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PAZAR 

5 KURUŞ 

Demirağ Sivastan 
Erzuruma uzanıyor ı 

Sivas - Erzurum ic borclanmasının • • 
3,S milyon liralık ikinci tertibi 10 

gün sonra satışa çıkarılıyor. 
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Türk/yenin bu gıinkıi Devlet Demlryolları ile 
yapılacak yeni hatlar 

.. liük6.metimiz hundan birkaç yıl 
I 0nce, ~rgeniye demiryoln utat
~•k için 12 milyonluk bir iç borç
b•ııına yaptı. Mılletimiz, bu iç 
Orçlanmıya büyük ilgi gös· 

~trdi ve umulandan daha büyük 
~r iıtekle bu borçlanmanın tab 
~llni ıdetı kapıtıldı, tükendi. 

1 
llkumet de Ergaoiye demiryo 

11b11 uzattı. 
~ bugOn her hhvil ıahlbi yı
{d1ğı paranın tıku tıkır faizini 

''Yor, ikramiyesine kıvufuyor .• 
l Bu hıyırlı Ve kızançlı it böy· 

1 ~te biterken,~ hülıümetimiz kamu · 
~Ydan aldığı ıaliihiyetle Sivas -
ııı1tllrum demiryolu için de 30 
1 1Yon ll11lık ikinci bir iç horç
,•~ııııya daha giriıti. Bunun ilk 
~:k tnilyonluk partisini ıatılığa 
~O ''.dı ve uttı. şiındi bu ayın 
b •ınden itibaren bu borçlanma 
i 
1

Q İkinci hırtibioi yui'tdaşların 
•'e- ... 
) k'l.1nc sunuyor ve hiç şüpbemiz 
)Q ıu, ld, br kazarç lr ve cmni· 
'ili ... b 1 k' . ı, . ıç orç ınına,, nın 1 ı~cı 

ı 1 111bi de birkaç güo içiode satı 
Caktır. 

iç Sivas - Erzurum demiryolu 
le ,bo çlanmısı için "kazançlı,, 

/)~ ~ınblyttli ., dedik, Çünkü: 

A - Bu borı;lanmanın tah
villeri biç bir vergi ve resme 
tabi değildir. 

B - Her tıbvile yıldı, yüzde 
yedi faiz zerilir. 

C - Her tahvilin itibari kıy· 
meli 20 lira olduiu halde 19 lira
yı ıahlıt. 

D - Bn tahvillerl~, Millf em
lakten itibui kıymeti liıerindeıı 
emlak alınabilir. 

D - Hükumet işlerindeki ar
tırma ve eksiltmelerde bu tahvil
ler itibari kıymetleri O:teriaden 
teminat olarak gösterilebilir. 

F - Hullıa, bu tahvillerin 
illt aklımıza gelen blltün bu imti· 
yar.farından, emiyet ve kazancın· 
dan mıda, bir de bu borçlınmı 
ya para yatırmakla her yurtdaı, 

bilyilk bir yurt davuına ortak 
olmak gibi derio bir manevi zevk 
de duymu§ olıır. 

Satış mü Jdcti 20 sonle§rin• 
den 5 ilk ka rnna kadı·dır . Azçok 
parası olan b.r yurtdaşın bu, 
bulunmız fıı satı kaçırmıyacığın

dan ve "yurdumuzu çelik ağlarla 
Örtceğiz,, dıyen İsmet İnönü'oün 
temsil ettiğı :bu ulusal drmiryolu 
davasına ortak olacağından emi 
niz . 

Selin yaptığı zararlar 

l'uzla köyleri hala su altında 
bulunmakta devam ediyor 

11
,1 Yüreğir ovasındaki toplanmamış 

bqmuklar yüzde 50 zarara uğradı 
11

1
' <ij~ 8undın oniki gün önce üç· 

ı,~ fısılaıız bir surette yığan 
ı~1:urfardan dolayı Seyhan ir· 
'ı, 1 :Q ~iikselerelı hştığıoı ve Ku· 

!~; \ lıoyünün yanındaki seddi 
N t talı: 

ıl ıı,1 ovayı su altında bıraktı 
'ı (~ J.•ıınıştık. 
) ı,_,ııı. buralardan §ebrimize ge-
1,~ı 1 y' e görüşen bir yazgnnımız ıe· 
'ıı~ l' ı. Pi ığı zararlar haklıında şu 

ı •-y· 
J'~ 1 •lrnııtır: 

ı l'ıır 
ı• 1\ eg/r ovasında; 

ıq, \raıeş ve çevresinde sular 
y ıı heınen çekilmiş gibidir. 

\ı~tler henüz çamurdur. Bu-

;l 

~ )i,a ~oplanmamış kozalar yüz 
ııııltıı. Ve Mısır pımukları yüz 

1 tıııbetinde zarara uğramıf 
0
Planupta Jıarmın yerinde 

y~ğmur yiyen ve bu suretle kirle· 
nen ve bir lıısmı siyıhlanan 
pamuklar da fiıtlarındau yüzde 
yiımisini gayip etmiş bulunmak 
ta dırlar 

Tuzla ve çevresinde; 
Kuranşadan ıeddi yararak bu 

!.öyle dığcr köyler arazisi Irmağın 
suyunun yükselmesini muh.faza 
ettiğinden dolayı elan su altında 
bulunmaktadır. 

Köyler arasında gidip g•lme 
miimkün olamamaktadır. Su bil 
hıssa köprü gözüyle : Kuranşa ve 
bunlara civar köylerde daha faz!• 
dır. 

Bugün buralardaki suyun yük
sekliği bir buçuk iki metre arasın
dadır. 

Savatlı Halilin beıyüz dör.üm 

•• •• Havalarımız ! 
Düşman uçaklarıom tehdidi al· 

ııodadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kur:una yardım ~erekıir. 
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Posta ve telgraf 
Baş direktörlüğü için 
bir bina satın alıyor 

Posta, telgraf ve telefon binası 
olarak şimdiki Selanik Bınkaaının 
ve birinci noterliğin bulanmakta 
olduğu binanın satın elmacığı ha· 
ber alınmıştır, 

Öğrendiğimize ğöre bu bins 
oldukçe haraptır. Buranın onırıl
muı için de epice paraya ihtiyaç 
vardır. 

Buraya verilecek para ile ıe
hire yakışır başka bir yerde gil
zel bir bina yaptırıl.rsa hem ge 

;nel direktörlük ve hem de ıehir 
güzel bir bina kızanmıı olur. 

Bayındırlık bakanlığının bu 
samimi temennimizi Clnemle göz 
önünde tutacığını kuvvetle umu
yoruz. 

Su tesisatı 
12 Birinci Kanunda 
Ankarada ihalesi 

yapılacak 

Halka temiz su içirmek üzere 
1~ işleri Bakanlığfaca şehrimizde 
sıt tesisatı yapllmasıttın onandığını 
önceden yazmıştık . 

Haber aldığımıza gore·bakan
lıkc• yapılacak olan su tesisatı An . 
karada münakasaya konmuş olup 
1 '.2 birinci kAnun 935 larihiode 
üstenciye ihalesi yapıla~aktır . 

Y upılacak olan bu su teeiaatı
nın ke,il bedeli 425 bin liradır • 

lhale tutarı belediyeler bankası 
tarafından üıtenciye verileuek ve h<l 
para belediyemiz adına oktorova
dan çevrilen yüzde cm gümrük re· 
eiml~ri ile sekiz on yıl gibi lusa 
bir müddet içinde belediyeler bRn
kasına tamamen ödenmiş olacak-

tır . 1 

İrak haberleri 
- -

Zecri t1>dbirler : 

Mılletler Meclisinin • Z\81 ol· 
mık s•fatiyle Irak hükumetiniıı 
de z~cıi tedbirlere iştiıııki bak· 
ktndaki liiyiha Irak mebuslar m•c 
liıinde konuşulmuş ve kabul edil · 
mittir . Bu layıh •Y• göre hüku 

lmetle , miller cemiyeti miukıoıo 
19 ıncı maddesini tatbik etmesi 
hususunda kararnameler neşret· 

mesi için ıalabiyet verilmekd e ve 
muhalif hareket edeole•in bir se· 
neyi geçmiyecek hapis ve yüz di· 
narı geçmiyecek para cezalarına 

çarpılması muvafık görülmekte
dir . 

Hac yolu~ 
Irak hükumeti Hind ve İran 

müılümıınlaıınıo Hac yolu olarak 
Necid - Medine yolunu tutma· 
ları için çok gayret göstermekte· 
dir . Sudan hiikumeti ile bu yo 
lun ıslahı üzerinde müzakereler 
yapılmakda ve yolun İrak topr•· 
ğında olau kısuııaıo Hac mevsi
minden evvel tanıirine çalışılmak
tadır. 

Terbiyeci Sati bey : 
İrak terbiyıı ve tedris mürlü 

rü ve asarı atika müzt'sİ müdürü 
Satiilhasri , İrak hukuk fakülte
sine ve yülısek m•ktrpıerioe mu 
allim S•Çmek üzere Mısııa gitmiş
tir . 

Kamutay toplantısında 
Sağlık ve sosyal bakanı 
yerleştirilmesi hakkında 

göçmenlerin 
izahat verdi . 

Devlet demiryolları memurları hak· 
hındaki kanun layıhası da onaylandı 

Ankara : 8 (A.A) - Bugün 
Refet C•nıteıin b•tkanlığında 
,apılan k•mutay topl•ntısında 
sıhhat ve ıoıyıl yardım bakanı 

Refik Saydam ; göçmen işlerinin 
sıhhat bakanlığına devri dola
yıaıle hükumetçe yıpıl•B ve ka
mulaya verilmiş bulunan kanun 
projeıi üzerindeki tetkıkatın bir 
an evvel bitirilmesi ıçın önce 
dahiliye ve ııhhat ve sosyal yar
dım enciimenlerince birlikle ve 
ondın ıoıırada bütçe encümeni 
tar.fından tetkik edilmeıini ia
temit ve bu kabul edilmittir , 

Bundın ıonra 1935 mali yı 
lı umumi ~ muvızene&ine giren 
bir kııım daire bütçelerinin fa-
11lları araaınd• 50 bin 520 li 
ralık munakale yapılma11 kabul 
edilerek Tiirkiyede hizmet edeu 
ecnebilerle ailelerine ait maaı ı 
lırın yeniden tıh•iıi hakkında· 

lııi kanunun görü.ülmesine geçil· 
miotir . 

Hu münuehetle bazı 1aylıv 
lar bu maaıların yeniden tıhıi· 
ei aleybinde aöz almışlardır . 

Bütçe encü :oeni adına müker
rem Ün11l (İsparta), Sırrı .Day 
('rrahzon) verdikleri izahatta 1336 
tarihli müvazenei umumiye ka. 
nunu ile kesilmiş olan hu gibi 

maaşların bilabere alınmıt olan 
bir kararla verilmesine devam 
edildiği ve kamutayın tasvibine 
sunulıln layıbadıki eşhasın bu 
rada unutulmuı bulunması do
layısile aylıklarının birikmiş olan 
16 bin küaür lirasının bir dt'fa· 
ya mabıus ' olarak kendilerine 
verilerek hazine •lakalarının ke
•ilaıeıi muvafık görüldüğü bildi
rilmiıtir . 

Finanı bakanı Fuad Ağr•li· 
da eski idare devrinde diğer 

ecnebilerle yapılmış olan mu
kavelelerde olduğu gibi kinuu 
projesinde ismi gtçen eşhua 

ait mukavelelerde de kendileri
•• tekaüd ve eytam maaşı ve i 
rilecegi ta•rih edilmiş bulundu · 
ğunu söylemiştir . 

Bu görüşmelerden sonra ka· 
nunun bir defada adliye ve ma · 
liye encümenler tarafından göz 
den geçirilmesi hakkındaki tak 
rirler reye konularak reddedil 
mig ve kar.un projeai olduğu 
gibi kabul edilmiştir . 

Yine bugünkil "toplantııında 

kımutayın kabul etmiş olduğu 
kanunlu arasında devlet demir
yolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü memur ve müstah 
demlerine az barem kanunu pro
jesi Je bulunmakt•dır . 

Süveyş kaşnali kapatılmaz .. 
Elli devlet tarafından kararlaştı
rılan zecri tedbir İtalyayı şimdi
den sıkıntıya düşürmeğe başladı 

Suveyt: 8 (AA) - Suveyı 
kanalı lcunıpanyasıoın yüksek bir 
memuru kanalın · muhasamat eden 
veya etmiyen devletlere aid bütün 
gemilere açık olıceğını •Reuter>ı 

ajansının bir aylarına söyle
miıtir: 

Paris : 8 (A.A) - «Paris midi• 
gazetesinin Ciboti ayları Berbere· 
dan gelen ve ru Nanibu kuvvet
lerine tahsis edilen bir eızak ve 
levazım koluna İtalyan uçak filo 
~unun yaptığı hücüm hakkındı 

tafsilit vermektedir. 
Otokarlar üstüste infılak et

miş, kol periıan bir hale gelmiştir. 
Deve ve katırlara yüklii ola" 

mühimmat sandıklarıda birer bi 
rer infilak etmiştir. 

Haber verildiğine göre santını 

ve biroli lıolları bugün Malıall~ 

kuz•yinde biı leşecr klerdir. 
Biroli koluna mensup kuvvet 

ler şimdi Moşobo dağı üzerinde 
lıamp kurmuş buluonıaktıdır . 

Bugün önemli bir muhaı eloe 
olup olmıyacağı yahut H•beşlc . in 
lıılyan ilerleyişi önünde g•· rıle 
meğe devam edıp etmiyecekleri 
hokkıoda biç bir malUmat mtv 
cut değildır. 

yeni tipte kar -abinclerle sabit 
olduğunu bildirmektedirler. 

Habeşlerin bun dan başka 250 
milyondan fazla kurşunları 200 
dm fazla küçük çapta topları, 
Yüzlerce idropnömatik firenli 
topları ve otıızdaa fazla 22 mili · 
metrelik hava tnrruzuna karşı 
topları vardır. 

Harrara : 8 {A.A) - "Royter
denıı burayı gelen haberlere göre 
üç büyük Habeş teşhidatı Hı beş 
süel makamlaıının diyevlrrine 
rağmen Moğad~o yakınında bir 
Habeş taarruzu olacağını bildir
mrktedir. 

40,000 muharip Juba nehri bo· 

Getlsl ıiçü11cıl sahifede 

Adana idman yurc 

Dün onuncu yıldönl 
münü kutladı. _ _..., __ 

Dün akıam Adana İdman Yı 
dunun onuncu yıldönümii sa 
16,30 da Halkevinde kutlandı. 

Bu kutlamıda Tümgenerı 
Avgın, C. H. Partisi Seyhın 1 
yöa Kurul Başkanı ve Balıkes 
sıylıvı Ôrğe Evren, Niğde sayla 
hemşehrimiz Cavid Oral, :\lil 
Mensucat fabrikası direktörü a 
Yazgan, Halkevi Başkanı Kasu 
Ener, diğr kulüp mümessilleri v 
bir çok davetliler bulunmuştur. 

Çeyın sonunda İdman kulub 
B•tkanı Nihat Oral ayağı kalka 
rak gllzel bir söylev verdi. 

Parlak bir mazıye sahip ola 
ve memlakcte genç, gürbüz kı 
raktcrli sporcular yetiştiren kulü 
bün doğu günllnü kutlamanı 
mesut bir hadise teşkil ettiğini 
kulubun yaşamasındea mühin 
b;r amil olan Adanı çocuklarınıı 
birbirine karşı gösterdikleri sev 
gi ve bağlılıklar ve temiz karalı: 
ter olduğunu söyledi. 

Ve sözlerin şöyle bitirdi: 
" .. Mt'nsup olduğumuz büyil~ 

inkılap fııkuıoın bizi daima lıo· 
ruyacağını ve bize daima icar 
eden yardımları yapacağını bile· 
rek be buna inanarak gayemiz· 
de bugne kadar olduğu gibi bun· 
dan böyle de sevgi, saygı ve i 
nııala devam edccegiz " 

Bu söylev alkışlındıktan son
ra Parti Başkanımız çok güzel biı 
kar§ılık verdi. 

Partinin spor işlerine verdiği 
önemi, ve bundan sonra da daha 
geni§ mikyasta spor iglerine mad · 
di ve manevi yardımların esirgen· 
miyeceğini anlattı ve Seyhan ilin· 
de dört ıpor kulübünün kendi 
aralarında aolatınk iki kulüp 
haline gelmesi temennisinde bu 
lcındu. 

Birliğin, toplanıp kuvvet do
ğuracağını, kuvvetın de Türk de· 
mek. olduğunu ve bundan, mey
dana gelecek gücün, daha çok 
başarılı klar göstereceğini belir ili 

Örl{e Evrenin kuvvetli ve et· 
raflı sözleri alkışlarla sona irdi. 

Yunanistanda 
Mevkuf muhalif liderler 

serbest bırakıldılar -
Atina: 8 (A.A) - Nikene adı· 

sına süıülmüş ol•n muhalefet ön
deri Papanastasyo ve Papa And
rea bu sabah ser besi bırakılarak 
Atinaya dönmü§tür. 

Amarikada bir k&şif 

Nevyork: 8 (A A) - Nevyork 
lıaytarlırı yeni bir kanalma me
todu keşfetmişldrdir. 

Kan, kedilerin kalbinden doğ· 
rudan doğruya ve acı sız alınmak
tadır. 

mıkdarındaki tarlasında bulunan 
toplanmış onbeı bin kilo kütlüsü 
ile bin altı ; yıız dönümlük tarla~ın-
- Gerisi ıiçüncıi sayfada -

Asmara: 8 (A.A) Süel malı.fıl 
bir müddet evvel yalnız ikiyüz 
bia modern tüfenklc bir milyo ı 

kıdar eski mod~l tlifenkten iba
ret olan Habeş techizatıoın o za 
mındaberi çok aalab bulmu§ ol
dı.ğunu ve bunun Aduada bulunan Ayol l§lnlz bili ise .. kalkın da beıı yatacağım! ... 
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abeşistanda adalet 
Habeşliler dünyanın en konforlu 
hapishanesini niçin yapdırmışlar 

~~~------· --------~~ 

Amerikadan gelen elektrikli idam 
koltuklarında şimdi kim oturuyormuş 

Elleri zincirli sağ ayaklarında 1 

demir haJkalar olduğu lıel<le yüze 
yakın sefıl kıyafetli insandan mü 
rekkep bir grup güpe gündüz 1 
Adisabeba sokaklaraodan geçiyor. 
Bir çok asker in muhafazası altın 
da ilerliyen bu icun sürüsünü 
yolcular öfkeli , husumetli La
ğırtılarlo tehdit ediyor . 

Adis heba sokakl arıoda zin
cirlı adımlara sık s ı k rastlanır . 
Her nlacakh , borcunu ödemiyen 
borçlusunu sokağıu oı tasında ya
kahyorek hapis ettirebilir . 

Yukarıda bahsettiğimiz kafıle 

}alnız kötü horçlulard"n müıek · 
kep değildir , içinde katill'°r de 
vardır . Bu imanlar etrafdan yük 
selen balkın tthditlcrioe , küfür 
lerinc kulak vermeden ker.dı ara· 
L rıoda konuşarak yürü ler . Ve 
bu suretle şehri çıktıkdan sonra 
çetio kayalıklı sark bir <lığa tır 
manmağa başlarlar . Bu <lığın adı 
Monosdur. Burada Adisabebanın 
göksüoü kabartnc.,,k lıinalırdan 

birisi vnrdır . Ntgüı tarafından 

yaptırılan yeni hapishane .. Bu 
modern ve boş görünüşlü bina 
p yıtahtın bir çok otellerini im· 
reodireu , gıpta ettiren bir kon
foru haizdir . Elektrik , akar so
ğuk , sıcak ıu, güzel bir b.bçe , 
elhasıl Adisalieba otellerinin müş-

ileriue \'eremediği liir çok şey 
ler .. 

Nümune bir hapishane 
Amerikaya bile gurur verebi

lecek bb mljesstac olan bu hapis 
haneyi yaplıı mnk, ı'"egüs'ün mut
lak iradesiyle olmuştur . 

Kötü ve cemiyete zararlı in
sanlara karşı bu kadaı hııyırh11h
hk nereden geliyor ? 

Mooo 'uu içiode bulunanların 
} özde seksen, doksaıı ölüme mah 
kumlar olduğu düşünülecek olur
sa, bu süale cevap vermek güç bir 
şey değildir . 

Suçlular bu hapishaneye ka
bul olunmazdan evvel günlce 
temiılenirhr . Hu dez~ofokıiyoo 

işi bittikdcn ıoora ayaklarındaki 
halka , ellerindeki zincirler çıkar
tıleıralıt kendilerine Lir çoğumu 

zun gıpta edeceği d recede gil
zcl p•jamalar yumşak terlikler 
vuilir . 

Hapis gird1kden sonra oo · 
beş gün veya bir ay onlara odis 
yemekler dağıtılır . Hu surrtlc 
kl'ııdilerinc hayatın tatlıhkları lıiı· 
settirılir . Ve sonra ya kurşuna 
dizilirler. Ya ~sılırlar ve yahut da 
kafaları kesilir . 

Katil ciirmü Habeşistendo 

hemrn daima ölüm cuasını çt· 
k r. Suçlu için ar:ıcak bir tek kur
tuloş umudn vardır . Hü~ üm in 
faz edilirken mesela ipin kopma· 
sı , celladıa tam bir isabetle bir 
''uruşda başı kesemeyiıi . Veya 
kurşun atanın iyi nişan alnwa
y ~ı gibi .. Bu takdirde mücrim 
ölümden kurtulur . Fakat burı<.laıı 
sotıra girdiği zındaıı öyle bir ce
beoaemdir ki ; her gün bH en 
ö'ümü arar . Habeşistandı adalet 
garip bir İ§lir . 

_ AdaletiL t D yüksek mertebe· 
sini imparator bizzat kendisi lrm
sil etmektedir . F!tkat nlclade ih
tilafları , cüı ünıleri sokskdno ge
çen h"r hongı hir yo!ı·u hallede 
bilir . 

H Ll'şliler çok çabuk öfkele
ceo , nlevlerıl'tı ınsaolardır . Ea 
küçük biı müoaka~anao Lir kav
ga şeklioi alması kadar kolay bir 
şey yo' tur . Uzun h11~rı§malar· 

dan sonra nihayet muhasımlar· 

dao biri eabıını tüketir ve ora · 
dan geçenlerden birisini ilıtılafı 

halle davet cd r . Bu öyle bir 
lı " zmetdir ki . biç bir Habeşli 

reddedeml'Z . Onun hükmü , ka · 
nun mehiy~tiııi baiz~ir ve derhal 
kabul ve icra olunur • Tuliafı da 
~urasıdır ki ; hemen her Habeşli 
bu hakim rolünü büyiik bir liya 
katle yapar . 

Habeş· mahkemeleri : 
Daha mühim cürümler ve bil

ha~sa me<leı ıi kanun muhalefet· 
leri lıeıllrtmclı, muntazam mahke 
melerin vazifesidir . 

Cinayellere g~ Iin<'t'1 buuldf• 
ancak biızal impaıator bakar 500 

Taleri [ bizim para ile 200 lira J 

g~çen bir dava alakadarları tara 
fıodan büyük bir ebemmiyHİ ha
iz görüldüğünden alacaklı ve borç· 
lu büiün mallıuını hizmt tçi, 1'ö!e, 
katır, eşek nesi varsa st:ferber 
edip mahkl'menin huzuruna çıka· 
rırlar . Htr iki tarufta bu suretle 
zengioliğioi gösteı eı ek mantıkan 
keodi!erinin böyle bir para m"ıe 
lesi için haksız olarak mahkeme
ye düşmiyccek kadar servet uhi
bi olduğunu ispata çalışırlar . 

Hu tt"zahürat için i"i tarafta 
öyle m11sraf yapar larki, 8arf et· 

tikleri paran baz.ı davaya sebep o
lan mikt!lrın üç veya dört mislini 
geçer . Her iki taı afm <lı maiye
ti şüphesiz : duıu§maya kırışır . 
Hizmetçi, köle, dost, akraba ba. 
ğırır, çağırır berk~ s cfeııdisinin 

vtya dostunuo haklı olduğunu is· 
pat için uğraşır . 

.Nılı11yet iki taraf tı yemine 
davet olunur . İşte garip olon bir 
ıey de im ,yeminin mahiyetidir. 
Hab~şistaoCla ne şeref ne <le Al
Jabıo adı uğruna d,• ğil, Negüıüa 
bısyatı uğruna yemin ederler . 

"Eğer yalan söyleyors"m Ne
güs ölsün ! 11 Vay yalan 5Öyleye· 
nin başına . N · güs'ün hayatı Ha · 
beşli için mukaddes ve dokunul· 
maz milıi bir ıervc: t sayıldığıo

doo ooa zarar temtnni edecek 
olan bu cürmünü şa1'011z hayatile 
öder . Evvelft dili koparılır . Son
ra gözü çıkarılır ve ölü ıc" ye ka
dar daha bir çok f~ ci işkencelere 
marnz maruz kalır . 

il rrsızlara t vvelce tatb k 
tdilen işkerceler çok ftcidi . Hır
sız ilk cürmünde af edilirdi. Fa
kat ikiuci bir dıofa yakalandığı ı:a
mon ıo[; eli ve sol bacağı kesilir
di . Eğer Luaclan sonra da hır 
ıızlı ğa ılevam ederse , kendisine 
clıha czablı işkenceler bulmakta 
zorluk çekilm rz.Ji . 

Fakat hu işker celer şimdi tat
bik olunmamaktadır . 

Şimdi ilk yakalanan hırsız kız
gın demirie dağlauır . İls.ioci defa 
yakaleııdığl takdiıde bepis veya 
daha ,.ıddetle c zalnndarılır . Yal
nız hırsız cürmü meşhud halıude 
yakaJauarsa mal sahibi veya yol
cular ta •ofındao orada bükmedı
lerek cezıtlaodırılır . Bu taluJirde 
Lioç kanununun tatbik edildiği 
de sık sık gö ülmektrdir • 

Fakat en büyük adalet i~i yi
r:e katildir . 

Bu cürüm lHmen daima biz 
zat Negüs tar hudan hükmedilir. 
imparator haftada iki kerr? mah 
keme kurar Maktulun kaıııJ, ana 
sı , çocuklaıa akrabnaı hep mah
kemeye gelir, ağlıır, bağııır, ve Ö· 

1 

lünün medhü senasınJ yapar 
lar . 
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Gazi okulunda 

Her hafta öğretmen· 
lere aylalar veriliyor 

Bu yaz Aokarada toplanan ve 

ilk okullar işlerini i ııceleyen ko 
misyoua ilimizden bakanlığın buy· 
ruguyle gitmiş olıo enSpi!k tör 
Mustafa Asım ; g l' çeole ı de G~zi 
Pıı şa okulunde öğretmeolcrel bu 
yıl ilk okullarda rakip edilecek 
ders proğramları ve değişiklikleıi} 
bakkınde bir ayta ( koofercus ) 
vermi ~ti . 

En8pektör Mustafa Asim , Ö11Ü

müzd ı· ki Çarşamba günü öğle· 
den sonra G •zi Paşıt okulunda 
yine öğı e<meolere [ yeoi p ı oğ· 

ramlar ve kitapl a ı ] dolay siyle 
tebaddüs eden meselcl r r bakkınd~ 
ikioci aytıısır.t verec t ktir . 

Bu kuyuyu kapatmak 
lazım 

Y ağmu ı la d Ju Hasanağa cnmi 
inin yanıodıı bulunan bir evin 
çöktüğünü gt.ç .. olHde yazmıştık. 

Yıkılan bu evin ceddeye ya 
kın olan kuyusunun üze.inin açık 
bulunduğu ve bur.un ttrafındd 

çocukların oynımrıktla oldukları 
haber veıi]mektedir . Urnyın her 
hangi acıkla bir hadis'!ye meydan 
bırıkmııdan bunun üıerioi ka · 
pıtmaıı lazımdır . 

Katil cürmünü itiraf ettiği za
man mesele yoktur . Akibet onun 
için maJUrndur : Ô iüm . Fakat 
kıt inkar eıl( rse eo adaletçi itiraf 
ettirme mrtodlaıına mürııcaat e
derler . Ameri\cada ve Avı upanıu 

Lir çok yerh rinde olduğu giGi: 
Binaenaleyh H .. bf'şlil e rio bu işte 
medeni nıilleılere öğret<cekleri 
ve ne de O •ıludan öğrenecekleri 

mühim bir şey yoktur , 

Yapılacak reformlar : 

Büyük hic hüsnü niyet s lıibi 

olan H :tile Selasiye Nf'güsüa Ha
beş adaletiod'! rdorm yapmak JB· 

tediğinde ~üpbe yoktur. Fakat 
her yapmak istediği yen lik hare
ketinde olduğu gibi bunda da ta 
basını'> bi!bııssa milli Rühban sı 
n ıfıoıo koyu taassubu ile kaişılaş 
maktadır . 

Çuukii, bu tcnbel, cahil ruh 
ban sııııfı ç ılışmağa mecbur kala
cakları için ve diğer taraftan nü 
fuzlarıoı ~kaybetmek koı kusiyle 
her türlü terakki safbasıoa mı · 

ni olmaktı lırlar . 
K .. til lıükiim g ydikten sonra 

dnlıa bir müddet hopiehanrde 
bu miiddct içinde hAyntı sevdir
mek içir. yukarıda anlnttığımız gi · 
bi eld .. n gelr-n hcl' şey yapılır . 
Keu.Ji ailcsı de maktulüıı ailesi 
de hüküm inf i Z olunurken ça 
ğırırlar . O gün iki aile d e b3pis
haneuin önün Je brı ' ıışur . 

On, oıı beş yirmi mücrim se,i 
halinde iclı1nı olundukları için 
buulaıın aıkasından gclrn ailele· 
ıi, okıahoları büyük bir galebe 
lik ttşkil ederler . 

İdam hiıkmü ya asarak, yft 
kurşun• ıliizerek Vl'. yı butta balta 
İ1t! ka fıı k<'serek ·inf &Z olunur . 

İmparator Liıioci l\leut!lik bu 
usullar ı df'ğiştirerek Amerikayı 

'aklit etmek istemiş ve bir kaç 
tane elektrik sao :falyesı getirt
mişli . 

Fakat Lu koltuklar gcldıktca 
sonra, yumşal- lığı, robatlığı nezar 
dıkka!ı celbettiğınden nsıl yerinde 
kulJanılmalilao . vazgeçilmiştir : 
Şimdi bu koltuklarda aaltanat 
müşaviri hey' eti az ı; ları otunnnk· 
tadır , 

Romen uçağı Ekmek fiatları 

Dün Halepten gelerek Uray encümenince yir-
Eskişehire gitti mişer para arbrıldı 

Bundan bir hafta önce lstan· 
buldao şehrimize gelı:rck Şama 
gitmiş1 olan ve Trgmen ]anestö
nün kulland ğı tek motorlu ve tek 
kanadlı R:men uçağı düo sabah 
saat 9,5 de Hal~pt l! D şehrimize 

Kelerek uçak alanına inm·~ ve bu 
rada boozin al<lıktan soora saat 
10, 15 de Konya yolu ile Eskiş~
bire gitmek üzere bcvalanmıştır. 

içinde bir•le arkadaşı bulunan 
J .. neıko yaran Eskişehir <len bava · 
laoak ve Istanbul yolu ile Roman
yaya gidecektir. 

Mütekaid futbolcular 

Bugün MPrSin idmanyurdt1 
ile maç yapacaklar 
Şebrımiz mutakaid futbolcu

laıı İdmanyurdu ile ~bugüa bir 
maç yapmak üzere bugün saat 
dokuz lrenilc Mersine gidecdler 
dir. Keodilerioe başarıklaklar dılt
riz 

Elektrik sosyetesi 
1 
1 

Şehrimizde yeni bir yurt
1 

binası yaptlracak. 1 

~ 

Şehrimiz elektri" sosyt>tes:nin 
Kolordudan Asf '1t caddeye gidekl 
yolun üzerinde ve Ö'.lCe buğday 
hali olarak yaptırılıp da yarıda 
kalan biuaoan y:ıomdaki boş arsa 
üzeıive ıehiıe yakışır güzel bir 
Yuı t biu&sı yaphrmga k1rar ver
diğini kıvan~la haber ~Jdık. 

Ber herler narha itiraz 
ettiler 

Uray eııcümenince şehrimiz

deki bütÜ'l berberler sınıflara 
nyrılınış ve müşterilerden alına· 

cak ücrcll"'r bskkıoda bir liste 
onaylanarak kendılerine veril 
mi~tir . 

Ber herler eociimen tarafın 
dan kooul•n bu f ıatJarı pek az 
gö ·erek buıılıuın bir mikdar ar
tııılmasrnı isteyerı bir dilekçe 
ile urbayl ğl b.iş vu r muşlardır. 
Bunların iıteklHi eocüwcnde iu
cclenecek ve bir karar verile · 
cektir . 

Koza çevirrne yerleri 

ŞPhir içinde koza çevirme 
yetleri hakkında uraylıkçıı ince
lemeler yapılmllktadır . Bu ioce 
lemeler bittikten sonra bu hu 
susta bir ksrar veıil cektir . 

Ehli hayvan 
Sergisi bugüa kumluk 

alanında açılacak 
~~ 

Yarış ve islah enciimtoi ta 
rafındao tertip edilen ehli bay
vao sergisi bugün tam saat on-: 
da kuınluk alanında Jlbay ıev 
fik Hadi llaysal tarafından açı 
lacaktır . S ergi akşR ma kadar 
clernm edecek ve kapanacaktır. 
Burada bir çok tay, at, kısrak, 
boga vesaire teşhir edilecektir , 
Sergide kaznııan bıyvae 1&bip· 
lcdnio ikramiytlcri yaıın verile 
cekıir . 

Şehirde dirlik 
düzenlik 

Geçen Roo yirmi dört s.at 
içinde şabirıf e ve köylcırde biç 
hir Ztibıta vukuatı olmadıgı jan 
darına ve polis raporlarıuclaa 
aolaşılmışhr . 

- · 
Buğday ve uo fiatlAJıoıa yük· 

seldiğiai göz ö 1ünde tutao uray 
encümeni bugünden itibaren ek· 
mekleria kilosuna yirmişer pa 
ra eklenmek suretile biıinci ne· 
vi ekm ~ğin kilosunun 10 kuru§ 
30 paradan ve ikinci aevi ~k
meğio kilosunun 10 kuru~taa 
satıluıasınt onaylamıştır. 

Salih fabrikasında dört yıl 

clız unun çuvalı 900 kuı uştao , 
üç yıldız unull çuvalı 850 ku. 
ıuştan ve Cumuriyet fabrika
sında dö ·t yıldız unun çuvalı 
950 kuruştan ve üç yıldız unuo 
çuvalı 900 k1,1ruştao satılmakta

dır . 
Huğdayrn kilosu 9 kuruş 62,5 

santimdir . 

Adana halkı 
Yakında temiz ve hile

siz süt içebilecek 

Sağlık ve sosyal bakaulığınca 
haz ı rlınarak İlbaylığıt göndeıilcn 
süt , yağ , kaymık , peynir gıbi 

ma~dtl~r hakkındak~. tali?1at;ı a~ 1 
me ılgih dayrelere goadeı ı!m1ştı. 1 

Bu Ltalimntoame bugünlerde 
urıylıkdao esnafa tebliğ ,dılt c·k 
ve iki ay ıonn h 11nun tatbikine. 
başlaoacaktar . 

Bu müddet bittikdta sonra 
pis kaplarda , teoekelerde ve 
mahalle aralanndı 8Üt , y11ğ , kay
mak , peynir gibi mad lelerin sa
tılmamısı kesin s ıreltc yasak cdi
cektir . 

Bunları ~atanlar temiz dükkao· 
lır tutacak ve gösteıılecck şekil
de buraları intizam• koyacak ıü t 
güğümlerinin üz -:: rine [ halis inek 
veya keçi sütü: ) etiketi11i koya
cak ve su karıştır mı' acaklardır . 
Diğer yeoilt:cr k maddelerde bu 
şarta tat>i tu\ulitcıktar . Bunun 
tcraine hareket rdenler hakkında 
şiddetli cezuLH tat bık olunacak· 
tır . 

Necatibey okulu 

Eski istasyonda Necatibt' y oku
lu olarak tntulao İbrahim Saclı· 
kıil evinde laz1tngelrn ekleme ve 
tamiratın yap ı lması bitmiş oldu
ğundan yarından itiba ·eo dersle · 
re başlnnacak ve Nec.ıtibl'y oku 
lunuıı eski öğrenici leriylc Cumu
riyet okulunda öğleden sonra ya
rım der!! okuyan öğreniciler bu 
raya getirilı:ctk ve tam ders o~u· 
yacaklardır . 

Halkevinde 

Komite üyeleri dün bir 
toplantı yaptı 

H ılkevi komiteleri üyeleri 
dün saat 15 d~ başkan Kasım 
Eueriıı lıaşk~ olığı altı"da bir 
toplantı y.1pmıştır . 

Başkac , topl,otıdan maksa 
dı izah etmiş, veni yıl f •aliyet 
devresioe giriluiğiııi, arkadaş!a· 

rıo düşüucelerini açık bir su 
rette söylemelerini ve keodi dü 
şiloüşl~rini etraflıca anlatmış

tır • 
Komite üyeleti de bu hu

susta oe dü§ündüklerioi söy\e
mişler ve iki aylık çalışma p 
roğramile buauıı daha etraflı 
beliı tileceğini anl .. tmışlardır . 

Bü ıün komite üyeleıioın top· 

lu olarak gurup baliade fotoğ· 
rafıleri alınmıştır • 

rük ahnmıyacak 
0 

t ,adY 
Ankara - Hükôrnf' ~W 

. . . h . l t kip etaıt 
ışıoı e emmıyr e a 

dir. d•' yı· 
Radyonun köylere k• ~8rııığ• 

yılması içio bayındırhk bıı klB''' 
tarafından diğer bakanlı 
mütalaaları sorulmaktadır·. bis•' 

]O 
İçbakaalığr redyonuo ·leılc 

. . d~\ 
alına alınması ve bu ışın piıte 

d
. c 

foilmeıini iıttmekte ır. jpd 

bakanlar da bu mütalfiyı ye' 

bulmaktadır. ·aıiıe gi 
Bir saylav memleketı "'Ol'u 

recek o!an radyolardan g~ fll6' 
·ı . sıJ' reSillİ altinmıımuını ı erı 

tür. . kSbO 
Bu fıkir de tkserıyetle ııf•~ 

edilmektedir. Bu Suretle e?ı,cek 
köylnde bile radyo afıoabı 
tir. otıliS 

Proje bakaolıklarıo ııı t~· 
ti v 

ahndıktan sonra kamutlY 

lecektir: btJ pr0 

Öğrendiğimiıe göre; 00 11 

üzerinde yeoi radyo jsts~) (ı' 
kurulacak, radyoneşrivat~ı~k~6 
girecek ve neşriyat en kUÇ 
lere kadar yayılacaktır. 

Ayasofyad8 

-- ·----
Veni mozayikl 29

' 

bulundu 
. oı' 

Aya sof ya camiinde~ı J1l ~~' 
leri meydana çıkaran AOle 
profesör Vıtimıır gelmişti!· 

9 
~· 

Mozayiklerin çıkaralmB510 0 
vam edilmektedir. MibrabılJ .. 

ı ,,, .. 
de yapılan aroştarmada s~ ısıt 
zayikle yapılmış bir resJJJ1 

na çıkarılmı§tır. d• ~ 
Bu rr-smin yakinlaı ıo bl 

zans impuatorunuu da JJJıl 
ıesimlı:ri bultJomaktadır. (il 

Pıofesör Vitimur bu ıJ1 ,o 
leria hepisinio kısa bir zil~~· 
çiode tımımen meydana f 
cağını temin etme1'tedir. b' ~ 

ProfesÖ•Ürı mozayikJer 
da yazdığı kitap bitmiştir· 

·~ 
Taram okulu tar' 

öğretmenliOi 
• -~ r~ 

ı• 
Şehrimiz Tarım o~ıJlıJ 00t· 

cografiya öğretmenligıoe M' 

bu mektepte de tarih ve '
0
[ 6 

.. w )'ğ" L S{jf. f ogretmeo ı ı y11parıs.eo , b' 
vini yapmağa giden ve •} ~e~ 
ödevini bitiıerı!k döoen .. efı'' 
sesi tarih öğrı·tmehi Aııt 11 ı 
·ı· · · ı · ıaMj ı aveten ve yırmı ıra o 1 

dığı tarım Bakanlığıo(lııl1 
lığa bildirilmiştir. J 

'f1" Yıkılma tehlikes1

8
, 

bulunan bina1 
j 

rı'' Soo y11ğmuılardao • 0
• /' 

rimizde yıkılma teblıkes•J·c' 
fi ' ren bioalaıın yıkdırılıJJ 8 1tı' 

önemle devam oluowaktll 
8 

Bakanltk emrl'1 
verildi 

I 

İlimiz def teı dar 1 1ğ10~1ıı' 
bulunan tahsil baş işyaıl~O''t 
a .. n finans bakanlığı ·riıı' 
mukavele direktö:lüğü blfl ıf' 
nıf inceleme işyarlar(ıJd'' o'' 
nıo bakanlık emrine 81111 

baylığa bildirilmiştir · d 
Ayhğı artırıl ' 
-----~~ı

İlimiz kadastro yad ıi'' 
0 11 ı' dan Tclbaoın maeşınıa ıı 

l ı' lenmek suretiyle n tı:Jl) 
çıkarılmıştır . 

izni uzatıld~ ~,~ 
El I 

Memleket haı;!abeıl' i t 
rtlerinden Muazıtz:o jııl 
uzat ı lmıştır . 
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,1,. Do~uda v~~imli 
0111' Diy b k . . · l k 

bir ilimiz 
ar e ırın tarıme , e onomik, ve 

endüstriyel durumu bize güven 
verecek bir haldedir 

r yı· 

ı,gı Diy b O -an , • ar ekir : ( Y.e) - Bun-
ları• t~0ceki mektuplarımda Diyar-

lıın b d r ~ ayın ırlık ve soysal du 
obi1'

1
. ;11~ hakkıoda hızı malumat ver· 

1 
ılr ııo B ı· e ı. · u mektuhumrf• da ta-

D·~ıt "~tl 1. 
ı,, ' '•onomik ve endüstriyel 
. ol Uıou b 

erı• I . akkında şunları anlat-
i k ıstiyorum : 

iıe ~ı at ınalları 
nııı'~ı· lliv. h k' · h ı 'h -,ıııo 'dd 1 • ırın aş ıca ı racat 
0 

" •leri şunlardır : 
ou· ı ~1bol , il'. ay, arpa, pirinç, sadeyağ, 

~fi~ ~rçi, mazı, kitre, ceviz içi, 
• 1 ,cı~· ,1 ~ 'yapıığı, k •çi kılı' b•ğı sak 1 
1 ·k'~· av derileri, ipek, koza ve 

1''1 '
1 PU• d •ıı'' B ,u ur . 

u, 1 rİ' ~ ~-ınaddelerden başka kü ~li-
, 'Pıt ıkt.,da ağrıam iharacatı d• 

ProJ1 afll•l.tador . 
u u 'b 
00 :1 11 ıı ı ra cat maddtlerinden en 

) ~· • bug· d . • ·otilı ı 1 ay, arpa, pırınç, mazı, 
1 0~~6f 14'· ••deyağ ve badem içi ibra

~apılınakı.dır . 

1 
Unları bizden en fazla Suriye 

8 .,,0h'.·Y~loız ~on :senelerde, S~
u~umetı tarafından Tiirkl· 

ı:-llarına fazla gümrük ko 
ıar · ı ugu için talebe göre ihra

b8Pılımıyor. 
1Y&rbekirden yapılan ihracı

oı.'1 ;~ıuan ithaliltı azdır . .l\fese
erıl llıı: senesinde 770,045 liralık 

r. jı l,1e te ~ukabıl, 1,100793 lıralık 
ıo', ~l ı~t Yapılmıştır ki arada 330 

1o o' ~ lra gibi önemli bir fark var 
pıo 'qb Müteakip yıllııın ihracat 

i oı1 \~ tacatında da ayoı ve belki 
~ 11n1 6•ıla farklar vardır . Hele 

d• ~ ıyaı bekire geldikten sonra 
ub1 ~ ~eıııleketin ekonoıııi bayatın 

~· ı, 11 Çok inkişaflar gö • ijlecek-
• ,,ıı ' 
ııı r d" 
ııı;~, llstri hayatı : 
çı lı; 

n Yarbekirdc henüz büyük 
pı'~ ıı1 y1 hayatı inkişaf etmemiştir. 

' ı ht buoa mukabil küçük una
~'k'htı pek ileridedir. Demir 
\k' kuyumculuk, bakırcılık, ı.ş 
11

' testicilik, marangozluk , 
i

1 
Cılık ve oymJcılık gibi küçük 

~ ·1-btıattarilr, maotincilik, ipek· 
,r' ' e ·ı l i~, ıcı ık ve pıışuculuk gibi tez 

~11 ' 'td 'Sel, ri vardır . Bil bana hun-
ı r• ' 0 t' d · ı · ki' co 1 ı ltıı ma ın enı en ıpe ı 

oel ' ~i•şl,r, piyasaca taoınmış ve 
bl• t Ser · • d 1 
1 

tıı gısın e a tın madalya 
er~1 1 lb;~ llıallarımızdandır . El t ez-

11',ı ·~t~'lna işlenen bu kumaşlar, 
lif'tıi" l.ıd10 elektriği bittikten soııra 
o ,/'0 makinelerle, Buru ku-

• •rı 'b' k " gı ı çı arılac ktır . . ,,~e i~illoludan başka _Diyar~ekir-
1 ( 't ~liylik un fabrıkası hır tuğ-
111 t. kır ;mit fabrikası mevcut· 

~kalar: 
ı1tı_1 Yarbekirde Ziraat, İş, ban-

1 r tııe b. A . T- k . k 
11,ıı , •it 'n ır bnok~ım ur şır e-

S 'ı ıyaı • ır bankası var 
iti l'ı' 1 ~u bankanın seımayesi 72 

k tıadır. Ayoı zamaodı hu 

1 ı ' 1110 bir de buz fabrikası var-
d . 
:ıo' rq 

1 1~ 1 ,;1 1 'v ~ıınsal durumu 
b ~ erııııl. 
;ri~ t.j§ z· 1 toprakları, bol suları ve 
~~ti' ~ır ıraut ve otlnklarile koyun, 

Jı11 t' ve at cinsi gibi e\'Cil ( rhli ) 
ıı• 'anı 

ı~ arı it:borile güney doğu 
t, 01Unıuzun en mümtaz yerle. 

dl ,~rı 0hn Diyarbekir ilinin diğer 
, 1 r1 ıı' J ltı~:' 1 zııran başka bir özelliği 
g ıi'' ilin lesnn bir durumu varJır . 
0 ıır' ı- 0valık ve düzlük arazisi ve
ş i~·barilıt birinci ve d1ğlık nra-

'lt 'ilci Jerec?de sayılır. Bırinci 
1 - ~ 1 ar•zide mutedil iklimlere 
• ~ 1 il~ hıır türlü Ziraat yapılma. 

eı ·'' 1 Vo Ye . . t . 1 k' z· 
1
• . 1 n ı sıs ~mu, ı ıraal ma . 

·ıı eri · 
~ nın kullanılmasına müsa-

Yoğışlı senelerde bu arazide 
yetişen buğdaylardan bin(I0-15) 
ve arpalardAn bire ( 15-25) nis
betinde ürün alınmaktadır . ikinci 
kısım araziden alınan ürün mik
tarı ise evvelkisinin b 0 men yarısı 
d r~cesiodedir . 

Dicle kıyısındaki allüviyoalu ve 
çakıllı topraklarıla da büyüklük 
ve ağırlıklarile tanınmış olan Di
yarbekirin kavun ve karpuzları 
yetiştirilmektedir. Bazan bir kar 
puzun nğıı lrğı ( 60) kiloyu da bu· 
lur. ( 30 40 ) kilo ağırlığındaki 
kar~uzların ~ayısı pek çoktur. 

ilin sathi mrsnhası ( 14875) 
k_ilometre murabbaı olduğuna göre 
zıraata elverişli arazisi ( 703475 ) 
hektar t ıbnıin edılmekte ve bunun 
ancak yedıde biri ekrlmektedir , 

Diyerbekir çevnsinde birinci 
derecede LuğJay, arpa, darı , pi· 
rinç, nohut, mercimek , burçak , 
kavun, ka rpuz ve ikinci derecede 
pamuk , tütün , susam ve çavdar 
ekilir. Bununla beraber bir kaç 
yıldanberi ilin muhtelif bölgPle
rinde yulaf, ~!ısır, patates ve yon
ca ziraatına da başlanmıştır. 

ilin hıığcılık,sebzecililt ve mey
v;ıcılığı inkişnfa çok müsaittir . 
En önemli bağcılık bölgesi Çermik 
ve Osmaniye ılçelerile , merkezin 
~ğil lı:amunuJur . Bu bölgelerde 
( 35 ) çeşıt üzüm tesbit edilmiş
tir . 

Yıllık alınan yaş üzüm miktarı 
( 86500 ) tondan fazladır. ilandan 
( 1665 ) ton kurutulmağa ve ( IOO) 
ton da şarap imaline ayrılır. Bu -
nunla beraber ilin bir çok yerle
rinde geni~ mikyasta badem , ce
viz , şaftali , erik ve zerdali gibi 
muhtelif meyva ağaçları yetişti-

. rilmektedir . 

ilin yoğcılığı da komşu illere 
ihracat yapacak derecede ön~mli· 
<lir Evcil bayvanlnrdan eldıı edi
len sütün önemli bir kısmı sade 
yağ ve yoğurta tahvil edilmekte
dir . 

Südün p k az bir kısmı ipti
dai şrıkilJe peynire çevrilmekte
dir . 

Arıcı! k ve tavukçuluk müte
rakki olmamakla beraber inkişafa 
çok müsaittir. Şorapçılılt ve çiçek
çilık gittikçe ilerlemekte lir . ipek 
böcekçilıği bazı ekonomik sebep
ler dolayısile eski ehemmiyetini 
kuyb tmiştir, Fakat bunun inkişafı 
için tarım h ı kanlığınco o.y. rhekir 
merkezinde bir ipek böcekçiliği 

okulu eç lınıştır. 
Bu okul halka i r,ek böceği bes . 

leın ek vo tohum çıkarmak usulle
ri ni gfüt• rmoktedi r. 

Kebabcıların istekleri 
onaylanmadı 

Kcbabcılar, uray tarafından 
konan narhın mağduriyetl erini 

muc;p oldıığıından bahisle bir 
dilekçe ile şHhaylığa baş vur 
muşlardır . 

Bunlarıo bu dilekçeleri uray 
eııcümeuinde incelenmiş ve is · 
teld e ıi yeıinde gö ı ülmediğinden 
ouaylanmımıştır. 

Buna gö e k t hapcılar kemik 
siz etin kılosunu (halde etin ki· 
losu 40 kuruş olduğuna göre) 
seksen kuruştan satacaklardır . 
Bun<lao fuloya satanlar ceu.lan· 
dır ılacaklardır. 

Doktor Sadi R~sim 
konuk 

Bursa saylıvı doktor Sadi Re · 
ıim Konuk §ebıimiıe gelm'ştir . 

( Türk Sözil ) Sayfa : il 

Irakta as1<erlik 
Kel Suriye komşu

sunun saçı ile 
övünüyor! 

"Savtnlabur,. gazetesi bir 
makalesinde diyor ki : 

Geçen cumartesi günü Irak 
meçburi askerliği büyük mera
simi~ tathika başladı. Baş vezir 
alkışlar arasıuda gençleri hay· 
rak alrına çağırarak kral emir· 
nam~sini okudu . Sııriye, uzun 
kum çöllt'rioin arkasından kar 
dc§ioe bıkarak onu tebrik edi 
yor 1 
Daha dün esir iker:ı hıı gün 
hül.umeti ve ordusu olan bu 
memleketi candan kutluyor . O 
nu le brik ederken ayni zamandı 
Fransızlara soruyoruz : Niçin l 
rak huna nail oldu da Suriye 
iline girdiniz günlerdeki yerin
de duruyor ve daha ileri varıp 
girişioizin ilk günlerindeki va· 

1 
ziyetden daha geriye gitmiş bu
lunuyor ? Suıiyeye fatih ve man
dater olarak girdiniz . İngilizltr 
de lraka fatih ve mandater ola
rak girdiler . Nedan orada ne 
feth ne de manda kalmadı dı 
Suriyede her ıey yerli yerinde 
dir . Onlar müdahaleden kurtu
lup muıtakil oldular . Biz , şim · 
di memleket işlerinde, ilk aene
lerdrn daha çok müdahalenize 
maruz bulunuyoruz . 

Fransızlar Lizi hıla mubte 
lif milletlerden ve muhtelıf din
lerden görüyor ve bizi yeıleotir

miyor. Mecburi bir ukeri biz 
met olmadığı için gençlerimiz 
bam ve durğun bir hale gelıli 

ler . Fransa ordusu bulunan dost 
bir Suriye ile yan yana hulun 
maundan ne zarar görebilir ? 
Biz başkası tarafından himaye 
edilen kadınlara döadük . Genç· 
leriıııizde milli hey•canı, milli 
kuvveti ancık sinema perdesin
de görllr oldular . Bizi bu raha
tımız için gıpta edenler buluna
bilir. Fakat zillet içinde rahat 
neye yarar 1 

Selin yaptığı zarar 
- birinci sa/ılfeden artaıı -

daki kozaları, çiftlik ve hunları 
cuvar köylerin koza ve kütlüleıi 
temamen su altında bulunmakta 
dır. 

Telefon direkleri yıkılıp teller 
kırıldığından tuzla ile muhabere 
edil.,mediği giLi huradaa köyle
rede gidilip gelinememektedir. 

Ovıyı bas.ın sular tuzlayı yı
kın kulak denilen bir yerden de· 
nize akup gitmektedir. 

Selin sularına kapılan kereste 
lerin de toplatdırılmaaına öoemle 
devam olunmaktadır . 

Dörfyol ŞarbAyl~ından: 

25- 9 - 935 gününde yirmi 
gürı müdde ıle ve kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulan ( 4457 ) 
lıra (56) kuruş bedeli keşifli Sıhhi 
mezb· hanın ilan müddeti içinde 
isteklisi çıkmamış olduğund ın ay· 
ni şartla yirmi gün müddeti~ açık 

eksiltmeye konulmuş olduğu i!An 
olunur .6057 1- 6-IO 

iktisat Vekaleti iç tica
ret U. Md. den: 

30 ikinci teşrin 1330 tarihli 
kanun hükümleri dairesinde tesçil 
edilmiş olan Ecnebi şirk~tlerinden 
( Sioger dikiş makioaları k'.lm 
panyası ) nın Türkiye Umuru ve
kili haiz olduğu selıthiyete binaen 
bu kerre müracaatta şirketin Sey· 
han, Maraş, Diyarbekir ve O.Antep 
Vilılyetlerile mülhakatıadJ vaki 
şubeleri idareye ve şirk~t nomına 
yap2cağı işldrden doğacak dava 
lorJa bütün mahkemelerde dava 
eden, edilen ve uçüacü şahıs sıfat
larilo hazır bulunmağ11 selıthiyet
tar olmak üzere Adaoada oturan 

:zs 
Süveyş kanalı 
kapatılmaz 

- Birici sayfadan artan -

yunca doğu istikametinde ilerle
mektedir. 

Diğer bir ordu Ogadane doğ
ru cebri yürüyüşle ilerlemekte ve 
30 hin kişilik bir üçüncü orduda 
Dirednada tahaHut etmektedır. 

Asmara : 8 (A.A) İtalyanlar 
Oğadende Harrar yoluııu açmakta 
olan Gorahiyihele geçirmitlerdir. 

Gorahai bütün Oğaden mın 

takasındaki Habeş mudafaasının 

•na doğumunu l•§kil etmekte idı. 
Roma: 8 (A.A) - Veaedik 

sarayında Musolini tarafından ka . 
bul edilen Siıoosa firmasının erka
nı yeni bir endüstri isJihsalı olan 
Sentetikyooun ilk nümünesini 
Başbakana göstermışlerdir. 

Musoliııi; f talyaya hu sabada 
tecim i~tıklalı veren ve yeni bir 
ulunl istihsal teşkil eden Lu yön· 
den dolayı memnuniyetini izhar 
etmiştir. 

Moıkova : 8 (A.A) - İtılyaya 
ibncı yasak edilen eşya listesi 
dün resmi gazetede çıkını§ ve der- ı 
hal meriyete gir mittir. 

Bu eşyanın baılıcaları şunlar· 
dır: 

Hayvanat, demir, kaoçuk, hu· 
Pusi çelikler, alüminyum, manga 
nez, nikel, kı om, kal11y. 

Aımara : 9 ( A.A ) - Süel 
çevenler Gorahının işgali strat~jı · 
bakımındın Mıkılhnin itgalin · 
den daha mühim olduğu kanaa
tindedirler . Graziını müfrez•ıi
nin takihettiği istıkamet İtalyan 

h9t koıııntınlığının maksadı Eritre 
ve Somali kıtıları arasında irti
bat tesisi olduğunu dabı açık bir 
o11arette göstermektedir . 

Asri Sinemada 
9 Teşrinisani cumartesi akşamından it' baren 

iraesine başlanacak olan 

Meşhur rejisör: Michael Gurtiztin 
vücJde getirdiği 

Fay Wray ve Lionel Advil 
gibi ild büyıik artistin lemsiil 

.-Meçbul doktor 
Şimdiye kadar yapılan, heyecanlı ve esrarengiz fılmlerin en 

dehşetlisi ve en mükemmelidir . 

ayrıca : 

PateJuraal 
yeni dünya havadisi 

. 

Kalpten,· kalbe 
bu güzel filmi göremlyenlere fırsat kazandır

mak için bugün gündüz matinesinde bir 

defaya mahsus olmak üzere 

iki film birden 

Kalpten ,. kalbe 
Meçhul doktor 

6086 
Roma: 9 (AA) - Dün sabah 

ltalyanlar Makkılleye girdikleri 1 

zaman ıehir bir virane manzarası 
gösteriyordu. :----------·------------------

İtalyan gazete aytarlarının bil- A / b 1 
dirdiklerine göre. İtalyan ordusu Çl ması Sa ırsızlık/a beklenen 1 
gelmezden önce bütün Habeş 

kuvvetleriyle §ebir balkının bü 

yllk bir kısmı kaçmış bulunuyor. ( TaD ) 
lardı. 

Roma: 9 (A.A) - Goraninin 
zıptıoa burada çok önem verili
yor. Bu şehir Somali hölgeıinin 
Jükıek lc11ımlariyle yüksek Har
rar yaylilannın hitiıme nokta· 
ıındadır. 

ltalyan ve İngilz Somaliıiyle ' 
Harrar Cuva vadisi ve Addisaba· 
ha yaylasına hakimdir. 

Adiıabahı : 9 (A.A) - Son 
brş hafta zarfında İngiltere So· 
malisi yolile buraya bir çok ıilalı 
ve cephane gelmiştir . İmpara
toruo muhafız alayı önemli bir 
surette takviye edilmiştir . Bu A
layın pek mükemmel olduğu ve 
beoüz harekatı iotirak etmediği 
söyleniyor . 

Habeşler modern sil4hları kıı 1-
lanınağa pek çabuk alışmaktııd·r· 
!ur . 

Hamburg : 9 (A .A)- Habeş er
dusunJa öğretmenlik eden Albay 

Sineması 
Pek yakında büyük bir törenle kapılarını kıymetli halkımıza açı

yor. Fevkaldde bir kontur , temiz bir ses ve buna mukabil ( Duğlas 
Ferbanks, Frederik Marş, Gııri Kuper , Şarl Lavton , Ronald Kolman , 
Şaı lo , Fransizka Gaal , Kare tin Heprun , Aıına Sten ) gibi şöhretleri 
bütün dünyayı tııtmuş sinemanın en büyük yıldızlarının yarattıkları 

şaheserlerde takdim edecektir. 

Pek az 

(Tan) Sinemasının 

bir zaman kal cf ı 

resmi küşadına hazırlanınız 
6089 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
vyblon dün Susambara vapurile H k • • • 
buraya ~elmişlir. Hıbeşistanda bu- eyecaD, aş 'zevk fılımlerlDden 
lunan bır çok Alman tebaası dı J - •• ı• • t kd• d• 
ayni vnpurla dönmüşlerdir. Albay, en guze illi a im e tyOr • 
Habeş ordusunun hepsi de talim 

~~;e~~ş va~~~~~. :~~n;;:iş;i~·000 Çıplak kadın 
Seyhan defterdarlığından: • 
Hazineye ait olup senelik icar

ları 5- l I - 935 taribindt: ihale 
edilmek il4n ~dilen Hıdır İlyııs mn- ı 
hallesin deki ldmıınyurdunun otur· 
duğu binaya verilen pey haddi lıt
yık gôrülemediğioden on gün müd 
detle temolit edilmiştir 6097 

Hasan oğlu Cemili vekil tayin et
tiğini bildirmiş ve 14zınıgelen kA
ğıtları vermiştir. 

Keyf.yet kanuni hükümlere uy· 
guı. görülmüş olmakla ildn olu
nur. 6098 

Mümessilleri 

Filorel 
Raymond rolan 

Konstans Romi 
Gibi tanınmıı hüylik artistlerin yarattığı 

rıtfe içinde geçirecektir . 

ilaveten 
Para mont Jurnal 

t•heser iki eaatınızı 

6085 



~yfa 4 ( Tftrk SIJıft ) 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo l''iyaıı 
Satılan Mikdar CİNSİ En ez En çol.. 

ıı:. s. tc. s. ıı:uo 

11.apımalı pamuk 
Piyasa parlaj!l .. 38 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 36,50 40 
lene il 38 
Eksprı .. 40 
Klevlant 1 

ı~;,;;:,:~----=--y A P A G 1 

Ç l G l T 
Ek.pres ~ 

~l~an~er.-uv::::ı:;ı:-~~.ı-=2~,0~2~,5~-j -~~~~~~-• 
ı t>rli "Yemlik,, \ 

., "Toh uıoluk., 1,87,5 1,82,5 

Buj!day Kı hrıe 6,62,5 
'Yerli .. .Mentaoe 

Gayri menkul malların 
açık arttırma ilanı 

Adanıı 2 inci icra memurluğun· 
dan: 

Dosya No. 2352 

Simsar bay Mehmet Şemsid
dinin Hattat zade lbrahim kızı Mü
nire.le alııcağındıın dolayı hacze
dilen. 

Açık artırma ile parııya çevri
lecek gayı i menkulün ne olduğu: 

Sağ tarafı Nazire ve Güllü ve kıs
men Şaban zevceii Zöhra sol ta
rııfı kefe şeker Ali zevcesi Hayriye 
arkası sahibi senede Milnirenin di
ğer haMei önü tariki Amme m<ıh
dut 135 arşın üzerinde mebni fev
kani iki tahtanı bir o :layı ş~mil bir 
bap hane. 

Gayri menkulün bulunduğu mev
ki, mahallesi , sokağı, numausı . 
Bahça hay mevkiinde ve tllpunun 

Arpa 928 K evv;>l ve 213 numarasında 
1''asulya kayıtlıdır . 

4,25 

Iulaf Takdir olunan kıymet : Delice 
Kuş yemi Tamamı dört yüz ellı liradır. 

1-.!K~e:.'.:ı~~n:'.....::.ıo'.'.;h~u~m=u---·l---·--·l------f----------ıı Artırmanın yapılacağı yer gün saat: 
Mercimek icra dairesinde 2004 No.lu kanun 1 

Sieam 15 mucibince 30 gün içinde bedeli ve 

.... V N kıymeti muhammenesinin •;, 75 
Salih 900 mi buldu/lou hıılde 12-12-935 ·-·~___::=:.=_~~~~~~- ı-R'iO 6 

·= L> ... " perşembe günü 10-12 bulmııdığı 
~ ,; 0

5.iiz. kırma " halde ıırtırmanın 15 gün temdidile 
=- 1mıt .!ı"'--------1--==-·---1----------1 ;g !: -....-CITTilhuriyeı 950 27-12-935 cumıı günü ayni sa-
:.:~ - " 900 atta ihalesi yapılacağı yine bu ta-
~ 3.1 Düz kroma .. rihte de bul!Dadığı tıktırde 2280 

Alfa .. No. kanuna tevfıkan beş sene ve 
Liverpul Telgrafları K•mbiyo ve Para ve beş taksitte de ödenmek üz~re 

9 I 11 I 1935 İŞ Baokaeıodao •lınmı§tır. satışın geri bırakılacağı. 
Santlm Pene 

1 
6 47 1 _.;:L:::ir:_::e::.ı _______ 

1 
__ ~9~/ 78 !-işbu gııyri menkulün artırma 

1-~H::;a::z::;ır:.._ ______ --6--ı~2=8~ Ranmark 1 Wf 
1 

şurtnamesi 11 -11-935 tarihinden 
l-~l_ı~·o:.::c::..i ~K::;·~V.::.Md.::.e:.:l~i---1--7--hrn Frank"Fraosız,, ıtibaren 2352 numara ile Adana 

2 ioci K. Vadeli 6 26 Sterlin "loııili:ı!!'"---ı 619 50 icra dııireainin muayyen nu -
Hiot hazır 5 7

29
2 Dolar "Amerilı:•n., 79 46 merasında herkesin görebilmesi 

N k. • 11 f'rank "hviere .. 
evyor için açıktır. llllnda yazılı olanlar-

ı __ B_e_ı _e_d,_i _Y_e __ i_I_i_n_ı_a_r __ ı_I 
1 - 1 liiktlmtt önünden başlıyarak Taş köprü önünden Abidin paşa 

cndıleiile bır!Pşen yol, Şarbaylık Fen işleri direklörliı~ünde .bulunan 
proje, şortnomc si ve keşfine göre şosadan pa.rk .. ye çevrılecekt~r. 

2 - Yola başlamadnn projesine göre kesılecek yerler kesılecek ve 
yeniden şortnamesine gö-e yapıldıktan sonra yol proj~ııi , zemine uy
durulacaktır . 

3 - llu için para tutorı < 6933, IO) kuruştur . 
2 - Proje ile cklı~i oııın şartname, keş l ve tahlıli fıııl cedvellerıni 

görmek istiyenlor her gün öğlı · den cvv~l saat oııJıın on ikiye knd .r 
Fen işl~ri ılirek törlü?ü •ıe boş vurubilirlı · r. 

5 - lh.ıli kapalı zaılla, 22- Teşrinisani - 935 s.Jı güııü öğleden 
err ra saııt on beşte daımi encümen.le yoı ılocaktır. 

6 - Muvakkat temiııııtı ( 520) lirııdır . 
7 - lsteklıler Nafia tlircktörlerinılen ihıılcden bir gün ovvelkı ta

rihi taşıyan bir ehlıyeti fenniye vesiıı:asını Fen işi ·ri direlı.tö lüğünden 
tasdik ettirerek da•mi encümene göster m•ğe mı oburdurlar. 6018 

9-10-12-13 

Yirmi beş takım kışlık elbisa yaptırılacak 
itfaiye droir vo efradı için dairede .ıulunıın kumaş örneği• dan ya

pılmak şartilıı yirmi lıeş takım kışlık elbis' yııptırılac'lklır. Kumoş ve 
dikiş müte .- hhidino ııit olan bu ~lbiselı·r açılr. eksiltmeye koııulmu$tur. 
ihalesi teşrini sarıinin 26 ıncı salı günü öğleden so~ra saat on beşt~ 
belediye encümeninde yııpılocaktır. iğreti tutum parası otuz yedi bu
çuk liradır . 

i&t•klil ı· rin şutnamesinl görm~k üzere her gün yıızı işleri kalemine 
ve ihale günü de b1leJiye e:ıcümeoine g !.neleri illin olunur.6102 

10-13-16 

vilayet daimi encümeninden ; 
5265-1161 

llusu~i idare ile olAkodor de· 
vairin kışlık yakoc~kları için alı
nacok olan ( 11400) kilo kok kö 

mürü ve ( 10000 ) bin kılo m •şo 
kömürü ilı ı ( 12250) kilo meşe 

oılu· unun oç:k ek"ltmes:ne tayin 
ve ililn o!un·n vakıttn istnkli çık
madığından oçık eksiltme müdde

tinin 19-11 - 935 s3 lı gü ı: ü sııaı 
9 kadar uzııtılmıştır . ist r. klılerin 
o gün saut dokuzda daimi encü
mene müroraot eylemaleri.6092 

9-- 10- 12 

Seyhan defterdarlığından : 
Za~ıtai Sııydiye nizamnnmesi

nin 32 inci ve su ve Kıırıı ov ver 

gileri umumi tRlimııtoomes'.nin 83 
ve 93 üncü maddeleri mucıbince 

dnvlete ait arazide , orman , ov~ , 

V · ı koruluklıırdı voh~i hayvanlar 
ilo her nevi kuşl"rı avlamak isti · 

yı · nlerin MaliyA dairelerine müra. 
coatla tezkere almak mecbııriye

tinde oldukları ve ruhsat tezk~resi 
alınm11ksız111 ııvcrlık edenlerin av 

tiifengi müsadere olurac •ığı ilAn 
olu• ur. 6090 

dan fazlıı malümat almak istiyen 
IPT,işbu şartnameye ve 2352 dosya 
numarasile memuriyetimize müra
caat etmelidir . 

2- Artırmıya iştirA.lı: için yu
karıda yazılı kıymttin °/o 7,5 nlı
betinde pey okçıısile ve ya milli 

bir bankanın teminat mektubu tev
di odilecekfr . ( 124 ) 

3 - ipotek salıibi alacaklılarla 
diğer a!Akaılarların ve irtifak hak
kı sohip'erinin gayri menkul üze
rindekı baki ırını hususile faz ve 
ıııasralu tlııır olun iJdioliirını işbu 
illin tur.hinden it lıa erı 10 gün 
içinde tvrııkı ınüsb.t l•Jril·; biıl kte 
memuriyetiuıizc b lılirındeti icap 
edıır. Ahsi lıul.ı~ lıukl • Tı t ıpu si· 

cilile sabit olıııaıl.kçıı satış be.le· 
linin peylaşn asından her'ç kalır

lar . 

4- Göst,.rilen günde ıırtırm ya 
i~tirAk edenlef nrlırma ŞJrtn ıme

sini o~ umuş ve lüzumlu mıılô.matı 
almış ve bunları te"Damen kobul 
etmiş od ve itıbar olunurlar, 

5- Tayin edilen zaoıanJa gayri 
menkul üç dıılu bogrılJ ktan so,,ra 
en ı;ok artırı1na ıhnle edilir.Ancak 

artırma beJeli muhammen kıyme
tin yüz.le 75 'ini bulmoı veyıı ea 
tış istirenln alıuıııtıBi\ ınçbani olan 
d'~er alacaklıl H buiunııp ta bedel 
bunların o g:ıyri moııkul ile temin 
e ılilmiş alacu~ lıırıı ın mecmu undan 
fHzlııya çıkmusa en çok ıırtırıının 
lııRhhüdü baki kalmak üzere ar· 
tırma 15 giln daha temdit ve 15 ci 

günü ı.yni sn ılle. ynpılııcıık a • tır

madn bıı lelı s .tış isti yenin alııcn
ı1•n, rüçhani olan diğıır ıılacaklı

lurın o gayri menkul ile temin eıliL 
rııiş alncaklsrı mecmuundrn lazlaya 
ç.kmuk şartil•ı , en çok a tı•ana 
ılıalij edilır. Böyle bir bedel elde 
edilınrzse ih~lıı yopılınııı Ve satış 
talebi düşer . 

6- Gayri mı.nkul kendisine 
ihale olunıın kill'se derhal veya 
verilen mühlet içinıle pıırayı ver 
mezse ihale kıırorı fPAholunorak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lıft•ı buluoııo kimse arzetrı·i~ ol 
duğu bedelle elmıığa fJzı olursa 

-..-,..- - ·~. "'"-· .. 

- " ., ... ~ ... 

Kültür direktörlüRünden : 
Adına m ı·tkez 0 ız;p ı ş • okulu 

kureğıı ın « 609 • li re 4 ku Uş lı · -
deli keşifli tamirııtınn t ıylıı v • ilrırı 

ıd 1, n viıkıtta i'takl ç km ·.,lığın j 
d ın açık eksiltnıA miidJetı 19 son 
t ·şrİR 935 solı gii "ü sa ıl 11 ro 
kadar ı z •tılmıştır ist• kitle · iıı k -ı 

şif ve şartnameyi gö•m ·k •çin h ·r 
gün Kültür dirı•ktörlüğıin ı ve ı h ılo 

gün ve sa .tında da dai ni encü· 
mene baş\rurmııları ilAn olunur. 

10-12-14 6101 

Evkaf dlrektfttlilgünden : 
Mülhak valı:ıfiıırdan zıpçıktı vnk

f ndon Sultan sokağında bir kıta 
lı ıhçanın Üç een°liıli kiray~ vc!ri 
l"cegİnd~n 7- İ 1-935 den iti
harcn on güo müddetle açık ar
tırmaya konulmuştur . 18-11-
935 pıızıırte,ıi günü soııt llçt" Ev
kaf <laire~inde ihale edılecektir . 
t ıliplerin mürııcnııli ı rı 6100 

10-13- 16 

onn, rı.zı olmoz, v"ye bu'unm zsa 
hrmen 15 gün aıöıld ti ·~ orlırmıya 
çıkarıl ı p en çok ıııtır&M ihal ·ı r di 
l ı r. iki ih"I~ of'ıi~ın.Jaki İurk vo ge· 
Ç•n günler için yüz.le beşt~n h g, r 
olunıcıık faiz vu d iğer za•orlır ay
rıca hiiknıe hecı · t krılm • ks ı zın me
muriyttirrıizca nlıcıda•ı tıhs 1 olu 

MadJe (133) 

l37P 

Seyhan defterdarlığından : 
Karatıış nohiyP~İ İAkele kii ü 

mevkilndı• hıızin~ye ait doğnsu mu
P.adil Ilıısandnn turuncu Salihe sa· 1 

tılan hıın~ batı s yol güneyi yeni- 1 

ılen tevsi f'dil n yol kozoyi herbar 1 
Ali Kasım ve mnb Hl.l Banıış Has ,ın 
ilo çevıilı 380 n•"tro muroJ.boın- ı 

rlaki oısa 60 ş·ır ıı etro murabba- 1 

rnıla Ü\' 24 <lct metro mııroblıaında 
iki ve 182 ın •trr tnııralıbıııtıJa lıir I 
pııça olmak Üzere cenıan alt: prır• 
çnyo oyr.Inıış olııp 31 - 10-935 
taıilıinden itibarın an br ş giiıı 

n·üdıl~tle her parı·onın mülkiyı•ti 

oçık ı·r tırma eıı ntilc s"tılığn çıko

rılm şt r. 
ı h .le>i 15-11 935 günü snot 

o~ lı ı ştcd r. tal ipi• rin M ı lli Eııılılk · 

t .ki satış ko ,nisyonuno· rııüraraııt-
lurı 6078 7-9-10-12 

r , Emvali Goyrimenlculrnin Yukıı
rıcln gösterilrn 12- 12 - 935 to
rihir.de Adıına 2 inci icrıı memur
luğu odasında işbu ilA 1 ve gös· 
terılen artırmıı şartnamesi daiıesin· 

de satılacıı~ı ilan Qlunqr. 6096 1 
Kacakcılar 

vata~ hainidir 1 
1 

149 

Pamuk iş limite! 
rektörlü~ün~en : 

Sayım müşteriİeriınii9 
:. r 

. ıs 
. dii)10 1 Fobriknmızda çaktır 1~ı 

muklorın koçan arkıısıod~ıe~iy'1 olan birinci madJe rııu 0 r(ıo· 
mucibince , bir h,;{tB ŞirrıM 
kııl ı l ı rılm ısı lıizımdır · J rııııı' 0 

knılnr !ubr.kaınızdan kol 1
• ~··! 

h. (er• ıs 
Olan panıuklııtıo B" ıp Jıİr I 
ıılıcılorı tarafından k ı s~ 10 ~ıir. 
nıanıln kaldırılma<ı, aksı. tı 8d 1 ' 

· · d esaı r ısr hııvanın trsırırı en v ,.r 
ı~ " 'D lerıl e n meydana gelecok l'tJI ~ı 

dnn bugiine kııdor oldtıj;ıp1'"~ 
b .. ı lıı 8~ ~~ u guııı en sonrıı ı (ıbr' Iİ' 

veyıı olıC"ılnrıno ııit olup flle9'1 

1 . bir oı 1' mızın hu hususta h 1 . ııeıı 1 

yı t kohul ııtmiyrccğinl t 

yeti ~ bildirir. 

bC83 

.. ii 
l)ljjdıl' 

Umumi neşriyat 

M. Bcı/rşı t'''ı 
ı:ıı " Adana Türk sözii 


