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5 KUHU. 

Borsada pamuk 
Nekadar pamuk çıkardık ? \ 

ılbaşına kadar şarımızdan dışarı! 
Önderilen pamuk 51,352 balyadır 

•• 
Abidin Ozmen 
Edirnede mektebleri 

teftiş etti 

. llu ) ıl Çukuro\'aouı ökouo · 
hu~ \ c tarim işlerindeki iyililJi 
C\10~ 'erecek bir durumdadır . 
D1ı) doğumuza göre dına · 

nıu Panıulc "e h• ka Hrimler 'e 
bualnrın dı arıyı çıkarılma bulu· 
uuvu Ö) ledir : 
. le, im ha 1angıçıııdan ;j}birin· 

cı kanun 934 gOolemccine kadar 
)alınız danadan dııarıyı çıka· 
tılaa pamuk 10.270.400 kilo olup 
51352 bılyadır . 

Bıı sayıya göre ilk kiiuua 
il) •ıdı 9212 balya ~ıknrılmıştrr . 
liundıo bı ka 31 - 12 - 934 de 

il 

eylıaa \ilfiyetindeki pamuk is 
toku dı 6.000.000 kilo 30.000 

balyn<lır ~ llu i tokun yarı ı dı· 
dada lmhıomnktadır . Ayrı a 
Adanıdnki >erli f.brikılarımızııı 
yine bu günlemecc kadar satın • 
ıldığı pamuk da 2 128.984 kilo 
10.645 balyıdır . 

Pawulctan La .. ka danadan 
dı:;arl) a çıkarılan tılıil durı.ımudı 
öyJe,Jir : 

31 12 931 giioleıne •ine kadar 
huğda) çıkarımı 9.990.000 kilo, 

tpa 6.739.932 . n 4.197.787 , 
Yulaf 3.702.876 \ e ) apağı da 
226.485 kilodur . 

Pamuk değerleri pi}ase par -
lağı 51,5 - 51, kapı malı 53 - 52, 
koza 10 · 9,5 kuru tıdır . 

• 
ıran ilerleme yolunda .. 

Tahran kadınlan açılmışlar ve hükumet 
dairelerinde memur olmağa başlamışlar 
~ 

il----------........... _______ _ 

lranın ordu ve donanma kadrosunda 
300 tayyare ve 10 harb gemisi var .. 

rctulla/ı Calranglr adırı<la 
'1cı1r bir lran yolcusu bir kaç 
''1111 oucc Anlakyaya ela 11[jra
'11tı oc orada çıldlll ( }' cn/911) 
'1rkaclaştmı:a şu sözlt'f/ söyle 
llıfş : 

- İrıunı bugünkü nufu u 
~t ını iıta\i tiklerle 19 mil)OllU 

•ulmu§ \ e 1ran Hızı 'alı Haz· 
•etle · · ı 
1 rınırı ( e\ rinde tccetdüt yo-
uoa girwi tir . 

'l'ıhrıuda kadıufor tamam u 
. \:ılmışlar \e bük(ımet dairelc-

1 ındc ı 
1 IDCmur o) mııı!a b,ı.Jaını,. ar-

ı ır )f ~J 
l · allc 'e ordu rnuıamen np 
~ aeyinmi.tir . Maarif de' 

1 (tıılarjf ilerlemektedir . lck· 
t 7 J 

1 
lalehclcıi Türk mekteblc· 

1 •nt e !alcbcnin g ydiği ko ket· 

1~. gt)cr . :KadTDlnın geniş bir 
ft) et \eri imi tir · 

, le Mağ•za 'e dükkuıılardı bir 
,ı° kadın atıcılnı· 'ulur · lran· 
2~ faıctc ilikte çok il rlcmi tir. 
·I 

1 
ıdnr gnctc ve mecmuı in 

• 111 • 

clır . İranın zerLaycıo mıııta
lı1 mdn 4 milyon kadar Türk 
vardır . Buular hep Türkçe ko
un:ı:U) Otlır · 

Hıza 'ah ı 1 erliğe hü) ük 
bir ebcııımiyet 'ermekte oldu
ğuudııı Lugüa lraıım ordusu çok 
wUkcmuıcl ten ık cdılmi. \C 

300 tn) yare) e malik kuH etli bir 
ordudur . " lluud•u bar-ke 10 . .. 
harlı gemi i 'ardır . 1 Urklcr 
lrnuda lıakıki bir katdeş muuue 
l ıo j gorü} or lnr . Türkiycı.lcki 
'on inkıtalılar lrıındn bu) uk 
hir alaka 'e muhabbetle kar ı 
lanmıktadar · 

Halkın Hıza . ah Hazretleri 
ne büyük bir mulıabbeti \ 1rdır. 
lıanda . aha goodcrfücek lnitüıı 
nrizo 'e isti dalarla telgıaflar meç· 
... ııen ılınır \C bu ureılc halk 
derılioi ,ıha kolıycı ıulıtır • 

~alııu llunhi erkek , bc;.i kız 
olmak iizcrf' dokuz e\ lıdı 'e iki • 

l~D1HNJ~ : - ( A.A )- Kül 
tiir Lakaoı bidin Özmcn liseyi 
'e ilk mektebleri tefti etmiş : 
eliıni) e comiini ve müzeyi ~tz· 

mi~tir . 

Fındık fiatlan 

yükseliyor 
THABZON . 19 ( A.A ı -

'"' oıı günlerde l• ıııdık fi aflarında 
mah u Lir ükıeli \'ardır . A'. 
rupa pi)asalauodn nlırılar ço -
galtmı dır . lç \e kabuklu fırı<l1 L.. 
24 kuru tur . tnb ulun erimin . 
derı Lirinci kanun onuna kadar 
110 biıı kantar kabuklu fındık 
ilıra!.' edilerek wnb ulüa üçtce 
iki i tükcnnıi tir . 

Uluslar arası bir nyc k topu 
maçı . 

1 oııdra : 20 ( A. A. , lu • 
lnr ara ı Lıir futl,ol maçıod loıril· 
ıcıc Gal ulke i takımını 6 O cu. 
mi tir. ------·------Pamuk borsasında 

durgunluk 

DUu \ e C\ \'el ki günler hor· 
ada pnnıuk alı,. H•ri i hemen 

lıiç ) ıpılmıwı,.tıl' . ): ılnız e ki. 
iııe göre çok az olmak iizerc 

koza atılmıştır . Kozanın fintı 
eski i gibidir . Pamuk fiatlarm
da dli!iüklülc } oktur . 

Eski bir eser Ceyhanda 
ele geçirildi . 

•• 04• 

'e>•lıanıb hii) iikcanıi iınııuı 
ua kim olduğu belli bir adaoı 
oluıa an eli le alı un dh erek ta 
hıkn bi~iminde bir lcvh~ atılmıf • 
tır.Bule\bıtJiuıdi \İla)et elimi· 
dir . 

Le, hada goı(ılnıeğc de;ıcr \ e 
r ki olduğunu anlatın re im 'e 
i~aretler vardır . 1 C\ha , ıabaka 
biçiıniudc 'e hir üzüııc] birbi 
rioe ~l\ rılmı .. iki } ılıu 'c ) ılau . 
larıo bn ının aJtında ayıkta du· 
rau ib.i kadın knbırtma ıe mi 
\ardır . ( Uu kabartmalardaki 
g('yim biçimi ortı Anadolu Türle 
kodmlnrının kıyafetine benziyor ) 

l'abakanm , öbür üzüm)e 
i c bir çobnu 'c domuı kabart · 
mıları ile göı.edc bir lıttkümdnrı 

-- •• ) Ülkemizin 
Her anındı Sı hl\ eçiml 

iJt>rİ hü tik hir hııln yiırii)Or. 

1 

alış verişi durgun 
Yurdun diğer yönlerinde 

seçimi büyük bir Saylav 
canlılıkla devam ediyor 

·-----. ------
1 .. PAHTA : 19 ( . )- Yur· ı 

duoıuzun her köşeı.iude oJduğu 
gibi kentimizde de ayla\ ecunı 

burun hariç olmak iizerc m\!ı' • 
kezd 'e kızılardn ikinci mün • 
tehih t:çimi bilmi tir . h.uıirtle 
82358 mlintcbibden 70.014 ıC\ 
vcrmi leıdir . 

i lcri birirUmi~tir . } ll'Hl •ıpıl•· 
cak olan ikinr.i mürıtehib eçimi 
için fırka ıe kilatınca \ıtzifelcri 
hellendirilmi:ı: ve ıçinı tef tiı he· 
) dine t r:-hli , cdilcıı 'nzifc ı · 
bibleıi 1 leri luıkkmdı izolıat nl • 
mışlardır . 

Kararla ttrılaıı Fırka nam:7.Ct· 
leri ara ında bulunan bayıulat 
kendıJerine ''eriJen siya al hak -
lırındnn dola) ı l lalkEvindc bir 
toplantı ) apnrnk yeni sa) lav \'e 
inkılihımız hakkında si> le\ ler 

sih ft'mi leıdir . . . 
f : 19 ( . ) - \ i· 

lu)etiıı ber tarafında yoldamolı • 
rı biten ikin i müntclıib seçimine 
devam edilmektedir . Liidıkle 
Sımeun köyleriuin ..,rçimi hit • 
ıııiııtir. ~hı kezin eçimiae de ya 
rrn im lanıcaktır . Biitüo eçim 
i i ayın 21 iiııe kadar bitme i 
kuv\ etlt• beklenmektedir . 

IZMIH : 20 ( A.A) Kara ı 

Roma Paris uzlaşma
larına dair bir fikir 

Roma : 20 (AA) f •şist 
fcderasyonuuua çık•rt.lığı El •ole 1 
iazeteainde Lutic Buçelli, La\•ttlın 
Romaya gclm siaden önce baş- 1 

lı) nuk uzlışnıalaııa irnzasıodan 
ıoara hilen ve Fransa · İtalya a 
fnııudıkı ökoaomik müncısclıet· 
l 'f • duir oluı çok ılakı uyandı 
rıcı repoı tajıuı 1 itiri} or . Bu 
yazı iki nıcmlt:kct arasındaki 
do tluğua taıelenmcıil gerek F
rıasa ve geıck lral)ada lıissolu 
onrı nil&bialialiği tebarüz ettir
mektedir . BucC'Jli 1934 )llı içe· 
risiode: F raıuız Alman ıfrarc· 
tiain pek u olduğunu göstermek 
le \'e nralnrındalıi ökonomik ve 
biJhr sa zirnj mücadelenin lıitmc· 
ini ta\siyc etmektedir . 

Laval Parise dönüyor 

Cenevre : 20 (AA) - Lıvıl 
bugün Pari e dönmek üzere bu· 
rndan lıal'eket cdcceklir . 

BunJudaa 33.600 i Erkek • 
36 bini kadındır . 

t ~ : 19 ( \. \ )- . 'anı 
ıun lcaflınlatı ıoy al bir kurum 
npmık ıçin Hılkevindc bir top· 

lınlı ynptılar 'e arıluından 40 
ki ilik bir merkez. heyeti çliler. 
Bn heyeı kurumu lumıai ekle 
koymak 'e çalı !ırmak için bir 
idare komitesi nçccekıjr .' 

AM . 'Y : 19 ( A.A ) - Bu 
glin hn~lıyın lkin<-i milntehlb e· 
çimi puşemh günü hitt ektir . 

7..0 .. Gl l.D \K : 19 (AA)
J,..lerini Mtiren fırkn 'ila et kon· 
gcıi kiihlir ha} ındırhk \ 't' öko -
nonıi bakıınlnrmdan bir çok (li · 
lekler ounylamışt ı ı . Doktur Mi. 
tnd llıok'uıı hu kınhğı altında 
kurulnn yeni \'İlayet idare lıe.} eti 
azaları \'c hii) ük kongre nıümc• · 
illeri St\;ilmiştir . 

İtalya- Habeş 

Anlaşamamazhğı Uluslar 
konseyind ... 

l en \ ı c : 20 ( . ) 11 t'J' 

iki tarıııf 1800 ıarilıli audla wrrnırı 
lır inl'i moddl" i e aıu fü:eriue do~· 
ı udııo dot-rıı n nııiznken· f' dr.\ nm 
ı·fınt' i '" ııııizokrrnı " n. sıııda c· 
ııi lındi r.lı r ı;ıkmpuıı•~ı için l.tııııı 

elı·ıı ı lııuaıı 't"fDH' i m~kıupla 
t ulıbut cuıkll'riııclcn Lhı far ~uru· 
ıırn l.:on"t' ı lınl o-ilahı- ilııilafııım 
ıcıkikim Jııı 11 ı toplauıı ında rr 
llll'U lttıl ctnıİ liı , 

Tayyare için toplanan 
yedi bin lir:a 

Ankıra 20 ( . ) - Gümrük 
muhafaza ıcıkilitrnm ntm alaca· 
iı tayyare İçin le§kilit men upla 
r ı tnuf ıadıu bcı a için de top· 
laoın 7,000 lira muhafaıa uwum 
lıuuıındaohglnca Tiu·k tayyare ce
mi} eti amumi merk ı vezn sine 
tt lim edılmiştır . 

Marko paşa. 

Uakı)oıuııı cin , hani şu ,. ki 
zaııınnlnrcla • pnrmoklıklorıua dilek 
ı;opıııu ho~laııoıı "' li n 'e wazaunf' 
tUrhf'lrri urdı o, ı it> hir ('ok urd 
da lor • l'Uık dzii .. mi ııpkı onlara 
brıızı ti oı laıı • • 1 l:ıkikaıen bcmcn 
hrı glln ç icl ı;<'"İd \ e fakat ('Oğu 
<lİJı iz kile ho" ımlııır lıir liru dilek 
mektubu g~lir. Bıınloıı okıı)up i e 

n ahiler. kll'rini ır > nna R) ıı·ıuak. 
İpi ııpı olma ıulnrı ıhı St'peC(' atmık 
hill' nflıtmın bir çok nntlrrini ~ala· 
hilrıı hir i olıı)or. 

\ ukı.ı, hn ncnmuz ı ıınıııı odayan 
\l')I u ııımıızo )<'il lıiı ııu~idr or 
ırıı lııı ır ıılıihlrri oktur anıma, 
lınri iM ol un di e n dıinya işlcrılc 
dı ııgro ıııoz ak <ilUderı ııı• a ırdımız 
kalır hizim ~ 

Ahlı~ıııı ho) le clill'k ıut>ktuhla· 
ı ıııclnrı hiııııdt'. H§tıAı > uknrı, df'nİh· 
orcln ki : 

· ••. l,t ·c t'\ imin lıalıçe11iııt' 
hir t lı ı ıııeçhul iınek dalın fid11u 
lı.ıliııilr bıılnnoıı mr.ne agaçlarından 
011 iki ıni <lilıimlcn kt mi . . a 
hnlılc> in lııı ııınnznrn ı gt)rtİlll'C te 
t ' iıtııındi'ıı nı kul 111 dıi iıp ha ı· 

lncnktmı .. ~imdi hı·rı nr apa ıoı 
\l' dcrıliıııi L:inıe ıuılntıt 1111 ? .. 

nrı .. kn lıir uwkıııhdn : 
·• ••. 1 hin dı•rıili 111 ilıı, i imin 

lın 111, ı.;idı) oulıını . Bir lıinek oto· 
ıııolıili çar Hin hızlı hızlı rmımdıu 
gc• •ıi \e ıtf' L: ıl:ır pi ı;aıııuı ur 11 

ırprıııdt ıı ıırrı gııııa hulıı ıırdı . . Bu 
t•hırdc Hl'lı•ılı t' ok 11111 deııdım; 

niı.;iıı oförlr.ı c lı kmı or ! \ilah a • 
k11111 o lf',dr.rıliıııi kiıııt• aıılola)ım' 

Ua kıı lıiı ınt lı:ıuhdo : 
• ... Knnuıı, dcııili oıdu. geı:t 

aıı ıııdoıı onr.ı gmiilıii p:ıtırıı yıp· 
lllR J il nk ellıği haldi' kOUJ!'!lllUUZdı 
biı kıu; gPceıliı ıılınlılaın kodar ı.;al 
gılı, •rnmafuııhı 'ur pıııl.ı ııı c.;al o' 
ıın 111 Pğlf'lllr.lt•ı gııl ı gicli)oı , . 1• 

ı in lııı ını 11111diıı liiğiı lıtı La arı 
lıa 'aulurlu ım .-gıı 1 oluıa orl Ben 1111 
drıdiıııi kııııt nulı:ıı 1111 ! ! •• 

Hınk ı hıı ıııeıuhda d ı : 
... . .. 1 .. L;idt•n malıall~ mcklf'· 

biudt ki hoı a11111 folnkn ına da auama 
dıgıın iı;in ko~ıuu 'e ulcu ıınadım .. 
Gr~t>ıı. ,;:inı lıiziııı 1\. 111 ı li ile O). 

lel'r hır agu: akn•ı ap rkt>n ıkimız 
dr• olu..,11 kullııkıl ı ııldık • Hirdt• 
hakdıııı ki ıııolınllc ıııekıelıındenherr 
ııırnıııığuııı koeoıııaıı hıı fıtlaka avak 
lnrıma ı:rı ırildi . tıptı, Kürt \it}" 
'N ildi \" ıu ndııııa ıt,:ıııcırnk kumarı 
dn ilt o le lıiı ıla .ı~ \edim ki. ıH 
eıı oı. ııc clt• lıeu o) li e im ... 

•r tarafındna çıkll'ıluıaktı· 

Trabzonda 
Elektrik şirketi mümesil

ZC\ ('~ t \ardır • 
andıran kobartmn hır bıı ve bir r-------------------·------
kaç kelimelik te latin lınrfl~riue 

Uo di im i kanımı olmadıJ.!ı 
itın Mhddt iııuuıminirı kar'ı 1110 ı da 
do 111 olma ın tii elim · fakat lıu 'Ün 
dıı~ ha ıudo 11 ı an değıl, halk der 
lıaııt'lcrıur dt\ aın dt' u bir talebe' ıı· 
faıilı" o Uı ornn1 ; hu falaka ıuc f 

le ı ılr nı~iu launf Muduru ala 

leri toplantısı 

- -·-TH nzo : 19 < .A J -
~~ktrik ..irketiuio unıcıhauk 
1ulitııc İllerinin \ c ortnklnrmıu 
ıu · ı 

1 
rıy c )npılaıı genel toplan · 

•ıudı ak 1 w 1 . 
&) •) oıı c eıer eıı 'c er 
i .

1
e arı a iııdirilmi.. \C be,. 

~ık. ıc.1 re heyeti t:çihuişlir . 

1' ,ctıu vaziyeti ağlamJeştırıJ · 
• ı r . 

Trabzon kadınlarının 
ilk iş hayatı -IHABZQ : 19 ( A. ) -

::iıY•rc cemi} eti kadıular )Ur · 

, . llcme~i kuı ulartık idare be 
lı lcfckkul ctnıi \ e rcislı~c 

~~~o Emiuc Kıdri cı ilmiştir . 
'lon bı anları ilk defo olnuk 

r kuru mı girip i hıy atına ı t ıl 
1
§ buJunyorlu • 

1 Hindistan da 
f yüzlerce adam öldüren 

bir.soğuk dalgası 

BO lBA \ : 20 ( .A.) c .. i gô · 
1 ülmcnıi IJir oğuk dnlgası )mı 
li arkıye dü .. en mm takada U} ı· 
ıı yiizlerc rnran hir çok k• rban 
, erwi,.tir • malı ul tam miJe 
uııbvolmu tur . HiaJer( c me\8 ı 
e lıli hapa.. 'c lcuı (j)müştür . 
Zarar birkaç mil} oıı tcrling li 
"' ı ınlımiıı edilmektedir . 

Gujerffl Sıııd ve Pur calı da 
bilinde pamuk ı k ltrsi kami· 
len main olmuştur . 

Çöküntüler alt nda kalan· 
lardan dördu kurtuldu. 

\ 1 O\ 1 : - ( A. A. t '~rııı 
altıııdn \ ıılrnlıul 11 lıir z lzt>l~ K ç· 
lu\ ıı.;ıe 600 ıııc trı <I rııılığiııdı• bir 
ınadrıı uca ını ~ukerımi tir. 1 oı ı k 
ahında kalın )edj_aı!ı !!:den dördü 

1ı,kurıaralw11ıır . 

bcaıi en hu fltrl ynzı 'ardır . 
l'arilıe beuzcr im fe} ) oktur . 

Bu lc\bayı btlli ız IJir ndauı 
ioıam buıinc üz >İrwi b ti lira 
ya at mı 'e ) iiz nü · limsını dn 
peşin ıı almı.tır . Lnıiu de bir 
nu•fn gö tcrerek buuun ıltun 
olmodıtiım ınln ·ınca ika) et el 

ıniş '~ onurunda tıhakn 'iJii) e· 
le gNirilcrı•k imdi bir miize 
mlitelıaa ı ına gi>stc11I rckıir . 

~Bir nişanlanma 
Anharndın ılclJgı •ımız bir mck· 

tulıta : a lavımız Dnmar rık 'm 
km Hukuk ıncktelıi 1011 ıoif 
rnlebt-leıindcn IC'lahnt nldo 
S lıbıJc Vekaleti lü ıe .. arı Hii· 
ııntttio m oglu dııan'm uı~aa· 

laonıaJarı apıldı •ıııı ii •ıcııdik . 
lıcnç niı ıılılara mutlu ve 

luzuu )&f•)lflı bir yurn kurma-~ 
ı;ru;; dıl'tt\"-ııiJHerirıi kutlı· 
rız 

Kervandan geri kaldım 

rurl lıo/.:11ndt• yt·~ermiş domurcuklu bir daldım . 
/Jt.1111: meyue r ıcrmcderı b119rın ktrcım çaldım . 
{.'ılrnr11111 lnra/.'ıp ( 0//.11yc) gômıl sald1111 
.Ve ya:tlc 1.1 clostlar1111 l\croandon üeri lwld111r ... 

İn anlı/da yurwııc/\ t1del de!/ll lerslnc ; 
J(erı arr u:aklaşıyoı balmwdtw yerisillc ; 
Gece iJwıclıi: dinl\lerlm çalışırken dersine 
Ne ya:ıJ· /\/ lmgwı ben otılarda!l 9 eri Aalclım .. 

) 11rdumu hor yoreııe hançer l\eslllr dilim : 
Çijj11,•yccc•/\ <'I, lllC[jlm ulmas ı da bir dilim .. 
ı:n önde gör1111meli lıcr şeyden u.'iillll dlm 
Ne· yrrıh ki lmgwı t1e11 kerıuwdan geri !dıldım ... 

l'm uyun yoldaşlaruu yor11ywı ilcrl11e . 
alem çcvirmerılniz /Jaıuıızı geriye 
fwc ulaşacoğım grnç/l!Jc: ür11cf, diye 

Ne ya:.ılc 1'i lmu1111 ben s/:lerden yerı /, ıldım ... 

M. Kasım 

k ıdııı olup lınklrnuı ranıı or be· 
uinı ~ H ıı L.i kırk ıl oncf' ırf im 
fılakaclını kııı ıulııınk için uıckCC'ln 
ıerkl'lmi hır odamırıı ~ 

IJ t ~id ı ıhm lıt>) ; zahir IJiZ de 
hıı uı dnıı 1;oeıı 'll) uz ha .... 

'azık ! ... 'imılı sen o lr, ı,c u 
dcrdımi kııııc anlına ım 1,. 

Ha ku lıir mckıulııaıı : 
... 11 \ol ı u~uk, odıııı kuıuur 

pahalı , Cl'hdr paıa nan ! Sıwdı 
en (İ it C) g ıeı~d; ht'n derdıwı 

kime ıılaıo ım '! .. 
• 

lJıııuıı uıekıııb nlıiblcriuı lop· 
tıııı ıı cc\aln '"'i orıını : 

imdiliL: Jıırko Pn ıt a ! 

Kosl\lıç 

~----------·-----------Çöken maden ocağından 
gelen adum . esleri 

J ·'"h• : 20 ( . ) Hoın· 
'eııu roke ıı hir m deu orağı um 
içeri ind gomulh kalan lı<' i çioin 
L ıııeıı lrnrtanlıual.ırı bekleniyor . 
_lluulıu ıu 1rrlım dile) en ııe ltıı dı 
nkdın du uJmakıadır. 



Firtilr: 2 

İtalya• Fransa anlaşmasının 

Fransız Dı İ§leri bak•r.ı B. 
Pier Laval ile lt•lya başbakanı B. 
Mussolini'nio bu aym yeclisinde 
Romada imu f'ttikleri muahfde· 
name ile p•otokolun Vt- bPyaona
m,.lerio anahatları şunlarJır : 

Hududlar muahedf•ntimesl 

Fransa i e ltalya arllsında Af 
ıilcad"ki m,.nfaatlannı uzlaıtar
ma~ için akdedilmit olan muabf'
dt-namr, iki uluı arasınd11 mual. 
lak bir halde bulunan mes~ leleri 
kat'i bir surette balletm,.ktedir. 

ana hatları 
1945 tarıbinde serbert mes

lekler icra etmekte bulunacak 
olan İtalyanların kazaomtş ola 
cakları baklan ne olursa olıun 

tarılacaktır . 
Mıislemlekelcre ald ölrnnomllc 

anlaşma : 

Türle Sözü 

Bekarlardan 
ahnacak vergi 

Garp devletleri . bütçe 3!Jığı 
karşısında yeni yeni varidat meu
baları bulmak için çabalayıp du
yorlar . Bu devletlerin başında 
halya ve Fransayı gördüğümüz 
gibi şimdi de Ileh;ika bu grupa 
iltıhak etmektedir . Yeni vergi 
projelerinde Belçikalı bekarlar -
dao ve çocuksuz ailelerden nü · 
füs başına vPrf'cekleri verginin 
yüzdf! 20 si bekarlık vergisi ola · 
rak kesileceği haber verilmek 
tedir . Fıansada da ayni miktar 
bksi vardır . İtalyada hu nisbet 
daha fazla dır . 

l ı $AR SAVALARI] 

Daimi encümen 

Dün vali Tevfik Hadi Baysal'ın 
Baş1'anlı ğında vilayet daimi eu · 

cümeni bir toplantı yapmıştır . 

Kazma ile kafasını 
parçalamış . -Dün Ağircezada ufak hir ka\· 

kadan sonra bir tarla işçisinin 
diğer işçiyi . o kadar arkadaşları 
icinde kazma ile nasıl oldürdü-.. 
ğü muhakemesi yapıldı . Vak'a 
ıöyle olmuştur : 

Çifliklerden birinde kazma 
işi ile uğraşan işçilerden usuf . 
diğerlerinı.len ılaha üstün çalış· 
ma ile ileri 'getmiştir . . Suçlu· 
laıdan~lehmed hunu çekememiş 
ve Yusufa ileri gitmemtsi yolmı 

da göz ağartmış .. Bunun üzeri
ne Yusufta karşılık verince ara
larında kavga çıkmış ; Kavka 

Yunanistanın 
Zeytinyağı istihsali 

Yunanistanrn bir çok lıavali
sinden alınan rakamlara dayanarak 
neşredilen istatistiklere göre Yu
ııanistaoda zeytinyağı istihsali 
bu yıl aşağıdaki mikdarİcm l>ul
muştur : 
Girid adsı 
Midilli ,, 
Mora 
Ege adaları 
lonieu ,, 
Öbe vt konti: 
nsntal Yuna· 
nistaıı 

Diger mınta · 
kalar 

22,ooo:ooookka[,,.] 
24,000,000 " 
20,000,000 " 
3,500,000 ,, 
6,500,000 ,, 

7,200,000 " 

1,800,000 " 

85,000,000 
llu rakamlardan da anleııldı

ğı üzere umumi istihsal bu &ene 
109 ile 110,000 ton olmuştur, 

l"'J Yunanistan<la okka kullanıl
maktadır. 

---~--------·------~~~ 

Bu meseleler, bir taraftan Tu
nuı jçin olan 28 Eyıul 1896 tarıb
li mukavelenamelere ve d 1ger ta
raftan her iki memlı-ketin hem 
budud müııemlekeleri arasınd• 
sınır tashihi tapılmak suretiyle 
İtaly• lehine nıabet dairuiode 
taviıatta bulunulmasını gözeten 
Londra andlaımasıaın 13 üncü 
maddesinin talbikina dairdir. 

Afriludaki müsteml,.kelerine 
mll•f'& llık bil.On mulak m,.s•le
leri kati surette halletmek için 
dostç11 hir çal ış na hrraberliği 
yapmak zihoiy,.ti dahilinde hare 
lcf't eden ve bu yoldaki bütün 
müoas hetleıi. de bu zibniy tten 
1lb•m '"d"c.-k olan iki bü~üm~t, 
ana vatanları ıle Afrikadı>ki mliı · 

temlf'keleri ve bunlura civar 
m.-mleketlerle iktisadi münase
betlerini arttırmak lüzumunda 
uyu§muılardır • 

H .. r iki hükumet, bu çalışma 
beraberliğinin en iyi şartlarını 
vücude getirmek ve bunu bilbaa 
ı• İıalyaaıa Fransız - Habet 
demir yoluna iıtir ak bisseıioi art 
tırmak ıuretile yapmak için ge 
rekıi tedbirleri almağı göz öoün 
de bulundurmuıladır • 

Belçika gazeteleri hu yeni 
vergi tarhını hoş bir nazarla kar
ıılcı maktadırlar . Çünkü gnek 
evlenmiyen g~çln ve gerekse 
çocusuz aileler kendi rahat ve 
menfaatlerini düşündüklerinden 
drğıl belki <le işsizliL ve az ka • 
zanç dolayısile bu vaziyete gir · 
mişlerdir . Onun için hükflmetin 
evvela iktisadi buhranı izale et
mesini ve işsiz gençlere i~ bul -
maıını istemektedirlf>r . Yoksa 
i§sizlik devam ettikçe bekarla -
rın bekar kalmaları \ e sefalete 
bir de çoluk çocuklarını sürükle· 
memeleri lazımdır demektedir · 
ler . 

kızıiarak vuruşmağa tkadar iler·· 
lemiş . Bu sırada öteki suçlu 
Ihşit de kavkanın içine girmiş 
ve l\lehmed yönünü tutarak Yu· 
sufun ba .. ına kazmayı iodirmi:2 ! 

Üniv&rsite profesörleri 

Muabedt:name, Tunus meee · 
lesı bakktPda çok kısa bir zaman 
zaıfında bir mukavelename vücu 
da g· tirilmesıni natık bulunmak 
tadır. Bu mukavelename, budud. 
lan muteallik muahedename ile 
aynı zamanda meriyet mnkiine 
gir· cek olup esasları daha şim· 
diden hususi bir protokol ile tes 
pit edilmiştir. 

Libyayı, Garbi Fransa Afri 
kası ıle bath üstilva Fransız Af· 
rıkaaıadan ayarao budud bir bat 
ile tayin edilecektir. Bu bat 12Ey
liil 1919 tarihli anlaıma ile tespit 
edılmiş olan çizğioin münteha 
Doktası bulunan Tummo'dao bsş
lıyarak 24 granovic tulü şarkısi 
ile 18,45 arzı ıimalinin tdcatu 
noktasında İngiliz - Mııır Suda 
nının Garb hududuna VHıf ola
caktır . Bu bat, Aozou, Yebhi 
Soum•, Guezenti ve Ourı'yi hal 
yan 11razisi ve Bardai' Yebbi Bou 
ve Tekro'yı Fransız as.azisi içinde 
bırakmaktadır. 

Eritre ile Somıli'nin Fran11z 
lara aid sabili arasıadaki hudud 
Babriahmer sahilınde kain D"r 
Eloua ile Weima nehri sahilinde 
kiia Daadato arasında çizilf'cck 
olan bir bat ile tayin edilecektir. 

Bundan başka Frans11, ltalya 
nın Doumeirah adası UzeTind~ki 
hukuku hükümranisi de tanın
maktadır. Her i~i budud için teş 
kili mutasavver tabdid komisyon
ları, hududlara iyi komşuluk mü 
nHebetleri için anlatmalar hazır 
lıyacakle.rdır. 

Tunus meseleleri 

Tunuı mueleltri için olan 
hususi protokol, Tunus11 mUt,.al 
lik 1896 ıarıhli tıcaret ve iıkan 
mulcavelen•melerinin yeıine lıa 

im olacak olan bı§hca esaslarını ' 
kurmaktadır. 

Tunus İt•lyanlarının bu buıus 
larda müşterek hukuka dönüşleri 
28 Mart 1945 tarihinden itih11ren 
t .. drici bir surette olacaktır. Bu 
huıus tabi'iyyet meıeleleri için 
yirmi sene içinde bitirıleeektir. 

1945 tarihine kadar Tuous'da İ
talyan ana ve batbadan doğııcak 

olan çocuklar İtalyan kalacaklar· 
dır. 1945 senesi ile 1965 senesi 
ara11nda doğacak olan çocuklar 
iae Fransız tabiiyetini taleb et 
mek hakkı bıyarana malik olacak. 
}ardır. 1 

1965 senesinden sonra bunlar 
müıtert-k hukuka yani Tunus- 1 

da Franıız tabiıyeline dair )lan 
kanun ahkamını tabi olacaklar 
dır . 

İtalyan mtkteblerioe gelince, 
bunlar 1955 de Fransız tedriıat 
kanunlarına. göre idare olunan 
huıuıi mektebler haline gelecek
tir. 

Genel siyasa: 

Afıikatiaki menfaatlerini te
mamile uzlaştırmanın haddi za
tında çok verimli olmakla bera 
ber, kendilerinin genel siyasa 
alanındaki çalışma beraberliğini 
de lıolaylaştırac•ğınl nazarı iti
bara alan iki hükumet, daha 
timdiden beynelmilel bir tesaoüd 
zibniy~ıi ile barıı durumunun 
ıağlamlaştmlm .. ı için çok ge
rekli olao meselelerin hallini ko 
layla§hrmağa yarayacak olan bir 
görüı birliği teminine bassatan 
lüzum görmüşlerdir • 

Oria Aarupa : 

H..,r devlet için diğer dev· 
letlerin istıklal ve bütünlOğüoe 
riayet etmek mecburiyf'tiaden 
ibaret olub her iki tarafın da 
bağlı bulunduklaıı prensıbin tc
yid ve tak\·iyesi huıusunun Av
rupanın bu kıtasında itimad his· 
lerinin artmasına yarıyacağı dü 
şüoçesınde her iki hükumet an· 
l.şmıştardır • 

Makbuzlar 
Matbu ve mühürlü olacak 

Tabsildarlardan bazılarının i
di makbuzla p•rn tahıil ederek 
malsandığına yatırmadıklan tak 
dirde bu ıekil hareketlerinin 
ıimmet suçu sayılıp sayılmıyaca 
ğında tereddüt edilmekte idi. 

Düo maliye bakaulığındın ge· 
len bir bildirime gört-, hu mes'e· 
leye dair iidi makbuzla ahnao pa· 
ralar verği borcuna mahıub edi 
lemez . Binaenaleyh bu şekilde 

hareket de zimmet suçu sayıllma· 
maktadır, Ancak vergi sahipleri· 
le hazine haklarının korunması 

için matbu ve mühürlü olm\ynn 
makbuzlar karıılığı olarak veıi 
ltcek paranın vergilere mabsub 
edilmiyerek tekrar tahsili la:1.ım 
gelecPği muhtarlar vasıtasile lıir 
kez daha köylerde ulusa bildiril
mesini emretmittir, 

Her iki bükümd, bilhassa a leketin , bir taraflı bir yol ile , 
likadar olan dev:etlere kartı teslıbat alanındaki mükellefiyet-
hklı olaıuk bir bi~i~ın iç iş erıne l lerioi tadil eclemiyeceği hususun· 
kerıımaaıak ve akıtlerden her dı anlaşmış oldukları gibi bu preo· 
hangi ~irioioin toprak ta~amlığı aıb bozulduğu takdirde arolann 
veya sıyasal te so~s·l r~ı ~ıne 1 da danıımalarda bulunmak lüzu· 
hoz1scık her türlü tahrıkattao munu da kabul etmişlerdir . Her 
ve pıopogandadan veya hunları iki hükumet ayoi zamanda 11 ka-
kolıtylaıtırmaktın sakıdmağı ta· nuneevvel 1932 tarihli beyanname· 
•hhüd l'd• cek bir mukavelenı- oin taıifi içine giren hukuk musa · 
me •"dini tavııye eylem.-k için vatı prensibinin büşün kuvveti11i 
d• oolışuıışl .. rdır · Esasın ba a- muhafaza edeceğıai de kabul ey-
kiı ler uluslar ku• umu çerçevesi ı,.m.ılerdir . 
içınde aralarında bu p• enaıple 
rin t&tbikiot ıemioe matuf bu- Gem l beyanname ; 
ıusı itilaflar da akdedebılıeler , 

Bu umumi mukavelename , 
evvel ve evvel ltalyı , Avusturya, 
.A ugoslavya , Almanya , Çekoslo-J 
vakya ve Macaristan arasında ak 
dedilecelıtir . 

Buna Franıa , Lehistan ve Ro
m•nya hemen iştirak edebilecf'!k
leri gibi icabında diğer devletler 
de bilahare iştirak eyliyebilecek
lerdir . 

Diğer taraftan bu mukavelena
menio akdini brklemeksizin ve 
Avusturyanın bütünlüğü veya is
tiklali tehdide maruz kaldığı tak· 

dird«": her iki hükumet , icabeden 
tedbirleri almak makıadiyle kendi 
aralarında ve Avusturya ile danış· 
malarda bulunacaklardır • Bu da 
nışmala r muvafakatleri istihsal 
edılmek üzere diğer hükumetlere 
de tetmil olunacaktır . 

Tesll/ıat : 

Her iki bllk(imet, bi~ bir mem · 

Fransız dış işleri bakanı ile 
ltalya başbakanı aralarındaki gö 
rüşmelerin bir neticesi olmak üze· 
re de Lir beyanname imza etmİ§ · 
)erdir . 

Bu bevanname de , evvr Hi ak
dolunan itilafııam•ler le aıuall1ık 
bulnnıu bütün meselelerin ve bil· 
bassa 26 Nisan 1913 tarihli mua
hede abkiimmın trmamiyle icra
sı , hususunun halledilmiş oldu· 
ğu zikredilmektedir • 

Her iki devlet adamı , uluslar 
kurumu misakındaki usulün istik· 
balda ortaya ~akabilecek bütün 
münazüüofib meselelerin hallini 
lemin edeceğini de kabul ve tcs· 
Jim etmiılerdir . 

Her iki hükumet adamı, umu· 
mi barışın muhafaza ve il.lame ve 
bunun için ahval ve vukuatın is
tilzam edecegi lıer tür Iü danışma 
lara baş vurmak maksadiyle teş -
riki mesailerini artırmak için de 

-ıolaşmı1lırd1r , 

Yusufun başı ağır bir surette 
yaralanarak hemen hastahaneye 
getirilmişse de yaranın tesirile 
ölmüştür •. 

Her iki suçlu <la suçu üstle· 
rinden almak için çabalıyor ve 
birbirlcr ile hiç hır bağları olma
dığım, yani ne arkadaşlığı ve ne 
de akrabalığı kabul etmiyorlar . 

1\lüddiumumi muhakemeye 
gelmiyen şahitlerden Ramazan , 
Karu ve Halilin ifadelerile dok
tor raporuna dayayarak , suçlu
lardan Reşidin ve kavkının çık
masına sebeb olan diğer suçlu· 
oun görrceği cezayı yasa maddc
lerile tesbit ederc::k söyledi ve 
muhakeme iki gün sonraya atıl 
dı . 

Bir ölüm --Hüyük .,;ifçilerimizdeıı Yulge 
çenli Hılmi kardeşi Süleyman ev
velki gün gözlerini hayata kapa· 
mış ve dostlarının omuzlara Üb · 

tünde karşı yaka mezarlığına gö 
türiilüb gömülmüştür . Horanta
sının acılarına oı tak olurken ken
dısine de tanrının rahmetini dile· 
rız . 

Soy adı 

Adauamızıa çok sevdiJ;ri .Ma
nisalı Ali " Vuruşan 1 , oy ac.Jım 
almısdır . 

Kutlu olsun . 

Halk eczabanesi sahibi eczacı 
Ziya Abdi VI! kardeşleri Dok
tor Nuri Abdi ve Diş tabibi Ga
lib Abdi soy adı olarak (Rona) 
almışlardır • 

Eski istaeyon, İstiklal wa 
mahallesinde mütekaidioi aske 
riyeden Bahattin, kızlan Mual 
lim Şekibe ve inhisarlar memur· 
!arandan Rifat \'e akrabaları (Tek· 
yiğit) ıoy adını almışlardır. 
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Sokakta gürültü çı
karmış 

Kardifren Mebmed Emin a
dında hir ad11m dün gece iyice 
sörhoş olarak sokakta bakkal 
Mustakfaya•çetınış ve halkta lop· 
laııarak bu gürültüyü seyre dal· 
mıştır . Emin gürültü .ile balkı 

başına toplayarak taşkınlık yap· 
tığı için hakkında yasa muame· 
lesi gördüğü polis raporundan 
anlatılmıştır . 

T okattun sonra bıçak 

Hasan oğlu Osman ile Meb· 
mel oğlu Mustafa , aratarınpa çı

ian kavgayı ilerletrrek birbirle
rine tokat ıillc atmağa başlamış 
far ve Osman Mustafayı kama ile 
üç gün işinden geri kalacak ve 
yarası da yedi gün sonra iyi ola· 
cak kertede yaraladığından ) aka
laonrak adliyeye verildiği polis ra
porundan anlaştlm1şhr . 

Avrupaye gidecek 

~lubtelıf mevzular üzerinde 
kooferansJar vermek üz~re lstan· 
bul Üniversitesi profesörlerioden 
iktisat proft sörü M. Röpke Vi 
yanaya, medeni hukuk profesörü 
M. Şuvarts Macaristaua, Deniz 
ticareti profesörü M. Nöymark 
İıviçreye gidecektir. 

Irak petrollerının nakli 
için borular 

Iraktaki petrol hazinelerini 
Hayfa ve Trablusşama nıkJetmek 
için lngılizlerin inşa ettikleri de· 
mir boruların döşt-me ameliyatı 
bitmiştir . Bu petrol haziııefcrinin 
aidiyet meselesi bizden kopıı ken 
yüreğimizi sızlattığı gibi ıonra<lan 
da beynelmilel uzun gürültüleri 
mucib olmuştur . 

Demir boruların geçtiği hat 
pek uzuadur • Otele, Fuat , Şeria 
nehirleriodeo başlayarak Lübnan 
değlarından itibaren 1800 kilo· 
metrelik Lir yoldan geçmektedir. 

Bu demir horaların ioşast uzun 
scceler sürmiiş ve 10 milyon lngi· 
liz lirasına malolmuştur. Şimdiye 
kadar beş resmiküşat yapılmışhr. 
Sir John Siman'ın riyaset etti 
iJi bu meraaiminde ayrıca 25 hin 
lugiliz lirası snrfıyat olmuştur . 

Almanların umumi 
harpteki zayiata 

Almanya harbiye nezareti l 914-
1918 seoeleri arasındaki askeri 
\aziytıte dair bir istatistik tanzim 
ctmiotir . 

Bu zaman zarfında 13,000,000 
Alman ıefcrLer cdilmiıtir . Ayni 
zamanda nı:ıker olan Almanlann 
adedi vasati olarak 6,372,000 dur. 
Alman oulussunun umumi zayiatı 
2,035,897 ye bnliğ olmaktadır . 
Uunuu içinde 1,900,876 kaı a as 
keri , 34,836 bahriye askeri 1, 185 
müstemleke ve 100,000 de kayılı 
vardır . 

31 Ağustos 1918 ze kadar 
harple 89,760 kiei mnlül düşmüş 
tür . llunlarıo 2, 73 l tanesi 5ma 
olmuştur . Harple yaralananların 
miktarı ise 4,814,557 dir. 

Gerek c~phede ve g~rek mem
leket dahilinde muhtelif sebtpler• 
le yaralauıp tet1avi altına alınan 

askcrleıio miktarı ise 24,180,000e 
bRliğ olmaktadır . 

Kadını niçin yaralamış 

Lutfi oğiu Köık~r 1ebmed 
adlı adaıo, genel evlerin serma 
yeleriııdeo Mehmed kızı Fikriye 
yi dost tutmuşmuş. Fikriye dün 
araba ile gezerken Köşker Mcb· 
mede rastlayarak ona fenı bir 
söz söylemiş, Melımcd de buııu 
çckemiyerek cebindeki çıkı bı 

çağıoı çekerek Fikriyenitı dizin· 
dco beş gün sonra iyi olabile
cek kcı tede yaralım1ştır. Polis 
raporuna göre, Köşker Melınıed 

tutularak adliyeye verilmiştir . 
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yaşamıştır · ·fi 
Bugün bil '·ti•' 

araı::tıracık deği_t. 
:s ., 1111...-

patça topraı;. 1..,ff 
temleriuden ° 
ve Yuoaıılıli~ıo jıiO l' 
lerinde o yerılll 

0
,t.,. 

Türk olduğ11011 

Silifke , f çel : 
ı>• ~ ~ 

Yakın ı•111:0ıak ~ 
yet olan bu I ıı_.at 
Mersine b•l • ıut' 
gene koruoı11:101, 

Bu oıınt•. ,ao• 
rıni başka b1

1
' d•~( 

B 
.. ,, 1çe ,, J ugun 1 .... _. 

der , . Rolll; 'jiftit"'. 
günlerandc . e . 
den gcçırclılll . .,, 

1 - ,, lr•11 •:.,1 
d bU gt1r 

r unhırııı a 1 rdl • 
" hori ,, der etıl•cı' 

2 - Roııt•. 
... ti . ··'"" mm adı dcgış k t(lli'L 

V •• 'fsth 
e - ·o 

3-lsıaoıiY;~ıikt'' •• ,...ı d 

·•dı yalnız 0 k• . r ı."uı 
yor ve ış ııı 
ğunu göı·ilyoı 

Bu adlarıO şdı,ı' 

gel olaD J~~:ri r 
m::ısıııdao 1 ytıO 
o eski uıl~ d ~ 
olduğu gib~0"ii e""J' 
deo ıadıP .

0 
jfjt' 

kım baıflerıdır. 
k Pl ıı:ıl•' . 

ta f30 r o oı• 
Şiındi '' .:ı1.,, ~~ 

v başlı> .,...-_, maga 010 ..a 
:Mıotıkll et~v 

mıntıkauıı> ~ / ,J' 
1 - t~o:.'ıı orf 

d. )'aııı 
ır . 

dur ı.1b oru,, ürek... ~ 
Bu ıı>_ deıi it~ 

eğzıo.da ız'"" 1 ıdf 
ııJz- u. t 1" 

a"ır• 
meralık· :; ,, 
dadır · dl i ':.I 

uiz-°''IJsııbib" ,~ 
Türkçede (tJ11111•9 

ına1ğ-ır• J biÇ ve ,u• ..... n .. ._ ... 

y0ıııoÇ .. ı 
. ·efl bıJ o""' 

teıoı•) 1• "' ııf 
.. ·oııuou• ol~ ruy b•ııı 

lük kur 'tB"' 
Yonaocadı~İ" şdı 

içeliıı ıotd_,rJ.ıo 
ı.· ad ) IY--

c;e .,ır c1'illlıY' fdı' 
sonra o"'"'' ,,(jıl;. 
lüzu01 .. Y eoiı il' 
düşilourı il' ·ıililı•• .. 

··rı-' kl 
taşlık elıtir 

~ dedi J t . 
uc\'I 1 ııı•Pı 1 f~' . ıu• ıı S• ı zun 1.... ı 

Gele 1.... Jıl• tJ 
yoo•0 ~i 

adıo• : balbıl tli 
demişler .•sel••• 
eski adı 



Bir yadırgı !]Uzrlecle yurdu
mu: şu bilgiyi ol\urlarumz" 
uyoruz : 

F'ransır. balıriyt inin t•yyare 
• geaıi i Bcarn 13 teşrini aniuc 
Jon · k' Cı\ ırıoda 1 n Seyııe anmm 
1 bahri) e trzgahıoda doka 

houşlır. 

~~rndı geminin kazanları de· 
tırılec k . l e ve tay} arelcııu !dabı 
•)'lakla uçup iomeleriui temin 

n. yeni t rtiLat koııuhcaktır . 
dıılrr 1 Temmuz 1935 tarihine 
ır bitmiş olıcaktır . Ondan 
ra bu ta) yare gemi i birinci 

oya iltibak edecektir . f }ni tezgah da Fraıısız Mulin 
OO ndornptohle diströ} cıleriyl~ 

tonluk Mont ılın kruvazörü 
1 edilmektedir • 
e/çl/ca : 

Br-lçilu ordusu biobıcdauo -
1~ .Roll .. ğbem bir zırh imal el· 
'thr Bu h l • ı · · 1 · zrr ayyarecı erı mıt-

Y~z at şine ve top mermileri 
Çı aı ıoa karşı muhafaza edektir. 
zırhda en zi) ıdc <likkıte şıyno 
u bO"t• bütUo zırhın iki kilo 

ırl " f' •gındı olma ıdır . Bu "adar 
l~f bir zırhın muha(aıa için kifi 
ıb gclm "I . .. ıyeceg r;ı znmnn goı-

recel tir 
ltıglllcre. : 

lagıliz lıava neznıeli wüsteşa
t~rıhodan avam kamır11ında 
rıJeu izahatta vatanın müdafaa. 
1 m bsuı olan avcı ku\\ctlc. 
e ıaıtte 36e Liloweırc hı.irıtlc 
en avcı tayyar leri verileceği 

l nmiıtir · Mımafıb daha ıUr· 
i giden bir tınare ile de tec. 
beler yapmışlar . Fakat bu tt:c 
beleriıı verdiği netice lınkkıo
' l . n.r şey öy leocıni) ece •ioi , 
Lılometre<lca fozla üratc wa 
~~an b~ : t~) ~arelerin kU\ vet 

drch gızlı lutulacaj'ıoı da 
•e etmiştir . 

F rnoıız gazetelerine bakıla ık 
11

' 1 • lııgiliz Farnborouglı da 
y~~re cdılarıııı tahfif eden ye· 
d ır ar ·tin ltcrlilJclcrini yapmak· 
ırlar B t "b 1 ff k. · u cer u c er mu -

b 1
1 

IVQtle o liccleıımiştir . Tec 
e. tde l•}}are motörlcrinin 
bgı i t'f r ı aa ve bıngı mesafeye 
dar ev\ li dinleme aletleriyle 
Obrı kulaklı işitildiği tcıbit 

~nlbuştu. Motör gürültülerinin 
'} lıklı 700 metreden ve din· 

ille Aletlerde l 200 metreden 
ara b. . . 
. ıç ışıtılnıedif!İ ıolaşılmış 

~~~~i. lıafıf alet lcriylc ı.tcnU • 
idi "~ 1~ 1 belli dc~ildir . Zonoc
lıfir:~c ~öre lmı oda iki tür rn 
d eh rn vzuu bnhsohıoıııak· 
ır · Bunlnrdau hiri iyJc tav)'&· 
tlJOt" • I 

1 
• oruuüa ve di"criyle pcrvc 

•cnı .. n 
tJ• 0 SCÜıültüıünü tahfif etmek· 

ır , 

illgıJizler Süı ıüueıı . ismini 

verdikleri } eni Lir taıık imal et 
mişlerdir . Yeui tank içinde . boy 
lu lıoyu111 )alan bir oskerle bir 
mitral) öz içi o ) er vardır . Tahrik 
ku' vtti olarak 4 br)gir kuv) etin 
t.le hir molör kul laoılmakta 'c 
bununla Sürtünen tank sıatte JIS 
kilometre gidebilmektedir . 

Bu )eni l•oklar , Lüyük tank· 
larııı m ydaaa çıknıılamıyıcığı 
) erlerde, kuvlietli mit11lyöz mcv· 
zilerioe karşı hareketle piynılc 
lanrruzuııu bazırlamaktn kullı 
nılacaklır . 

Japonya : 
Son zamaıılnr<la Hal&usimı 

torpitosn , tc liba\ı ıkmal edil· 
dikten sonra 21 inci torpito fi. 
1 suna ilave edilmiştir . llu tor-

1 pito 1400 ton hacınıııdacilır, sür· 
ali 34 mildir , teslihatı beı tane 
l 2 saııtinılık top 'e 9 torpil ko· 
vanıdır . 

Eylül nihayetinde Japoıılarıo 
Ariaki i ıııinde bir torpitolan da 
ba denize indırilmiıtir • Bunun 
hacmi 2378 toıı, sürati 34 mil, 
uzunluğu 103 m"lre , u kesi
minden aşıgı dcriuliği 2,68 met 
re , tcslıhatı 5 tane 12 aı l wl k 
top ve torpil ko' ınıdır . 

Çelwsloya/\ya : 
Çekoslovıkyı orduııundı müs

takb ·I zaLitlcri yeti tirmek husu 
ıundı eııdi ye dUımeıııektedir . 
Geçenlerd Lütçeuin müzakere· 
si csoa ıoda harbi) e nazırı Ccoc
ınl Bıadac Çeko lo\lkya ordu
sl11ıdn Alman zabitleriııiu az ol· 
duğuou • çünkü; AlmıolarJD Çek 
lisanını ögrenmemck hususunda 
iuad ve i rar ettikleı ini, halbuki 
memleketin lisanını ölireomck zı· 
bitlık mesleği için l~irinci ,art 
olduğunu öyltmiştir , Çeko lo· 
'ak) a zabitlerin eksikliğine ge· 
lioce bu da Slo\ ıklr.rıu askeri 
m ·kteblerc müracaat etmcwe
ler inden il eri geJ mckledir . J . 
tikh•lde bu eksiklikler daha Li
yıdc kendi hıi göstcrwcğe haş 
lı) acaktar . 

İtalya : 
JtaJyan bahriyesi için iki tane 

hahri. 35,000 lonlıık sııffabarp ge 
misi inşa edilmekte olduğu ma
lümdur . Bu gemilere MuE oli 
oınm Roma üzeıioc yürüdüğı.i 
lnrilı olau 28 Tcşriniev elde tez. 
gfılıa verilmh;tir . 

Gcmılcrin birisi J irycste, ui 
ğeri d · C oc\'fedc inşa dilmck
ıcdir . Uirisiııiıı ismi Vittoıio Va· 
oeto ve di~erınio i mı Littorio 
dur . 

Jtı 1) an ğazr lelerine bakılıcak 
olursa bu gemilerin ıürati saat· 
tn :..0-25 mıl, boyları 200 metre 
'c mürettebatı 1600 kişi ol acık 
tır. Diğer bir Fransız nskcıi 
mrrmua ına iÖrı gtmileriu ıür
ati 28 mıl olıcakhr . Teslılıntı 
arnsında biç olmızn sekiz tane 
36 top bulunacaktır • 

------------~-------1 
ooun tam mauada Bulgar 1 

ıı olur bu d 1·. k .. . 
ınelctir' . ı ur soyu sozu 

uı 'S le • 1 ürkçede kö); '' elo,, 
ga, .. ıda yiu• k" d" y .. oy ur . 

1 
llnıulılar : Bu kö} föı 1111 udı 

trıt S •le, yalıud ''Selo, )U u· 
Uı ıuak · 

8 
ıçın , } abut da konu 

•ırıı hcc rem d'ğ' . . b ]'" .. k rd e ı ı ıçın u ur 
r unun adını 1 Selosi, diye de· 
ır ınfştır . 

O hıld '·Anamuruıı adt 
un '' 

6
k ıınıryum de~il : Anımur; 

1 G~'ukurı ıdı "Kali lcadaos, de 
o ıtıdur · 

Bıı ı-. uıu ahaıalorlı ıınl ) orıız 
r'b 1 tırk lnribi ve balta düo)O 
1 1 eski Yunıohlarııı bu delice 

.~~~plnıı )Üıiiudrn bir çok krı 
:arı u ramış 'e bir çok a 

~ltrnı k'k . 
1 

lel ı ı lcrını l..nr mn 
rı •k et . . .. .. mı tır U"ınılım ara -

•atı · 1 
• 

I Dl Lur ı ber zer dahı ıırl 'r 
•caiız 

Orta okullarda 
Kimler hocalık yapabılir? 

Orta okul lıornlıgı 'ı ıflarmı 
lıaiz olan ı.ik ek talı ilinı. hitır
mi olanlarla, muallim muı,inli .. 
ği ehli clnımc i olanlar, liıc \c 
muallim okullnrıuJıı he .. altı )l 

lhk mezunları münhal olın oıla 
okul hocalıklırını (O\ in edile ·ek· 

tir . 
llot a olmak j .. tC) enleri ~ til 

hir müdıiı lü~h iı ha eder ·k 'eka 
lctc bildir c ekıir . 

gece nöbetçi 

Eczane 
Tarsuskapı t'i' arımlı 

Halk ez 111l'~idir 

Löit Corcun 
lngiliz ökonomisi için 
verdiği konferans 

ı.o nnA: 20 ( A.A ) Löit 
Con: dün gal C) aletinde tektar 
öz al arık hu def ı giflık ahih -

lcrilc küciik çifçilcr ününde süz 
Ö) lem iş '~ hillıa n hnlkıu bü : • 

) ük hir kısmının ıııaııC\ İ) atım 

)Rvı )fl\lf tıluih ve ulu un hı· 
pt l u\\ etini azaltım i izlık me
sele iııdcn balısecl rcL 111 riliz 
ulu unun i izliği müzmin 'e te
davi edilmez bir bnldeo ba ka 
tüdii olarak telakki ettiğini ve 
bu hale ııe erb l mübndcleuiıı 
nede himı) c ulu unun bir ~arc 
olıhil ce0iııi sUylcmi tir . 

LMt Cor c foideli büyük ha 
)lDdırılık i..f erin girme} i lav ... i) e 
ettik len ıoııra i izlık ücreti ) e . 
rice ) C\ mi) clerin ikame edildigi 
zam. nlardn nln un atın alma 
ku'' tinin nıttığını Ô) lemi~ ve 
üzerine dü~tliğli takdirde 30, ı . 
.ınc.lnn gen b:r ndnwın öğr~a . 
miycctgi biç Lir yeni i,. yoktur 
özuuii eklcmi~tir . 

J .. i.lit ıorc , fıbıika amcJcsi . 
ııin toprak i lerine ah,.tırıhnnsını 
tekli[ edecek kadar ileri gitmi:. 
tir . 

Macar dış işleri 
bakanının 

Ma<'ar - Yugoslav 
ihtilafı hakkında beyanatı 

B l> PD J'E . 2 ( ) -
1arar telgraf ajansı bildiriyor : 

Mal'ar dış hakanı B. Kuuya 
Ccııcl redeıı ILırekctiudcu ev\ el 
lacar telgraf ejııı ıua be) anıtta 

bulunarak Cenevıcdc :eıde elti 
ği irıtihabdan dolayı mcmnuni· 
} etini bildırmi~tir . \ e dcwi ,Jir 
ki : 

Bühiu '\.' nıpn zimauıdaıları
nın 1ırar ) ugo hn ihtilafı 
lıakkıDda hertürlü müzakereden 
çakiııınek ınuıundn oldnklarrna 
artık biç üblıe oktur . 

Ic ... eı hala a ık kalırsa Lu 
bal hırı m tc:kili için lııı ka· 
rı,.ık i iu tahakkümünü daha 
gü ·it ,.tirercktir . Bununla bcıa 
bcr ulu lnr tlcıneginin olclukcn 
k. 11,.ık olan teknik i temi mc e
le inin .. imdiden kat'ı uı ette 
k panma ına imk ın \ermemi \e 

hii) tik hir bacım ıe .. kil eden lı 
car tabliıratıı ta la ık'lc tetkiki 
için miihlct i tenıııt ı üzcıiaıc 

uluılar d rııegıkonse)İ mula\3 
ı t bir tarzı hı 1 eçmi lir . 

Macar 1 rn k i'ı meli CUCHe 

tccrüheleriııc dnyannrak imdi) e 
kadnr tnkıhrdılcn itidnl İ)OSI ı

mn taktlir cdılmediğinı ' ) u
go '"'adı lı11 nıe ele i \\ıu
pa i) a a ıuda gittikç dıhn zi 
)atle kcodini r:ö t ren tema ülle
r~ U)l~un olarnk hal nrzu u ol· 
mııdı~ıuı z nıwtmck için hiı· hir 
şclıelı görmemektedir . 

Hindistanda Müslüman ba. • 
kanının şöleni:. 

Bomlıa : 20 ( , . ) !\Hı 
1 uııı 11lar111 La~konı dun Hindi ıaıı 
" UC'I vali inin 'rcfınt' IJir ç > zi
afı ıı 'NUH ı ir. Bu zi d ile Crııı<li 

dı dn' ti rdilını i r dı kohul eınır· 
mi~tiı. 

ı Sardan göçenler 
Brittın) aya ) eı·)Pştirilyor 

MJ~ TZ : 20 ( .A ) - Sardaıı 
göçmen akım de' am ediyor , 
Dün de 550 kadar miiltef'i ta • 
nzburg ile Tu1uz i tikauıetiııdc 
l'orhahlı ~argemiııden geçmi . 
lcrdi r • 

PAHi: : 20 ( A. - Mıhim 
ldnğu 'trhile Sardım iltica eden 
imanlar Fran"ızlarııı ccuub kıs· 

mındnki eJLl)t'tlerc ) erlc,.tirilc • 
c cklardir . imdi de yare.lam i ti· 
) cıı Fransız göçmenlerinin Lil -
lı::ı ın Bıitaıı)fida tıhsis edilen 
i J.;aıı merkezlcl'iıır e' koluna · 
caklırı biJdirilyor . 

\ h : 20 ( A . ) - 'ar 

re} inrııdnuheti ıyria,la Nazi pro
pagend unun ) en iden canlan mı 
olduğu haber verili) or . 1 inz de 

aziler arda lduğu gibi 
turyada da r~)İnmı mürn nat 
cdılmesiııi dile) en bt.) ::ıım11n . 
lcr darptmıJ•rdır . 

. R mn K : 20 ( \ .A ) -
'arJ>rukcr Abcoblılı gnzetc iııin 
yızdığıırn gföe Dudviller nunıı . 
kn ı lmın ctplıesi ı ci i sn baha 
karşı nal ~ de e\ iue cWuiyorkcn 
h :ı: ki,,iniu ilah ate.ine maruz 
kaluu)ır . Mutanrızlır kaçmış 
iki kur uıılc ıyrılııı reis zalntu 
hadi ~deıı hnherdır ,fnıi tir . 

Fransa esham 
borsasının durumu 

PAHL : 20 (A . . ) - 19 
Lırihli c ham 
dir : 

hor nsı 'azi) ~ti· 

Hıı e ham bol' ı ı çok meıu· 
uuııiytt erici IJir i tidalla lu
panmı:..tır . ) erli e.Jıam biı ı · 

hmtwık kadar 1 rakkidcdir . 
Ha atıuı ıranılan kim) evı uıa
mulll eıhamı hüyük bir tcreffü 
gi; tcrwi,.tir . 

Frau ız talıavvülleri kı) daı:n
yaıı tercffiil r kazaudığı gihi 
b ')ne lınilel c lıaınm da yüksel 
lllek i thlntları 'al'dtr . Filip 
)Caidcu fırkım•ı:tır. Hio ilcJ(o 

al duch tı\nillt•ri tutulmakta· 
t.lırlar . 

Adana memleket has
tanesi Baştabipliğinden 

Adono meml ket ha tnnt:siııJo 
) 'prim ı ınukhzi 1984 lira 43 
kuru hctloli ko iflı tanıirnl o çık 
k illnıoy koıııılınu~tur. Lksiltmc 

935 sı"nc i ıkinci kt\nununun 31 
inci p ı eıııbc runu not 9 do Vi-
1 •)et ncumcninde yopılacoktır . 
'1 olipl rin nrtnnnıo " kr ifıınmo
) İ gorınck uz r her rruo lıo tane 
1dore in ' ıhalc guııu ,, \ ilılycl 
cnrumcuino murocnnllorı . 4930 

14 18 22-27 

Seyhan muhasebei hususiye lehe· 
sinden 

521 ~lutlt I 6 ısillııdirli hol mor
k lı Villlyct hizmet otomobili mu
lıomnıcn b d lı ol, n (600) altı ) üz 
lira uz rind n n~ ık nrtırmo ile snt
lı rQ ~ ıkıırılııı tu . 

1 lip olnıılcııın 7 1 2poy ok-
\ loı ılc hirlikt 935 ııo i on 
k nuııun J 1 inei pers mbo t'lunu 

at 10 dn Vıl.lyot ,loinıı <'ııcumo
n ı ' otomobili gorm k ı tiycm· 
lı.ırın ti• lı r gun ı-loir mize ınura
caatl ırı ılı1n olunur. 4931 

14-17 22 28 

Kaçakçılar 
vatan hainidir -

.!l 1 kimi K IUUll pazaı ıc~i ak,.awıudaıı i lilıarc ıı 

Mevsimin en gUzel filmi 

- - Pusenin hakkı ' -M ·~lıur lapan) ol yıldızı Jozof Mozikunın en ne oli YC zuvldı 

fıliınlcriadon bimd ve belki ılc en güzoliclir. 

Ayrıca : Foks Jurnal en yeni Dünya havadisi 
t; .. ıe<'< k pro ram : 

Cehennem adası 
Aşk, intikam, •• 

serguzeşt 

Bugün gündüz iki buçukta umuma tenzilatlı m•tine 

el 

iki Yetime 
'on gundur istical ediniz 

494 

Adana Borsası Muameleleri 

. ı 

Bu akşam 

nıılan likdar 

11.ılo 

Knıubiyo ' Para 
Hnukn ındırn nlınm1 tır. 

Alsa ray sinemasında 
Billur sesli yddız 

Marta Egarhn 
J ı•uı ı I 

Adalar çiçeği 
~Ull)U toıı. otı llu' ) Otlu] .rırnlo \OHilnıik fö,kol ti cğloııcoli op~n t 
(ıur.ol S<'slı M rtn 1 garlın lıır çok nrkılnrı l lvn) aJ lurımn UılJiı 

il . k l . . • 1 p 't . k gıı zc ı crı t\ llll c yAşunmı • ıır o mo er ası . 

lıelccck proğı anı 

Madam Bahrflay 
Silvia Sidney 



Firtik 4 (1.'tırk Sözü) 

Seyhan defterdarlığından • • 
Karyesi Cinsi 
Kızıltahta Tarla 

Yalmanla 'I 

)) " 
Yalınızca • 
Karaenbıya Boğ V I-\ kısmen t ırla 

Bııhçe kariyPsİ rorla hazine ile müş-
terek 

Cır ık Tarlonı nısfı 

Sirkenli Terin 
)) )) 

,, )) 

,, » 

)) » 
)) )) 

)) ).) 

l) ,, 
Hüseyin Hacılı )) 

• Mürsel oğlu Tarla nehir terki 
Çotlu Torla 

lnnoplı 

Zıpkıcı 

Kireç ocağı 

Şebin oğa 

Hüseyin Hacılı 

Herekli 

Yenice 

Efldk 

Akkopı 
Mis ıs 
Pekmez büyüğü 

Torla 

Tarla 
Tarla 

)) 

Tarlanın 4 de bir 
hissesi . 
Tarla 

)) 

c 

Bahçe 
'l'arla 

• 
Yapoçlı Kdfir Kıranı • 
mevkii 
Sarı huğlıı r Ayvaz • 
oğlu çiftl ği 

" Tarla içinde iki oda 
Zencirli Bağ ıle boğ yeri 

,, Torla 

Denişmont Tarla 
lnnaplı 

" » ,, 

" • 
)) • 

Dönüm 
100 

700 

70 
989 
155 

ı 172 

1400 

50 
180 
200 

50 
80 
50 
80 
60 

334-15 
60 10 
600 

825 

50 
225 

348 

115 

300 

39 

15 

30 
40 
70 
35 
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Mt truki ve hududu Şağili 
Şarkan torik gar ben ş if şi. 

malen tarik cenuben şif. 

Aarap oğlu Kaprik. Sarı 
Sarkiz. Kasp1tr kızı Sara1 
han Parsum 

Kir kpr Bizdıkyan veresesi 

Hanna hatundan metrOk 

Çolak Ahmetteo mahlul 

Cer eğlu lbrim 
Tat oğlu Karabor 

Hazine hissesi 

Çifçi başı Vanisteo 

l\lı>yrem kızı Aygül 

Şih Seyit vereseleri 
mıoa topusuı. 

ilacı Meto zade Osman b. 
Pamukçu zade Hüsnü ef. 
imam zade Ahmet ef. 

Aucı Seyit efendi vere
seleri namına mahtumu 
Tahir elendi. 
Cırıktan Abdullah oğlu 
Halil ve rıfakası 
Torun Ahmet 
Köylü oğlu İsmail 

» » Halil 
Kara Mehmet oğlu Hasan 
Musa ağa 

Topal Ali 
Hüseyin çavuş 
\lustafa 
Yolgeçen muhtarı Mustafa 
Mığtbt oğa 

Memik ağa kılıçlı Ali ağa 
İsa ağa. 
Ahmet oğlu Halil , Osman 
oğlu Mehmet , Ali oğlu 
Durıııuı Süleyman oğlu 
Mulla Mehmet, Hacı Fakı 
Mustafa , Mulla Mustafa 
kızı Elife İbrahim oğlu İs· 
mail, Hacı Kadir oğlu Os
man Halil oğlu Melımet 
Müştereki Vali ağa 
Kürt HaJil ağa ve Han 
Kurbu mahallesinden Şeyh 
Ahmet vereseleri Mehmet 
ve Abidin . 
Şahin ağa koryesinılen 

Mehmet Emin ve Abdulkadir 
Hissedarı lsmail efendi 

Herekliden Hacı Bekir oğlu 
Mehmet ve rifakası. 
Tülckli karyesinden Arap 
Hüseyin oğlu Mehmet ve 
hiradAri İbrahim. 
Çiçekli karyesinden ~1ustafn 
oğlu Ali oğa 
Tak tak Yusuf 
Hacı Gani zade lbrahim 
Hacı Bekir mahdumu Ali boy 
Kartu Mahmut 

45 evlek 3 Oıı1kçi Kıkor Kirişçi Ro
pen ve Ermeni Haaıol 
lstenbuliu Vagim verese· 
lerind.•n metd).k 

50 

138 
3980 

20 
300 
30 

Simikyon Artin ağa 
Ahidin paşa ver~seleri 

» 
• 
• 

)) 

)) 
• 
• 
» 

Hacı HüseyinH 7 Odnyı havi 1 bap • Hamamcı İbrahim vereseleri 

Bebeli MPvkii 
malaz 

" 
)) 

• " ,, il 

" 
Ak göl 

" 
Pcrsek 

' Kara göl 
,, Ak göl 

çiflik damı 
Tarla 

)) 

)) 

" 
)) 

• 
• 

250 

100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

Muhtar Ahmet 

A1i oğlu Mhmet 
Fotma 

Verdinin oğlu 
Böyük Bilal 
Hamit ve Hasan 

> )) 

Süleyman 

Hazineye ait yokor da cins ve mikdarı ve şoğ ılleri yazılı çiflik tlamile tarlaların icarı iki sene milıldolle 
ve 31-1-935 tarihine musodif perşembe günü öğl'?den sonr saat 14 de ihale edilmek üzere on beş gün 
müddeti o a~ık ortırmnğo çıkarıldığından talıplerin yüzde 7 ,5 teminat akçalar ile birlikte ~tilli Euıldk idare-
resine müracaatları ildo olunur. 4943 20-24-27-30 

Bakteryoloğ 

Doktor Rüştü 

Muayenehanesini Doktor Süleyman Sırrı Beyin eski muayenehanesinı

eçmıştır . Cumadan moda her gün sabah 8- J 2 öğleden sonra 2-6 

kadar hastalarını kabul ve tt.davi eder • 4945 2-10 

Adana askeri hastanesi Baş Hekim
liğinden • 

1 - Adana Askeri hastıınesine 
30 lirtt aylık ve bir nefer tayin 
bedel zammile hasta bakıcı alına· 
coktır . İsteklilerin : Hüsnü hal 
mazbatası , nüfus kAğıdı , sılı hat 
vesikası, tahsil derecesini ğösterir 

l mektep şehadetname veya tostik
~~~~~~-·~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ name~e~olce çnlışt~ıhostane~, 

1 

On iki yıllık Türksözü basım e\'i 

Bu günedek yaptığı basım iş/erile güney An° 
her yöresinde büyük bir ün kazannııştıt 

~~------··--------~-

Türksözü basım evi , her çeşit harfi~ 
ince , en özenli ve en temiz basım işle' 
şaracak bir kurumdu • 

• * * 

Türksözü gazetesi 
Her gün, acunun dört bucağından aldığı tel k 

ve ülkemizin her yanından gelen duyumlan ° 
yaydığı gibi 
Doğduğu günden beri büyük devrimimiz uğruna inançl•· 

anlayış ve kavrayışla savaş yapmakla da tanınmıştır • 

Basım işlerimiz uyğun bir fiatla Y8
' 

bir Iİ 
Türksözünün yıllık abunası on iki , 6 aylığı altı ve Aylığı da 

Şarimizdaki okurlar aylık abone yazılınca ,, 
miz her gün erkenden ayaklarına kadar go . ................................................... .,..-

ikinci sulk H. hakim· 
liöinden : 

Seyhan defterdarlığıJJ 
Mahallesi Cinsi Numurn 

Adana Hnzioei maliyesilo fca- Sofu bahçe Oc katlı 1 inci 2 oda 
diye mahallesinden İshak oğulla- 2 inci kat 2 oda ve 
rmdan Ali çavuş oğlu Mehmet ura- bir mutbah ve hela. 
sında mütehaıldis alacak davasının 3 üncü knt 2 oda vo 
yapılmakta olan muhak~mesi sıra· sofa No: 
sında müddeialeyhin mahalli ika. Şnlıaniye Hano tahlnni 2 odu 45 
metinin meçhul bulunduğu mübaşir Un pazarı Diıkkdu l 
tarafından davetiye zah rınn verilen Saç bedestan ,, 50 
meşrubattan anlaşılmakln iltı.ııen Saç bedoston ,, 37 

1 lJ p 12 Bastac ., 
tebHğat ifasına ve Juruşmonın n azarı ıt 5 
23-2- 935 tarihinde saat 9,35 Hazineye aiı yokarulu yoıılı hono ile dükkantsrıJl d 

ta~~kın~ knr~r verilmiş .. olmakla 935 tar ı hin e musodıf çarşnmbu günü öğleden sonr: ç ~ 
muddeıal~yhın mozkO.r gu.n .ve sn· e<lilmok üzero on beş gün müJcletlo o çık ortırınBğ illi 
atta mahkem.eye ~tl~edığı ve!t~ liplerin yüzde 7,5 teminat nkçalorilo birlikte ~1 2 
tarafından hır vekıl gondermedığı mürocnotları ildn olunur .4947 
taktirde muhakemesinin gıyaben 

yapılacağı malQmu olmak üzere F O T O 
ilAn clunur . 4949 

Adana Ticaret ve sanayi odasından. 
Ticaret odalarının bütçe sene

leri takvim senesiylo<lir . Odalar 
kanununun üçüncü maddesi tüccar 
kaydiyelerinin üç oy kinde tahsil 
edilm·Jsini amirdir. Oda iunre mec 
lisinin 4 - 1-934 tnrihli kararile 
ksy<liyelerin tahsili hu suretle ya 

coşKLJ 
il 

• 

pılacak ve Martın sonunda arkası 

alınmış bulunacaktır. Üç ay içinde 
kaydiyelorini Yermeyenlerden kn· 
nunun üçüncü maJdesi ıııucibiade 

üç misli olarak tahsil edilecektir. 
Kanunun bPşinci maddesi muci
bince Je bu ü~ı misli koydiyeler 
icra yalıı ile alınacaktır. Oda tah
sildarlarının müracaatında tüccar 
ve esnofımızın cezolı tahsilata ma· 
hol bırakılmamak üzere kaydiye 
ücretlerinin ve kazanç vergileri 
üzerine munzam yüzde 2 O<la res 
mini vermt:ıleri ehemmiyetle tav· 
siye ve illln olunur.4951 

es• 'kD f 
Atölye fotografları. vt.~• 

lerdon aldığı vesika, ııskcrlik lı iz

metini yaptığına dair vesika ile . 
Askeri hastaııesi başto.bipliginc 

1 Şubat 935 tarihine kaJor müro • 
caat etmelidir . 1-3 

---

disman ar. -----------Talebeden tenzilatlı ta· 

r i r c ile Licrct alınır • 

a•a 
l<'O'l'O COŞKUN : 

Ya"' Cami Civarı 
" 

1 


