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-- Havalarımız ıl 
Düşman uçaklarınıu ıehdidi al· 

ıındadır . Bundan kurtulmak için 
ı uçak kurumuna yardım gerektir. 

ON IKİNCl YIL - SAYI 3272 
•---·-- -

Habeşistandaki Tarikatçılık 
,. . . 
ayını duruşmasına başlandı İtalyan erleri ,. o z r o R K ç E 

.ı 

Sllsıızluktan fena bir durumda bulu-j 
rıuyorlar. Süel sevkiyat durdu .. 

td ..... 
d en; ltalyan - Habeş durumu hakkın. 
a avam kamarasında bir diyevde bulundu 

P,. 
~•tis rıs: 10 (A.A) - "Eko dö Bu gaz•leye göre Habeşista· 
'lbın f ~•.zeıeıinin Londra, ayla· nıo İtalya lıı•afından işgali bugün 
llı,li 1 tıoe göre halyan bükü Halı<ş hükumetinin tehdit ettiğin· 
I· tııadd· b bl d 1 •ır llı"d 1 se e erden o ayı den fazla lngıliz asığlarının men-
ti b~r~ırd•t için Habeşistanda ıÜ· faaılerini tehdit etmiyeceğini yaz· 1 

il •tine başlamıyacaktır. İ . · 
U •eb bl d d makta ve 11g•lterenıo Avrupa da 

il· e er e şunlar ıı: '"d'" .. ) k 
i · ''Çok k 1 ld • h ld yaoışmasını ( trsanu unu ırma-
lilec k uyu ar o ugu a e . k d. 
d e su .. d B'" -k 'kd sını esleme le ır. 
• 181. z ır. uyu mı ar· 
b lltt Ve ha • . . H Roma: 10 (A.A) - Bir emir· 
'liaıa rp geregının a· 

tt ı llnırıo 1 k . . name iltı 1909, 1910 sınıflarına 
'tk a aşıoma ıçın d 

~İl ~a eı taşınma arıclarınıo (na mensup bir mik ar uzman muta· 
bi, 81tıluını ) 

8 
• 1 t . hassıs silah altına çoğrılmıştır. •Jla n ag anması rmı 

!{ ra tnuhtaçtır. Londra: 15 (AA) - Eden, 

llıat .~"h: lO (A.A) - iyi malii · Avam Kamarasın<l' L beral man· 
16 aıı ev ol d ·· 1 d" • · r, l . ' er e soy en ıgıoe derin ltalya - Haht!ş anlaşmaz-
lıe llgılter b"'k" · · H .1 ııı e u umetınıo •· lığı hakkındaki bir süaline cevap 
t1ır '•desi d k' d d lrıııes· n e ı urumunu e· vererek drmiştir ki: 

\' ı beklenebilir. 
tı •rı resın· "G' 1 d İ 1 İtalyanın harbe baş vurmıya-

• ı ıorna e e ta • l .. . d' 
~1 gııetesi 1 .1 h"k" . cağıoı kuvv<l e umıt e ıyorum. 

~lu ngı tere u umetı-
tİıldi •l~r sosyrteıinin presti pek Hükumetimiz diğer hükiimeıler-
lıbı 1.elııkki etmeıini ve ltal le birlikte aola~mazlığın baıışcı-
llııt: •htiyaçlarını daha iyi anla larla kotarılmasını sağlamak için 
dit. Ç•Jııınasını tavsiye etmekte· uğr.şlarına devam etmek döle-

'---- nindedir (azmindedir). 

~ Hicaz demiryolu işi 
;!nt tecimerleri bir dilekce ile 
tice komiser<~ baş vurdular • 

~ 
dQ ~te~imerlerinden bir heyet de yakın-

arıse giderek dertlerini anlatacaklar 
ıı liicaı d . 
; 

1 ~ lth· eıoıryolu işinin yakın konaçak mıisıafa iştirak eder zan-
t'•k d lrlerioden birinde topla- nederiz. Bugüne kadar zarar eden 
t L •vletı · k S · k d k h · • · ~it'qaıı,dit er arası bır ongre· urıye ısının a i at tıcarı ın-

1, 1 oı, 11 F eceği , bu devletlerden kişaf aaycsiode vaziyeti düzelecek 
t: td,11 N ••nıanın , Perisi ziyı· ve ziyanlarını kapatacaktır. F ransı 
1,

1te itti ecd veliabdine bu kon· bunu temin.için lazım gelrn masraf· 
ı. loPla tak edeceaini söylediği ları kendi hazinesinden vermiye-
1ilııubi 11110

111 Şamda yapılmasını bilir . Şımali Afrikanıo ve Suri 
~Ilı tlliğ' b \; ekted' 1 azı mabıtılde söy· yenin evkafları bunu lemine mü· 
b ır 1 ·1 b-k· ı· · · 1 ı· 1 k dd 

1 '•tJi h · ngı tere u ume ı saıttır . s am arın mu a es t•· 
tı ·ı • t E. . s 1 t b ınır uudrı , komşu birlerintı karşı bu hizmeti yapmak 

0 it ar1 v . . 
1 Qı k e tıcaret münase· bu evkafların vazifesidir . Böyle-

''irj b 11
" 9etl d' k · l'kl · ·ı A b k 1 ~ ilk· en ırme ıst•yen ı e yirmı mı yon ta a o ay 

~· ~~d, litı:ıelio bu teşebbüsü bu- yoldan ulaşacak olan Suriye ti· 

\1(0•ııı ~jdc~v.ap vereceğiui bil- cori vaziyttinde bir inkişaf görür 
~:.alu1111 ~gılızlerin , Hicaz de ve canlanır . 
ı~ 1•cı,t ~ .ı•dineye kadar geçen Berııl lıiccarlarının komisere 
~ , b 1 Yıce ·· · · B • ti 1 11 ~ t 'iller· .gostcrmııtır . 11- mııracaa arı : 

~ltf0.ıa, 1 k a·~ııı bugüne kadar Tücc:ır lar cemiyeti , tüccarla· 
tİli 1 ıle Y k oyl,nıedilerse de şark rın 23 Mayısta takip edilen ikti
\1k t-liris~ 1ndan alakalanan İn- sat siyasetini protesto için güm· 
~11 •led, b llıec.muası yazdığı bir rüklerin azaltılmasını ister ,meal· 
l.11P biıf,ğ·U~u ızılı etmektedir . de çekilen telgrafları hatırlatmak 
ıı.'11 ~·1 1; ·1" 1 ttmine çalışan lıir ve Fransada iken gümrük resim 

l Slttı k ld' 
1, ~~ıli • omşu olursa ora lerinin indirilmesi lazım gc ığine 

·• ı • ., .1 1. 
rı,. · 13"'"' maycleıi teblıkeye u1ir g.zetelere verdiği ueyaoatı 

'.'ı ~Uıf~ 11 "~.n Yabı.tli mubacerc ı.o l•lbik etmes.ni d lemck iizere 
b •l"lirı ır ınukavemel gö,te komise.e bir liiyilı. lakılrnı eımi, 

~~~,'t <\,0 Arapları ihtiras sohi 1 rdir. Ceıuıycl g•Ç o CııınPl't<Sİ 
1111 il •lcvı · 1 r

1 
ı .,, clınin kom•u ol günü verdiği liiyilıarıw c·eva >ını 

l l ~ı ~Otiitl ' 
~1~ ~,. k ••so d,Jı. fazla cc h· k'emckıeılir. B z , l,oıııis.rin 

\ 111 1 • l~rd \ı '1 A ''. Hıcez demir- l'aıiste verdiği lky.ı11•ında çok 
ıı, '•b "\r"P . 1 
1 
ı~ . t 11 ;11 

ti eri. do bulunrna olduğunu !eslim elliği ~iimrüb.le 
1ıı ~, " 'Slrb.ualioı ı..!ılilcyc rin i ıJiıilm sibi istem ~tık . 
~ •ıı . <>11 lı 
11 ı 'biıe at Aay,.iode dolıa Komiser •)il oo üçünde 

l\ ı d Cek 1 İ .r '11 1~ '~i h o an ':ınissu ud Fraı saya hareket euec•ğine göre 
}ı,· · (;'t, lıkukundan feragat bu fikrinden vazgrçtiği yahut dön· 
'•l 'lıb· "sava İ d · 
1 ır ~ lrı ,. ' gelince 11giliz dükten sonra tatbike eceğı an-
• ~. "''•p "lk I . • d 'lıi 11yc • u esinden ayır· !aşılıyor . Halbuki aııuntı ıçin e 
ı '1 1 ıın 1-1· t ~,Sa~ \1 •caz ve '\ecidl e bulunan ticaret baya•ınıo· bu te· 
i~G- ~tiye:~•t•sı ile bağlanma cildı>n çok zarar görtCr ği muhak-
\ı ttG~de •n ticaıi inkişafını kaktır . Berutuo mazideki ticaret 

tt' n LJ. k 
ıai ) l'lıcaz demiryolu canlılığı yanında hiç olan omşu 

h•ttıo tımiri için -Gerisi dördı1ncı1 sayfada-

Her gün beş söz 
-46-

1- Muvakkat - Süresiz, geçe. 
ğtn. 

Oroekler: 1- Kühada sık sık sü
resiz bükümeılrr ku· 
rulor. 

2- Bunlar geçeıteo şey· 
terdir 

2- Ratıp - Yaşak. 

Rutubet - Yaşaklık. 

Örnekler: 1- Y•şak yerlerde otu· 
ramam. 

2- B•hçede yaşaklık git 
tikçe srtıyor. 

3- Rütbe - Erec•. 
Örnek: Dostum yarboylık erccesio· 

dedir. 
4- Paye - Aşama. 
Örnek: lnsao ğeçen aşamalarla de· 

ğil, fikir düzeyinin yüksek· 
liğile öğünmelidir. 

5 - Saye - Güzey 
Örnek: Ancak sizin güzeyinizde bu 

aşamaya erdim. 

Noı: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin Osmanlıca 
lan kullanılmamaemı dileriz . 

Tarsus çifçileri 

Ürünlerinin yüzde 
ikisini hava kurumuna 

verecekler 
-

Türk Hava Kurumu Tarsus 
kolu evvelki gün büyük bir top· 
lantı yapmıştır . 

Bu toplantıda yüksek çifçi· 
!erimizde bulunmuşlar ve ürüole· 
rinin yüzde ikisini Hava Kuıumu 
na vermek üzere sözlrştikleri se· 
vinçle haber alınmıştır . 

. 
lşcilerin yarım 

gündelikleri 
Ulusal bayum ve genel azat 

kanununun yeritilmesi dolayısiyle 
it sahiplerinin işçilere yarım 
gündelik vermek istemeleri boş· 

nudsuzluğa yol açmış olduğun
dan, cumartesi günleri öğleye ka · 
dar ça !ışın işçilere tam güodelik 
vo:riltctği hakkında kanunda bir 
madde bulunmamakta ise de, ka 
ounuo gayesi bu olmadığı gibi, 
kendileri isledikleri balde cumar· 

lesi günleri öğleden sonra çalış 

mıyan işçilerin gelirlerini ızalt· 
mak da doğru olmadığından, me· 
selenin gözden geçirilip bu iş Ü 

zerinde bir karar verilmesi eko· 
nomi bakaolığıoca Başbakanlık· 
tan istenilmiştir. 

Mesele, Bakanlar kutulunun 
son toplantısında görüşülmüş ve 
İş kurumunun çıkmasını bekliye· 
rek lıafta •Zatı kanununun devlet 
ve devlerin olan b.urııml.rda şöy 
le yerilılmesi kar .. rl ,~· ı·ılmıştır. 

"l>evll'I ıuii• s~ese e• inde ç•-
1 ş=-u dainıi v~ nıtslt k c tli.,nJ ş 

iş<;ilH debi crııııa lt8İ gü• ü saat 
IJ den ııilıa en tatil cdırl<r. 

Cuma lesi günü için ke~ 

dılcoiııe ta::u ye\miyc veıılir ve 

bunu ltl:ifi içiıı mÜ•ssrı c !•rafın 
dan bafıaoıo diğer ğüolerine 3 
saat tevzi o:uour. 

Fabrikalarda ve müesseselerde 
ğüolük işler için gün içinde ve 

haftalık işl.r içine hafi• içinds ça 
lışılmıyan saatlere karşı ücret 
verilmrz .. ,, 

Bu karar yakındı ıesmi gaze

tede çıkacaktır. 

Suçluların hepisi de Alevi tarikatile hiç bir alakaları 
bulunmadığını ve ayin yapılmadığını söylüyorlar • 

Bu suçluların arasında hiç Türkçe bilmiyen Suriye 
• tebaasından Cebi eli iki kişi bulunmaktadır 
Tarikalcılık ayini yapmaktan 

suçlu v<' mevkuf Fabrikatör lsa 
Şakir, Tüccardan Boğa oğlu Ah· 
d:irralıim, Şeyh Cemıl adiyi• taoı 
nan Cemil, Babçeci Ahmet, Şaban, 
Ali, Süleyman, Abdullab oğlu 

Ali, Abba~, Dıyap, Hasan, Suriye 
lr baasıodau Cebleli Davud oğlu 
Habip ve Cebleli Tabir oğlu Şa 
banla, lıan tebaamdan İbrahim 
ve Tüı kiye Cumuriyeti tebasrndan 
Şeyh Ahmedio karısı Fatma ve 
gayri mevkuf Mebmut oğlu Ali · 
nin duruşmalarına dün öğleden 
önce esliye ceza bak yerinde baş· 
lanmıştır. 

D.ba dwuşmadao çok önce 
tüze dıiresinin önü, merdivenini 
ve koridor bu davayı dinlemek 
ve görmek istiyen meraklılar ve 
suçluların hısım ve tanışıklariyle 
dolmuştu. 

Saat dokuz buçukta suçlular 
elleri kelepçeli olarak jandarma· 
nın muhafazası ılıında ceza evin· 
den çıkarılarak tüze dıiruin• ge· 
tirildil.r. 

Hak yarinin kapusu açıldı. 

Suçlular birtr bir.r içeriye girdi· 
rildi. Yer iar oldıığuodan içeriye 
gazetecilerle birkaç dinleyici alın · 

dı. İddia yerinde Cumuriy•t ge
nel s.vaman yıııdımcısı Nadide 
oturuyor ve iki yazgan da not 
tutmağa hazır bir durumda bulu· 
nuyorlardı. 

Hak yeri başkanı Hamdi bi · 
rer birer suçluların a:I ve ~anları
nı sorarak yazganlara yazdırdı ve 
suçlular hakkında son tahkikatın 
açılmasına dair sorgu hakimliği 
nin kararnamesinin okunmasını 

bildirdi. 

Bu kararnamede yukarıda ad· 
lan yezılı suçlularla hadise günü 
kaçınağa muvaffak ol n ikı yü 
ze yakın kişinin haziranın ilk 
cumasına rast g•len 7-6-935 
cuma günü Akkapuda geçen se
ne ölen Şeyh Ahmed ibrabimin 
bahçesinde ağaçlar altında köme 
köme toplanarak Al vilik tarika 
tı ayini yaptıkları , İsa Şakirin 
para yardımile ve Abdürrahim ve 
C•milin bu ayini tertip ettikte 
ri , ha biri ıki yüz elli kilo su 
alır on üç kazan içinde buğday 

ve dle pişiıılmiş aşın grlenlere 

yedirildiği ve bunların Ale vilık ta 
rikatı ayini yapmak suçule asliye 
ceza bak yerine verildikleri bil· 
diriliyordu . 

Buodan sonra polis işyarları 
tarafından zapılmış olan cürmü 
mrşhud zabıt kağıdı okundu. Bun 
da suçluların orada ne maksad
la toplandıkları, suçluların ne 
mi:şkülatla ele geçirildikleri, on 
üç kezanla, iki yüz sahan ve yüz 
doksan kaşığı ağaçlar altında na · 
sıl bulup topladıkları, bunlardan 
hır kazanla bir miktar Sdhanın 
alındığı bildiriliyordu . 

İlk sorguya çekilen İran teba 
asından İbrahim oldu Bu. suçlu 
verdiği karşılıkta kendisınin o 
günlerde hasta bulunduğundan 

bu yere giım.diğioi, polislerin ken
disini dükkanında yakaladıklarını 
ve batta basta bulunduğunda po 
lis dairesine bir hayvan üzerin· 
de geldiğini , biç bir larikatle a
lakası bulunma<lığıoı ve kendisi
nin Hanefi mezhebinden olduğu· 
nu söyledi. 

Ankarada yağmur 
Bir çok yerler su 

altında kaldı 

Ankara : 10 (AA) - Dün 
akşamdanberi Ankaraya fasılalar
la düşm•kde olan yağmıır öğle 
yin Çankaya ve Dikmrn tepele 
rine yarım saat kadar bora halin· 
de ve sağoaklı olarak inmiş ve 
buralardan dökülen sular iç ve 
ekonomi Bakanlıklarının avlııla 
rını doldurduktan sonra kısmen 
mahzenlerde sızarak bazı eski 
arsivil.ri ıslatmıştır . 

Sular Yeoişehirin büyük cad 
<lesini de kapattıktan sonra Kı· 
zılayıo balıçesioe hilcum etmiş 
çiçek.feri çokca z-delemiş ve malı 
zeninde de az bit zuar yapmış 

t ır . 
Bazı hususi evlerin mabzen

lerioe sular girmiştir . GHeken 
ttdbiıler alınmış ve itfaiye sula· 
rı boşaltmıştır . 

Dikm•ıı derı sioiu mecrasının 
değiştirilerek Yenişrlıiri bu gibi 
sn hücumlarından kurtarmak içio 
esasen hazırlanmış bulunan pro 

Fabrikatör İsa Şakir sıırulan 
lsorulara şöyle karşılık vermiştir . 

-Benim biç bir tarikatle ala· 
kam yoktur ve bu gibi tırikıtler· 
le alakaları olanlarla da bir mü 
oaşebetim yoktur . Böyle bir ayio 
yapılması için de on para vermit 

değilim. Ölü şeyh Ahmedi fabrika· 
mın müıterisi olduğu dolayısiyle 
tanırdım . Fakat kendisiyle bir 
alakam yoktur . Hadiseden bir 
kaç gün önce ölü Alımedin küçük 
oğlu Yusuf yanıma gelerek baba· 
sının rubu içio nafaka yemeği ya 
pılacağından benim de gelmemi 
rica elli . Bende Guma günü Ab 
dürrabimle liılikte bıtır için ora
ya gittim . Yemeği bile yemiı 
tim . Çocuğun bütün yalvarmala· 
rına rağmen yemek yemedim . 
Orada yazıldığı gibi öyle iki yüz 
kişi toplanmamıştı . Be~ on kişi 
kadar vardı . Bunlar da yemek· 
lerini yiyerek gittiler. Ben orada 
er bimden bir lira para çıkararak 

- Gerisi ıiçıincıi sayafda -· 

Türkiye -Macaristan 
Klering anlaşması 

mer'iyetten çıkarıldı 

Ankara : 10 (A.A) - Türko
fis Başkanlığından : 

lfi Nisan 1934 tarihli Türk · 
Macar ticaret anlaşması ile bu 
anlaşmanın devamı müddetince 
uzatılmı~ bulunulan 1 Ağustos 
1933 tarihli Klering anlaşması 3 
Temmuz 1935 meriyetten çıkmak 
üzere feshedilmiştir . 

Yeni anlaşma için müzakere· 
lere başlanmak üzeredir . 

Sovyet Rusyada 
Sin yıllık bir hayvan 

iskeleti bulundu --Moskova : 10 (A.A) - Uk
ranyada Vedra nehri yanındaki 
toprak çukurlarında geyik cin· 
sinden takriben bin senelık bir 
hayvan iskeleti bulunmuştur . 

jenio hemen tatbiki için Bayın. 
dırlık Bakanlığıoca emir veril· 

miştir . 



tftrk öSzft 

f abrikaıarımızın ş e h i r D u y u k .1 a r 1 J 
yoğalfhğı pamuk _________________ __._ 

Bskidecberı, dış pazarlara sattı 
s maddelerin başında gelen 
ok; b"t yıllık endüstri pldnı 

kurulan dokuma fabrikalarmıları 
80Dr& değerini eskisine gör' kı
nl:1omıyacak kadar artırdı Pa

mulun, devı .. ı fabrikalaruıın iste
iliti ham maddelerin başında geJ. 
meai ve düoya piyasasında her 

n biraz daha değerlenme1i dev
eli bu konu üzerinde dikkatle 
d•rdurmaktadır . BaıLakanın son 
gesisinde Çukurova çifçisinden 
50,000 balya pamuk islemesi bu 
ilginin eiisel bir örneğidir. 

Bu yazı, Türk pawu~unun diın
J• pamuk piyaaaıı ile ic ve dış 

dardaki durumunu aolatmak
::1adır: 

tk>D üç yal içinde ve en çok 1934 
yılmın eon aylarından bugüne ka 
der Türkiye pamuk piyasasıoın 
'lelitmeai, dikkate değer bir durum 
ioindedir. 1928 yılından 1931 yı. 
l•aa k•dar dünya pamuk fiatlarıle 
beraber dütmüı olan pamukları

sın fıa\ları. 1931 den başlaya
rak düıme hareketini pek yavaş
la"81t ve hatta 1934 de önemli 
.U.betlerde yüklelmeye baılıyarak 
dinya fıatlarını geride hır ıkmııı-

Adana bor1a11nda piyasa par 
lıAı pamuğun 1933 de yıllık orta-
1,ma fiatı 28,99 kuruştan 1934 de 
fiilde 17 artarak 33, 79 kuruıa ia
"8 cinsinin yüzde J 1 aıtmasile 
34,48 kuruıtan 38,38 kuruşa çık· 
•lf&u'. Fiat t.-havvülünü yıllık ala
mayıp da it mnsimlerine göre 
alırsak yllk1elişln daha çok 0Jdu-
1D9a BÖl'Grüı: 

Piyaaa parlak pımujuo 1933 
·.ıa IOJl tlo aJındaki ortalama 
28.99 lnıruı iken 1934 son 

11ç ayır.da yüzde ku k be§ artma 

le 38,38 k•rUf8* bl rinci iane cin-
mm faaılan da a-e •1ni zaman 

Jinni iki artar ak 
b'9fha 41 ,50 kuruıa çık· 

tir Pamuk haaadJDa başlanan 
ilk ayla ( eyltlü alalım ) yılın son 
ıyuıı karıılqtarıraak 1933 fiatları 
alın eoo ayında piyaaa parla~ı 

için yüsde 8, birinci iane için yuz 
hİI dOflDüıtü. 

Halbuki 1934 yılında piyasa bu· 
nae tamterai olrnuıtur . Piyas, 

I' eyltlde 28,54 kuruştan bi
• · •Anun la 43,29; birinci iane 

,32 den 46,28 kuruta çıkmııtır. 
A;fnfa niıbefi piyasa parlağında 

e ';2; birinci iane de yüzde 32 

P'mok piyaaaımd" üretmeodon 
ı ıyi bir eonoç olerek .kayJe 

J'·t11IAf'.11k olan bu yükselişleri pamuk 
liilJll5ııı~·• ulasal fabrikaların v.e en 

Süaer Baok fabrikalarının ma
tiai JÜkaelten bir etke olarak 

ühal etmek prekir. Pamuk fiıt · 
ıu.ao her ytlbeliti ulusal fabri· 
blarm pamauk alıııoda daha yük
•k bir para ödemeleri zorağlı kıl
mpr. 1925 yılında piyasanın du 
111•• ayol geliıimi gösterirse fab
.. ann bu yılda da yükselmit 
pimuk fıatlarile kartılışacakları 
_.kbr. 1934 yılında pamuk liatla
nam uluAI piyaaalaı da ytikseliıi
ain aebepleri, yabancı memleket 
lerin klering anlatmaları gerPA'İnCP 
lhrkrs h.nkaıında bloke olan pa· 
falarını kortlrmak için içerden 
J•ptakları ıatınalmalar ıeb"p göı -
ı.ilmektedir • Bu 1atınalmaların 

!:.':JlllllllftD kaeliıinde büyük etki-
oldafUnda hio tüphe yoktur. 

Mek l*•ak plyaıaıında ıon yıl
larda a&tt,n detiı klak 1e•bepleri
nİD ç.ffflitl k•'fllmde hu • 
1118 tek bir 11ebep pıe 
mes . Bunun ioin pamuk -.... 

~lda klering anlaımalarıma etki-
• hlıka liatların ıekillenme -

e itfke olan uaıurlar1 bulmaya 1 

ve Rırolamıya çalışmak pcımuk Açılan sergiler 
fiotlorının önümüz lı ki yıllardo l ı- Halk tarafından büyük 
zenl~nmesi bakımından luzunıJu-

Esrarcı San Süleyman 
dur. Türkiye' pomuk üretiminin bir istekle karşılandı Polis işyar/arının elinden kaçtı. o• talama olar9k dorttc iki huçu 
ğıınu vermesı bakımında ı pamuk 
piyasasında başat bir yerı olun 
Adana bölgesinlle J>Jmuk üretimi
nın yıllorn göre horekotinde dık· 
kııte d~ğc•r öz il klqr görülmekte
dır . 

Üıetımin bareketiııde düzgiin 
bir bevyodisıte saplamak müm
kündür . Grafikte pamuk üreti· 
mini ada eğ.imiui gösteren tren 
hattından da görDldUjü gibi pa· 
muk ürt'limi 1925 26 dan 1926-
27 ye kadar dltm6t, 1926-27 
den 1929 - 30 yılına kadar y6k
selmiı , bu yüksf'litten soore 
1932-33 11 kadar tekrar yüksel
meye baılamııhr . Birden akla 
gelen ıuru bu keryodiaitenin 
aebeplrridir . Bunua t6rlü bakım 
lardan aramak mfimkOndür. Üre· 
timin belli zamanlrrda aı tık ek 
silmeıinia aebepleri ekonomik mi· 
dir yoksa d"ğil mıJir ? 

Pamuğun tarım durumu eko 
nomilc sebeplerden önce klimato 
lojık iklimin etkiıi altında oldu· 
ğundaa meseleyi ilk önce bu ba 
kımdaa ele almak llıımdır . 

Pamuk o nevi bir bitk c..lir ki 
Jılltk ortalama ııcakhğı 20 dere· 
ceden •t•ğı olmayan bölgelerde 
iyi yr tftir . Olguolaıma zamanın 
da yüksek ııcaklıta ibtİY.•Cı var
dır . İlkbab•r ve aoababar ıoğuk· 
lan ve don olan yerlerde yatiı· 

mrz ; yahut çok güç yetitir . 
Pamuk Oretiminin bu puiyo 

dik barekeffae tabiat etkelerin· 
ılen baıka ekonomık etkeler de 
dokunma§ mudur ? 

Son ıönlerde ekim alanının 
geaiılemeai , ekoaomik sebeple
rin de iıe karı§tığını göstermek
tedir . 

TOrkiye pımuk f11tlarımn bir 
taraftan genel olarak düaya fıat 
hareketleri ve öte yandan 1931 
32 den önceki ulusal pımuk üre 
timi belitmekte iken 1931 - 32 
den baılıy,rak ulusal fabrikala
rın pamuk yokahmının da piya 
eada yer tuttuğunu görüyoruz . 
Bu yeni etkenin fiatlarla korelas
yonu yüksek bir koefsiyao veren 
dünya fiatlarından da fazladır . 

ÔaümBzdeki yıllardı bu ~tke· 
nin öteki etkeleri geri iterek da 
ha kuvvetle ön pllna çıkarac11gı
•ı uluHI fabraka1arın durmadan 
artaa yoğalbmındaa • ve kurulan 
bııka fabrikaların pamuk ist~kle 
rioden ve kleıink anlaımaları gc· 
reğince yapılacak 11tırıalmal•r 
dan. kestirebiliriz . 

1935-36 daki KayHri fa bri 
kaaının yoğalhmile bOtün ulusal 
yoilhmın 20 milyon kiloya çık 
ma&ı memlekette hu mikdııda 

bir pamuk üretimi yıpılmasıoı 
IDzumlu kılar. 

KöylOnün keadi ihtiyacına 
barcadıjı pamuk besaba katıl
makıııın piyasaya çıkarılan pa
muk :nıkdarı uluıal fabıikalaı ın 
yoğaltımı ve pamuk ıltıfı 1934 de 
14,2 yoialtıma 13,2 Htıt -
27,4 milyon lilodur. 

iç yopltım 1 1,2 milyondan 
20 milyoaa yahut öteki uluaal 
fabrilulaı ın yoğaltımile beraber 
•t•iı yukarı 3,4 mılyor; artarak 
23-24 milyona çıkarak satıııo 

3 4 mil100 kiloya dO§ı ceği anlı
ııhr. Fakat ulusal fabrikaların aa
cak belli elraflı pımuklRra yotalt 
biıaı da ıkönlne afıaııaa türlü el 
yafla olaa genel üretim için de 
tabrlblarıo lendılerlne lizım o 
laa pamotu yetecelc kadar b•ıla -
m•yarak dttaıdın almak urure-

Şelırımizin muhte if yrrluin· 
de h""r gün s;ıbalıtan akşama ka
dar devam etmek üure sc giler 
aç lmıısının U•aylıkça onand ğı ya
zılmııts . 

Fakat bir az sonra yakalandı 

İki güı den beri :ıçılan lıu ser 
gilero balk büyük Lir ı t J- gös 
te r mektedir . 

Bu sergilerde et ve yakacak 
dan bışka btr şey satalmııktadJr. 
Dün bu sergi kömür pdzarında 

açılmışı. . Mal a ıoı ropt o satı 
mıyao sebzeci v mC) v1..c.ler saat 
altıdan soo'a mallarıoı Luraya ge 
tirerek satmışlardır . Burada sa· 
tılıo ı bz in lıalda sahlan 
lara nisbeten yan yarıya kadar 
bir eksiklikte LuJunduğunclan 

halk tarafmdan kap.şııcasına a· 
lınmaktıdır . 

Sigaralar bozuk 
çıkıyor 

Tütün fabıikesı tarafımlan 

çıkarılan halk sigaralarının paket 1 
lerindo ıigaralar içilemiyec<"k de

recede Yll çok sakadır ve yalıudda 
çok seyıektir . 

l'abrika Dirt"klÖ lüğüoün bu· 
nun ön6ne g•çmesi lazımdır . 

Büyük his. klet turu 

Çukurova mıntakesı bisıklet 
heyeti hrafıaaan bu ay içinde bi 
siklet~e büyük bir tehir turu ya 
pılacıkhr. 

Bu tura mmtakaıla kaydlı bü· 
t6n bisiklt tçi ıpoıcular girecek
lerdır . 

Tura Kanaradan ltıılanacak, 
Dtmir köp Ü , Vali konağı , cıd 
desi , Yeni iıtaayon , bağlı r ara 
sı, Ş.kirpaşa , E.ki iıt .. yon, Ku
ruköprü , Borsa önü , Abidinpı· 
şa c.dde~i grçılecek ve fırka ku· 
mandanlığı bioası 6oüode Lite 
celttir . 

Bısiklrlçiler ıimdhl~a idman· 
larmı başlamışlar dır . 

au muş mecidiyeler 

Gumbı mtcidiye ve alcummto 
LügOodf'n itibaren mal sandıkla

rınca 54 kuruştan alınma11 finans 
bakanlığiudan albaylığa bildiril· 
mışhr. 

Frtınsızlaruı Milli 
bayramı --

T•·mmuıuo ondc.irdün,·ü Pazar 
güoii Fransa Cumuriyetı .l\lillı 
bayramı olduğundaa o gün şehri 
miz Fıar11z Kousolo~bant siı de 
saat 10,30 12 ye lcedar sJrm, k 
üzere bir kabul tö coi yapılarak-
tır . 

Raif Akmana izin 

M ~ tupçu R ıf Akmana O 
ay i zio v rilm ·§lir • 

t n.fe kalacıklannı tasmlamak 
mümkündür. 

Bu tuınlamuda Nazillı ve 
Ereili fabrikalarının 936 37 
yıllarında işe baılıyacağ nı dı h'!
ıaba kahrak pamulc pivHas Dm 

önümüzdeki iki, &ç yıl içinde nas 1 
bir ıkınbh bava içinde kılacağı 
kendiliğiad n a l•§•'ır. 

Zabıta tarafıodan bir sene 
deobe ı aranmakta olan grçmiıi 
bozuklardan Sarı ııdıle tanının 
Kadı köylü Emir oğln Süley 
mın dün ögleden örce matbaa
mız önünde yakalanmıthr . Bu 
}&k11lama şu suretle olmuttur: 

Dün ögledeo öoce Kömür pa 
z1rınd11 do1aşmakta olan sivil po 
lis işyarlar nd;aa S.tkı, Sarı Sü 
leymu ın orada dolaıt ğını görün· 
ce hemen yanına yaklııarak en
seler . Ôzeıini aradığıods tutı11 
hellı olmıyao beş parça t.srar 
bulur. Sıtkı buulan kağıda ıar 

mıkla uğraşırken San Siileyman 
fırsat bu fırsattır der ve hemen 
tabauları yağlad ğı gibi \at kuv
vetile f!okaklarıo içine dalar. Sıt
kı da arkasından mahalle arasın-
da bir kovalama yaııtı hatlar . 
Buna halktan bazıları karı~ır ve 
bir gürültüdür başlar : 

Kaçıyor , tutun ; hırsı1.dır 
hı ; amanın bırakmayın , ayağınm 
öouı e taş, tahta atında yere d Ş 1 
ıünl. 

Bir karı koca 

Hırsızhk meselesini 
nasal uydurdular?. 

Eıki i~tas} On mıntakada o 
turan Ramezın oğlu Mehmed 
adında bitiuin polis kaıakolu
ha gidert k hacar.ağı Hısın tara 
fından evinin kıldi kırılmak su
rrtile hır takım ev eşyasınıo ç11 
lmdığır ı ikiyet etmrsi uzrioe 
tahkikata başlandığın, dünkü za 
bıtı hal.ıerlerimiz aıaamda yaz 
mı§ tık 

Yapılan i,c lt"medl" Rımazın 
oğlu Mebm,dle l<aıısı Haoıf"nin 
'ıkidenberi arala ı ıçık H"sanla 

olduğu ve Hasandao intıkam alma" 
için böyle bir biıızlık hadisesioi 

uydurarak bo adam hakkında in 
ouni takıbıt yaptırılmırsı yolunu 
güttüklcıi ve bu suretle zabıtayı 

uğıaıtardikları an1aıılmı§ v hakla
rımlı tutulan tahkikat kağıd)a. 
rilc birlıkte Cumuriyet r Del sa 
Hmanlı~ını ver ilmi§lerdir . 

Hukuk işleri direktörü 

Jlbaylığımız hukuk ışlnı di 
rektörü Nchilin Bala ilct·b-aylığına 
atandığı cm i dün ilhaylığa ıel
m•şhr. 

Ceyhan ve Osmaniye 
ilcebayhkla r ı 

Mu tafa Krmal Paşı ı 1ccbay 

lır,ıoı ataoarı Hayrinın y rine Pı· 

narLııı ilcebayı Cr:lilın ve açık 
bulunan Osmaniye ilcebaylığırıa 
da Tur: ilet bayı Gıfurun atandık 
lan ıç bakınhlıhu i t baylığıt bil
dirilmiştir . 

Osmaniyeye yağmur 
yağdı 

Ot~y gün Osmaniye ve çev 
rtsioe iki saat kadar ıürcn lıafı f 
yağmu•lar yagdığı lıc,baylıktao 
bildirilmiştir . 

Karaisalı ilcebayhğı 

Karaisalı ılcebayı Rebiinın Mc· 

Bu iıtt:k fazlasını ekim ılanı
oı geniıletme~ ıurttiyle ka ıla
mak akla g lebilir. Fakat fıbrıka
ların ıstediği •lyafta pamuk rlci
mi yapılamPzsa sonuç d•iıtemi· 
yecektir. 

rıemtn ilceba)lıtına ve onun ye iae 
de mülkiye mektebinden çıkm' 
olan G~leberi kaman bayı Hıfzının 
ataodıti bildirilmi§tir • 

Gibi bağrışmalar. Bu durum 
ta matbaamızın önüne kadar böy 
J, ce devam ediyor . 

llu sırada karşıdan hayva 
aile gelmekte olan lıir süb11y 

buna dur maaını ıöyledı . Küs· 
tab esrarcı kulak asmıyarak koş· 
masında devam etti . Sübay 

alını arkaaından sürerek tam kö
§eyi sapacağı bir sırada yakala
dı ve poliı Sıtkıya teslim etti . 

Yakalanan Süleyman g•çmiti 
bozuklardandır . Hırsızlık ve es· 
rar utmıktan dolaya bir çok ke· 

reler yakalınmıı ve hak yerine 
verilmiı ve bu ıuçlırıodan dola· 
yı da ceza geymittir . Bütün bun 

lardan uılınmıyarak her hapisten 
ııkışında yine hıraızlık yapmata 
ve esrar satmakta devam etmiı
tır . 

Suçlu Suı Süleyman dün hak
kmda tutulan tahkıkat ~ ij'ıdla 
Jile birlilcte ihtisas bak yuine 
verılmitllr • 

Pınarbatında hayvan 
sergisi 

kayserioin Pınarbatı ilcesin· 
d e bu aym 14 llndc uzun yayla 
da ve Meıcımekde bulunan ua
yons aygırlerınıJan meydanı gel 
mi§ taylara mahsus olmak üzere 
bir hıyvan 111erg"si aç 1 c;ıAı ve bu 
sergide kuanacak olan tay sahip 
enne b&yük ikramiyeler Vrrileceiı 

baytar direktörlüğiin~ bilduılmittir. 

Maiyet i,yarh6ı 

İlbayhğtmıt maiyet it)'arl•ğ11>a 
Fınans Bıkanhğı kınunlar ve İ§ 
yarlar Dırektö ·lüğü ioceleme İf 
yarlarrndan ve mülkiye okulasın• 
dan çıkm ı ş olan abri abamış 
tı. : 

Baytar Direktörüne izin 

Haylar Direktörü Adıle bir 
ay ızin v .. ~rilmittir . 

Çalarken yakalandı 

Kütahyalı Abdullah oğlu Be· 
kir adıada geçmiti bozuklaulan 

yankttSİcİ Bekir ; Bekır Sıdkı oi 
lu Alioin cebinden sıatini Ç•lar
ken yakalanmıştır . 

·~~-------·------~~ 
Müesseselerde 

Çahşanlerın müvaze
ne vergisi 

l mumi mü~asese'er tarafm · 
dan müstalıdemlcriae verilen ycv· 
miyeleıden ne kadarına müv.ze-

ne vergııioden istiına11 ıcap f'de· 
crğine dair hükmü ihtiva eden 

2917 r umaralı kanuada müdür 
muavinleriyle fonde d • puvu11-
lar z kredilmemittir. 

Bunların müdüıler~ luyHen 
yevmiyelerinden ayoi miltdann 
vrrgidtn iıtisoaaı k'ounun hük

münü genltlrtmtğ• m6acer ola 
cağından müdOr müavinlerife fo~ 
de ae puvuaı Jarıa mUVPZeDe Ver• 
gisi noktasından müatıbdemler 
gibi muıfıyete tabi tutulaıak bun· 
lara veı İltn ye vmiyelerdcn Oç li · 
rasının mivazeae vergisiae ıibi 
tutulması Finaaı bakanhirr.~• 
kabul edilmittiı, 

_..... 
Muhitimiz muslkiJf 

meraklı adam hulab 
en ziy~Je aolayaal11rı •e 
dinlemesini bileni ri:ıli 
bir yerdir. 

Son gOnlerde e• • 
görünenlerin bile evli 
kivle uğratıyorlar. Hı• 
der seniz gidiaiı, yü. 

b ). . ., -V• 
bir ıaz buld ırsını · 
kılan nisbeti de ıarkı r• 
gibi neıeli mtr11Ulatı. u.f! 

Bir nümune olarak 
terindeki sazlı g.ziool 
bilirim. Eğlenti veya tadl 
1andaly• bulmak bile 
o.ha nvelleri kulaklar• 
lığını bilenler alat11rk' 
Mr yeni okuyucu veJI 
se, merakla bana be~ 
Ve öyle görOılim iri bı'-
lu bir bıbç~de stZ v• 
nıoda çit bile çı .. UllZ.. 

tiıtleri teıci için alk•P 
mal elmeı8let. 

Bu böyle iken bu -..
gazinonun ittifekil biri 
ve birisi alaturka olıaık 
kısmo ayırarak .sular ,, _ _.! 

mit Bu düşünce bir 
ret meraldısı için dolf• 
ilk zamanlarda inkl't 
alefrang ı hraf, bfttiD 
hayli müşteri ıutmuf •• 
nim gihl alaturkacı 
oraya sürüklemltti ~t 
orada dinlerr.ek •• ~-. t 
isabetli ve hakikati•;. 

LAkin bu günlerde "1 daill 
manları, oldukça ıart ~· 
itibarını kaybeto;ıit b~' 

KJ11sik parçaları :.r.aıttt~ı::t 
ruz Başleogıçl• dio1 ,;..
gü~kü numaralar ar• 

fark var. ~-
Bu numaralar 8 f§"-

musiki namına biraı.)i 
görülövor . 

A~ıkça ılyle••k 
rae eski aıuaikiye 
ve pıye hatırlalll•k ıi~ 
yeni öıuıikiye •~J;.e'
§ klığa yumruk 1~ ii 
Göo ül btiyord~I p 

· ·s o rin itareti bepı., 1 • 
sır nefesi gibi il -" 

yüzden par• kı...,. 
ıbtirası botıualar • 

Açalcça ılylif•Jilll 
gı bi öm riol, bayi~~ 
vermit bir adılD b irtil 
rini ve ruhunu çe -•-'• 
fer bu mlVl9 

ğSt,....-

fif lronuı•c8'd b 
ılc;rim babçe 1 

mefkôrrmize uJg.ıe 
. lih 

raoga k11m• Ut 
yr tioi mubıfaza4• 
teraioler · 

cı 
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•rdaa Beıline ve Pari 

Rilt a vardır . 

•p011.._ Japon uyusmast 
Ya ll '~ıtıık . ~lkaolarda satış ka-

huıga 
1 
•çın Bulgaryayı seçti 

14 t •rd (4 •lın an 50000) lirnlık 
llıı ak Üıere onlarla bir 
~ g Yaptı · 19000 tonluk Lir 
hı elllisi U'"a'- d w • l • 
"~at '· K ogu ıı erın-
"Prtıa~~lla rırıın sergiliği i· 
ı lıtk]· Uıere Bulgar liman . 

1Yor 

"~n Tütün 
b aQ ' Bulg . ~ a,1lld u tütünlerioio 
1tıtuı 11 • •rp tüıünleri de 

~ btrae(0~. • •. Almanlar geçen 
110"' tutunlerioden 1 "50 
, ı'afn) .. ~ .... • 

Y•ıuı:ı id ık lutuoü Yugoslav
•r . d Uc. tsı11 en almışlardır. 

•Osla 
"Ya ticaret ve 

ı~v Sanayii 
ı .)'Qnın • 
lan 4 5 

gc>çı n yıl ılıracntı 

lioa' rnılyon razlosile 367 
~osıav,. tutınuşttir . 

Yn snnoyiinde ~e ilor-

,, . .. 
(İ'firkSöz6) s.y1. : ' 

ıas ssss • 

-Birinci sayfadun arlan -

çocuğa verdim. Ve bu parayı ora· Sıra Şeyh Cemile gelmişti . 
da bulunan fakir körlere dağıtma· Göksünü ilikledi. Ellf'rini göksü-
sıoı !.IÖ} leılim . Uundatı başka bir nün üstüne çaprazi vari koyarak 
para bile vermiş değilim . Bu ha durdu . Başkao ı-lamdinio : 
karet ve iftira bana dama(iım tu · - Sıkılmayınız . Serbest du-
bafiynci Ali N•ci tarafından inti- runuz . Burada son.lan süelleıe 
kam maksadiyle yapılmıştır. Çün - istediğinfa gibi cev•p verebiJir· 
kü beo kızımı ondan bo~attırıp siniz 1. 
nafaka vermesi için bak ye. ine Demf'si üzerine Cemil : 
baş vurmuştum . İşte bu adam Korkum yoktur bey. B·nim 
benim o gün oraya gitmemi fır böyle İ§lt>rl biç bir aiaka '1 }Ok· 

sat bilerek baua bu iftirayı yap tur hamdolsun . Ben o güo ora -
mıştır . Polis beni orada yakala ya gitmedim . 
mamıştır . Güven direktörünün Benim öyle yeıleı<le ne işim 
ÇP ğtrmesı üz .. rioe geldim . Dedi warkı. O.rayd git mfdim , Habe· 
ğim gibi tarikatcilikle bir alakam rim yok . İşte şurada oturan 
olmaoığı gibi yapılan zahıttan da Şeyh Abmedin karısı F11tma di"ine 
haberim yoktur. imanına ~öylesin lJt'tı v..rmıydı 

lloğr oğlu Abdürrahim de orad.ı . Ben .Müsliimamm . Ku 
şöyle d~miftir : randan başka hir şey tanımam. 

Bt'tıim tarikatcilıkle ne alakam Tarikat ne demek Böyle §'Y ya-
ve ne de münasebetim vardır. pılırmı ? . Ben öyle olur olmaz 
Be~ ticaretle uğraşır bir adamım. yerlere gitmem . 
Adet olduğu iizere ölüler için ye Bundan sonra diğer suçlular 
mek yapılır , gelenlere yedirilir . Lirer biıer sorguya çekildıler . 
Ve artanları da mahallede ko · Hepsi de tarikatçı'ıkla alakaları 

nu komşuya dağıtılır ve böyle top bulunmadıldarını , kimisi oraya 
laotılarda nitan merasiminde ol-

gitmediğioi ve kimiıi <le yapılan 
dug~ u gibi kur' andan bir ezber l k davet üzerine oraya gü ere ye· 
okunur ve bcı L.cs tlağdır . Tari· mek yedikleıini ve dağıldıkları-
kat nedir Lilmem · Şeyh Ahme· 01 , oı tada bir bekteşitik ayınının 
din alevilik lıaklooda tedkikatı ol-
duğuou bilmiyoıum . 

leme vardır. Genel hasnrııttan son
ra Yngoslavyada en çok genişle · 

yen endüstri dokumacılık olmuş

tur Pamuk ithoHl.tı 35 milyon kı 
Joğrdm ı hulu yor. 

On senede tczgAh sayısı 6900 
den ( 10000 ) e çıktı. 

Yerli mensu•.:at monılekt-tio yüz
de 90 ilıtiyacını karşılıyor. keten, 
kenevir , jüt , yün \'O ipek Jo · 
lıumniarı ıln ilerlemektedır. 

olmadığını söyledilar . Vakıt ep-
ey geçmiş duruşma öğleden 

sonraya lıırakılmıştır . 

* * * 
Öğledt n sonra suçlular tek 

rar Hakyuine getiıilmiş ve du· 
ruşmaya devam olunmuştur Bun
a. cürmü mtşlıudu yapan Polis 
işyarlarınd&n bazıları dinlenmiş 

ve bunlar orada gördüklerini ve 
suçluları nasıl yakalıdıklarıoı an· 
!atmışlardır . 

Bıından ıonra suçlular kefa 

Tütün tohumları ıslAh 
edilecek 

Tütünleri ıslah için lstanbulda 
Maltepede bir tütün eDstitüsü 
açılacaktır . lzmir bölgesinde ye· 
tişeo tütünler piyasada çok iyi bir 
yer tutınu§tur . Bu bölge tütünle· 
ri cinslerinin iyiliğini muhafaza 
etmrk ve daha fazla iyileştirilmek 
içio lımirde bir tütün ıslah ista1 
yonu kurulması kararla§tırılmıştır . 

Bu istasyO"n bu yıl llÇılacaktır . 
Ayrıca Samsunda da bir istasyon 
açılacaktır . 

İzmirde Selçuk müzesi. 

Selçukta hozırlanan müze te 
mo.mlanmış; kır ı k heykel par~·al n rı 

restore edilerek yerlerine konul
muştur . 

Selçuk miizcsini gezen yabur cı 

ıüristlet burayı çok değerli bulmuş· 

lı:ırdır . 

Adana Borsası Muam~leleri 
PAMUK ve KOZA 

~~----------=--~ Kilo fı'iyatı 

CİNSi 

1 Kapırnalı pamult 
Piyasn parlaı?ı .. 

En az. 
IC. S. 

Eu çol.. 
K. S. 

Satılan Mikdar 

KUo 

Piyo~a tPınizi ,, _._,,..--......,,..------·----- --- -- ---------· lanf' ] 
lan~ il 
EkP.preı;ı 

Klf"vlant 

YAPAGI 

Uf"yaz 4.3- 1----,t~-------• 
Sivnh 

----------------~---------------

"Ywolik,. 1 
-~.-. _ _,,,"Toh u-m-1 n-k-.. -ı -

-·· 
Kılm 

Y"rli 

ç t G 1 T 

1 
- 1-----· 
- 1- -

- fi'n~u lyo --- ---------ı 
Arpn 2,80 1 

ldet
1
le S<'Er,b11~st L1ı.rakılmaklda~ınkı fis

1
tc: ı-.... ) -u.,..la"""f ________ -...,.2-=,7=;;--- __ 2..;..,H_ı..;..,S====·•----------

i er . ı ışer ıra na ı e a et Delİ<'f' 
vermek suretile ıuçlularıo serbest r--K-ıı_x_Y_P_m_i _____ , ______ ------- ---------• 

bırakılması onanmı2 ve gelmiyf'lı Kt· IPıı ıolıumu 

şabitlmin getiıilmui için duruş Mf:'rcimf'k 
---- ---- - ---------· 

ma 19 Temmuz 935 Cuma günü- Sisam 

ne bırakılmıştır . 
Suçlularclan bir kısnıı va~tıo 

geç olmasına r&ğmrn bu parayı 

M11liye veznesine yatırıp ctza e
\'İnden çıkmıtlardır . 

Dlinkü duruşmada Suriye te 
Lesıodan olan Habip ile Şaban 
bir kelime 'J fökçe bilmedikle· 
rinden buolarıo serguları tHCÜ· 

man vastysile yapıldı . 
Diğ' r suçlu evinde ayın ter

tip eden öJü Şe) h Ahmedın ka 
1151 Fatma da Türkçe bilmedi
ğini söylemiş ve fakat Başkan 
Hamdi hunun Türkçe bildiğini 
aıılıyarak az da bilse dinliyeceği· 
oi söylemiş ve onu Tiirkce ko· 
nuş urmuştur . 

VN 
**** Salih 623 

*** ... ,. 
:ö ~ -Diiz kırma ,, ~·~ ___,,,.,......,..__ _______ _ 
::l- Simiı ,, 

575 
500 ·-------------· 

- ~ --------- _....,,...,,....--~ı---------.....,. ~..:: ••~• Cumlıoriy~t 625 
~ ~ --:-.= •• ----~------ 575 - -
N .,,,, - '' -ı----------
r-- t> ı Düz kırma ,. _ ~--

- Alfa ,, ~~-i----------------------------1 
Uverpul Telgrafları Kambiyo ve Para 

l J / 7 / 1935 Barıka~rndan alınmııtır. 
Sanıinı l'tne 

ı._ 

Temmuz Vadeli 6 58 Lirt>:ı 9 70 
Hayşınark 1 98 

1 inci T. Vadeli 6 26 
lfrank." 1' ... raosız., 

Hazır 6 97 Sterlin .. loe:iliz,, 621 ... 
5 \78 Hint hazır Dolar "Amnikao,, 79 9:1 

Ncvyork 12 1:2 l<'rauk "lsviçre,, 

~-,-------------------------------1--k-l----k--I __________ _ 
~ Osmanlıcadan Türkçeye karşı ı a r ı a vuzu 

Yaıih 

Ay~an gazozu 
Yeni çıktı : I 

\rtJ -..... W Şıış~lamış, §aşıı mı,, 
arak t.) Stupefnit 

~le - Y •prak ( Fr. ) 

( Fr. ) 
•tak 

~ 'ııe " 
v, ak 
} ~ P•re 
V Ctit - Yapracık -
art lflsignifiant 

' 
"e Vıa - L" y" nurtuJmuş -(Fr.) 

'•id 
\ı •t - G ''İd elır v ...... y . 
lt\a crıadf' geltn 

~ .. - u ' 
~ ll•tcı· . «;urum (Fr ) A 
a,,t ıp•reı 

y~1lie; Orta, ara, göbtk -

ı~··lj - o 
\r !)hrı le, oı talamak -
'E ı • ıı · ıı'lk V t : Sıfat J - ( Fr ) 

v llııı f}' 

'• t tı.ıak V ,. il _ - <ırmak 

\ ıı Araç, yol - ( Fı. ) 
e ta· 

'Ya ı rıakı· 
tll~ı ıyc - Taşıt ta-

(ı() - ( F ' V· tt r. ) Moyeıı de a,i 
l L [ Yüs'· 
V: a,~~ U\tcu 1 - Gerıi . 
~il \r .. 

~- v~.~·tur'S;tYtl'ten]- Atağ -
\ .. 1)eı 

~t -ı 
V~ Ulsu- (Fr.) Tes· 

'"t ~'lll lıltk .. 
l,c ak, ka Bıtıştirmek, ka· 
\, \ıh· Vşı( .t.. k Ya qlr ~• -(Fr.) Con· 
v '•tı 
~~· ....._ ~ Urd 
r ttllltk • otı:ıu, vatan 

Vat 
1 

- Koymak (Fr.) 
ı~ . 'iılt• 
't b 1( • v. r 't - Öğütlemek --

J
l ı t ' ('onsei ı( er s, 
t .. s_'J' 

•, '1~8 f rrnel atma -
( h,r..

1 
Otıdenıcrıts 

·~· ..,. Ct ıı.. hd •uek -Do;;urmak 
'v ... ,, ....... ['.' o 
•/ c:.lkoma - (F r.) 

ıy 

deılll 
ek - Etkomak 

------------------------------------~---
Vazife - 1 - Ödev 
2 ........ Borç 

3 - İı (Fr.) OeVoir, forıctiorı 
Vazıh - A!;ık - (Fr) Clair 

Vaziyet - Durum - {Fr.) Po 
sition, ~ituatioo 

Vebal - Suç -(Fr) respon
sabilıte 

Vtca - Ağ•ı, acı, sancı -
(f r.) Dou!eur, crampe 

Vecd - Uıunç - ( Fr ) Ex-

tase 
Vecde gelmek - Urnnmak, 

kendinden geçmek - (Fr.) S'ex-
tasier 

Vech - Yüz 
Bcrveclı - Olarak, gibi 

Veclıile - Böyle, 1,öylecr, 
gi lıi , şekil Jc - (Fr.) A iosi 

Vecihe - Düş-rge - ( Fr. ) 
Obligation 

Veciz - L<ikouik ( T Kü. J 

Vecize 
(Fr.) Moxiıne 

Ölg .. r, özsöz -

Vcıla - Sdğlıca -(Fr.) Adie 

Veda etmek - SAğlıcamıık 

(Fr.) F aire ses adieux 
Vtfo - Vtf.ıt [ T. Kö. J, yıtpa 

- (Fr.) Fıdelite 
Yrfat - ÖJiim, ölml! 
Vefret - Bolluk, çokluk 

(Fr.) Aborıdance 
Velıhnm - \ ebimli - (Fr.) 

App ı ebcnsif 

Vehleten - Acsızıu, birdeo-
Lire - (Fı . ) Tout d'uo coup 

Vehm - Vehim [ T. Kö.) 
V ~kale t - V ckillik, yekelik 
Vekil - Vekil [T. Kö) yeke 

VeHi1cten - Yeke olarak, 
yekelikle -(f r.) Par procuratioo 
par iote· im 

Velev - Bıle, olF.a d., ise de 
(Fr) Meme si 

Vdlıasıl -- Sözün kısası 
(Fr.) En resume, en fio 

Veli - l - Yatır, Cr<'n 
2 - Ege [ Erkek l. Ece [ Ka· 

dın ] -(Fr.) 1 - Saint, 2 - Tu 
teur1 tutıice 

Velime - Oiiğün 
Velüd - Doğurgan 

Velvele - Gü rültü, 
Tumulte 

patınlı 

Velyrtmek ( Bak : Tevııli ) 
Veraset - 1rs ( T. Kö. J 
Verese - Mirasçılar [T. Kö.J 

- (Fr.) Heriticr 
Verid - Karadaıııar 
Vesaire [ V. S.] - Ve baş 

kaları [ V. U. ] - (Fr.) Ete. 
Vesatf't ( Bak : Tevassut ] -

(Fr) ~Iediation 
Vesayet - Atağlık ·- (F'r.) 

Tutellc 
Vesi - Geniş 

Vesika - B lgc - (t.-r) Du 
cument 

Vesile - Yol, dolayı, bahana 
- (Fr.) Pıctf'Xle 

\~.ilesi le - Dolayı!filc -
(Fr,) A l'ocl'aisioo de . 

V t-svese - Kuşkul ıı - ffr.) 
Soupçon 

Vesvese etmek - Kuşkulan 

msk 
\ eted - Kazık 

Veter - Kiriş 

Vezo - Tartı - (Fr.) Pesa 
ge 

Vrzue - Kasa - (Fr.) Ca. 
lSSf' 

V t"Znedar - Kasacı - (f r.) 
Caissier 

Vcznetmek - Tartmıık -
(Fr.) Pcser 

Vıcabeo - Yüzyüze - (Fr.) 
Par Co.afrootation 

V.cahi - Yüzüne , yüzüue 
karşı, keodi varken - (Fr) En sa 
presence 

Vicdan - Vicdan (T. Kö.) 
- {Fr ) Coııscience 

Vıche - Yön , yönet , yöııeı"-

ge - (Fr) Diıcctif 
Vıfak - Uygunluk , barı:-; -

(Fr.) Concorde 
Vikaye etmek - Korcmak 

eshg mek - (Fr.) Pıo'eger, Pre 
srrv,r 

Viladi - Doğuştan - (f r.) 
De naiss:tnce, coogenital 

Vilayet - iı 
Vuane - Öıeo - (F r) Rui· 

ne, c(·combres 
VırJı z~ban etmek - Dıle Jo 

lamak - · (Fr.) Repeter toujours 
Vısal ( Vuslet ) - Kavu~ma 

- (Fr.) Uoion, jouiısance 

Volkan (Hak: Hürkan) -
Volkan, yanardağ 

Vuku ( Hak ; Hudu~ , tahad· 
düs) - Olma 

Vukuat - Olan hiteo - (Fı ) 
Fa i t, ;. \ c ıı cm r t 

Müml<ün ül vuku - Ülaöan 
" (F r.) Poss hle 

Vukuf Uıliş - (f r) Coo-
naıs a. ce 

Vukuf hasıl { tmck - Ôğrt'n-
reomek - •Fr.) Coorıdftre 

Vusta - Uı tJ - (Fr) Moycn 
Kurunu vusta - Orteçağ 

Asrı hazır - Y eoi çuğ 

Ku·uou ula - IIkçağ 
Muasır - Çağdaş - (li'ı.) 

Contemporain 
Vusul - UJışma - (Fr) Ar 

rivce 
Vuzuh - Açıklık - (Fr.) C!a 

rte 
Vuzuhu nazar - Y algörü -

(Fr.) Clarte de vue 

Vücub - Düşergt:m 
Vücud - l - Varlık - (Fr.) 

Existaccı•, 2 - Beden - ( Fr. ) 
Corps 

Vü 'at - Genişlik 

Vüsuk - Gerçeklik - (Fr.) 
Authl'nticitı'-

Vüsü - Güç (Fr.) Pouvoir 

------------------------------------------------------------------------------------------------·· 
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AYRAN Av~AN Gazozu 
- Av~AN SoJası 

•••••• '11 , • -:AYRAN 8uy__u 
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N 

J) iÇMEK /ÇIN - \ 
Du MRRKnYR oiKKRT eo/Niz ) 

İş bankası alhnda 559:l 12 

60 5307 

Ankarada büyük bir mP· ,----------,-

znrlık yaptırılat•ak. yarın 

.\nkorudu bıiyük vo ınoll~rn 

bir meznrlık yoptırılmıısı kararlaş-

tırılmıştır. Mezarlık, Cebeci mezar· 

lığının üstiindeki geniş olanllo y::ı

pılacnktır. Önümüzdeki ny içinde 
elrofının dıvnrlarlıı ~·evrilmesine 

başlanac::ık ve bunun için 50 Lin 
lira herconacoktı~ Bütün mezarlık 
için herctJn&cok para iEle 200 hin 

SeLze ve eşya sergisi Buğday 
pazarrnda açılacak ve ~lcşama 
kadar sürecektir. 

liroyı gcçeceklir. 
Mezarlığın yapısı bittiklen son

ra Cebeci meznrlığındn gömülü bu
lunan tanınmış zevatın ve bu ara· 
da lzmirin ünlü çocukları Necati 
ile Vasıfın bakıyei ızamları burayn 
taşınacaktır . 
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Hicaz demir ,, yolu işi 

Belediye ilanları Memleket hastanesİOA lüzumlu 
olup hastanede S'lklı nümuneye 1 

vilayet daimi encümeninden. 

~----~~--------·~----~--------------~----------~ göre yaptırılacak olan 20 çamaşır 

-- ,,.~ 
iş~etme D. demiryolları Adana 

1 r . 1 . ., . d 
TefftŞ rgtn en: eleek 

' 
Kuru köprüdeki kahve ve Ylldız parkındaki 
· sinema yeri icara veriliyor. 

. . . muka" ~ 
Mersin rşynyı tüccariyc anbarı tahmil ve tıılılıye ~şı k uzııre 

tarihinden itibaren bir sene müddetle mütea hhhlo verılıne 
p ıtlı zar r usulile t-ksiıtmflye konmuştur. ıııı•' 

- Blrillci sayfadan arlan -

memleketlerin takip ettiği güm· 
rük siyaseti sayesinde bugün ge
niı dımlarla ilerlemiş olduğuna 
bakarak gümrüklerimizin komi· 
ıeriı, beyanatında söylediği gibi 
1925 den evvdld vaziyete getiril 
mesioi ve bunun geciktuilmeme 
sini istedik .6 

Kuru köprüdeki belediyeye ait kahve ile nehir konarınd ı ve YalıJız 
pnrkının cenup tarafındaki sinema ydrinin tem'lluz•ın 18 inci perşambr) 
günü icara verilec~ği ilt\n edilmiş ise Je o gün encüm"n toplanamıya · 
Cllğ"ındırn ihalesinin 19 tem muz cu mn g-<lnü saat on beşte yapılacağı 
ilfin olunur.5625 

yemek takımı dohlbiyle büfe 400 
lira muhammen bedel iiz~rinılen 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır . 

Acık eksiltme 935 senesi tem
muzunun 30 uncu salı günü saat 
l 1 <le vilAyet Jaimi encümeninde 
y~ pılacaktı r. 

ı; ton 1 S0nPVİ yaııılacak tahmil ve tahliye işi vasati 250 ın . g 5 kUf 
~cretı ' u 

r ı nJa tnhmin etlılmiş olup beher ton için muhammen u r il 25 ~u'., 

Fransız radi/\al porllsl Suriye 
ile al{ıkalamyor: 

Berut §ehıi ~t.yısıo 23 ünde 
takip olunın iktisat siyasrtioi 
proluto etmek üzere dükkanla -
rını kapatmıştı . Tüccarlar ce 
iniyeti ve diğer cemiyetler Hari
ciye nezaretine ve diğer makam· 
lora telgraflar çekmişlerdi . 

Eliıtikliil İ'lcumhuri partisi 
de Fransız radıkal partisine mü· 
ra<'aat etmiş ve Suriyenio vaziye 
tini tetkik için bir pırltm,.nto 

heyetioio gönderilmtsini dilemişti. 
Fırka reisi Şeyh Aziz Ellıaşim 

şu cevabı almıştır : 
Parie 14 Haziran 1935 

Muhterem Rei!I ; 
Berut tüccarlarının isteklerini 

bildiren protesto telgrefın1zı ra· 
dıkııl ve radikal - ıosyaliet krı 

heyetine verdiğim heyet bunu 13 
Haziran toplontasında tetkik et

mittir Hunu müteakip memleke
tinizio işlerine bakan.daireye mü 1 

racaatta bulundum . Hümetle· 
rimi kabul ediniz . 

Radikal Partisi umu sekreteri 
Alvaz' mebusu 

Rauul Obu 

Reis Haşim Suriyede tahkikat 
yapacak pırlemento beyetinin 
yakında göndeıileceğini bildiren 
ikinci bir Pariı mektubu almııtır. 

Şam tıiccarlarwm Parlse gide· 
cck lıeyetl : 

Son günlerde ecnebi malları 
nın akışı karşısında teJbir almak 
için toplanan Şam tüccarları , 
muhtelif zımaolarda Hariciye ne· 
Z'lfeline verilmek üzere komiser 
liğe tevdi olunan takrirlerin eu 
retlerini hamil olacak bir heyeti 
Parise göuclermeği kararlaştırmış 
tardır . Heyetin , Suriyenio siyasi 
vaziyetinde istikrarı , balkı tem . 
sil eden mrşru bir bü~fımet ku
rulmasanı , memleketin iktisat 
işlerinin yerli bükümetler tarafın
dan idaresini ister umumi bir tak· 
rir hazırlaoması fıkri de vardır . 

B~heyet için para top1anmnğa 
başlanmış ve bin suri lirası toplan-

1 rnıştır. Heyl'tin yalnız Şam namına 

Sebze halindeki kahve icara veriliyor. 
Sebzf) halinde yeni yapılan kahvehane 31-mayıs -935 so ıuna ka 

<lor dçık artırma ile icara verilecektir. 
ihale 26-7-935 cuma giinü saat on !..ıeşte b31e<liye encümen oJn

sında yııpılacaktır. istekliler her zaman hı-sap işlerindeki şortuameyi 

görebiliricr. isteklilerin ıhale günü teminatlarile birlikte b ·lediye en· 
cümenine gelmeleri ilAn olunur.5624 12-16-20 - 24 

Kuru köprüdeki kahve icara veriliyor. 
Koru köprüdeki br-leıliyeye ait kahvenin beleuıyece gösterilecek §C 

kilde ve keşfine göre tamir etmek ve tamir mosrafı müşterisiı c ait ol
mnk üzere üç sene müddetltl icora verilmesi açık artırmaya konulmuş
tur. iğreti tutum pnrası otuz lir'ldır. 

ihalcbi temmuzun 18 inci perşPmhe günü soat on Lrşte holctliye 
dnimimi encümeninde yapılacaktır. 

istekliltrin şartnamesini görmek üzı>re her gün beleJiye yazı işleri 
kalemine Vl• ihale gunü de daimi encümene gelmderi ilıln olunur.5602 

4-7-12-16 

Nehir kenarında yilıJız parkının cenup tarafına düşen ağa(·lık yer 
sinema yopılmak iizHe teşrini evvel -935 sonuna kadar oçık art.rma 
ile icara verilecektir. 

iğreti tutum parası beş liradır. ihalesi temmuzt•n 18 inci perşembe 
gürıü saat on Leşte belediye daimi encümenin<le yı.ıpılacaktır. 

isteklilerin şortnameeini görmt:k için her gün belediye yazı işleri 

kalemine ve ihalı• günü de lıı leıliye daimi encümeı ine gelmeleri illin 
olunur . 5603 4-7- 12-16 

Saban meraklılarına 
,, 

M e l e k ,, 
~1arkalı sabunlar ; ı;ıaçların tJökülmesinc , kApck. yapmasına mani 

olur. Sıhhatınızı, kesenizi korumok ve çamaşırlarmızın çürümeınesini 

arzu tders9niz mutlaka'' Melek,, sııbunu kullallınız . 

Katkısız ve temiz zeytin yağından yapılmış sabun arzu ederseniz 

"Melek ma.r~asırıa Llıkkat ediniz Ve bu sahunu tcıh·pte ısrar 
t1 edınız . 

''M 1 k Markalı sobunlarımızı perekenJe s'Jretile bütün buk-
e e '' ko.llarda bulahilirsirıiz SoOO 8-30 

En temiz sofi Urfa sade yağı orzu ederseniz. 

Ahdulkudir Melek evlAtları ticnrethanesintfcn 

arayınız . 

Toptun sat•ş Melek 
Abidin p şa cadde 
sinı le Ziraat bankası 
bitişiğinde Abdulka
dir Melek ve evlılt 
la rı ticarethanesinde 
<lir . 

-------------------
dı ğil diğer şehirler numına <la ol ı----------.. ---
ması için evvelco aktolunan ikti Se b D 
snt kongresinin muhtelif şehirler- 1 a 
deki komisyonları ile muhabere 
edilmektedir . 

------------·------------
Rusyaya rneyva 
göndereceğiz 

İkinci sayfadan arlan 
1skenderiyed~ bu işle alakalaoa 
caktır . Bakaohktar kendisine ta· 
limat vtrılmiştir . 

1 
f 

; ı a e v • 
ı c 

' 
Reçetelerin izi 

E~lı.ıbuğ~loy pazarında ~ey han llA~· .. vinılc yııptırırıız llı\r tert:pt · ri•\İ 

Elimle yaparım 

Fiatlarım•zılaki ucuzl:ığu Lir uofu görmek kfıf,dir. lltlçlar ~·ok yenı 

ve tazPdir. 

lsteklilt rin şartnameyi görmek 
üzere her giin hastane idare mı:ı 

ınurluğuna ve ihale gün ve saa-
1 

tır da da vilayet daimi enciimı>nine 

g .. lmeleri i\A.n ohmur.56'l7 ı 
12 -17-21-26 

Vilayet daimi encümeninden. 
Memleket hastanesine lüzumlu 

olan 75000 kılo mişe odunu 935 
serıes; t •mmuzunun 30 uncu salı 
günü saat 10 da ihale eJ imek üze· 
re açık eksıltmeye konmuştur. 

Şartnauıeyi görmek ietiyenlerin 
her CYÜO hastane idare mcımurlu-

t"ı 

ğunıı ve ihale giin ve saatın<la da 
Seyhan vilayeti ılaimi encümenine 
gı·lmeleri ilAn olunur.5628 

12-17 21-26 

... 11 uıııııııııııııııııııııııııııı"ıııııııı•ııııııııııııı!rıııııııııııını 11111111111111111nıı11ııııııııh1~ .. . 
~ bu gece nöbetçi 1 
1 Eczane İ 
~ ~ 

1 
Yağcamii ("ivaruuia i 

Ali Nasibi eczaııesidir j 
ftllll1lllllllllli11111111Ull•- nıuııı•aınutuııııı1111 ıunııuımumıııııııııııı ı 

Doğum ve çocuk bakım evi baştaba
betinden : 

( l\1ües8esemizin bahçesinde ye
niden }apılacak çamaşırhane ve 
binaların keşfi mucibince dahil ve 
harici tamiri münakasaya konul 
muştur. Münakasa 20-7-935 gü 
nü doğum evinde öğleden sonra 
yapılacaktır. Ke§ifname 1 mukove · 
loname ve projı>lcri görm<·k ve an· 
lamak arzu e tenlerin doğum evi 
b:ıştolı ;pliğine mürccaat etmeleri 
ve isteklilerin ihale günü , usulüne 
göre peylorini evvelıh n oıaliyeye 
yatırarak, ihaleye iştirdk edebile
cekleri iltı.n olunur.) 5615 

9-10 11-1213-14·16 17 18 19-20 

,.. , 
1 Kacakcılar ı 
~~ h~inidir 

Dörtyol icra memurluğundan. 
Dosya : 935-264 
Alacaklı : Dörtyol post ı ve tel· 

gruf iıluresino izlıf· ten m.a.lürii ~a
hin ağar . 

Borçlu : Oörtyolun E•zin na
lıiyesi telgraf rniidtirü nshnki olup 
919 yılındınLcri Cırari olduğu nn 
la~ılan Vti zimm. ti na por ı ge\·İr· 
nıoktcn mahküın hulunan ~tustnfo. 

Bor~~ mıktnrı : Lir:ı 9000 

Deniz tarikile barice gönderi
lecek yaı meyve \''e sebzelerimiz 
için soğuk bava tertibatlı vııpurla· 
ırn muntazaman işletilmesi ve ne\'· 

lonlarmın indırilmesi bususuoda 
da bükümelçe tertibat alınmıştır. 
Haber aldığımıza göre bakanlık 
ihracat mevsimiode bir çok li
manlara Tiirk mallarına buıu9İ şi 
leplerle göodermeği tuarlamak 
tadu . 

5586 9 

Eczacı kimyrıg•'T 

Cc/fil Baya 

Posla v•· tPlgruf idnrPs . rıi•ı k ı
tilcşırıiş ınııhkc ne karar.nu ınii~· 

l••nit. alucıığ.nılHn dol:ıyı ınulı ılli 

1 
ikıııııctiııin mı \'lıtıl kalmmıı lıus · 
lıilo icrn ve if ı1~ knrıııı u 1111 57 \'P. 

--------------------·--~----~--------------~--------.-: 

Yat meyve ve sebze ihracatlı 
ramıza kredi ve priın verilmui 
auretile bu gibilerio teşebbüsle· 
rinio takviyeıi ehemmiyetle na 
zarı iıibare almmıwtır . Bakanlık 
bu gibileri ziraat ve diğer ban· 
kalaıdan temin edilecek kredi 

ile himay,. çarelerini aıaştırmak 
tadır . 

lzmirden yükletilrcek yae mty· 
ve ve sebzel('rin doğru<lan doğ 
ruya Köst~uceye nakli ve orada 
tevekkuf etmiyerek orta ve şi
mal Avrupa memlt!ketlcıinc sevkı 

çueleri de araşhrılmaktddır . Bu 
buıus da yakanda halledilcc,.k· 
tir. Homaoya şimendifer· ve vapur 

1 
kumpınyılarile bu hususta anlaş 
aJa yapılacaktır • 

lsıanbuldaa l ara taıikilc oıta 
ve ş m ti limıtul.uıoa sc\'kcJile 
ctk y .. ş meyve ve sebz!jer ıçın 

f.igorıfık vagoolarrn ucuz fLttla 
emre amı1de l.ıulıımluralması ve 
bu vagonlaı ın bu<lu(tlırda dur
<lurulmak~ıııo geçirilmt"sİ husu 
suo<la bazı koiaylakla r yapıJac.ak
tır . Bu nokta yaş meyve ve seb 
ze ihıacatamızı yalur.<.lan alakadar 
ettiği için elıemmiyetle üzerinde 
durulmuıtur • 

lıııkuk•ı ı s•ılii ıı ıılınl.eııı • lcrı kıı 111-

1.uı.un 142 ci il ııdd . le iıı .. t \ r kon 
il:\rınn tehliğ:ıl İnııS rın karı r V"' 

rilıııi'.? olan lıor\·lıı Mu-ıtar n n ila. · ı 

tıırilıiııdı~n itibar n b ~ ş gıın İ\·in lu 
borcıııııı iid ·ıned ği ve icr 111111 geri 
bırı.ıkılmnsı İı·iıı lıir kurar g t.r
m diği tııkllird•ı c bri icra yttpılu
cağı ve yir.e bu ınüd let i~·ındi::! 

mal b11yanında hıılunıııaısa lıupis 

ılı• tazyik olıınacnğı ve lıakiknto 

muhalif beyanatla hulunıırs1 hn
pislc cı zalanuırılacağı ihtar ve 

. ildn olunur .5626 

Muvakkat teminat akçası yüzde 7,5 hesabilo 178 l ır dlurett1i 
Eks•ltme 25 temmuz 935 cuma günü Aılnnada işletene 

mnkezinde saat 10,30 da yapılacaktır. . Merfjtıl' "1 
. . t acnt!sı ,~ '' Teahhüt eıHı cek ve yapılacak ışın mufassal şar 0 j\rıkB 

ı · -· len ve istasyon müılörü ile AdanaJa işletme müfet~iş ıgını. _ Jileb·lir· 
O O. yolları hareket müJ.ürlüğiinden bedelsız to<larık e. •P.lnel r 

· 1 rnız ' 
Muv~kkat .te~i?at akçası Ankara v? Adunad ı H ar:Jilir. b· 

yatırı]ab • l,,c ... ğı gıhı kanuna uygun tomınat da.JcabuJ addei 111
8 

isteklilerin 2490 No.lu A. eksiltme ve ihale k_anun~ı ~ınttur ~'Je~ 
:ıusaları mucibirce teklif ve temina~ ve vesaiklerı havı 1~f ttişli~ıD 

0 zarflarını eksiltme günü saat 9,30 z•ı kadar işletme rnu eti 811at 1 

kom=syona makbuz karşılığında vermeleri vo cksiltme2~~6 ...... 2t 
Jıı komisyonJa bulunmaları lAzımdır.5612 9-1 

çııtebaD kapııcsSI 
açıldı. 

" ' 8ııııt u. 
Jarı ıııe fi "' 

Eğer Romatizma, siyatik, karaciğer ve böbr~Çk kl•ufrnte bfl" ~ ~ 
ları nğrılarıno muztaripseniz vakıt geçirmeden 

kaplıcasına koşunuz. şifa verir· 
Bir çok deri haPtalıklarına, muannit ekzemalııra 

Çifte han kaplıcasına Jir·' 
~ ırıütıer 

Sediye ile gelen bir çok kötürümler yürüyerek J~O otrn9'°1~ r 
ne kadar fennen kabili izah değilse de senelerce. ge :ıdıklofl gö 
kadınların 15-20 güolük banyodan sonra homılo k 
müştür. 

han 

Çiftehan kaplıcasınd:011,.,,J• 
Misafirlerimizin her <lüı lü ihtiyoçları düşünülerek 10 u rısssbl· 

miz yemek yapılmaktadır. Furunu, 
bf'ri vardır. Fiatlar çok ucuzdur. 

. os 1 o 
hakkoliyesi, gazın S 

·ı -t11d•f • Tiren ücretleri yarı yarıya tenzı a 

--~--~----,--------------------
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