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Mısır kralı Fuat Hz. Agır surette hastalandı 
Milli borç 1 lzmirde Hilaliahmer haftası 

Sabri Çltak ----
Cumhuriyet rejiminin her i§i , 

lıPr icraatı ve ilerilemc yolunda at· 
tı~ı her adımı e ki de\'İrlerle ölçüle· 
ıııiyrcek k dar güzel, iyi ,.e, ağlam· 
dır . Geçen onbir yıllık hir cumlıu· 
ti et hayatımızda yapılau \e mc)da· 
nn konulan parlak e erleri burada 
lıırer birer ayacak değiliz • Çünkü 
\atanın imarı , halkın her hu usta 
) hk eli:.i ve faydalanma ı uğrunda 
} rıpılan işler o kadar çoktur ki : on· 
lııı ı burada birer birer sa ıp ıralı· 
111 ğa bu ühınlar kafi grim ez. Bi?. 
§tı daracık yerde cumhurİ)t tin parlak 
VPrimlerinıJen ufacık bir parça üz,.. 
rinde durmak istiyoruz . 

Cumhuriyet rejimi, memleketin 
§İındi)e kndar bakımeız \'e gizli kal· 
fili§ hazinelerini yer yüzüne çıkarmak 
•ı,;in elini uzattığı zaman memleke· 
tiıuiule çok mü ait şartlarla yeıi ti· 
rilebilecek lıııyvoncıhğımıza ılft par· 
ıu ık ba mış ve bunun tahakkuku 
içın para v~ digf'r emeklerd~n kaç· 
ınıımı tır . 

Harpte ve ulhta bizim daima 
oı lıü)ük yardımcımız ve memleke· 
tiıniıdc kolayca yetiştirilip ıelfih cdi· 
lebilecek olan ha)Vanlımmız için 
cumhuriyet hükumetinin yaptığı fe· 
rlukarlıklor çok büyüktür • 

lemlekette artık ne li bozulmuş 
if ı ve binek hayvanlarının isliibı 
olunda bir kaç aeoedeoberi atılan 

•dımların v rimi , dddt>n evinilecek 
~ f! gözle görülebilecek kadar müces· 
f•oı bir haldf'dir . 

enenin muayyen z.amanlarmda 
•lulı:alı memurlarımızın bir yandan 
hc>ıli bozuk hayvanları akim birak· 
malı: , diger taraftan da binlerce li· 
ralar verilerek getirtilen iyi cins hay 
'.anlarla yeni bir nesil meydana ge· 
tırnıek uğrundaki çalıımaları, bugün 
düıUocesi çok kıt ve basit olanlan· 
nıııı bile uyandırmış ve maksadın 
t.hemmiyetini anlatmıştır. Memleke· 
tın muhtelif yerlerinde dünyanın ~n 
\:Ok beğendiği saf kan aygır barila· 
tıoı , hunların faydalarını ayıp dö· 
kecek değiliz . 

Dokunmak iııtediğimiz nokta 
§udur : 

Hu kadar ft•dakarlığa karşı ib 
ıııal ettiğimiz şeyler ,ıe vardır ~e 
lıu ihmal doğrudan doğruya halkımız· 
dadır • 

ı ittiğiınize göre mı·m~eketi~ıizde 
larr eoe binden aşkın çıfı lt-şt ırme 
)apılmaktudır. Ufuk bir h · apla yedi 
t·kiz eııe içinde yalnız bizim Çu· 

kurouda ufkanlı ' ) i ne il arnır-
1 rdan yedi ekiz bin i lalı edilmi 
1ıny\8nııı Hircmr. i icap eder. Fakut 
lıu )ekfindnn-ölüın, akatlık H aire 
gılıi ebepler dolayı ile- 0 o 10 in· 
dırir ek } ine eliınizd • evinilecek 
lıir l ı ı~ •ayvan rakamının ka ına ı azım 

dır · Halhuki tee ürle sö)Iİ)C· 
lirn · Vazi)f'l hi~ de böyle dcğilnıİ§. 
Bu ekundan yapılncak teoziliit ) iiz· 
dı• on f'rİnP- 40 ve belki de 60 mış. 

Hayvan ne lini i lalı etmek, eyi 
lıavvan yelİ§tirmek, hayvana bakmak 
upfıe yok ki ayrıca güç, guç. ol~u_ğu 

kadar da zevkli \'e merakla hır ıştır. 
Fakat hu gliçhiğe \'e zevka!mem· 

1ek t müdafaası memleket zıraatı 
gibi çok miilıi~·, hoyaıi meseleleri. 
de katareak.buuun ihmal edilmemesı 
latınıgeleu bir vatan vazifesi olduğu 
tıetice ine varırız. Esa en İ!iİ zevk 
"e fayda noktasından tutar.ken. o~-
1•rdan daha mühim bir vaz.ıfoyı hıç 
Uııutmamak ve bunu halka aşılamak 
1 aııoıdır. 

Bazılarının iddiasına göre, pıra· 
:·•~ırı tı§arıya akmasına ol.ı~k .. vazi· 
~ •ni yapan ve çifçiyi hugun~ıı. ~a: 
lıyeıe düşüren ebeplerden hırısıuın I 
'1 rn kineler oldıı~unu kabul eder· 
'. k, larlalanmızıo bay\'Bnla &ürülme· 
' 1 ııiu,mabsullerimiziu hayvanla kaldı· 
tılırıa ıoın kati bir zaruret haline gel· 
di&' • d ıt1 0ı kabul etmek lazım ır · 

Harpte ve fevkalade zamanları· 
llııtda en ağır işleri gören ve bina· 
tualeyb müdafaamızın mühim bir 
Organa olan çift ve binek hayvanla· 
tıınaaa ıyi ve faydalı bir §ekildc ye· 
tıar · 1rt1Jek milli vızifemizdir. 

Haftanın fevkalade bir surette kut
lanması için hazırlıklar yapıldı 

Haftanın son gününde halk ve mektepli
lerin iştirakiyle büyük geçit resmi olacak 

İzmir : 4 ( A.A ) - lzmir ili· 
laliohmer haftasının tertip edon 
yüksek komite V •limiz Kazım 

paşanın başkanlıgı altında lzmir 
HiUiliahmer merkrzinde ikinci 
toplantısını yapmıştır . Bugün 
biiyük bir aliika ve ee,•gi içinde 
başlıyan haftanio proğaamı muci· 

hince rın umumi yerlerine Hi· 
laliahmer cemiyeti tarıfıudan Ha 
zır lauon afi§IPr asılmıştır . 

Yüce önder leıin Hilalıahmer 
hakkında ôyledikleri Hilaliah
mer aza acledinin milletin ıü tü 
içtimaıye iyle mütenasip bir de 
receye varma ına bütün milletin 
lm tena ubu temin etmesini te· 

menni \ecizeleri İzmirin en mu· 
tena ve geçit yerlerine a ılmıştır. 
Cqmiyetin kendi varlığı içinde 
huhman gençlik teşkilatiylc t"le 
belerden eçilen kollar derhal fa· 
aliyete geçeıek Hiliiliahmere azi 
kaydına başlımıılardır. Cemiye· 

Nevyorkta 
Mnhim ve fak at kısa 

süren bir grev ... --
evyork : 3 ( A . A) - Nev· 

york oarının 250 binasında çalı
§80 aeansörcüler grev ilin etmit· 
lerdir . Bunlar ücretlerinin arh
rılmasını i temektedirler . Bu 
grev bütün telıre yayılmak isti
cladını gö lermekte ve eflake ser 
çeken binaların kiracılarını derin 
dü nndürmektedir . Grevden mü 
tc:ssir binaların içeri inde 102 
kat yüksekliğindeki ( empire sta· 
te ) binası da vardır . 

Nevyork : 3 ( A.A) - Asın· 
ıörcülcrin gre\İ hitam bulmuş· 
tur . Dilekleri terviç edilmiştir . 

Her sene çiftle tirilen lıaynn· 
larıo kaçının doğurduğunu, kaçının 
doğurmadığını veya bir arıza )'iİ· 
zünden kaçının kaybolduğunu kati· 
)etle hilcmiyoruz • Fakat alman 
neticelNin dökülen emf'kle mii avi 
olınadığmı biliyoruz . Bunurı ı•ıı mii· 
him sebt'plerini şöylece ırolaya· 
biliriz : 

1- Çiftle§tirmeden ıoora doğum 
ve ölüm zamanlarında baytar daire· 
ıine haber verilmeme i, 

2 - Halkıo·doğum ve ölüm ha· 
diselerini bildirmekten manasız bir 
ekilde çekinme i. 

3 ·- Gebe klsrakların, cinı tay· 
larıo .. ve diğer çift hayvanlarının 
bol para mukabilinde hududumuz 
dan dı§arıya çıkması . 

Filhakika birinci ve ikinci nok· 
ralar bizim için küçük bir himmetle 
her an muntazam ıekle konulacak 
bir İ§tİr. ÜGiincü madde) e gelince : 
Ticaret ve ihracat rbe t olduğu 
için öniin(zor gt çilir ve madam, _ki 
hol para ile atılıyor,lıu, ıııenılcketıo 
faydasına demektir de . . . u halde 
yapacağımız iş, }:ukandakı l '" 2 
numaralı maddel~rı nıznınına ok . 

ak '\'C sıkı bir rakip yapınnktır . 
~ugiin niıfıı uınuzıı na ıl katiyetlı• 
biliyorsak memle~e~imizdeki. t lı~i 
hayvanların adedını de aynı katı· 
yctle öğrennıeıniz,milli bir borçtur • 

tin Cumhuriyet devrindeki on bir 
yıllık çalışmasın1 bir beyanname 
halinde halka dağıtmııtır . Hatti 
içinde hilaliıbmer cemiyeti tara 
fındao muhtelif semtlerde mek 
teplerde konserler ve bir ele çok 
parlak mü81mere verilecektir . 

Haf tanın son güııü olan Cuma 
günü Cumhuriyet meydanında 
gençlik ve mekteplilerin iştirokiy
le hii) ük bir geçit resmi yapıla
cııık \O h.zırlanan muhtelıf renk 
lrırle yliz binlerce vecizelrr ko. 
çük fişler halinde geçit resmi es 
nasında tayyareleıimiz tarafından 
otılacaktır . Hafta içinde mektr.p 
lerde hilyük, küçük h r sınıfta 
neşir \e şiir halinde lıiliiliahmer 
duyğu u üzerine birer yızı muu 
hıkosı açılmıştır eıı ü tünlerine 
Maide Kazım hanım reieliklerin. 
de toplanan seçil komit111i tara· 
fından birer aramağa verilecek 
ve ayrıca mıtbuatlarada ilin edi
lecektir . 

Büyük bir yardtm 
F abrikator Salih etendi 
Memleket Hastanesine 

bin lira verdi .. -
Ötedenberi memleketin hayır 

işlerinde daima <>n saf ta vıızife 
alan ve bu maksatla her hayırlı 
işe büylik yardımlarda bulunmak· 
la tanınan Fabrikator alilı efen 
dinio bn defa lrmleket Haata
haneainia mühim ve başır1lm11aı 
Jüzum)u ihtiyaçlarına harçlınmak 
iiztre bin lira daha yardım yap· 
tığını evinçle öğrendik. 

Daha geçenlerde bir cami ve 
bir mekt,p yaphrmak üzere ha· 
zırlıklardı bulunduğunu yazdığı 

mı1. ılib efendinin, bugün de 
1emleket Hastahane ine verdiği 

bin lira ile umuma ait hayır işle· 
rin~ karşı nasıl sönmez ve yenil
mez bir duygu 'ile yüreği çarph 
ğını anlıyoruz. 

Salih P-fendınin bu yüksek ha· 
reketi ketke diğer zenginleri· 
mizeörnek olsa da yoksulluk 
yüzünden başarılamıyan bir çok 
hayır işleri mrmlekete ve millıte 
faydalı bir tekilde hatarılea diye 
iç çekiyoruz. 

Tsnrt, Salih ef tndideo razı 
obun .. 

----,···· ... ·---
Ankaraya gelen heyet 

Ankara : 3 { A . A ) - Yeni 
Belçika Kralı hazretlerinin tahta 
culuelarını Reiıicumhur hazret· 
lerine iblağ etmek üzere fevkali 
de büyük rlçi ayan azasından M. 
Boduen'in reiıliğinde Kral hoz
retleıiniıı birinci yaveri kayma 
kam Bi op, ayında ı. Yaneen 
'e kerimeleri ve Kra I lıazrf'tleri· 
oin yaveri binba ı Kont dö Ker· 
kov Danterğı'oden mfitf§elckil 
heyet bugün şarımıza mu\'aa.Jaat 
etmi§tir . 

M. Ruzvelt ! 

Otomobil nizamname-! 
Elen Nazırları 

sini uzatmış··· Ankarada Milli bankalarımızı gezd~ 
Vaşington : 3 ( A.A ) - Hel· 

eicumhur M. Ruzvdt bugün hük 
mü hitam bulan otomobil nizam· 
namesinin grlecek Şubatın birine 
kadar temdıdini emretmiştir. O 
takıte kadar otomobilcilik saaa 
yiinde kullanılın ınıele vaziyeti· 
nin ietikr1rmı temine en muva
fık çareler uaıtırılacıktır . 

Mısır kralı 
Fuat hazretlerinin hasta· 

lı~ı veh~met kesbetti • 

Londra : 4 ( A. A. ) - " un· 
day Heferce " gazete i ııin hah er nl 
dığıoa göre l\f ı ır kralı :Fuat hazret· 
lerinin hastalığı \•elıenıct ke betmiş· 
tir. Ayni gazete 1 ralın ha ıalığı ile 
beralıcr Mıeırda Jngiliz ale)hıarlığı· 
nıu inkioaf etme i oldukça ıııU v\·c 
bir i ·asi buhran doğurmıı tur . 

Ash yokmuş .• 

Berlio: 3 (A. A.) - Reutt'r 
ajansı muhabirinden: 

Bu sabah resmen teyit edildi 
ğine göre Alman hOkumrti Fran· 
sanın Sar arazisi haricindeki .. 
keri harekatından dolayı Lıhaye 
mllrac11t etmek niyetinde de· 
ğildir. 

Muğlada tutun satışı 

Muğla: 4 (A. A.) TiltDn piyı· 

saıı per§enbe rüaft sekeea kurut· 
taa açılmı§tır. Alışveriş çok hara· 
tetlidir. Külliyetli tOtün alınmak· 
tadır. 

~~--------··--------~~ 
Dlkkatelr: 

Tavsakhk -·-Bir kaç gtinchir şarw solwk · 
larmda, caddelerinde sulanma 
ve siipurıilme işlerinde gö:.e çar
pacak bir gerileme var . 

Hele Cuma yılmi bir az lıcwa 
almak lçl11 akşam ıizerl bıiytlk 
caddelere döklilerı Jrnlkta11 bir 
lnsmımn tozdan bu11alarak ev 
lerlrıc dönmek mecb11rlyetlııdl' 
kcılışları, sulamfl ue sıipıirıilmc 
işindeki tausaklığı apaçık g6s
ierlyord11 . 

·Sonra, şarın bir kısım''fşlek 
caddtlerl ve. hlllıassa dt~bboydan 
kolordu ömirıe Jcadar uzaynrı 
klSlm ile kuru köprüden tı1türı 
fabrllwswa kadar olan şosalar 
bozukluk ytizt1nclerı artık g.cllp 
geçilmez bir lıal almııtır . 

/Ja/ıa so11ra, }'eni istasyon 
asfalt caddesinde bellrnı delile 
ve dc•şikler gıirıden gtirıe luiyıi· 

yerele bu biricik dıizgıirı yolun da 
eldcrı çıkması lelılllceslnl glJste 
rlyor. 

/Jeledlyemlz bu nolLarı, çalış
ma proğramımn baş tarafma 
ve ilk madde olarak kaydeder 
unmdundayır. .. 

Bir dilek daha 
Dün ıu mf'ktubu aldık : 

" .. Sekiz yıiz elliye yakw er· 
kek lisesi laleftesl rıi rı lıer gıi rı 
bir kaç kere gelip geçtl!/l kuru 
köprıi - tı1tıirı fabrikası kısmı 
mrı eski istasyondan erkek lisesi 
öm1ııe kadar olan parçaswa be 
lecllyerıiıı arazöz ve su araba/arz 
asld uğramıyor . 

Bunu belediyeye hatırlatır 
mısınız?,, 

ler, gördükleri neticeyi takdir ettiler .. 

Elen Nazırlan, İş Bankasından ellişer 
hıssa ahp cari hesap açttrdılar .. 

Ankara: 3 (A. A.) - Elen 
Hariciye Nazırı M . .Makıimoı ile 
İktisat azırı t. Pt.emezoğlu bu
gün öğleden cvvt.I vakıtlırını 

Milli Bankalarnnızın ziyııretine 
hasretmişlerdir. 

Saat onda iş Baoka111 merke 
zine gi<len nazırlar Bankada lk· 
tieat Vekili .Mahmut Celil heyle 
Banka umum müdiirü vekili fo. 
ammer bey tarafıudan karşılan

mışlar ve bir saattan fazlı kala

rak bilanço , tl":.kilit \C faaliyct-i 
hııkkında malfımat atadıktan oo
ra muhtelif en ı leri dolaşmıı· 
laıdır. 

Otuz seneden fazla baokncılık 
hayatına malik ve pek tanınmış 
bir bankacı aHt.ye men up olan 
M. Mak imo , bankanın hiliıı 
çosunu dikkatle tetkik ettikten 
sonra bankanın vaziyetini ve el
de ettigi neticeler\ pek ziyade 

ı şayanı takdir bulmu,. ve ser· 
viılerin ileri tekniğini çok beğen· 
miştir. 

Elen ticaret \C baokacılık Ale 
min<le keza mühim bir tarih ve 
mevkie melik olan M. Pesınezoğ 
lu ela aynen bu takdiuıta iştirak 
t.tmiştir. 

Her iki Nazır Hanka hı a se· 
netlerindeıı ellişer tane almak ve 
onmlarma birer cnri be ap nçt ır· 
malc urcti) 1 Bankn hakkındaki 
clu ·gnlerıcı teyit etmek isteclikl<' 
rini s()y lcmişlerclir. 

lş B ııkn ırıdan onre iki 1-

zır, İkti at ~kilimizle birlikte 

um r ve Ziraat bankalarına git
mi .. I r ve bunlarda ela bilanço 'e 
trşkilatı tetkik ve büyük takdir 
hislerini izhar etmişlerdir. 

Snmerbnnkta bilhas a sınai 

plfin tatbikatı hakkındı maliimat 
almışlardır. 

Fransada devlet teşkilatı 
Nazırlar meclisi; devlete ait islahat 

projesinin esaslarını hazırladı. 
--~--------·---------~~ 

Bu projede rejimi kuvvetlendirecek mü
him tedbirler göz önünde tutulmuştur 
Purie : 3 ( A . A ) - M. Dn 

mergin kanunu saninin isliilıı 

planı nazırlar ekseriyeti tarafın

Jaıı kabul edilmiştir • Haclikal
ler f,. ih teklifi lıakkuıdu ihtiyat 
kayıtlarını muhafaza etuıi ler
dir. 

Parie : 3 ( A.A ) - azırlar 

mecli i tarafıntlnn ekseriyrtle ka· 
bul edilmi§ olan devlete ait i Hi
fıat projesi nazırların adedini aza· 
mi 20 olarak tahdit etmektedir • 

Başvekil bu miktnra dohil de

ğildir . Başvekil nazaretsiz ola· 
rak kabine reisliğini yapacaktır. 

Hoiei umlıur teırii devrenin 
ilk ıerıcsinrle mebusen meclisini 
ayanın mil ait mütaleasını almak 
suretiyle, te§rii devrenin geri ka· 
laa senelerinde iee ayanın müta· 
leaaını almaksızın f eıh cı,.hile 

cektir . 

Devlet, memurlara hizmetle· 
tinde istikrar temin eyledıği gi· 
bi onları mcıleklerinde her tür 
lü ltmiaatı da'ğö termektf! oldu-

ı ğundan memuriyet hizmetinin 
gayri keauni veya miiçtemian ter· 
kedilmesi, memurları devlete 
bağlıyan rabıtalarıu kırılmasını 

intaç eder . 
Hülıfimet tarafından yapıla

cak teşebbüs haricinde ma raf 
ihtiyacıl'lı ait yapılacak hiç bir 
teklif kabul edilmer . Meğer ki 
mebu an meclisinden bu me a 
rifin kar§ılığı olar."k olan varidat 
e\•vdce kabul edilmiş olan hu 
senenin bütçt- i melm ıuı ve ayan 
mecli leri tarafından o sene ka 

nunu eaninin hirinci giinii kabul 
edilmediği tnkclirrle ondan ev' el
ki enenin biitçı i ştıra) ı ele\ le 
ıiıı bir knrarunmeıııi ilo tem men 
\Cyo kısmen tı mdit edılıyor 

~--------~c·-----------~-
Deniz işleri 

Londra: 3 (A. A.) Deniz 
mUzıkeıelerinin birinci safbaıı 
artık hitama umiştir. 

Ilımdan böyle resmi toplantı· 
lar vukuu m mnl olmayıp muh 
telit heyet azası arasıııda aclece 
ııoktai na:t.ar teatı i \ ukubulacak· 
tır. Hugün Japon murıhbaalırı 
M. fac·dorıald ile birlikte yemek: 
yiyeceklerdir. 

l.ondra: 3 (A. .) - 1akdo
nalrl bugün Hoş' ekili tte Japon 
1Jeoiz Muralıba11 heyetini kabul 
etmiıtir. 1ngiliz 'e merikan mu 
rahluısları bu kabulde bulunmı 
yacaklnrdır. 

lngiliz heyeti 'dün Fran aile 
Almunyanıo Londra efirl~rine 
müzakerelerin ne afhadn oldu 
guna dair malumat vermiştir. 

Londra: 3 ( . A.) - Deniz 
müzakereleri çcrçernsi dahilinde 
yapılacak olan gelecek t ıebbüı 
ir Coo aymun ile M. tak uda· 

ir ara mda pazarte i günii yapı 
lacak lrn nsi içtimadır. 

Havanad pathyan 
Bomba 

Havana: 3 (A. A.) - Ameri 
kı Kon olo htk memurlarının 
oturduklan otelde bir bomba pat 
lamıştır. Zararlar maddidir. 



Firtik: 2 

Sünier Bank ve milli 
sanayi hareketi 

··-···· 
Dünkü nüshamızda ajans haber· lı olarak daba ince mal dokuya · 

leri arnında Sümer Bank tarafından cakbr , Ba Uç büyük fabrikanın 
muhtelif ihtieaı §Ubelerinde yetiş· tesiıinden • ıon ra Türkiye·: tam bir 

ek G.lere onbe§ TOrk gencinin tah· 
·ı ·· d ·ıd·ıt· · t k Bugu··0 pamuklu inkılabına ~kavupcaktır ıı e ıoo erı 1.,101 yazını§ ı . , • 

de Sümer Bankan milli sanayi ha· kı , bunun_ programda beı aene 
kıO:ından yürüdüğü yol hakkmda 11rfında tahakkuk ettirilmesi düşli · 
Hakimiyetimilliye arkadı§ımızıo şu nül&rkea hakikatte 2 aeae içinde 
degerli yazunoı:alıyoruz : baıarılma11 mümklia" olacakt1r . 

İnkılabın ikinci on aeneıi ba· 
11ad• devletin memleketi sanayi
leıtirme davasında aldığı kati ted· 

birlerin semerelerini« Silmer baok» 
1 

ıa bet senelik sanayi programının 1 
tahakkuk ettirilmeıi yolunda ba· 
ftrdığı itlerde girebiliriz. Devlet 
memleketin noksan olan ve batta 
meYcut olmıyaa ana sanayi ıube· 

lerini bir an evvel kurarak tam bir 
iktisadi bütOnlüte ve istiklale var-

mak içini. evveldea çizil mit: bir prog· 
rama istinat edilmekle inkıllpçı 

ıuurun yapıcılık ve yaratıcılık kud· 
retibin azimli bir miıalini vermiş· 
tir . Bet ıeaelik sanayi programı 
TOrk inkılabının bir inkiıaf safha· 
ııdır . Bu aafba Türkiyenin iktl· 
eadi kurutuıuna yeni ve nizamla 
bir veçhe verecektir . 

Tllrkiyede~Marinoı yününden 
mamul ylin ipliği ( kamgarn ) fab 
rikaaı olmadığından yünlll kumıı 
fabrikaları yün ipliklerini hariç· 
ten ithal etmektedirler . Yünlil 
fabrikalarımız ıenedea seneye 
inkiıaf ettiiinden iplik itballh· 
mız da ayni niıbetlerde artmakta
dır . D6tiz sarfiyatma mani olmak 

ve milli fabrikaların ihtiyacını da· 
hilden temi• etmek malnıdiyle 
program mucibince kurulacak 
olan k•mgarn fabrik11ı~ 1935 ae
neıi ıonuna doğru Bursa' da faali· 
yete gececcktir . Banka bu kam
garn fabrikası üzerindeki bütün 
tetkiklerini bitirmiştir -1e intHhn 
ihaleıine bazıolanmaktadır • 

1935 ıeneainde lteokanın en 
muaı11m itiai demir Hnayii teı 

Program mucibince beş aene kil edecektir . Memlekette demir 
zarfında kurulacak ana aanayi şu- sanayiinin kurulması yalnız milli 
beleri ıunlardır : iktiıat bakımındın da çok ebem 

1 -Mensucat sanayii ( pamuk miyetlidir . lıtibsal vasıtalara ikti · 
keodir' y6a) · 11di b&tOnlütün bel kemij'iai lef· 

2 · - Maadin sanayii ( demir , kil edecektir . 

llmikok kömürü' k6mlr mitte· Bynlarda• beılıa tediye bilan-
lrib , bakır ' kilkürt ) · çomusda mühim döviz taHrrufJarı 

3 - Selülor 1&nayii ( ıelillvı , da r.nıin olunicakbr . 
kAfıt ve karton , ıuni ipek ) · Banka, ditnir ıabayiı.e ait pro· 

4 - Şeramik ••yii , ( cam , jeleri hazırl•mı~tadar . 
life , ponelen ) · r>ro,tıma d•bil olaa l:&kürt 

5 - Kimy. ••JÜ C•nats, qi ıaı\l'affiki,•tle btfltıll\11tar. 
Hor. audlcoatilr , ıüperfoafat" ) r) Keçiborlu k&kllrt madrnl , }Aın 

Pıopaillla t-...ak ettlıtb- iı lükltt IJdbalfle ~.,.c*hr. 
li itini lzeriae almıı olan S&mer Sene•l kük&rt iatib11li 5 bin tonu 
Bank , 1934 seaed zarfnnta pror~ ôalıcalbr. 

.... ıu kıaımlarmın tatbikiae a..-..0 •e diiet milli •it•· 
ıeçmittlr · ıeaeleri• ittirılciyle kurulan G&I· 

934 atlle.1 1ci9cle re.atılı hl,Ok J*it fabıösua ela. ilk ~Iİlllde fa· 
fabrikalardan bir k11mmın temel- ali7ete ,eçecektir. Fal>rika aene•I 
leri at.tarak iapata baılanmııttr . 250 bia kilo gtll iıliyecektir . 
Ptoieleri ikmal edilta Wr iıttmı- Pto..-amda iD«a411n 11&\ayletle 
aaa da inpıtıaıa ibalui inimiz göılerilmiı olan poraelen HDllJii 
.tefd Mile Jlpilt.cakhr · Bu Miae itiyle 1935 te m"Btgul ohıoacak ve 
18f8atı ilerlemiı olan Kayaeri pa- 1936 da memleket porıelen thti · 
'8UJa ko•biaaaiyle İzmit Kifıt JBCIOI dahilden temin etmit ola· 
'•brika11 lnümlzdeld sene fa~li · caktır . 

ıet• ıeçecektir . Kayaeri bez fab· 1934 ••IMaİ iP.de 8aolsanıa 
ribımın 1934 afaıtoıaada, hmıt febrillalau..da 41a e.ulı tadiflt ve 
Kltat fabrikaııaın da hadraaida te•••t J•ptl•ıttır . Bakırkly Bez 
... baflllliDaıı mukirrerctlr · Ku fabrikası on bin germenle tiveıi 
ıalmakta ol•• leayıni Bez kombi· edilerek lymılit ıedi buçuk mil
.... 1alnız Türkiyeain delil ' bel · yon metreye çıkardıDifbr • Utak 
M b&flla Baflranlarm e• bByak ve Şeker f •bııill••ada da ... ılı tedi-
tiôdera \euaatı olacakhr • Fahri· lit yapalarılc ıelrer İJIUIMı yev· 
baıa germen lldWCli 53 biadir • mi 900 tMa i~lii olawlnufhlt . 
lbi) melahlk dokum• teıgihı fabrikealD J•ı•da •ynca telİI 
t.iilanaeals ve HDlde 30 milyon olunaa bir fabrika AJeai9de Milla 
ıilelte beı doku1ıcaktır . Senevi tao da tek•r lymaliae bqlaamq· 

iiiak urflyata bir milyon alt. JÜI tar • 
ilıo 1erli pamu1dur. lzmit fabti· il-. l'k ,. ma 
"'9 • d lı· . . UW9 teQe ı aanayı proıra 
~tıt ılati1acının yl~ e e ııını aıa ml1külit11Z tatbik edil,ebilmeai 

j 

1 

Karaisalıda Cumhu-
riyet Bayramı 

Karaisah: [Hususi - Gecik · 
miştir.] Dah(iki;gün evvel geleo 
en büyük bayramın heyecanları 
herkeıte hissediliyordu. K'ıa 
Cumhuriyet meydanına Beledi 
yenin takı kurulmuş ve her dük· 
kinın önü Merıia ve Defne dal- f 
lıriyle:dolınuştu. Kazanın yegane 
iki ten.isi halka bayrak yetiştire· 
miyorJardı. 

Bayramdan bir gün evvel bü. 
tüa evler, dOkklolar~tamımen 
bayraklarla, fenerlerle, ve renkli 
kağı dar l • siiılenmişti. 

Bayram ııbahı kazaya bığlı 
ekıeri köyler halkı gelmiye ve 
Davul zurnınsn hazin nağmeleri 
duyulmağa başlandı. Saat 8,30 da 
HükômeC,konaığında resmikabul 
yapıldf. 9,ao da kazanıit ufak to
punun gür ley~n se1iyle merasim 
başladı. Balk, mektepler ve bir 
müfreze jandarma kamilen Cum
huriyet meydanında tam bir inti 
zamla toplanmış bir halde idiler. 
Bunu müteakip Kaymakam vekili 
bt!yle şube)eisi bey halkı, mek 
tepleri teftiş ve bayramlarını kut
ladılar. 

Maarif memuru Orhan: h9y 
gür sesiyle çok"heyecanh nutku· 
nu Halk kOrailıünd e: söylt>di ve 
alkışlandı 

Bunu takiben muallim Yusuf 
bey gelecek laeva harpleriaden 
korunma çarelerini ve teyyarele
rin atacağı bombaların envaından 
bah1eden konf eran11 çok alaka 
ile dinlendi. 

Bundaa IOBra söz yuine bir 
köylfi vatalklat çıktı. Bun•• pek 
kııa olaa bir iki söıü prelı: halk 
ilen.de ve ı~ebe hil61114tt bü· 
ylkleri ntHhldı büyGk bir 118111· 

pati uyandırdı. 
En IOllra Mif1ll kitibi. Ali Gök· 

alp bey ıöz yerine çıkarak kua 
bir tari1'fe if., 11alt~alıa mutibet· 
leriai, iıtik.lil 1avapam g•yeleri
ni ve bu eavqm doğuıdqp Cum· 
huri1etiıı kar~tDIMl n latan :ve 
alkıılanan bir nutku ile bu mera 
aime nihayet verildi • Ve a•çit 
reımi baılacb. Bu tla M• .Lir. in 
tizamla yapıldıktan sonra halk 
kendi eğlencoledıae kayufdu. 

Göreıler baıladı, ciritler oy
llandr ve ıillayet gtce kuanın ye
rhe mekt.-Mnde pek kıaa bir aa-
198Dda hmrlaaan ve- bll}'lk bir 
varlık ı&tınn talebelerin -.ttr 
dikleri " Gh•r imam ,, naaı pi 
yee halk tar•fınclan büylk bir 
alaka ile H~redfldi. 

MINantereyi dll~ıldp mten 
dev•ia eden tıiltk e~ltıMeleri bir 
kıt daha reVUlk baldu. Hele 
llM'I develerıe:o,.aaılm Ye adm• 
"Deveci oyuna,, denilen bir oyun, 
cicNea ~örllecek teyl rdendi. · 

l!er hl r vata•d•ı &.ı ee bltyiik 
baytamını e. içten gelen bir ee. 
vinçle böylece kutlandı. Ve Bfl
ytlk knttancı ve kuroco11Uno en 
••retlmaz bir iymanlı andı .•.. 

recektlr. Ba ıuretle lcaiat mlba da• . 
1 

C!n. .n __ ,_, .... ....,.a 
ı ... · b b . di"" en ., ... , e ~m•r :u11- aa --

~~~•n. er eını arıce ve~ ~- yem de artmlarak a> •il1on Tfbk Bıoak laşadıklar•ndan 
l:.a:t•lzaa aıah taı.,raf edilm11 lirill.cl• 62 mil,o• Tlık -.aıda 

ır • . iblit olunmaıtur . Bu ıuretle ba•-
Dlj'er ilci bU~Blı pamolsl? komJ ka blylk tarilll vılifeaiai b1f8r-

._. ... nın ( Eretli Ye N•zilti pa- L la d I" mi ı -ıi 
"--Lla f L .ı ... u ) • 1 . b mam; au•an a uı8 a o _.. m .. ..... avr .... an proJe erı a • 

1np ihaleal verilmek meabai da temin etmiftir. rBu iti-
ledlr. Be fabrU.aı.rm l9SS barla blyük miUJ Wtiwtl kur•I•· 

1 

A~clullıab otlu Meb..-et ıdmda 
biriliaia heriade bıpk .t11tdaia 
g~hOlerek aliaden alaamlf ve .laak· 
kllNla zabıt tatulmuthtl' . 

Kaçak lra1'esteı.r 
lli!C.:---r,bdeneli•cle fHli,ete ,.fepne taatla Silmer Bank'ı ~illi ••aJI· 

in -a•abtaıı olarak vUıllaadmaak Galam otla A.ıah~ Ol>l;ar 
D iri Waaldemeldir • Bu ftııbrilalar .. _a.. .ueiade t.ir ur.ket Dl• • d ~- L.- lr fleri'._ Ntita pitin 1>.,,.. \'V9I ,_, aa oe uurl"..... -ç• ereıte 

hi191ncllr . Nadli Fıhi'ib• Batılıdan ve ba .. rahnılfta:&I• bulanarak alı•.,. •• .... dal· 
ti 'tile ~rmellle pltp~ik ve ı;e. bltüa bu büyük iılerdea g&Oll· .reaiae tealjm edUıaif&ir • 
.... 17 mllVo• ••tre ı-muklu JOf ki' Camberiyetill İllİbtJİ OD 1 

..&..ı. _ _._ caDlı.· •e bareretli bir J•p. 1 hl ııı ••• ı r ••ı r ıaı ıı ııa ıı~ 1 llokuyacaktır . ~ne.I paiDnk M'f· TPA ...- a.... 

1 ..,.., ·~ milyon kilodan ........ r. ':1; ~~IN~r:--~ ~· ~J·~~hr • 11 IHI aece na&Jet,.,; 
Letli fabmau 15.W. ıermenle 
P ... •cak Ye senevi 7 milyoa met· c .> P ....... dallil olan limlkek etC za ne ı' 

kömtlril ile aenmik ana,iindea oam li . 
re tin dolra,..Mbr . Her tene ve tile ı.ımt•lanam teeiıi ifiai ilse- HOkQmat cıvarında 
.... t, otaııalr'ltir111tilyoiitlm1ada rine 'Ruba almıfbr ki. bu flb· ··~kamet· eaauesidir 
:pemalr liıfedecal'dt .• iki nb 1 riülann temeli buadan fti ay enel 1 t 

db ~i ~ble11ttklıa faft · ' alitbaapar • • 1 = •1 •· -••••••••11!111-

( ŞAR SAVALARI ) IOç kazada •• 
1 tamımız bin 

Keza kaymakamları 

Bugün Vali beyin reisliği 
al tuıdit toplanacaklar 

\ Bir hırsızlak vakası 1 
1 1935 umu•i ol 

1 Çahnan bileziklerden 
biri ertesi gUn sahi

yt- Ahlat-:- P 
yımla11 . 

1935Umumi 11 

hazırlık olmak " 
talimatnamelvİll 
cihetlerini ve a• 
mftmtaru buhınabil 
litere Karadeniz 
kazası ile Vaı.,ali 
lit ve Eliziıin Pt 
ttcrlibe sayımla•• 
yım ameliyeleri•cle 
mum MüdDr Vekili 
mıiyeti de hazır 

İdarei umumiyei vifayıt kanu· ı 
nu mucibince vilayet umuru halı:· 

kında:,arüım•k üzere kaza lray· j 
makamları bualin viliyet maka- 1 
mında Vali Tevfik Hadi beyin re
iıliti altında toplanacaklardır . 

Bunan için Saimbayli Kazası 
kaym akımı Remzi bey dUn ıarı· 
mıza gelmiştir . Osmaniye . Cey· 
han , Diirtyol ve Kadirli kazaları 
kaymakamları da bugilu ıaramıza 
geleceklerdir . 

Bahçe , Karaiaah , Kozan ve 
F elc:e kezalara ka)malcamlıklara 
vekilet ıuretiyle idare edilmekte 
olduğaodan bura .kaymakam vekil 
leri bu toplanhda bulunmıya · 
caklardar . 

Okurlarımızın ılkciqetleri : 

Yenicede ekmek fiyatları 

Bir okurumuz dün bize ıu ıiki · 
yette bulundu : 

T arausua Yenice iitasyonuada 
Adaaaya gelmek için treni bekli
yordum . V akıt öğle idi . Karmm 
acıktığından oradaki büfeden ek· 
mek ve!sıire!almak iıtedim . Ek
meiin kilosuau sorduj-umda yir· 
mi bir kuru§• cevabile karıılaıtım. 
Kendisine bu fi,.bn pek fahit ol
dutunu a6yleyiace : · 

- Efeadi buruı Y eoicedir . 
Ben iıteraem kiloMnu lctrk lnnllfa 
...... ; dedi . 

Bi•ae•afe1• 11'9 ıthtik&raa ini 
ae ıeçilme1i içia alikalılar1n-:m• 
.. ,. tlildııliai •• , ••i•ia . 

&lmUr fffatları 
Bundaa bir müddet eYYel kilo 

m 4 •• 4,5 lrutefln Ahlmaltta 
olan lııliillr ~.-. .. lımut 
tan aablmak&a .ve..bir QllWdet son· 
ra da paz., yerinde k&mür balaa· 
mamaktadar . 

Kıı plmetlea evvel her sene 
oldutu ıibi bu sene de belediye · 
Din bu klmür buhr•nına bir pre 
bulacat1111 ve halkı &akıntıdan kur· 
tarmU1n1 bekli,.ruı • 

Karanhk bir sokak 

8e11 Abidin pap cadcletintle 
oturmaktayam • 

Araba , kamyoa , etomobille· 
rin mü&emadt g&llUUeıi ti• aabala· 
ları tNlı uykuda ikea ıüt , '8rek 
aatıodaranıa Jikaek ıealeri •e fa· 
•atalarıadan lısurı.ı .. k ~· bw 
,.ıl •lduqa teDlıa a a9'1ak jçeri 
,..._ " "'-lada . Ba 10lcak Zi· 
raat s.-....,. a-...lldaa Gazi 
Pap mektebi &nüne walca• 250 
mıtıe azuahıkta koca ltir yol olda
ta halde burada feaer ve ııak 1ok· 
tur . Bu caddede ıeçen aeae -be· 
lıd41e kum dlktlrmüt ve ltir .bç 
malatlle halkıaı bu ıaretle P· 
•urdan kurtanlm11t1 • Şauli i .. 
aradan bir yıl ıeçtiPufea baza 
evlerdea alc:ıtalaa sulu-ile ,.jmar · 
lardaa yol bozalmuı zifiri kara• 
lakta ıelip pçerkecaf piı suları ça
murlara batarak ıart, baıla,.mızm 
ele alutaeak 'bi~erl lrllllDIJor. 'Şa 
mahmrlana izalrai~ için l6tfen 
merdinin ••ura 8ikkaltini celp 
~tnrenizl tica ederim emcftm . 

Kumar oyaerlanken 
Y•lffltandtler 

Halil ofla Hilmi, Memiı ofla 
N'1i •e Bekir otlu Balari S.1laaa 
palanı• •baeıi•de ye Azlı oila 
Ya•afta Kelro ojia Ahmet An· 
k•n etellni. •ltnadaklıbbtehaae
•• lnnDu o,._Iİdlea '9bla•.
lardar • 

bine geldi 
na 11 

Kahveci Abdürreı11k kızı Hle· 
niye karakola müracaatla evinde 
bulunmadıj'ı bir aırada ayaanın ar· 
kaııoda buluaan iki yüz elli lira 
kıymetindeki bileziklerinin bil · 
mediği kimseler tarafından çaha
dıİJnı ıikiyet etmiıtir . 

Zabıta buD11n Ozerine çalınaa 
bileziklerin meydanı çıkarılması 

için heman tahkikata sıiritilmit
tir . 

Zabıta tahkikatla meşgul oJur· 
lı:ea Hilıaiyc din tekrar karakola 
giderek çahn1n bileziklerinden bi
rioio bir torba içetiainde evinin 

bahçeaine atıldığını aöylrmit ve bi
lezikle torbayı eöatermiıtir . 

Ba 11rkat itini• Hüıniye tara
fmdan bir mabad( mabaatla taı· 

oi ediJdiii ve fakat z•bıtıca zu 
alt.ada buJurıdurulunca bir bilezik· 

le torbayı .çık•rap poliae ghter· 
diği .zehabı hasal olduğuadıa ayrı· 
ca bu cihetten tahkikatı air~il
miıtir . 

Gazhanedeki suiisti
mal davası 

Gazhanedeki ıuiiıtimal dava
ıından IUÇlu ve mevkuf Mucurlu 
Ahmet efeDdiaiu durqmaıuıa 
dl• ağar ceaa .. bkemeıiade de· 
vam ol•Dllluıtlar • 

G ,eca ceJJıde,;retirilip dinlen· 
melerlae kırar werilea ebliYukuf 

tan r ..... - ı.11...... memur· 
l•r1adaa HaHli M,ler •raııJI• sa 
lona al•ınk ,•nleamifler6 . 

Her iki..-.Utde 11ek1N1 çıkan 
otuz üç teneke ıaz laakkında ıo· 

rtıln aa•I• ceUltef' May.a, 9J4 ta· 
riW•du ffOl'akİ lhfteıler1 te&lrAk 
ett.ikleriai ve onaa en.elkl dıf. 
terleri tetkik ..etmeclilderiai we .bu· 

81111 için bu om üç t..elce .ak-
·-"' haklcbda bir mal6matlan 
olmadıpı söylmi• . 

Mabkewe baı cleftetteria re· 
tirilip tetts& edllm•IİDe 11 .... 

veri mit •e llurUfm• 11 Son 
Teırin 1934 1 a·i1ıioe bırılnlmaftır. 

ÖWmUn sebebi ar.a•
tırllıJOI' 

Bu m&nasebetıe din ceeet 
Dzerinde otopsi ameliyesi 

yaptldı 

traa hllriameti tebaıından •• 
İra••D Sine lcıubaıı •llaliıiaden 
ve Adaaada yurtaaı t•kamındH 
Ralaim otlu otuı bet yqlasancla 

ıKadir awlınıda ıbimiai bt1e4iye diı· 
pa-ri lnGllie lmlieRiHJ 7eN 
d&ımüı ve hemea -etarlttir . 

Bu .uınm .ilk maıpaul ,apa1. 
mıı Ye kılp dDl'IDlllllMlm IWüll 
tııpit edillllit i9e -le banan 11ere 
diiflllidn bir midd«tt evvel ıtilm 

Tecrübeltr, ger 
meliyeleria teknik 
olarak huıulü •• 
neticeler itibariht 
nüfualannda va,.tl 
bin~ yirmi d 
za y&t ol dutu anlll 

Halk ıayım iti• 
ram tezahilrab gibi 
ghtermlıtir .. Saf 
Halk mualliml~r, 

ve devlet memarlıfl 
tibap edilmiş , bilb 
zaaındal13-14 J• 
tep mezunu Türk 
hmatnameler ala._ _ _. 

mu•afılr bir pkilcle 
vaffakiyet ile ta~ 
yaptıklara sıarüllD 

Tecrllbe say 
le Celil bey ispari• 
yarbekir , ,Sirit, '/,1 
laty., Ka,.eri ~i 
tetkik •eyabatı Y' 
leri ve buıaıi ıer 

laakkı•d• -wali v• 
mldııılei efkir 

UnJe,İapeıd& 
aaiada CeW.t.J 
•ti Mkmda 
mittir . 

Kay1erS.İll 
daki teerlbe .. 
alt11_. nmua 
Se&im &ahit 
da 71p.._lrtlr • 

Isparta .ıtl 
mamiyelİ ile , Kır 
,. ve Mannıril 
tecrübe ı•yımlarL 
ler zarfmda icr• 

Umumtaöiut. 
tetkil eden n 
•ilifetlckde b 
tadır . 

3edlii ve bu ıuretl• ıebirle••rek -------~ 
lldtlil ilabar edilmeli •in• 
Cu.laariJAtt .Otldeiamam\UiiHe 
otGpli ,.,.-.ıına.•am tlril-
mlf ye cıtet memtek~ balteha
neal öll Jtkam• kulübesine kıldı · 
ralmııtar . 

Dh aalb ceu hılrimi Fıfti 
beyi• baıurile blli6met 1Wbibl 
Şülcril bey tarafından otopai yapıl 

1 
lt.rablm la~k\ad 

•lfhr, Buoa ait rapor ba,aa Cuml melıkem.eıı t• 
lauri1et mlcldeia•umiılpae :vai· 
lecıek ve llüma. _.,.bi ..a.pa- 1 ..w.-~ 
pldlr. 1 
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( s 0 N s A v A J Kazalanmızda Adana Borsası Muameleleri Akdeniz 
zın en kıymetli güzellik ve me
eniyet kaynaklarından biridir. 

Akdeniz, bir jeolojik knadar. , 
lıaıa vukua gelmiş olmaaaydıC 
Y•. bugünkü mahiyetini al 
dı. Arzın üzniade basıl olan 
4000 kılometre uzunluğundaki 
ık , beıeriyetia en medeni, on 
aek medeniyetine ijtbip k11 
ı doj'urdu . Her ff\Y Akdeniz 
ıaııadı vücude gelmiı değil· 
; fakat tcfclckilr, ''muhakeme 
ilea muvazeae •e macatı.k unıu 
u o havılide buldu. filozof 
ıaonua dedigi gibi ''mubake· 

" Yuoınistandı doğmuıtur ; 
•t bu meıut hadiıe vukuı iel 

it de olabilirdi . O t•kdirde 
ki , bize pek tabai gelen ve 

• eaki , hatta dıb• oturaklı 
ıniyetlerde tuad\if edemedi· 
iz o eaain ve aanLi aukıdder 
rioi takip -eyJemezdi . AYropa 
'niyeti , medeaiyetlerin ea o· 
ali d•ğildir , falcat en cazibi 
kuvvetle ltmeuül ıc .en .kuv· 
i "terbiye,, ba11alarını haiz 
Dıdır , zira muvazene onda ke 
e umiş ve terakki aab11ıodı, 

ziy•de istid•t aötter.eui ol· 
tur . 
Muhıkk•ktır ki Romanan ne
iı timallilerini tuhir edro Ak
iz fnıunu bütün kuvvetini ral 
h•kikatten almaz , f•k•t mü· 
bir kumıpa da batıraJardaa 

aıalardan ılır . 
Troaa ovalan , Karl•c• k6r· 

· , Korintoı veya Atiaa iç ka 
1 ' Romının yedi dağı ve Mar· 

•ata taki li ... aı liltıiık masi 
Ja.aı.aJetlırila mukiiwluı . 

ıllw we Etaa yanardıtları civa
da ıilcloplaran , adıllfm ,._,.._,, 

P•D•rlarındı yarı illbelerin 161· 
l~i ~lt_•r . F:.a.kat , k-.dJ.ıiai 
hl& lllitolojidp almı1••• n ıailair 

1ktae teair eder . Çüı>kl mito· 
.bile ontlan doj'muıtur . Alc 

iz bavaaınıa eınkltjı, 111e· 
~ •• renıinde denizin ıDküne-

• dlJf ına atll hıttarı bize ru 
uwe bir ..,adet bidi dopra· 

le aüfuı eder n abeak ıüaelliti 
ıyaa her bi11i ruhumaadan 
eder. 

Bu aabil&.rdc-.11 uzaldaı•• her 
t, onları daima tab•dÜrle ba
ar. 
Akdeniz maaz•ralarıaın bir de 
rafı unıurhırlDI 7akından tet
edelim. Onlardaki ziya, abenk 
ten•ıüp a'reden geliyor ? 

hirinci aebebi, o manzara 
l.epıiode dıilıktan mürekkep 
''-...n,, bulunmasıdır . 

••tmen Akdeaia, bir park 
llDdıld havuz mabi1etiade de· 
r · Olayanın merkezi olmık 
•••t bulunmakla brrıber 
N lsaaalı açaldı;aaden beri 

r•nsa Nafia nazırı 

nıokatlar ittihadı koog
. de beyanatta bulundu 

•• 
4rraı: 4 (A. A.) - afia 118· 

M. Flındin demokratlar itti 
hrkawının eon kongre içti · 

...._ irat eylrdiği nutukta de
r ki: 

Demokratlar ittihıdı ile Re· 
l Soeyaliıtler araıındaki mü
bat oldukça samimidir. Bun 
dıhı mtlaait bir iıtikbalin 
lini glrDyorum. Zira bu mem 
lte müıtakar bir ekaeriyeti 
ve Radikal So.yılizmle De

ltratlar ittihadına dayanın bir 
ltd111 t lazımdır. 
Ben aiyaıi mütarekenin ve 
t11aet iıtıluırıaın üzerine mil· 

' 1 hır liyaaet takip edeceğim. 
• leı Frwaaıu mukedde 

cihanın en mübim ticaret yoludur. 
Eılci :ıamınlard• d• ~ıbi~leri bu 1 
günkü kadar ebcmmıyt.th faydalar 1 
arzetmelcte idiler . Kıyıları takip 
edeo küı;ük gemiltr için ea emin 
tabii limaaluı vardır. F 11kat buna 
rağmen eskiler , dar ıeçitli emin 
lcörfealeri tehlikeli aayarlardı . 
Çünkü oral*rdı ele geçmek, e
ıir düıtnek ihtimali çoktu . Bu· 

nun içindir lci bidayette Faliron 
lim•m , Pire limaaana tercih edi
lirdi . Diğer taraft•n yelken gl'I· 
miciliğinin tım bir barrket ıer· 
bestiydi temin etmediği cıbetle 

Midilli •dHı limanı , bugüakii bu 
lu•duiu ıllıel Yore mevkiiad• 
intihap edilmemitti . MunbMıraa 
gemiden hoıaltma ve ayni mölJa .. 
dele mua1Aeleleriod~ birer paerkeı 
ttıkit eden eaki limınlar ' 11bil· 
lerin iirintili y~rle~adfS ılejil , 
çıkıntılı yerlerinde korulurdu , 
Gemiler de lkHtilüc~u ..... dıfl 
takdirde karaya çekilirdi. 

Eıkıya korkuıu kara ıbaliıini 
11hılc yakl.,1111katn , ıemileri de 
11bildea ur.elllı1111aktan meneder· 
di . Buğüo ise , büıbütO aksine 
olarak gemiciler, mınıııpl•r ta· 
ri~iyle mümkün olduju k•dar içe 
ri dotru gitmtğe uj'raşırlar; kü· 
çük limanları ihmal edip IJ)Uata· 
ıam ;teıtibatlı rıbtıml•rı ve b.vuz· 
ları tercih ederler. 

Bir Hm•alar Şarki Akdeniıin en 
.eep. , en 11.-etu ........ GI .. 
DelOlll bapn:ıafltJl Jtir l\l!IDOrk6r· 
le yıldıımık .b;fe 111«cledir . 

Akdeniz , bilbıuı denizci ve 
tüccar devlttlerİD ıAlft~kifi fiti 
temin etmiıtir . Atiaa, Kutaca , 

Korditoa v Lkemierf 1c ftbi -· 
birle, bndilıwi" ıtı&Maevi .... 
..- ~rlediler. t y.a.n ti· 

uretle ,.,,y~ c&.wI.lle1'- I•• 
parlak qbq.,dı btıtbM -klN Mi 
Oalar ibllyaçların •e mlbadelele· 
ria çotaldıiı y&kaek medeniyet 
dHletlerinde en mu•ıffakiyetli 
sam•al•rını yatarlar ; fıkat m•b 
rumiyet devreleri için mlcehbez 
olmayıp •Dtterileri hırp,, ibtilil 

veya istililar ylzlndea mahvol 
duklara vıkıt kendileri de mabvo 
lurlardı . Huliaa bu , denizden 
ıeçiaen devletlerin daima maruz 
kal:hklau teblikedir . 

Elıdi • Akhıiya aibi de•letler 
Atina devletinin yaaıacla hiçti-; fı· 
kat b• •laiç,, olan devletler ma.te· 
kardı ve tarihi fellketlerdea pek 
mlteeaıir olmazlardı . Ati•• lae 
mtltenıı bir bayat ıeçirmezdi ; 
iıtiaat ettiti Hegemony• yakıldı 
tı valcıt keadiıi de yıkıldı . 

-Rövü Dö Pari-

Leningratta 

11 inci asra alt gUmUt 
paralar bulundu. 

Moskov•: 4 (A. A ) - ilk ••· 
cı Leuiqgrltta 1o·l~p or1MD1eın 
içinde onbir bin parça on'9Wnei 

Jll~~eit -'o.k kıymetli .gOmlit akçı 
bu1muııur. 

Bu ,a,ı~r 5-kffllf I, Dıni 
marlca, Çek ve İtal)anlara •İttir. 
Ve aralıundı çok nadir Türk pe 
ralar1 dı vardır . 

ratını müemmen kılmaktadır. 
Tine ayni içtimada k.oııire 

Bııvekile itimadını yenilıyen fır· 
k.a beyaonameıini ittif eki~ taı· 

vip eyldmiıtir · 

28 ki,idan 
o sa e 

Alnıan hemşeriliği 
sıfata kaldırıldı 

Cumhuriyet bayremı 
nasıl geçti ? 

Feke : [Hueusi- recllrmiotir) 

C t N S 1 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiyatı 

Sıulın Mikdar En az En çok 
K. S. ~K"."' :=::::S::. =ll=======S:lilo=:::=a::ıo-:ııl 

Berlin : 4 ( A.A ) - Dahiliye 
1 

nazarı Almınyaya karıı biyıneti 
vataniye ve buna benzer cürüm 
lerdea mtitteliim 2ı8 kiıiden Al· 
man hemıeriliğini geri almıştır. 
Ekeeriıi komünist olan bu ~ıh•· 
•n hepsi ecnebi mrmleketlerde 
bulunmaktadır . 

Yeıil çam dallırt , al bez ve ,, 
35, 75 1 36,SO: 

r•nkli kitıtlır l• don•dılmıt 7 ke· •-,,.---------• 
1&erle 2 katta" yaptarılm' Cum
luıriyet meydanındaki tık gayet 
~untazam bir ıekilde , orta yerip-
<fe Gazi Hazretlerinin tasvirleri- Y A P A l 
ntn etraflaıa her renk fenerlerle , __ B_.ey"-•-•------1----ı----ı 
~ Siyah _ 
<\enatalmıı , erpaalıiz J>ir ıpap11rı- • Ç 1 O İ T 
:Y.• mılik bulunuyordu . ------.--------------• 

fırk• binaıının önDode 7 met 1 I__: 
~lik bir tak kurularak ctrafl.rı 1,61 -------11 

!----.-.--'.;.._.--ı-~-----------------· 
Berlin : 4 ( A.A ) _ Alman fıfkamızın ulu dıhiıi Hazretleri· 

Alman borçları 

BU~UBAT yanın borçlu olduğu faizlerin oak qtp deierli ıözleri il donıtıllP.'ıl 
li münasebetiyle Rayifbank tara· yine Farka , belediy,., adliye 
hodan n~rolupan hirtebliğd~ m~kfy~ m•ttye bütUndevairi, reı· •~~·~·-~i~e-n_u_n_e--~~---·ı----~--------~ 
dovizın V"8iyeti fena olduğundan miye ve blitün ıebir . e• ve dük "Ar;ı 
dolayı Temmuz:934 ile Temmuz ~nlare bDy~k ve kDç~k bayrak. ve Fasplya 
~Sara~nd••adderiıe~ukku. ~mdallınıledden~mlı,~~r •~Y~nl~ri~~~~-~~~-~~-~-~-~~--------~ 

ponları peşia ve .naldt olarak ıe. ...ukc'l em11lıız bir mınura i- Delice 

diye etmek .. ıahiyetini kullana- çjpde idi . Ne çare , lr1tada fo- l::e!e::~uma 
mıyacağuıı bildirmiıtir . ttjrffct olmaclığuıcl.n bu maaza Bıktı 

BhfJapon gazetesi r lar objektifle tespit edilemeııqiı· 
1
_s_i .. _m _____ _. __ -==~~--...,--------1 

? ttr. UN 
na yazmıt BOtüa bu hazırlıklar 28 ine-

Londra : 4 ( A . A ) _ iıi JWzar gUnO ikmal edilerek 29 pa· .~ ( ,, 
· .... bD "k b DUı karmı ,. Nisi if~apli J.DaA fl-14~-.i b1ı1 ı.. .. f 11rte11 gunu yu •JF•mımı · ,.. .... ,... ,.. ~ u: S•1nit " 

t• Amerika ile Jannn murab"'•&· ZfP kotl•muıa ıtalim•tnamHi mu 0 c: -.. r,,. ... ., . ii ~· ~u111buriyet 
ları arasında yapılan müzakere- Clbince ıHt 8,5 d• kaymakamlık > -

ler uoaeında amirnl Stın<lley ile ıwılnmı ziyaret edildikten eonra ~ B. Düz kırma : 
Yamamoto arasında bir h•diee tıtat fJ da ;an4erma kıt~11 J 1Mk· Alfa " 
~d~~u~~~dhe~nmüu. tw~r,memuriovebalkCumbu-~-~L~ı~.,-m-p-u~l~T~e~~-r-.~~~r-ı--~--~K~~~b-fy-o-v-~-P-a_n ___ d 

kerelerl tehlikeli bir çıkmaza 110· rwet meydanına ıelerek her ıı- 4 I 11 I 1934 11 BankBBındao •lıomııtır. 
ka~ğını ~zmub~ır. ~meri· nd~~k•ememur~ndi ~~eriht~---------~~~~~~-~-------~L~~ 
ku ve Japon resmi şahıiyetleri, ~'uldılu · 1_V __ ad_e_,lio!-------l......:66::__ı .. ~J-'i'li~r::et~:;.:----~-ı::---ınrt-'2'1!'°' V · Rıvımark: 
hadiee dlarak gösterilen, filoların Tiriblla ve t•kıa ort• yerinde adeh Frank"Fran1tz,. 
değiftirllmP.leri bir latifeden iba G-zi Hazretlerinin fotoirafları bi- ,_B_az_ar ______ ,_6,_._1_,,....,_. Sterlin .. loıiliz.. 
ret olduğunu izah ve Niıi niıi ııJMl kihılitiiılüı M~lflQda ~i 4 iı--.D ..... ~..,..J.r..__,'"_,,A_men.....__,,·':"'°'ka'"'-•-"--ı-~==-!!~-a 
gazetesinin tıbmirıl~ ini tekzip mevki ediyordu. Bu eınadı ı6z 12 Frank .. İavi r". 
etmektedir . al•a Hridat.kltibi Dılıver:efen · 

Nevyork : 4 (AA) - lngillı- di bitabeaini okudu . Bunu mtite· 
Japon lttifılcınıp yenilea.meıiadea akip iki mektep talebeıi [tıraha
eodite edtn Amerika efkirı amu dan İıtiklil ve:Cumburiyet marf-
miyeıi 1SOyllk 'Britanyanın d,,ız lırı okuadu •• eonra C. H. F. 1. 
i"eriade Jıponyaya ka~ı Ame~-: la•y,.u reJsi Ali bey tuafmdı• bir 
ka aokainaunnı •ldtlf•a ettlti•l 11utuk ıöylendi . Baau mlteelcip 
rörmekte fer.blamııtlr . lngiJtere jendarma kıtill v• m•kw , ta . 
aio bu müzalaeretine karııltk kro nfıadan ıtçit reami yıpılarak •• 
veıorlarının •4edini Londra m-.a . at 11 de memurin •• laalk tara· 
bedealace ~•bal edilen SO den fınd•a C. H. F. biaHİ ziyaretle 
faılaya çıkar01Allna A-.erikaaıa tebrikitta bulunuldu 
mumaaeat etmiyeceii -.1anedm- Gece U•t 7 de baılayan fener 
yor · alayları,_ ra M~ bp.JMu ka-

Votington : 4 (AA) - M. Ruz lenia duvuları üzerine yerleıti 
•elt beyanatanda Lodra deDlz koa- rilen gııla küldto y.eptınlm•ı 
feranamıa eyi bir netice Yerme· ateı ma1t~lıarı ve Jwvti f~~Jf' 
ıioden· ilmidinı kutitlni ı6yl.:· bOtün k•Hbayı aydınlatarak bO· 
mittir · tün ruhlara aevk ve~ ferlrk611 
Amerilcadıa gtımllş paru " Y •111ın Cn111h,nriy.et! ,. eedflaıı 

meseleıi • dört tar.fa laletiyordu . Bu hal 

Vaoiogıon : 4 ( A. A. ) - 11· 
lcomiı g(lmilı isıimali h•kkındaki 

her tüıf6 tıhdid•t rf'f editmiıtir . 

Amerikada 
Pamuk Shr#utı g~,n .ene· 
lere nazaran daha azdır • 

evyotk : 4 ( A. A.) - Bazı 
mehafilde kredi ofiıi ..,,.fındaa 
pa~uk müıtahtiJierine iptidai 
me•al mnbbilinde ikrmzatta bu 
lunulmuı olmasının ehcıları Hin· 
disten ve Mısır piyasalarından alıt 
verite eevkettiği k~mıati vardır . 

Bu v•aiJCt ZlrW _.,, .. e 
zirai iılihat idarelerini 11tlttln 
dtwmektedir . Amerikanın ı25 10 
934 t•ritdn e kadar olan tb,_catt 
1,153~ btrly•yı lulmuıtur . 
G9Çen eenetltn wyai t1Nilt'id4e lee 
2,0J0,000 balya idi Eger libraeat . 
bu niehette devım edene hertıa· 
m•nki vaeatl rakım olun 8,000, 
000 a karı• eene eonunı kadar 
4,162,000 b•Jytyı 191'miy;ecek.l'r . 

'Dıaal oaarı .,.a.ncı alioduan 
k.ıM•ti••ı buPlAJitn do iz NM•k 
hu~dıki Pli!W~e ~la et-
~P, . ,Dağer .MnıfAa• ~-
kabiliyet ~"AP l•1Rifıı1a11r 
kaveWsdo ~i uzun umana 
müto~~r. 

9,5 ğa kadar devam etti . Bunu 
müteakip •ekıep '4hbeleri tara· 
fındao herkesia göre bileceği 
memurlar makf•li&Ale mileamere 

veriliyordu . Bu mü11J:Mre saat 
12 ye k•dar devam ederek bütün 
halk iıtiklil marıı il11 sevinç için 
de bu tenliklerden ayraldı . 

lspınya yeniden 
karıfıyormu ? 

M•drit : 4 (AA) - Kanuna 
u11iyi koruma moruma aıtMce
mesi Ket•lonya mebu11a meclisi 
azaluıoın tesrii m11uniyettcn 
mahrum bulunduklarını ilia et 
mittir • Biriıi L•oadı~6tck1Jde At 
turiyaata olmak üzere iki idam 
hDka.iiJ lafa•~olunlcakbr . Tul•y· 
tlla eylıtiade Huerto:Ckı1le11 n&· 
betçilerin bulunmadıi• bir zaman· 
da aathi\ltr- ar .. n lelfl we 
rilmiıtir . Almeria Eylateiade Ta· 
bar'* kPtll'Jı da t..ı.,~uıJar . 17 
kiti tnkif dil..-iıUı . 

Hiadistanda feyezaelaf' 
$0 & Wt S X U D 1 

Puaı : ( M~n )ı4 (A. A.) 
Solap,ır ~·.-~4'Rd• J-•a 1icld4"1i 
Y•lmuflar4an ı•n\lr~ı;ıuıu ıpı~•ı 
ve M:uae Nlıparyıyı alup ıöıOr· 
m~cıfmça:u1i•t:1ok&or • 

FOTO 
~------ - - - -:~-=-_ _:_ 

COŞKUN 

Agfa,,, filmlerinin her çeıidi, 

Dılngaca meıhur ( A G FA ) filmlerinin en ta· 
ual. bulunur . FiyaUar. diğer bıilün markalardan ucuı
dur. 

Amatör itleri n kısa •amanda 
verlllr 

Atölye fotografları, vesika resimteri, agraa 
diımanlar . -

Talebeden tenılldtlı ta 
rl/e Ue ücrel alınır . ---- o•c 
FOTO COŞKUN: 

Yal Cami .CiY•r1 

Otomobil federasyonu ' 

Umumi kiiti\Ji ~merika 
Cumhur reisine mora· 

caat .-ui 
...-.. 

Detroit: (Amerika) 4 (AA) -
Amerika IKfler f•d•ra&JODU oto· 
mobil aizamaamelİ•ia oa ' ı&a 
temdidini proteato etmittlr . f •· 
d,r~a ~ wsapy,i M. Ruz 
velte bir mektup ı&nderip oto· 
m.ı.il eanayii Mkllıada tabllikat 
a"91mMJdı ~ep etmif,ir. lluma-
il•Jb "u. .qıekt"b'1q~a jtç~tFiD fab
rl\l~l,ra "abullerl .,,. wtidıt,lı
,. •• ve k•bili1etler!De bakılmuan
cla• ve ıendlkıyı ~ehil amctJ,nin 
patrroalarca .ıubuletle koiulm• 
lımnd•n tikiyetçi olduklerına bit 
'.iir•lltıir . 

87 yatında ölmUı 

Londra: 4 (A. A.) - D&aya 
inı•at müeıseselerinden en bll1ü· 

yüğünün biriıinin reiei olan M. 
Robert Mak Alpinininl87 yaıında 
olduğu bılde öldüiil bildirilmek
tedir. 

Emniyet mOdOrlBllldla 

)3ugün 18 hipıiz ve ~ka" ortJ
~nda bir miktar para bu\unmq
tur. 

Sahibi oıktıAmda cinı •e mik· 
tarile teri numaralarını göıterınek 
şa rtile dairemise müracaat etme
lerı ilAn olunur. 



Pirdk: 4 <Turk S&.I) 

Pamuk ve nebati yatlar sanayii 
Tiril Anonim şirketinden : 

( Adanamızdaki Belçika ve Şinasiler fabrikalan 
çalışmağa başlıyor ) 

(Çekme ücretlerinde rekabet kabul etmez 

tenzilat ve teshilat ) 

Kozadan çekilee~k pamuğun beher kilosu 3 Kuruş 

iane kütliisünden çekilecek pamuğun beher kilosu 2 
. 

Kül.iyetli mal getirecek çifçilerle daha müsait şeraiı tesbit olunabilir. 

Fabrikrlarımızda makineler üzarinde bir çok maddi fedakarlıklarla yaptığımız 
tadilAt neticesinde pa uuktan en çok baş bulmak imkanını temin ellik . Pamuğun 
evsafındaki mükenuneliyeti ve işlediğimiz pamuklardaki safiyeLi anlcımak için bir 
tecrübe kafidir • 

Ad; na çifçisine hizmet gayesini istihdaf eden bugünkii çalışmamız muhterem 
müşterilerimizi memnun ederse Bunu bir muvaffakıyet bileceğiz. TeşkilAlımızdaki 
Yerli ve Amerikan çırçırları emrinize f)nıadedir . 

Prese makineleri : Ehven fiyat ve muvaftk şt) railile balya yapmakta ve işle· 

r11mzi taktir eden müşterilerimiz fırsattan istifadeye koşmaktadır . ~J :truzatunızın 

doğruluğunu isbat için fabrikalarımız daima saygı değer halkınıza açık olup 
Belçika f Abrikalarnnızdaki müdüriyet dairesi daha fazla her tiirlli malumat ver· 
meğe hazırdır . 4576 19-26 

EO•r ı,ıertnlz
de intizam arayor
aenız, hem •cu•, 
hem gUzel it yap
tırmak istiyor••· 
nız~TUrk &özUne 

mDraaoat 
ediniz. 
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5 lllCI Mmtaka Etibba odaSI idare !Zayi terhis tezkiresi '\ 
hayati raislilindan. 

.. .. . . . . İstanbulda üçüncü alaydBn al · 
Ônumuzdekı 7 - Teırınısanı rlığım 30- I0- 933 tarihli Aıkeri 

çarıaoba günü Beşinci mıntaka . . . . 
E 

'bb d 
934 

. ,, h terhıs tezkıremı her nasılsa zayı 
tı a o asının senesıne ~ma · · 8 . · · · 1 d 

attım . ır yenısını a acağım an es-
ıus ikinci altı aylık heyeti umu. 
miye içtimaı aktedilıceğinden say- kisinin hükmü olmadığı ilAo olu-
gı değe r arkadaşların çarıanba nur. 1 - 11-34 Adana telgraf 

günü saat ( 17 ) de Oda salonunu hükisti 
ıereftendirmeleri rica olunur.1-3 Memduh 

Kiralık hane 
Eski istasyon karakolu arka· 

sında ve istasyon anbar(karşısmp 
müstakil . Su ve elektriğ'i içinde 
2 - 3 - ve 4 odalı evler kirahktır. 

Müracaat - Mezkdr evlere ve 
yahut eski istasyon karakolu kar
ıısmda berber Mahmut efendiye. 

4-6 4695 

Doktor 

A. Melik 
-... 

DİŞ vt B Ş AGRILARI ICIN EN TESl:W 
· . ILAÇTIR 

1.15.1? lİll< lNEI<~ l<UTULARDA 14Ul EC.ZAN(OtN 
•. ; ; / İ~'EYıNIZ 

.~ ~.LÇ,"OPAtt. 

asliye hukuk mahkemesinden ; 
No: 849-782 

Adananın Döşeme mahallesin
den Hasan kızı Ayıe hanımın müu
dea aleyh Nacaran mahallesinden 
Belediye tanzifat arabacısı Ahmet 
oğlu Yasin aleyhine asliye hukuk 
mahkemesine ikame eylediği bo
şanma davasının neticei muhake
meıindo tarafeyn tarihi hükümden 
itibaren bir sene müddetle ayrı 

yaıamalarma ve küçük çocukları 
Cumalinin anaaı müddeiye tevdiine 
ve tarihi hükümden itibaren ayda 
iki yüz yirmi beş kurut bab&11 
müddea aleyhin nafakasına iıtira
kine ve müddea aleyhden tahıilile 

Asri sinemada 

Greta garbonun yara 

Düşkün kadın 
Filuıi&İ ta 

Oynayanlar 

Greta garbo-Glark g 
lllveten : Fok• Jurn•I 

. . . . . . . . 

BUyük inkılap filmini görmek isti 

fırsatl kaç1rmayınız 

«Ankara.» Türkiyenin kalbiJir.'_Hugün'gündüz Ma 

gösterilmiyecektir. Son'gündür . istifade 

Büyük Yugoslavya kralile Fransa hnriciye nszırıo• 
dünyanın her hr:ıf·nd~ ço~ d -: r!n ncf:ct uy:ır.dır ıı n ~ 

bütün teferruat ve tafsilAtile pek yakında ( Asıl 

mada) görtoceksiniz. • 

Müjde müjda 
• 

Ziraat Bankası karşısında ıÇ 
tralına çok eyi Şarap gelınif 

4689 j 5-5 

Belediye 

Belediye riyasetinden : 
müddeiyeye itasına ve diğer ço- Belediyemiz~için, &1falt yol inıaatında kullanılmak 
cukları Mehmet Alinin.babası müd- · bit • , tim kutur eb'adındaltaş kıran ve elek tertibatını havı 
dea aleyhe tevdiine ve masarifi kAnunuevvel 1934 tarihine müsadif cumartesi günü Ad• 
muhakemenin müddea aleyh uh · daimi encümeninde kapab zarf usulile satın alınacaktır· 
desine tahmiline kabili temyiz ol- lediyemize müracaatları.4680 26-31-4-9 
mak üzere 6-11-932 tarihinde 
karar verilmiş oldpğundarı~ tarihi 
ilAndan itibaren on beş gün zar
fında turuku kanuniyeye teve11ül 
edilmediRi takdirde hükmü mez
kdrun keshi katiyet edeceği ilAn 
olunur.4705 

Ziraat mektebi müdOrlülOnden. 
Adann Ziraat mektebinde 30- 40 

bin kilo ince makine samanı ilo 
hayvana ta yataklık saman pazarlık 
suretile satılac:.ıA-andan taliplerin 
her gün mektep idaresine müra
caatları ilAn·oıunur.4696 3-4 

Zayi mühür 
Namıma ait mührümü za1i ey

ledim. Yenisini alacağımdan zayi 
mührün hükmü kalmadı~ını ilAn 
eylerim.4707 Çarganh köyün-

dtn Mehmet oğlu 

Yusuf 

~~~eai!e~peratör ! 
Ahmet beyin muayenohanesi yak•· ! 
nında elektriği mevcut beş odalı ı 
53 numaralı ev kiralıktır . isteyen
lerin Ziraat bankasında Fehmi be· 
ye müracaatları . 3 - 6 

Zayi tasdikname 
Sivas muallim mektebinden al

dığım tastiknamemi zayi ettim . 
Yenisini alacağımdan eskisinin bük· 
mü olmadığıDI ilan ederim . 

Durmuı oğ'lu 

Durmuı: çavuı 

Siz d• bir tay-

yare p i y • n a o 

bll•tl ahnız . 

Umumi 
Mehmet Ilı 

Adana Tttrk 


