsil edileceği ildn olunur,5657 21-23 

Kuru köprüdeki belediye kahvesi icara 
veriliyor. 

K uruköprüdeki belediyeye eit kahvenin belediyece . gösterilecek şe
kilde ve keşfine göre tamir etmek ve tamir masarifi müşterisine ait ol
mak üzere üç sene müddetle icara verileceği evvelce ilAn edilmiş ol· 
duğu halde istekli çıkmadığından ihale müddeti on gün uzatılmıştır. 

ihalesi Ağustosun ikinci cuma gunü saat on beşte daimi encümende 
yapılacaktır. iğreti tutum parası otuz liradır. 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün belediye yezı işleri 
kalemine ve ihale günü de daimi encümene gt>lmeleri ilan olunur.5659 

Kuruköprüde yol fazlası satlhyor 
Kuruköprüde eski istasyon caddesi üzerinde belPdiyeye ait yirmi se

kiz küsur metro murabbaı yol fazlası açık artırma ile satılacaktır. 
Muvakkat teminat parası dört lirad•l'. 
ihalesi Ağustosun 6 ıncı salı günü saat on beşte daimi encümende 

yapılacaktır . 
Şartnamesini görmek istiyen isteklilerin her gün belediye yazı işleri 

kafomine ve ihale günü de daimi encümene gelmeleri ilAn oluour.5658 
21-24-·28-' 

Belediyeye arpa ve saman ~lınacak 
Belediye kanarası için on bin kilo arpa ile oo bin kilo saman açık 

eksiltme ile satın alınacaktır. 
iğreti tutum parası otuz liradır. 
ihalesi Ağustosun altıncı salı günü saat on beşte daimi t:ncümende 

yapılacaktır . 
isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işleri kalemine 

ve ihale günü de iğreti tutum paraları ile daimi encümene gelmeleri 
ildn olunur • 'l6ô0 21-24-28-1 

Çınarh mahallesindeki ev kiraya v&riliyor. 
Çınarlı mahallesinde ve divanyolu üzerinde belediyeye ait eski ev

lenme dairesinin 1 -haziran-936 tarihine kadar on ay müddetle icara 
verilmesi açık artırmaya konulmuştur. 

iğreti tutum parası on iki liradır. 
ihalesi nğustosun 6 ıncı salı günü saat on beşte <lnimt encümende ya

pılacaktır . 
isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işleri kalemine ve 

ihale günü de daimi encümene gelmeleri ildn olunur.5661 
21-24 -28-1 

çııtebaa kapbcası 
açıldı. 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbrek kumları mesane ta ı

ları ağrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çifte han 
kaplıcasına koşunuz. 

Bir çok deri haatalıklarına, muannit ekzemalara şifa verir. 

Çifte han kaplıcasına 
Se<liye ile gelen bir çok kötürürnler yürüyerek <lönmüşlerJ i r . Her 

ne kac.lar fennen kabili izah değilse ele senelerce gebe olmamış bazı 

kadınların 15- 20 günlük banyodan sonru hamile kııldıkları görül
müştür . 

Çifte han koplıcasının 
Rndyo aktititesi dünyada mevcut Lütün kaı. Iıcalarc.lan dt1ha yük

soktir . 

Çiftehan kaplıcasında 
Misnfirlorimi~in her dürlü ihtiyodorı düşünülerek lokantamızda to

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, bakkaliyesi, gazinosu, kasabı, ber-
bı>ri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 38 

firen ücretleri yar. yarıya tenzilathdır. 5512 
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ı 111eııı· 
bu de a. ~eri 

Eskiden silivri yoğurdu yapan Bursalı Ömer u_sto. di~erı . 
leketin peynir iht iyacını ~üşünerek Bursırnııı Mohalıç nnrn P~yıı' 

cabey kazasının meşhur Kelle ve Torosun Kaşard 11 ye· 
· bir 6 

· 1 · ı t' efasetı tef lerini yapmağa başlamıştır. Bu peynır erın ezze ı n ğraeııı · 

1-4 5662 

mekle belli olacaktır. Almak istiyenler aşağıdaki adrese 0 gc.a 
. da seyb•ll 

Eski buğday pazarı crvarıo dii~~All 
• nesi yanında 144 numaralı 

---------1-------------------------~ 
'~· ----..-· ~--· ----.;..;..;...,_~--·-------------

s&baD meraklılatlll 
"Melek,, ,""-

ınae•P ,.·oı 
Markalı sabunlar ; saçların dökülmesine , kepek yap UriiOlrııt 

olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamaşırlaruıız ıo ç 

arzu ederseniz mutıaka'' Mete k,, sabunu kutia
01111

' • ,,0ı1 • 
eder 

bun ıırzU ı Katkısız ve temiz zı=ıytin ysğınclan yapılmış sa t1Jlı>rte 

"M Jek markasına dikkat ediniz.Ve bu sabuttu e ,, ediniz . ,,.~· 
·ıe biltiill 1J ''M 1 k Markalı sabun1orım ı zı perakende suretı tS......, e e ,, kallarda bulabilirsiniz .5600 

En temiz safi Urfa sade yağı arıu ederseniz. 

Abdulkadir Melek evl~tları ticarethanesinden 

orayınız . 

1,...- - ' % T, 
; Talebe Velilerine 

müjde ! 
ikmale kalan bütün lise sı

nıfları talebelerini eylO.l yoklama
sına hazırlamak için SeyhEın mek· 
tebinde dere veriyöruı. 

Verilen dersler ı 

Ri1nziye derı!leri; kimya,fızik, 
fen bllgisi, biyoloji, tabiiye ( Ne
bati ve Hayvani fızyoloji ve teş
rihi) dir. 

Arzu edenltırin Seyhan mekte
binde aşağıdaki rumuzlara müraca. 
atları . Saat 9 dan 12 ye kadar 

Onfoerslte talebelerinden 
N. D-C. G 

vilayet daimi encümeninden. 
Memleket hastanesine lüzumlu 

olup hastanede saklı nümuneye 
göre yaptırılacak olan 20 çamQşır 
yemek takımı dolabiyle büfe 400 
lira muhammen bedel üzerinden 
acık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Acık eksiltme 935 senesi tem
muzunun 30 uncu salı günü saat 
11 de vildyet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

lstekliluin şartnameyi görmek 
üzere her gün hastane idare me · 
murluğuna ve ihale gün ve saa
tındıı da vilnyet daimi encümenine 
g~lmeleri ilAn olunur.5627 

12-17-21-26 

Vilayet daimi encümeninden. 
Memleket hastanesine lüzumlu 

olan 75000 kilo m0işe odunu 935 
senesi temmuzunun 30 uncu salı 
günü saat 10 da ihale ed ı lmek üze· 
re açık eksiltmeye konmuştur. 

Şartnah1eyi görmek istiyenlerin 
her gün hastane idare memurlu
ğuna ve ihale gün ve saatınc.la da 
Seyhan vildyeti c.laimi encümenine 
gelmeleri ildn olunur.5628 

12-17 - 21-26 


