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Kömür ve odun fiatlarında 

ihtikar y:ıpanl :1r derhal 

mahkemeye verilecekler 

5 KURUŞ ADANA : GUNLUK GAZETE 
ON ÜÇÜNCÜ YIL - SAYI 3423 1!11!!2! __ ==-

ltalya Habet harbi İnönü zaferi 

İngiliz donanması 
nizinde manavra 

Atlas de-
1 yapacak. 

On beş yıl önce bugQn 
kazanılmıştı • -·-Bugün birinci İnönü zaferinin 

on birinci yıldönümüdür. 

Habeşistanda yağan şiddetli yağ
murlaryüzünden münakalat durd 

uçaklar ve diğer motörlü kıtalar 
müessir olamamaktadır. 

' 

Meğer, İngiliz, Fransız genel kurmay

ları önemsiz şeylerde anlaşmışlar! 
Roma: 9 (Özel) - t'ranıız , 

İngilız, Habeı Somalilerinden geç 
mek üzere bir ltalyan tayyare fi. 
loıu §İmal cephesinden İtalyan ~ 
maliıine doğru barr ket etmiştir. 

Uçuıu İtalya bava bakanlıtı 
milsteıaı ı Geoerı I V alle idare el 
mekted·r. 

Bu UÇU§ tecrübeıindea mak- J 
sat cenupta General Gr .. iyeye ~ 

gönderilecek takviytı ve hava kuv·~ 
vetll!rioin deniz yoluyla çok geç 
kalmakta olmuı dolayısile ve bun· 
dan ıonra bu iıi hıııva yolu i-le ya 
pıhp yapılamayacağını öğrenmek
tir . 

Desi : 8 (A.A) - Y ~di İtalyan 
zabiti Habet orduıuna iltica et 
mittir . 

Desi; 8 (A.A) - Veliahd ye
di İtalyan zabitini ziyaret etmiı, 
batır larıoı ıormuı ve İtalya ya Y•· 
zacıklıuı mektupların en emin 
vasıtalarla gidtc~iini ıCiyleoıi§-
tir . 

Londra : 9 ( A.A )- Deniz 
bakanlıinua sallhiyetli bir ruknü 
Anayurt don•nmaamıo evvelce 
ima edildiii gibi Akdenizde 
değil Atlas denizinde m a
nevralar yapacağını bildir mittir . 

Muıevraların Atlas denizinin 
' hangi noktasında yapılac ı:t ğı tav

zıb edi 1 mem :ştir . 
Pariı : 9 ( A.A ) - Deniz ba 

ka .. hğıuıo salahiyetli bir rüknü 
ikinci .Frarııız fı l osıınun lıarekdı 
ile lıugiiokü araıuluıHI duıum 
ar as.oda hir mücasebet olmadığı · 
oı logiherc: Fransa g ·nel kurmay 
lıuı müzakerelerinin hu işle Hla 

alikası bulunmadığını söylemiı

tir . 
Pariı : 9 ( A.A )- Gezeteler, 

İngiliz , Fraaaız genel kurmayları 
arasındaki mOzakerelerin bazı 

Londra gazetelariud.: iki devlet 
filolarının Akdenizde mOşterrk 

harekete geçmeleri gibi bir ma · 
aayı t•zammiln etmediğini ve an
laşmaların rasada önemsiz ıeyler 
oldulcl.,ını yızıyor lar . 

Adisababa : 9 (AA) - Habe
şiıtanın muhtr lif yerlerinde bu
lunan Royter ajaıısı muhabirle· 
rindea gelen haberler memleke
tin hemen bemeo her tarafında 

tiddetli Y•imurl., yağmakta o). 
doğunu bildirmektedir . 

Harrarda bir hafta mütema· 
madiyen yağmur yağmı§tır . Ve 
çamur yüzlinden münakalat inkı· 
taa uiramııtır . 

Deaaie ab.liıi alelade üç )laf
ta devam edea kilçük yağmurlu: 
mevsiminin baılamıt olduiuou 
a6rlemelctedirler 

Bulutların çok alçaktan geç. 
mesi ve etraf• görmek imkanı -
nan nalmı§ olması her türlü mü· 
csıir bava faaliyetlerine mani ol, 
makta ve otomobillerle yapılm•k
ta olan n•kliyatı güçlt ştirmek·· 
tedir . 

Harrar : 9 (A A) -· Havas a· 
juısıoın muhabiri Habrş kllil8 

tının Kerel~ mıntıkasını istirdad 
elt ı ğini, bır çok yt-rli ve beyaz 
İt•lyanları öldü. düğünü vı- bir 
telsiz islH)OJunu ele g çirmİ§ 
olıJuklarıoı haber vermiştir . 

c Kömür ve odun satışı yoluna giriyor. -- -- --
ilbay, emniyet direktörlüğüne ve jandar· 
ma kumandanlığına odun ve kömürün 
Hanlarda satılmasına meydan verilme· 
mesini ve mutavassıtlann mahkemeye 

tevdi olunmasını emretti . 
~~---------·-------------

Kurtuluş mücadelesinin en çe . 
tio demlerinden başarılan bu zafer 
her bakımda öğünülmeğe v~ be
ğenilmeğe değer bir kıymettedir. 

Çerkes Ethem Yunanlılar safında 
m~vki almış, kard~şi ve bıızı me
buslar Ankarada efkarı zehirle
mekte buJunmuş olduğu, bir taraf· 
tan Anadoluoun bazı mıntakala. 

rında çıkan isyanlar yatıştırılmağa 
çalışıldığı bir sıradıt Yunan ordu
ları frıönü istikametinde ilt!rlerle· 
mPğe başlamışlardır. 

10 Kanunusani 1921 günü is
met loönünün kumandası altındaki 
genç ordu, kendisinden üç misli 
kuvvetli olan bir düşman ordusuna 
karşı koymuş ve onları moğh1p 
'tmiştir . 

ismet lnönünün başardığı bu 
zaf .. r inkılAp tarihimizin en şerefli 
sahifelerini işgal etmektedir. 

Bugün, mahrumiyetler ve bin 
bir dürtü yokluk içinde elde eılilen 
bu zaferin on beşinci yıldönümünü 
kutlarken orada bir vatan yara
tanları içten gtöılen bir istekle say
gı ve sevgi ile anmağı bir vazife 
biliyoruz . 

Fransız deniz filolarının 
manevraları 

Paris : 9 ( Radyo ) - Bir Frırn. 
sız filosu 20 Kanunusanide Akde
nizde manevra yaparken diğer bir 
filoda Kazaylanga civa r1nda ma .. 
nevralar yapacaktır. 

Dlkkatıer 

Kimsesiz talebeler 

Şehrimi:de yoksul kimsesiz, 
çocuklarımızla ilgilenmesi lazım 
gelen iki miiessese t'ar: · 

Himayei etf al, Türk Maarif 
Ce0miyeti .. 

Birincisi kendisinden bekle
nen işi elinden geldiği kadar yap
mağa çalışıvor . Hiç olmrızsa. , 
ara sıra adını işiıiyoru:ı . Fakat 
ikincisi, yani Maarif Cemiyetinin 
açıkça söyliyelim ki; :ıümrüdan
kadan farkı yok . 

A.danamızda bakılmağa muh
taç bir çok yavrunun yoksulluk 
iztirabı içinde kıvrandığını gö
rüyoruz ve haber alıyoruz . Han 
köşelerinde, medreselerin ışıksız 
ve havasız odalarında istikballe
rini korumak endi1esile solmakta 
olan bir çok ~avallı talebe var . 
Orta tahsil mekU>.blerinde okuyan 
bazı çocuklar ıanun, bunun ya
nında gecelemekte ve bin türlü 
gücliik ve mahrumiyetle boğu1a
rak hatta hizmetcilik hile yapa
rak okumağa çalı1ıyor . 

Bu yavrucukları aramak, on-

KöınQr ve odun satııı bir tür· j 
lü yoluna kon•madı. Biz kaç def· 
8 bunun hakkında orıriye.t yap
tık · Muhtekirlerin kömüıü ucuz 
ilarak bebah sauıklarınJ ~öyledik. 

mür paıarma sevk ettirerek ha· 
halı Hlmaktadular. 

Kömür pızarıH sabahleyin 
gelen odunl•r ve kömürler ora · 
d•ki kömürcüler , odur.cular ta 
r11fıoden bem"n •lınmakta , belle 
da lıu kircıliirdan satın almak 
mt:cburiyrtiode kalm•ktadırlar . 

lara el uzatmak hayır müeHesele 
rimize dii1en, yalnız şerefli bir 
İJ değil, aynı zamanda büyük 
bir borçtur da . 

lbay , polııe ve Jandarmaya kö 
llıüıün hanlara getırilmiyerek kö 
a:ıür p~ıarıoda aatılmuı için emir
ler v rdiğioi de yazdık . 

E•kat ' ne kadar yazık ki bü
tüo bu yazılanlar ve verilen emir . 
l er tam maa.siyle faydalı olmuş 
değildir • 

HAI A h a a anlaıda lcömür satı!ıyor 
H"IA 1 

a a hancılar ve diğer mOtevaa 
utlu kazalardan ve köyleıd~a 
~.: 1 co kömürleri mahallelere gö 
U:errk •laıakt• ve oradar. da k6-

Düo bir muharririmiz , Vali 
ile odun ve kömür meseleri Oıe· 

rinde konuşmuıtur . 
Vali , muharririmizin yanında 

emaiyrt mütlürüne ve J•ndarma 
kumandanm• çok kati emirler 
vermiş ve odun ve kömüı üa hıo-
1.,a getirilip 18tılmasıoa meydaag 
verilmemesioi ve lcömOr pazarın· 
da "uya gi en mütevasııtlarıa 

Yakında böyle bahıtsız ve 
destekıiz çocukları, talebeleri bağ 
rında toplamıJ mütevazi, bas.it 
bir pamiyonun açıldığını gör
meyi gönliimüz ne kadar istiyor .. 

derhal mahkemeye verilmelerini 
bildiımiotir . 

Hrm satıcırun ve hrm de alı· 
cıaıa ziyanına sebebiyet veren bu 
kabıl İnHol .. rıo ortadan uzaklaş 
tıralmıları çok hayırlı ol•caktır . 

Hundao soara kömür ve odun 
işinini yolunıl gireceğıni ummak 
isteriz . 

Ankara dil, 
Fakültesi 

tarih, edebiyat 
--

dün açıldı 

Açış töreni kültür bakanımızın 
güzel bir söylevi ile başladı 

FakQlteye yazılan talebenin sayısı (114) u buldo 
Ankara : 9 (Husuet)- Bu gün 

Halk evinde Ankara ünüvusitc 
ıinio dil, t.,ih, c·debiy•t fakilltt'Si 
büyük töıeole açıldı. 

8u törende Bakanlar, Saylav
lar, ileri gelen memurlar ile 
kayd olunan talrbeler hazır bu 
lundular. 

Tam saat 15,30 da törene lı
tilclal m•ıtı ile başla11dı. 

Bund•n sonra Killtür bakanı 
Saff vet Arikan fakiilteyi güzel ve 
5zl0 bir söylevle açti. 

Kültür bakanı söylevinde, hu 
dil, edebiyat, tarih fak(iltesioin 
yeni Üniversit"ye tt'mel olacağını 
Dünyadaki yüksek kiıhürürı Tfük 
ana yurdlauoda doğduğunu, Ar
luoloji ilminin bu hakikatı ortaya 
koyduğunu anlattı. 

1929 yılında Atatürkün kurdu. 
tu tarih kurumunun değerli ça
hımal•ıiyle meydan~ gdeo tarih 
kitaplarının okullarda okutulduğu· 
nu ve kitaplarda, biz Türklerin 
ne gibi ıartlar altınd• ana yurtl• · 
rıadan ayrıldıklarının açıkça gös· 
terildiiini anlattı. 

Ve hu adan altı yı) önce ki ta· 
rih bilgi ve telekkilerimiz ile ıoa 
yıllann telekileri arasında çok bü 
yük farklar olduğuou, Anadoluya 
gelip yerl<'tmiı olan Selçukların 
ve Osmanlılar1n burada eskı de· 
deleıini buldukt.unı ve on •hıncı 
a1ırda T&rk varlığının bir güne~ 

gibi parl11dığmı, Atatürlcüo, tür 
küo kara bahtını yenerek yeni 
bir devir 11çtığıoı izah t iti 

Kültür bakanı, Ata ürkün ta· 
rib itine bir düzen V t rdikıeo ıon · 
r9 dıl işini eline aldığıoı ve türk 
dili kurumuou meydaue getirdıii· 
ni ve türk gençlerine bu fakiilte· 
de bu hakikaıların anlatılacaiını, 
fakültede 11üwer, Eri yazıları öğ 

retilrceğioi ve yaşayan diller hak
kında d• mehirnat verileceğini ve 
cografya okuturken türk coğraf
yasının el8Sı ittihaz edilecl•ğıni 
anlattı ve •öylevini şöyle bitirdi: 

- ••Dünya kültürünü kuran 
Türkleıin ewlarllarısınız. Sizin ha 
şarmanız, Türk ulusu Vl" düoya 
için olacaktır. 

Bunu isti yem hr pimizin atası 
olan Atatü ı klür. O yükse" kur ta 
rıcınıo öoüode eğilerek htp Lir· 
likte and içelim. 

Ankara, dil, edebiyat, tarih ve 
coğrafya fakultesi ıu and11 •c.;11-
mıştıştır. kutlu olsun. 

Killlür bakanınıo açış söylevi 
sık sık alkıılanmıştar. 

Bundan sonra ilk tarih dtrai 
verilmiştir. 

• * 
* 

Ankara dil, tarih, coğrofya fa-
kültesine ş i mdiye kador koydolıın 
tal.-benin miktaıı J 12 dir. Bunlar
dan 40 ı müsabaka ile seçilmiş 
olen leyli talebedir. 

Gerisi üçiincıi sahifede -

Komşu memleketlerde: 

Lübnan saylavlar meclisi bu 
ayın yirmisinde toplanıyor 

Berut gazetelerinin sevinci 

''Gizli CP.miyetn azaları hakkında 
mustantıkın verdiği karar. 

Berur : 7 (Ôzrl) - AH komi· 
aerio Lübnan Reisi Cumurunun 
Lübnan mebysau meclisi larafıo· 
dan seçilmesi kararı (3 kinunu
saoı) gt çen gün nt'şredildi . 

Bu karar• ğöre, Lübnan mec 
lisi rrisi Cumhuru üçte iki rey 
!Okluğile n gizli rc-yJe seçecek· 
lir . 

llirioci celsede ekı riyet ol · 
mazsa ikin°ci defada mutlak ek 
ı·riyet kifi görülecektir . 

Lübn•n Heisi Cumhurunun 
müddeti üç yıl olacaktır . Reisi 
Cumhurun seçilme şartı mebuı 
seçilme ş .. ıınıo ıtyoidir . 

Lübnan Reisi Cumhuru hü 
kiimeti yalmz lcendio.s karşı me
sul olan b8kiim'!t baş s r krrteıi 

ve vezirler heyeti vastı> sile idare 
rdec .. ktir . Sekreter myclisten ve 
ya hariçten seçilebilir . 

Bu knrerı müteakip şimdiki 
Reisi Cumhurda m~busan mecli 
sini 20 ikinci lciouod~n 1936 
tarihinde fev"alide toplanmaya 
çağırmıştır · 

Habib Said paş anın ve şim 
dıki ıekrder Abdullah Bebimin 
ımzasını taşıyan bu karar 4 kiou· 
rıu HDİ ta ihlidir . 

Lllboanın yeni rejimini sapta-

yan ve bir •ydanb~ri bekleot'n 
bu kar., bir kaç gündenberi de 
dikodn konusu olmuşrur . Ve il 
gilıler yt'niden faaliyete geçmiı
tir • 

Brrut gazetel~ri bu karaıuan 
ml!mnun görüomelcte v~ bunu 
Lül.Jnan meclisinin salahiyeti ıev · 
ıi edilmiş olmaın ıaymakt•dır. 

Bu kararın ayni zamanda 9 
niıan 1932 tarihinde möıyo Yun· 
ıu luafından talik edilmiı olao 
Suriye kanun esasisinin doksa· 
nıncı madd~ıiae de dayanması 
LüLnanhların boşuna gitmiştir. 

Gazeteler bu \:esile ile kanun 
t:sasinin iade edilmesine bunun 
bir adım olmasını diliyorlar . 

"Kanun eıaai devrinde yapı 
lan hatalar oldise 0 eşhasa aid 
i~i . Bunu arlık bahane etmtğc 
luzum yoktur,. diyorlH 

Lübnanlıla; şİDldi 20 kanurıu 
aaniyi bekliyorlar , 

G•zli cemiyet 
~u-riy~d~ ( Suriye oasyoaal 

partısı ) adıyle bir cemiy<- t kurul
duğu ve buoun gizli cemiyetlerden 
sayılarak azası tevkif !!dildiği ve 
Ctmiycte yabarcı bir devlrtin il 
gilı olmak ıuçu da yükletildjii 

- Gerisi dördüncü say( ada -

Halk evi 
Küttıphane ve neşriyat ko
mitesi haftada iki gl\o Ho
parlorla radyo neşriyatı 

yapacaktır. 

Halkevimizin kütüphane ve 
neşriyat komitesi son toplaotısan· 
da çok ehemmiyetli kararlar ver
miştir . 

Her pazar ve per§embe gDnle· 
ri alcşamı saat 19,30 da Hopar· 
lorl•rla neşriyatta bulunacaktır . 

Her neşriyat günleri yirmi da
kikayı geçmemelıı: üzere konferaDI· 
la r verilt~cektir . Ayna zamanda 
halkımızın bedıi zevklerini okta · 
yacak güzel plaklar çalacaktır . 
Bu plakların milli olmasana ve ha· 
fif a)afranga hsvalardan bulunma· 
sına dikkat edilecektir . 

Bandan başka o güne ait iç 
ve dış lıaberlerio en ebemmiyet
lileri de söylenecektir . 

Münasip ve uygun şiirler, mo
noloğlar da ıöylenecaktir . 

Kücüpban~ ve ne§ıiyat komi
tesi her on beı günde bir Halk· 
eviodc davet edilmiş bir kiltleye 
konferanslar ver ilmeaioi de ka
rar la1t1rmıştır . 

Bu ayın on ikisine raatlıyan 
Pazar gün6 akıemı saat 19,30 da 
ilk radyo oe-ıriv•tı yapılıcaktır. 

Yuıtdaıların Halkevine kadar 
gelmesice hiç te lüzum yoktur . 
Oturdukları boparlorlu kahveler 
de bunu kolaylıkla dioleyebile
cekler dir . 

KOtüphaoe ve nt.ıriyat komi
tesinin veıimli ol•cağıoda eüphe· 
miz olmayan bu faaliyeti halkımız 
için çok faydalı olacaktar. 

Biz komiteden, yalnız haftada 
ilci gürı değil, hrmen her &Kf•m 
günüa iç ve dıı haberlerini ver 
mesioi bekliyoruz . 

Ahnacrk neticeye göre bu 
proğıamın biraz daha geoiılete
ceğioi umuyoruz . 

-------------·--------~--
Mıser ihtillli : 

Polis talebe üzerine 
ateş açh 

Bir çok talebe aGır 
surette yar alandı 

2 Son kiouo taıibile Kahi
rcden (Le Journa 1] gazeıesiae ya 
zıhyor ; 

Mısırda durum bütün kötillil· 
ğüoii muhafaza ediyor . lngiliz 
•leyhduı gösteril "r gittikçe faz 
l•laşıyor · 

Fe\·lnlade komiser birbiri ar 
kasına (Milli birlık) ıeflerini ka -
bul ediyor . Dün Sadık pı§a ile 
bugün Mehmed Mahmud paıa ile 
görüştü . 

Bütün bu konu§maluın esası 
yapılacak muaht:de ve iki devle-
tin icabında alacakları süel ted 
bırlerdir . 

Bununla beraber uzua bir ta
tilden düşen Eluber üniversite
si talebeleri büyük bir oümavie 
Y•}'maktan geri kalmamışlardır. 
. .sa~abl~~iu grev yaptıktan sonra 
ıkı bın kışıden miirekkep bir nü 
mayİf alayı yapmağa teşebbüs et 
mişleıdir . 

Polis kendilerine yolu icap• · 
mak istemiş ve batta polis kuvvet 
leri ile talebe arasında müthiı 
bir kargaşalık meyd•n• gelmittlr. 

Bu çaıpışmalarda polis •e ta 
lrbedeo yeralanauların sayııı bel-
li olmamakla be ·aber çok fazla 
olduğu anlaşılmaktadır, Bu ara -
da iki lngiliz zabiti de taşla atar 
surette yaralao••ftlf · 

Abbasiye mah11llesinde bulu 
nan orta nıeklepte dabı ıiddetli 
bir mOıademe olmuştur . 

Bu mül8dr-mt'de polis ıaçma 
ile dolu lÜfcnklerini talebe üze-
ıioe çevirerek ateı etmış afır, 
hafıf olmak üzere bir çok tılrbe 
yaralaomışhr 



Sayfa : 2 (Türk Söz6) 

Güney yurdda anıtlar : 4 

Mut ve muhiti 
Y. Ya/9111 

( Başı 26-12- 935 tarih li gazet ededir ) 

Rapora <lııvam61 
e d ıyoruz : ., 

" Merk{ z ka ~ 
z; ,Ja elyevm ha r ıı 

beler len is t i<l ltll 
o l ıı nm u kıa bulun 
duğuna n '\ aro n 
otuz beş maha l
Jiode hamam, J vu 
müt~add ı t mn hal 

,,,,, 
< 

,,ı !J. ·~ ··,~,,.,,; 

ler in lo bedesten 
ve han ha rııb~leri, 

soh r ın ç ve müte · 
a ıı.l ı t ibadethane 
yı rl ı> r i varıL r 

•h' 
< 

(-- _; .~ ~ ./i:.Zt> ~~ı :_, • ..,~ .:.."~ 

~f;.J:ı ~0;-~·,,~ı;.~;,; 

A'd'' ati k aılan : J: ~ ·.L:w~ !~~~)~~le-~ 
- .1 ~ :vıh•--:-'.J, 1 -1.,,. "'"· . 1..-..:?.J,'~~~ J./ .!.-:' •:,# s:~ .;.,,, M» r İ:e z k salııdıı 

dyııvm 32 odayı 
hamil ve tahtan i 
kArgir ve c~ sim bir 
han ve llhiren ma

arif namına beledi-
yeılen t amir ve 1 r-

mim eılil m i ş bir 
hemam ve k nt ı r · 

1 ık ıı ıı mil o maruf 
otuz göz kadar 
sak fı y ı k ı lmış ko 

merleri mevcut han 
ittisalın<la süvarı 

at koğuş ur, a n. üşab i lı bir ya p ı 

il ~ Roma lı l ar zamanında ( ? ) ve 
yı but eski Yunanl ıl a r dev ri nden 
kelm ıı olup müru r zamanl ıı. harap 
olarak ll lı i ren t amir ed i }m :ş o ld uğu 

tarıı in t ı s ır dan an l a ş ı l • n oldukça 
cesim ve yal n ız şn rk ta r a fında n 
bazı <l ıve rlıırı yıkılmı ş ve ga l"p ci
hetine 30\.l senesı nıle müc,, <lde<len 
lıükume t k onağı yapılm ış dört 
burç ortasında noktai hakimesinde 
biı kuleyi havi ka les i varıl ır. 

~l e rk cz ıleki ma lı o ll e rinılen Kule 
mııh u ll >' S i na nıil ~ yaı l ol unan ma halle 
işbu k " l 'ı civarında vakiıli r . Bu 
kal ı nin ta r a fı cenubis n ı le ve ka
len in ( Kahıl ı k ka les i kapıs ı ) <l ıı 

ıı i len rıı a ha lden solcena hta ve ılı 

varın hottıvo sat ı nda ve ti.ti taş 

üzerinde mahkuk Arabiyüliburo olan 
k itqbu sureti ( 4 J numaralı va 
raka i merlıutedo ( Kışi le •kide) 
arz ve irae olu o <l uğu üzere (834) 
t orihin<lo ilacı Yu suf namıo .Ja bi r 
zut h rafuı ılan tamir olunduğu an 
l a şılm a ktadı r . 

Mutia eser/ar 

namında bir zU tarofınd.u bura 
ı nın tamir olunduğu tez.hür •Y 
!emekte ise de ki tabei mezkur 
esasen kağıda yazılmış ve tahtaya 
hamur ıl e yapıştırılmış olduğun 

dan tarih mahalleri güvelenmiş 

ve k at'iyen bir harf eseri kalma 
mıştır . 

Merbut dört numarada [kil ıse 

nın 4 üocü yAz , sıdır ) Muharrer 
kağıt ve tahta üzerine yazılmıt 

kitabeye nazaran ( 1231) tarihin
de Mebmcd lıin Emıüllah namın· 

da bir zat tarafl!ldao cla l tamirat 
gördüğü anlaşılmaktadır . Maat· 
teusiif bu azım ve asarı atika 
ookt•İ n azarından en 'mutena O· 

lan bu c6mii şerifıc minaresi kül 
liiyen yıkılmış ve cami de günbe 
güo harap olmaktadır . ( raporun 
bnras•nda biraz dedı lı:odu vardır 
ki onların suretini çıkarmağı U) · 

gun bulmadım. ) 1''.yziye namile 
m · zkiir camii ş crifio cihtli şar
kisinde bir medrese daha Yarsa 
da kendisi mamur ve evkafı yok 
tur . 

Suudi hükumeti 
Taifdeki Türk emlAki 
hakkında bir beyan

name neşretti 

Taif kasabasınıo dı§ında harap 
bir halde bulunın mülk binaların 
tamir edileceği hakkında Suudi 
Arabistan krallığı hükiimetioce 
bir talimatname oe~redildiği ve 
bu hmir olunacak binalardan ya 
r ı sınd a o fazlasının şimdiye kodar 
hukukların ı a ı amımış bir çok 
Tü,k vatandaşlarıoa aid olduğu 
Cıdde Elçiliğimiz işarıodan anla 
şıldığ ı İç işleri Bakanlığından İl · 
baylığa bildirilmiş ve bu talimat
namenio bir sureti de gönd~ril 

miş tir . Bu talimatnameyi ış•ğı

Y• Y• zıyoruz · 
1 - Taif kasabasın ı n dışında 

ba ra planmış mülk binası olan kim 
seler bu ıliıuın günlemecioden 
başlamak üzere bir yıl içiode mül 
kiyetioi veya vak ıflığıoı ispat ede 
rek elindeki müstenedıtı Maliye 
nezaretine müracaatla ibraz •de
c• ktir. 

2 - Biıioci maddede y•:ıı • lı 
müddet bittikten suora mü k •• 
bıbi bizzat , bı lvaaıta, telgıaf veya 
poPta ile müracaat etmezse,. ma 
liyo vezartli kendi kaıuından 
bu harap binaları tamir ve i~!ih 
ederek icartye verir ve icar be
de lio den yüzde 25 tamir ücretioe 
karşılık olırak alır ve artan icar 
bedellerini tamir için sarfedilecek 
meblağa mahsuben koydedilir . 
Başkalar gibi kısa ve uzun müd0 

det için ic.r ve ihtikar etmeye de 
haklın olacaktır. 

3 - Harap tıir halde olan a. 
karların veya bo§ yerlerin sahıp 
leri yazılı müddet bittikt"n sonra 
gelerek bizzot veya bilvuıta şer'ı 
tevfıkan mülkiyelini veya vakıflı
ğ ı nı ispat edecek veuiki ibrn e· 
derse icar bedeliodeo yüzde yir
mi beşi malıyrye bırakarak evioio 
tamiri için ve yerin islihı için 
urfed ı len meblağı malıyeye ver
dıği takdirde maliye kendiıine 

evini veyahud yerini iade edecektir. 
4 - İliioıo müddeti biterse 

ve maliyed e mezkur akarlara va· 
ziyet ederek tamir ve icua verip 
aradın on bet güo geçeııe mez
kur yerler hükumetin mülkü o· 
lur ve or,dao sonra mllhdyetinı 

veya valı:ıflığını iddia eJeolerin 
iddiası nezarı itibare alınmıyacak· 
tır . 

Bunun hfsil tlt ı içe! mutasar
rıfı ilren de vrtn muti teşri f buyur
muş olan Aya n azayı Feham etinden 
otufetlu Nas uh i beyef,·n.li hsızret 

l e r i nıl e hulun•a ge rekt ı r . 

İşbıı m t dre se urareti amLmi-

yeye binae n .h.ıi m aballiyenin iane Konya hapishanesi 
sile ( 1295 ) senesinde inşa edil· 

İbtiyateo elde edilen tasarruf 
arazi ve emlaki müşir ( S ı pa bı ve 
ziamet ) seoedatına oız ıı ao kab 
lett r şki ı iit klZarıın İsmi bir ara· 
lık " Med ,. namile tahrir ve yad 
• dılmektc iken ahiren ve badet
teşkiliit ( Mut) olarak yazıld ığı 

u ve bu halio takarruruoa naza-
ran mü,erailıindrn bir z o tın ( Mo 

tos ) namile Salıfilarz zikredilen 
hükümdar hakkınd aki hakikat ta 
ıihiyeye \ e vukufıyetm e binaen 
bina edildiğini ihsas ettirmekte 
dir . 

M · rk• z kasabanın K ale ma 
hılleaiode Arap tarzı mimarısin". 

den olduğu e sbabı vukuf tarafuı 

dan dermoyan olunan Laal Paşa 
na mile maruf ve ka • gir ol Jukça 
ctsim bir camii ş,,ifile [ bu cami 
Ar•p tarzından ziyade Sel çuk vu 
farsı hrıındandır . J Şark tara 
fında bir c<nup tarafında bir : ki 

Cemao iki Actm tarzı mi marisin 
detöıbe ile iıtisılıoda yine LaAI 
Paşa medre1esi mevcuttur . 

Cami ve medresede tarih İn 
ş11ınt andırır kitabe görülemi -
yor . 

Merlıut üç nıımarada ! k ış la

nın üçüncü yazı s . dır . ] Mubarrir 
ve tahta üzerin e ya z ı l mı ş kita be 
ye oazaıan Çelik M, bm r d Paş . 

miştir . 

Türbelerin tabanları yono ta· 
~ ile döteli ve altı ılefnı emvata 
mahsus booluktur . Maıuz biri 
sinde kabir kitabeşi mevcu<l de
~ilse de diğer btş adet kabir 
mHcut 'e üzal.riode muharrir 
kitabele r (Kışlanın 5 inci yazısı 
dı r ] M"ı but beş numroda arzrdıl 
miştir . 

Maı uz kitabdere nızaı an , 
(1726) senesinde sahiplerıoio ve· 
fat ettiğı anlaşılmaktadır , C1mi 
şeıif ve medrese Osmanlılara a · 
id asarın işbu tür b de medfuo ze
vat ta r afınd•a meyd . oa getiril 
diği ve ihtimal ki kazonın buo 
lar tarafıııdao Memalık Osmani 
yeye ilhak ve idhal edildiği hi• 
olunmaktadır . Ve bunlarıo da Ka 
raman oğullarından olmaları mel 
buzdur . 

Projeler hazırlanıyor 

Memlekette hop ishaoelerin islıı.b 
ve beş yurda modem cez~ evleri 
yaptırılmas • nın mukarrer buluo
duğıı malumdur. Bunlardan biri
nin <le Konya do yaptırılacağını 
önceleri haber vermiştik . 

Duydugumuz.ı göre , her biri 
birer buçuk milyon liraya kuru
lacak olon bu evlerio plılnları ha
zırlanmakta dır . Bu önemlı ihtıya

cın karşılanmasınıla gösterılecek 
e v edıliğın p ı k yerinde olacağı şiı[• 

hesizdir. ( BABALIK ) 

na gide n tarik üzerindedir . 
Maliye oamile maruf karye 

garbiud o ve maruz Alaban civa· 
rınd• gayet cesim ve kArgir eovaı 
oukuş ve tı;yur ve hayvaoatı men 
kuş ve cami bıt kilise V• yer altında 
ve bir vadi içinde ve hştan eri 
meal , yrşil boyalı kirtçle boyı• o· 

mış diğ • r bir kilise daha mevcut 
tur . 

Kaıgir kilisenin kitabeıioe te 
sadüf edilememiş ve yer ıltıoda 
ki kil ı ıenin üstüode (700) raka · 

Kızanın Karaman cihetiode 
ve ToıQs dağları silsi 'esinden 
olup buraca (Sertavil) na mi le m• Ş 
bur olan Koza hanı; Ser tavil 
hanı namile meşhur kargir ce 
sim ve umuma aid iki han ma 
murdur. 

Yarımca, Ala han na mile ma
ruf ve yaloız horahel eri mevcut 
daha ilı:i lıaıı nıalıaili vardır. Bun 
!ar ao bir ila ilı.i saat budu mesa 
fcde vı: cümlesi Mu .tan Kanma 

1 mıoı havi yaloız bir tarih var 
dır . 

(Bu kilisenin boyası buglln vu · 
ıulmuş gıbidir .] 

- Sonu vaı -

• • Tayyare vergısı 

Finans bakanı nasıl alına
cağını anlatıyor. 

Tayyare vergisinin ne suretle 
kesileceğı ve öteki vergilerin mat
rahlarıoı değıştirip değiştirmiye

ceği hakkında bazı yanlış haber
lerin intişar ettiği görülmesi üze
rine bir mubarrırimiz Maliye Ve 
kili B. Fuat Ağralı'ya müracaat 
ederek meeelenin tavz ihini rica et
mıştiı-. Maliye Vekili bu hususta 
dem iştir ki : 

« - Tayyare vergisi kaounu 
sarihtir. Ve ı gi tahakkuku aslı üze· 
rioden kesilPcektir. Diğer tarafta o 
kazanç vrrgisi kanunu mucibince 
bu vergi de oslında:ı kesilmek icap 
etmektedir. l:lu~ll nazaran eski ~er
g iler ayni şekilde katedilmekle be
raber ayrıca lahnkkuk üzerinden 
yüzde iki tijyyare vergisi de kesi
lecektir . 

Evvelıı. tayyare vergisi çıktıktan 
sonra üst tarafından kazanç mu · 
v"zene ve buhran uergilerinin ke· 
sileceğioe dair olan haberler yan-
lıştır.» ( A.A) 

• 

lzmirde 
Atatnrk devıim müzesi 

aç ;lıyor. 

Kültürpark içinde yaptırılacak 
olan ( Atatürk devrim müzesi ) 
esasları nı tesbit etmek içio çalı
şılmaktadı r . Müzeııin Türk ihtilA· 
lini ve devı imler silse lesini bugün 
kü ve yarınki nesle en canlı bir 
surettd gösterebilmek içio bu mü
zede tarihi değeri haiz eserler bu 
luoacaktır . 

Bunun için şarbaylık bir çok 
makamlara b11ş vurmuştur. Bu me· 
yan•la Atatürkün Samsuııa ayak 
bastığı s rada Samsunun vaıiye
tıoi ve Ahlürkün oradaki hatıra
larını gösteren rotoğraf ve gazete 
yazıları ıle diğH vesıkaların asıl
ları, mümkün d~ğilse suretl•rl is
tenmişıir . 

Ayni zamanda memleketimizde 
çıkan bütün gazetelerin mütareke 
ılen sonra olan kolleksiyo~ları da 
bu Müzede bulundurulacaktır. Bun· 
!arın t emini için de t • şebbüsle rde 
bulunulmuştur. Müzede b,r de oku
ma salonu olacaktır . Bu salonda 
Türk devrimioe ait bülün vesaik 
bulunacak VP herkes okuyabil0-
cek tir . 

Servet kaynaklarımız 

Tlirkofıeçe memleketimizde 
yetişen Ayrık kökü , Ayva çekit· 
d•ği ,\Tatula , Gelincik , Hatmi, 
Hardal tohumu , Ka11ba1 otu, 
Kudret helvası ve diğer birçok 
maddeler bakkınd'l tt.tkiklP,re baı 
lanmıa ve İımir Ticaret Od11ıi1 · 
dan da malumat istenmiştir . 

Odaca buhlarıo senevi lıtih · 
sal ve içve dıştaki ur fiyat mik
tar !arı ve maliyet fietları etrafın• 
da ciddi tetkikler yapılıcaktır . 
Ufak mikyasta 0iıtihsal ıdileo bu 
maddeleri şimdiye kadar ihmal 
etmekle mühim acrvet kaynakla· 
rımı:ı:ı iıletmemi§ olduk . Halbuki 
diğrr Avrupa memleketleıiode is · 
tatiıtiklerin gösterdıği gibi bu 
küçllk maddelerin layık olduğu 

ciddiyetle iıleom•&ioden büyük 
ulusal faydalar temin edilebilir . 

Mersinde 
Bu akşam ışık söndür

me denemeleri 
yapılacakltr 

G · celeyin vuku bulacak hava 
hücumlarına ka•t• berltfi gizle
m•k ve bu suretle dütmaD bava 

lı:u.vdleıine hedefini g6ste memek 
için bu ıkıam ıaat 20,30 den 
21 e kadar Mersinde J§ıklar mae 
keleoecektir . 

Çam altı Tuzlası 

Tarafından çıkarılan tuzlar 
Belçika r Yugoslavya ve 
Japonyaya satılmaktadır . 

-- -
lnbisarın Çamaltı tuzlasında 

vapurlara tuz yükletııeoio zorluğu 
eskidenberi malQmdur . Son za
manda Japonlara yapılao tuz sa
tııların<la yüklemede gösterilen sü· 
ratleo memoun olan Japonlar bu 
yıl Çamaltı tuzlasından 75 bin too 
tuz almak için inhisar idaresile bir 
mukavele imzalamışlardır. 

Üç sene<lenberi memlekette faz
la istihlakioe rağmeo çokluğundan 
istihlAk edilememiş 300 milyon 
kilo tutarında tuz 11okları vardır. 

Tuzlada syda lobisar idaresine 
2200 300 bin !ıra v Jridat temin 
eden bu müessesede b ı lhassa is-

tihsal zamanında 1500-2000 amele 
çalışmaktadır. Bu amelenin sağ

lığı için yerinde tedhırler alıomış 
tır. Bır etü dairesi , bir doktor ve 
eczanesi vardır. 

Amele ve memur ailelerinin 
evleri vardır. Soo yıllarda alınan 
fenni tedbirler ve yapılan yeni te 
siııatla istıhsalat 100 bin tondao 
160 bin tona çıkarılmıştır . Bu yıl 
2060 hin tonu bulac.ığı tahmin 
ediliyor . 

Tıız:lada llç elektrik motötü 
cereyan vermekte ve tramvaylar · 
la dekovil arabaları bu cereyan 
la ltlemektedir . 

Tuzlada vapurlara tuz yükle· 
me iıı ıartlarl" yapılmaktadır . 
Bır iskele varsa da vapurlar bu 
na yanaımamıktadıılar . Evvelce 
yllzlerce amele kullanılarak ~at 
lara yüklenen tudat şimdi elek 
trik ceryanile .~şleoeo tesisatla 
el değmeden yllklenmr lı.tedir . 

lobisarlar umum müdürlü· 
ğüoce d11 kabul edilmif ol&n p-

1 rejeye göre bu yıl beton iskele · 
nin irtHından .sonra vapurlar doğ ı 

rudan doğ.uya iıkeleye yanaşa \ 
bilecektir . Şimdiki hal de günde 
1500 ton yüklrnmelttedir . 

1888 uaedinbe buradaki tuz· 
lalar Rum ve Ermenilere aitti . 
Ve tuzlar düyunu umum;yey" .. · 
tıyorlardı Satıf Foçada yapıldıgı 
için Çamaltı tuzlarına ( l<'oçı tu
zn ) a<lı veriliyordu . 

1913 te düyunu umumiye tuz · 
laları zorla istimlak ediyor , fa
kat, iıtirdat ta da tamamen bükü 
mete geçiyor . O vakıt muvakkat 
tesisatla fazla nddımao elde et 
mek yegaoe dllşüuce idi . 

Fakat cumuriyet idaruinio 
feyizli eli bu müesaese)İ de dirilt 
mit ve her yıl yapılan tesisatla 
tuzl~ günden güne tekamüle baı

lamı§llr . 

İıtibaalatın artması faydalı gö 
rülürse arazi müıaiddir , istıbea· 
litı yılda bir milyar tona çıkar
mak için t.aisat yıpmak müm
ldlodür . Tuzlada 130 incimad 
tavası vardır . 

Tuz, birçok kımyevi maddele
rin istihsalınd• kullanılır. Bılhana 
SOdkostik v Kl•ır gazı istihsali 
mllhimd!r. fı, ıide burada bir Süd 
koıtik fabıikasının inşa11 dı muh · 
temeldir 

En mühim mesele Belçika, Yu 
iOBlavya ve J•pooya gibi mühim 
müıteriler buluşumuzdur Bu sure
tle stoklaı ın bir yılda tlllceneceği 
tahmin edilıyor . Çamaltı tuzu;d•ğer 

mrmlelceıler tuzlarınft oazeran tatlı 
ve n fisıir Bunun sebebi de tıız 
iıtibulı için aut olan gün ş,rüzgar 
ve ıoprağıo burada çok müsait 
olmuıdır . 

Bir yıl sonra Tuzlayı yeoi in 
,ıat ve teıiuttan ıonra tamamen 
Jeğİ§miş, malı:incleşmiı ve güzel 
l•§miş bulac•ğız. En mühim ha· 
dise de tuılırımız n maliyet fia
tının düşürülmuinin temini ve 
iıtihsalaıın da ertırılmasıdır. 
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Divanı lugattan yen -
fiil kökleri 

Obrumak - sulu bir şey içir
mek. 

( Ob ) kökü basit ( obme:k ) 
filinde de geçmiştir . Buodao (obur) B 

var, (obruk ) var. ( abur • cubur) ( 

• 

ilede il~iıi var . 11 
YiDe buna yakın bir ( ebru ) I s 

sözü varki nisao demektir. Bir at• 
ıözü : sakın abrunuo beşinden . 
okliz ayrılır eşinden diyor . 

Abru ile ( aprıl, avril) in beo• 

z,yııi ıçıktır. ba 
(Ab, ob, av, eau)oın •u anlamı•nır 

oa bir yerden gelme olduğunu bir oi)'. 
gez daha yazmııtık . 

( Abru ) sözünd • ( ııb - sa) )r, 
( ru ) da zam• n ve mekan edatı ını 

( eki ) dir. . 
( Ri - ı u, ra - re) ttkilleriDI 

alıtt bu ek . ( Yer ) den gelme- ıık 
dir . >Ş 

Bu eki ( erie, oir ) biçimle· 
rinde Frensızcadıı (ary, ery) biçaıi·:ıım 
!erinde İngilizcede .... de görüyo· nı 
ruz. 

Ötürmek - Saç kesmek ve Ü v 
dıvar delmek gibi yerlerde kulis· üo 
nılıyor . 1 

( Öt ) kökünde ( geçmek) an· lln 
lamı var. ır 

l Öte yan) sözünde buna yakıo-11 i lık var. Y 
( Ötmek ) fılinde de ( cbanter• 

t<]ganni ) anlamı var. 
Bıınuo ( öy ) ile ilgisi vardıı 

d k
. nü 

ki ( zımln ) eme tır. r· . 
Bonu kalıo (oy ) okuynnca d• uğ 

1 ılac 
zaman ve bereket anlamı o oyor • 

Oynamak, oyalaomak gibi . 
Ayıımak - Tefıik ır 

Bunu divan arapça ( zcl ) haıfıle mm 
yaztyorki bu harfin bizde ( y ) ıle , 
değiştiği malumdur. 71ç 

( Azmak, n , azık, yazık ) taki azı 
köklerin de bunnnh ilgisi .. ardı•· 

Uyumak, uyarmak - ikt fo, ı•·rü g 

b . 1 k ıolu 
ı om• . 

Bunu da divan ( th) yani erap·ard 

( ) 
.
1 

ud 
ca zel ı e yazıyor . 

Asurmalc - Atı, biz aksırmak 
diyoruz . . 

• le Ç . ,_ ı. I r eh Evırme - evırmeır, -.a P· . 
Bunu ( efürmek ) yazıyor . Bıı· uoı 

rada ki ( F ) ( V ) harfine yakın iuy 

ağzanıyor. 
Eğirmek - Mubaaara, bük· 

mek. 
Alarmok - Al olmak . tını 
Bu fıil renk anlamına (al) Iı:61er 

küoüo Türkçe olduğuou gösteri• 
yor. 

İlermek - Bir hayal görüD .. lıes · 

mek. .Hos 
Gözüme bir şey ( ne ok) ılerd• 

gibi . . . 
(İl ) kö~ünün bu•ada yoni bjjlın 

'an, 
aıılamıoı gö üyoruz · le 

Ucatmak - Yarışmak . tur 
1 . •rı 

İthişmek - dışmek . 

Ö . -~ roeği ; (ol manga artut ıltı~ 
Birlıirimi:ı:e hediye verdik de ti b 

mek . d ı . · ( · ) k ""k""dü Bo JI Bura •Ki ıt o u r . ded 
( i ) köklloün müteaddhidir . 

( 1) lıil~ü-ıde hal ve hare~eı . 
anlamı var ki cevheri filin radılı:I öyl 
lıdır. 

A Bakşı 

Kon yada 

ilk mekteplerin 
randımanı 

anı 

,gök 

ma 

İlbaylık çevrf'~i içiod e 931 .1 gör 
935 ders yılı içinde, mevcut 233 de) 
ılk okuldan 599 erkelı: ve 193 kı• 

tara 
ki 792 talebe çıkmııtır. k 

Buoa lı:arşı 935! -936 drr• er 

yılıoa devam rlmek llzere 3()()0 
d 1 · 1 d" tanı talebe kayde ı mıı er ır. 

1.11 yo•I 
Kültüre karşı halkın uyao ı " 

her yıl bir parça daha artmakt•' 
dir' 

Genç nesi lde okumamı§ Tii11 rafıc 
yavr osu bemen hiç lıulunm ıyaca• D~ ı ı , 
tır. Bu, Cumudyeıın y•r•lltii" e'•Dıiiz 
büyük verimlrrdcn biridır. 
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- Milli hikaye 
en 

Cenk beşlisi 
l, __ s_on_d_a_y_a_kl_a_r __ lı~---Asrl Sinema 
Mısır Kızılay Kamutayda 

Kabul edilen kanun
lar ve teklif edilen la
yıhalar nelerdir? 

Sayın halka • • 
içit-

tk) 
- Ferid Celdl Güven' e 

r>bur) Bü~ük nutukdan iki yıl sonra; 
bur) (Kozan oğlu) köyünün dajı 

tı zıngırdıyordu .. Yamaçlardaki 
iru ) l aesleri yedi sırt ötelere varmış· 
r ati 

eo · Dört bocıktan gelen vağız at· 
ar, meydanı doldurmuştu·. 

ben" Sarı . yetil .. kırmızı .. beyaz 
bali köy kızları koca bir buğun 

~m1.-01rı oı tasioda toplanmıılar .. tel 
u bıt niyorladı .. 

Davullar , durmadan gümlil · 
su) lr, hmençeler, kozan oA-luoun 
atı mık beyitlerini, çukur ovanın 

. ni göğüne b11ykırıyorJardı •.. 
. ı H rın t>lc Akçah uşağı'odan gelen 

me- tık Ömer, ömrllnde hu kadar 
[ >tmamıştı ... bu kadar t•tmamıttı 
Dl le·. O, dükünde türkü çagv ırmazdı 
. ı· 

ı?o> ııma. bu, askerden grlen Sadı-
uyo· nın düğünüydü .. 

Bu güo, yetim Hasan'ıo düğü 
ve ü vardı . Kim coşmazdıki .. kö 

lla· .. h · · · k · x.·d· · d uo ırıcı yıeı ıoın üğünOnde ... 
İhtiyarlar muhtar oduıııın ö

ao· 
ünde toplaomıfh. Etr•flara, gtnç· 

kıır''' çocuklar .. köy kızlarıyle çev 
• lliydi .• 

teJ' Muhtar to ıesi duyuldu: 
- Bey .• yarılın geliyorlar. 

dır Gelinle güvey, muhtar odHıaın 
nüne gelecekl~rdi. Nikahlara da 

ds üğüo günü köylünün huzurunda 
or. •lacaktt. 

Bü, Haeanın a,zıuuydu. Mub
ır evveli buna olmaz de.mitti 

f ıle mme, H .. anıa~ 

ile - KeJp temiz olduktan ıoora 
;aç Göç neymiş. demesi üzerine 

aki azı olmuştu. 
dır· Hasan, yüz başısından göıdü 
, t•1Ü gibi yaparak, sevgili F1ttmaıını 

toluna takmıı ilerliyordu .. Muh· 
up·arda arkalarından, odanın ÖllÜDe 

<adar geldiler . du,muılardı. 
ak Muhtar bütün köylülere: 

- Ht:y .. dedi. ıabit oluo, 
P· relim Hasımla Bekir dayının kt-

11. ııni AIJabm emriyle everiyom .. 
kıı> :iuyuyoauzmu? 

Ve ıoorı Hasana döodU: 
-Ülen ahyöomu? 
Hasan. tasdik makamında ba 

fınt salladıktan sonra Fataıaya dö 
k3ıerek: 

ri" - Varıyonmu Gız? 
Zavallı Fatmacık kıp lurmızı 

0 ' kesilmişti. Bir baş itarc·tiyle oda 

d
. Huan gıbi rizuını bildirdi . 

r ı 
Bn sırada Hasan: ipekli kese· 

i biılioden, göz alıcı .• ışıl ışıl parla
'an, beıi birlik gibi •I moskı 
lcurd~lalı bir şey çıkardı ve muh
tara uutarak f , 11)dadı : 

i§ti - Ağam şunu Fatmaya tak . 
de . Muhtar, bu ziociı sız acaip he

§ı birliğe baktı ve: 

0 dl - Bunun zinciri yok Hasan. 
ded· ı. 

keı Hasan: 
ik' .. - İğnesinden tak ağam, bu 

oyle takıhr. dedi. 
Muhtar, korkak elleriyle Ha 

sanıo yüz görümlüğOoü Fatmanıo 
.gökıiinc ili§tirdi ... 

Kızı, mutlak surette dün Fat
mıya takılan o güo~şli beşliden 
istemiıti.. biricik kızım kırmak 
olmazdı .. parası yok değildi:ld., 

Şara geldiği zan ilk işi sarraf 
ları dolaımak oldu. F ık at tarif 
ettiği gibi bir b~şli, biç bir yerde 
hulamedı.. 

Ona, Rt>şadiyeler, Mahmndi
yeltr çıkarmışlardı . Fakat o, ta· 

nımazmıydı~. 
Muhtarın, dün Fatmaoın gök 

f4Üne taktığı o kos koca güueşli 
ve re•imJi betliyi ayırd edemezmiy 
di biç .. 

Ooun §f"klini, oo adım gl'ri-
den gördüğü halde, on yıl hıle u 
nutturamadı .. Fakat yok yok .. 

Akşam köye dönünce Hürmü 
zü çitio yanında gördü. daha kı· 
zan sormasın• ön bırakmadan ba

ğırdı: 
- Yok Gızım yok .. iki göz 

lerim aksın rğer esirgf'yipte al 
madıyEam .. demeğe baş\adı. 

Hürmüz, bütüu gece göz yaş
lart döktü .. Ahmet de uyuy&ma
mı§tı. · 

Bir çare düşüodü. Bn İfl, Ha. 
sandan soracaktı. aytp değilya .. 

* • • 

Hastanesinin maddi 
zararı öne.mlidir 
İstasbul 9 (A.A) - Mısır Kı 

zıl ay bastaauioin bombardımanı 
hakkında prens İımail paşa şu taf · 
silah vermiştir: 

•18 ~aounda, D•ğabutUo ce
nup farkisinde Bolal• da bulunan 
ve üzerinde kızılay işaretlerini ta 
şıyan hastanemize beş İtalyan 
bombası ieabet etmiştir. 

Uçaklar bundan sonra Bolala 
karargahını ve Honrada Amı>rika · 
lı doktorun idaresinde bulooao 
kızıl Hac hastanesini bombardı
man ettiler. 
İoaao Zi yiatı yoksada m"ddi zarar 
çok önemlidir. 

Yeni bir bombardıman ihti 
malına karşı yaralılar Cicikaya 
sevk oluomuşlerdir 

Prens Mısır hükumetinin Da· 
ğabori de vazıfeler t başından ay· 
nlmıyacaklarını lemin etmiştir. 

İngiltere hükumeti 
Sovyetlere yirmi milyon lira 

ikrazatht bulunacak. 

Londra : 9 ( A.A) - o~yli Kro· 
nik gazf'tesi l 11gilız hükumetinin 

An~ara : 9 (AA) - Kamuta 
yın bu günkü toplantısında mat
buat kaounuuun doku:ıuocu mad
desine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun liiyıhası iktisad encümeni
ne; belediye t r şkilatı c. lan yerler 

Günlerdenbsri göst~rildiği hıılde bi nlnce ki~inin göremediği va gör
mek ıırzusuoıı istedıkleri hu muazzam Cilmio bir kaç gün daha iraesine 

dtjvam edilecektir 

Garp cephesinde kanlı hücıımlar 
Ulıı Önderimiz Atatürkümüzü ve kahraman Türk askerini Çanakka · 

lenin dünya efsanelerine karışan har!)ini tüyler ürpıırten srvaşını gös-
teren muazzam fılm 

Ayrıca: "İtalya Habeş, harbine ait son havadis 

Pek yakında: 
Türkçe sözlü harika filmi 

Reks atlar kralı 
6306 

de muhtar ve ibtıyer heyetlerinin 
kaldırılması bakkınddki kanun 
layıbas1 oa ek kanun layıbası da 
dabıliye tncümeoioe havale edil 

m+ş ve Tuoceti vilayeti halkından ~~~·~~~!~!~~-~-~~~~~~~~~~~~~!~~~~~ olup da müddeti içınde nüfus ve Sinemasında 
askeorlikten ötürü \ıezı cez<1latın1 _ 

aftıoa dair kanun liyıbası da ka- 1 
bul edilmiştir . 

Kamutay Cuma günü toplana
caktu. 

Suikastçilerin 
m hakemesi 

Ankara : 9 ( AA ) - Büyük 
önder Atatürke yapılmak istenilen 

komplonun muhakemesine bugün 
[ dün ] Ankara ağırccza mahke
mesinde bPşlanacaktır. 

Fransız filosu 

Bu akşam 

Say ın halkımıza iki büyük fılm taktim ediyor 

1- Fevkalade heyecanh müthiş film 

Riichard Talmadge 
tarafından t emsil edilen 

sırat şampiyona 
2 - Sevimli komik 

Milton 
nuntemsili 

Gün ağarınca hemen huğdan 
fırladı ı:ıoluj'u doğru küçük köy 
kahvesinde aldı .. bir kaç kişi 

dabı vardı .. o , yetim Haaaoı ıor
du: 

. ya kısa vadelı kredıler açmak veya 
Moskove hfikftmetine ikrazı-ıtta 1 
bulunmak suretile ldgiliz, Sovyet 

Ayın yirmisinde Akde
nizde bulunacak 

öp beal 
Pek yakında: 

- Güvey bu .. daha ıimdi Çl• 

kar mı ? dedıler .. 
bekledi .. 

Nihayet Hasan çe~menin yı· 
nında görüldü .. geliyordu . 

Herkes ayağa kalktı • o da 
kalkmıştt . aelamleıtı\aı. bot be§ · 
ler yaum saat kadar devam etti • 

Eşrafın Ahmcdio nihayet sab
ra tükenmişti aordu : 

- Basan be . sormak ayıp ol · 
ma11n Emme , dün yarine taktı
ğın bt'şliyi oirdcn ııldıo ?. bizim 
kızda çok iıtiyoda . dedi . 

Hal!!ıD , bu karşısındaki eşraf 
oğlunun , oğlu Süh~yn.ıant büyük 
savaştu askerlikten , para kuvve· 
tiyle kayıranı hir adam o)doğuou 
bılmeseydi , oouo sorusuna , şef
katle mukabele edecek ve kızmı
yacaktı . Fakd .karıasındaki adım 
mültezimlerin , ıai kolu bir eğa 
idi . Bunun için aıtık ona içi uıu
namazdı . 

Yutkundu ve sert bir seıle : · 

- O , zerraf ta bulunmaz. de
di ? E~rafıo Ahmet buoda.a bir 
şey anlıyamadı yine ıo,du : 

- Nirden a!rnırki ? .. 

münas~ba.lını genJşletmsk tasav
vurunda. bulunduğunu yazıyor. 

Şehir mehafılınde Sovyetlere 
ikraz edilecek paranıa yirmi mıl
yon İngiliz lirası kadar olacağı 
söyleniyor. 

Ankara: 9 (A.A) - Londra- Napolyonun oğlu 
1 dan bildirildiğine göre 90 Fı~sız ~~~-~~~~~~~·~~~~~~~~~~~6-30.4~~~~,~ 

Harp ~t'misi bu ayın yirmisinde 
Akdenizde ve yakın sularda seyr
,dec ~ ktir . 

Yunan kralı 

Venizelist memurları 
yerlerine iade ediyor 

Atioa : 9 (A A) - Kral 1935 
mat tında vukubulan V enizelist 
isyanı üzerine i~lerioden çıkarılan 
memurların yerlerine iadelerine 
dair olan kı bine kararını tasvip 
etmiştir · 

Atioa : 9 (AA) - Hiiktlmet 
pek büyilk cinayetlerle mültebem ı 
olanlar müstesna olmak üzere bü · ~ 

1 
tüo makedooyalı mahpusları ser 1 
best bırakmıştır . 

lhtilalda işten el çekti- j 
rilan Yunan memurları 

1 
Atioa : 9 (Radyo ) - Kral 1 

bükfımdinin son ibtilillarda iş ba · 
1 

!Jındaq uzaklaştuılao memurların : 
l 

tekrar işe alınmaları hususu.oda ! 

Petrol üzerine ambargo konu 
lup ~onulmamasıoa karar verecek 
olan oosekizler komitesi de aynı 

günde toplanacaktır. 

Alsaray sıne•ası 
Şahtı ser 

Bu akşam 
filmlerind~n birisini daha taktim 

Kırın hayatlar 
Mümessili Klodet Kulber 

ediyor 

Ro)'terio Peristen bilıJirdiğine 

göre Fransız filosunun hu hare
ketleri İtılyanlarıo Akdenizdeki 
lugiliz fılosuoa ani bir hücumları 
ka şısında derhal hazır bulunmak 
üzere Fransanm vermiş olduğu 

temin•tın birer aeticuıdir. 

Güzel bir şiir, Nafis bir musiki, En güzel manzaralı tabiat levhasıdır . 

Deniz konferansını 
durumu kötü 

Loodı a : 9 (Radyo) - Deniz 
konferansıoıo durumu vahim hır 
şekle girmiştir ; 

Fılmlerin incasi, incilerin birincisidir. 

ilave: en son dünya haberleri 
Gelecek proğram: Beş KAnunu saniye yetiş~miyen büyük film 

lstlklAI ağranda 
mümessili: Vallasberi 

Karnelerimiz: Yeni yapılacak deniz kuvvet· 
~erioden dığer hükumetleri ha-
berdar etmek t~klifıoe karşı Ja- Tenzilatlı karnelerimiz satışa. çıkarılmışttr 

poo ~~rahba~erıuın yaptı~ iti 1 ~~~~~~~~~~-~~~·~~~~~~~~~~6~3.0~5~~~ 
raz ve mukavemet anlaşmak U· l 
mudlarıoı zayiflatmışıır. Yeui ça · 

1 Ankara idil ,tarih ,edebi
reler bulmak üzere toplantı talık 1 et f akü ite si dün açıldı 
olunmuıtur • Y 

Malta polisi 14 kişiyi 
tuttu 

- Dimitrinio süogüıünüo ucun 

dan. ı 
He? .. 

ki kaıarını taavip etmiştir . Yal-
1 

nlz bi tasfiye yapılacak ve ancak 
iktidar ve muiyetleri sabit olan · 
lara tekrar it verilrcektir . 

Deniz konferansı -Birinci sayfadan artan -
Fukültrıde asli olan dil, tarih, 

coğrafya , arkcıoloji şube1eriodon 

bıt şka, lisan hocası yetıştirmtık İçin 

Maltı : 9 ( Radyo ) - Polis 
14 gııhsıo ikametgahında tatıarri · 
yatta bulonmuştnr . Bunlardan 

Bu sefer , Basanın Sabrı gırt 
lığına ııelcnişti. gür bir 8eıle kük 
redi : 

- Mantar gıfah .• o dt>diğin, 

ne zarraftı bulunur , ne de Garı 
ğoyounda .. oua c .. nk brgliıi der . 
ler . o , Mustafa Kemalle , goyuo 
goyuoa çalıtanlarda bulunur enlı
yonmu l. 

Nıbed Taogüner 

Moskovadaki 
Türk resim sergisi 
çok mükemmeldir. 

Japonlara nazaran 
inkitaa uğramıştlr 
Tokyo : 9 (A.A) - Gıızeteler 

deoız kooferans·uıo muhakkak o 
)ao inkita ıod 'lo ha hsetm(!ı. tedıı ler. 

Moskova: 9 (A.A) - guete -
ler, Moskovada açılan Türk resim 1907 doğumlular Sİiah 
setgisi hakkanda stayişkir yazılar başına çağrıldılar 

1 

yazm1tğ• devam ediyoılar : Millı 1 
Müdafaa Komıserliğioın organı Roma : 9 (A A) - Hava smı-

müt .. mmi ın zünırt>Jer vardır. I 
Tahsı l müddeti dört senedir . I 

Doktora yapmak i~tiyenle r bir sP.ne 
<laha okumalarına devam edecek
lerdir. Moıun olanlara bütün yük· 
st>k mektl'pleri bıtirenlerin hakkı 
vorihliği ~ibi ayrıca müzelerde mü· 1 
tehassıi memur ve yetiştıkleri kı. 
sım<la mlıallım olarak vazife ala
bılecp klardir . 

on ikisi İtalyan ve ikisi de İngiliz 
kadtnıdır . Sorguya çekildikhn 
sonra mevkuflardan •ltısı hırakıl
mışt ır . 

Adliyenio elinde tuttuğu diğer 
altı kioid~o birisi İtalyan mekte
bi profeıörOdür . 

Biriıi de mahalli İtalyan terör 
teşkilatına mensuptur . 

Bütün kaç göçü unutup fat 
nıaya yaklaştabr .. bütün gözler 
00• bakıyorlardı. biitüo b•kışlar 
F •tmanıo göksünde birleıiyordu . I 

K,zlar .. kadınlar arasında, bu ------~------
olan gazete diyor kı : fına m~osup 1907 doğumlu ıhtiyat 

Bu artistlerin bir çok eserleri subayları silah altına çağırılmış -
Fııkültı•nin profesör kadrosu te

~amlanmtştır. Şimdıye kadar Tür· 
kıyede ılk defa teılrisatt bıışhyacak 
olan ilim şubel ~ri arasındtı Sümer, 
Asu.r, Akad d ılleri profesör Lands 
berı~n tarııfından , Çin lisanı ve 

naltay. Fuat Köprülü , Dr. Şevket 
Aziz, İbrahim Necmi D1lmen, Ha
san l'\eşit Tankud, Abdülkadir var
dır . ./görülmemiş betlinin (be§İ bir yer· F ransada sellerin 

33 de) haar~ti yel gibi.dolaştı,. 
k•• Kadınlar gelin, erkekler güvey 

taraf •0 ili ayrıldı. Kadınlar gelini, 
er• erke1k~er güv•yi ortalarını aldılar. 

lu küme. iki yola ayrıldı .. ak
şao:n le :ı, gllnü hoş dmeie gidi · 

ıdı )'Orlardı .. 

* * * ~c• Bu gün Kozanın pazarıycl• . Eş· 
"~ ~fı~ Ahmet de pazara gidiyordu .. 
1 , .ılgındı. Sunada sebep kızı Hür
e' •lllüzün ıiparioiydi .. 

tahribatı 

Paris 9 ( Radyo ) - Luvar 
nehrinin taımasiyle vukua gelen 
seli er iu yaptı~ı t&brihıt milyon la· 

rı tft:Çmiştir . 
Bu bölgtdeki köylü ve balkıo I 

durumu çok kötüdür . B r çok i 
yerlerde yüzlerce sandal ve ka!'ık l 
halkın hayatını kuıtarmakla meş-

guldur . 1 

beynelmilt' l modl'rn ressamlığın j lardıı·. 
en mnk"mmel rserlerile kıyas edi · Aiti ltalyan kadını Mal· 
lecek derecede mükemm~ldir. tadan sürülüyor 
Tilrk resim sergisi büyük bir mu
V•ffakiyet elde etmiştir . 

Moskova garnizoolarımn kıı· ! 
mandan ve ukc>rleri sergiyi büyük j 
b r ılika ile geziyorlar . ı 

Şibin karahisarda 1 

Ankara : 9 (AA) - Şibio ka· 
rabisarda biri kadın, altısı erkek 
için yedi gec l! okulu açılmıştır . 

1 

1 

.Malta : 9 (AA) -Royter ajan· 
ld

. . ) 
sı bı ırıyor : 

edebıyatı Mmlle. Fon Ool.ıl tAra
fından . bindoloji profesör Rub~n 
tarafından, coğrafya profesör Lui 
taraftndan, Macar lisanı ve ed~hi
yatl prof PSÖr Raycuni tarıılından , 

Polis, ekserisi İtalyan ve ikisi j 
İngiliz kadını olmak üz-re ondöı t 
kişinin evini araştıe mıştır . ' Eti lisanı prof·•eör Küteborg tara-

Bunlaı dan sekizi isticvap so 
nund,. tahliye edilmişlerdir. 

fından , LAtınce ve Yunanca profe-
1 sör Rodi tarafından vArilecı>ktir . 

İtalyan olan diger altısı bugün 
sürüleceklerdir. 

Profesörler arasında BB. Muzaf 
ler Göker, Hikmet, Şemseddin Gü· 

Fakültımin tedrisatı esas iti-
baril tı lstanbul Üniversitesine ben
zemekle beraber yabancı prolesö~ · 
lorin yukarda ismi geçen ~erslerı 
orada yoktur . Fakülte hılhasss 
Türk dili. 'I ürk tarihi ve Tur\t r.oğ· 
rafyüsı çalışma ve araştırmalarda 
...n çok üzniııda çalışılması gneken 
bir mAvzu olarak ele alınacaktır . 

Fakültede tPorik bılgilerin umu 
mi tatbikatla kuvvetl,.nmesi mü 
him bir nokt'l olarak gJz öaünd ı 
tutulacaktır . 



Adana Borsası Muameleleri 
PA;nr ve !ÖZA 

Kilo F'iyaıı 

CİNSi En En çol.. 
Satılan Mikdar 
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.11..ıpımaıı pamuk 38 
Piyasa parlattı ., 36' • 37 
PiyHa temizi .. 30 33 
lane 1 40 41 
iane il 35 37,75 
Elupre• 
Klevlaoı 1 

YAPAGI 
BeyH 

1 1 1 Sizab 
Ç 1 G l T 

Eks:ereı 1 

1 

iane 2,37,5 
'i' erli "°Yemlik., 2,25 

1 1 " 
"Tohumluk., 1,95 

HUBUBAT 
Bojtday Kıbrıs -

" 
Yerli 5 5,50 .. Men tane 

Arpa 
Faaulya 
Yulaf 
Delice 
Kuı yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Siaam 1 1 1 

UN - Sılih 800 .. 725 ·- ... .o .. ... " 
Düz kırmı ,. ... >. 

:ı ıı: Simit .. 
]5 -....--Cumhuriyet 800 
;,:;:~ - .. 700 

~ r.I I5üz krıma " 
Alfı .. 
Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

9 I l I 1935 İŞ Bankasından ılıomışrır. 
.~ntim !'ene 

Hazır 1---i- 32 Liret 9187 

1 inci K. V•deli 06 
Rıyşmark 2 97 

1 
1 

Jo'rauk"Franıız,, 
2 inci K. Vadeli 5- 06 Sıerlin "lneiliz" 620 75 1 

Hinı hazır 5 96 Dolar "Amerikaıı., 125 74 
Nenork 11 13 Jo' raok .. lniçre., 24 45 

• MiM 
Ea inco kumaşlarınızı yıpratmıyan Üzerlerindeki kir, leke ve yağların 

soğuk su ile temamile temizliyen madeni ve neb&ti bir terkıptir. 

Kalıp halindedir. 

Perakende olarak kalıbı (11) kuruştur. 

Mı•m ile her şeyin zı temizliyebilırsıniz lhttA Pel,kaa mür~kkebi 
ile lelr.elenmiş eşyolarınızı bil• .. 

Mim çocuk b zlerini kolaylıkla ve zedele~ı enen tcrtemız 
eJer . 

Mim Lok· tıoyaıanlokı kir ve ıekel··rı cini ı.onyo,cam • krisıuı 
madeni sofra takımlarınızı çatal,bıçokhrınızı ı·izmcden yPp 

yı· nİ b r bale sokar • 

Mim en nıszik ipekli, yünliı ku ınttşların yıkanması , temizlen 
mes i içın biricik madijni sabundur . 

Adanada 
caddesinde 
Başeğmez 

umumi satış yeri 
Mehmet Bozdoğanlı 

ticarethanesidir . 

Uluca mi 
ve Ömer 

Her bakkaliye mağazasında da 
10 bulunur. 6269 

Fenni nas.ihat ve bilgiler 

Tifodan ve bütün lıkroplarla haatalıklarıJan koçınmak için yağ
murdan veya her hangi bir şekilde bulunmıyan ve hak ı ki knynJk 

olduğunu daimll isbnt eden 

Ay r a n kaynak 
Suyundan içiniz 

1 

Suları yağmurdan bulanan pınar( ı fünnPn sabit olıluğu veçhile , ha
kiki vo derinden gelen pınar suları değil, sathi pınarlardır . Bu sular 
daima kirlenir, bulanır, mikroplanır, tehlikelidir. 

Bunun İçin suların berrak olanını seç iniz, ve bu , sılıhatınız nernıno 
enmübim endi1eniz oleıın. 6171 17-30 

' 
1 

(Tftrk S~ztl 1 

Komşu memle
ketlerde 

- Birinci sayfadan arian 

ve bu ikinci ıikkın sabit olmıyı · 
ralc üyelerden bir takımının kefa
let paraeiyle koyuverildiği mıldm 
dur. 

Müıtantık Tımbal mevkuf , 
gıyri mevkuf çemiyet üyeleriı.i 

tekrar sorguya çekmi§ ve sonun
dı 7u lıaruları vermi§ti : 

( Sorguya çekilen cemiyet 
üyeleri şimdiki hükumet te§ekkü
lüoü d•ğ•ftİTmek için gizli bir 
cemiyet kurm•ğ• ve bu cemiyete ı 

oııbeler açmakla • kanun~ aykırı 

para toplımak ve ticurt şirketi 

yapmakla , memleket nizamına 

aykırı olarak Milis kuvveti t•oki · 
litı yapm•ğ• kalkışmakla maz
nundur ) . 

Müstantık k.rarını muhtelit 
mahkeme milddei umumilığe ver
mİftİr . 

Son ıo•gu günü Suriye genç· 
leri mahkeme meıdiveolerioi ve 
mıbkeme salonuna dolarak cemi 
yet başkanı Aotoı:ı Süeda geçerken 
1aşesın ba,kan , yaıasın Su•iye 
dıye bağırmışlardır . 

Bunun üıeıioe polisler bir is 
yan karıısında kaldıklarına hük
mederek fuliyete geçmişler ve 
gençleri tevkife tı:tebbüı etmiı 
lerse dr. içlerinden Fuat Haddat 
yaşasın diye bağı.an beoim demi§ 
ve bir kaç arkadatı da ona ortak 

olmuş ve bepei nezaret altını alın 

mışlarsa da sonra tabliye edilmiş 
)erdir . 

Mllddri umumi müstantılc ka· 
rarnameıine mütalaasını yazmıı 

ve evrak mahkemeye göoderil
mi§tir . Duruşma gilnü daba sap· 
taomımııtır . 

Un fabrikası kirası 
Antalya Valiliğinden: 

Madde 

• 
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1 - VilAyet idariji husu~iyesioe 
aid AntHlya iskeles:nde rıhtım biti
şi~inde kAin un fabrikasının üç yıl
lık kirası 4- 12-935 tarihinden 5 

şubat 936 tarihine rastlgyan Çar
şamba günü saat 15 şe kadar ka. 
palı aı tırmeya konulmuştur. 

...,..,..,.,,,.......,..,,,...,.,,,,....,,,.,.,,,,,...,,,.==....,...,,,...,,...,.,,="'_...~~...,.,,.....,..........,....,,...,. __ ~~---------~·~----........ ..--bug 

Bu Cnb. ıka g nde yırmi ilA OIL·Z 

ton buğılay üğütiir, unu Amni an 
unları nefııs otindedir. F•br kqntn 
bir yıll k k r sı ( 15,000) lırudır. 

( f<, brikonın baş ıl• ğirmenciei 

ılfi iki değirm nciniu aylıkları lıla 
ni hususiy ec•ı veı ilrccktir. 

Ma.td) 

2 Kire artırma şaı tnımeei 

Adana P. T. T. bas direktörlüğünden 
23-12 - 935 tarihinde ihale 

edılmek üıere 5-12 -- 35 tarihinde 

kopol zor( usulile eksiltm ye çı
kar.la •ı Dıyoıb • kır post'' v~ t 1 

diğ,• 

ile 
niıı 

yat 
tan 
nin 

İzmir, lstaııbul, A• kora , Adana vi
IAyetleriııe gönderilmiştir istekliler 
bu vilııyetlerden alup okııyabılırkr. 
V ı lılyttiııı ze müracaatları halinde 
do adreslerine par ıısız gönderilir. 

graf bnşmüdüriyetine ait 1915 oılct 
muhtelif 1 oyılaki çıralı çum d ı

reğe talip çıkmodı~ırıdon bu •lirek
lerin te lariki için 23-12-935 
tarı hinden it.haren bir ay ınfülJeı ı \ 
P"zarlık kararı verilmiştir Muvo- ' ı~:!~~~~:!:S~lıi 
fık bed~llerlA talip bulunduğu tok- " 

yü 
bu 

Madde 

3 - Artırma beş şut•at 936 
Çarşamba günü saat 15 de Aııhlya 
valılık od&sında vıldyet erciimeni 
huzurunıJn olacoktır. 

Madde 

4 - Artırmağa gireceklerin 
m1Jhsmmen üç yıllık bedelin yüzde 
yedi huçuğu olan üç bin üç yüz 
yetmiş beş lira muvakkat teıoinet 

vermeleri IAzımdır. TekliC mektu 
bunun ve teminatı muvakkuta mak

buzunun zarfl anmoeı 2490 sayılı 

Hlır:oo, eksıltme ve ılıalA kanu · 
ııunun ıı kııpalı znrf usulüyle ar
tııma ve •ksı.tıntt )) ahkAmına gör• 
yapılmaLılır. Bu abkAme uymı.y 1n 
ıekliflrr kabul eıJılmı z. 

M"dıle 
5- Teklifııameler yuk•rıda ya 

zılı ihale gün ve saatına kııdur An 
talya Valiliğine gönd~rilmelidir. 

M " dıle 
6- Muvakkat teminat olaruk 

2490 sayılı konunda yazılı kıy 
metlerin her hangı biri kabul eılı 

lir. 6291 31-4-7-10 

dirde ihal~si yapılacuğın ılan trılip 
olanların AJana posta ve telgraf 
be§ müdüriyetile mahalli posta ve 
telgraf müdüriyetlerine mür coot 
eylemeleri ilılıı olunur. 6266 

24 - 30-5-10 

Seyhan defterdarlığından : 
Adanada Eski Dabağhane mo

hallesinde Irmak hHmamı den 
ınelı:le maruf ve 3000 lira gayri 

safi iratla mukayyet hamamın 432 
sehimde Yunanlıdan metrOk 193 
s• hmı gayri ıı.übedi bonosu va 
400001ırn muhammen b·ılel ile 
936 yılının 2 inci kdnuo ayının 

20 inci pazartesi J<Ünü s1at on 

beşte Seyhan defterJarlık dairo
sınde ihalı·si yap.lmok üzere ko
palı zad usul le bir ay müddetle 
utırmağa çıkarılm şt ı r. isteklilerin 
2490 nıımaralı konunun 16, l 7 iııcı 

rnadıleleridde yazılı teminat ve 
32,33 üçncü madd .. leriı .e uygun 
telmif mektuplarıle Ad ·ır•a ıleftı· r 

darlığına müracaaıl~rı ilan olu-
nur. 6260 21-31-10-18 

5370 198 

~----------------------------------------------·-~-~- Ve 
Seyhan beşinci mıntaka elibba oda
sından : 

Beşinci rnınbko Etibba O.lası
nın 936 sent>si lıuıçosinin tanzim 
ve kabulü içııı e1ot on yeJi bu
çukta yap•Lı"nk i~limoa OJoya 
mensup umum ı.rkuılaşların bı·h •
mı hal gelmı lı ri rica olunur. 6315 

ır Kacakcılar ,ı 
vata~ h~inidir 

Adana inhisarlar başmüdürlüğünden: 
Mersın vo Adana barııt d pesu 

ara>isinılıı ve gönderilecek ır.alııılde 

yupılacnk olnn küı·ii k tipteki lıe 
herı 454 lira 71 kuruş b"delı ke
şifli iki •one tecrit ılepOfü 14 -
KAnuneani-936 sijlı günü baat 14 
buçukta pazarlıkla ihale oılilı·ce
ğınden istiyenlerin plan sözleşme 
kağıdını görmek uz,.re yüzde yedi 
buçuktan 34 lırıı 10 ar kuruş te· 
mİnAt paralarile Aılana inlıi•aı lar 
başmüılürlüğüno müracaatları 6280 

26-31-5-10 

P. T. T. baş direktörlüğünden: ~: 
23 - 12 - 935 11. de 10 f m 

müdıh•tle ~keılt'lleei uzatılan 11 d 
tane muhtelif boyıl ı ç ı ralı çaıJI 

r eğine talip çıkmamıştır . Bil bi 
rı-kl~r 2-1 -35 G. den it,bef m 
bir uy için. le p ızarlık suretile 

tın ulııımasına karar verilıni~I 

Bu ılirı•kler Tarsueıın Gulek ııe 

yesınılo lloğaıkinir ormanların 

kı 8ilec klır. Beherinin t"hıtıİll 

d lı 4 lıra olup iıcreti tem iııo ll 

lıru 40 Kş tur . isteklılerin ka 
v sıkaları ilıru etmek ve şarl 
ıııuyi görerek pPy sürmek ııı 
Seyh an P. T. T. baş müdıiriyel 

ve mülhuh tta merk z posta 
t~lgruf ınüdürıyetlerıne mürPc 
etmeleri ildn olunıır.tı297 

4-10 - 15- 22 

Umumi nrşriyat müdüıİİ 

M. Bakşı 

Adana Türk SÖ7Ü ı ı LaD~ 1 
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