
lası , Başyazmanı 
FERİT GÜVEN 

s ----
Temmuz 1935 

CUMA 

-_._ 
Cavit Oral 

~· 1 Niğde soylavı 
ıç I)' 

'ıli~ ,.•r Ziltnan sözle, dille yurt 
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)_ e asıglı kooiı§nıalar 
"tı 

: ro Yett>rj d 
d..ı ~ttlt n e şu soounça 
"~ ÇoJt Pratik olması ve ge· 
~ •çin h Y•rdınıda bulunula· 
~~ 'kli lJ Yüzde yarıma yiiz· 
l~ Çı~•r Yerek bu veri ti } liz· 
..._, L !bak 

~... . 
L ar ,. .

1 Quı11 erı di Ve lıu kıırar 
'tt· tıao . f . 
,, 1 tıç Ve • çı çılerimiz tara· 

Lu
11
d ısıeklc onaylandı . 

l1ı,. •o l .. l . . "ilk . 'oy e heı çıfçı 
~ ~~ ltu Ütiinlerinden yiizd; 
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ADANA : GÜNLÜK GAZETE 

Havalarımız 1 
Dü§man uçaklarmrn tehdidi al· 

tıodadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

-
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Çifcilerimiz yUrdseverliğin en yükseğini gösterdiler ,- ÖZTÜRKÇE 

Her gün beş söz 
-40-

, 
Pamuk, buğday, arpa, yulaf ve sisam örütılerinin satış değerleri üze

bağışlıyan çifcilerimizin rinden ;>;üzde üçünü uçak kurumuna 
1 - ~labmi - Korunuk 

yılda verecekleri para 300,000 lirayı buluyor . Tahtı himayede olan - Ko
runcak 

Adana çifçilerinin bu temiz hareketleri bütün vatana örnek olacak derecede büyük 
bir özveriliktir . Hepimiz bununla öğünebiliriz. Yaşasın Adana çifçileri 

Örnekler : l - Kimsenin ko· 
runuğu olmak is· 
ırmem • 

2 - Büyük Britan· 
ya koruncaklarmı 
sayar mısmız ? Dün çifçi biı liğinin çağııısı~ 

• üzerine Belediyede toplanan ~eh· 
rimizin ileri gelen çifçileri, ynrd 
müdafaası için çok btğenilecek 
ve çok öğiioülecek bir karar ver· 
mi§lerdir . 

Toplantı, saat oode idi . Top· 
lanlıyı çifçi birliği Be~kını Tev
fik Kadri açarak , çeğırıya uy
duklamıdaıı dolayı çifçılerimize 

tf'§ekkUr eımiı ve sözü Sefa Üı· 
lere bırakmı§t•t . 

Sefa Özler, topl.rntıdun wak 
sıd, hava tehlikesi brşısın<la bii
lün yurddaşlar gıbi çifçilerimi 
zin tle çok ôuygulu olduklarını 
Vt ,tur<l müdefaasıoda her iaman 
g6stedlen Ö1:Vc riliğin lıavıt ku· 
ıumuni yıhdım işinde de en üs
tün bir derecede gösterileceğin 

den emin bulunduğunu ve hu 
günkü toplantının bu maksadla 
çıfçilerimizden yeni bir fedakar 
lık istemek olduğunu anlattı . 

Bunun üı.erine ,>brimiz tayya· 
re kurumu Baıkaoı Sabri Gül 
sfiz alarak, Adananın on yıldanbe
ri Tanare Kurumuna yaptığı bü· 
yük pıra yardımım rakamlarla an· 
lattı ve yarim milyon lirayı ge· 
Çen bu )aıdımile de Adananın 
diğer şehirlere haka en ön safı 

işgal edecek .Lir vaziyette $ayıla· 
cığını söyledi . 

Sabri Gül, bundan sonra, mu· 
lek bakımından en az devlet tc · 
kalıfi yükii taş.yan çıfçilerimizin 

şimdiye kadar toprak mabsuJle· 
rind~n verdikleri yüz.ie }arım yar· 
dım parasının , bugün havaları· 
mızın tehlikede bulunuşu karşı 
sında artırılması lüzumunu ileri 
sürdü ve çifçiye daima rn kuvvet· 
li yardımct olan hiikumetimizin 

gösterdiği bu hava tehlik.eıi işa 
reti önünde çifçilerimizin de da· 
ha geniş mikyast'a fedakarlığa 

~atlaomalarınıo gerekliliğini söyli 
yeıek yüzde yanman yüzde üçe 
çıkarılma1101 tekli( etti . 

Bu teklif üzerine Maraş ay 
lavı ve hemşf!ıimiz Kiemal Kusun ! 
ayağa kalkarak : 

- Havalarımızır1 h hlıkcden 
kurtarılması için tıyyarelerimizi 
çoğaltmak mecburiyetio<leyiz . 
Biz vatan tehlikesinin 1 düoman 
istı1asnım , ieıiklalden mahrum 
kalı§ın ne Jeınek olduğunu gör 
müş ve talmı§ bir nesiliz . Bura· 
daki bütü'l arkadaşlar çok İyi 
hatırlarlar ki 92(j de yurdumuzu 
bırakıp dağlara kaçmak mecbu· 
riyetinile kaldtğımız zaman çıf
liklerimiz , barmanlarımız , eki 
li tarlalarlmız , hayvanlarımız ve 
bütün nemiz varsa bl'pBi ; yani 
ıöyle böyle 20 milyon liralık bir 
8crveti yüzü&tü düımaoların yağ· 
maeıoa bırakılmıflık . 

Arkadıılaı; o kaıa güeleri 
şimdi burada hatırlatmıktaa mak· 
udım, lıavalarınıızın hugUn de 
tehtikcde bulunduiunu 'e tehli 
kenin ne drmek olduğıınu bir 
kene daba gözünüzün önünde 
taulaodıı maktır. 

Arkadaşlar; ser\ret. izzetinefis, 
bayat. .. Bütün bunlaı ancak milli' 
hakimiyeti~, milli hakimiyet ise 
htr ş~yden önce kuvvetle temin 
edilir. Bugün, Baıbakan İsmet İn 
öoü'oün apaç•k i§aret ettiği hava 
tehlikesi karşısıııda azami feda· 
karl ık yapmak mecburiyetindeyiz. 
Bioaeoa.leyh bu uğurda devamlı 
ve faydalı bir yardımda bulun 
mak için Adana çifçilerioin, top 

Aydın Demiryolu 
Türk işletnıesine girmekle Ege ülke
sinin ekonomi durumu tamamlandı 

- ---· ·•·•·. - ---
Ali Çetin kaya, bu yeni yolun satın 

alınmasını kutlu sayıyor. 
Bir temiz tarihi, son zamanlar

da Devlet Demiryollan anahtar
larına katış . Aydın demiryolları 
nın bizim tarafımızdan işletilme 
ğe L.ışlaması tarihi olmak dola · 
yısiyle önemlidir. 

Aydın demiı yolları sosyetrsi 
orantaklariyle Bayındırlık Bakan· 

lığı arasındaki "görüşmeler sonun
da bir anlaşmaya varılmış, ondan 
sonra Londrada Vinçester Havz 
da sosyetenin ortaklarının bir 
top(entısırıda bu satın alma i~i 

onaylanmıştır. 

Bu aatın alma işiuio ortaklar 
tara fıodan onaylamması sosye le 

tarafır.dan reımiğ olarak Bayın· 
dırlık Bakanlığına bildirilm t> si 
üzer ine Bakanlık hattın teslim 
alır.mıısını Dt>vlet Decrıiı yolları 

gen :-1 direktörlüğüne emretmiş, 

direktörlük ti~ teslim alma bızır 

lıklarını tamamh•mak üzere ora · 

yıı göoderilmi~ olan salgıla tes 
lim alma işini yüklt-mişti. 

Bir temmuzdanberi Aydın de
miıyollara işletmesi artık ana drv· 
Jet demiryollarına katışmış ve iş 
letilmesi Türk emri ve Türk bil· 
gisi altına girmiş buluouyor. 

Düo, :lyı ıca Aydın dcmiryol 
ları belge!'iode araştırmalar ve 
in~elemeler yapmak ve ~erekt'n 

tedbiri ah.oak üz~re devlet dt-mir· 
yallan g~nel direktörü lbralıim 
Bayburaoın bakanlığı altında yö. 
net genin servis şeflcı iyle türe da
nınışmaoandao katınç bir sal
'ğıt da Aydına doğru yola çıkmış
tır. 

Devlet demiryollarına bağlı 
olan yollar, hkım işletme bölge
IP.rine ayrılmış, bir bunlara işletml' 
isteı liklui adı verilmiştir. Şimdiye 
krdar, y.-dirıcisi lzmir - kasaba 
- Geri&i dördüncü sayfada -

rak ürünlerinio satış fıatı üze 
rioden yiizde üçünü seve seve 
l.;çak kurumuna vermeleri tekli· 
fine ben de ortak olur 'e bunu 
toplnluğunuzdaıı dilerim. 

Dt:di. Kemal Kusuodan son
, . ~ toplantıya Ba§kanlık eden l ı ba
yımız Tevfik Hadi Bazsal, konuş 
maları hulasa elli te: 

- Bugün dünyada, dedi, so 
nu nereye varacagı hilinmiyen 
bir sılfilı yarı~ var. özümüzün 
üstüıılügü için ku\'vetJi olmamız 

lazımdır. Tehlike umumidir. Bu 
tehlike karşısıod" ancak km·vetlı 
oiao milldlar ayakta durabilir. 
Baıbıkınımız, lıavalarımızın teh
like ()nünde olduğunu millete 
söyledi ve millett'n 500 Tayyare 
istedi. Bunnnla yurdumuza saldı 
r ıcakları tltf edebiliriz. . 

Hava kunetleri hayati bir 
meseledir. Bütün memleket bu 
ışle alakalıdır. Adına, şimdiye 

kadar bütün yurt ve mücadele da
valarıqde bir gaı.a bayrağı gibi 
daima önde görünmüş hir yurt 
bucağıdır. Zaten Adananın coğ
rafi vaziyeti de onun vatan itle· 
rındc üetiln bir alaka g<>steırmeıi· 
oi icı1p dtirmektedir-. Bunu da 
güzönüo<le tutarak fedakarlık ya 
rışında ön sefı almamız lazımdır. 
.Fedakarlık sözü ile, katlanılması 
giiç, ağır bir yük kasdetmiyorum. 

Arkadaşİarın teidıf ettikleri 
yüzde üç nisbeti, Adanalıların . 
ötulenberi yurd için katlıtomağa 
ı!ıştı\darı külfetler yanında şüp · 
hesiz ki ~ok ağır bir de,ece de 
ğildir. Oolar, daha ağırını yap 
mış han·iyetli ve temiz yürekli 
er kişilerdir. 

Arkadaşlar, vaziyet şudur: 500 

Nüfus sayımı 
Bir çok illerimizde 
hazırhklar bitirildi 

--· 
Ankara : 3 (A.A) - Aldığı· 

mız bilgiye göre genel nüfus sa 
yımı hazırlıkları ileılemektedir. 
Hazırlıkları kontrol edilen vi la
yetler 20 yi bulmuştu, . 

Sayım hazırlıklarında lıi;1,met 
lrri görülen Kastamonu İlbay ı 
Fazıl , Kurşuulu kamnunbıyı 
Ft vzi ve Gebze İlçe bayı Osman 
Nuri Başvekil İsmet İnönü trıra · 
fındao birer beğenme hitiği ( tak 
dırname ) ile kayranmışlardır . 
( ıaltıf edilmişlerdir . ) 

Muğlada bir ormanda 
yangın çıkb 

.Mıığl" : 3 (A.A) - Marmara· 
1110 Grlibolu yerine.le çıkan yan 
gıo düu gec~ söndiicülmüştür . 

Bugün Muğlanın yılanla orman 
larında yargın çıkmış yangın ye 
rine İ I Lay da gitmiştir . 

Trabzonda kurakhk 
devam ediyor 

Trahzou : 3 (A.A) - Kurak 
lık bi\tün şiddetile devam etmek 
tedir . 

ilin batı ilçelerinde tütün ve 
fındık kurakdan zarar görmüştür. 
Zararın aıtmasından korkulm•k
tadar • 

tayyare lazım . Bunun için bir hu· 
çuk milyon yurtda~ın yılda yir 
mişer lira verip hava tehlıkuini 
bilen üye yazılması icap ediyor. 
Adanamız bunu, ya nüfus nisbeti 
bakımıodarı çok azn yazmakla, 
yahut da bir taraftan lıunu yapar· 
k~n diğer yardım mcvzulariyle 
<le alikalaoarak ödemelidir. Her . 
kts azı yaı.ı lmakta hirhiriyle ya
rıg ediyor. Bu teşekkürf! clecrer 
bir alakadır. Ji'akat Adanam~ın 
bu yurt i~indeki asıl üstünlüğü, 
arka daşlarımızuı yaptık 1 ırı tek Jif 
gibi , mahsulatı arziye üzerindtn 
vcrt<'ekleri yüzde üç ile kendini 
gösterecektir . 

Filhakika Adana ı;ifçilrri , 
betkı yerlerde eşine az tesadüf 
edilen bir lıamiyel göstertrek yıl· 
lartlanbcri bunu yüzde yarım ola 
rak \'ermiştir . Bunun tutara on 
yıldal yarım milyort lirayı geçiyor . 
Fakat arkadaılu , bugünün şart· 
ları karşısında bu kafi değildir . 
Yeni bir hamle lizımdır • Y epılan 
teklif mucibin ce bu hamiyet niı 
betioin yüz<le iiçe çıkarılması ber 
Şl'yden önce bir vatan borcufltır. 

Burada vereceiiniz karan büki'ı· 
met• arzedcc~ğim , ondan sonra 
katiyet ktsbedtceklir . eticeoin 
bir ao önce neticel~nmesi fayda
lıdır. 

İlbayın bu ıözleriııden sonra 
çifçi birliği idare be}' ttinden Adil 
söz aldı ' 'e : 

- Vatan borcundan hiç kim. 
senin uzak kalmak isteyeceğini 

dlişünmem bile . Ancık , tayyaı e 
yardımı olarak şimdiye kadar hiz 
den kuilen paralara ait biı.e kim· 
se makbuz vermiş değıldir . Bu 
para acııba yerine mi gidiyor , 
yok~a başka ellerde mi kalıyor . 
Bunu öğıenmt k ve buodao son-
rası içio böyle, bizde tereddiit ha 
sıl edici, ştkil lere meydan barak 
mıyacak bir usul isteriz . 

Adilin bu haklı isltğioe , tay
yare kurumu haşkanı Sabıi Gül 
cevap vererek ; 

- Bu endişe doğrudur , dedi. 
Aocak pamukda tereddüdü uyan-

-Gerisi ıiçüncii sayfada-

2 - Mahzur - Çekinck 
Örnek : Bu işi yapmakta ne gi 

hi çekinekler görüyor· 
~unuz ? 

3 - Menşe - 1 - Çıkai 
2 - Köken 

Örnekler : 1 - Bu maho çıka 
ğı neresidir ? 

2 - Bu ayleoin 
kökeni hakkında 
ne biliyorsunuz 

4 Musahhih - Düzeltiç 
Örnf'k : Bir gazf'lede ağır so· 

ravlardau hiri de dü· 
7.ehiçlerin üstünd dir , 

5 - Havale - Gönd~ri 
<'>rnek : Bankanın .300 liralık 

gönderisini aldınız mı? 

1 

Noı: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanhca· 
len kullanılmamaeını dileriz . 

1 

Hava kurumunda 

DördncUlüGü Cumhu
riyet fabrikası almış 

._ -
Dünkü sayımızda bava telali

kesioi bileoJer kurumuna eJJi hin 

ıira vermek suretiyle Milli Men
!ucat fabrikasınm birinciliği, yılda 
iki hin lira vermek suretiyle Fab· 

rikatör Salibin ikinciliği, yılda 
hio lira vermtk suretiyle F•bri
katör Gilodcıoun üçüuncül&ğü Ye 
500 lira vermek suretiyle de tari-
merlerimızden necai 1 iyazinin 
döıdüncüliiğü kazaadıklarıDI yaz
mışt ı k. 

Uçak kurumundan aldıiımız 
bir habtrde • dördüncül6ğü Recai 
Niyazinio değil, bundao önce 500 

lira vermiş olan Cumhuriyet fab· 
rikası sahiplerinin kazanmış oldu· 
klan ve Hecai iymzitıia beşinci

liği aldığı bildirilmiştir. 

Derece numarasını böylece 
düzeltir ve bu yurdıcvea hami
yetli arkadaıları bir kerre daha 
kutlarız. 

Bek Berline gitti 
Lehistan dışişleri bakanı ; Hitler 

ve Noyratla konuşacak 

Bek bu konuşmalarda Hitlere Lehistanın 
eski siyasasında yürüyeceğini bildirecek. 

Varşova : :l {A.AJ - Dış iŞle· 
ri Bak&nı Beck bu sahalı haya 
nile biriikte saat 8 de Htrline var· 
mıştır . 

Beck istasyonda Bitler adına 
yönetgeri .Maysmer , Dış bakauı 
Noyrat , yönrtger İdelov , pro 

tokol direktörü Kont Laseviç, Lehis· ı 
tan Büyük Elçisi Lipski, Almanya 
om Varşovadaki Büyük Elçisi Fon 

Moltke , Lrh kolonisi ve bir çok 
gazeteı :iler karşılanmış ve istH 
yonda bir asker:müfrezeıd ıelim 
durmuştur , 

Beck yaoındıkilerle birlikte 
Lehistan büyük Elçiliğine gitmİ§· 
tır . Berliade oturduğu surece 
Elçilikte kalacaktır . 

Varşova : 3 (A.AJ - Beckia 
Berlin görcti dolay11ile yazdığı 
bir betkede « Kurier proanni » 
gazetesi diyorki : 

Gi.irette heyecan verici un. 
surlar aramamalıdır . Bu ıöret 
esaırnda Alman · Leh kom§uluk 
munasebatında elde edilen yak
laşmaam sonucudur . 
- Geriıl ikinci say/ ada -



~·yf• 2 -Ulusal mOzik Ustune : 

Erteki yarlam 

3 
Müzik devrimi yalnız ilmi tek

nik yola g tmC"k , yok ek ga•p 
aao'atıı a ulatmak bevrsıle değil, 
dil devrimioırı de ıabıi bir nelı
ceıı olacaktır . 

D lımizden Arap , Farisi söz
ter çıkıp şiird~ Failatün fai at 
ölçüı,. ri hıraluldıkdan onra di 
zin öıün ahengıoi dt: hirli~te tle 
,._. F." L" ' gı§•yor . " ı ınarıZUWt>.eıe u-
yao dski miizik u ulıeıının f<"Di 
dalle yakılacak b~ t lerio ne 
kadnr nyguc ge ecı ği araştırıJa 
cak bırao•umdur 

Hıı tgele sağa sola gıtmekten 
iıe bütün bunları h"saba katıp 
yola çıkmak daha doğı u olur 
Ve yine buoJan öıü iidüı ki b.-m 
örnek olmak, hı·m de savamızı biı 
kat dab• berkitmek içın biraz da 
ha ukı çağlar müzik devrimleri· 
ni lcurcalıyacağız . 

İlk müzik eavti ( Vocel ) 
ıdı. Vt' f"r)at, ıalcılır, sairur ci· 
dalarından ( inilti, alkış , ıevmç. 
o nidilarındao ) ibaretti . Bu ses 
ler tabiatın da yardımı ile muay 
yen perdel"r üstünde toplaamı .. 
ve böylece melodi doğmuştur . 

E kı hmh melodiyi daha doğ 
ruıu büıün musukiyi Mı uda , 
Hindde , Fıliıtiode bu iiea şarkta 
buluyor . 

D.alıa geri giitılirse onu Tuğ· 
randa bulacağı bugünkü araşhr
malul• aydınlalll)Or . Burada 

Aotrıparantr>zle dıyelim ki Türk ma· 
lı olan müziki aramak ulu al mü· 
zik kurmak bugün bize düşüyor. 
Mıeırd• on bt§ asır lı" fil üt, ııey, 
t.nbur, baıp btılmuşlar . Ancak 
hL10lar Ja çalınan şeyleri ne Diki
liteşluda, nıe de Papiros üstünde 
görememi§ler . Güniimüze kadar 
gelen eeki havalu Yunanistan 
dan gelıyor . Eflitun , Adsto ve 
Fı agorsun müzik haklundaki na 
zariyat kitapları zamanımıza ka· 
dar, olduiu gibi uhşmıştır . O 

zamanm havalıırıodan ancak bir ka 
çı sağlalQ grlebilmiştir . O zaman 
kullanılan nota Yunan harflerine 
dayanan bir takım işıu eti erdi . 
Buoımla berabere kı Yunan ma 
kamları ve usullerioin ne olduğu 
bugün tamamile öğrenilmiştir . 
Hunlara ılerıde dokuoacağ.z. Ho
malılır Yunanistanı istila ettıği 

zaman Yunan ilmi • Yunan fel· 
sefe i, Yunan san'atı, Yunan ede
biyatı ıle beraber Yunao musiki· 
si de Romnyı iıtila etmi§ti . Mı 
liddan btf yüz yıl önce Ç.-çeron 
( artık ilimızde her şey Yunao 
m•h oldu ; Bizim güzel öz türkü 
lerımizio yerini' Yunan Türküle
ri geçti : Dilımizin §İve ini , t• 
laffuıumuıun duruluğunu bitir
dik ) diyerek bu ıstilftdnn sinir
leniyordu . 

Sözü uzntmeyalım . Bomada 
havlanan ( terbiye olan ) Yunan 
muıilci bütün litın \ e Grek kül· 
tiirh ile hizansa geldi . Öbür ta 
raftan İbrani mu ıkııi de bir yo 
lunu bulup t-ıki Jıtaobu)a gf'lmiş · 
ti . lııe bjzım alaturkanın anası 
b11huı da bunlaı olduğu anhşılı 
yor . 

lıio asıl önemli yeri ıudur ki 
ayni kOlıilr ayrıi muıik gRrbe de 
gitti •~ bugürıkU g11rp musikisi 
nin de kaynağı o oldu . 

Şimdılci arap muıikiıinio de 
Mısırda, Bağdadda Yunan mu!İkı 
sine temaıı olduğunu anarak Av
rupay• geçelim . Ve Abmt t Muh
tarın kitabından şu kısahmayı 
alıp bu babsi keselim : 

"Hııistİ)anlığın zuhurundan 
sonra yeni bir musiki meydana 
geldi . Sent Ambruuaz kiliseler 
için beateler toqt.dı . Bunu Papa 
gregovar tensik itti ki ıonuoda 
(HJt'n Şan) adını aldı . 

Halk srasınd• droid, truver, 
trubodur denen saz §ıirleri var~ 

Tfirlc öSzft 
EJC:: 

İtalya ve dünya efkan .. 
M. Muıolininin söylevlerınin 1 

istihdaf ettıkleri yakın mak at 
ne olur a olsun, ber halde, M. 
Bald vir.in cumarıesi gürıü .balı 

s yledigı Ethopia mesrlesine mü· 
ıeallık endı eyi izale diişüncesile 
söylenmış oldukları tahmin cdı-, 
Iemez . Bır zamanlar, İtalya, hu 
dut badisrleıinin hakemt' tevdi 1 

tdiJmesiDe riza gö termiş oldu
ğundno, bu me ele etrafında ya 

pılacak her hrngi bir heyanatın 
aua fi'u inin sulh düşüoce i ol 
cağmı kc~tirmek kndar tabii bir 
şey olnmozdı . İtal)anın Ş'lrki Af 
rıkcda askeri kuvvetlerıni art
llrmakt• devam edeceği bekle 
ni oıdu Zaten bn hakkı İtalya 

kendi ı İçio mahfuz bulunduruyor· 
du • fa~ at l f' h ide buna mu 
kabil teca\ üzkar harp laflorınıo 

da artık arkaaı kesihct ği umu 
luyordu. 

Cum rte i günü, Csığliari de, 
M. Musolini, İtalyan milldinin 
esh ve yenı hesaplarını ta fı} c 
edec .. ~ini hildırirken, hudutları· 
mız dışınd ki sözlere \'e düşün

ct:lere hakmıyacağız "demiş,, ve 
İt lyaııın, kendi menfaatlerini 
müdaf eda, hokimi mutlak bu· 
Junduğunu sÖ) lem iştir . 

Diğtr taraftı'lll, Sardinyada 
dün vermiş olduğu söylevde yal 
nız efkarı umumiycyi istihfaf e 
den sözl,.rt' tesndiif olunnıu)or. 

Burada , her ne kadar Eıbopin. 

dan sarahatle babi dt ğilse de, 
~ok canlı ve manidar ifadeler 
vardır. 11Sırdinyıda sulb ve harp 
için lazım olan m•d~nler varifır,, 
demekle ve 1•bam madde ticare· 
tinin , bize kuraçağı, boyunduru
ğu karşısında baş eğrceğimizi 

dü~üncnler kendi kendilerini alda
tıyorlar,. diye devam ederek, ef 
karı umumiyeyi istibfafdaki de
vamını gizlem«-mektedir . 

ltalyamn menfaatlerini temsil 
\'C müd.f.,ada ytgane bakim ol 
duğu iddiası, lıa<lısalın ispat tt 
miş olduğu tek mrsele değil 
dir . 

M. Anthony Eden, daha ön 
ceftıı, 1906 muahedesine işaret 
etmişti. llu munhedeye tevfıkao 
Etlıopiaya dair bütün meselelrr 
de, Büyük Briıanya, :Fransa \'e 
İtalya bırlikte müşa\'eıe edecek · 
ler ve birbirlerinin bakımların-

dan haberdar olacaklardı . Her 
ney e böyle bir anlaşma me\'cud 
olmasa bılr, Etbopia hudutları Ü· 

ıeriode bü) ük menfaatleri bulu~ 
nan büyük Britanya ve Fransa, 
Afrikaoıo bu kısmın do suJlı 't. 
sükfitıun ibla1 cdilmeme~i yolun
da derin alfika duyacaklardır . 

M Musolmiııin kendi naşiri tf
kôrı olon , « il Popolo d' iıalin » 
bıle gıhopiudan akarak nıl'ı doyu 
ran ulorJ , buyük Britonyanın 

hukuku huluııduğunu , itiraf et
mekte ve Afrık ıın n bu p ı· ç·ıısında 
Frensn ve ltulyanın haklarının do 
büyük Brıtanyo torofından tasdik 
eJılnıiş olduğunu ' yazmaktadır . 
Bunlar M M ıı olininin IAkoytlıkla 
karş ladığı efkdrı umumiyeyi ald
kador eden mcsolelerJır . Bunlar 
n1tıkatlar JovJetl rce usulü tfoirıJ 

sındıı kabul 'dilmiş yüksek veci
belerd r ki, öyle kolayca, lıer hıın
gı b r t\kıt de' let torafınclon yok 
farza Jılemez. L Musoliııi, hakemi 
kubul etmekle Ethopiı ile ltolya
nın oktetmiş olduklurı muahedenin 
sıhhatini biltliriyor. ve falwt , huna 
rağmen , trrsa muknvelenamosi
nin, .\vrupo dışıı dn, h»lya Fransa 
ve büyük Br tnnya için bir nıi.ıtle
hit CC\phe mevcudiyl-tini zımol'n 
dolıi olsa ilıtıva c>diyor mü?dbozn
sıle, bundan evvt lkı oT)tlo moyı , 
tabiri değerle 1096 muahedesini 
orlallnrı kaldıramaz Britanya im
perotorluğunun, efkdrı umuı.:•iycyi 

duşunm .. ksizin kurulmuş olduğuna 
dair, yapılan ittihnmları bu mem · 
lekette hoş görmek gertktir . Bu 
mesele etrafında göl'iışmek demek, 
soğuk kanlılığa en çok ihtiyacı 
olan bir vaziyete oteşle koşmak 
demektir . 

Muhtelif momlekoılerio müs· 
tenılcke tedarikinde kullonmış ol
dukları politıko sistemi mozide ne 
olursa olsun, bugün bu \•adido rn· 
dıkal bir değişiklık i~·irıdeyiz . Bu 
deği ikliği, lıorbi artık düvd ihti
ldflorının hallinde alet olarak kul .. 
lanmıyacaklarına dair devletlerin 
oktetmiş oldukları antloşmalor \'Ü· 

cudıı g .. tirmiştir . Bu hususta an
d çilmiştir. Ve devlet müşkiıl ve 
kovgolarının sulh yolu ile halli için 
icabrden mekanizma dnlıi kurul
muştur. C••nevredcki sorı müzokc 
rel .. r csnn ındn M. Anthony l~don, 
(( oltıkodor iki toraf bir hal cı:ıre i 
ar rkcn, mill tler cemiy tinin mc 

dı . Sonra musikiciln cemi} etler sai teşrikiı i kabul etmişlerdir » 
tt:şkıl etti . Kilıse musikisinden demekle dtılıo oyi bir dii~ürıüş 
ayrıldı (Yerofısn muzik) meydana tarzı ve ruh haldi, göstermiştir. 
geldi ltolya ve Etlıopia ınilldlrr cu-

Orta kurunda çok seslı mu· mıyctinin oznlorıılır; Bınaeı uleylı , 
zik denemeleri yapıldı ( dtşon ) arolorındo taho.ı.ldtis eden butün 
çıkll . Buoun ü tiinc bir de kitap hu lut meseleleri , v~ hudutlarının 
yazılmı~tır ki o umanın armoni i tayin \'O tesbiti ınıllctler ceıniye 
dem~ ktir . tinin kurmuş olduğu hey~cdılü\'t l 

Eski Yunnnistandn armoni bu- odold mokanizması tarafından sul-
luoduğuoa bir im yoktur. Eski hnn hallolunur Örıctdcn milletll'\r 
Ronı•hlard•n <la umulmuyor . comiyrıtiııic tızln,.rna tavassutunu 

llk önce dokuı.ııncu unda kal ul etmi olan ltolya , ş:ı) et ı. 
armoyindt n bir papos babsttmiş- Musolininın l\ylen ekt olduğu e( 

tir. ktlrı umumiyeye kofa tutn11ıya kal 
Bugüuüo armonisirıiu vaııı İ kışır ve loahhiit eylc·niş olduğu 

talyalı Möotev.-ıdc sayı•ıyor . vecilıel"rden koçııcak olursı:ı, çok 
Bu odam tı.bıİ k .. ndindcn rvvel- hiıyiik hir lıoto i 1 mi olaraktır. 

! ~~~-------·----------~ ldlerırıdeu a11glanmıştır . Armo 
aide önemli ol:ııa (e as lnı ... ) u 
ulüoü ( .. iersen) adlı Liı p;:ıpas 

koydu, 
I'lssik nrmoııi i.isüzne ilk eser 

( J 722) Fransız (Bnoıo) nuıı y.zdı 
ğı kitap "a) ılıyor . Bugünkü ar 
mooi klas~k aı moninio pek sıkı 
kurallorır dan kurtulup biraz ser· 
brstlerr.ek tarafdarıdır . 

Armoni mulıtefıf eslerle bir 
kaç kişioin, yabud bir kaç sazın 
birlikt • teğannisi d mektir . 

Bcıtelr.rio ş~killerine gelince 
o da bir çok dcğişiklıklcr ,geçir· 
mit ve (Şarkı) dan Oper ya ka· 
dar bugünkü nevileri bulmuştur . 
B•nları sonradan görc-ceğiz . 

A. Bakıı 

İngiliz kabinesinde 

Edenin Roma ve Paris 
seyahati hakkında 

gör üşüldU -
Londra : 3 ( A.A ) - Kahine· 

nin bu s~bahki toplaotıımıın se
bebi İtalyan - Habeş anlaşmaz
lığı ıle Edenin Roma ve Paris ge· 
zileri hakkında gÖruşmek olduğu 
nu sanlamakdır. 

~--Paranı!--
1 Boş yere h:ırcama ve har· ı 
1 cıyacaksan yerli malı al 1 

y 

ı ı Deniz silahları 

Şeblr Dayakları Anlaşmaswda l11giltae11ln Al· ti 
mangadan istedi/ileri 

lngiltere lıtikfimrli Almanya- 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

uın lngiliz deniz kuvvetlerinin Kaçak ı·peklı· kumaşlar 
yüzde otuz bt ş nisbttinde bir kU\ • 

Vt le sa bip olmnk hakkını bu gün 

lerde tanımak üzeredir . Alman y k / k / b 11/af 
yanın fevkalfide elçi i Rihheotro O a anan, ŞUT l SÖy eyici aya 
pun Londradan dünmesinden son· d •• İht • hk • •JJj/el 
ra devam ediltcek olan konferan un Jj ısas ma emesıne verı 
sın iki memleic:ct arasında bir eı10" 
anlaıma ile sontmçlanmesı kov· " Seyhan Parkında şarkı ıöy· rek alındığı tahkikat :oet~~10,cı~ 
vetle bekleniyor . Rihbentrop Al lcyici kadırılard•n Güldanf', e- anlaşılH bile buolardaD ıP 

t bk JP'' manyayı ziyareti esnasında ngil fise, Belkis, Saadet ve Fahriye kara ceıaaı ilıti as ~a . ed ~I" 
ter~ bükümetioin bazı şartlara ile kemancı Şükrünün yatııklnrı df'ğil, inlı:sarlar daıresın ~1,dl' 
bağlı olarak Alman taleplerioi a;asmcla yirmi metre kaçak ipek şekkil bir komisyon t•r ..,,kil 
kabul edecf'ğini Hitlere bildir· kume:. ile yine bu koçak ipek verilmesini amir bulu• ıb~ 
miştir . kumaşlardan yıpılmış her biıi dır . Bunun için bunlırdı. 1 .,e 

lı . 1 . 1 .,, 
Bugün Londrnda müzııkeı ele- dörder metrelik iki P.ntui buluoa- eden mu bırle şı ııt er ar fC' 

re devanı edilirken Hitleriu bu rak ahnmııtır . Seyhan gazinosu cek \'e ondan sonra bir k•' 
son talepleıin kesin ve nihni ol nu i:.lctenlerden Ekremio bu rileccktir . ,.,,,,. 

' duğu tarzındaki heyanatının Al- kumaşlan alıp satmakta bilrrek Düo polis dairesinde fi ~ 
manya adına ı..yidi istentcektir . pare verdiği anlaşıldığından bu altıoda bulundurulaı•k" _.,,. 
Ayni z.amanda Almaoyanın kabul suçluların hepsi d11 yakalanmış kemancı Şükrü bir yaz~•;;,.if' 
etmesi istenilen bir şart vardır ki \'0 tahkikata ba,.lanmıştır . ,, kaçakçılığa asli tene11ü bİ' 
O da )'üzde Otuz beı:: nisbetinio B k d d .. ·· ı ceğini ve yatağıoda b&yl• 1,f 'I :t u yu arı tı yaz ıgımız cuoı e- • 
mulıtelıf kat"'gorideki gemiler 1 ı· dl. k ·· J bulunmadıihnı ve buoull rlf " er aynen po ıs a ı ısım guoc e v ğ 0 11 
üzerinden hesap edilmesi ve ye· lik raporuadao alınmıı ve y11zıl ıftiradao ibaret oldu u il 
küo tonaja logilterenin tski ge· mıştır , lemİ§Iİr · . . . gkıt.-
milerinio katılmamasıdır . Bun- Sryban iıletıcısı , 

Suçtular evvelki gün yakalan ı ·· ı · ti · 'fi' 
dan başka deniz kuvvetlerinde şun aı 1 soy emıf r : . içİO 

mışlar ve polis nezarctıude nez• ._ Ben böyle bır ıt ~~ 
rekabetin tahdidi için ileıide ya· ret altına nlaomı:.lar geceyi v~ ·ş dt,.,..J 
l>ılac k arsıu)u!öal pro1"tlere Al seye bir para veroı~.0- "'' dün sabahı orada geçirdikten son B d b' üddet o "v 
manyanın da iştirak \adi vermesi un on ır m ~ 

ra dün öğl,ye yakın ihtilas Hak •ıhsı belli olan bir ad•111~ .. J 
istenecektir . ı l" -w o ~'"' yeri genel avamab ığına tt ım ı k t lcl öylent 1 İngiltere lıükfimcti , diğer bü- cı 1 • yap 1 arı s d'tİ' 

eclılmi.Jerdir . rın yanına t?elerek kell 1 .,b'/.. 
yük deniz kuvvdleıi olab memle- ..... b zı .,. 

Su,.Jular: ihtisas Hakyerinde düklıan sahibi iken 8 I' ketlerle yaptıgı hazırlık görüıme :s A 

1 
d• 

ortJuya çekildikten soora bakla leıden dolayı du-kkanıo 1 Jeıinden sonra kani olmuştur ki 6 f 
rlndakl. duruı::ın"nıu, aayri m~vkuf mecburı'yetı"nde kald 1i 1., ..... ~ bundan soora nishet sistemi ilo :.- u • I ,.ı...-
olarek devamına karar verilerek d bulu a kumıt art .. tabdidata devam etmcğe imkan e n ° dı0"' 

yoktur . sı rbest bırakılmışlardır . tediğini ıoylemiş ,,e k• ti•" 
Bunun ye,ine belki daha az Bu beş kadınla kemancıdA ya- buna aldaoarak bu ~u~~ldf'~ 

kesin olan bir sistemin konulması kılan ipekli kumaşlar yirmi ıelıiz çak olmadığım çok 110 tt* 
uygun bulunuyor . Bu yeni sistem metredir . Kanuoda ise bunlıulD retiyle alaııılardır . 

1 
,J' 

mucibioct' her büyük deniz d-:vle· h .. r birine isalet eden kumaş be çakcılık yoktur . Bu ~ 
tinin uzun müddet için bir ioşa2 t deli tutarı yiımi lirayı geçme- bak yerinde eydınlan•r~,, 

mektedir . Kanunda bu kumaşla zin aüaabıız olduğu ' 0 
prog,amı hazırlamrsı ve bu proğ- • 
ramleıın aralarında tenli tdilmcsi rıo gümrük kAçağı olduğu bilinc-

düşünülüyor . Bu işle alikadar 
hüpümet merknlrrinde 1942 so· 
nunn kader \'aracak proğrımlar 
hazır lanmakttıdır . 

Von Ribbeotropun bugliıı Al 
manya in aat proğramıoı ortaya 
koyacak durumda olduğu tahmin 
edilt.bilir . Almınyanıa tam plfi
nını tatbik sa ba,..ana koymak için 
gfütercceği siirat mtsel r ine ay 
rıca ehemmiyt-t \'eıilmtktedir . 

Alman deniz murahhaslarının 
bildirimlerini diolc:dikten onra 
İngiltere kabinesi iki yoldaıı bi · 
rini seçmek mecburiyetinde oldu
ğuna kani oldu . Bu yollar dan 
biri cii~er deniz devletlcıilc mü
zakereye girişmek , öteki de ken· 
dı ba:ı.ma bir karar vermek idi . 

1utat olan birinci yol tutul 
duğu takdirde çok vakıt kaybola
cağı düşünülerek ikiuci yol teı
cih edildi . lııgıltcre el eniz · işleri 
bakanlığı lngiliz - Alman .deniz 
kuvvetlrri yarışını kökiiaden j. 

lip atacak böyle bir fırsatJ kaçır 
mamağı doğru buldu . 1ngiltere 
bükümeti kararını Amcrıka , Ja 
ponya , Frnosa ve 1talya hükü 
metlerine bildirdi 

Almaoyanıu iştiraki olmayan 
mevcut deniz ku\ vetl ri labdidaıı 
anlaşması ıçio öa ayak olmu..,tur. 
Bu konferans önürnüzdeki son J1a· 
barda toplnnacoktır . 

Bugünlerde kotarılmakta oları 
şekilde bir Alman - İngiliz an
la ması ğr nel anla:.maya maddeten 

büyük yardı 11 olacak bir hucket 
sayılmaktadır . 

~~~--~--·---------~-

ikinci parti Kalern 
aşıları 

Gaziantepdr-o ı marlaoan ikin· 
ci parti fıstık knlcm PŞ ı ları şehri

mize gelmiş ve aimbeylh!e bu 

lunmakta olao tarım dirı ktöıü 

Ali KtmRlin emrine göııderıl· 
mittir. 

Ormanlar hakkında yeni 
bir talimatname maddttsi. 

MJruriye tı-zkirt>Sİ ve nokliye 
ilmühob rleri hulunrnıynn orman 
ınnmultlt, mohsultll ve ınalırukatı 
her nerede \'C kimın yanında olursa 
olsun bulunduğu tukdirde h ııın<1 

adına zoptedileceğine d(Jir orman 
talimatnımesine bir fıkranın t k
lcnlliği llbıylığa b ldırilmiştir. 

Uçak kurumu ispekleri 

l çak kurumu ispekteıleıin· 

l"o Halil ökmeo -üer :orbrimize 
gelmiş ve ıfaya gitmiştir. 

Düşme '"onu öldüğü 
anlaşıldı. 

Arabacı Mevlfıt oğlu Süleyın n 
adında birin n Çarhıparo köyünden 
Siileyman oğlu Süleymnnm oyoğı 
üzerinden Caınus arohnsmı geçirt· 

1 
mek suretılc yaral omasına s"b ). 
hiyet verdığ ni ve ~ülcymanın kö 
pine gider gitmez ölJüğümi yoz 
mıştık. 

Şııhrinıiz nıemlek~l ho:Slanl'sine 
getırılcn "uleymanın ccs di u:;ı;.ı. 

rinde Sulh hakimlerinden Nt·vzutlın 

öıundo lıukCımol doktoru llllmil 
tnrofınd ın yapılan otopsi <Jnl"l•yatı 
r eticcs 'ndo t•unun Camus orobosı 
torııfmdorı ~·iğnendiği vnkıt yere 
Jii?mo nı•tiPesinde akciğurino kanın 
hücum etmesi yüzünden öhluğü 

onlaşılm ş \ ' C. bu suretle bir rrıpor 
verilmişt r . 

Ziraat bankası 
direktörü 

Şehrimiz Ziraat bankas direk 
törü Fazli Ak uri iznini geçirmt'I« 
üzeıe düu lstanbula gilmi tir. 

Tuza bakanlığı bHş ispekleri 

Tüze bakanlığı baş i p(~ t..ri 
Talat Mersinde o Ş" brimiıe g .. ı . 

miştir. 

t.ır . 

~· Ağır ceza b•t"' 
----~~ 

Ş 1 • · ~ cı•• · ,.J 
e ırımız agar .. dde"' 

başkanı evki izin ..,u ı' 
çiımt'k üzere A~kar•Y;jj• ~ 
Başkan orada bır kaç. d•~ 
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söylemek muhaklı• 
hir ıcy olur · 1~el 
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f'lıl "' Leh Baka.11 otJ'f11 

la iki memleket ~ ıel'~ 
. de' '-" s,. batını ve ik• dO~ 
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alma su etinde go IJ~1 
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mukaL le ve 11Y':ç·o ".J 
ne on veıoıck 

111
,,. 

uğraıl.rırıı ark• 



Çif çil erimiz 
8 l'ftıct 
~ sayfadan arlan -

.,. bi, lı 1 
ııh 1 f1Savvur e!miyo· 
~ •.re kurumu bundan ıon-

ı •ı d 1fti led .'e aba emniyet ve . 
fe &il bırle bu gi\ıi eadişe · 

,,;celctir . Aıkuda:.lar 
~it dttrih olsunlar . dedi. 

'rııı'd 1 Niğde s•ylan ve 
~ erı Cavit Oral ayağa 

tı:.. ~~.d l 
~Itri ~l ır ; Adanalılar ka 
'- oıl?raıüşıür . Telıli'ke · 
~ IGıı "iunu bilirler . Ada· 
~ e kadar her \İliiyet 

oJıra'- .. d . 8., " yuz e yarıaı ver 
lt 9gıa bu mikdarı artır· . u . 
tır1 l§te , düne kadu 
~f~.vttmekle öu safı tutan 
iç,Çlai bugün bu aiıbeti 

'-t•ıılı~ıkırmakla hütürı yur
• oJ, \'e en imreni!ecek bir 

Cıkıı B ••reı· ' · una der bal 
bed· llb • 

ı •e b 
· İtitild· er yandan tasvip 
•dı h 1 

• Bundan sonra , 
r1 L ulunan çifçilerimizden ... , .. 
tdit Uıde üçün hububata 
' 1

111b'IDeıini , çünkü bu 
~ol 8 •ili güc hem de tu 

•tıt . 
~. ını ve belki de bir 

'-..ti 1~11d'~hklara yol açace 
' ule ,._aaııer ür . . 

"'ti~ ıeııne şarbay Tur-'t e, •6ı alarak bir nokta' 
eır ı t •vededıki: 

""•le litı e verilen kHarda 
•rz' btıtırlı ıy,,, lcayrlmın oldu-

•tı- Yorum. Bug· day mab 
l)tlbj • ' 

ildir ~ıa en baıta grlen 
''M 8ıaıeoa,eyb ver ilrcek 

le~r •bıulıta auiye,, kay-
ır ta 'b• :t.; . ırı ıni işaret etmek 

lı,~~Q I Berikerio bu sözleri 
: 

1 
' Ôzll'.r ıu mOtaleada 

(Ttlr.k.Sktl) 
-

dün yurdseverliğin en yü~seğini gösterdiler 
- Brnt:e dedi; Lu yüzde üçfi, 

tahsil ve kontıolü kolay olan pa
muğa inhisar ettirm"k <laba doğ· 
rudur . Vakıa buğdayın da istas
yon ve hbrikelarda kontrolıi bir 
derrCt ye kadar mümkündür ve bu 
da bu çerçeveye girthilir . Fakat 
şimdi "Mahsulatı arziy,.,, kaydi· 
ni alelitlik alırsak suıiıtimıl 
çoğala bilir ve koorol kabil ol
maz . Binae~aleyb '·pazarlarda 
perakende 11tılacak mıbıulitı ar 
ziyeden tayyare iaoesi alınmasın,, 
fikrine iştirak ediyorum . 

Bunn , Turban Beriker ce\'ap 
w r<li : 

- Mahsulatı arziye ıözünii 
tasrih edelim, drdi. Mes~ıa Ada 
nanın en yüklü mahsulleri pamuk 
ve hububattır . Dörtyohm por 
takaldır . Kadirlinin pirinçtir .. 
Binarnaleylı ne Adaoada portakal 
ve pirinçtt!n , mesela ne de Dört· 
yolda pamuktan tayyare ianesi al. 
mak makuda uygun olam12 sı . 
nırım . Bu noktanın tasıilıinde 
fayda vardır . 

Kemal Kusun, Turhan Beri 
keri teyid etti ve : • 

- Adana için, dedi, yalnız pa· 
muk , buğday, arpı, yulaf ve su
sam gihi madd ler. mıhs••Hitı ar· 

ziyeden saymalı ve yfızde ilçe tabi 
tutmalı ve ıoğ•n , sarımsak, fa 
sulye, nohut gibileri istisna -etme· 
li . 

Bu arada bir tıkım çifciler, 
Adaııaoın çok f11la sebze çıka 

ran bir yer olması dolayııile scb
zenın de bu çerçeveye dahil edi
lerek yüzde üçe tabi tutulmasuıı 
ileri ıüıdüler . 

Bunun üzerine ıarbay.Turhan 
Beriktr cevap \'erdi ve : 

ebze iti ileri siiriilüyor 
amma dedi, bu Lem büyllk bir 
yekiio tutmn , hem de yeni tah 
sil lttkilatına lüzum gösterir . 

Belediyenin kanunen alnı•ğa 
mecbur olduğu rOıum bile yılcia 
8-io bin fıra :ıraflındadır ve 
bu parayı büyülı tahsil teşkilatı 
mızla elde P.debiliyoruz . Bana 
kalırsa tayyare cemiyeti bize pul 
verirse biz o pu il arı mele buzları 
mıu yapıştırarak tayyare cemiye 

tine hir gelir temin etmeie çalışırız 
ve bu daha uygun olur sanırım . 

Turban Berikerin bu izahatın 
dan sonra artık mevzuuo aydın 
laomığa muhtaç yeri kalmamış 
tı. Halkevi başkanı Kısım Eoer 
müzakerenin yeterliğini teklif et-

ti. ilbay reye koydtJ \'e müzake
renin bitimi onardı . Bundan son 
ra da ılbıy Hadi Baysal, görüş 

ve dilr klerı hülasa ederek •Yrı ay 
rı reye koydu ve tıöz biılığile "a
bul olundu. 

Buna göre; Adana çifcileri , 
yükı .. k müdafaa kararının deva· 
mı mlldHeti olan üç yıl müddet
le pamuk, buğday, arpa , yulaf 
ve ıusamın setış fiatmın yüzde Ü· 

çüaü uçak kurumuna verid olarak 
bırakm.6tır • 

Bu karardan ~onru çitçi birliği 
İdare heyetinin hozırladığı aşeğı<la 

ki mazhatn okundu ve alkı~lırla ka-
bul tdildi. Birlık başkanı Tcvfık 
Kadr nin tekl:fi üzerine de Lıu top
luntı ve verilen kararın te.lgrnfla 
Boşbekİın lsaıet lnönüne hildiril
mesi onanılı . 

Toplantı bit1'rken ilbay Hadi 
Haysal o.yağa kslktı ve : 

- Adana halkının ayırtsız se
ç.isiz yuı t işlerine karşı göst er<lik,. 
leri büyük ilgi arasında AJana 

çifçilerinin <le bu yüksek özverilerin· 
den dol1tyı keodılerlni kutlar ve 
hepiniM tt'şekkür ederim. Varolsun 
Adanalılar •. -

Sözlerilc toplantıyı bitirdi. 

* • • 1 
Dün çifçilerimizin verdikleri bu 

kararla u~·ak kurumunun yalnız bu 
yönden eline geçecPk para her 
yıl en oz iiçyüz bin lirayı bulacağı 
umulmaktadır. 

~lcmtırlarımızın , tticcarlarımı7.ın , 

esnııfım ızın ve ıliğıır haikımız•n ve 
şahsan çifdlerimhin fıava tehlıke 
sini lıilen üye yıızılmnlıırile topla· 
nacak paro,bu yekunıJ:ın dışarıdır 
Şu lınlde Adarro , ılünkii kararla , 
hor vilayetimizden üstün olurak 
uçak kurumuna yılda 300,000 lirn 
artık \•erecek demc>ktir. 

IJ,,, Adanalıların büyük yurt 
ı;evgisi ve yüksek ÖZ\'Oriliklerinin 
en gtizF>I bir orneğidir. Bu yönılen 
hepimiz göksüınüzü gere gerı~ öğü 
nebiliriz ve 1lbayımızın dediği gihi 
biz de: 

- Yaşasın Adanalılar ! Oiye 
yazımızı bitiririz 

* . .. 
Dünkü toplantı sonunda çifçi 

birliği tarafından kabul edılen 
mezboto şudur : 

«Yurdumuzu havo tehlikrsine 
korşı korumak için Başbakan İs
met lnönünün işaret ettiği yolda 
bütün yurddaşlerın birbirine yarış 
yapnrc·asına CJnln, başla koşma 
sındon lıiz Aılana çifçılHİ ıle geri 
kalcnıyacağız. Biz Aılana çi(çıleri , 
düşmıın istıltlsını , dü~mon zenci
rini, fclAkf't ve tehlikeleri gördü · 
ğürnüzden lrnvadan g .. Jcoek lehli 
kenin de ne demek olduğunu ve 
büyüklüğünü herkesten çok biliriz. 

Bu sebeple yurdumuzu lıava 
tehlikesine kar!iı korumak iizHd 
ötcdenberi vermekte olduğumuz yer 
mahsulünden [ yani pamuk , hu:~· 
ılay , arpa , yulaf ve sisomdcın ] 
yüzde yarımın, bugünden itibaren 
iiç yıl müddetle yüzde ( üc ) o çı 
karılmasını ittıfaklıı kabul ettık. 
Yurdun ve Türk ulusunun seld
met ve eyiliği için hu yüı<le (ü~·) ü 
seve, seve vereceğiz . » 

I~------------------------,-------------......-----....... ---------------.. 
~I Osmanlıcadan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 

~.~. 
~ ı ~ll•vet etmek - Ber

lak 
} "'Yİd et 
•l,., .. rnek - Kayıtlamak 

1 tlld 

t 
ttmek - Kayıtla-

'''tc ?1 -a l' i~,t OŞama, boıanma 
~ •l,b _ t Uıdillik 
•ltb ıtelr 

t 1 - ö- . 
2 

grencı 

3 
- Yetiştirme 
- İrdrmen 

~ 4 - Taibe ( Yakutça 

··~ " 'f b d ] ~ ......, ) al a ,, an 
? 'Su - Taliğ 
r' 1111 ..... r1-(Fr.) Chaocto, sort 
•lik Itri kol öokol 
1 ttr:n k ' 

t •t tttlern,~ -Asmak, bırak-
l ~tttr - (Fr.) Suspen· 
•lı e 

l c-. - Ö· 'lı~ grrtim l,,. tltllt k ö 
ı 1~ - ğrctmek 

lı •tııaın ô l •trtıcr e - gıenck -
''lif •on 
'ı~ ttr:nek 
l, '~•tr - Gönül almak 

'-ıa 8rnak 
b ....... ı\ 
l~du, il tgö;rlü ük, doymaz· 
'"-a lllsu 

llıı tttll,k 
l "'•k - Göz dıknıek, ..... l ~a~· 
'"' ilt -A •I aıaı _ ~gözlü, doymaz 
~ Tam l.. b" .. '• , um, ulun, 

"'• 1 ~.k Qı tllbt L 
l " - Bag" lemP k-'"' ' ~. ·~. 1 
ı~ "-•~i~ •nıarnına -Ba •baş 
l,tıılGk 'l - Bütünlük, tam· 
1 ~i~ 
ı,,. ttnıek 

t,lb.111 ıııe1c - Derinlt mek 

t'-ı,.'"' .... 
a.,.1, 1!• Genelge - ( Fr. ) 
.... 1 ~ • ._ 
~ le'-a,ı tttll," 
-..'"ıi 11: - Yaymak, r, r ....., 
~ lllit Ooa S '"1 ''rn,k rıırı, onarma 

&>oll ..... B - Ooarmal« 
••"urut, kurul· 

Tane [ daae ]- Tane [T. Kö.] 
Tıinetmek - Kınamak -

(Fr.) Blimer 
Tannan - Tınlı, tınan, tınlı

yan 
Tan sif etmek - İkiye bölmek 

Tanzim etmek - düzf'nlemek 
düzeltmek, düzen vermek, yoluoa 
koymak - (Fr.) Arranger 

Tanzir etmek - E lemek , 
benzerini yapmak 

Tar - 1 - iplik, ağ 
2 - Karanlık 

Tarab - Şenlik, Sevinç 
Taraç - Yağma, talan, çapul 
Taraf - Taraf [ 1'. K<>. ] 
Tarafgir - Yaotaı 

Bitaraf - Tarafsız, nötür 
(Fr.) lmpntiel 

Bıtaraflık - ö ür lük 
Tarasıud etmek - Gözlemek 

Tarevet ·- Taıelık, kö•pelık 

Tardetmek - Koğm•lı, piis
kürtmck 

Taılutme-k 1 Çıkarmak 
indirmek - (Fr) 'oustraire 

2 - S•lmak 1 Vc•gi taıhı ]
lmposcr 

Tarif - Tanını 
Tııif dmck - Taııılıımak, 

ınımlam.ak 

Tarih - Tarih 1 T. Kö ] 
Tarihi - Ttrihiğ 

Tarik - Yol 
Tariz elmek - Dokundur· 

malı, takımak. taş atmak - (Fr.) 
loıiuuer 

Tarain r tmek - Brkitmek 
Tı.mmar - Dağınık, darma-

değıo 

Tın - Tan [ 1'. Kö. ] 
Tarzı hıtl - Anlışıt 
Tarziye - Onarsa - ( Fr. ) 

RepHalion 
Ta zıye vermek - Oııarsamak 
Tauddi etmek - Kılluşaıak 
Tasıılliit - Sarkınt ılık 

Taaallut etmek - Satışmak, 
sarkıntılık etmek, sallamak 1 Ya· 
kutça ] 

Taaannu - Yapmıcık 

Tassarruf - 1 - Eıilik, sa· 
hiplik - (Fr.) Poıstssirn 

2 - Tutum - tf r) Economie 
Tasarruf etmek - 1 - Esi-

lcnmek 
2 - Hiriktirmek, arlumak 
Tasanur - Tasar 
Teeavvur etmek - tasarlamak 

Tasdik etmek - Onaylamak 
- \Fr.) Ratifıcr 

Tasfiye - Arılama, arıtma, 

ıüzme - {Fr.) l.Jiquidatioo, epu 
ration 

Taıfiye etmek 
arıımak, ıüzmek 

Tashih etmek 

- Arılamak, 

- Doğrula· 

malı, düzeltmek 
'l'aair etm•k - Sıkmak, euyu· 

nu ~ıkarmak 
Taslit etmek - Üfürmek, IH· 

ı• flarmak 
Ta mim etmek - Kurmak 
Tıeni tlmck Uydurmak, 

el üzmek 

Tasn•f ctın~ k 
sınıflara nyırmak 

Tas• jf - ç .. kit 

5. , ıflunı lı, 

Tusrıf t:lmck - Çekmek 
Tasrih etmek - Açıklamak 

'l'asvih 1 Bak . Kabul ] - O 
nam 

Taıvib etmek [ Bak : Kabul 
rtmek J - Onamak 

Tasvir - Sınay 
Tasvir tfmrk - Smaymak 

Tatbik - 1 - Uygut, hpla
ma - (Fr.) Appliquer 

2 - Yeritim [Bak: icra ve 

iofu ] - (Fr.) Execution 

Tatbik etmek -- 1 - Ugutla
mak, laptamık 

2 - Y eritmek [ Bak : kra ve 
iof az etmek ] 

Tatil - Azıt 
Tatmin etmek - Kandırmak 

din izlemek 
Tatvil etmek - Uzatmak 
Tavaf - Çevrin 
Tavaf etmtk - Çevrinmek 
Ta\·an [ Bak : Kerhen - 11 

ter istemez, isleyerek istemiyerck 
Tavassut - Aracılık~ 

Tavassut etmek -Arabulmak 
arıya girmf'k 

Tavattun ctmrk 
mek, vatan edinmek 

THik - Asıntı 
Tavik etmek - Oyılandır-

mak, asıntıya bırakmak 
Taviz - Değiııt 

Tavk - Boyunduruk, tasma 
Tavr - Ta,r [ T. Kö. ] 
Tavsiye - Tavsiy~ [ T. Kö. ] 
Tavzif etmek - Öde : lendir 

mek, İf vermek 

Tavzıh etmek - lzablem ık 
Tıt)f - 1 - ( B.ak: IJayal.t J 
2 - ( Fızik anlamı l'!ı im ko 

luoa b ra"ı'.ıı ştıı) 
'l'ayib elm tk - Ay.p ' aın .k 
T ctycıan - Uçuş 
T~yyarc: - Uçıtk 
T nyy•ıtci - Uçman 

Tıınttm · k - l - Gitmf'k, 
dürmek 

2 - Çıkarmak 
Tazallüm etmek 

mak, yıoıp yakılmak 
ızlan· 

Tazammün etmek (Bak : lh 
tiva etmek ) 

Tazarru [ Niyaz ] - Yakarı 
Tnarru ve niyaz r.tmek -

Yakarmak 
Tazib etmek - Rahatsız t:l 

mek, azab \'ermek 
Taı'if etmek - İki kat rt-

mek, ikitlemrk 

Tazim etmek 
ululamak 

Büyüklemek, 

Tazir etmek - Azarlamak 

---------------------------,------...-----------------------------·---------------.... -------------------' 
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Adana Borsası Muam(:'leleri 

]1A~fTJ1( ,.e R'.o~A -- - - - Kilo Fi}alı -
C1NS1 En 1 J~n çol.. 

• arılan !ikdar az 
K. K. s. Kilo 
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Pi)'&Sa tf'mizi ., 
Jane J 40 
iane il 
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Dı~lice - - -
Kuş yemi 
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Si sam l 
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··~· Cunıhnriyf't 62S 
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~~ ... 575 
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- Düz kırma ,. 400 -
Alfa ., 
Liverpnl 'telgrafları Kanıhivo ve Para 

I 7 I 1935 iş Banka ı~dan almmıştır. 
Santim Pcne 

Temmuz Vadeli 6 55 Liret 

1 
9 62 

1 inci T. Vadeli 6 25 Hay§ mark ı 97 
Frank•'Fransız,, l 

---. 

Hazır 6 95 Sterlin .. Jn2iliz,, 619 
Hiot hazır 5 79 Dolar "Amerikan,, 1 79 1 80 ~I 
Nev%ork l2 12 1',rank "lsviçre,. 1 

Ayran gazozu 
Yeni çıktı 

...... aRi8i 
Av~AN Gazozu 
- AYJ?.AN Sodası 

_ .... :il , . -:AYRAN 8uy_u 
J) iÇMEK iÇiN - ' 
Du MRRKQYR DiKKilcr EDİNiz ) 

iş bankası alhnda S593...=L6 

Pamuk müstahsilleri satış kooperati
finden • 

Bugiin kooperatı fımizin senelik 
heyeti umumiye toplantısı vardır. 

İçtim& saat on beş bu(:ukta A
dcuıa kulübün<lo olacaktır . içtima 
sonuncu olJuğundfln ıayin üyelerin 
bulunmt\'31 önemle hildirilir.5607 

54 5307 

He lyotis kurtlariyle 
mücadele 

Kapılı köyü tarlalanndı gö· 

riilen Helyotis kurtlariyle rnüca· 

[deley önemle devam olunmakta· 

dH. 



~ayfı 4 .. Eti 

Aydın demiryolu 
- Birinci say{ adan artan -

olmak üzere yöortgenin yedi iıpek· 
letme ispek.terliği vardı. Bir tem
muzdanbeıi Devl~t Demiryolları 

yöoergeai tarafından itletilmiye 
baotıyan Aydın demiryollart da 

' ıekizınci işletme ;sp• kterliği adı 
nı almı§tır. 

Bayındırlık Balcanımızın 

dedikleri 
"Aydın dcmiryollarıoın dev

lf'tçe satın ahnmaaı uhı~umuz için 
mutlu bir hidi1edır · 

G,.çen yıl satın alınan ve bir 
yıl içınde vrrdiği sor.uçlar dola·· 
y11ıyif!, satın almakta Dfkadar 
isabet ettığimizi göster mi~ olan 
Kasıtba battı ne ise Aydın hattı 
da bizim için odur. 

Bu iki hat, Ege bölgecıi gibi 
yurdun en verimli, tccimel ve e
konomik g,.li§ine en rlv~ıişli bir 
kısmını biri Gediz ve ö:eki Men
drru vadileri içinden uzanarak, 
Ak·Je-nizde en öoemli limanımız 
olan İzmire bağlar yalaız şu ge
ografik durumun kısaca gözden 
geçirilmesi bile bu iki hattın öne 
mi ve değeri hakkında bir fikir 
vermeğe yeter. 

Aydın hattını satan almamız, 
ekooomik etkinliğimizi tamamla 
dığı gibi 0000 daha çok gelişip 
yükselmesi için etkili bir araç da 
olacak tir. 

Bu suretle demiryollarımızıo 
birliğı de aaj'lanmış hnlonmakta-
dı~ • 

Bu yolun Afyon - Antalya 
halliyle birJ .. ımeaioden sonra de. 
ğerioio bir ket dab• yü~etlect>ği 
§Üpbt!s ·zdır. 

Dt·vlc:t demiryoll.oı direktör 
ıüğü, ha )'«"Dİ hattı d11 bütün ek · 
ıiklerıoi h11t•mıyarak, az zaman 
da ötel.i dc·vJe4 hatları dtc-recesi
ne çıkaracljk ve taı ifef,.rinde de 
e.kor.omik ku·umumuza uyacak 
gibı drğ•§ khkler yapacaktır. 

Hattın de-vlete grçmt.si ulqea, 
İzmir ve hinterleodıa akutlu ol 
,un. 

-------................. --~~~ 
Sultansuyu harası direktörlüğünden. 

Kurumumuzun 935 sen .. si hay
van Y' mlerı ihtiyı Cı olan 80000-
100000 kılo Yulı:ıf 1500- 2000 

kilo bakla 500-1000 kılo keten 
tohumunun 27 - 6- 935 tarih inden 

ıtibaren ve on beş giin müdd ·tle 
acık eksıltmeye konulmuş olı1a
ğunuan talip olanların 11 - 7-933 

tarihine tf\sadüf edeıı pe~şenb~ gü· j 
nüne kader hsra mt>rkezrndekı ko· 
misyoou mahsusuna müracaat et -
meleri iJao olunur. 5598 

2 - 5-7-JO 

Seyhan Defterdarlılından : 
Abdi oğlu köyünde 59 dönümlü 

tarlanın bedeli sekiz müsavi tak-
sitte ödenmek suretile 24-6 - 935 
tarihinden itibaren 15 gün müd· 
detle ertırmnğa çıkarılmış ve 9 -
7 _ 93,:; tarihine müsodıf Ralı günü 
saat 15 de acık artırma ile ihalesi 
icıa kılınacr.ğın<lan taliplnin yüzde 
7,5 to!minat akçalarile birlikte milli 
emltlk idarf!sine müracaatları ilan 
olunur.5592 29--2·- b - 7 
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Gayri menkul malların 1 

1 
Ziraat bankası ilanları açık artırma ilinı Saban 

Dosya No. 35-851 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~ Adana 1 inci ~ramemur~ğun 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~-

meraklıları• 
.~alılık ev 

İstr. nbul Ziraat bankasından : 
Adi.l!ır..cfo Yeni istasyon civarında Narlıca mevkiiode kAin Z~raat ban 

kasına birinci derece ve sırada ipotekli bulunsn Şinasiler fobrıkası na
ruile maruf pamuk ve nttbati yağlar sıınayii Türk anonim şirketini.o malı 
olan 1 numaralı lnbrıkası dahilinde mesken olarak kullanılan çımento 
bloktan inşa edilmiş sekiz odıılı ev • . 

42 lstnnbul 6 ıncı noterliğince tostik edilmiş 9-11-931 tımh ve 151 
rıuıncıralı ve Beyoğlu 4 üncü noterliğınce tastik edilmiş 11- 2 - 933 
tarih ve 640/33 numaralı mukavelderle pamuk ve nebati yağlar s1;1na
yii Türk Anonim şirketinin bankuoııza olan miktar_ı malum b_~rcu.ou 
10-4-935 tarihinde gönderildıği kayıleo müsbet ıhbaroame uz ·~ı.~ne 
de tesviye etmemış olduğundan işbu borcun ihnle tarih ne kad_ar yuzıle 
9 faiz ve yüzde 3 komisyon, sigorta ücreti, hestıp mas~ı:ıfı n.o~lı nukut, 
muamele vrrgisi, avukat ücreti vesair bilumum D'asarıfle bırlıkt~ tah
sili için bu borç mukabilind1;1 bankamızıı ipotekli olup yukarda cıns ve 
sair evsafı ve müştemilatı yazılı Auana tapu müJürltiğünün 2-4-~30 
tarih ve 87 numaralı tapu senedile şirketin tasarrufu altında bulunan 
ve 2280 numaralı konuna tevfıkan üç yf'minli ehli vukuf tar tından 
8000 lira kıymet tak.tir olunan mezkur ev 1697 nu~~ralı z.iraat ban~ 
kası kanunu hükümleri dairesinde 10-7- 935 tarıhındPO ıtıbaren bır 
buçuk ay müddetle acık artırmaya çıkarılmıştır. Muvakkat i~~lesi 26-
8-935 tarih ine müsadif pazartesi gtit·Ü saat 2 de. İst,:ınbul Zıraat ban
kasında yapılacaktır. 

Teminat akçası yüzde 7 ,5 tur 
Şartname Gulatada kain bankamızla Adanu, Mersin • Ankara ziraat 

bankalarL kapılarına asılmıştır . 

satılık fabrika 
İstanbul ziraat bankasından : 
Adf!na yeni istasyon civarında Nsrlıca mt'vkiinde buJunan ve ceman 

57915 metro murabbaı arazi üzerırıde kAin ve Şinasiler fabrikası na-
mile maruf : 

l{ ~ ~ıı anbarı, çevirme ve buhar dairesi, kazan dairesi, 3 numaralı .di
z.,) motör dairesi, şıfıeme JairfJsi, çırçır dt&iresi, platforma J - 2 dızel 

motörler daıresi buhar kazanı daiı esi,biderlik ,çığıt aobarı,çiğit an barı, 
balya antıorı, te~izleme paçel ve prese daireleri, malzem" anbarı, z1 b~I 
anbarı, otomobıl g \rajı, kutlü an barı, müberrit su dı>posn ~ müberrıt 

kuyusu, tamirhaneler, çenbar anbarı, tahta kurutma Jaırosı , yazıha
n~ler, 1 No. pavyon (fen müdürü hanesi), 2 No. pavyon ( seak me
muru hanesi), 3 No. pavyon ( tamirat Amırı hanesi ) , 4 No. pavyon 
( ustabaşı hanesi ), amele helbı su motör~ dairesi, su _d ... posu binal.a: 
rından müteşekkil ıçinde buluııun ve fabrıkanm kuvvet muharrekesmı 
teşkıJ eden 1 - 2-3 numaralı atlas markıılı beheri 150 beygirlik üç 
adet dızel motörü, ç ırçır makineleri, şifleme makineleri , temizleme ve 
ve prese makineleri, vantilAtörler, umumi transmisyon , kıncı makine· 
ler, pamuk pret1esi, nemleme Aleti, kantnr, kütlü kırması ',su dt?posu , 
bühar kazanı, <l.emirhane makineleri , marangozhaoe makıneleri , plat 
tırçırları, plat çırçırlarının kuvvei muhorrekesi, lokomobil, rolJer gin 
atı,lyesi , yedek dl"t ı~uevattan ıbaret ve pamuk ve nebati yıığl ır sana · 
yii Türk Anonim şirketınin: 

1 numrolu c;ırcır· fabrikası 
İEıtanbul 6 ınoı noterlığioce tasdik edilmiş 30-1l-931 tarih ve 

J 5 J 42 nuınarnlı mukavele ile pamuk ve n~bati yağlar sanayii Türk A· 
non im şirketinin bankamıza elan miktarı malum hrrcunun 10 -4-935 
tarihinde gönderildiği kayden müsbet ihbarname üzerine de tes~iye et· 
memiş oldüğ'undan işLu borcun ihale tarihine katlar yüzde 9 faız Ve 

yüzde 3 komisyon, sikorta ücreti, hesap ma~ra(ı, ?a~li nuku~,. m.u~mele 
vergisi, avukat ücr .. ti ve sair bilumum masrafla bırlıkte tahsılı ıçın bu 
borç mukabilinde bankamıza ipott-kli olup yukarda hmJut , cins v~sair 
evsafı ve müştemi'Atı yazılı Adana tapu müdürlüğüntirı 22-9-929 ta. 
rih 64 numnrıılı tapu senedile şirketin tasarrufu altmda ve 2280 numa
r:ılı kanuna tevfikan üç yeminli ehli vukuf tarafından ceman 72.000 
lira kıymet tak dır olunan mezkur fabrika 1697 numar.ııl~ zira~l. bntı
knsı..kr..nununun hüktimh~ri dairesinde 10-7-935 tarıhıoden ıtıbaren 
hir buçuk AY müdıletle açık artırmaya çıkarılmıştır .\f uvakkat ihalesi 
2ô- 8- 935 tarihine müsadiC pszıırtesi giinü sııat 2 de Jstanbul] Zı raat 
bankasında yııpılacaktır. 

Teminat akçası yüzde 7,5 tur. 
Şartname Galatada kdin bankamız. Adana ! Mersin , Ankara Ziraat 

bankaları kapılarına asılmıştır . 

Satlık fabrika 
İstanbul Ziraat bankllsından 
Adanada eski istasyon civarında zincirli mevkiindr. cem'an 45013, 

3250 metre murabbaı arazi üzerinde kdin Belçika fabrikası namile ma- · 
ruf: 

Makine dairesi , kazan dairesi , ıskarta dairesi • çırçır ve temizle
me dairesi , şifleme dairesi , hallaç dairı>Sİ , sulama ve paçal dairesi, 
çiğit P nbarı , koza moğazast malzeme anbarı , petrol ve benzin mağa
zası , atulyeler , h -la otomobil garajı ve atalyesi , müdüriyet binası , 
misafirhane , ustabaşı binası , müdüriy t ikamet binası , başmuhusa
beci binasından ibaret ve içinde bir adet 350 bdygir kuvvetinde boL 
!incik marka buhar makinesi ve iki adet kazanı , bir adet 285 bey
gir kuvvetinde Villiams markalı buhar makinesi , bir adet 50 beyğir 
kuvvetinde Villiams markalı buharlı gurup alPktrojen , bir adAt 20 
beygir kuvvetinde kamyon motörü ve o kudrette mütemadi c"reyanlı 
dinamo , benzirı cihazı , rntabetlendirme tesisatı , bilOmum transmis
yon , çırçır ınukinPleri , şifleme mak;nel ri ve elyafın tozlarinı almak 
için makineler , vantilatörl,..r , su cihazları , yangın tesisatı , çenber 
kesme ve delm e aletleri , tozları nakil vasıtaları , bilumum malzeme ve 
yedekler ve sair alah edevnt bulunan Vl.l pamuk ve nebati yağlar sana
yii 1 urk Anonim şirketinin malı olan : 

2 Numaralı çırçır fabrikası 
Bankamıza 31. 7. 931 tarihinJe vadesi. biten yedi kıta srnı tle 

n cı ~ lu b 
0

\JJ ı ı · p n uk ,.< H hti yı ğlı f ~OJlfl) ii 1 üı k Aı or iın tirlrn, 

dan : 
Açık artırma ile paraya çevri

lecek gayri menkulün ne olduğu : 
1- Adananın Yılanlı mevkiinde 

kain olup halen şarkan sahibi se
n .. t garben çörtıkçi z9de veresesi 
şimal~a Niyazi iken Semiha, cenu
ben dere ile mahdut bulunan ve 
mayıs/308 tarih 31 numaralı tapu 
senedine nazaran 15 dönüm hllme 
sa ha 14 dönüm 1376 arşun yani 

'' M e l e k ,, 
111•01 

. k ınasına . i Markalı sahuıolar j saçların Jökülmeeıne , kP.pe yap . "ını-me•ı0 
olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumak ve çamaşırlarınızın çüru 

arzu r derS'3niz mutlaka" Melek,, s •ıbunu kullanınız· is 
edcrseO 

Katkıs ı z ve iemtz z~ytin yağından yapılmış sabun arzu 
1 

pte ısr•' 
''M. ) k markasına dikkat edini_z v .. bu sabunu ta P e e ,, ediniz . ~-

biltiİO bJ 
3-30 

13680 metro murabbaı gelen ve 'M 1 k Markalı sabunlarım • zı perekende s,netile 
içinde altlı üstlü bir adet çardak e e ,, kallar d~ bulabilirsiniz 5b00 
ile bir kuyusu buhmaa ve tahmi- ---~ı~e ek 
ren altı dönüm miktarı bağ baki- l••-••••••••-------·~ptao sat•Ş ,Jd~ 
yesi muh\elıfılcins ağaçlık ve tarla Abidin pııŞ9 b~~as 
halinde olun bir kıta bağ : En temiz s11fi Urfa sade yağı Hzu ederseniz. sinıle Ziraat bJul•'' 

2- Keza ayrıi mevkide k!lin o bitişiğinde A e~ıot 
Ahdulkud!r Melek evJAtları ticMt-thanesindeo dir Melek h"erıesiııd lup şarkan dere garben sahibi se- ları ticaret o 

net ş i maleıı müftü veresesi cenuben orııyınız . 
dir . Yahya iken sahibi serıet ıle mah-

dut bulunan ve ttmmuz/334 tarih 
ve 32 numaralı tapu senedine na· 
zaran seki! dönüm ve bilmı:-saha 
10 döntinı yüz yirmi sekiz arşın 

yani 9280 mı t• o murabbaı olduğu 
anlaşılan müstatilişşekil ve içinde 
altı tane incir ağacı olan tarla htt · 
linde hır kıta bağ. 

Takdir olunan kıymet : 31 
numaralı tspuyu muhtevi bağın 

beher donümü yirmi lira ve 32 nu 
maralı tapuyu muhtevi bağın be 
her dönümü de altı lira. 

Artırmanın yapılacağı yer gün saat 

1 

Adanu icra dairesinde 5 -8-. 
935 tarihine müsadit tJazartesi ğü
nü saat 1O-12 de ve şayet mu 
hamm••n beddi yüzde 75 ni bul· 
mazsa 20-8-935 de ayni mahal 
ve ayni saatttt. 

Adana belediye dairesine borçlu 
silahçı Şabanın yukarıda yazılı 

1 - işbu gayri menku~ün artır· 
ma §artnameıi 4/7 /935 tarihinden 
itibaren 35/85 I numnra ile Adana 
1 ci icra dairesinin muayyen numa · 
rasında herkesin görebilmeıi 

.............. --...-. ........... ____ , ________ ~----~ 
çııtebaa kaplıcası 

açıldı. 
ttf 

essııe 
Eğer Romatizmı:ı, siyaı~k, kAraciğer. ve böbrtık ~umları 111 bSJI 

farı ıığrılarıoa muztaripsenız vakıt gecırmeden Çıfte 
kaplıeasına koşunuf; . . _.:, verir· 

Bir çok deri haetalıklarına, muannıt ekzemalara şı 8 

Çifte han kaplıcasına tll 
.. ·· ıerM · b•* 

Sediye ile geleA bir çok köt~rümler yürüyerek donoıufınsıP'f ,oı 
ne kadar ft·nnen kabili izah değılse de senelerce gebe 0 f rı ~ 
kııdlnların t 5-:-20 güolük banyod·rn sonrı.t harnile k.ıldık o 
müştür. 

Çifte han kaplıcasının "11~ 
dt1fı8 I 

Rodyo aktifilesi dünyada mevcut bütün kaı.lıcalardan 
tııektir • 

İçin açıktır. llAnda yazılı olanlardan d 
fula maltlmat almak istiyenler,işbu Çiftehan kaplıcasın a d• 
11.artnameye ve 851 dosya nu- k teoı·' .,, 
" . . l d .. .. ··ı k lo ao v-marasil~ memuriyetimize müracaat Misafirlerimizin her dür Hı' ihtıyac arı uşunu ere 

6 
,bl· 

. . • Sll kil etmelidir . miz yPmek yııpılmaktadır. ~,urunu, bııkkalıyesı, gazıno ' 
2
6 

2 _ Artırmaya iı;ıtira k için yu · F' 1 k u.zdur 11 
':t bPrİ vnrdır. ıat ar ço uc · .&1'1 

karıda yazılı kıyo.ıetin % 7,5 n.is· 5., 
betinde pey •k~a•il• v•y• . mıııt nren ücretleri yarı yarıya tenziMtlıdır. :- ) 
bir Bankanın teminat tnek luhu ~ . 
tevdi edilecektir . ( 124) ._ _____ _ 

3 - lpotok sahihi alacaklılarla 
diğer alAkadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususi 1e faiz vt:ı 
mnsroCa dair olan iddialarını işbu 
ildn tarihinden itibsren yirmi gün 
içinde evrakı müsbittlerile birlikt~ 
memuriyotimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu si
cilıle sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmr.sınJan hariç kahlar. 

4 - Göster ilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma şartname
sini okumuş ve lüzumlu malumatı 
almış ve bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gay· 
ri menkul üç dofa bağrıl<lıktan son · 
ra en çok artırana ihsle edilir.An
cak artırma bedeli muhammen kıy · 

metin yüzde ydmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüç
hani olan diğer ıılacaklılar bulu
nup ta bedel bunların o gayri men· 
kul ile lEııtıin · edilmiş - alacaklar ıhıh 
mecmuunclan- !ula.ya çıkrne~sn en 

çok artıranın .. taahhüdü baki kalmak 
üzere ortırma 15 gün daha tftmdit 
ve 15 ci günü ayni saatta yapılacak 

artırmada be<leli satış istiyenin alaca 
ğına rüçhanı olan diğer alacaklıla 
rın o gayri mtnkul ile t~min edilmiş 
alacoklorı mecmuundan l"zloya 
çıkmak şartile en çok.)ırtırana 
ihale edilir . Böyle bir be -
del elde edilmeERe ihale yapıl

m3 z . Ve satış talE>h i düşer . 
6 _ G&yri menkul kenJisine 

ilır.Jo olunan kimse derb:ıl veya 

tine bu bo-cu ö lemc>8İ idn yaz lıın ve göod,,.riıdiği kııyıJen müsbet 
IO. 4. 935 tarihli ihbarname üzerine ıfo frsviye ftmemiş olduğundan 
işbu borcun ihale tarihin \l kadar yüzdtı 9 faiz YO yüzde 3 ko-n isyon 
sigorta ücreti , muamele vergisi, aYuk:ıt iiı · r. ti ve s lİr bilum~m ma: 
sarifıle birlikte tahsili İçin bu Lorı; mukııbilin ·le b1nkamıza ır.ot"klı 

olup yukıırda hudut, cir s ve s:ıir evsafı Ye müşlernil:ltı ve .~dan~ 
Tnpu müdürlü<Tünün nisan 930 t ıırih 137 numarolı tı:ıpu sone<lıle ş • r
ketin tasarruf~ altında bulunan ve 2280 numaralı kanun mucibin
ce üç yeminli ehli vukuf tarafından ceman 1071500 lirıı kıymet tak
ılir olunan mezkur fabrika 1697 numaralı ziraat bankası kunıınu
nun hükOmleri dairesinde 10. 1. 935 tarihinden it haren bir bu~~uk 
ay müddatle s~~ık artırmaya ~·ıkarılmıştır, Muvakkat ih •ıl• si 28. 8, 935 
tarihine müs ıdif pazartesi günb saat 2 de 'stanLul Ziraat b nkıısın · 
da yapılacaktır . 

Teminat ekçPsi yüzJf'l 7,5 dur . 
Şartname Galatada kain Baukamız, Ankara, Mersin , Adana zfraat 

bankoları kapılarına asılmıştır . 5601 
3-5-7-J0- 4-8-11- 14-18-21-23 - 25 
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lifte bulunan kimse arıe Itır' 
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• kSIZ1 10 
hükme hacet kal'll9 I ,il O 
. . . l dan ta ı 

rıyt·tımızce a ıcı •' 
Madde ( l 33 ) Jle yıı~ ~ 

işbu gııyri meoko .
1 

iı lıe 
göst€!rilen 5/8/935.tar~~ 0d8: 

1 inci icra tne~url0y erı 9~J 
işbu i!Ao ve gost~rı s:ı' 

. . Je 
şuı tı • amesi .. daıı esın 
ildn olunur . 5608 


