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-- -- Kıyafet. 
Şardaki biitün şoför ve arabacı

larla hamallar, hiribirine benzemiyen 
ayrı biçimde: temiz kıyafetl er giymf'k 
mecburiyetindedir . Bu mecburiyet 
yıl baoında bıışhyocak . 

Umumi yerlere şalvarla girmek yasaktır 
akışıksız Kıyafetler 

aket ve p ·ıntalon giymi· 
) enler umumi yerlere 

giremiyecekler •. --Villydimizin bir kısım hal
unn çok iptidai bir kıyafet ollD ı 
lvar, kara don, kilot .. gibi kıyıt· 

eı lcrle g t zmr.lerinin mana ızlı 
nı ve iukilapçı Türkiye Cum

llriyeti vatandı§ına hiç yakış 
adığıuı gözöoüne ılıın Meclisi 
nıuwi, bundan önc(" ki toptanı· 
ndı bu kıyaf din bütün Vilayet 
ılkına yasak tdilmr ioi doğru 
ulmuş ve bir karar verilmt'k 
He de işi Vilayet idıı e beye ti· 

e bırakmıştı. 
İdare heyetince bu mevzu 

yık olduğu ehemmiyetle i§len· 
iş ve önümüz,jeki yılbaşından 
'bnen bütün erkek yurtbşlann 
cak cakct ve pantalon giyebile· 
leleri ve bunun dışındı kalan 

erilik timHli dığer kıyıfetlerin 
•ldınlması ve aksine baret t <le 
~leıden para ceıaH alınması 
ırarlattırılmıgtı. 

Bu kararın tatbikıua önümüz 
e çok az bir zaman kaldığını dD· 
Den Valimiz Tefik Hidi Bey, 
lediye ile de temasa gtlerek 

lbdidea bu huıusta tedbirler 
ınm11ını ve bunun içio de po
' ve Brlediye zabıta memurla 
•• makaada uysıun bazı direk 
fler verHmt&ini emretmitlerdir. 

Haber •ldığımıza göre Bele· 
Yf', bugünden itibaren ainema, 
'•ho , çılgılı kahve ve gazino 
bi umumi eğlence yerlerinde 
ter medeni kıyafetli yar ti atlı · 
iıtirahatını dUaiinerek, bu 1ıibi 
umi yerlere kılıksız, kıy af etsiz, 
li kıyafetli olanların girmele
i yasak etmiatir. 
Zbitai belediye ve ı•oJi• me 

•darının sıkı bir tekilde takip 
ect!kleri bu yasak, iki ay soara 
layacık umumi yasağı balkı 
diden alııtırmak maksadını 
Gyor. 

130 bin kilo 

levlant pamuğu 

On kilosu kırk beş kuruş
tan satıldı. 

Ziraat Vekileti, Adanıda buıuıı 
çifdık kiralayarak klevlant cin· 
en pamuk yetittirme itine bir 
yıldanberi dı!vam ediyordu · Bu 
bu çıflikten eldı! edilen klevlını 
uğu yüz otua bia kiloyu bul· 
tur. 
Çukurovıda yetiıen diger pamuk 

•lerine nı:ıaroo çok yüket:k ev· 
ı olan lıu pımuk, dün horeıda 
ta çıkarıldığı zaman bücUn pa 
k ıhcıları hu nefie pınıuğu ılm~k 

ideti ıiddetli bir rekabete ıı · 
ivlerdir. Diğer cine pamukların 

İyi inin kilo u lmk kuruıu ıncık 
urlceo bu rekabet sebebile klev· 
t P•m~&u toptan ve kiloeu kırk 
kuruıtan aatılmııtır · 
}fo yüz otuz bin kilo klevlaot 
0 tunu, fimerbank nımmı " Pa 

it i limited Bitin ıhuıı vt hu 
e~an_lı ahı ve;iıte diger raki pini 
tnııttr. 

kümetten köprü başına 
adar parke kaldırım 

yap1lacak. 

• ~hrin çok iılek yol11rından o 
hUkuuı et konağı önünden köp 

e ve oradan Kolordu önüne ki· 
uıayım divan yolu ıosaeıoın bo· 

lu&unu göz önünf" ılın 8f"ltdiye, 
•hk bük.umeı konıııodın tıı 

Belçika murahhas heyeti iktisat Vekilimiz 

Ankarada yüksek ziraat enstitüaiyle 
Gazi orman çifliğini gezdiler. 

'Yunan iktisat nazırı şPretine 
bir ziyafet verdi. 

~--------.......... _________ _ 
Murahhas heyet memleketlerine gitmek 

üzere İstanbula hareket etti 
A11KARA: 5 ( A.A) - Bel- 1 

çika Kralı Leopold hazretlerinin 1 
tahta çıktığına rt isicumlıur Gazi 
.Mustaf ı Kemal hazretlerine bil 
dirmek. üzere ş ı-brimize gelmiş 

olan BeJçıko fevkalade heyeti bu 
gün öğleden önce yüksek ziraat 
eııstitüleıhıi gezmişler ve bir saat 
kadar kalmışlardır . 

Öğley n Brlçika sefaretinde 
şert flerine bir öğle yemeği veril· 
mi ve yı mekte Büyiik Millet 
mecli i reisi Kazım , Başve 
kil 1 mel paşalar bazeratiyle ha· 
riciye ve dahiliye vekilleri Tev· 
file Riiştü , ükıü kaya ve C. H. 
fırkası umumi katibi Hecep be · 
yefendılerle Riyısrti Cumhur 
umumi katip vekili Hasan Rıza, 

baş ya\er Celal, muhafız al 11yı 
kumandanı İsmıil Hakkı beyler 
ve hımciye vekaleti erkanından 

bazı Ze \ at hazır bulunmuılordır. 
Heyet öğltden sonra Gazi or 

mııı çifliğioi gezmişlerdir . 
AJ. KARA : 5 ( A .A ) - Bel· 

çika f 'kolade murahhı heyeti 
hu ak am eksprese bağlı hususi 
vagonl ı İstanbula hareket etmiı· 
tir . IJcyet istasyonda hariciye ve
kili T~vfik H üştü. Cumhuriyet 
Halk fır kası umumi katibi R o· 
cep b yefeodılerle Hiya eticum
lıur ·umumi katip vr-kili H8sao 
Rıza, baş yaver Celal, muhafız 
kı laall kumandanı İsmoil Hakkı 
beyler 'e Belçika sefareti er kioı 
tarafından uğurlanmışlaıdır . 

M. Leon Blom 
Beynelmilel amele Sosyalist fırkasının bir 
toplantısında beyanatta bulunmuş ve 

" Cumhuriyeti korumak için bütün 
gücümüzle savaşacağız ; ,, demiştir 

PAR İS : 5 ( A . A ) - Gı · 
zeteler M. Doumerguein 11ntku 
hakkında mühtelif mOtalaal1r 
ıerd~tmr.ktedirlcr. " Matin ,. ga
zetesi diyor ki : 

Eğı•r Parlcmento kanunu esa-
1 

sinin yeniden tadili İ§İni iyi bir 
neticeye ulaştırmak için lizım 
olan muvakkat bütçeyi kabulden 
çekinecek olursat Bat vekil M. 
Doumergue meclisi feshetmekte 
bir kırar vermesi için millete 
muracaat ~decektir . 

Bun• mukabil aol cenab10 
" Le Poplaire " gazetesi mecli 
sin mu\'okkat bütçeyi kabul et 
memesi karoısıodı M. Doumer 
guein istifa edeceğini çünkü •ya 
nın meclisin feshine ve tekrar 
intib rı bata girişilmesine muhale· 
f et edeceğini bildirmekte .oldu
ğunu yazıyor . 

" Tan " gezeteıi söyle diyor: 
M. Doumerguein siy1Si huri 

yetlea i ve hatta rejimin bizzat 
kendisini babee meyzu eder şe 
kilde girişmiı olduğu teıt'bbüe 
muvaffakiyetle neticelenebilir ve 
ncticelenmelidir. antes kongre· 
si muk.rreratına bağlı olın na 
zırlırdan altHının Baı vekili ter· 
ketmelerioin pek o kad1r ebem 
miyeti yoktur ve M. Doumergue 
mücadelesine de\ ım ttmektedir. 
Fransa cesareti sever ve kendi 
sine hakikaten hizmet etmek is 
temiş olan kimseleri asli yalnız 
bırıkmız. 

BORDU : 5 ( A.A ) - Bey-

köprü batın• kıdar kı mını parke 
kaldırım yapmağa ve imkan hHıl 
oldukça da büıiin divan yolunu ve 

d.5 r •oıe caddeleri parke kaldırım 
ı6e ,. . • 

haline sokmağa karar ver~ışt1r. . 
Hu kuıtrnd yapılııcak rnşaıt ıçın 

1 ıimdidcn haaırlıkl111 bıılanmıınr. 

neJıiıiJel ımele Sosyalist fırkası 
nm bir toplant111ndo nutuk eöy 
liyen M. Lton Blum baş vekil 
M. Dumergin siyasetini ve iıla 
hat tasavvurlarını şidddle tenkit 
ederek demiştir ki : 

Avusturya da } .. aoizmia kano. 
nu esasinin tadilinden sonn te· 
euüı ettiğıni biliyoruz. Cumhu
riyeti korumak için bütün kuv· 
vetimizle sava ocağız . ...... 
Memleket hastanesi yolu 
parke kaldırım olacak 

Taa köprblo karııyalı:a baeın· 
dan lemlekeı baıtaneıi önilnü ta· 
kihr.n giden f08e lnemmın, gelip ge· 
çeo 1rıh.lnın çokluğu yüzünden ıık 
ık boanlduğunu v" bu eeheple de 

ha tanenin hnasmm tozlarla kııp· 
landı~ını ıtören Valimiz Tevfik Hadi 
bey, köprüniin ötr: baıındao Mem 
lekt>t ha tane inin Verem diepın eri 
hiza ına kadar olan kı mının parkç 
kaldırım halinde yapılma ı için icap 
edenlere direktifler vermiştir. 

Çok iHbetli bir görUg mahsulü 
olın bu karar ve teıeLhü ün yıkm· 
da fiil Hbasma konulacagı tabiidir. 

Arabacı, şoför va ha
matlar yeknesak 
elbise giyecekler 

Şehir içinde iı gören binek 
ve yük arabacıları ile kamyon ve 
tenezzüh otomobili soförleri ve 
bütOn hamalların ayrı ayrı renk
lerde ve ayrı ayrı formalarda ye· 
ni kumaglarındın yekoesık elbi 
ıcler giymeleri Belediyece kırar 
altına alanmış, §imdiki rast gele 
kıyof etler yasak edilerek lazım 
grltnlerc tebliiat ta yapılmııtır . 

Bu karar son kinunua ilk 
gününden itibaren baılıyacaktır. 

--~ 

Ankara : 5 ( A. A. ) - llı:tisat 
VekiJi .Mııhmu t Celal lır.yefrndi Elen 
Kollf'gine kendi kö~künde im akgaru 
hususi bir ziyafet vermittir. Ziyafete 
Yunan heyetinin bütün azaları, Ha· 
riciye Vekili doktor Tevfik Rüttü 

beyefendi ile lkti at Vekaleti erkinı, 
İı bankası umum oıiidür Vf'kili Mıı· 
ammer, Siirnerlıanlı: umuru müdlirü 
' urullah EHt beyler bulunmuşlar· 

dır . 

Yunan hariciye 
nazırı 

lstanbul:ı vardı ve istas
yonda merasimle karşılandı. 

lııaubnl : 5 ( A. A. ) - Elen 
hariciye nazırı l\t. ~tı.ksimo bu ıa· 
bab saat 9 da Haydarpaşaya gelmit 
Vıli ve belediye rei i L\luhiuin hey, 
merkez kumandanı , Hariciye Veka
leti kalemi nıabsu müdürü Refik 
Amir bey, Emniyet müdürü ve Elen 
bat kon olo luk erkanı tarafından 
kargılaumı§tır. İeıas •on ıloııunını§ll. 
M. Makeimo A lı:eri merasimle kar· 
rılanrrıı Elen v"' Türk milli mırı· 
lan çahnmııur . 

Ayni trenle Türkiye yeni Atina 
sefiri Ruıen Eşref bey de gelmi~tir. 
M. Maksiınoe öğleden evvel Aya· 
ıofya ve Sultanahmet camilerini ıi· 
yaret ~tmit ve öğle yemeğinde Fran· 
eaoan Türkiye sefiri F. Kammtrtrin 
miaafari olmuıtur. 

Bundan eonra uaı 16 da Elen 
hariciye oHm Ru~u Eıref beyle 
beraber evkaf müzeıioi ziyarete git
nıiılerdir. 

M. Titulesko 
Sofyada 

Bulgar Başvekıli v~ 
riciye nazırile uzun 

rllşmeler y:ıptı • 

ha
gö-

Sofya : 6 ( A. A. ) - Ank1ra• 
dan Bükreıe dönmekle olan Roman· 
yo harit•İyP. nazırı M. Titulesko Sof· 
yaya gelmiıtir. Burada kısa bir mlid· 
det kalacaktır . Ayni trenle Yugos· 
lavya hariciye nazır muavini M. Pn· 
riç te Sof yadan geçmiııir . Her iki 
nııır istaeyonda Bulgar hariciye na· 
Ziri M. Bıtalof , krahn mü§aviri 
M. Gruef , hariciye umumi katibi 
M. Kriıtof ve Türkiye, Yunınietın 
ve Çelı:oelovakya sefirleri taraf1Ddan 
kar,ılannııılardır . 

M. Titule ko Romanya er.fare· 
lİne gitmi§, M. Puriç iıe trenin te· 
vakkufu müddetince hariciye nazm 
M. Batalof ile görüttüktı>n sonra yo· 
luna devam etmigtir. 

ofya : 6 ( A. A. ) - M. Titu· 
le ko birbirini müteakip hariciye nı· 
zırı l. Batalof ile hagvckil M. Guo· 
rgigp•fi ziyarı-t etmiıtir .M.Titule ko 
Bulgar hariciye oazm ile takrib ·n 
bir eaat görilgmü' ve hııvelı:il ile 
nıülakall Ja oldukça uzun 11ilrmüı· 
ıür . 

aat 19 da Romanya hariciye 
nazırı, kral Bori tarafından kaimi 
.-.dilınittir . Dün akeanı M. Batolof, 
M. Titule ko ıerefinc bir ziyafet 
nrmiı ve bu ziyafette bütün büku· 
met erkanı ile diğer zevat hazır bu· 
lunmuıtur . ----------... ·------~----
Karşıyakaya meydan 

açllacak 

Köpıil baıınıa 1 karııyıka kıı 
mı, ihtiyaca aeli uyğun olmıyan 
bir darlıktıdır . Zaman zaman 
gelip geçenlere sekte ve bir çok 
kazalara sebebiyet veren hu halın 
önünü Almak üzere bu kıemın 
genlıletilmeei Belediyece karar· 
l•tlardmııtar . 

Macar Başvekili 

Ceneral M. Gömböş Avusturya Başvekili 
ve Harıciye Nazın ile görüştü .. 

···~··· 

Ceneral M. Gömböş'ün Viyanayı zi
yareti bir teşrif at mahiyetind_e sayılır 

Viyaııa: 5 (A. A ) - Cenenl 
Gömböş'un Viyanayı ıiyareti da· 
ha ziyade teşrifat mahiyetindedir. 
Dün saat 12,15 te Viyanaya vasıl 
oI.n mumaileyh, hemen harp 
maktulleri abide ine giderek bir 
çcl~nk kıy muş ve ıonra bir birini 
müteakip Baş\ekil M. Sclı'uschnig 
ile llaril'iye ılZlrını ziyurt et
miş , öğle yemeğini Başvekil ve 
refikasiyle birlikte yemişleıdir. 

M. Gömbö§ öğledr.n sonra 
Macar Stf ırethınrsin~ gitmiı ve 
Baş\ekille Hariciye azırı keneli 
ıine orada iadti ziyaret eımi lt!r· 
dir. ilııyet Heiıicumlıur M. Mik· 
lıs keddisini kabul etmi tir. 

}I. Gömböa ıkşım saat 22 de 
Uomaya hareket etmtdcn evvel 
Preııs Starbembergi zyaret etmi§· 
tir . Bütün bu :mülAkatlarıo 
bukadar sür'atle crreyaa etmiş ol · 
masıoa rağmen bir tebliğ neıre 
dilmiştir. Bu tebliide iki mrmle 
ket arasında dostane ve hali ane 
miinasebetlerin mevcut olduğu 
beyan edilmekte ve iki memle 
keti allrudar eden siyasi mrse · 
lelerin umumiyetle ve iktisadi 
muelelerin de bilh1Ssa tetkık 
edilmiı olduğu .•live edilmekte· 
dir . 

&ivas 
Gazi heykeli yaptıranak ...... 

ivu : 6 ( A.A ) - Sıvas be· 
diye mtt·liıi Gazi hazretlerinin 
heykellerinin yapılmal'lna dair 
olan teklıfi alkışlırlı kabul et· 
miı ve büyük Önderin yüksek 
varlıklarına t1Zimea bu kararı 
ıyakta vermi§tir . 

RPsmi t.-bliğe daır bir 
düzeltme . 

Ankara : 5 ( A. A. ) Elen 
ricalinin hükfiructimide yaptığı ko· 
mıımalara dair çılı:au tf'bligde tütün 
ve kuru üaüme dair yapılacak trı· 
kilit ma rafınıo iki htikfimet tarı· 
fmdın tediye edilrcf'ği yazılmıı iıe 

de alakadar mıhafildrn yaptığımız 
tahkikatta bundın maksadın iki dev· 
let tarafından vazedilecek bir 11er· 
mıye ile bu İ§İn tedviri olduğu an· 
laıılmııtır. 

Sat.laca k mektuplar 

Napolyonun Mari LOize 
yazdığı mektuplar satılıyor 

Pıris : 5 ( A. A. ) 17 Kiinu· 
nu evvf'I t1rihinde hurada Fransa 
imperatoru birinci ıpoleonıı!' zcv· 
cesi Avusıuryı imp,.ratoru F ranso· 
vanan kıaı imperatoriçe Maric-Louise 
yazdığı 318 mektup milzayede ile 
14acılacıktar • Bu mektupların bir kıs· 

' mı t.vlenmelerinin bidayetinde ve 
bir luemı dı Rueyı ederi esna ında 1 
yazılmııt1r. :En eonuncu u Elbe ıdı
emdın yuıp içindtı ( )5iıi ve oRlumu 
yf'niden ~örmf'Iİ ne kad1r isterdim J 
dediği mektuptur. Bu mürıelilnilı>y• 
binin eline varan en eon mektup· 
tur. İmperatorun:bundın eonra yaz· 
dıklırı imperıtoriçenin eline varma· 

l mııtı. 

Tebliğde Macariltanın killtDr 
ıahasında teşıikımeui projesin · 
de tetkik rdilmiş olduğu beyan 
olunmaktadır . 

Paris: 5 (A. A ) - Ceneral 
Gömböş'iin Vnışova'd" ve mlitea

kil.>en Hooı 'da yapmış olduğuda te· 
şchhüslt"r F ransı~ matbuatını en-

clişeye diişürmemeklı• beraber onda 
tadilcilik telılıke inin henüz ber· 
tanf edilmr-miş olduğu intıbaını 
lıasıl etmektedir. 

" Tno ,,gazetesi bu münase
IJetle diyor ki: 

• Macar Başvekilinin yapmı§ 
ol iuğu teşebbil lerin Macarisıana 
1919 mualıednamı-tıinin tad li 
meselesine imkan dairesinde bir 
tıkım müzakereler temin etmek· 
ten baılca bir hedefi yoktur. 

M Gömböş'ün Macaristanın 
Alman nüfuzu ile ltılyın doıııdu· 
~ arasmdaki vaziyeti hakkında 
Duçe'ye teminat vermiş olması 
çok muhtemeldir. 

?tlacaristen'ın yılnız kenıti 

menfaatlerini mtidıfaa eıme-k 
suretiyle beynelmilr.l t .. sanütten 
müstakil bir siyaset takip etmek 
arzusunda bulunduğu intibaı da 
meycuttur. 

Londra - Melburn 
Arasında yapılan büyük 

hava yar1şından eyi neti
celer alındı -·-l.10 on A : 5 ( A . A ) -

Londra - Melbnrn yarışına res 
men nihoyet verilmiştir . Yarııı 
iştirık eclenlt"r dokuzu gayeye va· 
s ı l olmuş ve bıyret verici ytni 
rekorlar tesis edilmiştir . Bu re
korlır 1rasında has atan folli 
sonlara ait bir günden az bir za· 
manda İngiltere - Hindistan re 
koru Scott - Blacke ait üç güca 
den az bir zamanda İngıltere -
Avustralya rekoru ve Maııc~ .. ~ ait 
4 günden az bir zam.uda İngil
tere - Avustralya - İngiltere 
rekoru en ziyade §ayını ehem 
miy,.t olanıdır . 

MELllUR : S ( A.A ) - İn. 
gilteıe - A' u hıralya ıra ında 
ki h endik"p havı yarı§ ınrn res 
mi ndıCt" idir : 

Birinci kot ile Block, ikinci 
Pnrma11tiye il~ foll. iiçüncii M l· 
rose. Bu hendikap yarışında bi 
ıinci gelmekle b rall!~r kot ile 
lllac k birincilik mükafatını alı 
mıyacaklardır . Zira bunlar sur
at yarıgında kazanını l.r ve hııl· 
buid nizamname ayni ıahıel1rın 
iki mükafatı birdı n almalarına 
manidir . Binaenal,.ylı 2,000 ln
gıliı. lıralık birinci mükaf"tı PAr· 
mantiye ile Moll ve 1,000 lugiliz 
liralık ikinci mükafatı da Melro . 
es alacaktır . 

Bir kamyon devrildi 
iirt : 6 ( A A ) - Garzamı 

gitmekte olan bir kamyon dev
rilmiş, bir kiti ölmüş ve altı kiti 
ya ralanmıtt.r • 



Firtik : 2 

Adana maarif tarihinden : 5 

Ziraat 

Türk yurdu' öteden beri ekim ı 
işlerine çok uygun olduğundan 
ulusumuz bununla uğraşmağı ken· 
disine iş edinmiştir . Son yiiz yıl· 
!arda Avrupeda ekim işlerindeki 
HerJeme göze çarpacak dereceyi 
bulmuştur . Fennin bu gıdişinden 
Türk yurdunu da faydaI.ştırmik 

anc k bu b tı bilgiıi veren ocak
larla mümkün olabilirdi . 

işte bunun için İstanbulda 
"Halkalı Zir at mektebi alisi., ı· 
çıldı . Değerli gençler yetiştirdi . 
Memleketin yalnız bir köşesinde 

• bu bilgi yurdu bütün istekleri ye· 
rine getiremezdi . Bunu düşünen 
ve bunu memleket işi edinen bü
yüklerimiz yordun en bereketli 
yerlerinde buna benzer bilgi ve. 
ren ocakların açılm sına karar ver· 
diler. Adaoamız da bundan fayda· 
landı 

326- 327 Yıllarıoda Cemal 
P şanın valiliği esnasında bina 
yapıldı . ilk miidür ve muallim 
Nusrat bey binanın yapılışı işine 
baktı . Halkalı Ziraat mektebinin 
küçük bir modeli olan hu bilgi 
ocağı 1329 yılanda ilk defa 
(20) , 1330 yılanda (18) mezun 
verdi . Büyük barbio ilanı üzerine 
mektep bioaaa aıker tarafındın 
işgal edildi . Bazı yerleri harap 
oldu . Mektep te kapalı kaldı . 
Mütareke yıllarında Fransızlar da 
burasını işgal ettiler. Bina ba"ım· 
ızlık yüzünden epeyce zarar da 

gördü • 
Büyük zflferden ve Cumhuri 

yetin ilanındaa sonra Adına tek· 
rar bu bilgi ocağına kavuıtu . Do· 
kuz yallık bir f.sıladan sonra der1· 
ler b landı. Ve 1923 yılında 

mektrp kısmen t•mir edildi . 924 
de tek bir binadan ibaret olan 
mektebe bir ılltbane, bir amele 
evi bir çiftlik binası 1 ve bir torna 
ve tesviyeb ne ilave olundu . 

927 den 930 yıhna kadar mek 
tebin ziraat k11mı kapılı kaldı ve 
bu k1S1mda inşaat yapılmadı . 

1930 da yeni esaslarla açılan 

mektep bir çok eksiklerle karıı
laıtı . Bina t&mirata mnhtaçtı • 
Ziraat ve maldniıt şubelerini is· 
tiap edemiyordu . Laburatuvarı 
yoktu . Hubub t için abır; mah
sulat için nbar ; tatbikat için 
hangar, demirhane, m rangozba 
ne, dökümhane , motorhane mev 
cut değildi Ziraat vekaleti bunla· 
rın büyük bir ihtiyaç olduğunu 

düşünerek in§aata baılanması içiD 
emir veı di . Bu geceli gündüzlü 
çalısm nın onunda eski bina ta· 
mir edıldi ve boyandı . Yeni bir 
makinist m ktebi binası , a ölye 
binası , büYük bir ahır , tohum 
isliih istasyonu , emraz ve baıe 
rat laburatuvarlara binası yepıl<I.. 

Mektebin ıu ihtiyacı Seyhan· 
dao alın n su ile temin olunu· 
yordu . Bahçelerin l>ir lusmını 
bununla sulamak mümkün oluyor
du . Gayri.sıhhi ve gayri kafi ted· 
birlerle u ihtiyacını tımameu kar· 

fılemak zarurrti basıl oldu ve elek· 
trik şirketi ile anlaşılarak modern 
bir tecbizat ile mektebin her ta · 
rafı teavir su ve atölye makineleri 
tedvir olundu. Evvelce bütün lıu 
işler için günde vasati olarak 10 
12 lira sarfoluouyordu . Bu iki te~ 
sisat ile öu mafcaf 3-4 lirayi in· 
dirilmiştir . 

Yeaideu açılan kuyulardan el 
de edil n temiz ıu ufak bir elek 
trik motoru ile depoya alınmakta 
ve talebenin içme , yıkanma ibti · 
yacı kar~illanmaktıdır . 

Seyhan keoarmda yapılan bü · 
yfik bir SaDtrıfuj tesi ıh ve elek 
trik motoru ile "su., mektebin en 
yüksek mnhalliae)lmmakta ve bir 
tevzi havuzu vasıtasiyle her tarafa 
sevkolunmıktadır. Bununla (500) ı 

( Tftrk ~) 

- •'' 
lisesi 

Yazan : Ömer Kemal 

dönümlük bir arazinin sulanma11 
imkanı hasıl olmuştur .. 1 

930 yılında mektebio üçüncü l 
açılıtında 400 dönümlük tapolu 
arazi vardı . Ve bu arazi üzerinde ( 
4 dönüm bağ , 5 - 10 dönüm tez 

1 

Jinat babçesiyle fidanlık ve Fin· 
delik.bulunuyordu . 

Mekteliio ziraat l"smı kapalı 
olduğu için tarlalar te s~bze bab. 
çeai tam emen metruk ve haı ap 
bir halde idi . Çift hayvanatı, da. 
mızlak ve irat beyvanları yoktu . 
Vekalet bu noksanları göz önünde 
bulundurarak çift. hayvanı aldırdı 
ve bununla metrük. tarlalar sü· 
rüldü. Ekilen yer ancak 100 dö · 
nüm kAdardı . Mektebin tarlası 
yakınında metrük tarlalar vardı . 
Bunlar da istimlak edilerek tapu
lan alındı, bu suretle arazi (1000) 
dönüme çıkarıldı . Bu arazi üzerin 
de ziraat münavebeli ' esasata tat· 
bik edilerek müıb;t rieliceler 
ılındı. Vekalet, mektebin arazisini 
ğenişletmek ,ve feyizli; verimler el · 
de etmek maksadiyle, 350 dönilm 
daha aldı . Bu geniş arazi için bir 
plia yapılmış•ve tarlalar , bağ, 

bahçeter intizam dabiliade ayrıl 

mııtır . Sebzeciliğin son yıllarda 
kesbettiği ehemmiyet göz önOne 
getirilerek bu y~r için ay~ılan H 

ha daha verimli bir bale konmuı 
tur . Mektebin ihtiyacı tdmamen 
temin olunduğu gibi barice de sat
maktadır .• Bu.b hçede yeni tip
lerde pathcao, domates , kabak 
ve fasulya nevileri iılih olunmuı· 
tur . istaahuldan Enriner retiri· 
lerek yetiıtirilmiştir . 

4 Dönümlük ~•ki bat iılib ve 
tanzim edilmiş ve yeniden 4 dö 
rıüm muhtelif cioı Amerikan 10 
dönüm mıotaka beoam cinslerin· 
den mürekkep yerli, 1 O dön Om Ma
aiu çekirdeksiz ile misket ve •• -
ire tuiı olunmu~tur . Alınan 
mahıul çekırdckıiıin Çukurova 
toprrklarında: y~tiıeceğini anlat· 
mııtır . Bunun için hu yıl 4 dö · 
nüm daha ilave edilmiıtir . 

Memleketin )ğaçlanmı işini 
çok yakandan benimseyen .hllkii 
metimiz Ziraat mektebinin fidan
hldarmda buna da ehemmiyet 
verilmeıini düıünmüştür . Ve ae· 
nede muhtelif cinıteıı 4 - 5000 

PamuklarıMız 
Almanyada rağbetli --

Almanyada son zamanlarda 
pamuklarımıza büyük bir alaka 
gösterilmektedir. Memleketimiz· 
den bir çok mal istenmiş, birçok 
pa,tiluimiz de satılını~tır. 

Hatta bazı müessese Jer vezi 
yeti yakından gört bilmek ve ih
tiyaçlarını daha emin bir surette 
kapatabilm .. k üzere memleketi 
mize hususi adamlar göndermiş · 
lerdir. 

Filhakika pamuk, ken,fisine 
pek fnzla ehemmiyet vermemiz 
lazımgelen bir mahsul olmakta. 
dır. Bugüokü iktisadi vaziyet ve 
münasebet daha uzun seneler de· 
vem eylediği takdidde pamuk, 
bilbaısa Türkiye - Almanya mü 
nasebetinde belki ea büyük rolü 
oynamağa namizet olacıktır. Zira 
Almanyanın her sene sarfettiği 
pamuk miktan gerekse k.ıymet 
itibariyle milyonlara baliğ olur 
ken aziz yurdumumuzda da bir 
çok arazi pamuk zeriyat ve istih
saJine aıüsait bulunmaktadır. 

Son günler zarfında pamuk 
larımızın fiyatları dahi bir hayli 
yükselmiştir. Bu yükseliş asgari 
yüzde 10-20 tutmaktadır. Mese· ı 
la 10 gün evnl 100 kilosu Gif 
Hamburg 90 marka s.ı.tılan pa 
muklarımız için bugün 110 mark 
yani 55 kuru§ istenmekttdir. 

Ancak işittiğimize göre Alman 
mahafili bu fiyatları çok yüksek 
bularak pamuklarımız için şimdi 
lik 100 kilo beoına Gif Hamburg 
90 marktan fazla fiyat ödeme
mek niyetindedirler. 

Bu mu ha fil fiyatların 11rf Al 
manya tarafından yapılan fazla 
mübayaat oeticesiode bu derece 
çıkukların• kani bulunmakta
darlar . 

Noktaı nazarımıza göre bu 
kanaat gerek diğer mahsullarımız 
gerekse pamuklarımız hakkında 
hiç te yerinde sayılamaz . Zira 
Almanya yrgane alıcımızı değil, 
ancak alıcılarımızdao mühim bi 
rini teıkil ey }emektedir . 

FiyatlarJmızın bu gün mem 
nuniyet drğer bir: surette yükse
lişi her seyden evvel Cumhuriye 
Hükumetinin pek yüksek ve çok 
ouurlu iktisat siyaıetioin yaoi hu 
günkü alıcılarımızm müttadditi 
bulunmasıoın tabii bir neticesi 
dir. 

kadar J.idan tevzi olunmu;tur . 
930 da mektep yeoid~n açılın· sıfatı gibi üç mühim iktisadi ne-

ca buna daha fazla ,.b~ıpmiyet tice elde tdilmiştir . 
verilmit ve muhitin Naıınciyeye Ziraat lisesi ikinçi kuruluşu 
olan istidadı nazaf ı dikkate alına- nu Gumburiyete borçludur. 923 
rak bu k111m kunetleadirilmiştir . yılının ilk teşrininde açılan mek 
930 - 931 de tevzi eaiien roik- tt-p islahı tedrisat kanununun 
dar ( 16000) e 931 - 932 de neşrine kadar tedrisatına devam 
( 25000 ) e 932-933 de ( 29000)e eylemiş w 926 dıı 22; 927 de 16; 
iblağ olunmuştur . Bununla mem- ı talebe mezun etmiştir . Buadan 
lekete büyük biımet edilmiıtir . sonra talebe kaydedilmemiş ve 

Şu son üç yıl zarfında Kaysilik, son sıoıfe grçC>n 9 talebe Yaka· 
Eriklik , Bademlik , yerli Rize ve letin emriyle İzmir Ziraat mekte-
İtalyadan celbedıleo Limon, Por· bine nnklolunmuştur . 927 yılın· 
taka! , Mandarin , Kızmemesi , dan 930 yılına kadar mektebin 
ağaç Kavunu~, _Bergamut , Malta Ziraat kısmı kapalı kalmıştır . 
eriği 1 Trabzon Hurması , Gazian· 930 da hükumet, Ziraat mek-
tep Fastğı bahçeleri tesis olunmuı- tı-plerine daha esaslı ve daha 
tur . Ve bunlar için üçer dönüm· kuvvetli bir veche vermek lüzu· 
lük sabalar eyrılmıthr . munu hissetti . Yetişecek genç 

Bundon haıka mektebin mü- 1 ziraatçilerin fen ve pratik sahada 
nasip yerlerinde bir Kazoarina daha selahiyetli ve memlekete, 
diğeri Okaliptüs olmak üzere iki mesleğe daha faydalı ve bilğili 
orman vücuda getirilmiştir . ~Ü· İ olaalarıoı temin edecek bir tala· 
yük. ve küçük yollar tamamen ! mat ve nroğnm ile mektebi aç· . 
ağaçlandırılmıştır . ı tı . Başına Avrupada zinabn 

Mektebin ikinci açılışı olan muhtelif şubelerinde ihtisas ya-
923 senedenheri iyi inek ve ko- 'ı pan muallimler g tirildi . Melt
yun damızlığı yetiştirilmiştir . tebe alınan talebenin orta mek
islahı tedrisat knnununun kabulü I tep mezunu olması şart konuldu. 
üzerine bu kısım kıpanmıı ve da· Dört yıl devam eden ameli ve na-
mızhk hayvanatı dağıtılmı§tlr . zari ders yılıodan sonra g~çen 

930 dan sonra çift hayvanatı, sene 19 efendi mezun oldu . Bu 
damazlık inek ve beyğirler teda· ' sene de mezun~olanlar 18 dir . 
rik olunmuştur. Takip edilen .l\lektebio tedrisatı tamamen 
usul Montafon buğasiyle yerli zirai; meslekidir. Talebenin umu· 
Rumeli ve Karaca bey ineklerini mi lcültürünü takviye için evvelki 
çüleotirerek kuvvet, eı ve süt ha- sene mektebe Tarih, Coğrafiya, 

ı Hayvan ihrec ___ .....,.,,,.,,._ b 
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( ŞAR SAV"LARI ) 
Vilayet makamında 1 Kız lisesi 

Dün ögle~e,n evvel ve ı Bugü~=~çüncü ~ddönü-

G b~:--i teŞ ı• 
eçen ırınC ,9 

Mersin iskelesioio b•} ittıl 
çok canlı olarak geÇ~rrı 
muzdanheri devaın eokttb 
biı·inci teşrinde en Y ı1 sonra ıki toplantı münu merasımle ııy 11' 
yi bulmuıtur . Bu 'kl"J 

daha yapıldı 1 kutlayacak -- çıkan hayvanların oıı 
1 

Vilayet itlerini görüımek üze
re ıarımııa devet edilen kaza kay
makamlarınan daire i,müdürlerinin 
iştirikile evvelki gün vilayet ma· 
kamında ilk toplantalaru:ıı yaptık
larmı y&zmıştık . 

Kaza kaymakamları yine bazı 
daire müdürlerinin işhrakile dün 
ögledea evvel ve sonra Vafi Tev· 

fik Hadi beyefendinin reisliği 
altında iki topladtı yapmışler ve 
uzun müddet görü§müşlerdir . 

Et fiyatlar1 

Etlere beş kur.uş 
zam yapıldı 

Kikosu otuz beş kuru§tan ıa 1 
lllmakta olan koyun etine beş ve ı 
yirmi beı kuruıtan Htılan keçi 1 

eline de beş kuruş zam yapılmış- 1 
hr . Sığır eti cıkiden olduğu gibi 
kilosu yirmi beş kuruştan satıl 
maktadar. 

Çifciler birliğinde 

Azalar evvelki giln bir 
toplantı yaptılar 

Çifci birliği azalan evvelki gün 
çifci bir liğiode bDyük bir toplan
tı yapmaşlardır . Bu toplantada ı · 
yın on birinde Ankar.dı toplana· 
cık olan Zıraat Banlfaıı blUünlülC 
toplant11ıoa iştirak edecek olan 

çifci birliği reiıi Cavit İbsao Te Zi
raat odası reisi Kasım Zeki bey
lerle görüşülmüş , konuıqlmuı ve 
neticede bu gidiş müoasehetile 
memleketimizde çifciliği alakalan 

dıran bazı mllbim meaelel~ri de 
muı ahhaıılar.mızın Ankara da ylik· 
sek makamlarla temas ederek an· 
latmalan kararlaşlırılm!fhr . Mu· 
rahbaslarımız yaııaki trenle An· 
karaya hareket edeceklerdır . 

Murabbaılarımızla yine çifci 
birliği idare beyetioden Sabri Çı
tak bey de beraber gidecektir . 

Y urtbilgisi, içtimaiyat dersleri 
ilave olunmuştur. 

Mektebin makinist kısmı 1924 
te iki aıoıf olmak üzere açılmıstır.~ 
Bugüne kadar hilaf asıla devam 
etmi~tir. Memleket çif çiliğioe 
makineleri işletmek ve tamir et 
mek hususunda çok faydalı un 
surlar yetiştimiştir. Bu kıeımdan 
926 da (37) , 1927 de (20) , 1928 
de (9) , 1929 da <10) ,~ 1~30 da 
(34) , 1931 de (19) , 1932 de (19), 
1933 te (21) efendi mezun olmuş· 
tur . 

Makinist kısmına 1930 yılında 
dalı çok ehemmiyet verilmiştir. 
Bunun için yeni demirhane, ma
tangozhane, motorhane yapılmş 
ve buralarda t•lebenin çalışma 
ları imkanı temin olunmuştur. 

Ziraat lisesioae ıimdiye kadar 
şu zevat müdürlük yapmıştır : 
Nusrat, Faik , Şevket Rıza , Ga · 
tip , Fevzi , Fadıl beyler . 

Mektebin şimdiki müdürü Fa
dıl bey 1930 yılandil müessesenin 
başına getirilmiıtir. Mumaileybin 
ı.amanmda ziraat lisesi hem kayfi 
yet ve hem de kemiyet itil>arile 
inki~af göstermiştir . Yeni t~sisat 
yapılmış ve modern bir ziraat o· 
cağı yaratılmıştır . 

Bütiio bu iılerio muvaffakiyet
le başarılmasında Fazıl beyin yük 
sek! gayreti görülmüştftr . Bunu 
açık bir surette kaydetmek bir 
borçlar. 

Buoelan iki sene evvel ıer:ı· 
mızda açılan .kız lisr-si bugün fi· 
çüncü~yılıoa giriyor . Bunun için 
mektepte bugün merasim yapıla· 
cık v~ talebeler tarafındın müsa 
mer1:ler verilecektir . 

İlk açıldığı günlerde mevcudu 
yüz ell(iken bugün heşyüıden faz 
la taleheli hu kıymetli irfan oca 
ğımızın uzun yıllar yışam11ını ve 
yurdumuza çol(nafı talebeler ye. 
tiıtirmesini temenni ve mektebin 
idare ve~talim heyetini kutlar ve 
talebelerine de muvaffakıyetler di 
teriz . 

Fabrikalar teftiş 
ediliyor 

Belediye baş hekimi Nizamit 
tin ve hükumet tabibi:Şükrü bey· 
ler şarımızdaki fabrikalar1 birer 
birer gezerek bunlann ııbbi vazi
yetlerini gözden reçirmektedir
ler . 

Yakalanan et 
kaçakcılar1 

Alidede mahallesinde oturan 
Devriı oğlu Süleymaola Mirıa
çelebi maballcıinde oturan Ab
dullah oğlu Davudun kanara h· 
§ıoda hayyıo keserek :et kaçakçı 
lığı yaptıkları görOlmüş ve hakla 
randa zabıt tutulmuıtur . 

Süslü Abdullah ve ar-
kadaşlar.ının mu

hakemeleri 

İsyana iştirakten ıuçlu ve mev
kuf Süılü Abdullah ile yilz arka
datınm duruşmalanoa diin ağır 
ceza mabkeıneılnde devam oluo· 
mq ve baza suçlular hakkında 

cevapları gelen talimatnameler 
okunmuş ve cevapları gdmiyen 
talimatnamelerin tekidine karaı: 

gösterilmiştir : 00 ~ 
23.060 beş l(oY. 
14,748 » l(tÇI 

95 )) Sığır 

37,903 YekiıD b• 
Bu ( 37,903 ) bal iter' 

1050 Koyun İske0~er ıet' 1 

ğır da Pireye gif ~iŞ ( ı' 
( 22,010 ) Koyun 1!e 
çi Hayfaya gitıoiştı' ~111.ı 

Filiwtin hayvııol•~ . • b ,,.,, 
geniş bir paıar • c1ı oJ 

Filistine hayvan ibt• ki 
etmektedir . Bu ıtJle ~ 
mız g"'ÇPD sı"neden ço~ 

ı:ıe ı 
muştur . Geçeo se r ) 
ca tımız 98 bin k•d~ı~ I~ 
Busene yalnız _o~ •YlkİPcı 
105 bini geçmıştıf · l•'~dl 
v" birinci kioun •Y ,,o 
aı. 50 bin kadar b•Y 
muhtemeldir . bsfk' r 

Hayvaolardao ıı·ıo 1 
lo tiftik ile 10485 ~jlO ı 
manyaya ve 1190~ J 
lak Y ıfaya gitroitl•' · "' ,-,. 

Bir aylıli bayvıll ( 
, . 'b ı. yoT'lrtı 
rmın ı racet al , .. 

lir ayı buluyor · 'tb•lİ 
Buna kartı 1 d• 

8542 kilo bam ııı•0 611 
ibaret olup buou0 , 1 d 
'A d aet•• . ..J vusturalyı an a 

0
111· 

dadan gelmittir . sıı,i,,; 
nia~kıymeti iae 199.3 
tir . f 

Bu ay Meninde~ e , f 
vaolar Loyt , Hidi\lıf P"' 
lngiliz ve Belçi~a:f• 
miştir . tJel 

-Y~ 

Bir derece te~ 
muallinılerı 

~-~ 1 Eylul 1933 ıll 6'~ 
.. M:r..11 

doldurdukları uç iJV. 
verilerek duruşmaları bu ayın yir- müddeti zarf.ada ":ı:,, 
mi altısma b1rakılmııtır . vaffakıyetle -.yaptı f<tebf-; 

Kaçak odun ve kereste Adın• lokılAp ane "~ 
!erinden Aliettl0 ' 'ff J 
yuae~i köyü o>ua1 lifll'.,,ı Salcı Muıtafadan ye<li yilı el

li kilo kaçak odun ve arabacı 

Cabbardan dokur. parça kaçak 
kf:reıte tutulmuj ve orman dair~
sine teılim edilmiştir . 

Kuduran mani:ta 
ölaürülöü 

Çifcilerd~n İsm•il oglu Abi
din efendinhı bir i:iiaodaıt buğ
day pızanoda birdenöite kudÜr· 
muş ve öteye beriye samırmağa 
başlamııhr . Htr bii6gi bir kaza
ya meydan verllmtmek için :man
danın üzerine yedir (kurşun atıl· 

mak suretile öldürülmüştllr . 

Helvacı köyünde bir 
cür.mu ımeşhut 

Helvacı köyünde bir av tsoa 
sında Süleyman oğlu Hamit adın· 
da birinin av lüfeoğioio patlama
sı üzerine yaralanarak öldüğti 
bildiralmit ve yerinde lizımgeleo 
tahkikat 've muayeneyi yapmak 
için Cumhuriyet mijddeiumumiJ 
muavini Şeı:d , jandarma bölük 
kumandaoı yz ıbaşı Aziz ve hüku
met tabibi Şükrü beyler dün o
raya gitmitlerdir . 

Arabasını çarptırdığından 

bıJ''' lcrle Adana Cuıı> t,.ı• 
muallimleriodtll fattikl,)' 
birer derece terfi e .• ıı' 

• IJ)lf 
ten vilayete bildiri _,J 
allimlerimrı ut1•'1~ır'. 
Yaka~ 

r o~lıl 
Ameleden .A 1 eı 

adıodı birisi MetilJJ
11

d•" 
efenöinin diik1'i

01
,, ~ 

~e ' .ı kasını çalıp satar ·si ,. 
lu Ali adand b•1?,,~ Hüseyinia dokuı •ı,,d•' 
rındao yakaJanJJll§ 0ğlll 

§ Süleydlen 01• 

adında birisi k•P~''" 
la .Mustafa oğlu . r.JJ ~ 
risiniu kulübr.si010 ~'I, 
girmek suretiyı; fi ~ 
bulunan andık•? ;,,.,~, 
nı çaldığınt iddıtı ,·e 
Duran ya'KalaoiJll:t .tJ 
haşlanmıştar. çırtt"' 

Fazl~·I. 
bıtll'"I. 

Sugediğil IJJS f Zl1 .• y stı ,,. 
Haşim oğlu u ct~e ~ 
let çıkaracak dere b'~~ .. ,.e 
doğu görilldJUf 
tutultnu tur. I 

.:1. .aımmıımımıınnn rr.ıtıll"V ri 6~ i bu gece 
Mehmet oğlu Ntbi adında bi.. . Ec ıo,,fl~, 

risi sürmekte olduğn arabasını L 

Durmuş oğlu yedi yaşlannda Nebi· Yeni istaSY~ . 11 ıt'/• 
ye çarptırarak bacağından yaralan- 1 " Vatan e(·ı' 
masına Sl"!bebiyet verdiğinden~ya· 1 _.. 
kalaımı§tır . ı;;ı:ııu:ı 



ersinde Topal cinin ağası mahke
mede hesap veriyor · · Sovyet Rusyada 

~-----..... --··------------
üyük muskaları 5 liraya yazar , 
oncuk falınban S ltu uş alırmış. 

640 kilometrelik yeni şimen· 
dif er inşaatı bitti 

bi k 

l 
11 r•rı•J• ilaç :ıetirmiy gittiler . Me11in mıbkemeıinde r •· r-

b Bu ıırada bot durmaktansa ıı küfliinün muhakemuiae •· 
ı'dı . btoim falıma bak dedim . Bir 

S Ş l h 1 
'
eyler okudu . Mavi boncuklu ta· uçlu Tarıusua am ı mıı • 

ıiode le ayıtlı tıimdi Mersinin ıa ba kmıya bııladı. Aradan e· 
ebmudı~ e mabatlesinde otnraa ptyce bir mOddet geçtikten-sonra 
abmut oğlu Tabirdir . Bu adı daha vakıt çok uken topal cin 
ın aı,denbeıi büyllcti1ük yapa- ~elmiyor dedi . Bu sırada iliç ge-

alc hir takım safdilleri karıdır· tirmiye gidenler de geldiler . Ta· 
•tını haber alan zabıta tertibat bir mavi boncuklu taaa topal cini 
luak bir cürmü meıhut hazırla· çağırdı . Bir muslıa yazmak icıp 
ıı aivil polis Silleyman rfendiy f':tlijioi söyledi . Bir muska için 
belıçi Sııit ve Muıtafa eft"ndiler S lira istiyordu BıY.e boncuk fa· 

İ·mi ıün evvel bu adamıa evine Jına l\~ kuruıa haluyorum • "'cdi 
iderek k~ndi fellanna bıktırır· buçulc almama ctnler mliaaı8e 
en malıeme1ile beraber yakala etmiyor. Muıka da 5 liradan ata-
ıralc ıdlıyeye tea\im edilmif ve tı olmaz dıycrek içeri ifİrdi bize 
apılan tahkikat neticeıinde mev iki muılıra rıirdi. Parayı verd1k, 
nfeo muhakemesinin devamına cehine yerlettirdiği 'sırada llüvi-
•rar verilmittir . yetimiıı taoıtira~ zabıt yıphk .. 

Heyeti hakime Şevki beyin ri- dedi . 

Uttiode iıa Semiha Fevzi hanım Suçlu bu ıcbadetin tcmamen 
e R,.mzi beyden mOrtkkep ola- asılsız oldu~uou ı6yledi . Diter 
le t•şe~kll\ etti. ld_dia ma_k~mıoda tıbitler, Saıt ve Saffet efendıler de 
umhuıiyet müddeıumumıaı Şeref ayni ftkilde ifade verdiler . Bun-
ey bulunuyorlardı . dan ıoo'ra suçlularla cUrüm mıl-

İllc tabkıkat evr.kı okuodu_k- zemui ortaya çıkarıld. Bu, keaar-
ın ıonra ıuçlu bütün bunl•u ı~· lı eni kalaylanmış bakır bir sa
ir elli . Şahitlerin dinltnilmesı baı?,l3mni, bir san, bir btyaz bon 
e ba9landı . Cllrmü mt.ıbudu ya cuktan dizılmiş bir dUıüne boa· 
~n ıivil memur Slileyman .•fen cuk . Suçlunun el yazısiyle yaulı 

dı buliisaten ıunları s6yledı : iki mu.tca, 439741 aumarala bir 
-Tabirin b~yücülük yaptı bınkanottan ibuetti. Büyücil bun· 

i•oı bab~r aldık. )Jek?i Sa~t ;e ~1rı görünce dttı dolqır gibi ol· 
Muıtafa efendilerle evıne gıttık. du ammı ne yapsın . 
Evde bepai kadın olmak yze~e Heyet kısı bir müzakereye 

~ab~er! ~ir kalabalık '~~·· Hu Çelcil~i. İkinci celaeie T ahirin h•· 
•ıyetımızı ıaaklıynalı: Seı~ı• fa~ı: kflri Y•§ı• ın bllinnu~*i için TaraUf· 
na baktıracağımııı ıayletlik . Bııı ô k . ttlx.:ad d~_.u 
b· . b" taa ı rma ıcap e '•· ea .,.u -
ır oda1a aldılar . ;Saı~ ~,a ır fil yer tesbit edildi . Tarımla ye-

1.ıza aiııolanmıt ti~diyq kadar ~· ni Ömerli mahallesinde dotmuf, 
bu kııa iki üç yüz lıra para yed~r· babasının adı Tahir , ıuıının adı 
dıii hılde kız bundan yDı çetır Ş ki e \miı amma alifuıta Kumru 
•it . Buoa bir bll_yü !apılank ça ot:r:li. kayt dllfmDt • 'Bdnı cevap 
re bulunacaktı . Tabır buoa pe~ ıeleıiye kadar muhıkeme başka 
ıyi dedi . Ve orta~ı ıu dolu. bır bir ıDae buakıldı . 
taı ğetir•ldi. lçeı ıaıode matı boa 

· T b" · - Yeni Mer$in -c:ulılar vardı • Saıtle • ırın ana 

Filistin le 
Tic.ırt>l ye1pm'1k isteyenler 

.. ; 'Mi 

Tilrkofüin !ekenderiye ıuhcsince 
leortip edilip Kudii le, Hayfada, Ttl 
A vh deki muhtelif ticarethanelerin 
•dr.. li tderi Ofisten Adına Ticaret 

ct..•oa da gönderilmi§tİr . Bu lis· 
lede hıyvan, un • zahire , yumurta, 
laae ve kuru meyvr,kercıtc, pf'ynir, 
çimt"nro , kömür 9e odun kömürii • 
Uzun tüylil küçük halılar , tihlln, 
ıuey•eler ,kolonyalar, köaele ve dt'rİ 
lıcıretilt meyal olıolınn ıdrcelrri 
btılunmakt•dar . 

Onlarla cemıea girmt>lt ve ıı 
'apmak iıteyecek tüccarlar Ticaret 
Oda na mftracaatla bu adreıleri alı 
'•k ve temııa $İrmck ıuretile fay· 
dıh •tleı yıpabılirlrr. 

Kıbrıs piyasası 

Yuldf: 
Lirnıkı _ 1tı1yaya yulif ibra 

tın• dewam olunmaktadır . Yuli
ho beher okk111 45 paradır 

Pamuk: 
Yunaniıtana pamuk ihracını 

baıl .. mııtır . Fiıtlar : 33 kurut 
lıtreaidir . 

So~an 
T•lep yoktur. 10tilıne kaolan 

••hlmıktıdır . 
Arpa: 
loıilteıede talep aıılmııtır · 

Noaaaae olmak Dıere ltalyaya bir 
lbilctar arpa g&nderilmiıtir 

Ktptk : 
Türlf.i~~den 100 ton ~epek 

heıct nmektedir . Soa getırılen 
kepeiio okkaaı 45 paraya ıatıl· 
IDlfla . 

Kıbrısta 

Yahudi tirketlerl 
•• 1)14'1 -

Sou zamııılarda Kıbrısı ziya 
ret eden °f ıliıten,, ıaıetninin 
muhabiri ıu mıl6mah; "ermekte 
dir. 

Mığu11 luzaaınd• Kıbnı Mu
sevi ZırHt şirketi 8 bin dönüm 
araıile Kukla çıftlığini aldı • Mcı 
ll6ı ırikeketia ıermayui 30 bia 
liradır . Şirkrtle serm•yedarların 
elraeriıi Hıvfadadır , 

Saba at.nan ar1Ziuin beher 
döDOmü 2 lıraya mal olaıuıtur · 
Mıtuaa ile Meraı muhitlerinde 
ayrıca 870 d6nüm tarla alıamıı 
tır . 

Bu ıirket iılsin itleril~ de meı· 
gul oldutundan 40 Yabu~i aile 
nin yerleımeai için terlibat aha
maktadır. 

eymoınn ~1,a11a<I• Kıbrı• 
Filistin Şirketi bundan bir buçuk 
ı oe vvel ıuiı • edilİı&> 50 bin lira 
sermıyui vadrr . Mevduat yeku
nu 37 bin lıra olup 13 bi11edarı 
vardır . 

Leymosunda tııkribtn 5 bin 
d6nllm arazi ılanarak 13 ü Yahu· 
di olmak &zere bir çok Yaudi
lerde kullanılmıktadır . 

Yaz mahsulO yetiıtirmek mık
•adile 25 biD d&nüm tarla 0 alıa-

mııtır . 
Susuzluk yüıiinden bir çok 

mllşkülite maruı~kalınmaktadır. 
Kıbrıata ucuzhık.. dolayııile 

Mo kova : 6 (A.A) - to kovayı 
Denec havsa ına bığlemak iizere 'a· 
pılmakıa olın dcmİrJoluoun 640 ki-
lonieırelik k1 mı ikmal edilmiş ve 
bu kı 1m üzerinde trenler giıJip g~I· 
m~~e b lamııtır. Çift bath olan bu 
yol üzninde günde 25-30 çift tTen 
ialiyect>ktir . 

Rusyada bir suikastçt 
idama ınahküm oldu 

Mo kova : 6 ( A.A ) - Sovyct 
yük ek mabkemeıinin O nova istas· 
)'Onunda 24 C§YI v~gonunun parca· 
laoruı ıuı ve bir: kİ§İnin ölme ine 
sebep olan trf'D kazaıı bakkrndaki 
kuarı nearr.dilmi§tİr . Mahkeme İs· 
taeyon §t'fİnin eerviıi bozduğunu n 
seyrü r.r~r ıemniyeıi hakliındaki nİ· 
:ıamoanıey daima mugayir harelcf.'t 
ettiğini te&pit ~derek kendisini öliim 
ceza ın11 ve dicer iki müıtebimi de 
5 ve 3 ene hapis cezalarma mab· 
kum t>t nıiştir . 

Ceneral Çay Çing Kay 
SanFransiskoda 

SanFr•neiBko : 6 (Aı A.)- Dev
rialtm seyıhıtına çıkmıı olan 1 
meşhur anğhay müdafii leneral 

Çaycing Kayburga helmiş ve halk 
tadından alkı~laomıştır. 

ispanyanın Fas valisl 
Madritte 

MAbH1T: 6 A.A) - Fa· 
sın lspanyol Dufuıuoa tabi kıs· 
mındaki ~li komiser M. Rico 
Avello Fasa ait mühim mesele 

ler hakkında Madrit hükumetile 
görüımek üzere buraya gelmiı 
tir . 

Anupaöa havalar 
bozdu .. 

Bern: 6 (A. A.) - Hava fena 
halda ~ozmuıtur. İs\'içıe - ltal
ya hududuna kar yağmaktadır. 

Roma: 6 (A. A.) - Huılı yiğw 
morlar netic,.sinde selle beraber 
akan çamur ve ta) yığmı bir ewi 
ç&lcertm .. , üç kiti enkaz altanda 
kalmı§tır. imdi,ye kadar ancak 
iki kitinin te.edi çıkarılabilmiııir. 

Bern: 6 (A. k) - Şiddetle 
hüküm siren fıdtu bütüa Akde
Diz bavzıeında ehemmiyetli ııarar· 

lan mucip olmuıtur. Üç tane de· 
niz teyyareei palamırlaunı kopar· 
mıılardır. Bunlardan biri bat -
mı~, ikisi kar.ya vuranıttur. Bazı 
motorbotlar da karaya düşmüştür. 

GUmUşhanede idama 
mahk.Qm edilen atlllar 

Gümüıhane: 6 (A. A.) - Vili· 
yetin Köııe köyilndea Balilio 
evini basarak ve bir kısım a1.al• 
rını koparmak &11retiy1c öldüreQ 
İLıahim ve kardeşi Hecep ölüm 
c~atını ma6kum olmuşlarclır. 

).'ııı nazari dikkate alınarak 
Rrceliin ctzuı on sene hapse 
indirilpittir. İbrahi,. hükmü 
İ§ ir(i§İtmtz yere yıkılarak eğla 
mıya t.ılamııtır. Bu ırada mık· 

tulün babası da adaletin tecelJ.i 
ıiaden müteheyyiç oluak ağla
makta idi. 

Kf>rtı portakallarıoıa lnıiltere 
piyaaaaında Flliıtin port•lcalları 
aa rekabet etme1i tehlikeli ur 
dır . 

Kıbrutan y kıa bir ~maDdll 
2 milr~n 11odık poatakal ibr•ç 
edilmesine lnhz•r olum•ICtadrr . 

-Haber: Lefkoıe-

Firtik : 3 

Muameleleri 

C 1NS1 En az En çok 
Satılan Mikdar 

Muğla da 1~~= K. _S_._ 1'""'Xl:;a:=ıor.p..-,ım---=ı,-::ıl:-:::ı ~""'=p=a""'-ıı=ıı=-ık::---=-,.., · --- ---· 

Piyasa parla~ı ., 36,12,5 
~~--~-ı-~--~~~~~·--

36,75 
- Ftyffe temizi ., 

Tutun satışları çok iyi. iane I 38,50 40 
lap~ il 35,5(_::_) __ ,.__:,:_,__ __ , ___ __......,....----ı 

ı-..~E~k-sı~>r-rs-----------ı,---,....:... _____ , 

Kl,.vlnnt 
-

Muğla : 6 ( A. A. ) - Bütün 
vilayet dahilinde ıüıün aha verişi 
luırareıle devam edİ)'Or . Piyasa Fe 
ıiyedc açılmıaıır . ;Fiyat azami 6.5 YAPAG 

tır. Burada alış veriş hararetlidir . 
Şimdiye kadar lu lıd11 balyası va· 

Hey az 
Sivah ,I ' 1 . 

1 

ati altnııa kilodan 4()00 gelen, :ıooo 
I• ç t c; 1 T 

a per, 1500 balya kadar fdemenk ~kspreı 

kumpanyaları birinci sımf tiitün alın· ,_,...J.,....ne...,.,...'.:b_,,.,.1 _,c,.,..,....' __ ~_1 
ıuııtır. Kilo fiyatları azami 7.3-80, Yerli "Yemlik., 
Hg&ri 60 dır. İnhisar idaresi bu me· ,, "Tohumluk., 1 1 

1,61 

yanda naıımhk vezifc•sini görmekle • HUBUBAT 
~ 

beraber birinci sımf olmık üzere Bnıtday Kıbrıs 1 
__;:......:;:~:..;;.._.~ ......... .....,..,...;.._---;;--------ı·----------------· l"'D iyi tülün mubayaaeında bulun· - Yerli 
·-~~"-....,.--E+--;....._,_.,........,....,~---...,--1----~---------------~ 

muştur. 1 _ _,,_-..~·• _____ M_ .. _n_ta_n_e ___ 
1 
________ 

1 
____ ~------------~ 

Miliiste da vaziyet aynidir . Mi- Arpo ------------1 ·-----,..------------·----··--------· 
laet4 birioci sınıf tiitün kalmamı§ 1~-~~~~~ly~•~---------ı.---------~---------~----------------ı 
gibidir. KaraO\'a tütünleri 70 kuruşa VuTıif 
kadar eaıılmıııır. Daha bir çok tüc· 1_......,D.-,...li_ce __ ....._ ______ 

1 
__________ .

1 
_______ -t_·-------------~ 

carlann gelmt i bekleniyor . Yerh 
1 kJe yrmi 

tüccarlar da tütün almığa baılımıı- , ıc.,,,ıtn tohumu 
lardır. __..,,.B~a_k....,~l• ____ ~-.----·-~~~----.!--...-~--::--------~-

Sisattı 1 
• 16 ! 1 

Sinop ta 

Tayyara ianesi hak- ' 
kında bir k~rar 

UN 
Salih Efendi 420 

-.:=----------...-----------1-,.,.,....,------·~------..,..--~----~ 
t.. 4 M 300 

:.S ~ Dü.z karma .. 250 
~µ::: Simit 1 ., - -~""'550-·---·--------------• 

-- ] 5 -.ıo nurribnriyet ' 
S2 ~ -....------'J---------------------------------· 

Sinop: 6 (AA) - TByyare 
ıubesi veli beyin reisliği altında 

N~l-• .------~"----------1-------~---...------------r-. Düz kırma ,, • 

rüuıi memurinin ittirakile fnka· 
Jade bir toplanh yapılmışlar . Top 

lantıda azı kayıt ve teheıruat te· 
mbıi etrafında mDbim tedbirler 
al19mı1tır . Mabıulih arziyedta 

. 

. 

~ı#a 11 
.. 

Liverpul Telgrafları 
6 / 11 / 1934 

Saıtt"" P~rıe -Vadeli 6 48 
Vadeli 6 47 
Huar 6 81 

-: __:Olnl basar 
yOıde bir tıbsilat 1111&11 kabul e· 
dimittir . Ceınlytatin bq brarile 

alakadar olan belediye meclisi 
cemiyetin bu kararına balkı v~"" 

tüccaı)ara alik•Clar eden otadde
leri ıebir aamıa• müttefikan taa· 
dik ~dilmittir . 

4 90 
N~vvork 12 03 

Evlendirelim derken 
iş çatallaştı 1 

Kambiyo \'C Para 
lg Banka ıodan alıomııtır. 

~--------------....---K-·ı::-.r-~SY -t; ret \ ıo 77· 
__,,,.R,_ı_)'§-ı-na...;r.,..k_______ 50 61 _____ .._._...._ _________ , _____ 8_

1

--=--30 
l<~rank .. Fransız,. · 
Su·rlio ••Ioeiliz,. 629 

•-v-o-ıa-r --u-A-m-~-r""ik_a_o_,.---•·---=12Ç 90 
Frank .. lsviçrr,. 40 94 .... llllİıiııı ____________ __ 

Cihangir Atilla 
MoQul olmayup Türk aençl~ l•t~illtı 

Sinop: 6 (AA) - Ştbrimizde 

banımar yardım deraekleri teıki 
latanar başlaamııtır . 

Bundan iki ay 6nce Ankaranın= Olduğuna dair vesika 
Kırbız k&yllnde Rüıtem kızı Ha bulundu. 

Meşhur bir haykel
tlraş öl«tU 

LO DRA : 6 ( A.A) - Meı· 
bur beykeltraş Sir AJber Gilbert 
vefat etmi~tir . 

Dünya boks şampi
yonluOü mu eakası 

---.-.-~ --

nife Han11aın kameti açılmıf. Ge
len görllc6leır kendiıia iyi bir de 

likaqlıya iıtemitler . Hanife Ha
nımın aileli ~e bu iı~ " peki " de
miıti ; Ancak it , evlenme muame 
leti'le gelince durmuı . ÇOnkn 

Hanife Hanımın •ıı lcüçtikmOı . 
Buoua üzerine bir gün kızın lcar
deıi Ahmet deadi Ankaraya ge· 
lerek kardeıi namına hukuk mah 
lıtmeeine hir iıtida vermit ; kalk· 
mış köyüne d6omüı . Mahkeme 

Boenos Ayru · 6 ( A.A ) - lriinll , ıahitlcrle birlikte Anka 
Gazetelerin hıbu verdiklerine 

göre Karnera ile Paolino Uzku 

dum aruındaki müuraa yarın 
vukubulacakttr . 

raya gelinecek bir umanda Ha 
oife Hanım birdeobire battalın· 

mıı . Bu vasiyet kaqısında Ah
met , giderek muhtar Ali ağaya 

Macar Başv••kili Romada iıi anlatmış.Oüş&nllmilı, t•ıınılmıı 
---------~- ---= Hanif enin bllyük kardeşi Çcşmü · 

ı aaı Hıoımı « bu Hanifedir 1 » 
vr kili M Göm\Jll• buraya gel mit'-°-_ 
H M. 'Muholiai tarafından iatik
bıl edılmiıtir . 

Molkiye MeQlluası 

diye ..;.-r;kem;ye çılcarmıya lcarer 
vermiıler. 

Ç"ımDnaı mahkemede muha· 
keme eanasındı • ben Hanifeyim" 

demiı. Muhtar ve ıaditler de•evet 
bu Hanifedir ; falan yılın filaq 

ayında falanca gOn dogdu • diye 
tmnbu~da ~&rt yıl~anb~ri çok ııbitlik etmi,ler . Mahkemeden 

faydalJ yazılarla çıkmakta olan iıtenildiii gibi karar çıkmıt . Ar· 

aylık « Mlllkiye » Mecmuuının tık evlenme itinin tım 1oluna ılr 
43 ÜDcil aayııo da bize ı•ldi · Ta ,. Cliii bir umanda k&yden bu. ev: 
oınmıf bir çok iliro adımlarımııın lenmey(iıtemiyr.nlerdeb birı itı 
imularıaı taşıyan hu Mecmuayı müddei umumilii• baber vermi§. 
opurlarımııa qütleriı . Şimdi Çeım6oaı « yalan beyanat-

Sıy111 25 kuTuştuı . t• bulunldlc we bİviyetlai Hkl•· 
r mak " ıuçlarından , ~arcleıi Ah· 

Resmi zarflar1 herkes . met ile Muhtar Alı efendıler d 

kUllanamıyaCk pl•a. ı•bittıktta aaliy~ biJİDCİ ce 

1 
Reaeı1 'Zafflat içinde bllk6met 1 

itleıindea ol111•J•• lbitikleria ve 
kiiıtı,~ıp ı&.,.erilmepaeai ., 16• 
renleria cezaya çarpılacai• poıta 

tılıraf bat çe•irgenlijınden bildi
rilmiflar • 

zadı mubakr.me edilmektedir . 

Bu iıt• ae olm'}faa Hanife "•· 
aıma olmut , itin çabuk haber 

verilmt1iadcn evlenme muamelesi 
yiae olmamıı , JÜı liıtii lc"lmııltr. 

~ Ankara Haftası -

1 

Meıbur Hun imparatoru Atil 
Janın TUrk mb , yoksa Moğul mu 
olduğu Avrupa tarihçileri ara1ın· 
da münakaşa me\lıuu olan mü 
bim bir ilmi meseledir . Bu me· 
aelc hakkındı Koeıeli mebusu Re 
oit Satfet bey şayanı dikkat tarihi 
bir delil hulmU§tur . Bu delil At 
tilinua I'ürk o1<ıJuğuau Avrupa ta 
ribçiterine de itiraf ettirecek de· 
recede kuvvetlidir 

Attila ile kendisinin aaray DJU• 
hafizı olan Eddekon, diğer adr 
ile (İ~ku) D'-11 ayni aıirettrn old" 
ğunu Bizaoı imparatorluğıınan 
dçisi (Priskos) yazmııtır . Y alni• 
bu •ıiretin adını taarih etmemit· 
tir . Falc•t (İdku) nun oğlu (Odo 
•~r) diier adı ile (Adılc) ın (Turli 
linıarum) lfİJdinin reisi olduta 
an ellı lene sonraki Uıin vuika 
ları lcaydetmiıtir . (Tuııilioıarum) 
kelimcıinia yeglae m•nHı ite 
(TOrlcçe konuıao) demekth . Şa 
h11lde (Attila) nın (Türkçe koau 
ıın) adındaki bir aıirete mtnıup 
olduju , bin enaleyb lcendiıiam 
Türk neılinden bulunduğu mey. 
dan~adır . Bunu Avrupıdaki bi
yük 1iıiniıtler tryit etmektedir. 

Adana memleket )lastanaslndan= 
Sı yhan vılAyeti Adana.Memleket 

ha11taneai için 9439 lıra hedelı tah 
minli yeni bir Rontkon mıkineai 
kapalı zarf,ueutile satın•aıınacak-
tır . 

. 
ihale 934 sen,esi birincı k4nunun 

yirminci perşomhe ~niı saat 16 
da Soyhnn vildyeti Encümen dai
resinde olacaktır . lt\aloye ittir&lt 
ve şartnamesini görmek ietnyea
lerin lstanbul ve Seyhan Vıl4yf't 
leri sıhhat ve İçtimei muavenet aıfi· 
dürlukforine muracaat etmeleri. 

4682 26 31-4-Q 



Firtik: 4 ('l'tlrk Slılll) 

'Pamuk ve nebati yağlar sanayii 1 

Tiirk Anonim şirketinden : 
( Adanamızdaki Belçika ve Şinasiler fabrikaları 

çalışmağa başlıyor ) 

ALGOPAN 

!)iş ve baş ağrıları için en Cey
dalı ve müskın ilaçtır. 1-6- 12 
!ık madeni kuLulıırda hrr ı:czııne
den arayınız. Şehirde uraum satış 
ve tevzi merkezi ( Yeni eczane ) 
dir . 4692 8 

Ziraat mücadele şefliğinden. 

Asri sinemada 
5 Teşrinisani pazartesi akşamından itibaren 

"ı Greta garbonun yarattıl 

Düşkün kadın. ~~ 
F · ı . . taktıııı ı rnını 

Oynayanlar 

Greta garbo-Glark gabi 
lllveten : Fok• Jurnel (Çekme ücretlerinde rekabet kabul etmez 

tenzilat ve teshilat ) 

Ziraat mücadele istasyonunda 
ke ş(i mucibince yapılacak 198 80 
kuruşluk tamirat İçin ikinci teşri
nin dördünden ikinci teşrinin 23 ne 

kader pazarlık suretile verilecek· l•-------·-----------::1,pı 
(.tir. Büyük Yugoslavya kralile F~anse hariciye nszırın~9rihi 

Kozadan çekileeı>k. pamuğun beher kilosu 3 Kurut Taliplerin keşif ve-şartnameyi dünyanın her tarafında çok derın nefret uyao<lırP!l,. SİP' 

1 görmek için vilayet Ziraat müdü· bütün teferruat ve tafsilatile pek yakında ( Asrı 
riyetinoı müracaat ve ihale günü 

1 
saat on beşte depozito ekçalarını d ) ~ ma a gör~ceksin i z . 
hamilen vilayet Ziraat müdürlü· ~ 

iane küılüsünden çekilecek pamuğun beher kilosu 2 ' 

Kül iyetli mal getirecek çifçilerle dalı " müs .. iı şerait teshil olunabilir. 

Fabrik:ılarımızda makineler iiıarindt\ bir çok mııddi fedak aı lıklarla yaptığınıız 
tadilat neticesinde pa 1111ktan en çok baş bulmak imkanını temin ettik . Pamuğun 
evsafındaki mükemmeliyeti ve işlediğimiz pamuk 1ardaki safiyPti aııl.ınıa\ ıçııı bir 
tecrübe kafidir • 

ğünde. müteşekkıl komisyona mü- ,~ 

racaatları ilAn olunur.4713 2-2 Devlet demiryolları AdanB j 
Seyhan maarif müdürlü!ünden : me mu··fettı·şıı•gv ı·nden •• 

275 lira 63 kuruş bedeli ke · >.d• 
10- 11-934 tarihinden itiberen Adana gar Ceyhan_.. ifa' 

arasında berveçhi ati otomotrisler se1rü sefoıre başlıyacaı?1 

şifli Buhçe kazası Mel'kez mektebi 
tamiratı 12-11-934 Pazartesi 
günü"seat 13 te mahallinde ihale 
edilecektir. Taliplerin mezkftr ka
zada tamirat komisyonuna müra
caat etmeleri il~n olunur.4718 

Ad· na çifçisine hizmet gayesini istihılaf etlen bugünkü çalışmamız muhterem 
nıüşıerilerimizi memnun ederse Bunu bir muvaffakıyet bileceğiz. Teşkililtınıızdaki 
Yerli ve A nıerikan çırçırları emrinize amadedir . 

halka ilan olunur . 

Katar No: sı 

524 
istasyon ismi Varış Duruş Kalkış 

Prese makineleri : Ehven fiyat ve muvafık Şt\raitile balya yapmakta ve işle

riıııizı taktir eden müşterilerimiz fırsattan istifadeye koşmaktadır . ~J - ruzı.ıtınıızııı 

doğruluğunu isbat i çiıı fabrikalarımız daima saygı değer halkı uıza açık olup 
Belçika f ıbrikalarımızdaki müdüriyet dairesi daha fazla her türlü mah'ımat ver-
meğe hazırdır • 4576 21-26 

FOTO 

111 

Agf a, ,, filmlerinin her çeşidi , 

Dıinyaca me§hur ( A G F A ) filmlerinin en ta 
ıesl bulunur . Fiyatlar. diğer bıitün markalardan ucuz 
dur. 

Amatör işleri en kısa zamanda 
verilir 

Atölye fotografları, vesika resimleri, agran 
dismanlar. 

Doktor 

A. Melik 
. ........... 

idrar yolları hastalık
ları mütehassısı 
Belsoukluğunu yeni ueullula 

pek çapuk ve kati surette tedavi 
eyler. 

Adres : Namıkkemel ilk mek-
tebi kArşıeı. 4706 3-26 

Kiralık ev 

Miııt mensucat fabrtkası Kooperatif 
şirketi idare mecıisi reisliğinden • 

Kooperatifimiz teşkilatı dahi· 
linde muhadhle vasıtası olan mar
kaların teşkilatımız haricinde de 
kısmen tedavül etmekle olduğu 

görülmektedir . 
Markaların tedavül sahası ha

ricinde hiç bir kıymeti olmadığına 
nazaran Kooperatif hissedarların· 
dan gayrilerinin ellerinde buluna
cak markaların şirketçe kabul edil· 
miyeceğinin ve bu gibi ahvalde 
kanuni yollara tevessül edileceği 
ilan olunur. 4715 

lsa Şakir fabrikası mü
dürlüğünden : 

Fabrikamızda iane çiğidi mat 
lftbu olan muhterem müşterimizin 
iki gün zarfında almaları ve aksi 
takdirde iantı yerine yerli çiğit ve
rilecı>ğİ ilan olunur.4716 

Aleni teşekkür 
Oğlum Füru hin tutulduğu haı -

talığı çok zamandanberi tedavi et
tirdim ise de bir çare bulamadım. 
Bu defıı. müracaat ettiğim Memle · 
ket hastanesi doktorlarından Et
hem Necdet bey pek az bir za

Adana 
İnciri ık 
Kürkçüler 
Misis 
Çakaldere 
Sirkeli köy 
Ceyhan 

Ceyhan 
Sirkeliköy 
Çaka ide re 
Misis 
Kürkçüler 
incirlik 
Adana 

Talebeden tenzildllı ta 
rlfe ile ücret altnır . 

o•o 

Mermerli mahallesinde operatör 
Ahmet beyin muayenehanesi yakı
nında elektriği mevcut beş odalı 

53 numaralı ev kiralıktır. isteyen
lerin Ziraat bankasında Fehmi be 

manda tedavi ettiğinden borçlu bu- ll"l'ilJ;i.;i 
)unduğum teşekkürü sunarım.4719 • ' 

Hayvar oğlu J "'"'"''J 
FOTO COŞKUN : 

Y •I Cami Civarı 

-----------

l.__B_e_l_e_d_i ..;.y_e __ i_l_i __ n_I_a_r_ı _I 
Belediye riyasetinden : 

Belediyemiz için, asfalt yol inşaatında kullanılmak üzere 1-3 san· 
tim kutur eb'aclınde taş kıran ve elek tertibatını havi bir konkasör 1 
kAnunuevvel 1934 tarihine müsedif cumartesi günü Adana belediyesi 
daimi encümeninde lrnpalı zarf usulile satın alınacaktır . Taliplerin be-
loıdiyemize müracaetları.4680 26- 31 - 4-9 

inhisarlar fabrikası müdürlüğünden • 
1 

5 inci Mıntaka Etibba odası idare 
Fubrıkamız karşısındaki arsada 

1 

heyeti reiSli~nden. 
inşa edilecek tünün tozu yakmağa Ô 
mahsus fırının icra kılınan mıina- 1 nümüzdeki 7 - Teırinisani 
kasa neticesinde verilen fiyat had- çarganba günü) Beşinci mıntaka 
di Iayıkında görülemediği cihetle Etibba odasının 934 senesine mah · 
münakase bir halta müddetle tem- aus ikinci altı aylık heyeti umu. 
dit edilmiştir . miye içtimaılaktedilıc~ğinden say· 

Tal'plerin şeraiti anl"mak üzere gı değer arkadaşların çarşanba 
her gün fabrikaya mürecaetları günü saat ( 17) de Oda solonunu 
illn olunur, 4717 ıereflendirmeleri rica olunur.3-3 

~ -

ye müracaatları . 5- 6 
Mehmet 1 

Gazetemizin 
Abone ve ilan şartları 

3 Aylığı üç, 6 aylığı altı , yıllığı on iki liradır. 
Türkiye hariçi için bu ücretlere bir misli zam edilir. 

Şehir abonelerimizin gazeteleri 
hususi müvezzilerimizle her gün sa
bahleyin erkenden istedikleri yere 
bırakılır. Şehir için aylık abone bir 
lairdır. 

• • • • 
Bir defa konacak ilanların üçUncU ve dör

düncü sehifelerde her satırı on kuruştur. Rek
ıam nıa:ıiyetindeki devamlı ilanlar için ayrıca 
pazarlık yapılır ve en ucuz bir fiyat istenir. 

1 

8,40 
8,54 1 8,55 
9,06 1 9,07 
9,17 3 9,20 
9,33 1 9,34 
9,43 1 9,44 
950 

Katar Nı;.: sı 

Varıf 

1o,11 
I0,21 
10,36 
ıo,4g 

il ,Ol 
1 1' 15 

6-7 

514 
Duruş 

1 
3 
1 
1 

. . -

Kalkış 

10,05 
10,12 
10,22 
10,39 
10,50 
11,02 

Siz da bir tay-
. 

yara piyango :· r: .,,.,, .... 
bil&tl alınız. 

• 

Varış 

16,04 
16 ,16 
16,27 
16,43 
16,53 
17,00 

Varış 

17, 16 
17,26 
17,41 
17,54 
18,06 
18,20 

1 

1 
3 
1 
1 

y 
ı, 

ı. 
1 

lı 

d 
111 

le 

ıu 

lıi 


