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~abeşistanda petrol imtiyazı 

Düşman uçaklarının tehdidi al· 
tındadır . Bundan kurtulmak için 

ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

Balkan konferansı 

/~& '/ • Belgratta toplanarak önemli 
~ 'C)' 1.ı - Amerikan grııbun" verildi. I kararlar verdi 

"Q11sız, İtalyanlar küplerebindiler. 

:•solini; "bizi yoldan çevirmek isleyenle
ltıanavraları sonuçsuz kalacaktır,, diyor 

~~toıı------------
1!/nin güney petroldeki manavralara kıımanda"etmek! 

t ıizere bıızele varışı 
-ıı~dra 

.~ı iııır : 1 (A.A) - İngiltere; 
·~'''-~d 1 Y~zı işi bıklcındaki Ha
\.. ~Yit ~1 elçisine talimat vere· 
\.~d, a lr imtiyazın üç devlet 
t'lıı te k~certen görllşmelere 
\..~~ ,' '.' edebileceğini ve im
.'liı erıl- • • 

' td'I "'t'sınııı tmparatora 
~.. 1 

llleslni bildirmigtir. ... , · ı 
~ '•ı·İ (A.A) - Hsbeşis

lı,t en Petrol imtiyazı mes 
~ııt.ıa•dıki hotnutsuzluğu 

e ~a u Yerler İtalyanın eline 
~ab,,Yl.~ bir imtiyazın tanın
~ll' 80Yliyor. 
1 

1
'. l 

' 

111 •
11
' (A.A) - Fnnıız ga-

~ etıoı . . r· . d \,. ~te'iıı ırntıyazı ışın en 
'~k1• hıb~rdar olmadı~ı 
'lı' .~ 1 E; 
ıte,. oz ere inanmamakta 
~'kik;llıtiyazın genişliği ihti· 

~~'kıt llı•hiyetini meydana 
1~ olduğunu kaydetmek· 

Q d" 11l>ıri,, bunun zecri 

tedbirlere'bir dançe vurduğunu 
söylemektedir. 

"Pöti jurnal., petrol harbinin 
yeni bir safhası baılamııtır. İngi· 
liz !eliği bunun tesirini ezaltmak· 
tan başlıa bir ıeye yaramıyacalıtır, 
diyor. lngiliz - İtalyan emperya· 
lizmi karşı karşiyadır. Harp teh· 
likesi düne nazarın büyüktür, 
demektedir. 

Roma : 1 (A.A) - Muıolini, 
trentoda bllyülı: geçit resminden 
sonra demiştir ki: 

ButOn ulus kendisinden isten -
mesi muhtemel fedıkarhlclara kat· 
!anmasını bilecektir. Tarihi mu-
kaddenta hakim olmasını bilmi· 
yen ona biç bir zeman bikim o
lamaz. Cide hale olamaz, gidece· 1 

ğimiz yol bellidir. Bizi bu yoldan 
çevirmek istiyenlerio ~mauavrası 
sonuçsuz kılacaktır. 

·-Gerisi dördüncü sayfada -

Suriyeye geliuce, içtimaı üst
üste tecil edilmiş bulunan Meb' • 
usan meclisi esasen 1935 nibaye· 
tinde kanuni müddetini bitirmiş 
olacağından daha toplanmıyacalc 
tır . Bunun yerine bir sülüsü ta 
yin, iki sülüsü de İbtibap suretiyle 
seçilec•k bir meclis teşkil tdile· 
cekt\r. Ondan sonra, ilk defa 
olarak muahede meselesi tekrar 
mevzuubahis olacaktır. 

Suriye idaresini son ve kat'i 
olarak şekli ancak muahede işi· 
nin bitirilmesinden sonra tesbit 
olunacaktır, 

O zamana kadar bugünkü ka 
binenin iş başında kalıp lı:almıya· 
cağı henüz malüm değilse de, in· 
tihap sıralarında muhtelif parti· 
lere mensup azadan müteşekkil 
bir hükumetin iş başına getirilme
si pr.k ziyade muhtemel görül· 
mektı>dir. Mamafih henüz resmi 
bir habere iatina etmiyn bu tıh-

Belgrad : 1 (A.A) - Belgrat
ta Türkiye, Romanya dış bakan. 
)arı ıerefine Yugoslavya baıba· 
kanı tarafından verilen şölenden 
sonra Yunan dış bakanını temsil 
eden Yunan elçisinin iştirakiyle 
Balkan konferansı toplarımış ve 
delgeler bütün meselelere ve bil· 
haısa Cenevredeki işler üzerinde 
tam bir surette mutabık kalmıı
lardır . 

Belgrıt : (A.A) - Yugoslav
ya dış bakanı, Lavalın daveti ü 
zerine Parise gitmiştir . 

Tevfik Rüştü Arasla Bulgar 
dış bakanının diyevleri Sofya ga· 
zetelerinde geniş bir yer almık

tadır . 
" Slovo ,, gazetesi bu diyevle· 

rin Tüıklerle Bulgarlar arasın

ki ananevi dostluk münascbatına 
engel olmakta olan bazi temayül
leri dagıtmaya matuf mühim bir 
adım teşkil ettiğini, " Mir ,, ga 
zeteıitıde bu diyevlerin Bulgar 
efkarı umumiyui tuafından Jayik 
olduğu önemle telakki olunaca· 
ğına iıaret ederek demektedirki: 

İki hükumet ve iki memleket 
arasındaki münasebetleri ndece 
bir diyev halinde bırakmamıli 
her gün emniyeti artıracak mahi· 
yette yeni bir şey yapmalıdır. 

Amerika bitaraf 
katacak 

Nevyork : 1 (A.A) - Birleşik 
Amerika cumur ba§kanı bitaraf 
lık kararnamesini imzalamııtır. 
Kararname Amerika hllkumeti· 
ni ve ulusunu harbe sürükleye
bilecek her hareketten kaçınmak 
husuaundıki istP.ğinin bir ifade· 
sidir . 

Almanyanda yahudiler 
aleyhinde yeni bir karar 

Beri in : 1 (A.A) - Y abudile· 
rin antika ve sanat eaerleti tica · 
reli yapmaları yasak edilmiştir. 

Irak - lran arasında 
ihtilaf çıktı 

Ankara : 1 (A.A) - Şattula
rap nehrinde seyrisefere tealluk 
eden lran - Irak anla§mazlığı 
etrafında Irak dıı bakanının Tab· 
randa y•pmış olduğu görüşmeler 
de bir sonuç elde edilmemiştir , 
İki hükumetin imzılıdığı bir bil
diriğe göre uluslar kurumunun 
gelecek toplantısında bu görüı · 
melere tekrar ba , lanacaktır . 

minleri ihtiyatla telaklci etmek 
daha doğrudur. 

-Ulema ve halk tarafından ya
pılan protosto üzerine yapılmak 

istenen güzellik kraliçesi müsa
bakası hükumet tar•fından men
edilmiştir. 

- Birkaç güne kadar on altı bin 
Asuri Iraktan Suriyeye gelip El· 
c~zire mıntakasında kendilerine 
tahsis edilen mahallerde: iskan 
edileceklerdir. 

- Suriye Mebusan meclisi 
Başkanı Subhi Berekc tin, polis 
naibini tahkir tttiğinden dolayı 

Antkya aulh mahkesinde 10 Suri 
lirasına mahkum edildiği, bu ka· 
rarın Bışkan tarafından iıtinaf 
olunduğu malumdur. 

Antakya bidayet mahkemesin
de görülen du istinaf itirızı bak
kıııda mahkeme kararını vermiı· 
tir. Bu kararda, mahkemenin 

- Gerisi üçüncü sayfada -

ilimizin bu yılki •• •• urunu 
il 

Tecim ve endüstri odamız , bu yıl 
144 bin , balya cins pamuk alı

nacağını saptadı. 

Şehrimiz Tecim ve Endüstri oda•ı tarafından Seyhan ilinin 
934· 935 mevsiminin 30 Aljustos 935 de intaç edilen Pamuk ürünü 
ve yoljaltımı ,u suretle saptanmıştır ; 

Balyası BÖLGESi 

Adana Merkez 59775 
18000 
21975 
4453 

Kadirli, Kozan, Karaisalı 

Ceyhan, Osmaniye, Dörtyol 
933/34 Mevsiminden devredilen 

104203 Yekun 

Bu kadar pamuktan 15 Ağustos 935 tarihine kadar Seyhan ilinden 
ihraç edilen ve dahilde yoğaltılan mikdar 

Adanadan çıkan 
Balya 
73652 
15893 
12583 

600 
275 

Adanada fabrikaların aldıkları 
Ceyhan, Osmaniye, Dörtyoldan çıkan 
Adanada mevcut 
Ceyhanda mevcut 

103003 

Tahmine göre 1200 balya noksan görülüyorsa da bunun kısmı azamı 
dahilde perakendeyoğaltılmış olması tabiidir . 

Çukurovanın 934-935 mevsiminin 30A~ustos 934 ta intaç edi· 
len Pamuk ikinci kesen tahmin raporundaki mikdar şu idi : 

Bölgesi Cinsi Alanı Miktar Balya 
H•ktar Ton 

Adana 
{ 

Yerli 48913 8004 40020 
iane ekspres 17383 3789 18945 

merkez Klevlant 618 162 810 

Kadirli { Yerli 15832 2520 12600 
Kozan 
Karaisalı iane 6000 1080 5400 

Ceyhan { Yerli 8739 1133 5665 
Osmaniye 

iane 15802 3262 16310 Dörtyol 

Mersin { Yerli 34400 5570 27850 
Tarsus 

iane Silifke 12000 1880 9400 

Yekıin 159687 27400 137000 

Not : Beher balya iki yüz kilo itibariledir , 

ilimizde 
Kadastro işlerine ya

kında başlanıyor 

Vilayetimiz merkezinin kadas· 
roıuna baılanacağı bu kerre tapu 
ve kadastro umum müdüriyetinin 
vilayete vaki iş' arından anlsşılmıı 
tır • 

* • • 

- Gerisi üçürıcü say[ ada -

Avrupaya 23 yüksek 
mektep mezunu 

gönderilec&k 
Külıür, adliye tarım bakın · 

lıklarile harita genel direktörlü
kü hesabına yüksek mektep me· 
zunlarından 23 kişi müsabaka ile 
Avrupaya gönderilecektir . 

Tapu ve kadutro genel direktö· 

Bunlardan dördü Asya dilleri, 
llçü hukuk, ikisi mllzecilik ikisi 
beden terbiyesi, ikisı sulama ve 
kenevır zeriyııtı, ikiıi haritacılık 

ikisi arşiv, dördü arkeoloji ve an 
tropoloji coğrafya tahsil edecek· 
ferdir . 

rü Cemal lstanbul ve lzmire yap 
tığı inceleme gezisinden dönmüş• 
tnr. Cemal kendiysile görüşen 
ulus arkadaıımızın bir yazarına 
türlü tapu işlere hakkında aşağı. 
daki bilgiyi vermiştir. 

Beden terbiyesi müsabakala· 
rına gireceklerin Gazi enstitüsün 
den . haritacılık okuyucuların da 
mühendis mektebinden veya fen 
fakülteıinden mezun olmaları 
şarttır . Bu sene lise mezunların· 
dan Avrupıya talebe gönderilmi· 
yecektir . 

islahiyede 
Tüyler örperten 

cinayet o·du -
bir 

İslahiye : 30 [ Özel l - Ötey 
gün ikindi vaktı lslahiye gümrü· 
ğünde mühim bir cinayet oldu • 
Gümrük muhafaza memurlarından 
Ali, anbarcı Müoürle gümrük vez · 
nedarı Hidayeti vurdu . 

Minir öldü . Veznedar Hida· 
yetiu bacağındaki yara hafiftir . 
yarın tedavi için Adınaya gönde· 
rilecek . Ali', cinayeti müteakip 
kendi kafa~ına da bir tabanca bo· 
şaltmıştır . 

Halk arasında söyl endiğine ua· 
zarın vak'aya sebep şu imiş : 

Geçen gün MüDür mezunen 
Antepde bulunduğu sırada, Ali , 
Mioirin evine biraz hediye ile bir 
mektup göndermiş , Ant~ p<len 
avdet eden Münür bu mes.ıleden 
baberdn olmuş ve arkadaşı Ali· 
ye muğb;r olarak her fırsat düş· 
tükçe hakaret yapm ış . • ibayet 
dün de gümrük salonunda bir 
fırsatını bularak Aliyi bir iyice to· 
katlamış . Bu dayak Alinin izzeti 
nefsine dokunmuş derhal eve gi· 
derek tabancasını almış , gümrük 
ambarındu rastladıgı Münüre dört 
el silab atarak cansız bir halde 
yere sermiş • Bu arada anbarda 
bulunau ve hiç bir yere kaçamı· 
yan veznedera da lcurşunlardan 
birisi isabet etmiş , onuda baca
ğından yaralamı~ . Vak'anın fe· 
caatinden şuuru kalmamış olduğu 
anllşılın Ali, bu defa kendi ce
zasını kendi eliyle vermişti . 

Minirin üç çocuğu , Alinin iki 
çocuğu v udır . Zavallıların acı 

ağlamalarına kalb dayanmıyor . 
Cinayeti işlemeden evvel çocuk· 
larıııı buradan aldırması için Ali· 
nin kudaşine bir telgraf verdiği 
de söyleniyor . Adliye işe el koy 
du. 

Minir evvelce Mersin gümrü· 
ğünde bulunmuştu . 

Ali ise çok sakin tavırlı, dıi 
ma okumaktan zevk alan ve kim 
ıe ile ihtilat etmeyi sevmiyen bir 
adamdı . Bu cinayetin esrar peı· 
desini her belde adliyenin talıki· 

lcatı açacaktır . 

Karboğazı ormanla
rında yangın 

Fransızların Meni! taburunun 
tutsak edildiği Karboğazınm b•· 
tısında iki gün süren bir yangın 
olmuş, binlerce ağaç yanmıştır. 

Bu yangını söndürmek üzcıe 
Tekirkoz, Peskenek, Panzınçukur 
köyleri ile Ktnzinpen bir çok a
damlar gitmişler ve saatlerce uğ
raştıktan sonra binbir zorlukla 
söndürebilmişlerdir . 

Yanan ağaçlarin sayısı ellibin 
kadar tahmin olunmaktadır . 

Yangının bir ciğara yüzünden 
çıktığı söyleniyor . 

- Tapu ve kadastro yönetgeıinin 
son yıllarda ki sistematik çalış
ması hakkında bir fikir vermiş ol· 
mak ıçin tapıı yönetgelerine 933· 
934 yıllarında iskan yönetgeleri 
tarafından tescil edilmek üzere ,---------------·------------·------, 

Her yeni medeniyet, her yükseliş ve her ha- 1 
verilen dosyaların uyıaıoın 
630379 olduğunu söylemek yeter. 

Mayis 935 e kadar bunlardan 
tescil edilip tapuya bağlananların 

sayısı 550937 tanedir. Geri kalan 
79000 den bir çok dosyada değer 
kağıtlarınının çıkarılma11 için ver· 
gi dayrelerinde muamt'le görmek 
tedir. Gene bu süre içinde yarım 
milyona yakın intikal muamcleıi 
yapılmııtır.,, 

Cemal, bezi gızetelerin yal':
dıkları gibi kadastro örgütünün 
ilçelere kadar uutılacağı hakkın· 
daki habere cevap olarak ıimdilik 
maddiğ imkan olmadığını söyle 
miştir. Ve gene bu haberin İs

- Gerisi dördüncü say{ ada -

yındırlık, ruhun bir beden istemesi gibi, mutlaka 
insan çokluğu istiyor. Eski zamanın bütün me
deniyetleri nüfus artmasiyle birlikte vücud bul
muş, nüfus düştükçe bu medeniyetler de çök
müştür. Bu sebeple: 

20 ilk Teşrin-Pazar günü 

yapılacak olan (genel nüfus) sayımı 
en önemli sosyal işlerden biridir 

Başvekalet 

lsla tistlk Umum Mıidıirlıiğıi 



alabilir. Fakat böyle bir hareket 
tarzını ıyi aonuca vardarmak için 
dediği.m gibi, nlusal havacılık me
ıelesinin ynrddaıa yüklediği bor
cun deterii'i ıöylemelste zaruret 
vudar. 

Dejİ§ik 11yilarda gelirleri olan 
kırkkitini belli bir yardım iıioi a 
ralarında kotanp baıarmuında 
uzun boylu hiç bir giiçlek yoktur 
ve me1ele, hsvacılığan para ihti 

yacıoı bir çok kırk kitiler ara~nda 
düzgün ve uygun dığıtmaktan i- 1 
bar ettir. 

Peıiadea belli olmak ıartiyle 
ea büyiik milyonların bile topla-

nacağına içten inanıyoruz. Ancak 
ıurası nr ki yılda bea lirayı bir 
yana loyamıyan ve havacılığa 
yardım borcunu, ulusal bir borç 
olduğu için ödcmeğe savaıan yurt· 

daıla yılda yüzhin Jira kazanan 
adam, yahut kurul arasında ve 
on evi, birkaç apartımanı olanla 
dikili •iacı olmıyan ar111nda mev· 
cutl açık farklann gCSzöa6nde 
tutalacak kad~r büyüle bir önemi 
olduğu unutulmamalıdır. 

Memleket gerçek bir tehlike 
kfrfısında ist-, havecılığın ihtiyaç· 

tarını kesia sayılar la ortaya ko 
yarak gOcümüze göre vilayetler, 
ıe\ir, lca1abalar ve köyler araaın-
da parçalamak ve bu ıu ı etle bu 
ial başarmak, ıöıüa kısası bavıı 
tehlikesine karşı ulusça bir ırfer· 

berlik y•pmak zorağında bufupu 
yoruı. itin kesin çıkar yolu bu
d~r. • 

Bizim ioanımıza göse, mesele 
belliıizlik götürmiyecek lcadar 
önemlidir ve havacılık davasını, 

halkın ıosyal ve ulusal duyguh. 
nna inanarak bir güo evvel kotar· 
mak lazımdır. Bu da, devlet ve 
ulusça culdii bir hav• ıeferber· 
liJi yapmak ve ite dört elle aanl
malda ol,biltcektir. 

Şqklr Hazım Gökmen 

Doğu iller 
için lçbakanhğıo hazırla· 

drğı k~unlar 

Doğu illerindo yapılacak yeni
likler etrafında Bakunlar heye
tince kararlaştınlao esaslar dahi
liode iç aakanlıkçıı yapılmakta olan 

incelemeler bitmiş ve iç Bakanhk. 
Hukuk MüşaviJı Ekrem vaki da
vet üzerine lstaubula gi~miştir. Ek
rem hAlen lstaobolda bulunan mo.

halli idareler genel direktörü Naci 
ve muhasebe direktörü Edip ile 
birlikte fc Bakanı Şuluü Kayaoın 
vert2ceği direktıfe göre ıaı.ımf{elen 
kanuo projelerini hazırlıyocakhr. 

Hazırlanacak kanuo projeleri 
içinde üçüncü genel eospektörlü
ğün teşkilAt ve kadrosu hakkın
daki proje , enspektörlüğün 935 
senesi m:ıırelı İçin Kaınutaydon 
iıtenecek fevkalade tahsis.ıt pro
jesi ve doğu illerindeki memur
lara moaşlarandan gayri verilecek 
ıark zammı ve doğu illerine tayin 
edilecek memurlar hakkında ka
rarlaıan şanları ihüva edecek olan 
kanun projesi de vardır. 

Ar~ıulusal gidiş geliş 
işaretJeri 

Uluılar @osyetesi taşıt ve tran
sit komis1onuna bağlı c yollarda 
gidiı geliı sür~I komitesi » nio 

hezırladı~ı bir proje bazı sorularla 
birlikte Dıı Bakanhk yoluyla Ba -
yındırlık ı:Jaka nlığına ve oradan 
da iç Bakanhğıı gelmiıtir. 

Şehirler içinde gidiı geliş hak · 
kandaki işaretleri gösteren bu 
proje incelendikfon sonrıl komiteye 
ç1:vabı Jwlaçokt ı . 

r Du a 1 
Kaçakçılar 

Yerli mallarıoın katilidirler 
Yakın günlerde şana kalaba

lık olan yerlerine, kahvelere, si 
Daı;tJıl-.n, paıklara ve otellere. 
hanlara afitler as ıldığını gördlik 
ve bqnların b-:r hangi bir ka~k 
çınan karıt bir htrs ile aırtında ta· 
ııdıj'ı kaçak çuvalım götürürken 
lıir ieçit başmdı pusu kuran jan· 
darmıdar a na•ıl yakalan dığanı, 
bir kasabaya getirildiği zaman 
balkın •'-' çoluk çocuğun nasıl ha
karetle karıılıdığını ve ıonra ha· 
piıanede z.avallı eıile masu\IJ ÇO· 

cuğunun kendini ıörm"ğe geldi 
ğınio adeta küçücük bir ainr-ma 
ıeridi baliade gosterildiğioi ve 
yazılarından da ne hakaretli ıaı
lere uğradıgını anladık. 

Bunu yalnız keadiıoizia ın

lamasile bırakmadı~ta .. Bizim 
gibi bu re11imlere bak.an ve yazı
Janoı okuyan balkın bundan ne
ler duyduğunu ve neler söytiye 
cetini de öirtnmek istedik .. Bu 
dOılioce ile bir kaç yerdeki afiı· 
ler önünde durduk ve dinle.dile : 

Birisi [ Böyle yapanlann ce
zuı iıte budur .. ] 

Öteki [ Keçakçıhk yapanlara 
b&yleei udır bile .• ] , bir baı· 
lcaaı [ Be berıf, ml'mle~etiode 
ye~li nı11la mı yok t .• ] g~bi ylirf k
ten g,. JeQ ve yerinde söyleqea. 
sözler duyduk ve bu münasebet
le de düşünd&k L:i; düne kadar 
kolundaki kuvvetinden bıakp her 
ıeyini şuradan buradan Htın alan 
t8 ı ktio bugün hemen hemeıı her 
şeyi var .. Yiy~cek, giyecek ve i
çecek gibi zaruri ıeylerden ba,ka 
fu.yfini, sös6ntt ve her türlü zev
lcıni tatmin edecek her şey.i fab .. 
rikalaıda, mııalarda dolu d~u,
yor • 

Dünyada her işi, her harckati 
yaptıran ihtiya rtır. Bunu da bo · 
günkü hükftmet uğraşn u~roşa 

baıırlopıış ve fabrikıılarmd4p çer 
şısıne, pazarına kadar get'rmiş ~e 
önüne koymuşken bunu bırakıp 
da yabancı memleketlrrin malla
rını bı•t on paralık ucuzlu~u yü
zünden kendi ülkrsinde gizli gizli 
sürmPğe çalışan adam ; anaşınan 
memPsine tüküren tir piç , vicdan 
yerine kokmuş et parçası taşıyan 

bir ttlçaktır. 

Bunlara sadece kaçakçı değil; 
yerli mallar katili veya yabancı 
malı casusu demf'k daha doğru 
olur . · 

H11lkımızıtı bu çeşit insan kılı· 
ğına girm· ş ifritlerle alış verişlere 
kepılmamasmı ve bu zehirli Yı· 
tanların başlarını de-vlet kanunla
rın3 ezdirmek için hükumete yer
dı~cı olmalarını yürekten dıleriz. 

Orta ö.ğretmen okuluna 
alam başlath 

Ankara Gazi Orta öğretmen 
okuluna dünden itibaren talebe 
yazım ve alımına başlanmııtar. 

Alam ve yazım iıleri Eylôlun 
yirmi y(.disine kedar sürecektir. 

Vse ve altı yıllık öğre-tmen 
okullarını bitirenler yazılahilo· 
ceklerdir . 

Bea yıllık okullarını bitiren
ler, yalnaz resim, it ve beden E
ğitmi kollarma alınmaktad1rlar. 

Şehrimiz öğretmeq_ okuluna 
bitjrrnlerden bir .;oğu bu orta 
6iretmen okuluna yazılmata ka· 
rar vermitler ve bazarlanmağa da 
baılamıılardır . 

ÖldUr.IHen köpekler 

Uray Baytarlık, dayr,ai Jara
fıu~an geçeu pğôstos ayı içeri•ip 
de telıirde dörtyü~ yetmiı yedi 
kö~ek öld~f\8Jmfl~tiir-

Enişte ile kayın 
h J ı; l 14 A h<t 4 

Seb~~çi ŞıbıtP,e.Riştesi Mahmudu 
bıçakla böjründo.- y-.ralach .. 

jfll•llJ 

Ôtey gec~ Suçuz0ıde urarpıoda 
bir hiç yıizüocl,en ko.vga olmpı ve 
s•lbzeı::i Ş'1b$o adında birisi enia
tesi Ali oğlu Mahm\Jdu bı~a.kla 
böğründen ağır surette yır~
mışt.ır. hu kıya hakkmda aldıitmız 
bilgeyi yazıyoruz: 

lsaıail oğlu Şaban , eniıtesi tlli 
beş yeşlar.nda Ali oğlu Mahmutla 
l IAlde beraberce sebzecilik yap
maktadırlar • Ôtey gün çıraklara 
para vermek yüzünden kavga et
mişlerdir. Akşam üzeri ayrı yer
lerde kafaları tütıüliyen bu bısıoı 
'e ortaklar yine birlikte oturduk
ları Sucuzado uramındaki evlerloe 

Un1meseleai • 
Ko"'1isyon incela.mesl

na davam ediyQrı .. 
Şe)uimiz fabrikalarında~· 

ralmakta olan unlal'.111 koaıi,yq'
tuaf ıodan iaceleomdıiafl cltv.
oludmaktadar • D&a do komİIJOJJ 
üyeleri bükGmet Uo•ğ.lnlıD 1~"~ 
daki yüksele f oruoda fabıi.kalırdap 
abnaa unlör &zerinde ıınaıa,Jar 
yapılm11tu • Komiayoa ; bif ik,i 
glln içinde IODU~ --P.l•JQ> bil lu\i: 
rarverey)\\r • 

Öğretmep lsıdfpları 
h,.,ırl•'l'1~r 

Ankarıda küllllr bakao.lığıada 
. orta öiretim lcadrolaruıın baur 
lapmaaıaa baılanmıtbr • Gelea 
dqyukları göre ba yılki kadrelar 
küçüle: ölçOdo deiiıikltkler olacak~ 
tar • Buluadaklan yerin havaayle 
uyuıamıyanlaran isteklerin tıma 
men yefio~ g•tiı;ilıq.eai.ıae iaakia 
görüle:me1'~ktedil' • ldar9 h•~• 
mından baıı direktörler ile Jlh 

dımcı direkt~rler ara41oda deği
§iklik olact1ğl ıöylenm_ektedir • 

Kadrolar eyltilüa onbetinJea 
ıoara okullara bildirilecektir • 

Şimdiye kıd•r letanbulda kal
mış ve hiç A•f4cDuY,. çık-mıt 
olan lise CSğretmeDleriodea bir 
kıımı A1:atjoJuda muhtelif orta 
mekteplere ve li.elefe yerlqtiri · 
leçeklerdir • 

OkuUarAA bl,HQnle~e 
sınaçlarana başlandı. 

Din~~~ itibar~D bütün orta 
6ğreti.. okullarand' bii~Difle,p~, 
ıırııçlaraaa. baalanmııt11 • 

Duyduiumuıa g6re firenlerin 
pek çoğu bQ sıpa~ta k11zanmıı 
)ardır . 

Ö~retmen okulas• 
talebela~i 

Bürücek yayla11ndı dial~nme 
kampına çıkaa : erkek ağretmen 

okulaq talebeeinin yana aebripıi 
ze d6neceklerl dayulmuıtur • 

Nmer.ot~J işleri 

Şehıimjıde namero takma 
i§leri bitmek üzeredir,. Y aloı~ 
Lu.,ıarıo ,bir kıa~ın yaulJı§ takıt
dığı görl;lpıllı we düzeJti,mçlcri 
içİQ iuarlara kuyrukl•r ferihııitti~ 

Sayam iılerl 4• ı•••J!JCll bitl
rilmittir. 

Doktor Nizamettin 

"geliyorlar. Alkolun tesirile kafa· 
lora kızan bu adamlar yine ka"V
gaya baş.1\1-0tlır. Bu dil kJa.vg11ş 
gittikçe büyüyor. Mahmut, Şabanın 
üzeript h~um ediyor , ~al\ da 
karpuz kesmekte olduğu bıçağını 
eniıtesi Mahmudun böğrüoe sap. 
lıyor ve kanlar içeriıiode yere ıe· 
rip k~r. 

Ht"1iWi 11.ı- ala• polia Şa
bana U."1~ Y4: ._bir mjtlclel 
ıonra b.,... ı.W•.,Jıp. yer.de Y•· 
kalay Y& i*r•ekte
dir. Ya .,..oı.n Ş.w teda
vi edibatk...,,.. IDMl.ek.ı basta
neıia JNJııl-..ı• 

93Q\ ,llt Bçüncl dört aylık e
lektrik ücrederiai nptamak iise

re tirketlu Ye mleaeıeler direk· 
tiril BOıeyoia bapınbimda uray 
Y~ elel& trik aoı1eteıi üyelerinde• 

mürekkpp ~ir komia_yo,'Vl.. t•ı~U 
edilmesi bayındırlık bakanlıjfp
dın ilbaylığa bildirilmiştir • 

Cavit Or~ 
i ... ,.. ;;ı 

Nij4e~1ı•f.:1 .a-.•le:afıZ"'4-
vit. Osf'h dinkj ı..-.ı.. l•...&>alı 
git. vcrDMr• cı.&Jıtı .,., 
fındflJı'l~MlllJf. 

UrMJ.ı .mUhendi.t 
Urıy mlbendisi MubidclNa ;6-ı 

devi~" ç"'ilmit~ V•ı ADkM"f 
ıitll\!ı"~ hif>li ~-galg ;BftJtd bp 
lunmakta olan Mim"'-'Sa4™ ı~ 
ri ati,,e .gelı;ıa~ rWl«Aif il"iıt.ir ı 

Ömer Kemal Afittr 
DinJ~llılPJ 1trhvıuı GDJp.k J•JC· 

IHıada geçi-.aıW19 ol.ao.pJ;t~ ·ok-.ıl 
tarih lif eJ~~oA arkfdMWJı~ O 
mer .Ke~.11 Ai•rt b6Ulql~paf ••• 
DIÇlarında buf uD~~ içip Hlıfİ~
mize d6Q~tliir 

KIHtOMlirekttirümüz 
e.eJ • 
JPQW 

Bir aylık izaioi İıtanbuld 
geçiren kült\jr diregt~ü Yunaı 

Kiz•D\ ... Wa'JPlM dÖftQÜif •e.ldıa
vine bıtJapıııtar • 

Ayhklar verildi 

İ1yarlar1p e1l4~•Jlıkkıı dla 
•erilunıtır • 

Keyfe gelmişler 

Eeki lfmam ara111ın4, otıa.ıa 
Mehmet oğla. ~«;kmet Ali. Recep 
.-tlu kunduracı Memet, Tarauı 

kapısıa«Ja otqr•• Jjek~ olq Meh
met, Alid.ede aramaadf. otura• 
Muttaf, oğı~ Eaaı aarhoı olop 
arabı jleı çarııdıo ge,wJcel). betJ· 
rap çajlrmı~ ıaretiJleıhıllrm ra-. 
hRtanı boıdgkla~an J•llalaa .. 
mrılardır. 

o 1 ,.. 1 

G~gözetlem 
11 

Dün iiledq aoqr.a okunan 
taıyiki ne•hai 755,1 91ili .. et.r 
olup en çok.; ••cakc..36 ve an a 
aıcak, ı21.~ •a.attgfl&tl • 

Raı~bet vantla 0/o43 olup yel 

1 
güne.""-'• •&Aiyede 2 me&re 

Uray bq hekimi NiıaJQe.U.i,ne bızla ıHll!İfVr" 
memlıtket baı&aıu~si.-.de. ameliıaı f ı Süel gök gtJZl"tl~RN duranı 
yaıallQJlta~ : 



adamı öldürdükten sonra kafasını 
9Ö"desinden ayırıp parçaladılar 
~li. 
~lb·e""':' Alıplının Moll•· 1 yarak : ( Pekila ) diye cevap ve-
~ nınde İzztt ıdmda riyor . 
"8 Aiuıto,.,un yirmi ıeki- Kafile değirmene gelince ak 
61da, .. •kıamı mOthiş bir şam oluyor .• Bunlar mısır unun-

k tılmiiştür ! Bu İzzet, dan ekmek yapıp yiyorlar . iz-
~ b~tiiliikle nım almıt zetle Asım arabada yatıyorlar . 
l~, ır canavardı r . Bir mllddet uyuduktan sonra A · . '" : suretle cereyan et- sım abdeste kalkıyor ve İlyasa 
~ l rastgeliyor . İlyas Asıma : 
~ ..izzet, Ereğilinin Ça " Biz geldik . fzzet nerede ? ,, 

'-c1 Ddedi, • Aıım adında diye sormuş . O da : ( İzzet ara-
lttL?~1lueu vardır. Bunun sı hada uyuyor ) demi§ . Bunun üze 
~re•· k l e.ıııe d' •f, oyunlarını çal rine lyas talimat veriyor, bu ta 

~ec~;•ınit atmıştır Maktul limat ile Asım arabaya dönerek 
illa ; er kiSyüaden Hanım İzzeti uyandır1yor ve " kalk ıu 
'~· bir kadınla müna- tarlalarda biber var , hazır bu 

ll •Yor ve kadının malı- raya gelmişken turşuluk patılcan 
~edavadan zapt için ve biber tophyılım " diyor • 

k:etıriyor • İzzet der bal muvaf akıt tde 
ti ';~rı İbrahim otlu İl- rek kalkıyor ve birlikte bahçeye 

lleb •ık ve Eşki nemiyle girerek bir torba pltılcan ve bi-
t llled. buna mani olmak her topluyorlar ; arabaya doğru 

S 'İııete : :" Sen bu iş· avdet ederken çitin üzerinden 
Ç, •enı· '- .. n .. k k ı ,, 4i aoy muze oy- aşma ta olan zzet bir av tüfen· 
t/:rlaraada İzzet kulı k giy!e göbeğinden vuruluyor ve 

•dının arazisini ken· aman yandım diyerek. yere yuvar-
-. Çe'lirerek köye yerleıi- lanıyor • llyasla .Mchmed derhal 

leiaet pusudan fırlayarak yaralının üze· 
°ti llleaeleıi yapılırken rioe çullanıyorlar ve bıçakl• bo· 
aa:. Asını da Bunları E- ğazından keserek kafasını boğa· 

: tor, ve İl yasla arka- zından gövdesinden ayırıyorlar . 
, O Ne oluyor ? ) diye Sonra intikamlanna dayanamıya· 

'Yo ~lar da meseleyi Ası· rak aekiz kiloluk bir taıı İlyaaıa 
~ •r ve İzzeti öldüre- kardeıi Faik kaldırar•k maktu-

Ilı Jliiyorlar . IAsım da lün kafaıına ,indiriyor ve tanın-
\ Oıu "ld •li11ı 0 llrürseniz , ben mıyacak bir hale getiriyor . O aı 

-di dea gelen yardımı rada kaçmağa kalkan Asımı ya• 
.. , .. , ~. •- - d.. - .. d k 1 k " l d .._l'ıt aoye oauıun ~ a ıyara u an aeteye gi iyor · 

de ı~or · Ertesi gOo de ıon . Gel bakalım ıen de kafaıı-
l~ot ~'lbenine doğru ha· na bir l•§ yMltttir . ,, diyorlar • 
-', )Old A O da dediklerini yapıyor ; Ooa 
lfl'!tiii ~ sıma raatgeliyor, " Sakın, bir yerde söyleme seni 
.,.,_.

11 
Ilı •e arkadaşlarının de hunun gibi yaparız ! ., diye· 

tı" •oruyor . Asım da rek tehditte bulunuyorlar . 
o, Ilı İzzetle Muıtafa· Asım ıabıba kadr arabada 

"e llyıa hııını salla- -Gerlıi dördıi.t?cıl say{ ada-

li~----
...._izin bu yılki ürünü 

- Birinci say{ adan arlan -

~; Mıntakasının 31 Ağustos 935 tarihinde 
1 en ikinci kesen pamuk tahmin raporu da 

şu suretle saptanmıştır : 

CiNSi ALANI 
HEKTAR 

Yerli 48.170 
iane Ekspres 15.826 
Klevlant 3.500 

Yerli 21.918 
iane 2.582 

Yerli 17.517 
iane 12.200 

Yerli 32.000 
iane 7.000 

t') 160.713 

Almacatı tahmin 
edilen mikdar 

TON 

8702,5 
2611 

770 

3.945 
426 

3.405 
2.724,5 

5.376 
840 

28.800 

BALYASI 

43.512 
13.055 
3.850 

19.725 
2.130 

17.025 
13.623 

26.880 
4.200 

144.000 

t•J 

~ ~ hoıya (200) kilo hesabiledir. 
~'thu 1 ıt 't \>e _44000 balyanın 33008 balyası iane ve ekspres 3850 bal-
1( tııınıultıutebaki 107142 balyası yerli pamuğ"udur. 

ı 935 tarihinde intaç edilen ilk tahminde bu mikdar 150970 

Suriye ve 
Lübnada durum 

.., ... 
- Birinci sayfadan artan -

müntahip bir meclis reiıini mu
hakemeye salahiyeti olmadığı 
kaydedilerek dava reddolun
muştur. 

Hicaz demirvolları Ummandan 
Medineye iıletilmeleri için mez 
kur arazi hükumetleri ansında 
görÜ§meler baılamış ve Hicaz Ne· 
cit Hariciye Vekili }t'uat Hamza 
hu huusta fekalade komserlikle 
görüşmOstür. 

Aldığımız malumata nazaran 
Hicaz Necid hüiimeti mezkur 
battt Meleke ve Ciddeye temdit 
rtmeğe karar vermi~tir. 

- Küvilten gelen haberlere 
göte Britanya hükumrti, Basra 
körfezindeki tmaretlerio idare 
sini tevhit etmege karar vermiı 
ve bunun için Küyitteki lngiliz 
mümessili, Emir Sabah ile görüş
müştür. 

Emir Sabah bu fikre muvafa· 
kat etmediğinden İngiltere bil· 
kumetiyle temaa için Londraya 
seyahat etmiıtir. 

Emirin bu mu halef et Uz erine 
Küveyt gençleri arasında lraka ilti· 
hak için bir hareket h•ılamıştır. 
Yine İngiliz parmağiyle yapıldı

ğı anlı§ılan bu hareketle, Küveytin 
emaretler • birliğine girmeye ic· 
bar edilmek istenildiği anlaşıl· 
maktadır. 

-Hicaz ve Necid veli•hdı 
Emir Snud, ŞarkulErdeni ziyareti 
esnasında Emir Abdullah ile, 
Arap blikiimetleri araıında bir 
ittifak akdi için uzun uzadıya gö 
rüşmü§ler; ve bu görüşmeyi mev
kii icraya koymak için bazı ted
birler almağa karar vermişler.: 

Aldığımız huıuwi malumata 
nazaran, pek yakıoda Şrkulerdea · 
de bOyük bir Arap koogresi top 
laoacak, koogıede muhtelif Arap 
teıekküllerinin mümessillerinden 
1860 murabba& bulunacaktır. 

Kongrede Arapların barici ve 
dahili tam bir istiklal sahibi ola
ruk . yaşaması için mücadeleye 
geçoığe karar veriltcektir. 

-İrakta aaker yazma işlerine 
bütün livalarda hararetle devam 
edilmektedir . Bu surdle ahu H 

ker ıubelerioin 15 Tcırinevvele 
kadar iıltrini bitirecekleri anla· 
ıılmaktadır . 

1914 doğumluları teşkil eden 
birinci knra Teırinievvel , 1915 
doğumlular Teşrinisani , 1916 do
ğumlular da Kanunuevvel iplida
larında silah altına alu,.acaktır . 
Şimdiye kadar yazılan efradın ade· 
di 90 bindir . Bunun teıcil oiha· 
yetinde 120 bini bulacağı anlaı • I 
maktadar . 
-Mısırda medeni tarzda ilk müs· 

lümao nikihı geçen hafta yapıl 

mıştır . Mısırın tanınmıı zengin· 
lerinden Ahmet Şefik , evl"oditi 
güo • nikah bocaıının önüne ka
rısıyle beraber çıkmıılar ve genç 
kızların çerçevelediği yüksek bir 
yerde oturarak nikah süalleı ine 
cevap verip t vlenme veıikasmı 

imza etmişlerdir . Evliler bal ay 
larıoı geçirmek üzere Lübnaaa 
gitmişlerdir . 

Mııırda ilk defa açık olarakj 
ve medeni tarzda yapılan bu nİ'" 
kah merasimi münevver muhitler
de kıyancla karıılanmıfbr . 

- Filistin Y alıudileri kurumu 

"" başkam ( cemiyet reiıi ) Razman 
~ ~ i •çirdi i haller: Geçen seneye nazaran merkez kazada adında biri Berula gelerek turizm 

~lrn~ .de bahar sellerinden dolayı bir kısım çökük bölgelerde ot~line inmişler . Yahudi başka-
l.. \>e b •ı Ve ekimden sonra yaAmur yağması yüzünden ekim işi nıntn hu grziıinio ne maksatla 
~ ı~ , Undan ötürü alanda azlık görülmüştür. olduğu bilinmemekle beraber, dün 

'- ,30 A.. "'"' vaziyeti ve alan üzerindeki te•iri : Bu yılın yağ- Süveydiye gidip gcl<liğl öğredil · 
'ııı.._ ~~e ~ktos 935 tarihine kadar ortalama hesapla 600 milimdir. miştir • 
~ }''n· • bahar aylanna kadar yağmış olup esas pamuk ekimi r------------, 
)L~ 

1 
~ayıstan itibaren yağış olmadığından ve bazı mıntıka- 1 / l 

~ o/e~· kurt tahribatı yüzünden dolayıdırki bu sene mahsulü Kaçakçı ar 
~~ 3-0e dtmiştir denebilir. ,. h . .d . 

'Atustos 1935 tarihinde yapılmıştır ve iane pamuklan1 Vafah aınl lr 
Y•Aışsız gideceğine göre hesap edilmiştir. =--_...., ____ ..._...__...._~ 

lzmit Fabrikası 
Memleketin klCill ihti
yacını karşılayacak 

Açılma tateoi yakında yapıla
cak otan İzmit kağıt fabrikasının 
montajı tamamen bitmiş bulunu
yor . Bugliolerde fabrikanın tur· 
binleri yapılmakta ve su ihtiyacı
nı kerşılamık üzere Kiraz dere 
sinde ayrı bir tesisat vücude geti· 

Adana Borsası Muame'leleri 
PAMUK ve KOZA ------- --.,..-- Ki 1 o F'iyatı 

CiNSi Satılan Mikdar 
En az En çoJ.. 

K. S. K. S. Kıla 

apımalı parrnık:-

Piyasa parlatı •• 
Piva11a tf>mizi .. 
laoe I 
iane Iİ 

KIPvlant 

rilmek.tedir • Bf'yaz 
lzmit kiğıt fabrikası çalışmaya 

1 
__ s1 ... v_ah ______________ _ 

başlar başlamaz her cins kağıt 
imal edileceği gibi gazete kiğıdı Ekspres 
da çıkaracaktır . Aynı zamanda iane 

Yerli "Yf'mlik., zuf , bilet ve saire ynpacak bir 
,. ••Tob ntohık., 

çok hususi makineler dt- işliyer~k •-----------
kırtasiye işini karşılıyacaktır • 

İlişikli makamlarla yaptığımız 
konuşma neticesinde fabrikada 

Bnjtdav Kıbrıs 
Yerli 
Mf'ntane 

260 işçinin çalı~acağını öğrendik. 1 Arpa 
Bu işçilerin iki yüz kadar erkek 1__,F=a.....:s'""'u..,..ly_a _____ _ 

.. 

altmıt kadarı kızdır . Dığer taraf- Yulaf 
tan bugünlerde montaj işlerine Delice 
nezaret eden 30 uzmandan sekizi Ku" yemi 

Keten tohumu 
fabrikada çalıımakta devam ede· l\lercimek 
cektir • Sisam 9,25 

___ __.:, _____ ..._ _____ ,_,, __ ___ 
Muallim okulalarına 

ahnacak talebe .... -
UN 

Salih 625 
550--

.~ .c •• 
Bu yıl mnallim mekteplerinin .c ~ -Düz kırma .. 

yalnız dördüocll ve beşinci sınıf · ]0 ~ _S~r--.-·";.;.....,.... _____ , 
6 

... ~ --•-------·---
- .... \JUmhoriyet .ı.-1 

!arına talebe alınacaktır . Bu mek- ! ~ ~ ... __._.
55

.,,..,
0
,,__--1 

teplerin orta kısımları kaldırıla- ~ B. -r.:.. k •• -------·---r-- vuz ırma ., 
cağı için orta kısıma talebe alın- A ifa 
mıyacakbr . Orta mektepleri iyi ~~~-L-i,-~-r-p_u_l_T~e-lg_r_a_O_a_n ___ ~--·~K~a~m~bı-.y-o_v_e~P-a-ra-~~ 

derecede bitirmiı olan gençler 2 / 9 / 1935 iş Bankasından alınmı§tır. 
muallim mckteplcıioin dördüncü 
sınıflarına alınacaklardır. Bu genç· 
ler üç yıl daha okuduktan sonra 
ilk okullara öğretm~n yetiştcek
lerdir . 

Sıınıim Pene 

Hazır ı 6 21 Liret -----------
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1 inci T. V11deli 
Frank .. Fraosız., 
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1 inci K. Vadeli 

iot azır Dolar .. Amerik'au .. 
Orta tedrisat maallim· ·-N-e_v_yo_r_k_____ lO 42 '-=F"'"'r ..... ao-:"'k,......· .... ·1-sv-=-i,-:r t" ____ _ 

lerine zam düşünülüyor 

Verilen malftmlta göre , kül
t6r bakıalı'lri' orta tedriıat mual
limlerınden bazı gruplara mensup 
olanlar hakkıoda yeni bir kaoua 
projesi hazıflaaıaktadır . Oıta ted
risat k•droıundaki riyaıize, fızik, 
kimya ve tarih muallimledoi mes• 
)eğe bağlamak ve dııarda iş yap- 1 
malanna meydan bırakmamak İ\.in ı 
maaşlarını zı1m yapılacaktır . Or
ta tedrisat baremi dtğiıtirilecek · 
ve isimleı i yazılan zümre muallim-, 
)eri , daha yüksek derecelerden 
muallimliğe batlıyarak , zam 
göreceklerdir • 

Sürerli çalışan 
işçiler 

Ulusnl günler ve tütil güuleıi hak· 
kın deki kanundan devamlı yapılan 
işlerllo çıılışıınların da istifa<lele
rini temin meksndile bazL vi :Ayet 
ve kozalarca bu gibi işçilerin ça
lıştıklorı muesseselerin cum~rtesi 
öğleden sonra ve pazar günleri 
faaliyetlerinin tatili cihetine gid.1-
diği yapılnn şikayetlerden anlaşıl· 
mı~tır. iç b.ıkanlık bu husustıı va 
liliklere ve kaymakamlıklara bir 
tamim yuparak devamlı surette iş 
yapan ınücss~se ve iş yerlerinin 
hafta tatili devresi için yine eski
den olduğu gıbi işçilı>rini haftanın 
buşka günltırinJc münavebe ile ta
tildeu istifdde ettirmek şartil., ça
lıştırabileceklerini bild irmiştir. 

inhisarlar baş Müdürlüğünden • 
Tuzla nahiyesindeki Akçadeoiz 

tuzlasında bulunan üç harap tuz 
anbarmdan ikisinin yık ı lıp enkozile 
ücüncüsüniin tamir ettirilmesi için 
llçık eksiltrhoye konuldu ihale 3-

9-935 salı günü saat 16 da Adana 
inhisarlar boş müdürlüğünde ya
pılacttkt r. Bedeli keşfi 506 lira 71 
kuruştur • Taliplerin 38 lira mu
vakkat teminat vermeleri şarttır . 
Daha fazla mahin.at Adana inhisar
lar başnıiiılürlüğündedir. 5746 

20-24-29-3 

_ôİŞ MACUNU 
V.C- FIRÇAN.I ~I -

A..Li N~_ SiEli 

ECZANE WOEN -ALiNiZ 
...... .µı»;j,1~ 

UCUZlsUIC.~ 
~r-m;r.~ . "' 'w' - .... ~ 

---_ DOGRU&UK 
102 5370 

'lazlık sinemada 
Bu akşam 

Öp Beni vo Bedavaeılar Şahı'nın unutulmaz komik yıldızı ( Milton) 

size bu akşam yeni bir eseri olan ve baştan nihayetine kadar çok ko

mik sahnelerle dclu 

' çını çıplak ) 
Adlı güzel bir filmini daha taktim edecektir. Bu büyiik snnAtkArı ıe

venler onu bu akşam iki se.o.t doyas ıya seyredeceklerdir. 

gP.lecek proğram: 
( Harry Piall) in favkallde temsili 

( Meçhnl şampiyon ) 

pek yakında : 
Bütün dünyada büyük bir aldktt uyandıran vo gösterildiği her yer d 

olkışlarla karşıhınan ınevgimin en büyük ve en huyocanh olan fı lmi 

Kanlı hayalet 
Mümessilleri, Ricardo Cortez ve Karen Morla 

5791 



~yf. 4 ( Tftrk ~~ ) 

Habeşistanda 
Petrol ıntiyazı , __ B_e_ı_e_d __ i_y_e_i_ı_a._n_ı_a_r_ı __ lı 

- Birinci say/ adan arlan -
Musolini ikiyüz bin kiıinia 

claha iltibakUe bu ay içinde ordu· 
•an bir milyona çıkarılacağını bil
mig. 

Roma : 1 (A.A) - Habeşıs
tan petrollarının iıletilmesini bir 
lnıiliı - Amerikan gurubuna 
werilmesi Romada derin bir bid 
cl•t ve infial uyandırmıştır. İmti· 
yıılarıo mevzuunu teşkıl eden 
bölıeler İtalyan eğemealiğiae geç· 
tiği takdirde halyıaın bu imtiyaz · 
)arı tanımayacağını Romada gay. 
ri resmi edilmektedir. 

Loodrada çıkarılan resmi bir 
bildirikte İngiliz büküme 
tinin bu imtiyaz meselesi hakkm
da teyit idici bir maliimıti olma 
cbiı ve 1906 andlaşm11ını imza- 1 

li1an fç devletin arasında önce j 
den bir dınııma mevzuu teıkil et· I 
m~ıi icap ittiğini, Adisabıbada ki 
İaııliz elçiıine bildirdiği lkayt O· 

laomaktıdır. Bu imtiyu mcaelesi 
Fransız ıazeteleriadede kuvvetli 
bir heyecan uyındırmııtır. 

Gazeteler bu durum karıısın
da anlaımazlığm durulacağı yerde 
daha faıla lcarııtığını bir ağızdan 
ılylemektedirler. 

Amerika dış bakanının da A · 
merika b&k6metinin bu imtiyaz 
neticesinde İtalya - Habeş an
leımezlığına alakadar olm11ına 
btiyen imkan olmadıtını ve özel 
muamelelerin adi ahvalda ilgilin 
dirmiyece~ini söylemiştir. 

Roma : 1 (A.A) - Musoliai 
yerdiği bir söylevde İtalyanın 1 

kuvvetli yürüyüıUnü sefil bir po
lıtilca ile ığırlaıttrmık veya dur
durmak vehminde bulunuaanlar 
bu nbimleriai bırakmalıdır, de 
mittir. 

Roma: 1 (A.A)-İtılyan kon· 
10losa Kalçeninin yerli bizmetklrı 
uıtehaneden çikıran mizrakla 
yaralıamıttır. 

1- Namıkkemal mektebi bahçesinde ( 600) altı yüz lira keşif tu
tarla bir su çeşmesile üstüne depo yaptırılacaktır. 

2·- Bu iş, açık pazarlıkla, 10-9-J 935 salı günü saat 15 te bele
diye daimi encümeninde isteklisiae verilecektir. 

3- Bu işin proje, keşif ve şartnamesi parasız olarak belediye fen 
işleri müdürlüğünden alınabilir. 

4- Muvakkat teminatı: ( 45 ) kırk beş liradır.5768 
28 - 30--3 - 6 

2 ZL2!!Sl 

Gayri menkul malların Gayri menkul malların 
açık art1rma ilanı açık arttlrma ilanı 

No: 147 Dosya No. 457 

Tarihi : Eyhll 13:l7 Adana 1 inci icra memurluğun-
Cinsi: Bahçe dan : 
Mevkii: Zorbazork 
Metre M2. 45045-8176 
Kıymeti: Hektarı : 880 Lira 
Sınırı: Şorkan sahibi mülk bah-

çesi ga. ve cenuben Morunati vere· 
sesinin su harkı şimalen R ızvon 

o Hasan ağR hissesine isab.: t eden 
bahçe ile mahduttur. 

No: 148 
Tarıhi. Eyh11 1337 
Ginsi: Bahçe 
Mevkii: Zorbazork 
Metre i\12: 18386-0480 
l\ıymeti: Hektarı : 880 lira 
Sınırı : Şarkan ve cenuben Ma-

runati evlatlarının savak harkı gar
ben Süleyman ağa Rızvan bahçesi 
şimalen Hasan ağa Rızvan bahçesi 
ile mahduttur . 

Alacaklı : Adana avukatların · 
dan bay llha mi 

Borçlu : Şrı mlı Ma. Hızvan 

oğullarından Ali oğlu Süleym•m 
veresesi yoktur. 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gııyri menkulün ne olduğu: 
Alımet oğlu Mehmeclin Ada soıa
ğıodan Hasan oğlu Meh nette olan 
.ılacağın<lan dolnyı Mıdık köyünde 
kdin 15 No lu ve beş dönüm 690 
arşın tarla ve yine 190 No.lu ve 
17 dönüm Ada sokağındaki tarlası 
ve 17 dönümlü tarla içinde altı 

ağaç incir vo beş ağaç turun~. 

ağaçlan oulu'lduğu 

No. 15 
Tarihi: Nisan 926 
Cınsi : Tarla 
Köyü : Mıdık 
Dönümü 

5 
Arşın 

696 
Hududu: Şarkım nehri cari gar

ben set şimtılen Zeynep conuben 
Fatma hanım ile mahdut. 

No: 190 
Tarihi: Şubat 929 
Cinsi: T.ır la 
Köyü : Ada sokağı 

Dönümü: 17 
Şurkon set şimalen tarikihas 

iken elyevm tarikiAm cenuben Is· 
mail efendi ifrazen ferağ edilen 
tarla. 

Taktir olunan kıymet : 17 dö
nümlü tarlanın beher dönümü 50 
lira beş dönümlü tarlanın beher 
dönümü 40 lira 
Art•rmanın yapılacağı yer,güo,saat: 
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&& e 

TL.JRKiYE 
J .>. 

f 
~· 

.... ~ 1 

.. r ... 
Z:IRAAT 
BANKA51 

.. 
.. 

Roma : 1 (A.A) - Büyük ma
aavralardan alınan tecrübelere gö· 
ıe piJıde •• suvari fırkılan mo 
lorlettiriltcrk ve hayvan kulla
admıyacaktır. 

Yukarıda hududu ve evsafı ya
zılı tarla açık nrtırmaya konmuş 

olup şartname 3-9-935 tarihin -
den iti~arcn dairemizde herkes 
görebileceği gibi 3-10-35 tari · 
hine müsadif perşembe giinü sııat 
11 de açık art ı rma ile satılacak. 

tır . Artırma bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde 75 ni bulmadığı 
taktirde son artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartile 19- J0-35 
müsadif cumartesi günü saat 1 1 
de dairemizde yapılacak olan ar· 
tırmada gayri menkul en çok ar· 
tırana ihale edileceğinden talip
lerin muhammen kıymetinin yüzde 
7,5 nisbotinde pey okça!ı veya 
miJli bir bankan n teminat mektu
bunu ht1mil bulunmalnrı ldzımdır. 

Adana birinci icra dairesind~ 2280 
No lu kanun mucibince 30 gün 

... -:..:..:.:- - --·--

Ereğilide korkunç 
Bir kıya 

••• 
- Oçıincü sayfadan artan

kılıyor , diterleri de ormanlara 
pparak köylerine geliyorlar . De· 
jirmenci Kadir , sabahleyin rina 
1etı valuf olarak Asımı köylüle· 
re yakalattırıyor , ve keodisi de 
-toprak Alaph karakoluna haber 
Yeriyor. 

Merkezden gelen ıavamıa 

Fuıtla doktur ve jandarma Hü
teyin onbaıı vak'a mahalline gi
diyorlar; katilleri tesbit ederek 
Ereğiliye getiriyorlar • Katillerden 
A.ım wak'ayı olduğu gibi itiraf 
ttmigtir . 

Katillerin iıtiataklarana devam 
edilmektedir • 

ilimizde 

- Birinci say/ adan arlan -
&a•bul halkma kolaylık olmak 
&zere İıtınbul tapu örgütUnde 
yıpılaa bazi deği§melerden çıkmış 
olmHının f da ibhmalı oldugunu 
IÖJliyerek demiıtir ki : 

- Şimdiye kadar toplu olarık 
l.ıanbul il ve ilçelerinin tapu iı
leri Sultanabmedde,lci tıpo dayre· 
linde giiriiliiyerdu. Bunun halka 
tabrdıtı ınçlükleri giiz önünde 
hltarak lıtanhul iline bağlı Be-
tiktıı, Sarıyer, Kadıköy, Osküdırl 
" Beyojlu ilçelerinin doıyalarını 
J•tllk. Şimdi Üıküdarda yapılan 

reni kad .. tro bioaııada OskUdar1 

2004 numaralı icra iflds kanu 
nunun 126 ıncı maddesi dördüncü 
fıkrasına tevfikan bu gayri men· 
kul üzerinde ipotekli alacaklılar 

ile diğer bir alAkadaranın vo irti
fak hakkı ve hususile Cai~ ve ma
sarife dair olun iddialarını ildo ta
rihintlen itibaren yirmi gün kinde 
evrakı müshitelerile bilJirmolori 
aksi taktirde tapu sicilinde sobit 
olınadıkça satış bed~li pay~aşma

nından mahrum kalacakları cihetle 
aldkadarın işbu nıııtlde fıkrnsına 
göre haı ekot etmeleri ve daha fazla 
malumat almak istiyenlerin Tarsus 
icra dairesine müracaatları ildn 
olunur. 5794 

-Doktor Ali Hikmet 1 
Yaz Gezisinden dönmüştür.Pazar-1 
dan başka her gün hastalarım 
kabul ve tedaviye başlamıştır. 

Adres: Kayalı bağ - Soyhan 
caddesi. No: 81 5775 
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ait lcad11tro işleri görülmektedir. 
Bu ayırttığımız diğer ilçelerin de 
binaları hazırlandıkça işleri de 
merkezeden ayrılmı§ olacaktır.,,, 

Cemal, eimdiye kadH memleke 
tin türlü yerlerinde yapılın kad11· 
troııun verdiği deneçler ve gör
ğülerle bundın sonra yapılacak ı· 
kadaıtro işlerinin daha az bir za
manda bikctğini ~öyltmithr. 

içindo kıymeti muhammenenin yüz
de yetmiş beşini bulduRu taktirde 
7 - 10-935 pazartesi günii saat 
10-12 de bulmadığı taktirde 
artırmanın daha on beş gün tem_ 
dıt edilerek 22-10-935 sah gü· 
nü saat 10-12 ihalesi yapılacağı 
ve yine yüzde yetmiş beşini bul. 
mazsa beş sl'ne ve bt-ş taksitte 
ödanmek üzere satışın geri hıra · 
kılncağ ı . 

osmaniye belediye reislilinden: 
Altmış lira aylıkla Osmaniye 

urayının hesap ve kitap işlerine 
bakacak bir memur arayoru?.. is · 
teklilerin bu işleri ~aşaracağını 

gösterir bon servislerile beraber 
Osmaniye uraylığına müracaat-
ları. 5796 3_4_5 

1 - işbu gayri menkulün artır· ------------
ma şartnamesi 2/9/935 tRrihin-
den itibaren 457 numnra ilo Adana 
J inci icra dairesinin muayyen nu· 
marosın<lıı herkesin görebilmesi 
için açıktır. lldnda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak isti yenler ,işbu 
şartnameye ve 457 dosya nu
marosile memuriyetimize müracaat 
etmelidir . 

2 - Artırmaya iştirAk için yu
karıtln yazılı kıymetin % 7,5 nis· 
betiade pey ak~·asile veya milli 
bir Bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir . ( 124) 

metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
veya satış istiyenin a)Acnğına rüç
hani olan diğer Alacaklılar bulu-
nup ta bedel bunların o gayri men· 
kul ile temin edilmiş alaco kluının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 

çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 15 gün daha temdit 
ve J 5 ci günü nyni saotta 

6 - G&yri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver· 
mezse ihale kararı fesholunorak 3 - lpotuk sahibi alacaklılarla 

diğer alftkadarların ve irtifak hak- kendisinden evvel en yüksek tek · 
kı sahiplerinin gayri menkul üze. lifte bulunan kimse arzetm iş olJu
rindeki haklarını hususile faiz ve 
masrnfa dair olan iddialarını işbu 

il4o tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi holde hakları topu si
cilile sabit olmadıkça satış bedeli
nin paylaşmr.sındon hariç kalırlar. 

ğu bedelle almağa razı olursa ona, 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale edi-
lir. iki ihale orasındaki fark ve ge
çen günler için % 5 ten hesap olu-
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kal'Jlaksızın memu-4 - Gösterilen günde artırmaya 

iştirak edenler artırma şartname- riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
sini okumuş ve lüzumlu malumatı Madde ( l 33 ) 
alınış ve bunları tamamen kabul Gayri menkul Yukarıda gös 
etmiş ad ve itibar oluourlar. terilen 7-10-935 tarihinde Adana 

5 - Tayin edilen zamanda gay- 1 inci icra memurluğu odasında İş
ri menkul üç defa bağrıldıktan son· .hu ildn ve gösterilen artırma 
ra en çok artırana ihale edilir.An- J ıurtnamesi daiıesinde s~tılacağı 
cak artırma bedeli muhammen kıy- il4n olunur . 5795 

çııtebaa kapııcsSI 
açıldl. '. " 

R . . 'k k 'ğ b"br k kumları ..,b~ ~ Eğer omatızma, sıyatı , aracı er ve o e • iP 
ları ıığrılarına muztaripseniz vakıt geçirmeden Çıfte 
kaplıcasına koşunuz. 'f verir· 

Bir çok deri haetalıklarına, muannit ekzemalara şı 8 

Çifte han kaplıcasına J·r. ı4' 
üt Jet ı lı'" 

Sadiye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek dönıP oırnadl1f .aı 
ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce gebe d kisti F 
kadınların 15- 20 günlük banyodan sonra hamile kııl 1 

müştür . 

Cifte han kaplıcasının .... 
• dı1b• ' 

Radyo aktifiteei dünyada movcut bütün kaıJıcalardan 
sektir • 

Çiftehan kaplıcasında .,,,d•"' 
ıu · fi 1 . . . h ı· · l" "h . l d"' "nülerek lokant• ,b•· Jıl"' ıuısn ır o r ım ı z ın er ı ur u ı tıyaç a rı uşu kB" 

. . azinosU. 10 miz yemek ynpılmakto dır. Furunu, bakka lıyesı , g 

beri vnrdı r. Fiatlar çok ucuzdur. 
6
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Tiren ücretleri yarı yarıya tanzilatlld•'· .,-~ 
---~'"" ------------------------- f eCI Satahk mağaza va arsa'Adana Orta , 

Adananın Ağmeh rnCt mahalle
sinde ve Kolordu dairesi karşısında 
halen 183 numıırah ( cephesi 7 35 
metre ve derinliği 38.8 metre ) ve 
525 arşın murabbaındoki bir bap 
mağaza ile orsa ucuz fiatla satıla
cağından talip olanların belediye 
mezat sıılonuna müracaatları ildn 
olutıuı . 5790 31-3-5 

• ~ t lundan . e grk' d•.,,.-
Okulaouzıı l{ız ..,buliilJ4' 
. kB 

benın kay~t ve 
1 edilmektedır. 579 


