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12 Gün sonra 

Paaıalondaıı lıı:.kn öteberi 

l ,;iyen erl...el.lı•ı ılı•n lıeş lirıJırn yir· 

mi h<'~ lira} :ıtlek l'na alınacak . 

01' HIBINCI YIL - SAYI 3102 
rm !'" • S&C 

Kara don yasagına 12 gün kaldı 
Yedigün. Şanmızdaki fabrikacılar 

. Sabri Çıtak 
_{-. çeıı guo, bizdeki ve el oğluu· 

lu sergi 'e yt.rli malların ne df'· 
k ?lıiu •unu çok kısn 5ozımQ ve 
~ek1 ergilcrin ekonomi 'e ulusııl 
rıı~ılerini iml ... i~tim . 
l~konoıııi ''f' biriktiruıı• kuruuıu· 

rı lwr ) ıl ılk karıuıııın on ikisinde 
tl~)'lfl on dokuzunda hi tirJiği hu 

Dün Vali Tevfik Hadi Baysalın 
yanında toplanarak yarayışlı 

söz kesimi yaptılar 
edı giirıliik git ıerişinıleki tr.k fayda -------···-------
dur: 

1 Urk ulusuna , keııdi eme~ioi 
lı olurok göstermek ve böylece 

uıı ulusal duygu ve güvt•nr.ini ar· 
lllak: 

İçin,'iıden bir çokları hu t yr.di 
nün ) gö terişi yapıhrkeu ( Lirik· 
'!1e ) sfızünü yalnız , Lir çocuk 
•, lnıwbaraya:gli11de belli hir para 
8~ c.~iye alıyor . BUyle olunca ve 
hüyıık ( yf'!di güo;: ) böyle ouay· 

•uca ekonomi ve biriktirme kuru 
~nııu amacı çok dnrla§ıyor . Bunu 
nı~ yedi gün para birik.ıirmek ıfi· 
~ar bir çevrede ahreak beklenen 
•eteııeu amncı bilmiyoruz , de· 

k olur . 

Bilenlenlerinıizio, bil m iyt>nlerim İ· 
ögretcet:ğı eer, y.-.rli malını iı;erı· 
kcudimiziu )&ptığını ve hunun 
d:, para ve elhirliğinıizle ortaya çık· 
nı anlatmaktır. 

lşte bu, lıiıiın ekonomi 'e ıırttr· 
1 alanmdaki varlığımızın örneği 

1 
ıa .. kendisidir. Anlıyacaauuız v"' 

l 'Hernğımız, yerlimalı df'mek, ulu· 
k ~kououıi, ıılıı al arıırmıı Vf' J,j. 
lırnıo gliclim<izdfü •.• 
l>olıa uıakhıru giınıt•k gcı k iz . 

t B ı f'koııoıııi '" lıiriktirmf\ 
dı "ti • . .. .. 1 1 1 1 1111111111 OZll ıllt lll' \ ı• ıtırı Rrl ., .. 

'"Plııarı lıu "Ut 11 rzJireıı cif' 
1 'ltııku kıınıuıtııı~ıw: : Ci.ıınlıuri . 
tt ıı . 

Ukuuıı uıııuzıı , dtı}tlııgıımuza 
r Yedi ~ıındiiı o:t } ıırduuıuııın 
r • 1 

trnıı c a~ıln11 pıvilrr Adıınıı · 
·~la olıtı r. ' l' "ı .. ··k ı ı,.:u ~ı ıı ıtı) 11 • u neıı • 
ıı~uı d l L' 1 ı ~··r ı 't Hrııııli L>ır nııılııt•ı 
ti' heııiın enrrrk gezilmiş , gl'.inil · 

'e kurıınınıı um:ıc•ı ''Prİllİ bul· 

Fabrikacılu, dün Vıli Tevfik 
Ha'li Bay.alın çuğırıtıııı uyauk 
Vilayet katında bir toplantı yap· 
mıolırliır. Bu toplantı fabrika· 
lardıki temizlik ve eağlık korun 
maıunı ore fabrikacıların yas8ya 

göre yapuu I uı gereklı yüküm 
ler üzerinde derli toplu bir ko 
nu§mO ile başlamı§ ve bitmittir. 

Bu konuşmalarıu ıoounda 
fabrikacılar az lıir kuıun içim\e 
ou aşağıdaki iş'*' i ) npmağı ıöı 
k.esmiglerdir: 

1 - Sughk yıeaıının buyru· 
ğuua göre fabrik.aluı çok arı Lu
luMluracaklar. 

2 - Fabrika işcilerinin ~•ğ · 

lıkları için içme ı;uyu ile yemek 
işlerini bir düzenine koyacaklu 
ve burada e\ i barkı olmıyan İ§· 
<'ilere lıergUo fabrikada ııcak ye 
mek yiyebilmeleri için temiz bir 
yemek ) eri ayıracaklar ve ııcak 
yemeği, pıırceını işddeD kcsml"k 
yolu ile f ıl>rikada çok ucuz ola 
Tak yı ırnlıya<·nklardır. 

~~ - Fahıikolıuda gece çulış 
maları en çol ekiz aaf olo~-ak \C 

çal şuılur araı1ıııda oniki } a 
şıııdao aşagı ı;ocuklar huluudurnıı· 
yacaklar. [ Oniki yaeından aş,,ğı 

~ol'uklar fabrikalarda gUndUz de 
t;alııtırılmaz. J 

4 - Biitün İ§Cilerin birer 
sağ lak \ e benlik karnHİ olıcak. 
}~liııde poliece onaylanmış böyle 
lıir beolik karne i o!mıyan igciyi 
fabrika1arrna ıJmıyacakltır. Bli 
tün boş gezen 'c çalışan itciler 
poliedeo börle k a •neler ılaca k
lardır. 

5 - Fabrikacılar, iıciler ara
!'lıoda çocuklu kadınların çocuk· 
larını harıııdıracak temiz bir yer 
ayıracaklar ve an11larrnın zamın 
zaman cocuklarını buralarda em· 
zirmelerini kolaylaohracaklardır. 

6 - Onbeş işciden arttk 
İ§Cİ çah§tırau f ıbrikıler birer 
Dokt1>r \e gerekli cmlcıi hulun· 
duracaklar, iıciııi benüzden artık 
fabrikalarıo i e işcileri için birer 
uğlık yurdu açmalarını yasa Luy
ruklamokta olduğundan Milli W! 

ziraat feıı ucat fahriknlurı höyle 
birer sıığlık yurdu açacıklardır . 

7 Yaeanm aolau ğı fabrıka 
kılığına girmiyenlerio çalışmalı· 
rıoa engel olunacak \e ~imdi gU· 
riildiiğii gibi piBJik '~ diiz•n11iz 
lik içinde ym•nrlenao çalışına yer· 
!erinin uygııa 'e tt"miz hir kılığıa 
girmeleıi ynırnnlana(·aktır. 

Si bakanı Zellll 
-----. ------il hıt 

~1 "ııi~~zuı g"ı"c,.ı.. ,.ı .. daha özt·ııı. 1 Çok değerli ve olgun sözlerle ökonomi 
1 

} ı•uı ~iki rh.•. dalın \eni i lı•rlc d, .. .. ,. ., 
rn .ı •• •• 1 ıleUıp cıl 111 ıııızgerekıir. lııııııı şiııı ye ıgununun ozunu an att~ 
k ,11 ııı ık k.ılplı' '~ giımıın ız ulu· 

1 ııli1u)orıız ... \ KAHA: J7 ( A. ) 
......__ • liJli müdafaa hakoııı Zekai hu 

Fransa - İtalya akşam radyoda aşağıda\d aöylt'.İ 
öylcmiıtir : 

Anlaşması yönünde 
şayialar 

··-llOMA : 17 ( .A ) _ Tri . 

nn g1Zetc i yazıyor : Hakik•t 1 
1) et eski ııoktaı ııazar ilıtilaf

''rıa galebe cııltuış \'C Fransa 1 

\.ltalyanıu \.vrupa İ)aıclin - I 
1 hattı harekttleriuin miieesirı 

liceler 'ermek üzere birbirine 
~laıdırnıı dır. Bu gaz~te K. Lı-
111 Honıa ıcyahatı hakkında 
bor gazeı e 1 er tarafından verilen 
erlerin pek o katlar doğru ol -

•dığnn ve bu ziyıl'ctiu miiaait 
r ~•manda •apılıcağını yaz · 
•ktadır 

• 1 

Tevfik Rüstü Aras ı 
,. ~tına : l7 ( A. A. ) Tlirkiye 
gı~ıve hal.:arıı Te\ tik Rtiştii Arn 
1 11 Houıntı)a vapuru iltı latan· 

11 tloğru lıareketermi§tir . 

ngiltere k:Jbinesi 
1 

r ·~rı.Jrıı : 17 ( A. A. ) - evı 
oıı ıl'lc . .. k. 

ı gaz le ıne gorc sou anun 
fıı~'1S•rı ııda kobioeıfr ıf t'i?i§iklill 

r.ıeakııı • 

Bayanlar , Baylar ! 
Ulusal ökonomi ve hiriktiıme 

kurumunun hu yıl için arıkla - 1 
dığı söylıevilerde aftı gündür bir 
çok özlü t:tUtler ve a-örU§ler s(l) · 
lendi . buıılıra bıkuak ben iin-

ceden ayın <linleyil'ilerinıe söy 
Jemeliyim ki , s(izleı im ) alınız 
bir iki uokıayı incelemekten 
ileri geçmiyecektir . ~tiyle bat -
hyayım: 

Paraınıım koruıınıası niçin 
ulusal hir yHkiimdiir . lıir hor~ -
lur ·~ 

Hu fo: , söz götürmez Hor 
kuçe aulaııluıış olgul't Lir kou 
gu mevzudur . Y ılıoız bunda bir 
nokta var ki aydınlatılruaaı fay -
dalı olur. öyle açayım : Yıllar 
danLeri aiiren ökonomik tlurgun
hık ve oauo doğurduğu ıaısmtı 
epeyce ge\ ı:emeklc hcrabeı· acu
nun hemen çok yerinde bu gün· 

de kendini az çok göstermekte -
Jir . Yeni bir ıilkirımc ile ileriye 
doğru adım atış , bir takım yer 
ler ele sczilmokle lıirlikte, daha <le 
eıgih t.luranlar aı ,ıeğildir. ayrı 

Arkadaş 
'<aradon ve şalvar yasal)ının başlamasına ! OUn kftldı • Kendine, ona göre çeki düzen 
r · Cezaya çarpılma ... ------. ... ...;;.......;;_...;;. ____ ~-----------------...: 

lıkt& her yeıiu öknııomik v~ ım· 
.J 

sal knruluıııııun degişiicliii . lıii · 
) Uk rol O) nuyor . ası 1 ki bu 
ııkıntı ilk lııolarken <lr bir takım 
yerlerde daJın üoce , lıir takım -
larrn da iıe daha geç kendini 
göstr.rmi§Iİ . Cenel savaııo ve 
~ıvaş 0011 , ~' reosttl Xkonomık 

ıııtumunun <loğnrrluğn dli.t.Oh iz . 
lık . her )'t>rJe oranın kurulnturıa 
göre haıka baıkn oldu . Bunun 
hızıdı , yer Y'' değitiklir . 811 
hal lugilıerede her >andan 
önce dtı)lıldu \e yine her yarıdan 
dalıa erken diizelmeye yüz tuttu. 
Fraosaıla iıe daha ge~ sezildi iıe 
ıle Jıu gihı de sUrmekıedir . Bu 
ar ınll öoUnde uluslaı-ıo tutumu 

ıla drgi§iktir . IJer ) er , lııı acmıu 
11uıuı )&rftnın argısını kendi ku· 
ıulı1§nna, yordamına , yntkınhğıııa 
güre l!!tçti : Fransızlar daha !ÇOk 
biriktirmeyi ecYtn ökoııomi bir 
ulu dur . 

lngilizleı e gelince onlar Li · 
ıiktırmeyi değil u l§i . e\ erler , 
çok iş yapmalılar . çok ka:ıaııuıa
lılar. çok •fa lıar<'11nıalılar. ,, bu· 
na görr Jngilız tulumu için para 
gittikçe iumeğe yoz tutmuo olmı· 
lıdır . B<>yle para kualaıda ılur
mız . lwıkar, kaçar ise bağlanır. 
:Böylelikle İ§ çoğalır , nı·tar . ln
giliılerin de arı<lıkı hmhır Hu 
tutumun betini benıini bu giinku 

di\şlik lngiliz lirasuula görüyorur.. 
.Franıızlara geline~ oulnr birik • 
tirır . Acunun ku llandığıoı diıle 
rinden artıran hiriktiriciler ou -
lal'dır . 

- Geriıi ikinci firtikt. -

1 
Receb Peker; Kurultayda Lise okutan lığı işi 

J Ciüzin Evrene de karşılık 
verdi . 

Guuıhuriyeı Halk Fıı-1.:aaı geuel 
'nzgımı Heceh Pr.L:.-rdf':ıı Beledh·e· 
ıniı üyet1i füııııt !°'(a) ıuıuı"a gf\lrıı tel· 
) azıyı dün kii 1&) ı nm:ılıı yaııııııı ık . 

Tiirk kaılınlımııaıı H' lın ırı;ııırk Tt' 

f;tizin Örge Evre11 

seçilmt.k hakkının öğrrnilınf'.!l lizerine 
Adana kachnlnrrnın Uhıatvimiıdr. 
yaptıkları lıir ıoplırntıda Adanalı lııı· 
)anlar acf 11111 yazılaıı ,.a)gı '" temiz 
du)'gu trlyazılaraııa imzn koynu lıa· 
yanlarımJZ1lan J'ırka Vilaytt lııı kanı 

Örge Entoiıı kamı Gfüı:in Ev· 
r~nt' dr O§&ğıdeki trlyaıısıııı Heı·dı 
Peker ·ollomışlordır. Bıı yazı hütiirı 
Adıuııılı Tiirk lcodıııl.ırına vrrilıni! 
hir karşılık oldıığuıulıuı aşağıyıt ) a· 
zıyonız : 

<; ıi.:I 11 l~urt• 11 , 

Adana 
İııtımbulJa lıulunıuaktan grı ik· 

tiıo Kadınırı siyt1ul yiikiimii olması 
uluıı.I giicii \t' onıırunıı iiıtiirıliyı>· 
cı·ktir. "ıığolıın . 

Cumhuriyet Halk FırkHı 

Genel yazganı : 
u, rd> 1 'r.ku 

liii) ilk Jt'ıı L:ıııııızııı gr.uf'I yaz
gıııılıgınııı Aılıwa 'l'iirk kodıulırı 

ılıı)·gıılarıııı ııaıııl lrnr9ılıulıldıııını 
giiıtereıı lııı ) iict' lıeııiınst>Jİ§tt'n Adı· 
ııa kaılırılıj1ı hııy ık olarak kıvaııı; ıhı· 

) af,iliıl"'ı . 

Bir ~ ilnlış üzeı·inP 

E · ııııı Nıt} ıııamloıı diiıı şu ıue.k· 
ıultıı alılık: 

''Sal ııı gazetenizin lH-12 Jı ~a· 

ıımıda Hceı•lı J>ekt'ı '~ lıi r tel· 
ya~1 ı ı;<·kıiğiııı yarılı~ olarıtk yı
zıhıu~ıır . 

Bı·ıı, l<el't'lı Pdi:n'f', ayrı olarak 
'"" azıııı ç(•knıediııı ; altlıgııu 1t•lya· 
~mı , l lırsf'vindf\kİ kıclııılar toplan· 
ııtıındo, arkada9larımla birlikte im· 
zı.laılıgııııız \'t' Aılaııa kadınları na· 
nııııa çrkıiğiıniz ıel)·nzı ına Ct'vaptır 

l..i, ırkada lanııı ıln rtiııi alııııt ola· 
ı~a ld ıu.,, 

Sa) gı larım . 

Rinw Naymwı 

TUrksözU :Yukarıda anlatılan 
~ aıılı lak , Eeıııa aymanla hıı tel 
)atl8l iizeriue gcı• e gP-Ç v11kıt g~çen 

tt>lt>fon konuınıuınııı iyiı•f' i idilıne· 
mraindeıı ıloğnıaılır • 

~---------·· ·-----------
Acı bir ölüm 

Enciimen bıt katibi Sırrı ile 
müddei umumi muavirıi Şeıefin 
bıtbıları eski iskln m .. murlaıın· 
dnn Ali evvelisi gece ınsııın öl· 
mUtlür. 

Ôlünüo kaldırılmaı.ıodı mek · 
tupçu, emniyet müdürü, Jandamı 
kumandanı , hakimlerle hütUn 
lıren•Jiıiııi se•ıı•n blabalık dosll• 

rlUın bulunuşayle kar,ıyaluya gö· 
türUlmiit \ e sinJiğe gömülmüttiir. 

Aıkadışlanmız Surı ve Şerefe ' 
can sağlıtr dilu ve- actlarına ortak 
oluruı . 

. . 
Kültür Bakanı A. Üzmen, Lıse ve Orta 

mektep o~utanlannın azlığını anlath .. 
~-········-

Kurultay Kültür 
istediği yasayı 

bakanlığının 
onayladı 

Ankara: 17 (A.A.) - Kurulla 
Lugiirı Burea sayla\ ı Esadın Hış 
kanlığında toplanarak, flcaiştinl· 
me11i iııteıır.ıı ukı•rlik nıiikellefı 

yeti kısıımıuıınn ikinci madde Sİ· 
nin deA-işimin~ yer olmadığı hak 

kındaki mubata ile miihadil, go . 
rımühaılil g4)ı:meıı, uıtılınl'iı \ ua 
ir k111unlnrR giire tef\ iz 'eycı adi 
yen tabııis olunan ııa,, rinunklil 

emvıtliıı tupuya l a{rlaumuıun 
dail' kauını iizeriıule göıütlilmiif 
mazlJala İlt' kanun 01Jayloııımıtır . 

.Mcsl.-k lıaririndt alıoacak 

nıualli 111 lt>re 'c-ri lr rek uıaa§hak· 
kıudaki keııuuııu görii~ülmetıiude 

bir sorguya l~nrşılık olnıak kiil 
tiir hakanı. hn~Unktt kımuııl• 
\'eriluıekte olan maaşın bıı İ§ içiu 

yeıuıedigiııi \C ı kel'lik yapuıak 
ta olan uıııalliıulerin yeı·l«-rinl 

ho fııunıaoıak içiu hariçten ıuu
vakkat muaıllim alanmuıntlı :1.1•· 

rtııet IJıılınıılıığıınu ıiiylemitlir. 

lı,diıı hzınru, knııuuuıı 
lıiikmtiııiin 93 1-935 send riue 
miinha ır hııalnlmasıınn sebeh 
leıi lıakkmtlaki sorguya ela, ka 
ırnnuıı lıazulanmaamcla valnız bu 
yılın ilııiyucı gfüi)niiue aİındığını, 
ğde .. ek yıl i~irııle höyle bir dıı· 
ıum olursa oou ıla karşılamak 

Öz Dil ile Deyiş : 

111ak1ailiylc 1935 geıırl denkl'!i· 
nıe kımıınuıra hııgUıı kurultayın 

ol1&) ıııa mrnlcm kanunun mer'i
vı•ıiıw dair uir ıııaıltte. konulması .. 
l11111lliunda 1aliye hakauiyle aıı 

lışıııı~ olılııklırı k11r,ılığını \er
mitliı . 

. lali)~ lııknnı sfü alarak kül. 
tür bakanının 1im•liye~k1<far bu 
gilıi dışarnlau ılm11eak muallim· 
leıe \•r.rilrr.ck muaılarııı yet1riıı
..jzl\~ini Heri sürerek lmuuu art
tınlnıaımıııı im mm•ıkkıt mual

limlere verifcı,·ek mtı•f ınikdarı 
nm liçfe iki niehetiue çıkarıldı· 
ğmı 'e buının mm aklut mahiyeti 
clolayıf'liyle dAirni bir kanun ola
rak ıcldifirnle z.mrct gih(Umc
ıliğiul hildirwi;tir. 

Budçe erıı'tiıuerıi mazbuta mu
h.rriı·i MUkerrenı U1111l, KUhür 
hukaoı Öznıen·iıı ileri sfödOğü 
uk~ı lik ,·Uküuılr.rinin mnvak:kat 

.ı 

olıluğun11 \'t~ lnıulor sonra kanun-
la te lıit edildiği glhi ukerlik 
bi1.nıetleriui görmemi§ ohmlann 
de\ lct hhmetiae alınmıyacaiını 
,.e artık dııattlan muvakkat mu
allim alınmumı ihtiyaç kalmı
yaı~ağını bildirmiştir. 

Bu gfüiişmelerin sonunda ka· 

- Geriai 3 Uncü firtikte :_ 

MUT 
Ulu Tanrı lll11s11m11 bir örnek 
lmwnlt!ia bir .<ııirenf./i yara/11111 , 
llanyi 11/us , lıcıngi yıice bir dernek 
Jt/:/111 ylf>i blllğine lln kalmış . 

* * • 
ller !Jıirı yeni bir savaşla" çılwn: 
Alnumzl , yrıksıimuzıi açarak , 
/Jlrnıcı111nuı Acım olsa yıkan: 

.ilet b11c<ıfia gl1llf' , lwrşı111 .'ıaçurak 
* 

"' "' IJ/z bir 11/11 );,;,. peş/11de11 yıirlirıi: 

Karmılıkla (/,J!/r11 yollar !/Dslc:rlr , 
Her bir l~f başar r<ier J"irıiısuz 
Onun yıicıı lrnrşısrnda f1111ç erir 1 

"' "'. O bir saydıç lıem l>lr ıılu Aladtr 
lfrr dzt'JJC rıizyıit gil>l in. verir • 
Gurı'iyleri bllllderdt.·11 arladzr 
Otıdan Acıı11 lllııları Mi: u/11· . 

* "' . 
Ağrığ yörmez ona yoldllŞ olanlar 
Grizesiwle luırımwlur ne. 111111/11 , 

Kucağrnda yığw yığw imi/ar mır 
(İfjzf eri tıe bu ka 11 ol 11 r 1111wll 11 !. 

* • • 
İ~le , yine kau11şl11J, bir kö11111cr. 
Altı11. inci lwynaymı bir ydz bulduk 
Dil drfieri elmnslardan pek~yıict: 
Sözıumızle yad dlllerdeıı k11rluld11k !. 

* • • 
Allık. arlık Araµ. Acem dilllerifl 
Arıt/ ,;ze art// bir sriz d11f111rduk 
011 lrnploclı 1'ıir/\ıill 11çma/\ ellerin 
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1firtik : 2 

Yakm şarkda • A 

sınaı 

imkanları 
- Dünkü sayıda!l artan -

Yukarda isimleri geçen mem !erinde şimdiki sınai inkişafın de-
leketlerin harp sonunda hep bera rece ve vaziyetini kısaca tetkik 
her takriben 41 milyon kadar ntı edince, bu farkları çabucak mey-
fusları vardı . Bugün bu niiflıı 47 dana çıkmıı görürüz • 
milyona baliğdir. Bu yüz•le onbeş 
niıbetinde bir artmayı ifade eder. 
Bu ertıı ıür' atli bir tempo ile 
ilerlemfkte ve bütün ülkenin 
Ekonomik inkişafı ile karşılıklı ve 
sıkı bir alaka ve münasebet göı 
lerwcktt.:dir. 

Yakın ıark memleketler nin 
acun ticaretin ~eki ıştirakleri (yüz
de hesabı ile ) 

1931 1932 1933 
Mısır 0,68 0,73 0,72 
Irak 0,08 0,11 o.14 
Filistin 0,09 0,13 0,19 
Suriy 0,14 0,15 0,27 
Kıh :ı 0,02 0,02 0,02 
İran 0,16 0,17 0,22 
Tür kiye 0,31 0,34 0,42 
Mecmu 1,48 1,65 1,88 

Bunun manası 1931 den 1933 
senesine kadar olan zaman zar 
fmda 1,48 deo 1,88 e yani yüzde 
27 yükselmek demektir . Yalnız 
u da vardır ki bu artma kısmen 

nisbidir. Zira acun ticaret bacmı 
dü§müıtür; fakat bu cedvel yakın 
§arkdaki inkişafın gidiıatıuın sc
oelcrdenberi devam eden krize 
rağmen bütün acun ökooomisioin 
gidişinden başka bir gidi§de oldu
ğunu göiteriyor. Bununla beraber 
burada mevzuubBbs ettiğimiz yedi 
memleketin her birinin hal ve va
ziyet ve hususiyeleri saoayilcşmek 
işindeki irade ve kudretin hu 
memleketlerin b psi içiu bir tek 
esasa bığlaııabılmesine elvcrİ§li 
bir şekilde olmayıp bunun tama 
men aksi variddir. Temamile tek
nik bir surette yakın şarkıb bUtüo 
ğeoiş ülkelerinde sanayileşmeyi 
istilzam edea ona lilıum ve zaru
ret hissetdireıı ve imkln vereu 
faktörler muhtelif memleketlerde 
yekdigerindeo çok büyük farklarla 
ayrılmakdadır . Meseli Filistinin 
Yahudi kolonizaıyonu tarihi ve 
Ekonomik bir ünikum (X) te,,kil 
etmektedir ve bu kolonizasrron 
ile yaratılan sanayileşme tartları 

da hususi nevi ve mahiyette şey 
!erdir . Diger taraftan 'fürkiyede 
Rus misaline kuvvetle day2nıbp 
çok şumullü olarak tetbik edilen 
bir devletcilik planı görüyoruz . 
Mısır dahi kendisinio tabii olau 
ekonomik ıartlarrnın sevk ve ıztı · 
ruı ile eo ziyade tropik ekonomi
ye muteallik bir inldıafa girmiı· 
tir. Fakat tropik ökonomi ve sa· 
nayi burada hususi nevi ve mahi
yette bir ittir. Bütün yıkın ıarkın 
her bir ülkesinde sınai imkloların 
ne vaziyette olduğu bu kıtad ki 
sınai inkişaf ümitlerinin elyevm 
objektif gözle nasıl göründüğü bu 
nokta.Jar Avrupalı ibracatcılarlo 
sanayicilere faydalı olabilecek 
taızdadır. 

Yakın şarkta sınai 
imkanlısr 

il 
K~'"'lische Volkszeitung , 21 

son t ,.rm 1931 makalemizin ilk 
kıamında da izah ettiğimiz usnlü 
takib eder, ve bugün Yakıo şarkta 
ilerleyen sanayileşme hareketle· 
rioin bağlı olduğu eıas tartları 
gözde buJundurur , bu şartları 
muhtelif neviden görünür görün 
mez ahval ve huıusiyctlerini ve 
tesir ve nüfuzlarının yanyana bu . 
luoan bir heyeti umumiyesi say•, 
rak, bu davanın, muhtelif memle
ketlerde tempo ve istıkamrtioi, 
aynı görmcğe yeltenmemeliyiz. 

Filistin: 
Filistiade yüksek tempolu bir 

inki~af görünüyor. Bura11Dın tarihi 
ve ekonomik bir Unikom teşkil 

eniğini hundan evvel söylemiştik. 

Bu bal memleketin nisbeten çok 
çabuk eaoayileımesine sa k o!Jnuş· 
tur. Avrup ve Amerikadan bayii 

kuvvetli bir muhaceretin huraya 
akın etmesi .. ve bu muhacirlerin 
ıark mikyas ve ~artlarına göre 
sınai hazır mamulat ihtiyaçları 

bakımındun fevkalide yllksek bir 
seviyeye malik bulunması sayesin 
de bu küçük memleketin acun 

ekonomisindeki mevkiinin ıun'J 
olarak temamile değiştirilmi~ ol
ması , bu ı:ıanayileşmeoin istiuad 
ettiği bir temeldir. Buradaki vazi · 
yeti odur ki tamamen tabii sebep· 
lcre binaen iıtiblik kuvveti ile 
ihmal kudreti arasındaki m6oasc-
bet, bundan sonra daba uzun ıe
nc;ler bir çok Avrupa memleket
lerinde ve Amerikada olduğunun 
lt'mamen aksine olacaktır. İymal 
kudreti bu memleketlerde umumi 
yetlc istihlak kuvvetioden bayii 
büyüktür . Filistinde ise bu halin 
akıi variddir . Muhacir şimdilık 
ve her ıeyden evvel müstehliktir. 
onun imal cihazına karışması egcr 
bu cihaz mütcrekki bulunsaydı 

bittabi daha çabuk olurdu ; fakat 
bu cihaz muhacirin Avrupadan 
istihlak kuvveti olarak beraberin· 

de getirdiği ıeye mukabele ede
bilmek vuiyctindeo çok uzak vo 
geri bir inkişaf safh sındadır. lii· 
naenaleyh burada bir makas açık 
ve aralık duruyor. Bu bıl başka 
bir suretle de ifade olunabilir ve 
deoebilirki muhacirleri bisbeten 
haddinden fazla yükselmiş olan 
(X) istihlak kudretleri sıoai inki
şafı kendine çeken bir mıkuat11 
tar. Bu inkişafın ilerlemesi ıu me-

seleye beğlıdır: 
Filistioin sermaye ithalitanı ki 

bugün miitemadiyen artmakta 
olan sınai hazır mamulat idhalitı 

ulusal ekonomi bakımından bu
nunla tediye edılmektedir. İymal 
kuvveti ilr istihlak kudret& arasın· 
daki makasın ağzının tehlikeli 
tarzda açık kalmtyacak ıurette 

produktif olarak konması , yani 
Filistin serm ıye idhalatınnı fazla 
plase edilmesi mümkün olacakmı 
dır? Bu ıüa le müıbet cuvıp • trşkil 
edecek derecede çok şeyler vad
eden alametler vardır. Memleketio 
smai imalatı süratle aıtıyor. 1933 
de bu imaliitınkıymctı 5, 1 4,6 mil
yon İngiliz lirası idi ve bu mikdar 
da hu QeYidco hazır mamulat itbıı 
)atından biraz küçük idi . 1934 
senesirı<le smai imalat kıymeti 7,2 
7,4 milyon İngiliz lirasına çıkn
Cftklır. Fakat sınai hazır mamula· 
tıom kıymeti de bu yiiksek rakam· 
dnn yine bir mikdar fazla olmak 
istidadıııdadır . 'Xani memleketin 
kendi imalat kuvveti ile istihlflk 
kudreti arasındaki yanı devam et 
mektedir. Fakat bu yarış kendisi 
ile birlikte memlekette conhlık 
yaratan bir tesiri de haiz bulunu· 
yor. Ni bi ol ıak bakılınca 1934 
senesinin bu iki faktörU arasındaki 
fark ve mesafeoin büylik sınai in
Vı stilüsiyonlara rağmen pek çok 

1 

değişmemiş olması lar.ımgelir . 

I 

Digcr tarnftan kuvvetli bir muha
ceret akını vaki olmuıtur . 

- Bitmedi -Nitekim Yakın şarkın siyoıal 
ınırlar ile ayrılmıı muhtelif ülke 

(X) Cinsi, nevi , yegane, )aburl 
adir olan lıir §CY demektir . 

l 
1 

(X) Buradaki iyınal kuv\cli ile 
ölçüldiiğü takdirde haddi o den fazla 
yükselmi§ manasımlodır. 1 

] ürlc Sözü 
' ' 

Sü bakanı ·zekai 
- Birinci firtlkten arlan 

İki yıl önce ulusal hiriktiıme ı 
için yiıie bu radyoda konuşurken 
Fransada yalınız ÜÇH beter frank 

1 
larııı hiıiktiı muinden toplanan 
ve milyarla sayılan büyük sayı -
ları söylemiştim . Bu tutumda 
olan lıir uluıun para siyasetinde, 
f,ankın kurunu yüksek tutmak , 
Altunla başa beş yürütmektedir. 
Netekim öyle oluyor. Çünkii h m 
hiriken paraların değerioi düı -

memekten korumak, hem de yeni 
biriktirme isteği için ulusa inan 
ve güven veıcbilmek gerektir . 
Bu iki örne#i srçip göz .önüne 
koymanın neden ileri geldiği an· 
latılıyor sanırım . 

İstedim ki İugiliz tutumut)u 
örnek alarak , bizde de " işi ço· 
ğaltmak için parayı düşür~ bilir
miyiz . ,, yolunda bir dOıünceye 
karoılık vereyim . .Bunun için 
ilkten kendimizi anlayalım : 

Biz, iı adamımı yoksa, hirik 
tiricimi olmak isteyeceğiz ? Hu 
iki yönden hangisine akmalı , 
hangisi için anıklanmalıyız? Ku
ruluşumuzun, tutumumuzun yönü 
hu iki amaçtoo hnngisioe doğru 
hız almalıdar ? Hangisini seçme
liyiz ki ulusumuzun yöndemine 
uyguo gelsin ,.e daha verimli , 
umutlu olsun ? Biz ilk önce şunu 
biliyoruz ki : İ§i çoğaltmak işci 
için , ulusal kurumu artırmak 
için de ona göre düzen kurmak 
gerektir. Bu düzeni gerek tarım 
alanın da , gerek haşko ökono -
mik alanların dn kurmak içio 
önce para , oura dn teknik 
görmektir . Teknik işi de en son 
hir para işidir. Buna göı e parayı 
nereden bul~coğız ? 

almak için uluıun ayrı ayu her ki
tiıinde en vMimli çalııma yolunu 
anıklayao \'e ulus btıtUnlüğli için· 
de birbirini tamamlıyan bir öko · 
oomi yuatmakdır . Bunda en bli· 
yük rical :< yolunda » dedikleri 
iıtek , ırk ve :buyrugudur . Bu 
üç Ti\rkçe sözllo ayn ayn aolama · 
)arını seçiyoruz , iradenin hız· 
ları ve güçleıi ayn üç kertesini 
ay11 sözlerle deha aydın ve açık 
onlat(Jıak istedim : 

1Ik önce istek ulusal olacak . 
Bununla kalmıyacflk ; akaiyon•i 
ırka geçecek , bununla da kılmı 
yacak, iUÇ yetıİiiiği, bütiln uluıun, 
saran ulusuo ulkoıuou , tarihini , 
görüıüaü , İnanını , akıntısını , 

yordamını her kitidcn iyi kavrıyao, 
onu dilediği amaca yürütmek için 
ökonomi profesörleriuio dediği 
gibi bilgi yapan bütün us özleri · 
nin ayrı ayrı bepıiyle aydınlan· 
mı§ olan bir yolunda , bir önder 
buyruiu olacek acunun her yauın· 

da ulusları ol büyük hamleleri kliltilt 
svilizaısyon lııkımındao büyük de 
ğiıiklikler hep bu yolda gücü 
ve hızı ile oldu bu bir orundur ki 
gücü,' çevrcsiode toplanan enerjile
rin tanıiyoniyle ölçillür . Böyle 
oiunca aksiyon adamları ve onlar· 
la birlikte bütün ulusal derim her 
tutamnit kullanarak soysal yaıa· 
yışın her yönden ilerlC'WC'sioi sağ 
lamak ve perkitmck için gerekli 
olan tek özü bulup çıkaraceklar
dar ki o da bütün enerjilerin en 
yilksek tansiyonda birieşik çalış
ma yoluna koyulması " collabora
tion ,, dır . 

İşe böyle başlanınca ilk ge
r eklı nesnelerden biri de " meto -
dikman ,, ulusal ökouomiyi tek
nik temeller üzeı ine kurmaktır . 

{ ŞAR SAVALARI) 

C. H. F. 
Ocak kongraları 

-- . 1 
Ocak koogralau yapılmakta· 1 

dır . Şimdiye kadar bittn seçim 
lerdeo haıka aşağıda yazdığımız 

ocak heyetleri de seçilmiştir . 
Şıh Me.slafa Jı~yellne: 
Süleyman Fikri , Ali Kavuz, 

Bilal Sami , Mehmet Ali, Hazım 
Ali. 

Döşeme Jzeyetlne: 
Hüseyin Dııim , Süleyman , 

Mustafa Mirze, Mustsfe Sürmeli, 

v f'fık . 
Kar"isalı kazasuıın kongrası 

de bu ayıo 17 ıindı yepılmıştıı-. 
Vilayet kongreainin bu haha ya
pılacağıat öğrendik . 

Soy adı alanlar 
Çıfçilerimizd~n lsmuil Scfo ve 

kardeşi Avukat Abdurrahman 
soy adl olarak '·Soylu,, sözünü. 
almışlar ve kütüğe böylece geçı
rilmesi için de viliyet katına 

baş vurmaılardır . 

Ceza evi kadrosu 

Şimdiyede.k ceza cü kadro· 
aunha 14 lire maa~lı bir müdür 
ile 10 nar lira maaılı iki katip 
ve 23 lira ücıelli bir .kadııı gar -
dıyenı varken Haziraudınbcri 
bu kadroya 35 lira ücretli 3 ve 
25 lira Ucıetli bir bat gardıyan 
eklenerek erkek gardlyan sayısı 

onbir olmuştur . 
Bu aydan br.ılayarak müdürün 

maaıı da 14 liıatlao 34 \iray çıka 
rılmııtır . 

Odun işi Bunu ya yurdun içinde ulu · 
sun biriktirmesile bulacağız, ya· 
hut da dışaıdan ödünç ulmakla . 
ödünç ise istemekle bulunmaz . 
Onsuz y&şame k yetik liğiai gös 
termek gerek . yoksa btok!emeğe 
kalınca beklemek , durmak de · 
mtk ; durmak da geri kalmak ve 
gerilemek demektir. Bunu onay
lamalıyız . Bundrın öti.irü bizim 
ulusumuz için tek esen yol birik
tirme , artırma yoludur , Atalar 
sözüdür; işten artmaz dişten ar
tar derler . pek doğrudur · Ya · 
pacağımız da budur . e kadar 
az kazanusak kazanalım eu gücü 
onun hiç olmel 11 onda birini 
artırmaktan ba§ka gUvenle tutu
lacak yolua-ıuz yoktur • Günde 
on kuruşuo bir kQruşunu nrtır · 
makta büyiik bir yurd borcuuu 
<>deyot . A~keı Jik gıhi kutlu bir 
yükümü yapıycHmışca~ınu kendi-
11indt' bir seviuç bu~malı ve ancak 
bu güzt'yde ele çocuklıırıınn es!!n 
liğini yaratacağını bilmelıdir. 

.. Söz burııya gelmişken "Nanıi Bir dUzenine konuluyor 

K11znncın onda birini hrırcemı 
yarak biriktirmek demek , Tür · 
kiyenio tüm ulusal kurumuıın bir 
milyar Türk lirası olduğuna gU 
re yılda yüz milyon Türk lirası 

biriktirmek demektir . Bakın l.i 
rcr, beşer kunı~ton ııder doğar~ 
Fransıılarıııkisi de tıpkı böyle 
doğmuştur . Bunu yapmaktan 
hsşka inan ve güvenle gi<ltctği 
nıiz ) ol olmayınca paramız için 

üniversitesi ,, ulusal ökonomi pro· 
fesörUniio prensip olarak ilrri sUr· 
düğü 1.ıir ana düşünceyi <it> söyliyc 

yim 11 uıun uzalar arasındn ucuz 
ulsşllr ma ve tanışma için demir· 
yolları olmasaydı bogiln bir ilim 
olan ulusal ökonomi :.özün tam 
ınlamayle kurulmıız, yer yüzliode 
tutunamazdı 11 diyor . 

Gerçekten bir yurdun her ya· 
rıı demiryollariyle birbirine .bağ 
lanmamış olursa onda bütün yurdu 
ıaran ve birbirini lamamlıyan ulu 
sal bir ökooomi kuruluşu yarat -
mağa yol buluamaz . Biıimde on 
bu kadar sentdir her kavgumuz, 
savaşımız bu ·dl"ğ;I mi? ulusal öko • 
nomi profesörlerinia böyle pr~o
sipler koyduklarıoıda görünce 
edftw ;bızim ulusal sİ)'as.mızm 
ne kadar iyi taıtılmıf, oıavmış ol· 
doğunu düşünerek öğüoüyor . Bü~ 
tüo bu varlığı büyük önder Ata
tiırke borçluyuz . 

Demokrasiy~ gcliucf': orıunda 
amacı ne kadar olabilirse o kadar 
çok ak dt okliği hukuk beraber 
liği yapmak bir yurd içinde, yurd 
s~verler arasındaki geçinme, anık· 
lık : kü'tür ay11lıklannı ezııltmık 
her kişiye en çok ve r u verimli , 
çalııma yordamı ve lıuon göre ~n 
i)· ynşama kolaylığı bulmaktır . 

Bunun en kestir nıe yoıu ulusal 
ökouomidir . • 

Çünkü bu sislcm her yurd sc · 
\'erio denk kertede beoimıediği, 
ulusal devlete bağlıdır . Ulusun 
ise , her )'Uıd sevcri , en yüksek 
değerde yetiştirmekte ancak asıl J 

~ 

Orman mühendisi Saffet, Halı 
çe ve Osmaniye kazalarındaki 
bütl\n köylerin kömür, odun gibi 
yakacak ihtiyaçlrını tesbit etmek 
üzere dün vilayttimizdeo aldığı 
emir üuriec şarımıulan hareket 

ttnıi§tir. 

General Ah Hikmet 
va Salih 

Dün Kolordu Kumaııdnuı 
Gcucral Ali Hıkmet ve Fırka 
Kum nd.rnı Genc• al Salıh, Vali 
'fc.:vfık Hsdi llaysalı aat dörtte 
Vilaj et katında göı erek kouu · 
muşlardır. ------·------

Bir anlaşma 
Madrit 17 ( A. A. ) - - .Keswi 

gazete 10 teşrinievvel 19.33 tarihli 
ve Rio de JaocyroJn akteılilwi . 
Ademi tecavüz ve uzla ıııa mualır.· 
desini ta dik eden bir kanuu ueş
retwişıir . Mahiıu olduğu veçbile 
kortr.zler hu muabed~yi iuifukla ku· ı 

Lul eımi~lcr idi. J 
Yarall zabit 

Sarrelıruk : 17 ( A. A. ) - ... ~v
velce haber verdi~iuıiz hadise) e ııf'· 
lıdJ olup ıa lıalk tarafuıtl&u bırpn· 
Janan yabaocl zabitin yaraları sntlıı 
oldu~undau yarm öbürgiin hıı tıılııı· 

rıt•c.lcıı çıkacaktır . 

Altı yüz uçkan 
Londra : 17 ( A. A. ) - Har· 

biye nezareıinin yıllık raporunda 
hemen 600 tayyare ıemoılanıııu ı 

bunllrıo dil §U üç )'il içeri imle ha 

iyasamızın ne olacağı kendıli 

ğiııdeo bcıbelli oluyor. dernek ki 
bizim içind~ öz olan 'e ilk yapıl 
ması gerekli bulunarı İ§ hiriktir · 
me olunca paramızın dcğerıni 

korumalıyız ki hem biriken pa -
ranıu değeri azalmasıD , hrm bi -
riktirkilerio inımı ve giiveni ço -
ğalsın . 

faydl'laı vardır . ı 

r- -, Tütüncü işçilere kohıylık 
Oruçta 

zır olma"'ı ealıkvcrilnıektf!<lir. 

Şimdi <le Fırkamızın özgU inı· 
nı olan dl'mokrasi ile ulusal öko· 
uomi arısıııılaki karşılıklı gerek-

Kurun bildiren -_ _..,...,. --
leşme interdependance üzerinde , Bugün güneş 6,50 da doğacak, 
daha doğrusu ulusal ökonomi ha · ijğlc ezanı 11, 50 de, ikindi 14, 
lumı dan demokrasi için hir kaç 2:~ <le. akşam 16.36 tr, yatsı 18,8 
söz duha ekleyeyim : de okunacak. Emsitk ~ le olacak. 

Ulusal ökonomi sıyasasıuın Şar murnkkuı Vehbi Okçu 

amıcı nlusc& en büyük randıman '----------------~ 

!;rliioik : 17 ( A. A. ) - Tütiin 
yapma evlerinde işçiler ııtölyrlerin· 

den çıkuıamtıktadırlar . Kendilerirıc 

) iyecek içect>k \'nilıne iue izin vr.
ri im iştir . iş ycrimlediı. 

---Paranı!--.... 

1 
Boş yere h·ırcama ve har- ı 
cıyac:.ıksan yerli mah al ! 



( 

amuklanmız ve Almanya 
~--------···---------

, 
Kuroltayda lise 

tanltOI iti .... .,....... 

ftrdk. ! 
--- ........................ iiıiiiiiii ...... .. 

Alsa ray oku- • 
sıneması 

Alman)ada vamıık üzerine olıo Bize ıare en iyi ve iki dott 
Verit yöndt>mlerinin biçimini ve milletin müıterek iıleriae eD uyu 
uldıramıu kartı i &eklerin ne yol • Alman mallarının Ttirki,eye 
ede oldutunu anlatan aşaAıdaki h 

Birinci flrtlkten artan 
uun hftkmünün 1934-935 tene 
leriae şamil olduAuna dair mad · 
de, verilen bir takrirle kanundan 
çıkarılmıı ve diter maddeleri ol· 

ı\luhh•rı•ru muth rilt·riui memuuo eıwek için yeni bir fedıürhk 

~Y' Brrlin Tflrk ticarf'C odası yöl· ithalitauJa oldutu ıibi, TBrk mı · 
ıaden aldık : aulleriı..in de Almanya yı ithı· 

Bankalarında mUhim 
bir değiflklik iki bUyUk fitim bir arada 

Pamnldıramızın fiatlaı ıuın kon- titanda fiyatl1rıa ıerbeıt bırakıl· 
lu devam etmektedir . Ancak 11111ıdır . Bu takdirde yılaız 
rlu aldıtımıı bıberlere r&re, Alman unayiinia muhtaç bulun-
kadar daire TOrk pımulcları dutu hım mallıun bir kıımı teda 
tlırını biraz daha yGlrıtltmit· rllr edılmekle kalmayıp •Jnı za

mandı Almanyıdında Türkiyeye 
Hıcnburılu bir ev cif Hım· dalaa çok :mıl ıatilmuı imkioı 
rı 100 kilo bıtıııı hıtti 120 la11ırlan•cakhr . 
rk Uıennden muamele yaptı Almanya Türkiyeye eu fezlı 
ı bildırmiıtir . Di;er bmzı •" ithalit J&p•D memleket . Tün • 
arlır ise Türk mallan ıçin •D ldSylüıü de Almanya için çok de-
ırı fiatm 100 kilo batını 96 terli bir müıteridir . 811Dun içia 
le olarak teıbit edildifiPİ Türkiye ziraat m•hsullerf fiyatlı 

1.leaıcktedarleı . Şu kadar ki r1nın y8kıelmni , yıoi k~ylüoün 
••ci haY1d11e yani fiıtlın 120 ılım ıücDnüa artm111 ber cle•let-
rka kadar çıkaıdıklarına dehtı ten daha evvel Almanyınen boıu 

le iaanmalc iıtiyoruz . na ritm,fidir . 
• • • 

Pamuklnımız Ozcrinden ıon 
blfta içiacle it Japılıp yepılmadı· 
jı iyice anlaıılımımıttır . Kıloau 
1 Mark a .. riDdea !ıir kaç bia bıl 
ya Tlrk pamutu aatıldıtı llylen· 
mlpe de bu bıbetio oe d ttreceye 

....... 
V AŞİNGTO : 18 ( A.A } -

Son klnun 1935 den itibaren bü· 
tün hın.kalır , bankalara yararı -
lıcak penların faiz mikdanuı 
yllide 3 den yüzde 2.05 e iodire-
ceklerdır . Bu iti yapacak olan 
bankaluıu tutarı 13 milyar ve 
faizleri indirilecek pı raaın tuta 
rıda 11 milyar dolardır . Bu yon· 
kemia telcmil bankaları para yı· 
tarın kimaelerin it yapma güçle· 
ıini artlracığı ve onluı emekle. 
rini , ıerma yuini dıh• kir lı it 
lere yatırmalı ittiye~kleri o· 
ranlanmakt•dır · 

Yurtta 

Saylav seçimi ve Ekonomi 
kalkmmaları 

Oeuiıli : 18 ( A. A. ) Sıy· 

du~u ııbi onaylanmııtır. 
Orıı tahsil okull111aı heyeti 

"ekilece tayin olunacak mikdarı 
yaai 60 lirayı gtcmeml"k üzere 
alıuıcak yardımcı muallimler 
bakkıadık:i kıuunun görütülmc· 
sinde de bazı saylavla11n SOrfıÇulı · 
rını karııhk olırak KültOr bakı· 
111 A. Özmen. Orta mekteblcre 
alınacak muıUimler için kanon 
da muayyen oarıler bulundutunu 
ve bu okulların muallim ibtlya· _ 
<·ını karıılamık için bu teklifl~
rio yapıldığını oyledi. Bu'flda zı· 
ruret bulundugu ooktHıodı 11rır 

1- Nağana 
Afrikada ArıJanlar , Kaplanlar Timsahlar ara.anda gt\ miı bir 
ve heyecan filmi . 

2- Yugoslavya krahnın cenaze merasimi 

3- Lüks vapur yolculan 
Türkçe fdiuı 

BotGn bu fed•k•rh6• mukebit flyatlerde zam yoktur • Sinem. er 

ken b••••v•c•ktır . 

edeıek okullırımızdı çocuklar.o r-----... -----------------
muallimıiz kılmımııı içia ıuuu - C ff f 
lın kanuaun onaylaumaeını iııte • • • • yayımı 
mittir. 

Cumhu' iyet Halk Fırkası Adanr. mahalle octtk
lann ın kongre günleri ve yerleri ışaj'ıya yazılmıştır. 

AIAlıadar Almıa dıirtaiDia 
llluldarımız fiatlarına el uzat 
llDı lteden beri ıliraı eylecli

llıiı • cnelki uııporlarımııdan 
•~1 ... lmalctı idi . Almuyaya 
rlııye pamuk ithalltı hakkın· 
Yaptetımıı hır ırıftırma iti 

lır11aızda ne kadar haklı ol 
llluzu bır dıha iıhıt etmekte· 

kadar dotru oldutu atrenilememiı
t.r . 

lav ıeçuai eaae defıtl'l~ri yMpılmıt 
\ e tef tit bey etine vcrilmiıtir . Vili· 
)etin g~nf'I nüfuıu 296,549 oldu&un· 
dın et>kiı aayll\' lt'Çİlecrkıir . 

KDltOr bakaaı A. Öımeo bu fer· 
aattln btifade etler"k okulları 
mır.da ok.uaau proğramltrımn 

\'trilmit olma ı yolundı alınmıı 

kararla imtihaau tekilleri drıfıu· 
da isahıt •ermif, geç~n yıl imti 
hauınlarmda, liseleriu eon 8ıoıf 
)arındı buharıın 1260 talebeden 
456 tılt-beain ı•nıfta kıldıgıoı. 
17 talf'benia imtihana girmediği 
ni ye geri kılın 789 talebenin de 
geçtiğini. oıta mıkıeblerdı ise 
2128 aou 11oıf me,cudundau 1110 
uaua ııoıf geçtiği \.e müt~baki 
"iuiu lcaldığını söylemiı ve bu 
neticenin neden ileri gelditini 

Her ocata bağh fırkalı arkadaşların kendi ocak· 
ları kongresi gün ve saatte bulunmalarını dil.,riz . 

Ocaklar idare Heyetleri 

Biıim 16r6t nolırtımız Al 
111•91u telr ılacımız olmadığı, 
ni T&rk pamukları fiıtlerınıa 
Dq AlmUıyanın alımlan yft .. 

ode• yükeelıaıyip Cumhariyet 
lcimettaia çok yerinde n u 
1 ıörür ikliHt aiyıaetinin ta
bir neticeıi bulondutu mer 

ıiadedır. 

Hakikatta Almaa1•Y• Tarld
den pımnlı itbılitı bu 1e11e 

••olundutu ribi Mıbilditine 
k.etilliı ol .. yıp battı pçen 
lc~lerı k-.. aa olmuttur . Şly-

1 A .... iatetiltflrlerine g&re 
. aıyap Türld1eclen 1932 ae• 
10

• 2. SOS. 200 lrtfo ve 19S2 
"iade 616 400 kılo laam pa 
lr ıtl.ıl edılmifke• 1934 ••· 
111

•• ıllc 10 ıyıncla J•l•ı• 'l97 
kilo ham pemulc relmııtir. 

iiınladtJci ıkı ıy içinde yıpı 
le ıthallt ile olıı olp J 933 
ıi yükeelditi •laaacak, fakat 
2 yıh11dald ıevi1ey• bıç le va 
11•cılrtır . Çlokü itballta 
io dahi olH m .. leket ..... 

hl pelc çolc mıl blmt1ımttllla 
Görull1or ki ıfilıadar Alman 
'-.inin bu ıtdeki tellp biç te 
riadı dejildir . Hu duruı icar· 
1hdı Tlrk malluı fiatlarıoı 
uıatmak 1• ithalatı kumek 
ut dı Tirldyedcn değerinin 
jtGedı mal iatrmektir ki bi
iıi. 1 ürk Alwao doıtJujuaa 
ilctaut menf aatlarıııa ikiaclıi 
IUaatıkı uygun lrnluema 

l&tır . 

nl duyruluı aibi buru,turdu. 
·· Dedi: 

lan giden gtlirmi ola 
lk gellı kaltrmı ola 
Qrnamn gıU11 molla 

il gelinmeyen yola 

8a •ğıt Kuaruan lcoyunde ol 
ltrip bır molla içıu ıöylcıi · 

d, · Durdubacı bni keadılı 
ed beoıetmediii ve bımbıtka 
1 
8tG için 16 l•mek istemiyor 

~'lor ulanı1ordu . Y aaımdalci 
•tunu bir11 daha ıorladılar 

1111 

~Q dedikleri mlam 
011alum ıttull kadmı 

;• dıJırnuı o: a11adafl 
011 glcle11 gelirmi ola . 

1
1tte lsarıtepelılu de 16rUlea 
•r bu kadır çoktur . Ben ke• · 
'Pille oalırın ırasında &avrılı• · 
QI" I 

•çın çolc nesne toplayıma-
' · Bır ala yn i dto >'"Jum ara· •il '-traua ne bileyim ille umu 
.. ~. ıfze bir lıraç bıtildik 
ratPp,fi ) o kür. cii yıuhılrce· 

Tlrkiye pamukları üzerinden 
it yıpılamamıtıı bunun ıebcbi 
pamuklarımız fıyatlırman kcıotrol 
edıldıkleri we 100 kilo b•ııoı ko· 
nalmuı bir delerden yakarı mal 
11tımıaa mlaaıde venl~iti ol 
•• rerektir. 

Kaıcımonu : 18 ( A. A ) Vi 

Oceiuı adı: 

Çınarlı 

Seyh•n 
K1r1ıyıka 
Minaçelebi 

K011Sre ,OaB : Sa atı : Yeri 

Jlk Kinun 20 Farlrı Viliyet 

• 19 • )) 

• 20 » • 
21 1 )) 

' 22 )) 1 

Alikadırlar kootrol tiıiruinin 
bu tutumu yanı batında bir de 
Amerllr.ıdaa pamuk releceti .es, 1 
lı•miı Tlrk pKmuklarına lcartı iı· 
t•k biraz kırılmalhr . 

liyrtimiıin erkek kldıo ı~mel idi 
ıQk 117111 3.'>9,027 oldutuadıo Vi
liyedmis iki artma dt dokuz ıaylı' 
çıkarıc.kur . Vili~ eı ıçind<· Fsrka 
kua kongreleri bugUn bit mit 1 r 
dilekler \ illyf't idırt" heyetim• gel
meye h•tlımııur . 'iliyeı kongra. 
tında ay aoouodı toplınae1luır . 

Kı11amoııu : 18 ( A. A. ) 
Halkninde düo ıkpm ıemıil kolu 
tarafmdıo Ekonomi ytdi gOuU du 
Jıy11ile bir ttmail verilmitcir. 

ınlıtmııtır. Adana Borsası Muameleleri 
KOltör bakaaı yeui okullar PAMUK ve KOZA 

açıbrkro btnı, okunma lHıtalırı, / Kilo Fly1111 
Türk pamulclaraaa ca yukarı 

deler olarak bu ıGo 100 kılo ba
tına cif Hamburı veya Bremeo 
95 Mark konulmuılur . Halbuki 
Tlrki,e piyua11 fiytıtları bu•daa 
çH dalaa yGbektir . Pamald'rı · 
mıza flmdiye llad•r ~D ytlkıe• fı 
yat olarak ı•c•n raporuma&da 
,aclıtımıı rıbi 120 Mulr deA-il de 
107 Mark koaulduta IOl'tlftarma -
mııdaa aalıplmlflar .[ 

AllCAk A0terikıdaa mal ıele
cek clıye İımir pamup için ea ya
k.,ı fiyat tekrar 100 kilo hıııoa 
cif Hımburg 95 M .. lsa iodirıl 

mittir .. Halbaki İJİ laıber illan 
bau yerlerden İkiuci kiaun 1935 

oı tuındaa "eyı ıonuadan öace bir 
netice ıhaacatı Jbtimıli pek azdır. 

Şn kad11r ki yakındı bir ao· 
laıma >•pıldıjıada Amerıkadaa 
ilk pırtı pımuk ıelmeıi için btk· 
lemek icap etmiy,cektir. ÇBnkü 
bUfÜa Almaa limanlanadı Ame· 
rika be11bına yatan bir çok pamuk 
partileri vardır . Buna ılre ye
kında bir ıalaıma yıpılmaıı hılia 
de bu partiler birden bire piyaaa· 
ya cl6kBlece-k •• fiyıtl11a tetir 
1apabilecektir • 

Balon 

On metre aşağısını 
görmemiş .. --

Va,oovı· 17 (A. A.) - Seıbeet 
1orun halonuDun •fndı Vaıto· 
'ayı dönmüıtür. Balonda bula
nanlardan mfl&azim Poma ki Bı
Jonun bulutlar üzerinde ucmuı 
olma81Ddan dolayı ıorqı görmek 
için ıpjılara indikle'i zamen 
kendileri•İn Kerıdtoizia üattio· 
de on metre yfikıekullde baluu
duklırıoı ıormüılerdir. 

Balon ar ra atılmak flurettiy· 
Je yOkeelmif 8000 metre irtifaa 
çıkmıı ve halondıkiler müvtlli 
dülhumu7.a f'ihazlarıoa m&racaat 
mecburı}elintle kalmıflardır. 

Mılüm olduğu veçhıle hil~u 
imali Kafkaı adı kar.ya ıamit· 

tir . 

ntrp : 18 ( A. ~. ) - 'aylı' 
ıtçimi eıae defterleri din ıeçinı 
tefliı heyetior. verilmıttir. Defterler 
ıltı gün içinde tetkik edilerek 11· 

kıyı çaklral~akıar . F.aea defıulere 
Pke villyedmiı bu l'çimde aeldı 
•Jt.Y çıbracakur . 

muallim rlbi ihtiyaçlara 1lzönlu· C İ S 1 En n 1 En çok 
de bulundurmakla beıaber lıer ı IC. s. K. s 

Saulıo Mikdar 

AU. 

yıl artan talebe 11yııı kırııaındı 11--.-L.--~...1..----ıı-,,.,....=----ı--.{6~~----1----------I 
mevıut okullardı ınıf adttleri j 412f50 43,50 

ı ..._ _____ .._;._ 
- -:ı.s 

-----1 

Riae : 18 ( . A. • Şehri 
miıde Sa lav wçimi b,..rhJdırı hı 
rarede devam eımektediı . Blılo 
memur te muallimler f'ıtaa defler· 
lerinia çıkanlmııı içın ç.ah111orl•r. 
Don ırattarmı bt-Jeti 1eçilmittir. 

BID .rh11lmutDdıa kaçıDmauın 

imWoı obudıpoı ve •er yıldı 
bueun a.bii bir 18Jİr takJbederek 
•rtıcatını eö1lemlf, 1935 den 
yılıDda 141 ve 1934 Jf're yılın•Jı 
da 127 ıınd açıldığını bildir
•ittir. 

YAPA(;J 

Kütahya . 18 ( A. A. ) \ ili· 
Kanunun biriaci, ilcioci mad· 

deleri ok ... muf, bu ıuretle alını· 
cık ınualUmlerden u,.kat ı&•tc· 
realerin kurılardaa geçirilerek 
dıimi muallimler kadroıuna ahu 
maıı için verilen bir takrir kfll· 
tir ••cOmeniae verildijinden di 
ğer maddelerin görüıülmeıi, 
hu yOadeu, batk• toplantıyı bırı· 
kılmıtllr. 

C 1~1 T 

ye>tiruizrn nüfuın 353 bini holmut 
ve 9 11yln çıkanlaca&ı ınlaıalmıt· 
ıır. Şimdiye kadar 33 bin giali nü
faı kaydedilmitlir . 

ımıun : 18 ( A. A. ) .Eko· 
HUBUBAT 

nomi arurm• J•tııının ~inci ,a 
nünden öaUrQ C. H. Fırkaaında ya· 
pılan büyük bir ıoplın11da götter ı 
dikl,.ri gf'nel iııek Oırrioc: bir çok 
kadın fırkaya klyd~ildi•er. Y•luada 
kentimizde bir kadın hirliti kuru· 
lıcalu1r . . 

ispanyada 
Kabine deOi•ikliği 

Kuıultay. bu.dan eoara, ölen 
Burıı aylavı Emin Fikri Eral 
pıo Loodrada hukuk tahsil eden 
otluouu tahlilini bitiriociye kı · 
~ar ve tiç kızı11ın da ilk, erte \t 
heelerı bitirinciye kadar kOltlr 
bakaobğıaca olmtolmalır1 halır 
kandaki kaouau kıbul etmit ve 
dı~lmıı tar. 

u 

" 
MADRİT : 18 ( A.A) - LHıO· 

uxeon önümuzdeki yedi gün için
de bıılıyacak olan eAiJenlerfnde 
tatiJ kabinede dejiıiklik yapa . 
ceğıaa oran 'n•lmektedir . Buna 
göre pita romero papalığ11 efir 
olıcakdır . Roche yılını7. ıfı ha 
lcıahğmdı kalacak ve yerine Ra. 
dikal bir Hyln gelecektir · Ka . 
hinede yapılacak değiıiklikdeu 
IODra bGyük ve orta elcilıklrrle 
kontoloıluklarJa da dr8•tiklik 
olacakdır . 

Kurulla }>eltembe günü top· 
lıaıcaktu. 

i ırmı " 
.t·-------~--~~--~-~---~.a---~~~~-~...a· 

f--------------1-~-----1-------a 

LGODAN Li•erpul Telgrafları 
10 I 12 / 1934 

Kambiyo ve Para 
it Bankasından ahoruı,11r. 

K. 

Vadeli 1 6 
111------ -------~-·--..1--------------- ---- -~=-·~ .. 

v.Jeli 6 
Bi afl'rılırı , Ji ve ımtr - sızı Haıır 

ları ıomatııma ve grip rahatıuz- Hint bııır 

ZeytinyaO f •yatlar1 eyi 
lıkl mna karşı en faydalı 'e muıkiıı ••Niıiıeıiılv liıioiıilrk _____ _.. __ .__. ........ ıiiıiıiıiııılllliıi iııiııliiıiiı _____ ....l~.I 
bir ilA~tır l 6 12 lik onjinnl 
madeni kutularda her ('(.·znneJen 

Mrnılekeıimiaia bu "4'nf'ki zeJ · alını Slllıirtl umumi sotı ve te\ -
uuy-e rekolteııuıa 30 mal on lulo Seygı Jet.tr muıterelerımize : 
olacatı uıbmıo ediliyor . Buıınn 15 11 merkeai ( Y('nİ nane ) tlir. 43 Fııbrikamııda Puılı veya he-
milyoa kiloeu ıç ıe1tblakler içia ..,.. aap ıur1ttıle \:ığit alacağı olan 
ff!dilettk, 611 tuafı JılNıueı ahmlua •ı1t11111•111.u111111•111111M11~111ı ..... 1mııııı•1111•11H1ı11•l 
nrdttekıtr. G'"ç~n yıldan biç tok 1 bu mbıterıferimiıin \'tA'itlerıni en çok 
kalmaaı•ıır . gece nöbetçi iki gün içio,ıe kaldermılarmı yıl-

lamirclr en bir haf ta aearfaudı E warırtı . 
k.ılotll 25 kuru l•n 100,000 kilo mal c.zane •-ı 
aıılmı ur. KaldırmaJ11L arı taktirde çİ~it-

8 lb 1 Postane ei 'nr11ul11 leri bııka anborlıra ta91nacı&ı ve 1 • • tal llll•rla louwlır e 
ful11 z,.,ıio>•I ı aedıkl ,. içiıı flıt Yeni t-t .. taıw. idir te11nın para ı alanmıdın kım1eye 
lnın ı.lıba Z•) adr. çıkece,..ı ....... -ııııı11111ııı1-·---•11ı11111J1M111111111tt11 ı. çiA:t Y(trmıy.,.,AA>ımiı ılAı •d~riı 

" -· a ı ••- 1 Pi• ~e 
yor • 18-19-~ 4857 

Mil _.., fMISltlln. Pamukçu Aztz fabri • 
kasından : 

Fahrikomııın ıigortıı muJJeti 
15 lu\nunu •wvel 1934 tarihinden 
itibaren hıtnm hulmu tur. 

Fıhrikamıım tlahil ve haricinde 
ntilflerill'fimiıe ait bilumum mal
larm bugünden itıboren kendi fi· 
hıılarınu sigorta uttirmeleri ve 
akıi halde zuhur eJtcak k.11a ,.. 
~ ukuat\an meauliytı l kabul e\mİ• 
yeceğımi ılın e7lerim. 4850 

Pıbrikıtor Aı11 f>41uaukou 
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G--;yri ~enkul malların Adana ikinci icra me-1

1 
B Asr"ı sı'nemada 

açık arbrma ilanı murluğundan : ı elediye ilanları 

Adana ı cı icra mPmurluğundan : Dosyu No 254 ı Belediye başkanlıg" ından : 
Dosy ı No . 2509 

Bir borcun temini İçin haczedil 
oıiş olan Terlıksiz köyü civarınıfo 
vaki şarkan l\lulleca GarLen göl 
Şimalen parmaklı göl Cı:ınubeo lla· 

Sal h oğlu Ali ağanın Ahmet kı
zı Şt!rİ(e hanıma nafaka borcundan 
dolayı haczedilen. 

Açık ortırma ile prıraya çev
rilec1::k gAyri menkulün ne olduğu: 

Şarkan Mullo Alı Gnrben mullıı Ha
san Şımolcn Hoydar oğlıı Ahmet 
ve kör Süleyman oğlu Hasan cenu
ben mulla Ahmet ) etim leri tarla
sile mahdut tapuca 25 dönüm in
dblmesııhıı 2 heklar 5855 metro 
çıkan tarlanın 4 de 1 hissei şayi
asından 3 dönüm, 

Gnyri menkulün bulunduğu 
oıe,·kı,mahallrsi,sokoğı,numarosı: 

Cennet mevkiınde ve topunun T. 
Sani-332 türih ve 6 t numarasın
da kayitlidir. 

Takt r olunan kıymet : Be
her tlöı ümü yirmi beş lirn 

Aıtırmanın yapılacıığı yer,gün, saat) 
Adana icra dairesinde 2004 Nu.lu 
kanun mucibince 30 gün içinde he· 
deli ve kıymeti muhammenanin 

yüzde 75 ini bulduğu takdırdn 19-
1-935 cumartesi günü saat 13-
14 de halmadığı holde Artırmanın 
15 gün temdidild 3-2-935 pa
zar günü ayni Hatte ihalesi icra 
kılınacağı . 

1 - İ§lm gayri menku:ün ar
tırma şartnamesi 19-12-934 

tarıhinden itibaren 2509 numnra ile 
Adana icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. llAndn yazılı olanlardan 
f11zla malumat almak isti yenler ,işbu 
şartnameye ve 2509 dosyn nu
marasile memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 Artırmoyo iştirAk İ<·İn yu · 
karıda yozılı kıynır tin % 7,5 nis· 
betinde pey vPyo milli hir Banko
nın teminnt mektubu tevdi edile
cektir . ( 124) 

3 - lpotuk s ılıih: olncJklılurlo 

<liğer ı IAkouarların vu irtıfak lıok
kı solııf lerir in goyri meııkul tize. 
rind· ki haklarını lıususi'e faiz ve 
masrı.fa dair olan iddialarını i bu 

cı Abdullah ile mahdut üçte iki 
hisee itibarile yüz dönüm tarlanın 
paraya çevrilmesine karar verildi-! 
ğinden 20--1-935 tarıhine mü
sadif pazar günü sao t 14 den J 6 
ya kadar Adana ikinci icra daire
sinde artırması icra edilecek ve 
işbu tarlanın beher dönümünün 
muhammin kıymeti olan on liranın 
yi.ızde yetmiş Leşi nisbetinde olıcı 
çıkmadığı tukdirde artırma 15 gün 
daha uzatılorak 5-2-935 tarıhi
ne müsadıf pazartesi güuü ayni 
ı..ıotte yapılıır.ak ikinci artırmada 

rn fazla ortıranın üzerine bırakı -
lacaktır. Bu baptaki artırma şart
namesi ilAn tarıhinden itibaren 
dairemizin 2541 numaraşile açık 

buluotlurulucaktır. işbu gayri men
kul üzerioda bir hak iddia eden
lerin evrakı müsbitelerile birlikte 
yirmi gün içinde memuriyetimize 
nıüracaatları JAzımdır . Aksi haltle 
hakları tapu sicilıJe sabit olmıyon
lar satış bedeli peylaşmosınclaa 
hariç bırakılırlar. 

Artırmaya girmek için mu ham · 
min kıymetinin yüzde 7,5 nisbe
tinden pey akçPSİ veya milli bir 
banka ~ktubu verilmesi lAzımdır. 
:\iıcı oJırnlnrın yokarı<la yazılı gün 
ve saatlardn daha fozlıı malOmat 
almok isti yenlerin her zamon doi · 
remize müracaat etmeleri ilAn olu· 
nur. 4861 

Ziraat bankası mensucat fabrikasın
dan : 

Fobı ı ktıınız bokkttlıyPsı hı oyın 
22 <'İ cuoıortc.ıi giinü :;abalı snal 

ondu kiraya veı ıl occlk ti r , istekli
lerin r giin ve S'ltılta •ili lirn de 
pozitolurı ile Lernll<.' r lı ı zır l1u'urı 

malıırı. 4862 l 9 - 21 

ildn tarıhindPn itibuen yirmi gıin Ziraat maktebi müdürlüğünden. 
içirıdo evrakı müsbit .. Jerile bırlıkt'l 
oıemuriyetimizo hılılirmeleri icap 
etler Aksi holde lıok lnrı topu si
cılıl" sAbit olma<lık\·ıı sotış bedeli
n n paylaşnırısındon hariç kalırlar, 

4 - Göster ilen giinılo aı tırmoyo 
iştirak r>denler ort rma şartname
eiııi okumuş vo lüzurıılu malumat 
almış va bunları tamamen kabul 
etmiş ad ve itibar olunurlttr. 

17-- 11-934 tarihi11JLn 17-
12-934 tarihine kııdar yirmi g-ün 
mü•lcle :le nıiinnkııs ı8ı ilılfl ı d l~ıı 
( 65 ) tııkırı1 elbise ile ( 65 ) çift 
konJuro \• ı· ( 65) çift krıskctlon 
iskarpin iç'rı yalnız bir istol<li cık. 
1ığıııdan münkkosn lıir lıoftn müıl

Jotle uzatılmıştır. lstcklılerin 24-
12- 934 pozartcsi günii saı:ıt on 
dörtte vilAyot Ziraat müdürlüğüne 
müracaatları ilAn olunur. 

E mva1i gayri menkulenin yuka 
rıda gösteriltm 19-1 .935 tar.ihinde 

1 - Dairede oulunon ştJrtnomesine göre, Adana şehrinin dört ilA 
oltı yerinde, 2 inç kutrunda , içi kalaylı borudan çakma tulumba ya
pılması, hir oy müddttle, kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakttsa, 15-1 1935 salı günü 15aot on beşte Beludiye 
encümenince yopılocoktır. 

3 - Münakasa günü hiç bir teklif kabul oJilmiyeceğinJen talip
lerin, bir gün evvclinrlen yani 14-1 - 935 akşamına kador teilifierioi 
Belediye riyasotine yapınalorı lıızımdır. 

4 - lsteklilüre, bu iş için yapılmış olan şartnameyi Belediye Fen 
heyetinden parasız alabilirler . 4857 17 -20 -24-28 

Kaldırım değiştiriliyor 
- llühum~ t binası önündı n Taş Köprüye giden yolun parkeye 

c K:ıldırım » de~ ·şıirilınesi için Toprnkknle yakınındaki ta: ocaklarm• 
don çıkarılacak • 110,000 >.>taş k!tpalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Bu taşlar, otuz beş bin, otuz beş bin, kırk hin olmak üzere üç kurup 
olarak ayrı, ayrı müteahhitlere verilebileceği gibi isteklisi zuhurunda 
hir kitiye de ihale cdılebifü· . 

2 - Münakasa, 1-1-935 sah günü saat on beşte belediye encü
m&ninJe yapılacaktır . 

3 - Talipler, ilk teminat olarak. teklıflerinin yüzde ytdi buçu~unu 
para olarak veya bir banka ıırnktubu suretinde verebilirler. 

4 - Münakasa şartnamesi Fen daıresindedir. isteyenler oradan ma-
lftmat alabilirler. 4829 10 14-19-23 

Ziraat Bankası Adana Mensu
cat Fabrikasından : 
~'abrikamız bakkaliyesi 935 senr•si iptidasından itibaren bir sene 

miiddetle tekrnr kiraya verılccektir. Talip olanlorın ı1eraiti öğrenmek 
üzere fahrikomıZl•, eHi lirn akçalariltı, miiracaotları ilan olunur. 4844 

13-16...:.19 

Baskül isteyen okusun 

Kilo 
300 
500 

1000 

Çatısı 
he pisi 

aaaç veya 
demirden 

Yerli malı ölçüler nizamnamesine uygun oln rnk yapılmaktoJır . 
Jsteyen sipariş eder . 

r 

17 Kanunuevvel pazartesi ak~awıudau ıtihareu ~eyere~. 
ve his meııhaı olan biıyük filiwlerdeu birisini ıukdıı:ıı e 

"-Merkez tayyare fil 
Oynayan 

Richard Bartelmesı 
'" vadifl Filme iliveten : En ~eni Dünya ,,a 

Gazetemizin 
Abone ve ilô.n şartl ------··------

3 Aylağı Uç , 6 ayhğt altı , yıllığı on iki li~a 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir rnish 

Şehir abonelerimizin gal 
hususi müvezzilerimizle her , 
bahleyin erkenden istedikler' 
bırakılır • Şehir için aylık ab0 

lairdır. 

• • • 
Blr defa konacak ilanların üçUncd 

üncü sahifelerde her satırı on kor."f• 

l ıam ..... :ıiyetindeki devamh ilanıar •r 
pazarhk yapıhr ve en ucuz bir fiyat 

Müjde ! ! 
\ ıl . •ıııu olduğuıı.lıın 

ıhı~ trık ,., lı kırııı il :l · 3 

lklırı nı _ı, z 1 ıı ... ııd) 

~ ııduı göriılıııtnıi uı u~ 

luklo 8..ıtı)'Orııı 

~ 

ı 

) 
kaçırmayınız ! 

Adana Elektril< 

5 -Tayin edilen zamanda gay
ri menkul üç defa bağrıldıktan son· 
ra en çok artırana ıhale edilir.An
cak artırma bedeli muhammen kıy
metin yüzde yetmiş bE:şini bulmaz 
voya satış istıyenin alacağına rüç
heni olan diğer ıı]acaklılar bulu
nup ta bedel bunların o gayri men· 
kul ile t~mın edilmiş alacııklarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın taahhüdü baki kalmak 

Adana Birinci icra memurluğu oda
sında işbu ilan vo gösterilen or 
tırma şartnamesi daıresindc s .tı
lacağı ilan olunur .4860 4842 ~ı - 6 

Adres : Abidin pa~a cııddeeiuıfe ha kül yapan .\lusrof'a \ dılıi Ceu~iz 1 ba D. Muzaffer S~ 
Dahili hastalıklar müteb 

üzere artırma on bPş gün <lalın tem- KAYADELEN 
dit fdıll'rek 3-2- 935 pnzor günü 
ayni saotta yapılacak artırmada, be-

deli sa1tış ısteyenin alacağına rüç
hanı olan diğ~r alaçftklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fuzlaya çıkmak şartile 
en çok artırana ihale edilir. Böyle 

1 
Berlh Üııiv~rsitıısi ikınci Oıılıili ScriryatınıJon 

1 
Doğruluk fabrikası yanında 

bir bedel elde edilmezse ihale ya- 9- •• 
1 J//11.•Fri~ \ ·, U it 1 k 

• 

pı maz . Ve satış talebi <lüş•!r. ~ ~ Ç Ve 8 J ay J 
6 - Grıyri menkul kendisine ; , ~l .-. 

' ibaıe olunan kimse derhaı veya ~--.:.... Fatma hanılll 
verilen mühlet içinde porAyı veı.. '.lillll:J.I!~'.' ıı 
mene ihale kararı fesholunerek • ıorılı~ 1., 

Y~ni istasyon caddesindeki bicki dıki~ vo şap Ju 11 ,a 
kendisinden evvel en yüksek tek· arif Vckdl1.1\İrıin resmen kabul ettiği Belçika rnelOrıfl~ 1' 
lifte bulunnn kimse arzetmiş olıtu- 'J .. bi~·ki ve makuslorlık kurslorına göriilı~n roğhet ııze 

1
tib' 

ğu bedelle almaA-a razı olursa ona, G', rr. rvsAf ·r·BAR ~Y'f/;/LE , 11a·u· ."'NYANIN EN~ ·,y,· EN LEZaJLı·, rlç v ı;.ltı tt\·lık kurı-; tlevresi birinci kilnunuıı lıiri11de~l .. ,~1" razı olmaz veya bulunmazsa hemen i~ ~ :-ıı ... . i L. 1 1 J _a.. J k ., 
on beş gün miidde\le artırmuya .s -. .ı. . knrur \'erilıni~tir. Kaydolmak ve şeraiti u: larns 

,. 1 yurdu mürocAat etsinler. 4799 5-JO 

~;;~~rrh:ı:.~~:.~.:~~~~·r.:'~·~: ~~:ı V~EırnAfif SULARINDAN BiRi illiR. RESMİ vE GAYAi RESMİ TAH- 1
-------------

çen gunJer ıçın °/0 5 ten hesap olu-1 · • · 

~:~~:.r·,::c:: ~~1:.~:;:.~·::~~~·I LiLLEADE BU SUYUN MiSLi AZ BiR SU DLDU6U ANLASILOI. 
rıyıtimizce alıcıdan ~ahıil olunur. f iJ'TEVENLE:AE ,..tOK KDL.AYLIK Gc·· 'TERiL.R ' 
Macide ( 133 ) • ""· '·' ' ı • 
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