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5 KURU DANA : Gtl J .. ÜK GAZETE 

<. ukuro\ ı o rakilı olobilı>ı.;ek 11• 

rNle hir pamnkculuğun lıa lama ı 

için propaganda ediliyor • _J 

Veni Bulgar kabinesi kuruldu 
Fransız konsolosu öldü 
onsolos Bellan'ın çok acı bir 

ölümü anlaşılarak biçimde 
gömülmesine 

Dua , arımız Fran ız kon o
oıu HeUın'm çok acı bir biçim· 

sabahın saıt dokuzunda öl • 
flillDÜ j ittik . 

Bellın, ölümünden önce lıiz. 
•tçilerinden biriıiae 1 050 'c 

tekine 750 Türk lirası parı 
rıkmış \ e bu paraları ayrı ayrı 
fları koyarak llslleriai yazmış· 

r · Kendi i beklr yaşıyordu. 
Genel ıvaşta kulaklarının 

tı patlayın ve ölümüne kadar 
cık kullıadığı aletlerle işite 
lea BeUau , soo zamanlardı 
bi bir bıstalığa da tutulmuş 
bu ha talak nihayet , dediii · 
gibi ölümllne sebed olmu,, -

Kendi i şark liıanlarından bir 
çını bilir ; Okumayı e\ en ve 

izin verildi • 
şark hakkında ilmi nraşlırmalar· 
Ja 'ak tini gtçirmekteıı kıvanç 
duyan bir bilgindi . on günler • 
de İran edebi)atı Hzcrinc }Cni 
bir eser bı armak için uğ,a tı • 
ğım iJdiyorduk . 

Bellan ·ın öl O mü du) olunca 
ali , Müddei unıumı , Emniyet 

\ e Sıhhat mildürleri , Hükumet 
ve Belediye doktorları ile me
rikan hastahanui operatörü \'C 

diğer bir kaç doktorumuz kon · 
so1oshıneye giderek ölünün du · 
rumunu gözden geçirmi ler ve 
muayeneden onra g8mülme in" 
umlıuri}et müddei umumili • 

ğincc izin \eril mittir . 
Bellan, yarın merasimle im· 

dilik Adanıdaki kıtolik mtı~r -
lığına gömDler,cktir • 

tif arnzı hemen yazabilirsiniz 
u sözü kendisine itiraz eden bır Saylava 

Suriye yüce komiseri söylemiştir . 

ariye Cumhur reisinin hastalığının 
iç yüzü açığa vurdu • 

Sur/yede genel saııacımı: 1 
lnrihli şu yazıyı gondercli : 

1 
Geçen hafta birdenbire lıı 

••an uriye Cumhur Başkanı 
ehıued Ali ~ bidin bnetahğı bir 
k eiyaııl d~cli kodulera yol •ç· 
k lık on c ' bu hastalığın ger· 
. ~lmayıp iye11I ·olduğu \ c 

'' 1 Cumhurun çelıilmcei içia 
'1l•nl\redea ibaret bulundu· 

l eoy)eııdi . Amma bu Sll\ ıa 
1 !:dımadı . Çilakü hastalık 

trçckti 

~U'ld~a far il bulau \ üzern 
~ •nı 'ıl aciddin , lıemen faali· 

tte ''Cc•ti . 1 . . . k 1 
"' ır \C ış erının gerı ı 

111111 i ia bir Cumhur Baıka 
ı:eçilant i veya bu makamm 

hlyetlcrinin Vüzera Başkanı 
( lıendııine ) verilmesi iize· 
de çalı ta • Ve filhakika um· 
r Ba kaaı günden gUne iyile.· 
t~~ ba lama ınn rağmrn yüce °'1 er , bir kararname ile , 

hur Baıkanıuıu bUUio sal6-
Yttlerini ü:::ern Bış1canıaı \er 
•. { •Umhur Ba knna imdi İ) İ · t• 1 •tnma salihi) etler \ üzera 
anında kaldı. Bu durumun çok 

•yib bir ey olduğuna ku ku 
ktur • 

'o) lendi rine göre Cumhur 
l~anınm artsk on gfiuleri gel· 
~ır · Kendisi ) akıada ha tah

otayi ile istifa edecrktir . 

uri) enin b::ııoına elli yıl bela 
olan bu .Jrketiıı tütDn wonop· 
lnu ılmaga yeltenmesi • )8r8· 
aın üzerine biber ekmeğe benze
di . 'Yerli serııia) edırlnrın bütün 
miiraca8tlarına \ e çırpmmalarıua 
\C en uygıın artları ileri ürme· 
Jeriııe kar,.ı , moaopl reji irkc· 
tine \erihne ine olmu:ı: bitmi 
bir i. gözüle bakılı) or . 

Dumarnel , bu .kararı 'erdik· 
ten onra J3e} rut •)la\ hırı odan 
ileri gelen birkaç ki i) i )anına 
casırıp llararı kendilerine bildir· 
mit , 'e bu Sn) ıavlnrdın biri , 
bu hakkın doğrudan doKrU)• 
'ay lav tccli ine ait olduğunu \ c 
Gerisi dördDncU firtıkde -

---------·-------~~~ 
lran hUk,metinin 
gösterdiGi yakınhk 

nk8ra 23 ( A.A ) - İranın 
Ankara Lüytik elçisi son zımııı 
laıdı M•rmara h~\Zasıtıc.ln zuhur 
eden yer sarı•olı ı f eli keti • dola
yısı} Ja do t ve kardeş İrıo büku 
mel ve uluıunuu tecs ürlerini 
hukfımc-limiıe bildirmi tir . Hü
ki.ımetimizde dost \C knrde. bü · 
lıOmet bu candan alikuma kortı 
teıekkürlerioi bildirmiştir . 

Trakyanın iskan 
durumu 

Jr,DJH J-. : 23 (A.A' -

iyi bir duygu ! Malatya ' 
Okullarımız zelzele düşkiln· 

lerine yardım ediyorlar . 

pamukculuk 
yolunda .. 

Ögrcadibrimize göre arımız· 
daki Oıta tedri at talebeleri ua-
ındı , Marmara zelzclt inden 

felaket gi•rmü:.lere )Ardım yap
mak i~in çok hegeoilecek bir 
kımıldıuı ba lamı tır . .. .. .. 

Bu tılebcler arasınd• \eri· 
len bir karara göre . ı ı ı iki 
bin üç Uze uJa an Orta tahsil 
taleb 1 ri yarınkıi .umırte i gtinii 
mektebe gelirken her tılebe ken
di günlügünclen en a,.ıgı yüz para 
vermek uretile bu ulusal yardı· 
ma ortak olacaktır . 

Cocuklarlmızın bu ) iik ek 
,Jtı) u ları kar ı ıııda öteki yurd. 
dıışların da ulusal bir lnmıldaa 1 .. 
gösterece 'İni umuyoruz . ı. 

Ceyhanda köprü 
le li umumi , e hau ırwa• 1 

u_zerind~ 'c Ceyhan kaza 1 merke
zıodc hır köprü kurıııma 1 için \ali 
Bn} ahu teklifi uzeriuc karar vernıi 
ve köprünün iki } üz kü ur metre 
uzunlu~unda ahlJobdan opılma 1 i in 
oıuz lıitı lira kabul edilmi dir. 

( e harı lizeriude ikinci bir kup· 
rüaün l apılma ı için de halkın ) ar· 
dımınırı temin edilme i art kılan
ını dır • 

Halkın bu ı e C\ C e\c ardını 
edece i dü bnülur c \ oli llay ahu 
im teklifinin de ıabaklmk ed ct~iue 
im im cımf'nıek erckdir 

Ceyhan hükumet 
konaaı 

Ceybııı hüku~et konağının 
yıkılmak üzere buluau:.:u r6z Ö· 

nUne aha1rak hükGmet dairesi 
Ce}'baa Palu olelinc taşanmış· 
lır 

Yeni bükümcl konağının ya· 
pılması ıçin Ceyhan halkının 
yaptığı laabhüdlcr ,.imdılık oıı 
bin lirayı gcçmi tir • Bu ·iİdışle 
yakandı Cc} bıu , keadısinc 'a
kışacık yeni bir hükumet kona 
ğına lıavuşıcnktır . 

--~-------·----------~ 
AtJlilrk Mareşal Fevziyi 

onayladı • 

1 t nbul 23 ( A. A ) - ~la
rc ul Fevzi bugün oğl don onro 
Heiei uruhur \t turk tnrafınd 11 

kabul bu urulmu tur . 

ismet lnönü 

Ankara 23 ( A.A ) - Bııbn · 
kan 1ıuıd laonu bu sııbıhkı ek · 
pre le Ankarayn dönmuıtür . 

Çukur ovalılar, yeni rakiblerine yüksek 
kazanç diler, onları bu yolda kutlar 

Pamukçuluk alanmdn Çnkur
ovaya ) aman bir yarı§çı dalın 
çıkıyor . Hu , komıumuı ayılan 
Malat a dır . 

Orada çıkan « hrat >) arka 
da ımtz ela görtliiğiimüz aşağıdaki 
yaz ı • ~1alat} ahları pamukçuluğa 
yöneltmek için ıtılmış mükem -
mel bir kırbaç gibi geldi bize . 

Pamuk ekiminde Çukurm ı 
ile boy ölçüşmek yolunu tutıcagı 
anlı1şılan 1alatya1ıları biz şimdi 
deu kutlar 'e hu nlandn kendi -
leriııin ve ülkemizin hiiyük kı • 
zançlara kuu maıını dileriz . 

« I ırat » nrkadışımızm } azı· 
ı şudur: 

Ziraill vekileliniıı pamuk mu 
tahassısı tisler Klark tarnfındıa 
bu yıl Mılıtyı mıntakı ında ek. 
dirilen 4 çe.it Amerikan pa· 
muk tohumundan alınan iyi mıh· 
ıul çiftçilcrimiıin dikkatiai bu 
yeni tohumlara çckmiıtir . 

Vilayet Zhnnt miidürlüğü ) e-

ni lobumlırdau, ille Okla hamı 
ve Kleyland çe~idltrindea ıeti· 
rilerek kendilerin~ de verilme i 
yolunda kcndli ve kö) lü hir 
çokluınıu mürıc11tı karşııuıdn 
kılmıılır . 

Bu i tckleı i y rındc bulan 
müdürlük ınüuceat edenlerin di 
ledikteri tohumlnrııı çe§idile mık
clnrun hir araya topluyarak Ve 
kllcte bildirecek ve isteld.re 
yetergen tohumun brc1ern gönde· 
rilmesini ı icn tdecektlr . 

Pamuk t•kimi ) ıpıu çiftçiler
den ıkisile görDıtük. 1 eni Ame
rikan tohumlarını çok beğendik· 
!erini verim yönünden yerli 'e 
iane çeıidleıiudca kat kat ü \Ün 
olmıklı bunber yumuşaklık ve 
incelik bıkamıodın dı ipelıdea 
ayırt edilmediğini ıö) l~dilcr . 

tister Klnrk hurayft gcldiii 
sırada Halk vindc bir koufcrnnı 
vermiş ve göıüşlerini (Fırauı) da 

Geriıi dördüncü flrtlkde 

Yeni Bulgar kabinesi 
Eski başbakan Gorgiyefin • 

evı 

habsine alındı .. goz 
----------· ... ----~~ 

Yeni kabine birçok adamları 
tevkif etmekle işe başladı 

of yı : 22 (A.A.) - hu .. u ı 
kı) uıklardın Lildirilcliğiue göre 
yeni kaLine n keri partiden 
Knl taraftan olaııfarrn bir gale
be i olarak tclıkki edilmekte· 
dir . Cizli Diktıtor ie:mile maruf 
olaıı lıralı} \ clocf ıııcvkiini la 

mnmcn ga helmi tir . Dün gece 
C\ i poli tarafındın tara ut nl 
tıua ılınma§ ve bu sabah kendi 
si bir kı la) a nakloluumuslur . 
'ub1k Ba \ekil Gorgiyef in t\İ 

de nezaret altındadır . Sofyada 
!"">().()() ki,.i le\ kif oluumu tur . 
Bulgari taudı ilkuu 'ard1r • 

of ya · 23 ( A.) - Hulgar 
•Jın bildiri)or : 

) e11i bUlcum t d f;I ikliği 

1 münha ıran dahili eheblcrJcn 
ileri gelmiıtir . Yeni lıUkiimctiu 
iç iyn a ı bOthn ulu al km vet· 
leıiu lıirle tirilmcıiai ' '<' memlc· 
ketin ükouomi ini lcU\ 'elleıulir· 
meği i tilıdaf ede ek \e hiç bir 
clcgi iklik ~ü tcımi) c eklır 

Dış ·yasadı timdi)C kadar 
ohlugu ıibi harı lnitliıı memle
ketlerle 'e blllıa Bulgari taınb 
kom ulırile anin mı iy• a J ola 
..:nktır . Dı ... arı i§lcri bakaulıgın 
da Bıtalof mı kalma ı bunun bir 
delilidir . 

Sof)a : ~~ (A,A) - kabiuc 
ıehcddiilU hakkında mUtılaalar 
erdedeıı gazeteler bu teb dclU-

lü irıla~ etmi lau sebehleric 

Fransada hazine bonoları 
tamamca d.ılıill olthı runu yaz 
mnlctıdır General Zlateviu tc · 
kil etmi oldn~u yeuı lıiikfımeti 
Hükiinıdnr il ordu \C millet 
al'I ındıki mukadde rabıtallllJ 
hir ifade i olarlk selamlamakta 
\C } tni hUkum liu mii tafı bil· 
kum tin dahili 'e hariri ıi} ı e 
tine de\ am cdıcrgiııi ilii\·e eyle· 
meldedir . 

Büyük bir enflasyon başlangıcında 
bulunulduğundan kuşkulanllıyor 

~--------·------~~~-
P Hl : 23 ( ) - Hazine 

Of) A : 2.i ( .A.) 
Bulgu ıjau ı bildiriyor : 

Yaşasın baharat ! .. -·-u uuleı dı~ lı c \ ı orta mektep 
lı>rdP Hızı ile ilk iııııihımlarm 'urıı· 
dü uodcu hcrhnldc iziu dt" • h nim 
gibi, lı h riniz 'nrdır. Oiın im crdı 
li e hocalar mdaıı hir kaçı O) le a ız· 
don imla a derdi ı orlnrdı . i ituk 
lrrim hrııirn ho umn 11<li i j in 
onları hnrn ıkdo ize de anlata< ajhm· 

" • hiı ınıfııım tarih okla· 
ııın ka.,ıdlnrrnı gô:r.dtn cçırİ) ordum. 

man lır hirnclrr mrgl'r lıizim ço 
c nklnı m or ındn ut> ul ıuolar 'ar· 
mı da hıziın halıeriıuiz okmu ... 
le\ ekkı•li <lrnı mi 1 r , kcpt-uek 

nlc111d11 er ıunr., dİ)t' ... 

1 e el& biri i , l(ı 111 ı a ırda 
A uuııarıan gt"nel dıırnmuuu 'e ile
ı ilf'fİ ini nnlalırk n mMınn öyleı,. 
derlr. ıh coplnmı dı : 

Bir hcıharnı ııı l"le i 'ar. Haha· 
raıın ) eti dilli er ilindi tandır. Av· 
rupahlaı hnhnr:ıta fenn halde tiryakı 
idilt>r • Hu , n lon: kcn ım ol• ulu· 

und u \ f' bir 'ıirfi mıilf'\ n ıt eller· 
elen rçerck vrupa a gtldiği için 
pnhııh o m 1 olu ordu • \ rupalılar 
dıı ıındiıl r ıa ınclılar Hindi lana 
kı a olclon 'ıırnuınaıı çare ini arı · 
ın dılnr • Bol \ e ucuz baharata ko 
\ n nrnk arın ilı hu aro tırmalar ele· 
, cıııı rılerkcn. kım ruın lınhPri olma 
dan 'rnpnfln lıiı knç ıtııu• lınyiık 
ılinı eıi ıi . Bıınlıır 1121111 lıt> ah ve 
kiıahlnrlo dlltı) nmn 'm nrlnkhJtmı 
mr <lnnn .,;ıknrdılnr d~rkrn ~ güzelim 
Z nı fıl • t\ or nfıl il \ lıt:ın . Dırı 
fılfil C\ izi ht "a.. ıhi lınharat 
rko ııuln ko nn dt ni~ ıl r lürl'dı • 

\f' lıııulaı f"ll nıtıayrc Jlındı &ana d 
niıı: olil<' idıp clmı t• mın affık 
olilular • 

imcli ıtık 'rupııd ı hnLarat 
çok nrııv.a ııılı ordu • Bnlıııratm 
hrrkt' tnrnlıııdnn koln { O tedariki 

Bu Ol'fı~ lıulu u nıılaıau . hoı a. 
o:ıurıu hirirdikıen onra, dıAtr ho 
ılardın biri~i uııın bir kahkaha 
avurnrak : 

Ü le 11111, d di, • ti~ıuı ) a aurı 
haharaı \ l' a ID ulu 1 kiilturh 
miiv. .• 

_CUnUn ea mtihiın i§lerindea 
1 

de Urİ)e ve J .. IUmında tütiia 
bopolnun kat'i ıurette onay lan
ı ?lmı ıdtr. Aylırdaaberi bü 

Tekirdağ Kırklareli ve Çanakka
le ulıJeri [F..dirnc \ali i ininde 
iştırıldle l'rak)a l mumi lüfel· 
,.inin başkanlığı a 11 ında ıoplına 
rık TrokyaDlD i kia \aZi) ttirıi 
, c diger itlerini görüşmcğe h•§· 
lamı tardır • Bu arada bundan 

boaoları ihr1 haddıni 011 milyar 
dan 15 milyara tik elten kanun 
projeıi dün \erilmi tir. letrıine 
hıkıJır a hunun ıklanmak i te -
aen bir enflaa on degıl. fa~at ıa 
dece hazine) e daha f o ılı gcai;e . 
lik ~ermek v~ ökonomik faali -
yeti ırtırmık için olduğu srörll • 
lür . 

li miidaff:ı prOJ leri gibi ) ülıler 
tıtı)an hazinenin k111 ık vaıi) eti 
ile izılı edilmektedir Ilubraıı da 
~ c:rgi ıab ilaı.ndı noksanlara e· 
bcb olmaktadır. Niha)et hülrn· 
met timdi uzun 'adeli bir iıdk 
raz apamnmıktadır . Çünkü bu 
i tikr az <ılmıyan \niyet haliodt• 
ta arruf ııahiblcri ~111 udeli i -
tiknz i tf'mekte Hı uzun vadeler 
için yüksek f ıizler ı ıemelo.tedir · 
ler . 

Baı Vt"kil Gcorgief t1üu lu· 
binenin i tifa ını Krala nrdikt~n 

Köskuç 
~----- ·-----.:._ 

idam cezası ağır Uriyelilerin feryadına pro· 
; tel yazılarını , ve} a bndun
ernrgine kadar yapılan ~ılti · 

bete rağmen Kont Dumaroel'· 
Uyruiu ile bu i te olup bit
Munopl ua e ki reji Fraa· 

titkttiae \Crileceiine de ku · 
k•hnam hr . 

onra gtlccek olıu gUçwcnlerin 
yerleştirılnıelrri için }apılmHı 
gereken hazırlıklarda ıorü ülc· 
cektir · 

Uu !Uzum Nimdi ilıeruıdc ya 
hmz alelade hizmetler olan d~ 

iiJ, fıkıt oysal c.>ko•omik ve mil - Gerili/ d6rdu11r11 flrlikde -

. 
'e K,aı dA buutJ kabul ettikten 
onrn harbiye hakanı Geaeı81 

ZlateH •eni kıbiııe) i tc kile me
mur etmi \C t;eueral Zlatef in 
iC e gecirdiii a •iıdaki U teyi 
ta tik eylemi tir . 

Ha hakaa 'e lıarbıye i lcri 
-Gerisi durdımcu firUkdc-

hizmet oldu 
\ J) A 2~ (A .. ) gc 

ç n ikinci T t rin a ında tedhiı 
uçundnn ötllrü ulllm <'Cll ına 
arptırı1an ü uaziuio cr.zılarıoı 

Hei i Cumhur Ukla ağtr hiz· 
mele çevlrmlıtir . 



Flrtik : 2 Türk Sözü 

Sitroen meselesinin iç yüzü · ı şAR SAVALAR• J 

Fransanm en büyük bir otomobil fabrikasına malik olan 
Sltroen şirketinin geçenlerde milyonlarca fr~n__k oçıkla iflas v_a
ziyetine dıişdiiğıinü yazmış v11 daha sonra ogrendiğimize gore 
de konkurvato heyetinin bu iflasa razı olmuynrak şirkete yeni· 
den yaşama imkanı vı·rdiğlnl yazmış/ık . 

Son gelen (Lö Mond Modern) Fransız mecmuasında bu mev· 
zua dair g6rdıiğümı1z bir yazıyı buraya alıyoruz : 

Sitroen f•brikasın~n içine düş·ı 
tüklt>ri müşkul vazıyet doğur. 
dan doğruya soysal tesirler do 
ğurecak mahiyrttedic • Parle· 
mf'nlooun 21 ilk kanun 1934 ta
riblı toplantısında, bu müesse• .. 
yüzünden geçinen 20,000 ışçı ile 
binlerce garaj sahibinin ışsi z o
laıak solukta bırakılmıyacağı 

söylenmiş ve her kes de hu sö 
zün doğruluğunu tasdik etmi di • 
Uluslaştırma proğramlarıııa sadık 
kalan sosyalıstld, Sıtrotn fab r i 
kalarına bükümetçe vaziyet e 
dilmesini ileri sfümüıler ve böy 
lece de, eski şırketle fabrikala 
rın eski şirketin borclart ve ta 
ahbüdlerile biç bir alakası ol
maksızın çalıımıığa devam et· 
muini ve şirketin muayyen bazı 
esaslar dabıliode , borclarıoı e· 
lindeo geldiği gıbi ödemesini is 
tedıklerini aalatmeğı dildmişl"r 

dir • 
Bu esasların mahiyetini , res· 

mi g•zetenio aıağıdaki fıkrası 
göıtermekted1r • 

"Vaz.iyet işi hükumetin hiç 
bir müdPhaleıi olmaksızın ve yal 
nrz alelade bir mali kontroı Y•· 
pılmak suretile, eski müessese
nin mübrmfıs ve tdcoisyt>nleri 
tarafm<lan idare olunacaktı . Ma 
li kootroluıı böyle bir vaziyet
teki lilzumuno her kes takdir 
eder • 

Mıkineleri işlP.lmek , otomo
bil yıpıp satmak, vaziyeti idare 
edepler tarafından yapılacaktır. 
Eıki §İrket de, yalnız kendisinin 
meşgul olduğu eski itleri halle
decektir • 

Fabrilcabra vaziyet eden he
yetin , eski mali taahbüdı eri oa
nazarı dikkate almadan maliyet 
fiatanı tesbit edeceğine göre, yap· 
tığı malı ne fıata satacağı hak· 
kında bir ıual varıd olabilir . 

Ooun için , piyasada karış · 
ıklar yapmamak l/C başka mües· 
ıueleri de Sitroen ıirketi gibi 
iflasa sürüklememek üzere, satış 
lar eski fiatlar üzerinden yıp1 

lıcaktır . 
Fabrikaların lıu suretle işletil 

mui ıuretıle elde ediıecek kar 
pek büyüktür . zira ıoo hir yıl 
lçiode Sitroen şirkf'ti , 31 milyon 
franklık safi kôr ğösterebılmek 
için , ışağı yukarı l 3Q milytlnluk 
ğayri safi kar yapmıştır . 

Buno göre, elde edile,n gayri 
safi kir pek büyük olacakttr . 
Bu g.ı;yti karın en büyük kıımı 

fabrikalarra durmama11 için Fon 
dö rulman olarak kuılaoılmak Ü· 

zeıe yepılacak para avansları· 

aın tercihen iadesine basredile 
cektir . 

Bu avanslar, eski metotlar mu 
cibince fabrikaların kapanmesıle 
lpiz kalan kimselere yapılması 
ıereken para yardımında btr 
laalde daha eksik olacaktır . 

Bu kısım tediye edildikten 
ıonra artacak para, eski şirkete 
verilecek o da hn parayı aıacak 

hlarile biısedarlarma takıim ede 
celctir .,, 

Baıbakan 8. Flınden bu pro· 
jeyi reddederek teklif olunan ıe· 
kilde bir vaziyet işi yapmak i 
çio timdi meriyette olan kanun · 
lara mugayir yeni bir takım ka· 
nunlar yapınak gf!reklığini, dij"er 
tar•ftan Sitroen fabı ikalarıo':l ya 
pılıcak yardımın bir misal teıkıl 
edece-ğini ve her vaıiyf'ti bozuk 
olan müeıseseoin, hükümtin vaz' 
ıyetini ve ond'ao alınacak avansla 1 
itletmeye devam haıuıunu iıtıye , 

bilrc .. ğini anlatrnıttır . 
B. Flandrn, tunlıırı da ilave 

etmiştir : 
"Zaten şunu da söyliyebil irim 

ki, SitroPn şirketinin şimdıki 
mali vaziyeti bazı sebeb],.r yü · 
zündf'D bugün kerşısıoda bu 
lunduğumuz acıklı hali ortaya 
çıkarmış sa d a, buna mukabil işin 
t'SBS1 sağlamdı , fabrikalar çok 
modern surette mücr bbezdir . 
A ncak adliye tarafından teıbit 
edilr cek yeni bir mı.li tı ş\cilat
landırmadan sonra , fabrikalar 
yeniden ioliyeıek Paris ç .. vre 
sinde bir çok i§çılerio iş bulma 
ıını ve d~vletin umumi refahmın 
eo birinci şartlarından olan öko 
nomik çalışmanın yenıden başlı· 
masanı temin edecekti r .,, 

« Hükümetin bu işte oynıyaca -
ğı rol , hiç bir zaman hususi men 
faatleıio umumi meofıatlere ter 
cib edilmesine ; işlHin imkan nis· 
betinde tatil edilmemesint" ve bu 
fabri\calarda bilgilerine uygun bir 
iş bulmuş olan işçilerin , bu ite 
cemiyetin menfaatine çok uygun 
bir surette devam etme1eıine ne
zarett,.n ib11ret olaca"tır . ,. 

B. Flanden'in sözlt>rinin dot
ru olup olmadığını istikbal bize 
gösterecektir . Bu zamanın gelme· 
sine intizaren , işin başka bir gö
rünüşü üzcrıode durmanın faydalı 
olacağı kaoaatındayız. B. Stıoen'i 
müessesesini idare için kullaodığı 
metodlar için çok tenkid edenler 
olmuştur. Bilhassa onun , her şe· 
yi büyük glSrdüiü ve ona göre 
çalııtıgı ileri ıOrülmüttür. Bız , 
bu tarizin doğru olmadığı kana
atindeyiz • 

B. Sitroeei tanımadığımız gi
bi , onno müc11esesile biç bir au · 
retle alakadar değiliz ve bu hu
susta ıöyliyeceklerimizi sırf ob
jektif bak1mdao ıöyliy,.ceğız • Sit 
roen meselesi bitaraf bir bakışla 
göze alınırsa , onu itham etmek 
üzere ileri süılllen şeylerin e11sla · 
rınıo pek de sağlam olmadıa-ı gö· 
rnlür • • Büyüle görmek 1> ne bir 
bata , oe de bir günah o mayıp, 
dlloya kurulıılıdan beri bize öğre
tildiii üzere , büyUk bir mezıyd
tir . Esasen B. Sıtroeoi « büyük 
görmeğe ,, sevkeden ıebebler ta· 
mameo oormaldırlar . O , çalış 
m'alarına iki f"Y~ istinad rttirmif
tir . Bunlardan birincisi Fransanın 
zengin bir ülke olnşu ; ikiocisi 
ise , mütemadi teknık teıakkilere 
her güo fiyatı biraz daba ucuzla· 
talan otomobilin , yalnız zenginle 
rio kollanabil"ceğı bir yo1culuk 
ve taşıma vasıtası drğil , fakat 
Amerikada da olduğu gibi , bir 
çalıım• aleti olmeğa namzed ol
duğudur . Ne mübalağalı , ne de 
fantaıist olan bu h esablara daya· 
narak , 8 Sıtroen büyük miky&1-
ya ıçal ışmanm mümkün olduğuna 
ıkanıat gettrmiıti . 

Bundan dolayı da ona tuizde 
bulunmak doğru olur mu ? büyük 
sanayicilerden biç biri , krizin ge 
leceğini önceden tahmin etmemiı· 

ti . Acunun her tarafında , ilaniba· 
ye devam edip gidecek olan bir 
nfab devrinin baıladığı sanıldı ve 
berkeı de planlarını bu kanaate 
göre tanzim etti . Nevycırk borsa
sındaki büyük iflastan önceki yıl
ları haUrlayalım ; Herkes bacca 
gider gibi Amerikaya gidiyor , 
oradaki büyük sanayi şefleıinin 
muvaffakiyetlerini hayretle , tak· 
dirle seyrediyor ve satıı pazarla· 
rının günden güne inkiıaf ettiği , 
iştibealAtaa d• bu in"ipfa a7ması 

Belediye bütçesi 

Şo.rımızın 935 yılı Belediye bü\· 
çesi belediye daimi encümeninde 
hazırlanmaktadır. Bu yıl bütçenin 
daha derli toplu ve yek\ln yönün
den biraz dohn yüksek olacağı 

umulmaktadır. 

Cumhuriyet Halk fırkt'sının 
yeni yapıları 

Cumhuriyet llnlk Fırkasının 
malı olun şimdiki Ticaret Odası 
yapısının gün batısındaki dükkfin • 
lnrın üstüne yapılacak olan fırka 
binaAının yapı işleri ilerlemekte 
dı r. Önümüzdeki aylardıı bitı>cek 
olan bu 'Yapı şarımız için büyük 
bir kozonç olacllktır . 

Yağmurdan çökmek ihti -
mali olan yapılar yıkılacak 

Bu yıl yagmurların çok yağ
ması yüzünden şarımızdaki bir çok 
bozuk düzen yapılar yıkılma ve 
çökma biçimi gösterdiğinden do
layı Belediye fen heyeti hu gibi 
yapıların kendiliğinden yıkılma. 
smı ve bir zaro.ra meydan aç,aıo.. 
sını önlemek için araştırmalar yap
mağB ve yıkılması ger,kli evlerin 
yaktırılmasını başarmağa koyul. 
muştur . 

Müzeye telefon yapıldı 

Şimdiye kaJar telefonsuz bulu
nan müzem:ze telefon yapılmıştır. 
Müzeye aid işi olanların t"lefonla 
konuşmosı imkdn içine alınmıştır. 

Maaşı artmış 

Cebelibereket icra memuru Be
kir Esadın maaşı yirmi iki lirt\ya 
çıkarılmıştır . 

Tayin 

Ceyhon Ceza hakimliğine Şöle
merk hakimi Ziya tayin edilmiş· 
tir • 

Amerika ve adalet divanı 

Vaşington: 24 (AA) - "hü 
kümet m•bafili Birle§ik Ameri
kanın La Hay divanınct girmesi 
ayanın hafta sonundan evvel ka· 
bul edeceğini llmid etmekte· 
dir . 

:::z&:SSWWW• 

gHekliği kanaatiyle geri dönüyor· 
du. 

Bu , bir delilik miydi? bu ıor· 
guya " evet ,, deratk , herkes bu 
deliıikten mesul dı-mektir . Fakat 
esbahı muhaffef e telakki edilmesi 

gerelc:ken birşey vardır; o da bu de 
lıliği g6rmemit ve felaketin yak· 
laştığ ını hilsetmemiş 9lmıkhr • 

Krizden önce , c büyük gör 
mek ıo o zaman için tabii şeydi . 
Krizdcaberi 5 yıl geçtikten ve 
ökonomik bozukluk her tarafta bir 
çok ıeylcri yık~ıktan sonra , ha 
diseler in vukuundan sonra bilgin 
kesilen ve bu bozgunluğu kendi 
leri de tabminletmemış olan bazı 
kimseler tenkidlere hııladılar . 
Onlare göre , ıoyaal ve ökonomik 
kurtuluş , işlerin küçük oluşunda 
korkuya yaklaşan bir ihtiyatta ve 

bayatın eo basit bir şekle icra edil· 
mesindedir . 

Ükonomik makanizmanın kö · 
ril körüne , bilmeden itlemesi yU· 
zünden çık .. u feoahkhrdeo , şim 
di haksız yere bazı kimseler mes · 
ul tutulmak isteniliyor • 

Bundan ıonra büyük satış pı· 
zarlara göz öoünıle tutularak vü· 
cude getirilmit büyük sanayi mü· 
esseselerinin kurulması istenili· 
yorsa bu , milyonlarca kolu ve 
dimağı iısizliğe mabküm ettikten 
sonra , artizanlık ayınnda fakir 
bir ökonomi ye ve çok alçak bir 
yaııyış seviyesine avdet edilmek 
istenildiğini gösterir . 

~< Büyilk görmek ,, ve ona gö
re çalışmak • terakkinin amillerin· 
den biridir • l 
- Lömond Modcrn'dcn -

Gazianteb de 
Et ve sebze hah açıldı 

Türkiye demir -
yolları 

Gazianteb Belediyesince yap· 
tırıJan Et ve Sebte balı alış ve· 
rişe açalm1ş , sebzeci ve kaıablar 
kamilen hale taşınmıtıtır . 

Halan ve halda sahlan et ve 
sebzelerin temiz tutulması ve 
Sıhhi ş1rtJara uygun olması için 
Beleeliyece talimatnameler yapıl· 
mııtır . 

Hale altmış ıekiz dükkan 
vatdır . Ve ço~ gUzel yapılmıı ; 
her türlü sıhhi şartlar yeıine ge· 
tirilmi§tir • Dükkanların , sebze· 
!erin yıkanması için hala bol su 
isale edilmiştir . Hala gelr.n et -
}erin na"1i için havai hatlar ya· 
pılmııtır • 

H•lda çalışan esnaf yeknesak 
ve muntazam surette beyaz göm· 
lek ve takye geymeğe mecbur 
tutulmuştur . 

Halda bir zabıtai belediye 
merkezi de açılmıı olduğundan 
esnaf daimi bir mürıkabe altın· 
da bulunmaktadır . 

Petrol boruları 

Merasimle >Bçıldı ve 
petrol akllıldı 

Trablus - Musul petroallri
ıun açılmaaı burada fheyetlerin 
huzurile yapılmıştır • Nutuklardan 
sonra ali komiser tarafından çev
rilen bir elektrik düğmesile , 
ilk petrol, borulardan vapura •· 
katılmıştır • 

Berut mebuslarından iki kişi 
mebuıan mecliıiae bir takrir ver

miılerdir . Trablus limanaoı •· 
kan ve Franaanın hiısesi olan 
bam petrollerin Trablusta ku .. 
rulacak bir fabrikada süzülmesi 
ve manda altındaki memleket
lere bu petrolden ucuz fiatıa 
satılmaıı teklif edilmekte ve hu 
yüzden memlekete ğelecek fayda· 
lar bildirilmektedir • 

Yahudi projesi 

Soa pbıta ile gelen Berut ga
ı.etelerinden öğrendiğimize gört; 
Ali komiserlik ; hudut üzarinde 
olmamak ve bariçden sermaye 
getirmek üzere Suriye ve Lübnana 
getirecek Y ahudlle mani olmağa 
karar vermi~ bulunuyor . 

Gazeteler bu karardan , Yahu
dilerin iç Suriyeye yerltımek için 
yeniden çalışmağa baıladıkları 

manHını çıkarıyor ve Amik pro 
j,.sinin tazelenmesini de bu hare· 
ketin bir iıareti telakki ediyor
lar . 

( Eloibar ) gazetesine göre , 
Yahudiler bu itle 1934 yılından 
heri uğraımaktadırlar . Ancak·ba 
hususta yaptıkları teklif o zıman
lar reddedilmiştir . Şimdi tekrar 
tanlenmtainde lngiliz parmağı 
v1rd1r . · __________ ....... ------~-

Hind prensleri toplan
tısında çıkan 
kargaşahk 

Bombay : 23 (AA) ·- Hind 
prensleri ıueclisiaden bir az kar· 
gaıaltk hilkum ıürmektedir . Pa · 
tiale B. Bikaner mebraçları istifa 
etmrk tehdidini savurmuşlardır. 

Bunların bu hareketlerinin 
I:.ondranıo nüfuzu tuirile oldu· 
ğu ve bilhassa I:.ord Rotherme 
rin kendilerini federaayona gir· 
melcten vazgeçirmek için çok çek
mi§ olduğu telgrafın bu mesele 
üzerinde bir tesir icra etmi§ hu· 
lunduğa zannedilmektedir. Prens 
ler federasyon meselesindeki bat· 

Bir yanda koskoca bir Alman 
ulusuna tam bir hak müsavatı ve~ 
rilmesi esirgene dursun, öbür yan
da bir zamanlar bitkin bir hale 
girmiş olan ·ı ürkiye, on yıllık Lir 
barış çalışmasından sonra yeniden 
Avrupa Uluslar ailesinin itibarlı 
bir üyesi olarak hatırı sayılır ye· ı 
rine oturdu. Dahası var : 

Sevr'de toplanmış olan devlet 
adamları, Türkiyenin siyasal nü
fuzu ebediyen söndil sandılar ve 
onu A vrupadan büsbütün atmak 
istediler· Türkiye ise, bir müddet
tenberi bilhassa Avrupanın doğu 
cenuhundo.ki devletlere a.deta bir 
nevi borc oldu ve doğu ile batı 
arasında tarihi bir mahiyeti olan 
arabulucu rolüne yeniden başladı. 

Türkiye Cumhurluğunun böyle 
çabuk ve hiç bcklenmiyeo güclen · 
mesi, barıt andlaşmaları dola.yısila 
Osmanlı devletine nid yerlerin 
zorla kırpılması neticesinde doğan 
ulusal birliğin her halde düşman
ları tarafından hiç de arzu edil
miyen bir verimi oldugu gibl,ı\na 
dolu savaşının zafer destanlarını 
<la yozdırtan gene o birliktir . An· 
cak, hiç bir zaman silahsızlo.ndırı · 
lamamış ve Türkiyenin kayıtsız ve 
şartsız olarak istiklAlini vo silah· 
}o.omasını kabul etmtık ıstırarmda 
kolmamış olsal11rdı , Türk ulusal 
devletinin ekıllara hayret veren 
canlanışı da güc başarılabilirdi • 
lİiç bir zaman silahsızlandırılama· 
mış ve her ıeyden önce batı örneği 
olarak yeniden kurumlandırılmış 
olan Türk ordusudur ki,:rtirkiyeyi 
yeniden müttefik olacak bir değere 
yükseltmiş ve reyini ağır tarttır

mıştır. 

Bu böyle olmakla bero.ber,güc 
ifade eden ikinci dmil de Atatürkün 1 
derhal kurduğu modern Jemiryolu 
ağıdır, ki bu suretle Türkiye dev
let işlerini kökünden yakalamış 

oldu. 
Lozan andlaşması yapılır ya· 

pılmaz Ankara hükQmctinin baş· 

ladığı ve 2000 kilomotreJen fazla 
yeni ray <löşen mcsini göz önünde 
tutan dev gibi büyük Jemiryolu 
proğramının bugün artık büyük 
bir kısmı bitirilmiştir. Bu proğrama 
ayrıca katılan 1000 kilometrelik 
demiryolu d" şimdi yapılmakta , 
mali ve fenni zorluklarla karşıla

şılmadan bitirilmek üzeredir. Türk 
ırkının canlı kudretinden tcreJ<lüt 
etmiş ve batı dünyasını ı me<leni· 
yetle yarışa çıkmalarına yalnız 

bıyık altından gülmesini bilmiş 
olanlar aldanmış oldular. 

Demiryollarına dair bazı askeri 
mütalaalardan sonra yazı şöyle 
bitirilmektedir : 

Kısaca denebilir ki , özlü vo 
esaslı düşünülerek fevknlA<le mü
kemmel yapılmış ve kurumlandı
rılmış olan demiryolları ağı ile 
Türkiye, bütün sanır boyları ve sa -
hıllerinde dünya savaşına göre 
mukayese edilemez bir ölçüde kat 
kat güclü bir mukavemet göstere
bilecektir. Çünkü Delkasenin de
diği gibi sırası gelince bir lokomo
motif bir fırkaya bedeldir. 

Yukardaki düşünceler tama
men nazaridir. Ankara hüklimeti· 
nin güttüğü siyasa bir barış siya· 
sosı olduğu gibi bütün komşularilc 
bitaraflık ve odemi tecavüz aod-
.laşmalarile hağhdır. Bugünkü La· 
rış içindeki vaziyetinden de sar ft
nazar, her hangi bir mütecaviz 
için tecavüzü pahalıya oturacak 
ölçüde Türkiyenin askeri mücadele 
vasıtaları vardır. 

- F ölkişer BeoLahter -



ısırda Vafd fıtkasımn 
kongresi 

8-1-935 <le, Mısır Vafd fır-
181 , Ramses toprağında mühim 
lr kongre aktetmit , ve Vafd fır· 
usının en ileri gelen simaları bu 
ongred•J haıır bulunmuıtur . Mısır 
fımleketinin fırka mümeuilleri, 
dın birliği mümeHilleri ve Vafd 

rkaaına ınenıub Mısır eırafı bu 
oogreye iştirAk etmiflerdir . 

Malom olduğu gibi, Kral Fuad 
evlik Nesim pagaya yeni kabi
eyi tetkil etttıesini teklif etliği 
aınahı Nesiıtı pa9a aşağıdaki şart
rı koşınuıtur : 

1 - Kanun esasinin J 56 ıncı 
addeıinin lağviı bu madde ahkA· 

~ını göre, Mısır kanunu esasisi, 
O 1ıldan evvel tadıl edillbiyecek· 
ir . 

beyan etmiştir . 

Mustafa .Nolıas paşanın takip 
edeceği esaslar şunlardır: 

1923 tatlhinde loğvolunan Mı
sır klounu ;eeaıiıinin yenid~n mev
kii muiyete vuolunması. 

Nihas paşa demiştir ki : 
Mı!ır meseleslnin büyük Bri · 

tanya ile halli mümkündür. Çüokiı 
Mısıran istikllli Büyük Britanyanın 
menfaatlarına uygundur. Hedefimiz 
şudur : 

Bu eSH üzerine büyük Britanya 
ile bir ittifak aktetmeliyiz .. 

Hiı ediyorum ki, Bü)'ük üırı· 
lanyı 'aın soa zamanlarda tuttu -
iu ıiyasa bu hedefe doğra ilerle
mektedir , ve Jnıiltere'1niu Mısır 
ıllbek komseri ile bu bapcla bir 
ittifak ylpacatımııı ümid ederim. 

( TtlrkSIJI) 

fS. o N 
Bolu' da 

Zararlı hayv~nlar 
öldürülüyor 

SAVA) 
Macar 

Kabinesinin islahat 
• • 

proıesı 

BUllAPAŞTE: 24 (A.A.) -
Bolu 24 ( A.A ) - Vilayetimi- Gemeral Gömbös'&n riyasetinde 

M bıyli kar diifmeıiadea iatifıde toplanmakta olan hükumet fır· 
eden vilayet muıur hayvanlarla kıaJnda mühim islibat projeleri 
mOcıdele letkilatı faaliyetini ar- tetkik. edilmektedir . intibahta 
tırm1ftır . S&relc avlar tertibine müte•llik iılihat projesinden 
bııla~mııtır . Bu haHa düzcenin bııka Mebusan Meclisine aaibi 
Eftenı g61ü auıtrka.ında yapılın h""ktimıtia saliihiyetı6riain tevsii-
ıOrek a\ın~a .ı? kö,.<l~n. 51 mü- ı 11: ve Ayan Meclisine müteallik 
kellef avc~ ışt~r~k etmııt.ır . Avcı · reformalarıoa ait projelerde , e· 
ların bıraberm": JSO köpek var- l riJecektir , 
dır. Bu ıvda 92 domuz öldürii:. •-..~onlar deniz anlaş-
müıtür . Son iki buçuk ay ıçibdc '111'"'•ı 1936 da olma· 
teşkilatça 1588 domuz olmak üze ma nın 1 • 
re 2585 ayı ' «urt • kargı gibi sını ı!tı_yorlar 
muıur hayvaa öldürlllmüttlb . 

.Flrtlk 

Asri slllemada 
24 lkiot'İ Kanun per§embr akşawıudao ıtibareo 

Mevıimin en heyecınlı fUmlerinden 

Cehennem adası 
Heyecan, Aşk, intikam 

Oynayanlar 

Jak holt - Ralph graves 
Ayrıca en yeni DUuyı hevedlai 

Gelecek proğram : kanun namına 
.~imdiye kadar yapılan fllimlerf 11 en heyecanlısı 

Cumı rOnü iki matiuı : ilcide dörtde 

Birinci mıtina ikinci metine 

Pusenin hakkı Cehennem adası 2 - Kanunu esaat abklmına 
öre, nazırlar tarafından yapıl • 
akta olan sadakat yemininin 
t•I. 

3 - Meclisi mebusanın ldğvı, 
4 - Muayyen hir zamanda ye
ıecim yapılması • 

Mıaır, kimH bıkkıncla hiç bir 
fenılak arzu etmiyor ı ve İnıiltere 
ile müıtakil Ye hDr ıelı:ilde dost 
bir de,İet olmak iıtiyor . 

Çin-Japon 
AskPr)erinin çarpıımaları 

DAYREN : 24 ( A.A } -
Dün , Johöl tlı Japon ve Çin 
kuvvetleri arısında mUsadettı~ -
ler olmuştur . Jıpon askeri ma 
kamabndaa bildirilditine göre 
Çin kuvvetlerinin Joh•l dın ta -
mamile tardı için aııkeri hara . 
kit ba§lamııttr . 

Londra 24 ( A.A ) - Japoı1"' 
yaya döamek için Londradaa ay
rılmadın enci Amiral Y ı•moto 
dımiıtir ki : 

Londra ve Vaıioıton muahe · 
deleriace yıkılması lcıb edeı de· 
11iz koafuaaıı mümkUn olduğu 
kad11 çabuk toplanmalıdır , Ôu 

4959 

Adana Borsası Muameleleri 

5 - intibah edilecek Purlö
ento azalarına, kanunu esasinin 
dil edilebilmesi- hakkının veril
eıf • 

Kral Fuad 1 bu metalib karşı
ınJa binz miitereddid davran-
ııaa da , lngilterenin isarı üze· 
e, Nesim pnıanm ıartlarını kıt · 

~I etmeğe mecbur olmuı, ve Ne . 
un paıanın kabinesi iktidar me· 
line gel..-fıtir . 

Neatm pata hemen ite batla. 
J§, gerek kanunu e111i, gerekle 
eclisi mebusanı lagvetmiıtir . 
mai Vafd fırkası , hDktlmeti elde 
ınek için bir kongre nktetmiş , 

• bu kongrede proğramını beyan 
111i1tir. 

Vaf\ f1rk111ının lideri Mustafa 
abaa pap , mühim bir natuk ile 
0 ngreyi açmıştır. Mu.tara Nahaa 
•ta bu nutkunda ıon J 5 yıllık 
ııır hıdiıelerinden bahsetmiş • 

!ev!ık Nesim paıanın muv ııf-
luyetıni dilemiıtir . Mustafa Na-

11 P•ta tam mınasiyle Mısır is
lali arıusuoda bulunduğunu da 
lJir111iş, ve bu hedefe doğra ça
teceğını nıa d etmiştir. 

Mı11r Sodan ı ile Mııır memle
linin , bir memleket , bir ulus , 
bir deYJet olduğunu bararetlc 

Bu koagre üç rün sürmütdtir. 
MU1tıfa? Nehaı paıa dıba sonra , 
MOkrim Abid'de bir nutuk ıöyle 
mitdir . Buadaa ıonrı diğer ,.a · 
fd 111l1rı da beyanatta buluamuş· 
lardır . Bualardı Muıtafa Nebaı 
p•ı••ı• beJIDCUD• t111vib etmiş -
lırdir • 

Kıdıa birliği namını Bayan 
Nur Hasan mühim bir nutuk ıiy· 
lemiı , ve Mt1ır lcadıa1aıa , Mısır 
dav11ıadı ae kıdır fedılcarlılc 
göıteıdiğiai izah etmltdir . 

Neıim paıı, Muıtıfı Nehaı 
pıııata ileri 11llrdOtD ıartı, yani 
1923 .eaeainde latvoluoa• ka· 
aunu eıaıinin yeniden meriyele 
vaıi ıartını kabul edecelıt mi ? 
Mesele şüphelidir ; çünkü Nesim 
pı.nın tıkib edeceii battı hareket 
ıudur: Mu•YJe• bir umaada yeni 
aeçim J•p•l•cak ve intllaab edi· 
lecek pulemento ıularıa• ka
numı e11ainia tadil edilebdmeei 
hakkı verilecektir , Bioa .. leyh 
Vaft fırk111 ile Nuim Pıf& ara· 
ıunda bir lbtilif zuhur etmeai 
malateraelr.Ur . Bu f11 ka Uııada 
çok n•fiıdir . Ne1im pııanın da 
m••kii yübektlr . Meaeleaisı ne 
tekilde hıllolun•-tı•• Jlerde 

ı•ecetl• · 
Al. l'. !ti. 

Ayni mılaafilde Çin kuvvet. 
lerinin tahrikitına bir nihayet 
vermek için icabederse J apoa 
kuvvetlerinin Çin ıeddiniıı ön 
tarafını da geçecekleri bildiri) • 
mektedir . 

TOKYO : 23 { A.A )- Hak· 
niıtaa civarmdı dün yapılan çar 
pı§malırdı bir Japon askeri aı -
müş ve dfüt asker de yaralan -
mııtır .. 
Çin generalı Şüag Şeh \ m au'ıo 

kuvvellerioe •ğır ıayıat verdiril
mit ve bu •avvetler mığlulJ edil
mittir . 

' Lindbergin çocuğu 
Ayak izi Havtmanın 

değllmlş 

ce Amerfka yolu ile d8nmek isti· 
yordum • Fakat eaer blikfimetia 
de koafennsın mftmkün o1dufu 
kadar çabuk toplındıtını srffrmek 
•rzu etmeıeydi Siblryı yolunu 

C t N S J 

PAMUK ve KOZA 

Kilo Fi atı 

En çok 
K S. 

50 

alarak daha çabuk d6nmemi zan· 
1
_,.;.._ _______ 

1 

YAPACI 

Satılan Mikdu 

""° 

netmem ki emrttmezdi • Binaen· 
aleyb teklif edildiği tnkdirde Jı· 
pony1Dın konferaoaıa U 936 ya bı
rakdma11nı kıbul edecefini zıo
rıetmiyorum • Beyaz ~---.~------------~~-----1 1-1---i------..I Japon murabbaı be)eti aıaaaa
aıa yttıbaıı lvasitı buıUn A•• 

siyah 

1t1 T 
rika yolu ile Japonyayı dönmek E Apre 
Uzere gitmektedir. Fakat Londra· 1_J_ıı ..... ntt __ ,_ ......... ---1--.r-.,.,.... __ 

1 
____ --ıı 

dıki jıpoa mabıfili bunun alel· 2,43,75 ,, 
ide neaket ziyır11ti olduruno , 
.aııtanın Amerikada bulunduiu 
müddetçe hiç l.Nr resmi mUzakere 
de bulunmıyacıtını temin etmek 
tedir • " 

HUBUBAT 
Kıbr11 

~ Hebetiaten sınırların· ---v,aur1• 

daki kanh ~arpıtmaler 11--:ıY:""':uı~·'-----1-- ...... _-1 __ ._--1·-----·--1· 
T elice 

Paria 24 ( A.A ) Cıbuti ha- 1....,ı,r.;.ı~~----ıı--·--
dinıi hakkıada müıtemlelceler 
naııri §u mılWııatı almıotır : a • 

8ium 

UN Muta•arrıf Berrad Ozamar11-
1ar tar•fından talaa edilen ee111 
Yatdım ıitmlı mübimpıatı biteae 
bd•~rhe~~" mu~rebe -~ı•~~~~~=a~:-:~~~~~~-~--~~·~~~~~---~ 
meydanında almıı oldutu on b~ · ~ ı-ı~~~;;--:,:;.., -----·-•--~--1--------.......IL'.i 

erikadaki soğuk dargası ~ General <;Uring Lehis-
65 kişi daha öldürdü • 1 t•n& niçin: gidecekmiş? 

Flemiuaton : 24 (AA) - dün 
iddia 111akamıaın , çocuiu kıçı 
ranlarta kullanmıı oldukler ileri 
sürülen m•rdi"Ven deliili ıubu· 
tiye dolarak kabul ettirmeai mU· 
him bir faikiyet olar•k telakki 
edilmektedir : Şabitlerdeu biri 
mezarlıkta Fidyenin 'erildigi yer 
etrafıada bir mezarın üzerinde 
buluomuı ve üstUnde bir ayık 
W. olaD btr alçı puç&aı .göıtcr
miftjı . Füıt müdaf ıı avukaıı 
bu ayak ilinin Hıuplaıa•m ol
madıjını ı6ylemiıtir • 

çak yıraıı ile ölmfl§tür. 800 in f --=::r------z------
şiden ibaret olın dlifmanıa zayiatı ~ B. .. 
meçhuldur . .Mut1&amf Bernard'a ·~ Düz kırma •· 

NEVYORK : 23 (A.A.) -
~•rikada Jıükum süren •otuk 
gaeı Ylizüoden (>5 kişi ölmüş· 
• Cıouba teudllf eden §e· 

r~ırde bile ıoğuk dcrcccıi sı 
r •D çok •ıağıd1r . 

evyork : (A.A.) - iaeso· 
1 •ili aeneclenberi görülme 

derecede aı>ğuklar olmuıtur. 
•ce aef ırdan &§ağı 45 dir . 

rle!ik Amerikada soıuklar 
ÜQdın ölenlerin sayısı dün 
.. bıha kadar yetmiı idi 
gi&tikçe de artmaktadır . 

~J0tkda 20 [ ... tim deriulıkte 
vardır •e kar yMjl:llakta de· 
ediyor . 

trb dıt bekenımn 
sözleri 

Btırrıd : 24 (AA) - AHI• 
11 ... abirine 1ıphjı bir be· 
•tta Dıt iılrrl bakanı B. B• 
v haliaı olarak demittir ki: 
S..lıaıittıaın dıı li1•1811 eı· 
aibi kalmıkt•dır ve eneli 
ıularllı olaa dostlulr bllj 
1
" cletımın• mıtufdar • Di

i tıraf&aa h.tbakan B. Zlatev 

1 
laikimıtin Yugoelnyı Ue 

. .... politikaaaaı devam ede· 
ili bildirmlıtir • 

Pariı : 2i ( A.A ) Beıliodto 
gelen bir haber Göringio Lchiıtaoa 
ıridert>k · Kont Poıoki tarafından lfıl'· 
~ib ediltn ava İftirik edeceğini bil· 
diriyordu • \ ar§ovadan gelea bir hı· 
hrr ise bu ı:ıtyahau tekzib etmemekle 
beraber Görioglo Biyelre' tela reisi· 
cumhur tarafındın tertib edilen ıva 
gelmiyect'ğini tasrih ctmekt~dir .. Mı· 
mafih birçok Fransız gızt'tele~ı bu 
scyabıtao siyasi bir ehemmlyeu olub 
olmıdı~ını ve bilb11 ı Alman ve 
Lehistının ıark misakı lıakkında 
kati bir vaziyet almak üzere buluoub 
buluomadıklarıoı tetkik etmektedir· 
ler . 

Eklelıiyor diyor 'ki : 
GöriDgia maNpl Pilnule iti amı· 

djude Ritl« urafılldaa hueuıi bit 
;1ıe tavzif edilmie • 

Almanyad• el emekçileri 

llerhn : '24 cAA) - Ru 11 

ajaa11 bildiriyor : 
Dl• aeıredllıa bir ıürü emir 

••• , •• ~ ...... el- ..... ~liihli 
tanıf m etmektedir . Bu 8111İrna · 
meler eıaaf ccmiyeJ[eriDI '8M
dea kurmaktadır . Almaa el e
mekçiliiinia batura _., genel 
odası getirilmiıtir Bu o:fa ölro
aomJ ••llrıtinio lı:onlrolued• 
dır • Genel odaya maballi oda· 
lar bıilıdır . Her eanaf odasıaı 
bir fülarer idare edecek •• bl
tiln ıerb11t 11nıf mtcburen kay• 
doluna(ülard11 • 

Celae daha bir kaç ıabid din 
lendikten sonra kapablm11tır . 

Bükreı : 24 (AA) - Lind· 
bergia çocuiuau çalmış olmak 
la maznun Hauptmaıı vaktile A· 
vurturyı Macariatın imparator· 
luiunun cüzil olıo 90 bala da 
içinde küçlik bir Alman akalli · 
yeti yıpyın Romanyanıa -lla· 
nıt - ayaleli dabllindeki Dog 
aeocı kısaba1tadın lmiı . Ha · 
apttnıa malııcir olarak Berli11e 
göçmeden öace Dogncae1 mek
IMiH•M•-.&11r 

Amerikada yeni bir pat· 
layıcı madde bulundu 

Vıllllılmltoa - Amerika : 24 
( A) itt0tliıerinden yüzde 
20 daha kuvvetli yeni bir mud 
dei iUUilriJr bulunmuıtu . Bu 
aua adı Nitrımondur . Diğer 
lauıutiyeti de kola1 kolay ildilik 
tılmem esidir . Bu lıuıuıda t~crü· 
beler yapılmıı ve bu maddeaia 
lber i•• litala atalmı1t ateıı 10kul· 
muı ve luıım demirlerle delik· 
ler Açılmııtır . 

Allı " alümftnden sonra hatırasi için Lej- ._.....,_... ____ ...._ _____ ..,r----::-..s-:~-~~---.ı 
yon Doa6r 11i ... nı verilmiıtir , Liverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

r- 23 I 1 I 1935 1 B k d Atinada din işleri Sonhm ,,.,.. t uı l &ID ID alanmıttU'. 

Atiua : 24 (AA) Mezbeb- Vadeli 6 iret 

ler nuaretf çıkırdıfı bir tamim· ---~-------r---ı V11deli 6 
H11ır 7 

Raypmark · 
Franlt"Pi'ane11,, 

le papaılarıo lcaauaıuz olarak 
ıbdae edilmit bir makam oJan 
Atina Katolik baş Piıkopoılutu 
ile re mi mltDasebıtta bulunma· 
farını yıaa etmithr. Matbuat bana 
sebeb olarak Kıtolikler tar1fın 
dan ortotokoılar arı11ada yıpr-
lan propaAanclasını röıtermek · 
tedir . 

Paraguvay asileri 

Asaompsiyon : 24 ( A.. A. ) -
Neşrolunan resmi tebliğde Para· 
guay kuvvetlerinin Karandoytiyi 
ole gcçirllıkleri ve bir cok esir vo 
m alzemo aldıkları bildirilmektedir. 
Kapılenda mıntakasında Bolivya . 
lılor Palmoıolayo doğru ~·ekilmek 
todirler. 

Eğe denizi adalurıodao biri· 
nin ahalisi isyan etmiş 

Atına 24 ( A.A) - Adalar
dan Kahmnoı adaıında s6ylediti· 
ne röre abılinio umumi isyan ça · 
karmıt olmasındın ötlrl lrfi lcla· 
re ılla edilmiıhr . Bir İtalyan 
harb r•mlll Kalimnoze ıitmıkte-

dir . 

Bin& bu1r 5 Sterlin "İnailiı" 
Dolar "Amerik .... ı_a .. --ı-...,...;.-ı--.11 

e ork 12 Fraok "İni r 

Bu aktam 

Alsaray ında 
1 

sınema 

Muhterem müşterilerine en güzel filimlerinden biri 
daha takdim eder • 

Paprika ve · Verenikanın 
Eşsiz yıldızı 

Fransizka Gaal 
Tar•fınd•n temıil edilen 

Bahar resmigeçifi 
ilaveten : Dilnya havadialeri 

Cuma günü 2 de 2 filim 



Firtik 4 (Ttlrlr Skft) 

Amerika tayyaresinin 
kırk bin olmasını 

istiyor 

Bulgar kabinesi Malatya pamukcu
luk yolunda 

Seyhan defter~arlığından • • 

Vaşington: 24 (AA)- Husn · 
ıi havacılık lıomiıyonu Paoamery 
kın bava ıirlcetinin bahriye ne
zaretinden Bahrimubit ıal illerin· 
deo Kantona Çin geçerek yol · 
culara kolaylakolmak üzere Va 
ke adasında karaya inmek üze 
re bir merkez yapmasını istediği· 
ni ifşa etmiştir . Bahriye nazırı 

1 Svauson gazt-tecilere bir çolc şir
ketlf'riode bunu istrdiklerini me· 
1elenin tetkik edilmektf' oldu
ğunu söylemiştir . Şirketler Mıd
vay adasında da bir merkez is 
temiılerdir . Diğer taraftan hu
suıi hava komisyonu asken tay 1 

yarelerıo sayısının 40.000 olma 1 
sını iıtiyeo nıbai raporunu vermiş-
t . 1 
ır . 1 

Arşiduk Otto ne demiş? 

Viyana : 23 A.A ) - V .. Itb· \ 
lat gazetesi Tırol Ketolik işçıle · i· 
ne hitaben Arıiduk Otto tarafın· 
dan ıatar olunan bir beyanname 
neırediyor . Arşiduk Otto bunda 
ezcümle diyor ki : 

lıtikolio Katolik ve sosyal ada· 
lete için ve işçilerin itıharına ve 
&cretlerinin korunmasına dayan· 
malıdır. 

Arşiduk Otto ayni zamanda 
Krallık banedamoın işçi sınıfına 
karıı daima göıtzrmit olduğu 
alikavı hatırllltmaktadır . 

Avusturyanın Alman-
ya ile birleşmesini 

istiyenler 
Viyana : 24 (AA) - Sar ple 

piıdioden ıoara buradaki Alman 
elçiliği elçilik avluıuonda bir 
bir defter açarak Sarın Alman· 
yaya dönmesinden memnun o 
lanların bu dt"ftere isimlerini kay 
dedebileceltlerioi ilin etmi§tir . 
Poliı müdahele ederek elciliği 

tecrid için bir kordon kurmu§ 
tur. Öyle anlaıılıyor ki Avus 
turyaom Almanya ile birletmni 
taraftarlarını teabıt için listeler 
hazırlanmı§ttr • 

-Birinci firlikden artan
Geoual Zlatef dışarı işleri s,. 
tıılof içeri işleri Miralay Kolef , 
ökonoaıi isl,.ri Pröfe~ör Mollf, 
Atlliye işleri Malıye vekalet Ka· 
len derof , Kültür işleri Gt-ne 
ral Radef, münakalat işleri Za· 
barief hu kahiorye giren h•şha 
kan iJ,. Batalof Mollf ve Z.ba
rif , istifa eden kabinede de bu
lunuyo• lardı . 

SOFYA: 23 (AA.) - K·la 
Ba§9Ckil General Zlalef ile yt ni 
hükumetin d ;ğer azasını kabul 
totmiş v~ keodılrrini dün gece 
yem•ğe alıkoymuştoT • 

SOFYA : 23 (A.A.) - polis 
dün 30 - kadaı Makrdony• Jiyi 
tevkif ve bir mikt.r bomba ile 
ıüvelver müead~rt! etmi§tir . 

SOFY A : 23 (A.A.) - 24 -
Kral Borıs dün akşam Başbakan 
Gen~ral Zlatef ile yeni kabine 
Qy~lerini kabul etmittir • 

......... 1 

istıf anızı hemen 
yaza bilir siniz 1 

- Birici firtikten art•n -

Dumartelin buna ıalihiyettar 

olmadığını , Böyle bir Mecliste 
bulunmaktan ise istifayı tncih 
ettiğini söyleyince öoQnddci ma
sadan hoş bir kağıt alan Dumar· 
tel , hunu Saylava uzatmış ve ! 

" - İstifanızı hemen yazabi-
1• • • ' ırsınız . ,, 

Kartılağ1nı vermittir • 
• * * Dernelik , bir iki Hıriıtiyan 

f•brikaaınlD batıra için geçenlerde 
neşrettiği gllmrllk lcararnameıia • 
de bir k11ım dokuma ipliklerinin 
ğilmrüğOnü iki kata çıkarmlf ve 
hu H1riıtiyan f•hrikılanna yara
yan ipliklerin gllmrüğüoll de ya
n yaraya indirmişti . 

- Birinci firtlkden artan -

anlatmııtar • 
Cerek konferansıoı ıerek bi

zimle yıptığı konuımayı oka· 
yanıa.1 Mitıter Klarkın mıntıkada
ki pımuk rkiminden hektar ba· 
tına en çok 720 kilo kadar mah· 
eul alıadığıoı ıöylediğini de babr
ladalar . 

Miıter Klark o zaman söyle 
diği gibi bu miktarı köyllilerhı 
verdiği malümata göre, bir eaas 
tutuıudur . A)'Dı zamanda mev
zuubahs olan çiğitd de iane çi 
ğidi idi . 

Koouıtuğumuz çiğidler yeni 
Amerik•n tobumlarındın ekim 
vaktıoda yapılmak ve iyi bakıl
mak şartile mıbıulilu hektar ba· 
ıına bin kil 1yu bulacağım an· 
lath]ar • Bir hektar eski ölçü e· 
ıasıoa göre dokuz döntım bir ev· 
lek lı:ad•r bir yerdir • 

Fenni usulda yapılın ekimde 
bir hektar için 30 kilo kadar eski 
saçım usulunda ise 50- 60 kilo 
kadar bir tohum ister . 86yle 
az bir tohum ve nisbeten az bir 
emekle elde edilen mabıulll ve 
para gelirini karıılışdmnca çift· 
cilerimizi pamuk ekimine değer 
vermediklerine acmmamak ve ı•ı· 
mak elden gelmiyor • Bug&n 
yerli pamuğun kiloıu Adaoada 
54 kuruıtur . 

Çihciler 1 
Amerikan pamuklarıoıD yerli. 

çeıidindea çok üıtlin verimli ve 
üıtiln fiatlı olduğunu g6z önünde 
tutun ve önümOzdeki ekim mev· 
ıimi için ıimdiden tobum bul
mağa çalıııa l 

Hiç bir ekinin böyle geliri 
yoktur . Hatta Afyonun bile .• 

Pamuk ekimi yalmz sizin i· 
çin değil , kamumuz için fayda· 
lıdır • Ekin ve ekdirin 1 

(Fırat) bunu ıiıden hem di
liyor bem de istiyor .,, 

Karyea 
Kızıl tahta 

Yalmanlı 

)) 

Yahnızca 

Karaenbiya 

Bahçe kariyeıi 

Cırık 

Sirkenli 
)) 

,, 
" 
)) 

» 
)) 

» 
Hüseyin Hacılı 

Mürsel oğlu 

Cinsi 
Tarla 

• 

,, 
• 

Bağ ve kısmen tarla 

·rarla hazine ile müt-
terek 

Tarlanı nııf& 

Tarla 
)) 

)) 

.. 
)) 

)) 

)) 

" 
)) 

Tarla nehir terki 
Çotlu Tarla 

lnnaplı 

Zıpkıcı 
Kireç ocağı 

Şahin ağa 

Hüseyin Hacılı 

Herekli 

Yenice 

Eli Ak 

Akkapı 
Miaiı 

Pekmez büyüğü 

Tarla 

Tarla 
Tarla 

» 

Tarlanın 4 de bir 
hiaıeai 

Tarlı 

» 

c 

Bahçe 
Tarlı 

c 

Ye paçla K4fir Kıram • 
mevkii 
Sarı huğlar Ayvaz • 
oğlu çiftliği 

Dönüm 
JOO 

700 

70 
989 
155 

1172 

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 

87 evlek 2 

Metruki ve hududu 
Şarkan tarik garben şi{ §İ • 
malen tarik conuben ıif. 

Aadp oğlu Kaprik. Sarı 
Sarkiz. K&Bpar kızı Saraf 
han Parıum 

Kirkpr Bizdikyan veresesi 

Hanna hatundan metruk 

Çolak Ahmetten mahlul 

Cer eğlu lbrim 
Tat oğlu Karaber 

Hazine hissesi 

Çilçi batı Vanisteo 

ı'd•• Herek ı 
Mehlll8t 

11 

Tülekli k 

H .. 88yia u • 1 
birader• 
Çiçekli # 
oğlu Ali 1 
Tak tak. 
Hacı G•0' 

Hacı~ 
Kartd al 

Fransada hazine 
bonoları 

Bu kararın değiştirilmesi, yok· 
sa Suriyed~ki bütün dokuma tez· 
gahlarının iflasa mahkum bulun
duğu hakkında binlerce imzah ve 
çarıaf kadu mazbatalarla yanılıp 
yakılmalar yapılmış ise de para 
etmemiştir . Nıbayet dokumacılar 
yeni bir yol buldular . Fabrikalı· 
rını Fılistine t•ııyıp orada kurmak 
ve kumaşl•rl orada dokuduktan 
ıonra Suriye ve Mısıra götürmek, 

Dokumacılar için kumaşı Filiıtln· 
de dokuyarak Suryeye gönde,mek· 
te hemen biç bir zarar yok • Fa · 
kat Saryeliler ve Suriye buadıa 
çok z1rar edecek çllnk ü ; yUıbin· 
lerce lirahk ıermaye Suriyeden 
gidiyor ve binlerce amele iısiz 

kalıyor • Esasen ökonomi durumu 
çok berbat olan ve kalabalılc bir 
işsiz sürDıü ile dolu bulunan Suri 
yeye yeni bir itıiz kıfıleai daha 
ekleniyor demektir . 

,, Tarla icinde iki oda 
Bağ ile bağ yeri 

22 Meyrem kızt Aygül 

- Birinci firtikten artan - encirlf 45 evlek 3 Dinkçi Kikor Kirişçi Ro· 

Bu işe ö!touomioin kalkın · 
masına mani olmaktadır . Diğer 
taraftan her türlü eoflasyon ha· 
beri kıt'i olarak tekzib edilmek· 
tedir . Zira bonoların mukarrer 

fıliıtin ile Sariye araaıadaki 
gllmrük ittifaka üzere Filıstinden 
Suriye Ye Surytden Fılistioe 
gönderilecf'k yeıli mallardan kar· 
ıılıklı olarak gümrük alınmaz . 

H 

Danişment 

lnnaplı 

~k~~~pduelilrumuhalinde r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I » 

bono eahiblerioin İn~lterede ol· 1 B e 1 e d i y e i 1 i n 1 a r 1 " 
duğu gibi bonolarının süratle }J•· » 
r.ya tahvilini kolaylaıtıracaktır. Haoı Hüseyinli 
Eeurn mukarrer ·iıkonto vadeıi 
ticarette olduğu gibi kısa ola . Belediye başkanlığından : Bebeli Mevkii 

Tarla 

Tarla 

" • 
• 

50 

138 
3980 

20 
300 
30 

7 Odayı haTi 1 bap 
çitlik damı 
Tarla 

caktır • malaz 
Bu projenin 1935 de hükmü 1- Mirza çelebi mecrası ilk müteahhidin nam ve hesabına olmak " » » 100 

olacaktır . Hükiimd böylt ce talı üzere . 345 metro uzatılacaktır. • " ' 50 
kim muamelrsini yApabilir ve 2- Bu iş aleni pazarlıkla bı>lediye encümeninde ihnle edilecektir. ,, • » 50 
bonoların srne sorıundaki piyasa· 3-- lstoklilerin, şartnamesini görmek ve yapılacak işin mahiyetini ,, Ak göl ,, 50 

pen Te Ermeni Hamal 
lstanbullu Vagim verese· 
!erinden metrflk 
Simikyan Artin ağa 
Abidin paşa vertıael eri 

» 
• 

)) 

)) 
• 
• 
» 

ıını bu günkünden daha aş9ğ1 anlamak üzere, hı>r gün bele<lıyo fan müdürlüğüne, ve pazarlık için bir " Persek » 50 
düıürmek istemektedir . Hüku . ay ıçinde, hor cumartesi ve salı günleri öğleden sonra saat üçte belediye ' Kara göl • 50 ~ 80 

met para istikrarını muhafaza daımi Pncümenine gelmeleri. 4952 22-27-31- 4 ,, Ak göl • 50 Suleyrn i~ 
·carı·~ ..JI 

etmek istemekte ve ökonomiyi 1 'fi'k d ·ı l tarın 1 er il Hazineye ait yokar da cios ve mikdarı ve ıağilleri yaıı ı cı ı amı e tar a ·ııııe~ .. 11 
udece biriktirilen paralardan is ve 31-1-935 tarihine musadif perşembe günü ö~ledeo sonr saat 14 de ihalA e~' u1st• ,...,.. 
tifade edenk canlandırmık iste Seyhan defterdarlıgv ından : müddetle açlk artırmağa çıkarıldığından taliplerin yüzde 7,5 teminat akçAlarile bır ,.,,,.,,, 
mektedir • 20-2.a--~· 
----------·--- 1\1ahn1lesi Cinsi Numara Şağili resine müracaatları il4n olunur. 4943 

Fransız Konsolosha· Sofu bahçe Üç katlı 1 inci 2 oda Sofu bahçe mahallesinden 

nesinden: 2 inci kat 2 oda ve bıdı bıdı ilacı Mehmet kızı 
Adana Fransız konsolosu M. bir mutbah ve held 

L. Bellen vefat etmiştir. Cenazesi ·3 üncü kat 2 oda Te 

Necmiye 

26 kAnun sani 1935 günü sohoh- sofa No: 
leyio laat 1 O u 30 geçe kaldırıla- Şaban iye Hane tahıani 2 oda 45 Erdişli Tevfik 
caktır. işbu ildn dav~tiye maka Un pazarı DiıkkAn 1 Kahveci Rahim 
mına kaimdir . Sac bcdPstan ,, 50 Köşker Hasan oğlu Ahmet 
Adana ikinci icra memurluğun1an ' Saç bedestan " 37 Halel oğlu Şükrü 

23-1-9.>5 tarihli nüshanızda Un Pazorı • 12 Bastacı Şeref 
basılan 2 inci icranın 35-558 HaziMye ait yokarıdtt yazılı hane ile dükkdnların 5 aylık icarı 30-1-
No.lu dosyasındaki satış günle- 935 tarıhine musodıf çarşamba günü öğh•den sonra saat 14 de ihale 
rioden ikınci artırma gününün I 2- edilmek üzerti on beş gün müddetle açık artırmağa çıkarıldığından ta-
3- 35 ıuh günü olduğu tashih 1 lipl~rin yüzde 7,5 teminat akçalarile birlikte milli Emldk idaresine 
olunur. l müracaatları ilAn olunur .4947 21 - 23- 27-30 

-----------~-~ı'~ ı bu e.c$' 
Bakteryoloğ 1 P' ,.,ı 

RUttU 1 vaıc:ıııı 
Ali~' 

Muayenelıaneıini Doktor Süleyman Sırrı Beyin eski muayenehanesine 
- ,,,.. ...... _J. 

açmıştır. Cumadan mada her gün sabah 8- 12 öğleden sonra 2-6 v ' 
ıe;.ı. 

,.~ 

Doktor 

kadar hastalarını kabul ve t<.davi eder . 4~5 4-10 


