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_______________________ , 

Sancak davamızın müzakeresine başlanıyor 
Fransa hükumeti notamızı 

memnuniyetle 

Rüştü Aras İstan-
bula geldi \ 

Fransa yakında Belçika
ya bir nota verecek karşıladı 

Bu ayın yirmisinde Ankarada müzakerelere başlanacak 
------·------

Antakya ve lskenderunda toplantı , nümayiş 
kat'iyen yasak edildi 

ve içtimalar 

Antakya : 16 ( Hususi 
llıuhabirimizden ) - Son üç 

ilin içinde lskenderun ve 
Antakya tam bir sükı1n için· 
dedir . Bütün Türkler , Tür
kiyenin, F ransaya verdiği no

tanın müsbet cevabını sabır· 
sızlıkla gözlemektedirler. San 

Cağın her tarafında , şapka 

ıiyimi hararetle devam et· 
llıektedir. 

Dünkü: posta ile gelen 
SavtuJahrar gazetesinde yüce 
komiserliğe ve vatani heyeti 

Ankara : 17 (Telgrafla - Hu
susi)-Fransa hükumeti sancak no
tamızı büyük bir memnuniyetle kar
şıladığı ve Fransız sefirini bu işin 

müzakeresine memur ettiğini bil
dirmiştir. 

İlk müzakereler ayın yirmisin
de burada başlayacak. Tonsot Pa
risten hareket etmiştir . 

K. O. 

isteriz .• 
Fakat bu telgrafın altın · 

da imza yoktu . Bir kaç ga· 
razkar arabın saçmalan oldu
ğuna şüphe yoktur . 

Bir kaç gün önce sanca· 
ğın muhtelif köşelerine hal
kın okuması için hükumet 
tarafından şu meeldeki be
yannameler asıldı : 

60 NUMARALI VAZiFE 
MÜZEKKERESi 

• Muhafızlık kanun esasisi 
hakkında son zamanlarda bazı 
münakaşa! zuhur etmiştir. iş

reisine Antakyadan çekilmiş şu tel· 
ırafı okudum . 

delillerdir . Araplar , Fransanın bu 
hattı hareketini bu yeni dostu Suri· 
ye ile olan münasebatla menafii gö· 
rürler . fehametmeabınızdan Suriye 

bu mıntıkanın muhtelif unsurlar ile 
meskun bulunması dolayısiyle bu bap· 
da açılan her münakaşa ve ya yapı· 
lan her hangi bir nümayiş mezkur ı 
unsurlar arasında suhuletle bir tahrik 
şeklini alarak inzibat ve asayişe halel 

" Türkçe [ Yeni gün ] gazetesi· 
nin dün akşam çıkardığı"' bir ilave-

1 

Bulgar gazeteleri 
neler diyor ? 

Ankara : 17(Telgrafla ·hususi)
Dışişieri bakanımız lstanbula geldi . 
Sofyadaki temaslarına dair Bulgar 
gazeteleri çok değer vermektedir. 

Bitaraflığı siz nasıl anlıyorsunuz ? ,, 
diye soracak 

Slavo gazetesi, iki millet arasın
da ebedi dostluk muahedesi vardır, 
Bulgarıstan umumi harpten sonra 
ilk defa Türklerle muahede yaptı . 
Dostluğumuz daha samimi olmalıdır, 
iki memleketin menfaatleri bunu icap 
ettiriyor. diyor . 

Brüksel siyasi mahafili, Belçikanın Frans~ ile mev
cut askeri itilafları feshetmesine imkan görmüyor 

K. o. 

Londra : 17 ( A. A. ) - Lond
rada siyasi mahafil Belçikanın bi
taraflık vaziyetine dönüşü üzerine 
tahaddüs etmiş olan yeni ve mühim 
vaziyet hakkında lngiltere ile Fran
sa arasında noktai nazar taatisinde 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------~----~ • 
Suriye Postası : 

İntihap aysonu başlıyor 
intihap kanununun bir maddesi değiştirilmek iste
niyor - Halep Vatani namzedleri kimlerdir?-lzaz 
mebusluğuna Yüzelliliklerden doktor Sadullah Va
tani kütle namzedidir - Lübnan müstakil devlet 
olacaktır . 

bulunulacağı ve Belçikanın filen 
1 mevcut olan vaziyetini değiştirme

mekte olduğunu ve bu vaziyetin 
coğrafya ve sevku[ceyş 1 akımından 
1913 senesindeki vaziyet:ı muadil 
bulunduğunu söylemektedirler. Ha
vas bu vaziyetin ceğrafya ve sev· 
kulceyş bakımından 1914 senese· 
sindeki vaziyete muadil bulunduğu· 
nu söylemektedir. 

Londra: 17 ( A. A.) - Fran
sanın yakında Belçikaya bir nota 
vereceği ve Lokaıno taahhütle ve 
Milletler cemiy~tinde aza devlet 
sıfatile bitaraflığı ne şekilde aldığı· 
nı soracağı bildirilmektedir. 

Ankara : 16 ( A. A.) - Havas 
ajansı Brükselde siyasi mahafilin 
Belçikanın Fransa ile mevcut olan 
askeri ittifakları feshetmesine im· 

getirebilir . 
Asayiş umumiyeyi haleldar edebi- :...------------------------------' kan verilmediğini bildirmektedirler. 

Gii:el Antakyadan iki manzara 

<ldskenderun sancağına siyasi bir is bayrağı altında her gün yapılmakta 
~lal vermek üzere Fransanın Tür· olan maskaralıklara bir nihayet ve· 

1Ye ile müzakereye hazır olduğunu rilmek üzere ciddi müdahalenizi ve 
~~Zınıştır. Fransız makamatının sü· neşriyatiyle efkarı umumiyeyi alda-

Utu bu propagandaları teyit ~den tan [ Yeni gün ] gazetesinin tatilini 

Hinterlandımızda zirai vaziyet 

Pamukların 
devşirilmesi bitti 

~u sene pamuk r;koltesi 140,000 bal
ya olarak tahmin ediliyor 

<l Bu hafta Adana ve Mersinde 
b~hil olduğu halde mıntakamızın 
l ıt kısım yerlerinde fasılalı yağmur -

1
a.r Yağmıştır . Havalar serin gitmek 
e subunet derecesi vasati 21 dere· 

Ceyi tecavüz etmemektedir. 

1 iane ekspres ve klevland pamuk
a.rıııın devşirilmelerinin tamamlanma 
b~a ınebni yağan yağmurlar yalnız 
l ır kısım mıntakaların yerli pamuk
a.rı ·· uzerine tesir ederek bunların 
tenklerini bozmuştur. 

T arsusda pamuk devşirimi hita
~a erınek üzere olup yerli pamuk· 
?tın da o/o 80 i toplanmıştır. 

PAMUK 

Evvelce yazdığımız gibi Çukur 

ovanın pamuk rekoltesi bildirilmiş· 
ti . Bu rekolteye zamimeten mm· 

takamızın diğer kısımları rekoltele· 
ri ilave edilerek mıntakanın umum 
pamuk rekoltesi gösterilmiştir. 

Adana ticaret ve sanayi odası 
tarafından tesbit edilen Çukurova 
pamuk rekoltesi 159, 560 balya 

tahmin edilmekte isede Mersinde 
bulunan alakadar firmaların tahmin
lerine göre bu sene kozalar dolgun 
olmadığından bu miktar , 120,000 

balya, ve Adanadaki firmalar da 
140,000 balya tahmin etmemekte· 
dirler ki : bu son tahmin 140,000 
balya hakikate daha yakın görün
mektedir. 

lecek her hangi bir hıldisenin önüne 
geçilmek için iş'arıahire de~in nevi 1 

Halep : 16 [ Hususi muhabirimizden ] -

•••••G•'e•r•ıs•ı .·l • .-1.11c•ı•.•rn•lı•ıj•ed•e••-ı 
ı3ugünlerde. dolaşan şayialara 1 

göre , intihabatın ay sonuna doğru 
başlamasına muhakkak gözüyle ba· 
kılmaktadır . 

Nevzad Güven -
Müşterek gurur, 

müşterek hicap 

fE5) u yaz Adanaya gelen bir 
lg) Polonyalı ile tanışmıştım . 

Ticaretle meşgul olan bu 
genç iyi Türkçe biliyordu. Ve Ada
nayı bundan altı sene evvel yine 
görmüştü . Adanada kırk sekiz saat 
kalacak olan ve riya yapmakla biz· 
den hiç bir şey kazanmasına imkan 
bulunmıyan bu adam : 

- " Diyebilirim ki, ilk gördü
~üm Adana ile bu günkü Adana 
arasında tanılmıyacak kadar büyük 
bir fark vardır . Bu gidişle devam 
ederseniz Adananın yakın bir za
manda güzel bir Avrupa şehri ola
ca~ında şüphe yoktur . Gazeteci de
ğilim fakat Polonyaya döndüğüm za
man bunu herkese söyliyeceğim. Ve 
Adananın de~işen, ilerliyen Türki
yeye bir nümune oldu~unu da ilılve 
edece~m . ,, 

Halep vatani kütle merkezi Ha· 
lep vilayetinden çıkacak 13 meb · 
mebus namzedini tesbit etmiş gibi· 
dir . bunların 7 si müslüman , 6 sı 
diğer ekalliyetlere mensup mebus· 
!ardan mürekkep olacaktır . 

Kütlenin müslüman mebus nam· 
zetleri şunlardır : 

Sadullah Cabiri , doktor Abdu-
1 rahman Kiyalı; doktor Hasan Fuad, 
Şeyh Abdulkadir Sermini Rüşdü 

Umransız, harap, çirkin bir yur
da, bir şehre, bir köye karşı olan 
ba~lar çok çürüktür. 

Bunun içindir ki; bulundu~umuz 
yere dikece~imiz bir ağaçla, yapa
cağımız bir evle yurdun güzelleşme

sine ve binnetice sağlamlaşmasına hiz
met etmiş oluruz . 

Bir kaç gün evvel, şehrimizin en 
güzel binalarından birisinin sahibi 
olan, zengin fakat iyi ve bedıı zevk 
sahibi - ki maatteessüf bu çeşit zen
ginlerimiz azdır - bir insanla yine 
Adananın ev derdinden konuşuyor
duk . Bundan evvel ayni mevzu üze· 
rine yazdığım bir yazıyı i~aret ede· 
rek: 

Kahya , Nazım Kuddusi , Necip Ba
ki , Cebel Seman kazasından Cemil 
lbrahim paşa namzed gösterilecek· 
tir . 

Diğer ekalliyetlere gelince : Sür· 
yani katolikler namına doktor Ed
mon Rubat Rum katolikler namına 
Selim Çenbert ermeni katolikler na· 
mına doktor Riyaz Mahmelci veya 
Fethullah lsbon , Ortodoks ermeni· 
ler namına çıkarılacak olan ,ki nam· 
zet henüz tesbit edilmemiştir . 

Hama ve Halep Rum Ortodoks
ları namına kütle sekreteri Naim 
Antakinin namzet gösterilmesi muh
temeldir . 

Vatani kütlenin izaz namzetliği· 
ne yüzelliliklerde:ı. doktor Sadulla· 
hın gösterilmesi de kütle merke· 
zince takarrür ettiği söylenmektedir. 

Ancak namzedler ıçın intihap 
Lanunundaki bir madde müşkilat 

çıkarmaktadır . 
Bu maddeye göre , melıus nam· 

zetlerinin hazineye borçları olmama
ları lazımdır . Halbuki ; şimdi hü 
kı'.lmete borcu ohnayan hemen hiç 
kimse yok gibidir . Bu yüzden bir 
çok naınzedlerin namzedlikleri ka· 
hu) edilmiyecektir . 

- Gerisi üçüncü sah:f?de -

Son 
dakika 

İ"önü Ankarada 
Ankara : 1 7 ( Hususi ) - Baş

bakan ismet lnönü pazartesi günü 
Ankaraya döneceklerdir. 

Rüştü Aras döndü 
Ankara : 17 ( Hususi ) - Hari

ciye bakanı Rüştü Aras varın An· 
kar adadır. 

Yugoslavya Hariciye na
zırı geliyor 

Ankara : 17 ( Hususi ) - 29 
ikinci teşrinde Yugoslavya hariciye 
nazırı Ankaraya gelecek mecliste 
Atatürkün nutkunu dinledikten son 
ra dönecektir. 

Cumhuriyet bayramı 
şerefine 

Ankara : 17 ( Hususi ) - An
karapalasta başvekil ve hariciye ve
kili tarafından misafirler şerefine 
cumhuriyet bayramında ziyafetler, 
süvareler verilecektir. Bu Polonyalı gencin sözlerinden 

duyduğum gurur ve zevk çok bü
yük oldu . Niçin ? 

- Çok haklısın dedi . Güzellik 1 

ve hayra inkilap edebilecek paraları· ı --------------------------·----
mızın kuvvetini demir kasalara haps-

Adanada, Adananın güzelliğine 

bir nebze ilave eden ne bir evim, ne 
bir tek a~acım vardı . Ne de Adana
nın imarı. güzelliği: için küçük bir 
emeğim geçmişti . 

Fakat ben bu gururu göğsümü 

şişirtecek kadar duymuştum . Çünkü; 
bir yurt , bir şehir içinde yaşayan 

insanların malıdır . Yurdun güzelliği 
karşısında duyulacak gururda, onun 
çirkinliği, haraplı~ı karşısında duyul-
ması lazımgelen hicab da bütün içinde 1 
yaşayanların tapusundadır. 

Bugün, Adanada içinde oturula-

1 
cak bir ev, dünün yadigari bir park, 
bir cadde yoksa, bunun hicabı da de
delerimize, babalarımıza aittir. 

Çünkü, onların sevgi ve ba~hlık
ları, içinde oturdukları odanın hari
cine çıkmıyacak kadar mahdudtu .. şe
hir ve yurt sevgisinin mütekamil bir 
vatanperverlik eseri olduğunda hiç 
şüphe yoktur. 

ediyoruz . Bir çoklarımızın hayatı ka-ı 
salara hapsetti~imiz bu paralardan 
farksızdır. 

Oturdujpımuz evler dar, Güneşsiz 
ve karanlık kasalardan başka bir şey 
değildir. Ben kendi hesabıma şehrin 

güzelliği, ve insanca yaşamanın yo
lunu görmüş yurddaşlarıma bir yar
dım olsun diye daha üç, beş ev yap· 
tırma~a karar verdim . ,, 

Bu sözlere ilave edilecek başka 
bir şey olmadığına kaniim. Temenni 
edece~imiı şey, ayni kabiliyette olan 
bir çok zenginlerimizin de yakında 
bu münevver, yurtsever zengin hem
şerimiz gibi düşünmeğe görme~e baş· 
lamalarıdır . 

Yeni başlan yapılma~a. kurulmağa 1 
mühtaç bir şehir içinde yaşıyoruz . 
Bu kuruluş işinde en büyük iş,maddi 
imkanları bol olanlarımıza aittir.Para, 
insanca yaşamanın ve yaşatmanın va· 
sıtası olabildiği zaman değerlidir • 

Şehrimiz 
ikincisi 

sonbahar at koşularının 
bugün yapılıyor 

Geçen kc§ular,J,an oır eırstııntaııe [ Yazısı ikinci sahifedel] 



!Waif e : 2 Türle al 

Okuyup - yazın 
münakaşası 

Ekonomik politik ilmi bu gün teş 
rih masasındadır 

Cumhuriyet bay- IÇeltik :ekimi temamen 
-1-

ramı programı • d•J• 
Batb bir başbk altında bir se

ri makale ile okuyup yazmanın -
haşka deyifle ilim ve fennin - sui
istimal edildiği, yanlış tatbik edildi
ği ve bir çok abakhklan olduğu tes
bit edilmişti . 

ilimler arasında, tarih ile eko
nomi pOlitikin yanlıt yazıldığı da· 
vuı da örnek olarak ortaya atıl -
mııb. 

Bu tezi sistemli ve meotdlu bir 
tekilde müdafaa etmek uzun araş· 
brma ve çalışmalar ister . Fakat hi 
diut buna meydan bırakmadan çok 
kuvvetli deliller hazırlamaktadır . 

ideoloji çarPIJIDala n kalemden 
bhca geçtikten sonra dünyanın 
gözü dört açıldı . Akvam cemiye
tinde, F ransada ve intihap dolayı. 
sile Amerilcada bu dava ıimdi günün 
meselesi oldu • 

Hatti a~tisi bizim gazetelere 
kadar bile rel• . 

Fransada grevler, Blum kabine
sinin iktidar mevlciine relmesi, frank 
kıymetinin dütürülmeai büyük inki
Jiplann bqiti olan •oo memlekette 

yeni bir teyler bamlandığını gösteri· 
yor. 

Bu bambldan yapan Fransa 
kendi siyasetine göre ekonomi politik 
ilmini yeniden yazmata başlıyor . 
Demek oluyor • 

Fıanm millet meclislerinde, eko
nomi mabfellminde , bütün gazete 
ve mecmualarında Iİyui itlerin 
.... illi ft .. sGnk6 ekonomi po
litik ilminin karanYı: ve karma ka
-.k ditturlm ara .. bir ıpk bul-
-ta çahpyorlar • 

C.,etrrılMA.kwm •ıdiRnin ci-
elilaeowılal kollllm tir kaç gün 

önce biJi1c ve yepyeni bir müna
kap oldu -ve burada hatipler bir ü
nivenite kürsüsünde imiş gibi eko· 
DGlllİ politik illaiaia terh ve tqribile 
....... 

Bübin ._ mavz•m içtimalann 
ıiadilri neticesi bir Frwaz pzete
lincle fU yolda bu)isa edilmiştir : 

( Akvam cemiyeti ekonomi ko
tnitetinin o derin münakaşalardan 
ıonra yapblı müsbet it Afyon me
..W İ9İD alan llir karar vermek 
ten ibaret blnp..r). 

Amerikada kaç aydanberi Cum
-iyet pemıedJeri Ruzvelt ile Lan
.de ı.u-t trenlerile binlerce kilo
...-e ,.ı dolapp milyonlarca Ame
.W.ya yalmz iktisad clenindaı im· 
tHam vermete çabtblar • 

BltilD t.a münakaplar netice-
linde ..... Lr•izme dönmek 
.... ıaı ... , .. ..,.. ~ . 

,, .... tetebbü.ü Ye teklifi 
• '8aial v,leciacle lillilderi enrel
W we..-, ekonomik ...... bir 
.. vermek biç olmn• hMptm ev
vela kadar liberal bir ticaret siste· 
illi için milletleraruı bir U)'UllD• 

,...- •aca... pdüyor . . 
..... itte ofd.ıtu gibi ekonomi 

.... ele bir milet kendi hı..,. 
iatediii yola tutamaz . Batka mil
letlerin plifine batladar ve onlarla 
....... yal.at kendi liyuetini tan 
Iİm ederken .,...,.._ liyuetini 
.. &liinde tutmata mecburdur • 

• devlet libenıl ticMet ana
.... oln bile k-.ıtn Wmaye sis.. 
flllll•~~ ~e~• bu arzusunu 

nu ehveni şerreyn olarak yapmak za
ll ruretindedir . 

işte bunun içindir ki, bu ehem· 
miyetli vazife akvam cemiyetinin bir 
koluna yükletilmişti ve yine bunun 
içindir ki Fransa kendini kurtarma· 
ğa çahşırken tutacağı sistemi tat
bik edebilmek üzere komşulariyle 

anlaşmağa teşebbüs etmiştir . 
Esas itibariyle çok makul görü

nen bu harekete Fransa hükumeti 
başkanı ne kadar mücadeleden son
ra ve muhıtin o kadar sıkı tazyiküı
den sonra cüret edebilmiştir . Çün
kü yanlış yazılan _ve yanlış tatbik 
edilen ekonomi politik düsturlan 
-eğer doğru bir yol bulunursa - o 
yola gitmek isteyenlerin karşısında 
çok büyük engeller dikmiştir . Dün· 
yanın bu durumu içinde ( liberalizme 
mi g.diyoruz ) bu ne cüret diyorlar. 1 
Amerikada rekip namzetlerin dilin 
de de bu nekarat var . 

işte münakaşa bu kadar büyü
düiü ve arsıulusal bir teklif ile tat
bik sabasına girmek üzere olduğu 
1>ir sırada lstanbul gazeteleri de 
bununla alakadar olmuş ve sarf na· 
zari bir şekilde üniversite profesör · 
lerinden mutalia sormuşlardır . 

Profesörlerimizin bu imtihanı iyi 
verdikleri görülüyor . 

( Sanayiini yeni kurmağa başlayan 
hir memleket en önce bu sanayii bi 
maye etmek mecburiyetindedir . 
Bu eua mahfuz kalmak fal'liyle 
Türkiyede tecim kolaylıklanndan 
elbetde istifade etmek İlter • ) 1 

Fakat babhm Avnıpahlar ve 
Ameribhlar nasd imtihan verecek· 
ler Ye ekonomi politik ilmine ne isti· 
kamet oolacaldar • 

Yeni düsturlar ne olacalc . Bu 
düaturlann mibak tafJ ( hem ferdi ' 
hem milli , hem de insani ) olması 
tavsiye ediliyor • Bir ilim için de 
yakıflk alan budur • 

Bakabm bunu yapabilecekler mi? 
A. B. 

Fransa hükümeti no 
tamızı memnuniyet

le karşıladı 
- Birinci sahifeden artan -

Tamamen tesbit edildi j organize e J ıyor 
Vilayet,29 Teşrini evvel 13 üncü • • A • 

Cumhuriyet bayramımızın şehrimizde Zıraat ve Sıhhıye vekaletlerı 26 mad-
nasıl kutlulanacağına dair programı d t•k b• 1. h J d } 
tesbit etmiştir. Program 19 mad- e 1 Ir ta ımatname 8Zlr 8 I ar 
deyi ihtiva etmektedir. • -----

Zafer takları 
Planlar yapıldı • Bugün
lerde kurulmağa başla

nacak 
Cumhuriyet bayramımız için şeh· 

rin muhtelif semtlerine kurulacak 
olan Zafer taklarının planlan Bele
diyece Fen heyetine yaptmlmışbr . 

Taklann kurulmasına hemen 
başlanacaktır . 

Dairelerde 
Lüzumsuz yere telgraf 

çekilmiyecek 
Vekil etler, bütün şubelere bir 

tamim yaparak telgraf mubaberatı
nın çok müstacel işlerde kullaml· 
ması aksi halde, lüzumsuz yere tel 
graf çeken memurlara , telgraf pa
ralannm ödettirileceğini bildirmiş· 
tir . 

Şehrimiz at koşusu 

ikinci koşu bugün öile
den sonra yapılıyor 

Şehrimiz Sonbahar at kotWan
nan ikincisi bugün öğleden IODl'8 

koşu yerinde yapılacakbr. Bu kotu· 
ya ait proğramı aşağıya abyo
ruz: 

Birinci Koşu : Birinciye: 180 lira 
ikinciye : 55 lira , Üçüncüye : 20 
liradır . Duhuliyesi : 2,55 liradır. 
Sıklet: 56 kilodur. Mesafesi. 1,400 
metredir. 

Kamutayın son toplanb devresini Bu aıilar her ayın başında çeltikle 
de çeltik ekimi için kabul edilen rin ekim ve sıhhi durumunu gösterir 
3039 numaralı kanunun 34 üncü mad bir rapor hazırlayarak vilayete ve 1 

desi mucibince kanunun tatbikini bü- valilik de ilinin bu yönden umwni l 
tün tefe-rrüatiyle tesbit için ziraat durumunu sıhiye ve ziraat vekilet- 1 
ve sıhıye vekiletleri beraberce beş lerioe bildirecektir. 
bölüm ve 26 maddeden mürekkep Bu komisyon vazifesi icabı ola-
bir talimatname hazırlamışlardır. rak en geç bir mayısa kadar çeltik I 

Çeltik ekimi organize edilirken mevsimini ilin ederek mümkün mer-
düşünülen mühim noktalar pirinç tebe ekimin toplu olmasına dikkat 
ziraatinden azami randıman elde edilecek ve araziyi yakından kontrol 
ederek princin cinsini daha ziyade etmek için de aynca bir mutemed 
islih etmek ve tarlalarda çalışanla· heyet tetkil edecektir. 
nn sıbatini behemehal korumaktır · Bütün bu f aydah ve lüzumlu 
~ ga~ele~e. ~im~ i~ çeltik e- 1 tedbirlerin alınmasında tekisül gÖl-
kımlen , pmnç maaü koylerden ve terecekler için de talimatnameye 
sayfiyelerden en az üç kilometre bir talanı cezai hükOmler konmuı· 
uzakta yapılacaktır. tur . Bu hüküm'ere göre: 

Aynca tarlalarda çalışan işçilere 1 Vazifelerinde ibmalı sabit ola· 
sıtma mücadele doktorlaflltım tav- k ._ · h t l 
. . .. . 1 ca Komısyon ve eye aza anna 

sıycsa uzenne , bedava ve muntaza- · '---·- h-'-"mle · tatbik ._. . d 1 k .11. 1 memurın IUllND UKU n 
men Kanın ağıb aca ve meya ı o ma 

1 
l caktır 

sı lizam gelen prinç yataklan her on ° una · 
günde bir umumi olarak 48 saat Aynca çeltik ekicisinin kanun ve 
susuz bırakalacakbr. talimatnameye aylan hareket etme- 1 

li ihtimali de N--:--L-L komilron-Bu hususlan iyice tesbit eden ~~ 
talimatnameyi vilayetlerde valilerin, ca takdir edilecek para cezalanmn 
kazalarda ka· ........ L ...... ı .. - ı.. .. -L .. nfı. bir defa da hU1USi muhasebeler tara 

TIUCIAAIUMUUI U.V- fından derhal tahsili muvafık ~"ıl. 
tı altında kurulacak olan çeltik ko- __ ... 
misYGGlan tathik mevkine koyacak· 
lardır. f 

Bu komisyonlarda ziraat uzman- 1 '*" bulunacafl f!Ôİ, okur yazar j 
çeltikçiler de üç sene için üye seçi· 
leceklerdir. 

Şehrimiz 
muallimleri 

ll#Ü'· 

- Wrlletice ---
ve ekiGcle :relnz t.nbtte dew• 
edeolk ... lnn'rp ıa ... .,.. 
ft zat.ta ...... ;rli am,e lir .... 
limlk .... verihaiyeeeldir. 

rimiz Kız 
enstitüsü 

ikinci Koşu : Birinciye : 130 li- Dün gece Gazi okulunda 
ra ' ikinciye : 50 lira ' Üçüncüye : bir tedansan verdiler 

K adlara bqlıyor mu ? 
ôtrenditimize göre : Şehrimiz 

de açılacak kaz mat enstitiiaünUn 20 liradır . Duhuliyesi : 2 liradır . 
Sıklet : Dört yaşındakiler 58 kilo, Kadrolar dolayısile yeni gelen 
beş ve daha yukan yaştakiler 60 ötretmenlerle eski öğretmenlerin. ta. 
kilo ta ı yacakl rdır . Mesafem. 2,000

1 

~nna ~ vesile olm~ üzere 
metredir. dun gece Gazi okulunda bır tedan-

Üçüncü KotU : Birinciye: 225 san verilmiftir • 
lira ikinciye· 55 lira Oçüneüye: Toplanb çok samimi ve parlak 
20 ıiradır • ~huliyeıi,: 3,00 lira- geçmiş, geç vakta kadar sürmüttür. 

öğretmen ve müdüderi dün tebri
mize ıelmişlerdir . 

Y ann kaydlara başlamak ihti
mali de pek kuvvetlidir • 

Yann olmazsa, bu hafta içinde 
kaydlara batleMCak ve mektep ay 

ve menıei her ne olursa olsun alel· dır . Meıafeai : 2,800 metredir. Şehri • d k b il v 

itlak bilumum nümayiş ve umumi Dördüncü Kotu : Birinriye: 265 mız e avun o ugu 

sonuna dotru tedrisata baflamıt bu 
lunacakbr . 

Eski pullar cadde üzerinde vakt olacak her nevi liradan mada bu koşuya giren bay-
fect ve izdihamı men llzımcbr · ' vanlar için verilen duhuliye ücretle-

qbu müzekkere abkimmı harfiy· rinin mecmw. ikinciye: 55 lira , 
yen tatbik ve muhalifleri fevkaJide Oçuncu·· "ye : 20 liradır. komiler bazretlerioin 4 Suriye numa-
ra ve 12 Şubat 932 tarihli karama- Duhuliyesi : 3,40 liradır • S.lclet 
meai ahkimmca adliyeye tevdi edil- Dört yaştakiler 56 kilo , bet ve c:la-
meJennı kaymakamlar , polis reisi ha yukan yaştakiler 58 kilo t8fly•-
ve Jandarma kumandanı beylerden caklarchr. 
rica ederim • 

lskenderun 9 T qrin 936 muhafız t 
H6snQ Birazi 

Vue edilmı,ıır : P. Dür)o 

5Mcak Türldeôe , bunu ihtara 
e11sen ihtiyaç yoktu • Sancak Türk
leri uten liken ve itidal içinde , 
bimisi tarafından konmulduğuna , 
dütfnildütüne emin bir huzur için
de bulunmaktadır . ... 

Hırsızlık 

Manda arabaları 

Yasak müddetinin tatbi
kına iki buçuk ay kaldı 

Umumi Meclisin , iki tekerlekli 
manda arabalarınm yam edilerek 
yerine dört tekerlekli arab.&ann 
kullanılmllSllll n karar akma alln
dığı, bir çok çilçilerimizin dört te
kerlekli arabalan temin edemedik
lerinden dolayı bu mü~in Bele 
diye Encümeni kararile 936 ydı bi
rinci Kanununun 31 inci gününe ka
dar uzabldJtı malOnıdur • 

Sokak başlanmn kabuklarla 
kirletilmelerine mani olmah Koleksiyonculanmız için 

Şehrimize son günlerde Karaman hikiimet De diifüncli ? 
ve bavalisinden çok miktarda Ka· Evvelee Tirle Tayyare Cmaiye-
vun gelmektedir. Tarsus kapulWl tine verilmif ve sonra posta idare· 
daki banlann avlulan büyük köme- ıine iade edilmit olan pullum , sak· 
lerle bunlarla doludur. lı bıtulmumm cilaan piyuımcla 

Bütün bu bolluğa rapıen tanesi Türle pullama olan rağbeti kırmak 
en atatı 7,5 - 10 kurup sablmak- ve kıymetmi dütirerek bir çok 
tadır . Yalnız burada bir noktaya kollebiyonculam zararlaraıı mucip 
işaret etmek istiyoruz. O da Kavun olmlk aibi maU....ı... oldulta p-
bollupdan istifade eden bir bun riilmüttii • Buna önlemek ı9a 
halk, y~kleri kawolann kabuk ve •---·-"ı saklama müddetleri biten 
~ .. l..:rdeklerini han :..:....ı... ve bilhu11 IUIQUll 
~ ~ pullann yok edilerek bunda mnra 
ku,tu köte batlamda bıraknak ~ bu yolda muamele yapılmall ve ev · 
ralan kirletmektedirl. Şehrin, ma· rak üzerine yapllbnhmş oleı pulla. 
halle ballarm arhbııitlerini bozacak nn da akiclea iclet aWatll ., veçhi. 
olan bu ıibi hallere meydan veril- le makasla kailerek ipblli ve kır· 
memeli hususunda Belediyenin na· metıea ~(meli Nefia V elciletia-
zan dikka~Di celbederiz • ce teklif Vd Heyeti V ekilece kabul' 
f. vi aranınca neler çıkb? edilmiltir • Bu karar allkadarlara 

bilcfanlmif tir. 

Londr• Mektubu 

Hava rekorları 

Londra : [ Hususi ] - Ta 
reler arasında ilk yüksek uÇUf 
koru 27 yıl önce oldu. Bir F 
tayyaresi 1500 metre yükstmı311'91 : 

Son denemede ise teneffiis 
bu..i cihazlar yapmık 
makinelerle uçan bir tayyare 
yüzünden dokuz mil yübelmişti· 

Büyük Britanya tayyare 
vetler zabitlerinden Swaim 28 
lulda yeni bir dünya yükseklik 
koru kınl ıuştır. Svvaim 58,967 lır.i 
dem yüksekliğe çıkmıştır. 

Böylece üç yıl önce kaybetif. 
rekoru geri almıştır. O zaman fi 
m tayyarccl!Depre 48698 
ile rekoru kırmıştır. Svvain nia 
yaresi ( Bristal 136) marka 
Kimilen ağaçtan yaptlmıı bir ,,. 
noplan idi. Uzunlup 66 ~ 
44 kadem idi, 

Uçma üç saat 20 dakika 
dü. 

Tayyareci çıktJtı ba vi-ib!OI~ 
bütün teçhizata ratmen hav~ 
~ima tehlikesi geçirmiftir. 

İngiliz tayyare 
sinin son reko 

,. ..... ., ....... . .... ... 
•s '•ı•• DUtta.•----· nubt Af; ..... 

dupnup .. illl·•-k ···~ 
kifob oalw -- eli-iL 

40 lira ile 12 lira ar 
olacak 

Memleketin şose ve k 
için bmrlanan laman ti,m
let ŞUrasmdan Vekiller 
verilmittir. 

Liyiba yol vergiıine göre 
1-nlfbr. _,__,_yol_.. 
dört lira en çok on iki lira 
..... 

Ku ar oyaarlark 
yakalanclilar 

Yasak müddetinin tatbilana iki 
buçuk ay kadar bir zaman bldl
tmdan çif çılerimizin biran önce dört 
tekerlekli arabalan temin ebneleri 

Şabaaiye maballelinde oturan 
Musa otlu Hacı Eminin e\"inde polis 
tarafuıdan çalmmış eşya ıinmrtcen, 

Bunun 6zerine bütün devlet ve 
dola)'llile devlete baflı daire ve 
aıüeaeselerde em Kitıtlann töz· kumar oynadaklan ınaMUe 
den ıeçirilmelİlle we pu11ann yok tarafmdan aöriifmül ve öa.. ı*ll!I 

lizmıdır. 

bir tabanea, bir kama, bir kasatura 
ve beş tane bıçak bulunarak mma-
derc edilmittir • Haklaada talciblt 
yapdtJOF. 

edilmesine ..,........... 1 47 kuruş para ile cürmü 
Bu mntle pul .....ı.11 ..ı. linde Y~ • 

blaeaktar. HM ...... ıt.w•• ·DP ..... 



18 Teşrinievvel 1936 

Ev kiraları hakkında arkadaşımız Akverdinin yazdığı yazıya cevap 
olmak üzere karilerimizden biri bize aşağı koyduğumuz mektubu gönderdi. 
Netice itibarile ayni derdin mevcudiyetini kabul eden yalnız alınacak ted
birler bakımından başka yollar gösteren bu yazıyı da memnuniyetle derce
diyoruz. 

Yine ev derdi etrafında 

Azizim Akverdi ; 
Ev kiraları hakkındaki yazınızı okudum. Memlekette kiracılıktan kur

tulmamağa mahküm bir hemşehri sıfatile benim gibi herkesin bu yazı 
dan hoşlandığı şüphesizdir. Ama aceba bunun çaresi nedir ? 

Evet, derdi çok iyi teşhis ediyorsunuz, fakat buna müsbet ve kanuni 
bir çare göstermiyorsunuz; hatta, bana öyle geliyor ki, kanuni imkansız
lıkları da yine satırlarınız arasına sıkıştırmış bulunuyorsunuz. 

Mesela, hakkı mülkiyeti kabul ediyorsunuz. Burası çok güzel; fakat 
ayoi zamanda da devlet teşkilatının buna bir çare bulmasını yazıyorsu 
ııuz. Müsaadenizle burada bir tezada düştüğünüzü söyliyeceğim : Hakkı 
lllülkiyetin tanındığı bir ülkede o hakkı takip ve tahdit eden bir kanun 
ııasıl mevcut olabilir ki teşekküller, kanuni yoldan buna care bulabilsin? 

Belediye kanunu filhakika ete, ekmeğe narh koymak hakkını bele
diyelere vermiştir; fevkalade zaruset halinde bazı şartlar altında ancak 
havayici zaruriye için bir takım tahditler kabul ediyor. Kanuni · vaziyet 
böyle olduğuna göre aceba ev kiraları için yeni bir usul bulunabilir mi ? 
Sonra, farkedelim ki elde mevcut kanunun buna teşmili caiz olsun, bu 
İşin ölçüsü nedir ? 

Üzerinde durup ta izah etmediğiniz bu cihetin kabili hal olmadığını 
şüphesiz ki siz de pek iyi bilirsiniz. 

Mesela ; benim bir kiralık evim vardır, içinde dört odası, mükem· 
tııel banyosu, elektrik ve su tesisatı var ve yeni istasyon caddesi üze
tiııdedir. Sonra Kayalı bağ mahallesinde susuz, banyosuz fakat yine 
dört odalı bir ev vardır. Şu iki evin oda adedi müsavi bulunmasına gö
re kirası da ayni mi olacaktır ? 

Evin inşaat tarzı, yeniliği, eskiliği, bahçeli, bahçesiz olması, müsait 
hava ceryanına malik olması veya olmaması gibi haller karşısında kira 
içiıı manası ne olacaktır ? Zannederim ki, buna cevap verebilecek · 
kiıııse yoktur. 

Şu halde ekmek, et gibi evlere de narh koymak, bazılarının zan
ettiği gibi hiç bir kanun çerçevesine de giremez ve hatta cumhuriyet 
devrinde hakkı tarifi tasarrufu eden böyle bir kanun dahi çıkarılamaz. 

Binaenaleyh, şunun, bunun sıkıntısından doğmuş vaziyetlerden do
la}'! nazari mütalealar ileri sürmekte bence bir fayda yoktur; işin iç 
Wıü bundan ibaret olunca çareyi başka tarafta aramalıyız : 

Evet memlekette bir ev buhranı; açık konuşmak lazımgelirse, garplı
ların kabul ettikleri şartlar içinde mesken addedilebilecek bina adedi bu 
iehirde. belki yüzü bile bulmaz . Sayısı on bini bulan mevcut binalar ile, 
bu günkü ileri zihniyete cevap verecek vaziyette değil . Bundan dolayı 
aı çok yaşamanın zevkini tatmış insanlar, - yeni tefsirle - konforu ye-
tiııde ev arıyorlar; bunu bulamayınca istasyon yolu üzerinde hiç olmazsa 
I ~eni yapılan binaları tercih ediyorlar . Bittabi bu talep karşısında yeni ev 
'ahipleri yüksek kira istiyorlar • 

Eğer meskeni üstü kapalı etrafı dört duvarla çevrilmiş yağmurdan , 
tiiıgardan mahfuz bir yer - Adanadaki tabirle ·perdelik - diye kabul 
~dersek şehir içinde üç dört odalı böyle bir yerin seneliğini 100 - 120 
lıraya temin imkanı vardır . 
k' Sahibin ~. beş bin liraya mal olmuş yeni bir yapıyı bu kadar cüzi bir 
ıra ile talebe kimin ııe hakkı vardır . 

Şurası da muhakkaktır ki, Adanada şehirdeki kiralar, Tiirkiyenin bü
Yük şehirlerine ni~ beten çok ucuzdur . ]:ju gün şehrin yeni .kısmında bir 

dg evin senelik kiranı, kıymetine nazaran ve gayri safi olarak yüzde (7-8) 
deıı fazla getirmemektedir, buna vergileri, tamir masrafını da ilave edin
ce elde kalacak miktar, nihayet yüzde beştir . Bu kira düşüklüğünü de 
ev buhranına sebep olarak almalıdır; çünkü şehrimizde nüfusun gittikçe 

, rı ttıııasına rağmen, gelirinin azlığı yüzünden ev inşaatı gayet azdır . De 
~ek oluyor ki, talep çok ev az , Şu halde hakim olan arz ve talep kaide
Sıdir . 

Arz keyfiyetinin artması da, ancak memlekette, mali kudreti yerinde 
01anların biraz harekete geçerek eski izbelerden çıkıp Adananın inkişafı 
sahası olan yeni i;tasyon yolu etrafında bu günk Ü medeni ihtiyaca göre 
e.,. Yaptırmaları ile mümkün olabilir . 
. O zaman görülecektir ki, şimdi kiracıyı nazla karşılayan ev sahipleri 

~ra}'ı indirecekleri gibi istenilen şekilde konturato yapmayı da kolayca 
Jf abu! edeceklerdir . 

Dua edelim de zenginlerimiz, hem rahat bir eve kavuşmak, hem de 
il' ev buhranını azaltmış olmak için biraz kisenin ağzını açı versinler 1 

Suriyede intihap 
aysonu başlıyor 
- Birine sahifeden artan -

.. Vatani kütle , bu mahzurların 
ili)" Une geçmek üzere kanunun bu 
ltı<ıddesini muvakkaten ilga için yü
~ komiserlik nezdinde teşebbüsat

buiunmuştur . 
Kütlenin diğer yerlerdeki nam· 

~dler de yakında ilan edilecektir : 
tıı ele.c~k ayın onbeşine doğru yeni 
~clısın toplantıya başlıyacağı tah

ltıııı ediliyor . kont dö Martel Lüb 
~arı Mebusları ve diğer siyasi 
adııınJarla tamasa başlamıştır . 

Karilerinizden 
C. Gürgan 

Türk heyeti 
İrana hareket etti 
lran hükümeti ile akdedilecek 

bazı mukavelelerin müzakeresine me· 
mur heyetimiz bugün lstanbuldan 
hareket etmiştir . 

Bu tamasların , pek yakında 
başlıyacak olan Lübnan - Fransa 
muahedesi etrafında cereyan ettiği 
ve konuşmalara başlıyacak heyet 
azasırun isimleri üzerinde münakaşa
olduğu söylenmektedir . 

Kont dö Martel : Lübnanın bu · 
günkü hudutları dahilinde müstekil 
bir devlet olacağını teyid eylemiştir. 

Türk sözü 

Ergani tahvilleri- 1 

nin 933 tertibi pi
yangosu çekildi 

Ankara : 17 ( A.A.) - ikrami
yeli yüzde beş gelirli 1933 Ergan· 
istikraz tahvillerinin yedinci ikrami
ye keşidesi bugün yapılmıştır. Neti. 
cede 93,434 numaralı tahvile otuzbin 
111,754 numaralı tahvile onbeş bin 
lira, 105,812, 111,701, 139,088 nu· 
maralı tahvillere üçer bin, 45,339, 
46,499, 62,109, 76,588, 105,820, 
141,324 numaralı tahvillere dokuz 
yüz dokuzar lira ikramiye isabet ey· 
]emiş ve bundan başka 289 tahvil 
numarasına da aynca yüz yirmişer 
lira çıkmıştır. 

ikramiyeler maliye vekaletile 
cumhuriyet merkez bankası tarafın 
dan tasdiklı resmi keşide tisteleri 
üzerinden bu banka merkez ve şube
lerile merkezl bankası tarafından, 
bu banka merkez ve şubelerile mer
kez bankası bulunmayan yerlerde iş 
bankası şubelerince ödenecektir. 

Fransızların tayyareye 
verdiği ehemmiyet 

Paris 17 ( Radyo ) Harp 
sanayiniinin millileştirilmesi üzeri
ne harbiye nazın bütün fabrika
lara işlerini tayyare imaline hasrey
lemelerini emretmiştir. Tayyare 
imali için ayrıca dört sosyete teş· 

kil edilmiştir. 

Hindistanda 
Karışıklıklar devam 

ediyor 
Paris : 17 ( Radyo ) - Bombay 

de karışıklıklar devam ediyor. 
Bir tarafta 14 ölü 170 mecruh , 

diger tarafta 12 maktul 150 mec
ruh vardır . Son haberde 40 ölü 
400 yaralı var. 

Bombay : 17 [ Radyo J - Ka
rışıklıklar devam ediyor . Dün öğ
leden sonra bir çok dükkan ve ma
ğazalar yağma edilmiştir. 

Yapılan tahkikata göre , karışık
lıkların mükemmel bir organizasyon 
tarafından idare edildiği anlaşılmak
tadır. Mücadele mıntıkanın her ta
rafına sirayet etmiştir . 

Karı,şıklıklar alman tedbirler sa· 
yesinde dün gece şiddetini kaybet
mişse de, yine bazı hadiseler olmuş
tur . 

Bu sabah mutlak bir sükü -
net vardı . Şehrin bütün sokakları 
bomboştur . 

İspanyada 

Ankara: 17 ( A. A . ) - Nas 
yonalistler büyük bir çarpışmadan 
sonra Madride kırk kilometre yak
laştılar, yakında taarruz başlıyacak 
Nasyonalistler Ovidoda hükümet 
kuvvetlerini kıskııca aldılar. 

Matbuat cemiyeti sene-
lik kongresi yapıldı 

lstanbul : 17 ( Radyo ) - Mat
buat cemiyetinin senelik kona-resi 
bugün öğleden sonra yapılmıştır. 

( Müjde ) 

Dünyanın en büyük Radyo fabrikası olan(Philips) 

in 937 modelleri geldi . 

Bu Radyoları görmeden ve dinlemeden başka bir marka almamanız 
meııfaatınız iktizasındandır . 

ADANA VE HAVALIS! RESMİ ACANTASI : 

Belediye caddesinde Raşit Ener Ticarethanesi 

P. K. No: 20 telefon : No. 117 
7386 5 

Devair ve müessesatın 
nazarı dikkatına : 

Son daki,kada müşkilata maruz kalınmamak üzere şir
ketçe icabcden fenni tedbirlerin şimdiden alınabilmesi 
için, yaklaşan 29 T. Evvel Cumhuriyet bayramı müna
sebetile takızafer ve şenlik tesisatı yapacak devair ve 
mü~ssesatın idaremize derhal malumat vermeleri lüzumu 
ilan olunur . 1- 3 7 404 

Adana Elektrik Şirketi 

sahife : 3 

• Asri sınema 
17 birinci teşrin cumartesi akşamından itibaren 

FEVKALADE PROGRAM 
iki büyük ve emsalsiz film birden 

( 1 ) 
Bikes Romanından iktibas 

(Kimsesiz) 
Şimdiye kadar beyaz perde üzerinde bu kadar acıklı ve müessir hiç bir 

film görülme:rıiştir 

Oynıyanlar : Sinema semasının en büyük ve şöhret kazanmış artistleri 

Vannı Margouk-Dorville Robert Lynen 
( 2 ) 

Macera ve sergüzeşt filmleri kralı 

[ Tim Makkoy ] 
tarafından temsil edilen 

Büyük Amerikan dehşet ve heyecan filmi 

Sessiz Çete 
Dı.kkat • Filmler uzun ve tam olarak gösterileceğinden Sine

• mamız saat 8 30 da başlar . 

Bugün gündüz ikide devamlı matine 
iki film birden 

Kimsesiz - Sessiz çete 
Pek yakında : 

Fransız Akademi azasından (GEORGES OHNET) İn layemut eserinden 

( Demirhane Müdürü ) 
7400 

• 
sıneması Alsaray 

bu akşam 

Bu senenin en nefis programlarından birisini sunuyor 

( Sarışın Karmen ( 
Mümessili : Billur sesli Marta Egertte 

Bu programa fevkalade de ilave olarak 1936 Olimpiyatlarının açılış 
merasimi ve diger bütün tafsilatı 

ilave : 

Paramunt dünya haberleri 
Gelecek program 

13 numaralı Casus 

Matineler • 
• 

Pazar 2 da Sarışın Karmen, Olimpiyatlar 
7398 

Tan Sineması 
Bu akşam 

ispanyanın yakıcı havası altında cereyan eden heyecanlı ve ihtiraslı bir 
mevzu. Korkunç Boğa döğüşleri .. Bin bir macera dolu mıikemmel bir eser 

( Eddi Cantor ) 
ın en güzel filmi. Fransızca sözlü nefis bir sanat abidesi 

( Er meydanı ) 
Bu akşam Tan Sinemasının güzel bir programını teşkil edecektir . Filme 
ilaveten çok güzel bir : 

( Miki Mavs ) 
Pek yakında : Clive Brook'ın şaheseri : 

( Diktatör ) 
Amerikanın korkunç ele geçmez haydudu ( DILINGER ) in hayatına 

ait yapılmış müthiş bir film : 

( Bir numarolu Halk düşmanı ) 
Bu ismi unutmayınız aklınızda iyice tutunuz 

( Aslanlar Adası ) 
Spor heyecanı .. Spor aşkı .. Spor severlerin filmi 

DiNARLI MEHMET-CiM LONDOS ..• MOLA YIM - MAKSOS 
maçları 

7399 
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Adana Borsası muameleleri 111------------~--------------~----------,1 Gayri menkul malları 
açık arbrma ilinı 

Adana ikinci icra memuırluitdl 
ctNst 

PAMUK ve KOZA 
Kilo }'iyatı 

Eıı H 

ıc. s. 
En çol.. 
IC. S. 

S.blan Milı:dar 

JCapımaJı pamuk=,_·~=-----ı-----ıı----~=------ı 
-"PiYua parlatı ,. 39 
Piyaaa temizi ,. 
iane 1 47~-- -47;50-- -- 1 

iane 2 -40 41 -------ı 
ı-~Ek~s~p~re~s------l~9 

ı-Kir.Iev'""ı"""an:..:t,-------ı-44~--! 50I 

YAPAGI 

Beyaz 1 1 1 ,__..,._.__,_____ __ ._ __ ----· 
Siyah _ . _ 

Ç 1 G 1 T 

iane res 1 1 
ı-r.Y~er~li,.-,,~,~v~em-=ıik-,.-- 11---- -------

" " Tohumluk ,. 2,70 1 

HUBUBAT 
tday Kıbns 

1-;;..;;;.!'""-'"-"'">-'Ciı.;.:..----ı,----ı------------ı ,. eri 
.. men tane 

Arpa 
Faaulya 
Yulaf 

ice 
t-v=::..:..:.::--:------~-----1·------------i yemi 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Almakla para biriktirir ve ibti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço
cuklarınız refah ve saadet içinde 
yaşarsınız . 

dan: 
D. No: 936-234 
Açık arbrına ile paraya çe 

cek gayri menkulün ne oldu!' 
Şark Fransız Bankasına borçlu 
Kulak ~ öyünden Hacı Mustafa 
Hacı Mehmedin mezkur kari 
vaki Şarkan Şimalen Cenuben 
lak Garben sahibi senet ile m 
14 Sıra Mart 316 Tapulu 150 
nüm tarlanın dörtte bir hissesi 
her dönümü muhammin kıymeti 
kiz liradır . 

Gayri menkulün bulunduğu 
ki , mahallesi , sokağı , numarall 
Evvelce 2280 Numaralı kanuna 
fikan yüzde yetmiş beşini bul 
tından sabş beş sene ve beş gk
sitte ödenmek üzere geri bı~ 
mışb. Taksit gününde verilmıedi"IW 
den muacceliyet kesbetmiş oımatıJıi 
yeniden satlığa çıkanlmışbr . 

Takdir olunan kıymet: 
Artırmanm yapılacağı yer,günP" 
20-11-936 aıma saat ıo-tS eten tohumu 

1--i:J=':i=':r-='=--~-~-----ı------------ı .................................................................. .. 1- işbu gayri menkulün a~ 

u N 1 1 S~yha~ Vilayeti daimi en-
-~ört y;ldız s:lih -~-ı------1 BELEDİYE İLANLARI cumenınden: 
-Dört yıldız Dotruluk 750 --------ı Açık eksiltmeye konulan (4385) 
- üç • • 675 ------------------------'! lira ( 05 ) kunlf kctif bedelli Ada 

Simit " SSO- na belediye babçe•'nde yapılaca'-> D ld ---- Eksiltmeye konulan iş : Belediye dairesinin tevsiine ait inşaat. "' 
,. __ ört yı ız cumhuriyet 700 kitap evi in ..... tma istekli çıkmadı. 
..,. uç ,. ,. 625 -- Keşif bedeli : Dört bin iki yüz yirmi iki lira 22 kuruş • .....-

Simit " 800 --ı--------- Muvakkat teminatı : Üç yüz on yedi liradır . ğından müddeti 936 yılı 2 nci T eş-
Liverpl Telgraflan \ Kambiyo ve para ihale günü ve yeri : Teşrini saninin beşinci perşembe günü saat on rinin üçüncü Salı günü !aat onbire 

17 / 10 / 1936 iş bankasından alınmıştır. beşte Belediye encün;eni odasında . kadar uzatılmışbr. 
-.... ,.... isteklilerin şartnamesini görmek için her gün Belediye yazı işleri ka - isteklilerin bu tarihde Vilayet 

Hazır ı 6 99 Liret ı 15
1 

\ 02
96 

lemine ve ihale günü de teminatlarile birlikte Belediye encümenine gel- daimi encümenine ve keşfini görmek 
--Bi_riııc_i_k_lıııın __ v_ad_e_li_ --6- 73 Rayşmark meleri ilin olunur . 7385 14-18-22-27 içia de Nafia müdürlüğüne müracaat 
-.,.---------1-_:~-l~~FF'r.ra~nk~«;-fFfıiraiiinSısızz -;;,.--j--17- 05 lan ilin olunur. 

Mart .. 6 72 ı--....,.--1,,-, -.,.., -gili""'" .---ı-6-19 -ter ın « ın z " 

Şölen Lokantası 
7401 

Seyhan Vilayeti daimi en
cümeninden : 

şartnamesi 19-10-936 tari · 
itibaren 234 No. ile 2 inci 
dairesinin muayyen numarasında. 
kesin görebilmesi için açıktır. 
yazılı olanlardan fazla maliknat ,) 
mak istiyenler, işbu şartnameye-' 
234 dosya numarasile memari)'llli 
mize müracaat etmelidir . 

2 - Artırmıya iştirik için 
nda yazılı kıymetin o/o 7,S ni 
tinde pey akçuile veya milli 
bankanın teminat mektubu 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklı 
diğer alikadarlarm ve irtifak 
sahiplerinin gayri menkul -
deki haklarım hususile faiz ve 
rafa dair olan iddialarım ifbu 

Doktor Ziya Ahmet Dura Pazarlıkla ebiltıneye -konulan 
1
1 

Bütün konforlarile yakında açılıyor 1 Feke - Saimbeyli yolwıwı 18+000 

tarihinden itibaren 20 gün • • 
evrakı müsbitelerile birlikte m 
riyetimize bildirmeleri icap 
Aka halde haklan tapu · · 
bit olmadıkça satış bt:deliniıa 
!aşmasından hariç kalırlar. 

Birinci sınıf mütehassıs 
Milletler Arası Kulak, Burun; Boğaz Kongresinde bulunmak üzere Al. 

manyaya giden ve diger Orta Avrupa hastanelerinde de ihtisasına ya
rayışlı araştırmalarda bulunarak yeni iletlerle vesaitini de tamamlayan 
Doktor Ziya Ahmet Dura Hilajiahmer civarındaki muayenehanesinde has-

ı talanna bakmap başlamıştır. 7368 6-6 1 

Doktor Muzaffer 
Lokman 

Almanyad:ı.n avdet ederek Adanaya gelmiş ve 
hastalarını tekrar muayenehanesinde kabul et -
meğe başlamışhr • 

SOCONY - V ACUM 
-

Gaz 
Benzin 

Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı 

Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı : Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 
Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 

Mükemmel ambalaL fevkalade evsaf , iyi servisi teşkilatımızla .. her za-
man hizmetinize amideyiz. 6457 

ADRES : Abidin P8fa caddesi Ziraat bankası karşısında 

Muharrem Hilmi 

7393 4 • 18+500 arasında ( 9243 ) lira (16) 1 
---------l-Iİlll ____________ .,. kuruş keP bedelli betonarme iki 

Operatör doktor 

Kemal İbrahim Tuğ 

1 

Seyahatinden dönmüş, hastalannı kabule başla- ı 

mıştır • 1-7 -Bebekli Kilise- 7~06 

---------------------------~-----------------....; 

~ 

'* , 
~ 

* 
1 " f' 1 , 

_Bir verirsen bin kazanabilirsin, bir kaybedersen paran heba olmamıtbr 
~m yüzlerce yurddaşınızı zengin etmiş hem de yurdunun göklerine bir 
_!aç'.filo katmış olursun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıya-
- cağını kim iddia edebilir • 7379 6-26 

köprüye istekli çıkmadığından müd
deti 936 yılı 2 nci Teşrinin üçüncü 
Salı günü saat onbire kadar uzatıl
mııbr . lsteklil~rin bu tarihde Vila
yet daimi encümenine ve keşfini gör· 
mek içinde Nafia müdürlüğüne mü-
racaatlan ilin olunur. 7 402 

Adana Ziraat Mektebi 
müdürlüğünden : 

Cinsi : (Ü. E. O.) marka ve ya. 
but buna benzerindeki Fireze: ma
kinesi . 

Dipozito akçası : 172,50 lira . 
Tahmin edilen fıat : 2300 lira . 

1 - Yukarda cinsi ve markası 
yazılı bir adet Fireze makinesi 19 -
10-936 tarihinden itibaren (20)gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur . 

2- Fireze makinesi tarihi ihale· 
den azami (6) ay nihayetind~ Adana 
Ziraat mektebine teslim olunacakbr. 

3-Makine hakkında mevcut şart
name mektep müdüriyetinde olup 
görmek istiyen ve talep vukuunda 
gösterecekleri açık adrese parasız 
gönderilır. 

4 - Eksiltme 9-11-936 tari
hine tesadüf eden pazartesi günü 
saat (14) de Adana Ziraat mekte
binde miiteşekkil sabo alına komis
yonunda yapılacaktır. 

S- isteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2-3 üncü maddeleri mucibince 
lazım olan vesaikle 0/0 7,S nisbetin· 
deki dipozitolannı malsanclıtına ya· 
tırmalan ve teminat mektuplan var. 
sa münakasa S&Jltından evvel komis· 
yona g..Jmeleri iliıı olunur. 7 405 

18-22-27-31 

Hizmetçi isteniyo 
Evde çalışmak üzere hizmetçi 

ve aşçı aranıyor • idare hanemize 
müracaat edilsin C. 

4- Gösterilen günde artı 
iştirak edenler artırma şartıuad~ 
okumuş ve lüzumlu maliimab 
ve bunlan tamamen kabul euııit 
ve itibar olunurlar. 

S- Tayin edilen zamanda 
menkul üç defa bağnldıktan 

' en çok arbrana ihale edilir . r--__. 
arbrma bedeli muhammen kıYIP"'.':" ~. 
yüzde 75 şini bulmaz veya sabf lf 
ti yenin alacağına rüçhani olan 
alacaklılar bulunup ta bedel 1ıııll 
lann o gayri menkul ile temin 
miş alacaklanmn mecmuuııdan 
laya çıkmazsa en çok artıranlll 
ahhüdü baki kalmak üzere a 
15 gün dal.a temdit \'e 15 cİ 

ayni saatta yaı ı'acak artırmada 
sabş istiybıin alacağına rüçhaııİ 
diğer alacaklılann o gayri ın 
ile temin edilmiş alacaklan m 
ımdan fazlaya çıkmak şartile, dl 

artırana ihale edilir. Böyle bir 
elde edilmezse ihale yapılmaı 
sabş talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisİll' 
le olunan kimse derhal veya 
mühlet içinde parayı vermeZll' 
kararı fesholunarak kendisindelt 
vel en yüksek teklifte bulunan 
arzetmiş olduğu bedeUe almaP, 
olursa ona, razı olmaz, veya 
mazsa hemen 15 gün müdded4 
tırmıya çıkarılıp en çok artır 
le edilir. iki ihale arasındaki f 
geçen günler için yüzde beşteP 
sap olunacak faiz ve diğer ıa 
aynca hükme hacet kalmaksııJll 

· muriyetimizce alıcıdan tahsil 
işbu gayri menkul yukanda 

len 20-11-936 tarihinde 
2 inci icra memurluğu odasıııdtı 
ilin ve gösterilen artırma 
mesi dairesinde satılacağı iliır 
nur. 7403 

Umumi neşriyat müd 

Celal Bayer 


