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•• ikinci 
Müntehib seçimi bü

tün ülkemizde bitti ·_I 
ON 1K1NCI Yll.. - SAYI 3130 

Dün hava yağmurlu ve soğuk geçdi 
Ulusal duygu -·- Sabri Gıil 

Batıda birkaç yıldır , iki büyük 
lığı . bırLiriue dliş uıan ) aparı ve 
1Yllıle acun bımşı ve düzeni için 
engel gibi görünen " Sar ., İ§İUİu 

k eooa ermesi sıyaııal \ 6 Acun 
ıe~l Laknuıodan çok değerlidir • 
1oıırak _geni§ligi yöoiiuden çok 

çUk, fı1'ıt yaradıhş yöuiinden , 
~l ve okooomi bak1wmdan çok 

lı.ırnli ve zeogio , nüfus galabalığı 
~ıuıodao çok toplu bu yer; acun 
unde tıpkı bir barut fıçm duru
nda idi . Patlamak vt• helki de 
hu yeni bir boğuşmaya atacak 
li~ük bir kığılcım yeterdi • :Ne 
kı : re in sonu Almanya yöntine 

Qd(i de yüreklerd~ki iizlintü ve 
rku geçdi . 

Bu •onun anlamları o kadar çok 
birhiriod,.n asığhdır ki, Lız bun· 

dan ancık birisini göz önline al· 
•k İstiyoruz . Sarııı Almanyaya , 
•yurda dönmesi ııyasal 'e ökono· 
k hakıoıdao bir Uııtiinlük olabilir. 
kaı bunlu arasmda ulu al duy-
nun , ulu al olgunluğıın \ e buu· 
la lıir1ikde yfüü)·eo propaganda 
~rıoın dtğeri öbürlerinden biçdc 
1 dt'lildir , belki daha üstündür . 

bugün bunu ele ıhyoruz 
Oiyebilıriz ki : " Sar ,, bütün 

llU uluılan için en büyük, <'D de· 
rli ve yönleri çok bir örnek olmuı-

Ulusal ve soyeal bakımdan .. Sar,. 
nin kafamızo yeniden okdıı~u 
tüoce §odur : 

. . l:lu al durnu uııu, kultiirunü 
hrruiyen U uslar her kurunda )8• 

ık önerııııi alırlar. Bu l olda ters 
r(ly,.ulerin ortadırn kalkma k 
Buzdur. 

ld Kuıuıııuınuz ) oktur kı : Kaç 
ır yıbımc ı lıoyuııduruf:u ve ya

ocıuıu biıı bir propağında ı al-
lldı kalan IJU hir milyona ak1n 

•nı ; ıooda bcnliğirıdro ulusal \ ' C 

Ysal du)ğusuudarı hemen hiç hir 
Y Yİtirmemi§tİr . Ve onun iı;iu 
en Ycrioı Lulmuıtur • 
k1aluız bir noktayı aydıulatınak, 

' amak G"rektir : Kim olursa ol · 
0

• lı.er ulu un , kendini koru) alıil 
';• ıı;iu ııropağaııduuıo biiyük ve 

•üz Yeri vardır . 
Genel avııııan oııra hatıııırı 

~eıa adam., dediği Türk toplulu· 
' > IJıtığı t' iz , e göz kama tırıı ı 

t~e ac.unda , ba§arıcılığıu, deuinı· 
ıdg u l11r orııeği oldu . Cııuıburİ) e-

t k 
il ,1 • • urduktım sonra batının U) gur 1,.,11, ... 

• ııı uluelorı koıJıır ol aldı . 

d .~Ut.üu Lu ilcrleyioiwizJc ulıı sn 
ııt:~4, ) olu go ıerrn Lüyhk fırka· 
1
• k · U. 1'. l!ıuıo emf'ği Ölçü lemi· 
;
1 

kıdar değerlidir . 

·t'!e &on eçiıuio Lir el. lıiı kıı t 11 hitıııe ini ve bunu o bü) iik 
•tuı , Fırkamızın ue kadar diiz· 

b ~e rıe kadar kuvvelli çalıştığı 
gosteren lıir görgli olıuu•tur • 

u )üzd )eıruiş be~, lıugüo dok· 
Vatanda ıo reyini kollanma ı 'e 

._~z hüy uk : Fırku ıua , erme i ; bir 

0 an ulusumuzun }etginliğinc, 
r Yaudı11 da durmıyau, y1lmı)&U 

opagoodı ile ulııvu lıu kerteye çı · 
tın ~·ırk k . . d. 

•mızın u \' \'etme ım ar . 
Dcru~k olu)orki : ıırtık sİ}ll"lll 

:~uda , ba11 ulu hm kadar ileri -
t ız • liu olgunluk, bu kurum bizi 

111 Lüyuk ımaçlarıuııza da akytizlt· 
lırıcakur . 

köprüsü 
J 'TA -HU_L_: -22 (A·A) -

'•tür'- k . .. ü . . 1 J lk • opruR ıçın ıazır an· 
ta olan şartname yakınJa hi 

~ ~k ve bir kıç giloe kaJar dai 
'Ucümene: 'erilc('e 1'tir . En 

inen §ltlnımeyi t(tkik t uik· 
80nra ubıt ce\ n imle top· 

baeak olan ıehir mcclısine "~ 
tcektir . Meclisin şartname· 
t~tkikiodea ıonra köprünüu 

lrthrmıeı yapılacaktır · 

Japon dışişleri bakam Atatürk 
1S'J'A BUi,, : 22 (A· .) Hei 

si Cumhur Kemal Atatürk re(a· 
katl1rıada Başbakan (, cneral 1s 
met İoönü olduğu halde im sa 
balı 8 20 dr: Haydarpaı:a i 
taeyonuna vasıl olmuşlardır . 

Deniz anlaşmalarına dokuna -
rak mühim bir nutuk söyledi 

------··-------
TOKYO : 22 ( A A ) - Dı:. ) 

bakanı Hirota ttüa Diyette Ulus· 
lar ara ı meaeleler lıakkmda çok 
mühim beyanatta bulunmuştur . 
Hirota C\ velı Mancuka impara -
torunun önümüzdeld ilk babarda 
Japon imparatoruna yapıc•ğı 
ziyareti hararetle selimı.mıştır . 
Sonra deniz ıilibları mteelesine 

geçerek 1ngi1tere \'e Amerika ile 
yaptığı müzakerelerde Jıpon hü. 
lcumetinin her ıeyden ev\•el silah
larm esulı bir surette azaltıl · 
ması ve her lıaogi Lir devletin 
diğerine t11ruzunu imkansız hı -
rakmık için teca\ üz ıilôhl1rmın 

temomile kaldırılması veya k•t'i 
surette tahdidi dü§ÜD •esile lını· 
ket ettigini söyJemi§tİr . 

Vaşington muahedesinin feılıi 
hakkında demiştir ki : 

J•pou biikumetine bu mua -
lıedeyi feshetmiş olmasından do· 
layı silahları artırmak maksadı 

atfedilmemelidir . Bil'akis Jı -
poaya Vaşington muahedeainin 
yerine bir diğer aotıaımının fa. 
kat silahsızlanma zihniyetine ha
kikaten uygun bir antlaşmanın 

akdedildiğini görmek ümidinde
dir . Birbirinden h6yUk denizin 
bütüo geni~liiince ayrılmı§ bu -
Junaa Japouyı ile merika 1ra • 

ıırıda bir ihtilaf aebel>i tasav~ur 
olunamaz . 

Adanamıza 
Dörtbin tonluk silo 

yapllacak 
-·-

Z1r11t Bakanlığı 11 )Crde 
29000 ton buğday i tiaLcdebile
ce k silo io asına kerar 'ermiş · 
tir . 

ADkaradan bildirıldigine gd 
Af)oncla beş Lia , Adaııı<la \C 

Polıdlıda dörder biıı , iğde 
"'arkıela , Beylikal11r , Zile 'e 
Eliiz'de ikiıer bia tonluk silo 
yapılacak \C muhtelif } erlerde 
ilıtıyıcıı ) etişecek mık tınla ant· 
ıepolar )apılaçaltır · 

Geçen ene yap l1n Ak~ehir 
, c Dtnizli aDtreponlarıaan da 
silo hıliae konulma ı dü ünül 
mcktedir . 

Amik ovası ---Sular altında kaldı 
Be giiudenberi tekrar ba~lı 

yan y•ğmurlar , } ine her tınf 
ta zarar 'ermeğe başlamış , bil
hassa Amikde \C göl c·iurı köy· 
Jerde tahribat yapmıştır . 

Aldığımız haberlere göre hir 
çok g61 kenart kUylerde ellere 
ancak kayıklarla gidilebilmekte
dir . Birçok ar1Zi de ular ıl
tmda kalmı,.tar . 

Diger taraftan 11i ucbri de 
bi ı den bire } ükselerek lcükıemiş 
tir . \ e yıtagıuıu iki taaafındı 
oldukça zararlar yapmıştır . 

Eski müttefikimiz lugillereye 
gelinr.o dış ticatetimizi himı) c 
için onunla görüşülecek bir çok 
me elelerimiz oldugu şlipheıiz -
dir . Fakıt bütün Oün)adı kat§ı· 
lıklı meaf.atlımmızııı telif edil · 
miyeceği hiç bir yer yoktur za . 
nıııdayim . ' urasını da söylemeli 

yim ki: Jıponya ile ingılte;e teşkil 
eder. Hirota Çine temiı ederek bu 
memleketi samimi Lir teşriki mc· 
sıi siyaset\ takibine daHt etmi . 
tir · 

LO DHA : 22 ( A.A ) -
Awetikaa heyeti Londr•dan ıy . 
rıldığmdanberl fngili.derle .lıpon -

Tiirk tlili tetkik enciimeni 
azısı da AtatürkJc birlikte 1shm· 
bula gelmişlerdir · Bur1tlı çılış 
malarıaa dev•m edeceklerdir . 

Reiıi Gumbur merasim ) o· 
pılmasını istemediğinden şenlik 
yapılmımıştır . Yalııız istasyon 
öaünde toplanan halk Atıtiirkii 
şiddetle ulkışlanuşlardır . 

Reisi Cumhur f motorla doğ
ruca Dolma bahçe sarayına git· 
mi§lerdir . Vali ve .Fırka idare 
heyeti reisi AtatDk"ii vilayet hu 
rludundl' karıılımıılardır . 

Yurdda 
Jar arası.nda den~.z meselesi hık . ikinci mUntehib seçimi-
kıada hıç bır muzakue } apılma- 1 . I 
mıştır . Yalınız Amiral ) amo _ nın har yerde Sonu 8 ındı 
mota amiralhk birinci Lord 'ir ...o '' 
Erale Clıatfield ile iki defa gii . KARAHİ AH : 22 (A.A.) -
rüşmüştür . kazımızın kadın erkek elli}e 

Bu görü mede hiiyük zırhlı . varan ikinci miiutehiblerinin se-
larla ta}yare gemilerinin ilga 1 çimini bugün bitmi~ \e halk 
meıelesinin mc\'zuu bahis edil _ .Fırkası namzetleri kazanmıştır . 
miş olduğu tıbmiıı olunmakta . KiLİ : 22 (A. \.) - bugün 
dır . Bu gün hu husus hıklnndn Kiliste ikinci müntelıib seçimi 
kendisindtn istifsarda bulunulan Fırkanııı gösterdiği namzetlerin 
.Japon anıir•h kendi fikrince ittifakile kaz11ıma a neti ·clcn-
AmeıikAnın kendi müdafaasını mittir · 
biiyiik z ırhlılar 'e la) yare gemi BAFRA : 22 (A .A) - lın 
!erinden ziyade beynelmilel ada lİtı .. ylav ilcinci ınUatehibJe~i-
lct ve milletler arasınd• vücudu nia seçimine haşlandı . Bayan· 
getiriJtcek yakınlaıwa ile daha lar t>a} lar akın akın Bt-lediyc}e 
iyi lemin cdebilece(ini eöylemi gderek reylerini 'ermektedirler. 
t . SAMSU : 22 (A.A .) - hıv· ır . 

Yurdda 
hava durumu Ege ve Kara 

dtıniz kı, 'larr yağışlı geçt! • 

A K UA : 22 (A.A.) - Zi 
raat Vi!klleti meteoroloji en ti 
rli Oodea •ldığımız malfımatı gü 
re ıon 21 - 111t içinde hava 
) urdun Akdeniz kıyı1uında açık 
'e diger y••rlerdc umumiyetle 
kapılı gcçmi tir . 

Çanakkale İzmir , .Erzuı um, 
Trohzon , Gireton çerçevelerine 
yer yer 2 · 8 milimetre arasında 
yajış olmu~tuı . Fu çok yatı .. 
Çaaakkalede 8 - Geliooluda -5 
1zmirde -3 milimetredir • 

Hava düne oazuao Tr1kya , 
Egede Lir iki derece dalıa in
mi~ diğer yeı!erde ogumuı:-
tur . 

Bu iCCC dü~tik uluınet .. ,fı 
rın altında Karsta 18 , Erzurum· 
da 10 , ' ivasıa 16 , E kişcb r<lc 
14 , Kasııoıonuda ll , Ankı· 
rada 10 , Malatyaclı 8 . tlere 
cedir . 

Orta ııadolunun cJiğ ·r yer 
1 er inde gece subunet leri lı" p ı 
fırın ıllında olaıık üzere ı . 1 O 
Jereee arasıudıcJır . Dün ı•n yük-
ek uhunet ıfırıa ü tünde dı· 

nada J 7 • utalyadı 16 }}füt 
)Oldı 15 duccedır . Buglin Aa· 
karada aat ] .43 te ıulıuncl "ıf ı 
mı altnHla ~ekiz idi . Hüzgiir sa 
na} iede 3 mette sliratle Loy· 
razdau f,.;mektedir . 

zadı ikinci müutehib se~imi lıit 
ti . Şiddetli kar fırhnaıına rag· 
nıeıı halk sandıkların bnluuduk
lı rı yerlere koşarak reylerini 
' ermişlerdir . 

AYDI : 22 ( .. ) - ikiud 
oıüutehib seçimi abah ut 9 
d La§lıyarak ak am saat 20 -
dı• bitti . 

Si lOB : 22 ( .A) - ,iJiye 
liu her ıorafıad• ikinci mUnte · 
lıib eçimi tcwamcn bitmişlhrka 
n~aızetleri ittifakla seçilmişltr
dı r . 

KARAKO E : : 22 (A.A.) -
bııgüa 'il ayet ıner kezinde v•· bü· 
tlin miUhıkattı ikinci müntebib 
eçimlcri hemen bitmiştir . 

A TEH : 22 (A.A.) - bütün 
'ılayet dahilindeki ikinci müu 
tr hih eçimiae başlanmıştır . 
~dırimizdc intibah Çupmba gü 
uü } apılırak \ e bitecektir . 

K TAMO U : 22 (A.A.) -
' i la) etiwiıia bütüu kazalarıa<l• 
ikiad mi.intehilı seı;iwi bitmiş 
'e itlif ıkla C H. F. uanızetleri 
knzaumışlır . 

TOKAT : 22 (A.A.) ikin 
ci mUotcbiL seçimi \ ilayct 'e ku 
zalırda Litwiş C. H. F. namzet
leri müttefikın intihab edilmiı
tir . 

Türkiytl -lngiltere ticaret 
ttnlaşmnsı başlıyor. 

İstanbul : 22 (AA) - Jugiliı 
elçisi Sir Prenai Loren bugünkü 
ekspresle Ankarayı ridecektir. 

Gölü , her )ll bu mc' simde 
oltlutu gıbi . Mazluuı Pa:.• ben 
diuirı J,ılıkçılar tarafından dol. 
durulma ı yiizür dea t11şarak el · 
rafı yay,Jdığı iddia edılmekte· 
dir . 

Zenci ıampiyon yenildi 

' ir Perei Loren Anlcaradı hu 

hafta batlıyacak ol1n logilız -
Ttırk ticaıet muahedeıi mü11-

kerahnı ıakip c•decektir . Bu 
mOzıkcrelere 1aıiltue tarafıodan 
iıtirilc edecek olan ıcfaret , ti -

BI HLİ : 22 (A.A.) - v-
rupı bok .. ımpiyonu iman 
Hoyzer Zenci Klı\ili on ravnnt· 

l'tni Gun - ldı sayı b~eabile ytmittir . 
' cıret .tteoeıi tiralay~ Voods dal 

ı -Ankırı1a iiiiiiiıtir .• 

Sar zaferinden sonra 
Almanyanın iç ve dış siyasal durumu 

Herliu : 17 [ Özel ) azıcımız · 
dan ) - Bir Puiı gazetesi 13 i
kincikanundan evelkı nushasın
dı Su intihabının Almanya için 
dıı siyıs11ından ziya•le iç bakı
wıodın mühinı bir mesele oldu
ğunu yazıyor idi. Hu gaz~teye gö· 
re ır iatibabıaıo vereceii aeti · 
ce lmınlına natioaıl oıyaliz· 
me kuşı olan biılerini göıtere· 

cekti. Demek oluyorki Sır inti · 
hıbıaın vereceği aetir·e Alman 
halkının gınit hir bUriyet içinde 
olduğu zaman dahi ,imdiki ida-
r .. yc k.rfı olan ıevlisini göster
mek itibarile Hitlcr için tam ma
naıile bir zaJerdir. 

J Bu bnkikat bize intibabatlan evel 
çıkarılan ınyılnın ve bu meyanda 

Bundan lam 15 .ene evel Ver 
say muahedesinin ıartlart gföU 

tülilrken Ktemınıo o umuı aıı

cık 650,000 nüfusa mtAlık olan 1 

Suda 150,000 Sırlı Fransıznı 
bulunduğunu iddia ctmitli. 

• tanınmış bir İsveçli gızetecıuıu 
uzun l>o} lu terki kattan sonra ga
zetesine (Saı-abalisiııin . 50 sinin 
bitaraf oldutuaa dair ) yazdıgı 
y121nın ne kadar yanlış olduğunu 
isp•ta kafidir. Almanyada n•
tionıl ıosyalizmin kurulmaıı ti · 
zerine ::;ar Almanlarının Alman· 
yıdnn soğuduklııını iddiı eden 
lerin bugün yüzleri kıHrl:ia fi§ 

mamalıdır. Sar inıihıbıatlan alı
nan netice ile Hitler; yalnız Al 
mon düşmanı olan memleketlerin 
ılt-iil , Almaoyıyı objektif bir 
gUzle gören memleketlerin bile 
bayrttini uyoıulıracnk kıdar bü· 
yük bir zafer k17.1nmıt oluyor, 
<~eıçi imin} eda biltün ulusun 
Hitlerc llptığını söylemek ( Hit 
leı in hiç bır nuhızu kalmadığ•ı 
iddia etmek kadar yınlıı ve tl
lünçtür, } Fakat bugün Alman 
yanın İtJİnde 'c.: dııında bulunın 

13 ikindkanun 1935 de y•pı · 
lan intilıabıtta ancak 2124 .'arlı 
Franıaya rt-) vermiş bulunuyor. 

KUltür bakanı 

ltiTA ı BUL : 22 ( . A ) -
Kültür hıkanı Ahidio Özmen im 
giin (' nh er ite ye gideu~k Ankıu 
tarih' e ı •ografye f akü heleri için 
hazırlanan raporu tctkık edecek 
'e hu~uk iakühe i i~iu tesbiı 
edilen yurd biualırını ge:t.e ·ektir. 
bakan perıemb<' güaii nnkaraye 
diinecektir . 

Şarki Türkistandan ge
len yetmiş kişilik kafile 

İıtonlıul . 22 (AA) - Ş~hri 
mize Şarki Türkistındın ytotmtiı 
kltilik bir kafılc gelmiıtir . Ka 
flledea kırk kifi bugtin Ege va 
puıile M111r• ridecektir . Dijer· 
leri uıeml .. ketimizde "yerleım~k 
üzere ııelırimizde kaJacaklırdır. 
Mubıcırler Şarki 'l'iirkiıtanda 
iki milyon Tiirk bulundujunu 

buna mukabil Çinlilerin yarım 
milyonu ğeçmedikJerini , ,imdi 
Şuki Türki tanın Mançurili bir 
'ali tarafından idare edildiiini 
maalesef Ora TUrldcri için de 
bütüa memleketi eline ılıp \:tıt• 
virehilecek biiylik bir batın he
nüz bulunmadı;ını söylüyorlar. 

Yunanistan 275 tay-
yara istiyormuş . 

lıtnabul : 22 (AA) ·- Afina 
dın Jstanbul gazetelerine bddi
riliyor : 

Yuıııniıtauııı wüdaf 11sını v~ 
aıker i ihtiyaçlanaı düşt.inmek ü • 
zere toplanın fırk ı reisleri mec· 
li inde tıyyare bakanlığı rnUı· 
teşırı Yunoniıtanın :270 tayyare 
almak ihtiyacında olduiuau ııı· 
Jatnıııtır 

General Melcasas çar~awba 
güali gene toplanacak olan Lu 
ınecliQ()e buıün mev"ud olan 
bu mrcli•de hugfüı mevcud o· 
lan ayrı •yrı Uç erkinı barbi
yenio huluudurulmıaı lüzumunu 
1Düdaf aa edecektir . 

Bir boks maçı • 
LONDHA : 22 (AA.) - İn 

giliz hıfif silclet boks şımpiyo· 
nu Kit Frınsız ı:ampi)Onu Hunı
meriyi •kizinci ravuntda yenmiş· 
tır . 

Geriıi dördüncü flrtİkde -

Amerika 
Harb lt1v:lzımı aldı 

Vaşington 22 ( A.A ) Silah 
lar hakkında tıhkikatta bulunan 
lynn komis} onu tekrar ç•hım•i·• 
baılımış vr bir çok yeni mühim 
ifı.nlla buhmnlmu~tur . Umumı 
b1rbin fr·rtlasmda 14 mıl} on rlolnr 
deierindeki barb leva:umı hükii 
mel tarafmJnn hir bir huçuk mil · 
yon dolnra ntın nlınmışhr . Diğer 
tnraftan baıb esnasrndıki Ame· 
rika bükOweti lıe11bına yıpılıa 
gcmilrria una bun• verilen hedı 
yeler yüzünden yüzıie SO nisbetin 
de fazlı hir fiyat• m•I edilmit 
olduğua11 komiıyuo hayretle diu 
lcmİflİr . 

Marsilya suikasdıne 
ortak olanlar sorguya 

çekildi 

HEU;HAD : 22 ( A.A ) 
Jnr il)& suiknsdiude cürüm or 

l•ğı ulıu 'c Fransa memurları 
tanfmtlnu le lim edilmi bulu 
11111 IHtlıı t' İ Auclrc Artukoniçm 
ilk i Iİ<'\. ılu ) aptlnıııJar . 

Bulgaristanda 

Alacağı olanlar 
\ KAHA : 22 ( A.A )- Bul 

ia' istandı alış 'rrİ§ten baeka bir 
sebebteu dofan her tiirlü alac•ğı 
olanl1rm hu alacakların korta • 
rılması için 'l'iirkofis şubeleriı1e 
'eya ticaret odalaı ıaa miiracaat • 
ları lüzumu ilaa olunur . ------·------
Bağdad • Mckk~ yolu 

B (; IJAD Bağdad ile Mek· 
b.c are mda karadan bir şöse ya
pılarak HıcılarJn bu yoldan oto· 
moblllcrle Mekke}e gide bilme· 
leri temin edilecektir . 

Bu lluretle simdi)~ kadar Hey 
tud - Portsaid Cidde yoluau 
takibeden Hindli , lranlı ve lr•k 
ı. ha ılar lmn<lın onra bu yol -
dın \ e çok kı a bir zımanda 
Mekkcye gidebilcceklırdir . 

Hu yolun inıaıı İrak hOku -
weıine mühim faydılar temıa 
edecektir . 



Firtik : 2 Tttrk Sözü 

İstanbul limanımn Türkiye 
ökonomisinde rolü 

Bir kaç gündtnberi İstanhul 
Liman şirketi tarihe karışmıştır • 
Bu sütunlerda bir çok defalar 
babıeıtiğımiz \'eçbilf' devlet artık 
memlekette f'V sabıbi eıfat iyle 
haiz oldl•ğu haklarını İstanbul 
limanında da kullanmnğa ve bu 
suıetle Tiirkiy,.nin kaikmma ve 
yeniden: kuruluş işinin mllbim 
bir program noktasını tatbika 
başlamıştır • 

Memlekete bnyat ve ruh a 
ıtlımılc için bir vakııler burada 
bir tek çare sayılan şey . yani 
imtiyaz İfİ, tarihi hadiselerin 
cereyanı arasında ar tık ortadan 
kalkmııtır İmtiyazlar , gE>çen oo 
beş yirmi senede kendini hissel· 
tiren bayati zaruretler yüzünden 
kiymetlerini zayi ei miılerdir • 
Şüphesiz bugün bile meri olan 
imtiyazlar var isf! de yine brn
lar da da bir değitiklik vukua ge· 
tiri lf1?i§tir • 

Bır vakıtlar bu ımtiyaılar 
da , yabancı menfaatlere hizmet 
eden ve Tiltkiyey: yaJoız bir is
tismar alarıı sayan müesseseler 
tarafındao işletilebilirdi . Bunlar
dan bugün daha mevcud olanlar 
ise 1 devletin memleketi yeniden 
kurmak ve yükseltmek için girit· 
tıği faaliyet ve mesaisine kendi
leı-ini uydurmuş ve memleket 
için faydalı ve yararlıklı uzuvlar 
olmuılard•r .. 

Bir vakıtlar mP-mlekette ha 
yırsız, zararla "Efendı ve bakim,, 
olanlar , şimdi memle.ket içın ya· 
rarlıldı "Hadim,, rolünü almışlar 
ve keodilerinio ~n yülcs .. k gaye 
Ye hedefinini, milletlerin kar· 
ıılıklı anlaşmasında v~ müşteıf!k 

meı.aisınde aramak lbımgeldi 

ğini anltyarak d ha yüksek bir 
fıkre hizmet etmek yoluna gir· 
miılerıfir . 

}'azan : V. Gaucig 

bir bayat kudretine drlilet e
der. 

Ne kadar çok defalar bu li· 
mana '•Ölü denmit ! Ne kadar 
çok defalar yabancı raporlarda 
bu Jimaoa girip çıkın vaporların 
ıdecii nasıl azaldıği hesap ve 
kayd"dılmiş 1 

İstaobulun ve limanınm ne 
kadar t.,nhal•tıp sakinl .. ıtiği ve 
mRıallardaki gibi b,r uykuya dal · 
dığı ne kad11r çok def11lar aöy
leamiıtır 1 Ve şimdi bu sözlerin 
ne derecelude doğru ve isabetli 
olduğu ıorulıcak olursa buna 
kerşı tek bir cevab vardır : Bir 
vakıtlar ink11raz halindeki bir im
paratorluğun yegane limanı olap 
lstanbul limaı, bugün sağlam ve 
kuvvetli bir ulusal devletin li
manıdır . İşte yalmz bu cümle 
İstanbul lımaoı hakkında hariç· 
teki düım•nca teşbiı ve telak· 
kilerin bepıioe karşı verilecek 
cevabt ihtiva ediyor . 

Bu düşmanlığın sebebi de , ar· 
ttk eskimiş olaa harpten evvelki 
zihniyete .. planıp kalmıı olmak
tır . Buglin lıtanbul limanından, 
eskisinden isteodiğindea büsbü
tün başka vazifeler istenmektedir. 
Bu liman ıimdi yeni Türkiyenin 
tevcsıüo ettirilmiş ökonomisinin 
bir '' Ekıponet "idir • Bu keyfi
yet , drı ticaret itlerini ve yaban· 
cılarla mt\naıebeti tanzim için ria
yet ~dilmtsi lazımgelen bir fak· 
tördür . lstanbul bir vakıtlar -
içme yalnız yabancı mtmleketle · 
rin mallartnı aktttıklen -bir fıçı 
tf'şkil ederken , bugün ılış Ye ve· 
rişte müsavat ve müvazenet temin 
eden Türkiyenin kalbi Aakara 
ile yabaacı memleketler arasında 
irtibat ve münasebet uzvu olan 
bir yerdir. Yani lıtanbul bir vakıt
lar yıkılan oımanlı imparatorlu 
ğuııun emildiği bir yer ik~a bu 
gün yeni TOrkiy,.nin0sağlam ııb· 
hat içinde olan cigeridir . 

Türkiyeden daha şaıkda bulu 
nan devletlerin ticaretinin lstan. 
bul üz .. rindeo geçen güurgihını 

drğiıtiıerek Akdenizio şıırk hav· 

Türkofis'ten 
lspc,nya ile iş yapan 

ihracatçılarımıza 

Memleketimizden İspanyaya 
sıönderilmit olan mallardan 933 
yılının 2 ikinci teşrin günDnden 
önce itbel edilmiı olduğu vesai\c
lf' isbat edilebilecek olanların blo 
ke edılmiş dZ>vizlcri yapılan te · 
şt-bhüı üzerine tamamen serbest 
bırakılnuttır . 

Alakadarlar bu gibi mallar 
için evrakı mUsbite olarak ispanya 
gümrüldl!ri tarafından vetilmit 
olan itbalit vesikası ile ispanya 
harbiye bankasına ispanyadaki 
bir banka vasıtasiyle baş vurduk· 
Iarı takdirde alakadar makam bu 
mallara ait bloke alacıklaran tema-
mının ser beat hlrakılma1ıoa mü· 
saade edecektir • 

Bundan baıka §imdiye kadar 
İspanyada parası ıltıaa nisbetle 
düıük olan memleketlerin malla· 
rana ve hu aradı Türk ithalatına 
tatbik edilmekte olan munzam 
vechi , gene İspanya hükumeti 
nezdiadeki. teıeLbüılerimiz üzeri· 
ne kaldırılmııtır . Bu huıuıtaki 
kararname dünkü İspanyol resmi 
gazetuiode çıkmııtlr . 

ispanyada genel yu
murta kontenjanı 
İspanyaya 1935 yılı içinde ıo· 

kulacık yumurta mikdarı hakkın· 
da ispanya hülcümeti aıaiıdaki 
kararuameyi neırctmiştir : 

1 - 1935 acnesi için genel 
yumurt• kontenjanı , 379,034 ken · 
tal olarak tesbit olmuıtur . 

2 - Bu mikdar , en kısa bir 
müddet ıçinde t~klifte bulunacak 
meml~ ketler arısmda , hisse biase 
olarak kaıici ticaret nazırlar ara· 
ıı komisyonu tarafındaa taksim ve 
tevzi olunacaktır • 

3 - İspanyaya yapılıcrk yu· 
murta ithalitında ber memlekete 
düten hissenin tamamiyle ıyni ol
m81ını ve mal menşeleriuin mev
sukiyetini usul ve nizamı altındı 

temin etmek için yumurtaların 

müıtabıil memleketin markasanı 
tışımıları §Ht konulmuştur . 

4 - Tıcaret ve sanayi naza· 
rctı memleketi ye11i kararname· 
nin •n iyi bir tekilde tıtbilıi için 
lüzum gördüğü her tedabiri itti
haz ve neıretmek ıalibiyetiııi ha
izdir . 

.Maamafih biz burada eslii 
liman ıirketinden değiJ. limanın 

kendisinden bahsedeceğiz . Şüp 
heıiz ı;e muhakkak bir keyfıyet 
tedir ki İstanbul limanının cihan 
ticaretinde ve cihan siyasetindeki 
ehemmiyeti nzalmışhr. Bır va

kıtlar Y"gane muteber ve revaçlı 
bir limaa ve ayni zamanda bD 
kumet merkeıi ve · İslam alemi 
nin hılafet makamı olan İE anhul 
hugnn yalnız Şark Demiryolla 
rının son oolctaıı, Akd~nız ve 
Karadeniz arasında bir g .. çit Ji. 
manıdır. 

xasıodaki iki lim nı ıercıb Pdt.cek- ---·----------• 

Dığer Türk limanlarından 

sarfınazar edi ıince Şam Tıabluıu 

ve Hayfa limanları, İstanbul li. 
manıoıo ehemmiy,.tJi birer rakib
ler! R. Petrol nakleden boru 
ıcbekelerinin bu lımanlar• da 
yandığı ve bu limanlara Heter 
land teşkil eden bavalide yeni 
doğın ulusa dt-vletlerin iç tica 
retlerinin arttığı da düıünülünce 
bu rakib liminların ehemmiye
ti o nisbette yükılir . Saltanat ve 
kudretsiz hilafet kaldırıldıktan 
te evvelce etrafında o kadar ha
raretli niza Ye ihtiliflar kopan 
Boğazlar ~ski entirika politikası 
mevzuundan çıkarılıb bazı y~ba11· 
cı harb gemilerinin keyfi hare· 
kellerine maruz kalmaktan kur
tarılarak açık ve Sf"rbeıt sular 
haline k >nduktak sonra İstanbul, 
cihan aıyasetindeki kıymet ve 
ehemmiyetini zayi etmiıtir . I 

Buoulı beraber lstanbul li
manı yalnız niabi olan k kıy-

1 

metind~n kaybetmiştir • Bu liman 
ssıı 20 sene içınde bütUn mef· 
bumlirin alt - - üst oluıuna sıh· 
ae olmuş, kıyılarında yaşayan U· 

lusun lcurlulu~ ve yükselitini gör· 
müı ve blitfin bu değıaıklik ve 
inkılaplara mukaycmetle y111ıya· 
bilmi§tir ki, bu onun en mübim 

leri hakkında son zamanlarda en-
di~cler ızhar edildi . 

Şüphesizdir ki ahval ve ıerait 
eskid~o olduğu ıellilde devam 
edip gıtmiş olsaydı , modero tica· 
retin mücbir ıarur~tleri böyle bir 
d · ğiıiklıki ıstılzam ederdi ; fakat 
Türkıye keodiıi içiu oeletio IO· 
ı(imlu ve faydalı olacıtğını İ)'İ 

biliyor . Hıntrrland1nt bir vakıtlar 1 

Anadolunuo yalnız garp mıntakası j 
teşkil eden İstanbul limanı , cecu
bundaki memlf'k~tluin kara ve 
deniz yollar inşaata ıle bittabi bir 
çıkmıız sokağa benzı-y"cekti : fa
kat yeni Türkiycnia ulusal kalkın
ma ve yeniden kuruluş programı
nın daima ön ldabında tuttuğu yo
lu İn:ı;aah , bu tdılikeoin kısmen 
pnüne geçmiştir . Çünkü buğüa 

şarki Anadolnda ilerleyen demir 
yolları , ihracPt mallarını lstarbu
la istihlak eşyasını da memle
ketin içerilerine ıevkeden kanal
lara benzer . Şark viliiye-tiode ya -
pılmakta olan uıua Iıatların inşıa· 
tı bitirilince ve evuelcc yapılmış 

olau ıube hattını Bayazit (izerin
Jeo komşu memleketlere doğru 
tam bir iıletmeğe açmak ia kioı 
elde edilince , lıtahhul şüphesiz 
transit limauı olarak eski mevki· 
ioi yane alacak ve hatta o mevki
de111Cskiıindeo daha kuuvetli olabi· 
leccktir . Çünkü garp ile doğru· 1 
dan doğruya demiryolu irtibatı ı' 
daima faydalı olacakhr . 

Şehrin yeni planını yapmak 
bahsinde lioıamn büyütOlmeıi 1 

bsıka yere nakli , yeni teıfaat ve 
tecbiıat kurulması gibi itler dahi 
koouıulmuıtur ; fakat bu bapta 
taash ve kati mal\ımata 11hip ve 
mukarreraın valııf olmıdan daha 
bu günden vazıh bir noktai nazar 
ileıi sürmek belki mevsimsiz olar, 
ve nihayet limaııın acaba daha 
ziyade Marmarrya doğru nakli mi, 
yahut Tophane etrafında temer
küz euirilmeıi mi lazım geleceği 

babeı , limanın eıas ehemmiyetin· 
cien bir ŞPJ <leğittirmez . Mama· 
fih bir şey muhakkakhr ki o da , 
limanan §imdiye kadar hususi bir 
ticaret şirketi elinde kaldığı müd. 
detçe burada bir çok ıeylerin ih 
mal edilmiş olmasıdır • 

Şimdi devlet her ıeyden önce 
limanı güzelleıtirmek gibi ıUkre 
değer bir vazife karıııında Lulu · 
nuyor ve daha şimdiden köprüde 
vapur iskelelerinin tecbiz ve t• -
mirine baılandığı görülüyor. Ümit 
ve tr'menni ederiz ki tehir seke· 
ouinin ve her yıl Boğaıçiçioi zi · 
yaret eden fezla mikdırdaki eCD('" 

bılerin güztl sahil boyunca ferah· 
!atıcı •"ıam gezintileri yapmnla· 
rını temin etmenin yolu ve kola. 
yı da bulunur ; Lunun için yer 
meucuttur . 

Bu işi başarmak , turızmi teı
vik için en ehemmiyetli bir vasıla 
olacaklar ;!çünkü uçık manzua 
unutulmaz teıir ve intibalar yara
tır ve bu kahiı intibalar , memle
kete turist celbi için çok müe11ir 
ve cuib bir vasata te,kit eder • 

-Tıirklşe Posl -

( ŞAR SAVALARI) 

Pamuk borsasında·'" 
durğunluk 

Pamuk borsasında bir haf 
tadınheri dur~unluk vardır . ı 

Fiatlarda dllşüklük görülmü
yorsa da satıı hemen hiç yapıl
mıyor; ne çiğit ne de pamuk aa 
hft yoktur. 

Yağış 
Dün sabahleyin hava birden

bire bulutlanmıı ve öglcya doğ· 
ru başlayan ioce bir yağmur Y•i
mıya başlamıştır . Bundan ötürü 
devam edoıı sıcaklarda keailmiı 
ve bava soğumuştur • 

Muammer Eriş geldi 

Türkiye İt bankası umum mü· 
dürll Muammer Eriş evvelki gün· 
k& ekıkresle şarımııa gelmiş
tir . 

Tayi•ller 

Adana Erkek lisesi riyaziye yar
dımcı hocolığıno Yusuf Ural ve 
Fransızca hocalığına da Mahmut 
Hakkı tayin cdilmişlordir. 

Kaşif Ömer 

Trahom hastahanesi baş dok
toru Kdşif Ômorin izni on beş güa 
daha uzatılmıştır . 

izni uzatıldı 

Trahom hastane hemşirelerinden 
KAzimenin izni bir hafta daha uza
tılmıştır . 

izin verildi 

Sıtma mücadelesi lahratuvnr 
şefi doktor Cevada va Sıtma mü· 
cadelesi sıhhat memurlıırındon 

Mllhmuda on beşer gün izin veril
miştir. 

Arkadaşının cebine esrar 
koyarak yskalatmı~ 

Ahmed oğlu Yasin ndmdn hi
Tİei nlacak yüzünden Bayram oğlu 
Zahidi polise şıkft.yet ederekearar 
kullandığını ve inanılmazsa ceh
lerin in aranmasını söylemiş ve Za
hidin ceblori aramlınsa hakikaten 
esrar çıkmıştır. ZohiJ bunu yapan 
Yasin ol·fuğunu , cünkü Jccndisino 
borçlu bulunduğu paroyı verme · 
diğini söylemiş ve işin doğrusu hu 
olduğu meydana ~:ıkarı]arnk hem 
Y asine ve hem de suç ortağı lla
şime yasa muamolesi yapıh.hğı po· 
lis ı nporundan onloşılmtşlır. 

Çahnan yorğan 
bulundu 

Bir ay önce Abdullah oğlu Ah · 
med adındı birisiuin çalınan 
yorğaaı Re§id adında birinin e
vinde buluomuştur . Yapılan a 
raşhrma ve soru§turmalardn Re· 
§İdin, bu yorğaaı Haklcı oğlu Ab 
dullob adında birisinden satın 
aldığını ıöylemiştir . Yorğanı a· 
sıl çılan Haklu oğlu Abdullah 
olduğu anlaıılarak yakalanmış 
ve yn1t1 muamelet!nC çarpıldığı 
polis raporundan anlatılmıştır . 

Jiletle yaraladı 

• 
Heceb oğlu Talib ile Hüseyin 

arıısınllo para bozılurmn yüzünJ.ım 
cıkan kavga sommJa fazla lcızan 

llüse yin RPccbi yere yatırmıştır. 
Receb yere düştüğü sırndıı elinJe 
bulunan jilot bıçağı avucuna gö
mülmüş ve bir hafta ~yi oJncnk 
kertede bir yara açmıştır. 

Hamazzn ve Hcceb yakolnnar ek 
haklarında yasa muamelesi yapıl
dıgı polis roporuod8o anlaşıldı. 

Nişanlanma 

Amerikan hastahanesi hasta 
bakıcısı Zekiye ıle hakim Sali
bin kırdeıi i11hi~ar memurların
dan Rasıbın nİ§ınJan aile dost· 
lırı ara111dı dOu yıpılmııtır . 

Mersinde 
Genel pazar kurulyor 
Bundan böyle Mersinde her 

haf ta Pazar günü genel pazar ku
rulacak tar. Köylülerimizin o :tün 
mallarını bu pazarı getirmeleri 
İçel vilayetinden bildirilmekte • 
dir • 

Buodan böyle.Mersinin 1ıazar· 
lara Lir alış veriş mevkii olaca • 
ğına göre alakadar halkımızın bu 
)>azarlardan istifade etmeleri gc • 
rckli görülilr . 

Yerli gübreler 

Dışarıya çıkanlmıyacak ... -
Ziraat Vekaletiadeo yazılan 

tezkirede ; memleketimizin ihti· 
yacından arhk olmadığı halde 
dışarıya çıkaralan ıübrc milttan 
her yıl artmakta olduğundaa çif· 
lik gübreıinin yebancı memle
ketlere çıkarılmaıının yasak edil· 
mesi gerekli olduğu bildirilmiı 
ve İktiııd veldlliğindeo yaZJlan 
mütaleaoamedr, gübre çıkarıl

ması yasak edilirse çiftçiye ıüb
re ıabşlndan elde ettiği az ge
lirden daha büyük faydalar te· 
min edeceği gibi ıuni gübre gir
meıi de kendiliğinden · azalacağı 1 
cihetle gümrük kanununun 16 
ıncı maddesine göre iıin karara 
bağlanmasl istenmittir . 

Bu it icra vekilleri heyetince 
ğörüşülerek ğOmrOk kanununun 
16 ıncı madduine iÖı e çiftlik 
her türlü hayvan ve adalarda 
toplanan kut gübrelerinin ya· 
hancı memleketlere çıkarılma11 
nın yasak eclHme~i oaaylanmıı· 
tar • 

Şile yolları 
800 çağın kadın şair \.'e oJibleri 

içinde değerli bir yor tuhm Şükufe 
Nihal Bn~ar , en yeni şiirlerini 

• Şile yolları » ndile bastırdı. 

Bitik. şairin resmi \'O nltında 

Lir el yazı imzasUe, kendini nnlutan 
bir şiirle başlıyor ve dört kısma 
ayrılıyor . 

•Şile yolları ,. Ayşe kız - Üç 
büyük ozan. Bilgicin ölümü .. Şile 
yolları pıırçasındu şnirin Atlnna ve 
Sayhana aid talıassüslerini anlatan 
" Seyhan kıyısında ,, be~lıklı gü
zel bir parça da var. 

Bir çok Roman hekayc, şiir yaz
mış olan ŞükGfe Nıba) Başarın bu 
son eseri olgunluğunu gösteren en 
güzel bir belgedir • Şiir h~veslisi 

okurlarımızın •Şıle yo)le.rını >) oku
malarını dileriz . 

Develerin modası 
• 

geçıyor 

D(miryolu kumpınyılarımız 
ılerde tasavvurları için Türkiye 
nia tecrübesinden çok cesaret 
alabilirler • 

Türkiyedeki mesele bizimki· 
uin aynidir . u Economisi ,, io 
anlatzıiına göı·e , bükümet de 
miryollarında mühim bir açıkla 

kırşılışrnca Anadoluda işi 'e ge
zintiyi kolayfaşhrmak üz~re uzun 
müdcletli biletlerde ücretleri in· 
dirmitlir . Netice çok kirlı ol· 
muı , gidit geliı yüzde 40 v~ kar 
yüzde 20 artmışhr . 

Bu suretle, otobüs ı ekıbttiuin 
·önüne muvıffaklyetle ğeçilmiı 
tir Gezinti biletlerine kartı da 
fazla istek uyandığı söyleniyor . 
Fakat otobüslerden baıka önüne 
geçilecek diğer bir rekabet var· 
dır . Anadoluda deve) eri kullan· 
m~k adetti . Tren ücretlerinin 
indirilmesi ve bir çok kolaylık· 
lartn taminine kttdar köylü deve 
ile yük tııımıya devam etmişti . 
Bu büyük rekabet ~imdi temnmi 
le bertaraf edilmiştir . 

- Morning Post -
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S A V A J Bir şölen verdi (SON 

Flrtik 3' 

Habeşistan da 
Japon 'l.abitleri varmış 

HOM : 23 ( A.A )- Japon 
ınıo Homo biiy iik elçisi ugi · 

lburı hıl)ı ile J.ponyınıo Afe· 
ika ve uzık nrktoki mUnase -

beılcri hıkkıuda Tribunı gaze · 
eıinc b }onattı bulunmuştur · 
içi Hıbe~i tanda 'iİyı Japon 

&ahitleri bulunduğuna dair olan 
. yiaları kati} etle lckzib ef mi · 
ır . 

. Adı Alıa Ba)ı iktı ftdeu hu 
ül eyi diii bılı ine gelince hu · 
hu izalı için ekscrjıi ) ıh udi olan 
•uta\ o ıtlnrın Kobc'ye gderek 
ltıbc i tana götiirmek üzere mal 
ldılcl1rın1 , fakat doğrudın do~· 
}a ithalat yapdmıdıtını öyle· 
i tir . Uzak ıark hakkında da 

cleıniwtlr ki : 

ı Divan siyasal fırkalara 
ı alt mı oluyor? 

Vaşington : 23 (AA) - De· 
mokrat ekseriyetinin reisi olıu 

Robinson ayan meclisinde Bir
leşik Ameri"anın Lalııy ı 1Clalel 
divanını girmesine dıir olan )' 
roje) i müdafu etmiştir . Bu di
vaum ıi)asİ nufusluı alet ol 
duğuudaq ' bithassı A' nıtur· 
ya Alman) n gümrük ittihadı 
meselesi bu vaziyetin ıol•ıılmış 
bulunrluğundaa hahiıle tc.n1'it ve 
ittilııwlardı buhmao Borahn ce 
, aben Robiııson divana hukuki 
bir meselenin \erilmiş olduiunu 
ve divaum bu we!lele karşısında 
hukuki u üllerc tevfikan hareket 
etmiı ve bu ) oldn karar vermiş 
olduğunu ıöylemiıtıJ . 

Para çıkaran , yurd ha
ini olan bir Macar 

... KAH : 23 ( .A > -

Şakar konferansı 
LO D HA : 23 ( \ A ) -

ker kooferaa ıarn dant edilme i 
hnkkında hiçbir karar alınmadı · 
ğı re men lıildirilmı•ktedir . ) al 
mz Hrük elde ) apılan görü nı~ 
lcr bakkmdn mılfımıt aldıktan 
onr1 cJıhi attar kiw cJer ),()) . 

le bir e\ ·e taraftır olurlar a 
J 

ulu lar ara ı . eker konforan ı 
Laıknqı lwrd Plimnta haber \ e· 
rile ektir . 

Habı-şi tan sınırında nldü · 
rülen Fransız askerleri 

A) ıu yirmia i ıiinü ak§ımı fo · 
ko'a büyOk elçimiz Vo ır ıııar 
ovyct milli nıiidafaa omi eri 

Vorosilofun şerefıııe bir ziyafet 
'ermit ve zJyaf etle umum erkiini 
hulıi) c rei i f• goteof , Komiıer 
mnaYini geueral DıılıuceD D~h. · 
cev ki . m ari umum mUfeuııı 
general Hudeyııi , .m.üdafaı kom~ 
serliği trkam huıcıye komı ~n 
wki!i Kominski . O\')etlerın 

ukara bü) iik clçiıi K1rabaa • 
faarif komiseri Bohinof , Hari • 

ciye komi erli i erkim \c IJayau · 
luı hazır bulunmuşlarclıı· . 

Zi) ıfcttc tıHirkUu .. erefiuc 
mütetuldit defılar içiJmı\: \ ~ Vo
osilof ile büyük elçimiz nrasnı · 

r · d·ı dı amimi nutuklar taatı e ı · 

miştir • 
Fındık fıyatlar1nda 

düşilklük var 

Trabzon : 23 ( A.A ) - iki 
üç iÜadcııLeri fındık fiyatlara çok 
durğun iitmektedir . Hımburg 

24 ]kinci Kanun per uıhe ak ıııtndan iıiharcn 

Menimin en heyecanlı filmlerinden 

Cehennem adası 
Heyecan , Aşk, intikam 

Oy11aya 11lcır 

Jak hoH - Ralph graves 
Ayrıca en yeni DUııye hev•dl•i 

Gelecek proğram : kanun namına 
Şlmcliyc /.adar yapılan fillmleri11 en hcyN·a11lıst 

Hugiia gündüz iki huçukdı ınıtinı 

Cuma ibnü iki mntiuı : ikide dört<lr 

Birinci matina ikinci m•tina 

Pusenin hakkı Cehennem adası 

1talyanıu ouda Jıponya ıJe 
kar ılaşoıal ızın faaliyetini artı 
rahilecc 1 i kanaatinde} im . Uzak 
•rkt• i ti mar edilecek ko ko · 
•ının JJir piyasa v.rdu . ocak 
CrJi ahalinin huzur H Okun 

Uudap~ıtc 23 ( A ) Mıca-
riıtıa kızıl muhafıılarımn eıki re· 
isi Maty s Rako ınııı muhakeme 
sine düıı baılaıımışt ır. Rako i uıı 
lardın suçludur . 

PAH1 : 23 (A.A) - Habt 
lıudu luııda \ ukua geleıı \C Fran· 
sız somali i idue memurlunıd111 
Bcroud He önaltı mili neferi
nin ' birçok erlilerin ölUmü 
ile actir.elenen budurlhıdi e i 
hakkında imdiy kadar sarih 
maHimat g lmemi:ı olnıakln be 
nber im hadi enio k, knbi· 
lelerin rekaheti yüıüııden çık· 
mış nl rnde bir vak'a ol luğn 
:1.nnaedilmektedir . 

~ırsilya borsaların<lnn gelen tel· ! .• ~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~ 
auflnrda renel bir g vşcklik 

Adana Borsası Muameleleri 

lçind )Rfamaları şarttır . Japon· 
anıu İ)a a ı bunu i tihdaf eder. 

lı 'ırelin oralarda düzen ahına 
• lınm111 lıer kes jçiıı f ı) dalı ne
lccler \ere ektir . 

Bunun arlı mdan Marıçuıi • 
en öz açan elçi hu ülkenin la· 

b11ımım111 keyfiyetinin ktııdi -
Iİni pek fazla aliikadar etmediği· 
i öyledikteu ıonra lnıiliz \ e 
rau ız lıeycllerinin oratln IJuJ -
uktarı f cvkılnde hnkinlara i a 
et etmi,.tir . 

iha) r Teknisyeni rin tetki· 
linc arzoJunmık üzere nümunc· 
er le\ di eden elçi Jnponyanuı 
Utcknlıil) t un ı üzerine nıe e· 
ltıl) adan rah itlıal etmekle 

htiynr olıc•ğmı be ın etmiıo • 
r . 

Bugday stoku .. 
I 1 A BUL : 22 (A.A.) -

Ugday toklarmdıki tetkikata 
tvam t•IHmcktedir . Ziraat b11ı· 
• 

1 Mudürü ihsandan oorn hue 
•y atı aıniri • Adil de ıçığa 
~arılcnııtır . ili tc ar tıf bir 
•hıyı kadar nkarayn döne· 
tk \e \ ckalcte vereceği ropo 
•nu oradı hazırl ıyacnktır . im-
tlık \ek let n idare edı leıı Zi· 

l hankı ı İst)nlıul ubc i 1ü· 
Gr~nıuu ı, hınka ı umum 1ii 
tıtı le,· d . . . . d' ıu en amı nın tıyın c ı· j c~ı .a ylcumektcdir . 

Zrnırio bayındınk işleri 

.ız~un : 23 ( ~ ) - Bele · 
hyuıia ui } ıl biitçesiııe güre 
Ot' ' ııuı~de ) eni<len çocuk balı 
Itri \e ı•arklar )&pılıcığı gihi 

1bllıı ) rinde alına ak TüCUn 
)tika ı kırıı mdı parklı geni .. 
' oı1 eydaıı ve şehir k< ruluiu 
Pı ıc aktar . 

lapartada ne kadar 
hayvan kesilmiş 
ISp H 1 : 23 ( A.A )- Gc 

~c 9~4 ) ıh içinde )Cni ) ıpılıa 
,.. dıye fenni ınuhnlıa ındı 
·>6 Kuzu 79 280 Kılkeçi , 136 

Da 1 l ~97 , ıtır , 2 1anda ve 
ı\ t\ e k ilmiştir . 

u nıulııclıf lıap ıu)arıq eıM 
•rı 131126 kilodur . 

llaturya Çekosla -
Ya ticaret anlaşması 

PrıR 23 (AA)- Avustuı)a 
Çelco ll\akyı araaındaki tie1· 
l'nuabedelerinı artırmnk için 
l kereler<' 28 ıkıııci kunuııda 
•oıcak1ır . Macıuiıılanlı da q,-

h tıcard mukı .. elrsi yopıl -
uıeıe hir çele beyrtinın Peş 

'gılJbe11 muhttmeldir . 

l - HiJımeti utaoiye •)ılu 
1933 Mıcar komüuiıt ibtilAli . 

2 - Bir çok ıdım kararları 
veren ibtililcı ~c buıuııi ı keri 
mubnkemelcr teıkıli . 

3 - Para ilınç etmek içıu 
verdiği bir karar rakoıınıu caza· 
sı ölüm ve) a müebbed bıpiı ola·I 
bilir . 

llclakunuıı eski bir zıbıtı olıa 
Rıkoıl majlubiyelten ıoura Rus 
yayı gitmi 1926 da Mıe1ri tana 
dönerek tc,kıf dilmiş , 8 ıeoe 
hapse mnbkum edilmişti . O za· 
mno suç oları k komüni t propa 

i[andası } ıptıgı gösteril mi ti . Şim 
di bu ccıHmı hitirmiıtir . leni 
mahkeme buouu iiıeriue bışlı· 
mı tır . 

Sosyalist ihtililinin 
yıldönümUnda 

Vhaııa 23 ( .A ) - Soı)•· 
liatleriıı fuLat ilıtililioia hirfori 
yıldödiınıü müua ebetiyle buırlı
dıkları SÖ) ltoca karışıklıkların 
önüne gtçmck için Viyıaada 'e 
vilii) etlerde hnıu i tedbirle alın· 
mıJır. 

Marmarisde balcıltk 

K \Z \DA : 2J ( .A ) hıkı
Jık ileı lemekıetlir . Hutüo kızı 
içinde 32 bin ko\nn \lrdır . Bu 
) ıl J!"ıO bin kilo lıal alınıuı tır . 
Uuadan 100 bin kilosu 1.h ırJya 
atthıınktadır . kilo u 20 - den 

25 kuıu~a kadardır , Geçuı yıl 
o!ıluğu gıbi hu ıl da h•I arıl_arı 
aın düşmanı olan e ek arılnrıle 
arn" y•pılmı \ e 238 hın taqe 

e (k arı be) i olmü tur . Hu.,da 
ekimi d(' grt o yılı gorc fazla
dır . Uova , e oğulclır ekime 
ç k U)gııa gitnı~lctcdir . 

Şeker kaçakçılığı 

Jstanhul 23 ( A A ) Gümrük 
uıubofnı ıeJ,ifiilı l111fiad11ı Joc· 

eoler vn11ıasiyle yapılın )'eni bir 
111 • 1 
şclccr luçakçılajı meydana çıkarı • 
mıf ve ebekc yakalanarak ihtiıu 
mahkemesin v rilmı tir . Kıı;uı· 
lın eker 213 tondur • Buaub 15 
toııo memlekete sokulmuştur . 
Gcı isi gt.imıUk antrepolarında bu· 
Junmaktıdır · 

Askerlik işleri 

Birtok enelerdeııb ri Habtf 
toprağınd11 ·ı ı)an:Bedc\i kabi 
lelerle Cıboti Hükfımetine tnhi 
kabileler ara ındı lddrtli bir 
rtkabcı btiküm ürmektc idi . 
1932 ene İ•de dahi ıyn1 nmıta· 
kada bir ok \8bİm badi eler çık 
ma .. '• l"11n ız :abıta ının ınU
dalıılc ine mecburi) eı ha ıJ ol
mu tu . B rııard'in kabilelerden 
birinin bir nkıu yapa ağmı hnber 
ılarak isfik fı çıkmi 'c Lu e 
nada bir pu uyn dü müı olduğu 
ralımio tdilmcktedir . 

Fransa Hlikfımeti bu badi e 
üzerine apacıgı te ehLü Itri 
lılıkikat nete e ine bağtı tut· 
maktadır . 

Mekaiko'da kanh 
boğuşmalar 

uıeİl ilw 23 ( A.A ) - ~llıtilit 
vukuatı ııtmnktıdır . Aıilerirı 
durango yalnnıad.- yoldan çıker 
mış oldukları bir trene kartı yapı· 
lao hir,tn1rrnz otnosında asilerden 
ıckiz F cdcral ordu dan döı t kişi 
tcJef olmııtur. Loretso ) akınında 
iki kıti ölmUş \ t üç kişi yaralan· 
mıııır . Yualalır arasında Eıpara · 
•a \Dlisi de nrdn . 

Staviski F rans.1yı ne kadar· 
ziyane sokmuş ? 

röstcrmektedir . Bu gün bor11dı 
lop TTauzoo iç fındık kırk kuruıı 
edümit fıkat istek bulunmamıı· 
tar . Kahukln lornbul fıudık 22 
fındık 23 kurut• kndır alınıp a 
tılmı hr . 

L•ninin ölümünün 
birinci ıyıhnda 

on 

Mo kovı : 23 (AA) Leoiniu 
öHimüoün 11 i11ci yılı dönümü 
müua c-hetile 1osko\ ı )İ) aıro
suuda büyük bir toplaalı yapıl 
m fhr . Kıleniıı , Leniuiu hırı 

raqını taziz ettikten ıoar1 in11n 
olarak Leoinio tarihe karı lığı 

fokıt Leııioiımiu miitenııdiyeu 
iokipf etmekte olduğunn :ıöy· 
lemi§ ve 11Soryet Rusyaaııı mu· 
affaldyeli Leaiaizmin muvaffa. 

kiyetidir . dewiıtir. 
K1ılenia ıoq iç badi e1ere 

'"mH ederek demi,tir ki : 
Birinci Teşrin ibtiliUınde Zi 

Hovc ve Kamcuef müe1delc ı · 
lı nabdaa kaiçmıılardı ve l..eııia 
bunluı o umıa haiıı "e k•çnk 
olarak ıavıif etmişti . Hu özlere 
timdi ancak ~unları ila\ e ede· 
bi liriz : Bualar ıyai umanda 
birer ıeıbiıçidir 'e bu harelcct 
leriniai omelc ııoıfıaa ve onuıı 
müoıcuillerine karşı ıpıyorlar. 
Görülüyor ki L niniu bundan 17 
) ıl C\ vcl söylediği öılcr buküa 
i'inde canlı olarak yaıımıkta· 
dır . 

Paris 23 ( . . ) Tıbkıkıt 
komıiyonuım bir ıuahııa cevab 
olarak adli) c ııazırı Stavi ki İflc
rioin Fnaıız tasarruf una 47 mıl 
)Oll 773 biu 736 fr111k kaybettir 
digıui ıöylemi tir . burıuıı 17 mil 
yon kıdarı ba) ou hclcdiyc bonu 
laJıaa ust rerıf ı da emlik tir:kc 
tine aiddi . 

Kral Boris yeni kabi
neyi onayladı 

Sardaki teJtm 
değişecek mi? 

C nevre : 23 (AA) - s~ ı re 
Üçler komitesinin dııumüzdeki 
ceJıeıi Napolide ııkdedil cektir. 
Çahıma proiramıaı tanzim için 
dün toplınmı olan mezkur ko
mitcııiıı i ttibaz t ı 01iş olduj'u 
karar bu merkezdedir . Bundan 
ev\ el komite kon eyin 17 kıirııııı 
lırıh karan ıaucıbince Saıred,.. 
ki rejimin deiittirilme i hık-
1..ında Fran ız Alımın ve Sure 
hül&uwetlcra ile iıliteredc bulu· 
rıa aktır . 

Mahkum edilen casu~lar 

Roma 23 ( \ A ) Uosus-

Sofya : 23 ( A) - Kabine 
te beddül hakkında mütılcalar 
ı rdeden gneteler Lu tebeddü· 
lü iutıc etmiş olan ebeblcriu 
tcınıwcn dıbili oldu;uou yaz 
m ktadırlır . Ceııeral Zlate\İD 
ttfkil etmiş olıJuğu yeni hllku· 
meti bUkümdar ıle onlu \e mil· 
ltt 1r11ıııdnki muka<ldu rabı· 
tanın bir ifade i olar1k scJimlan· 
m ktıdır c yeni hükümetirı 
muıtafı hUkfımellnc dahili \ e ha· 
rici ıi)ı etine devam edeceiini 
ilne e itmektedir • 

Bir komnnist balta ilt• 
idam edildi . 

Bre 1 ' 22 ( A. A. ) - Komu
ni t Poul llolın Bre lnv habisme· 
sındc l ınlın ıl iılam edilmiştir . 

K \ \S · 23 ( \ A.) - I· f 
ta njnu ınıa sa!ilıi)Cltlf ~ıhı· 
lıldcu Ô"rcu•lığrnc ~orc l ıtvaıı 

c b' \ld 1 1907 Uıti) atlarırun ır 

ti) muddetlc ilah nllıno çıgırıl · 
m sı 1 ~erı talim pro ramı ik· 
ıizı ıııdaudır . \ c a) uı 1.1waadı 
ihtiyatkar hır tedLır te idi et
wektedir . 

luk u undan a c ılon ytdı dn\•etla 
lı n u ı nı hk mc J 934 nesinin 
ıkıncı ı ~ y ı idn le 21 ınohiumi · 
y t k r rı \ Orıni lır ( u lor h"' 

Dıımir çivi çalmış 

u~lrı oğlu Zeki ulımla lıirısi 
11 n oğlu Yu ulun (ltıkkllnına 
girerek Zekinin mo rul olmasın-

1 5 n ro ınd Joğı m kt -
1 r. M hkumlnr orasında ıki lcodın 

Tiki:y&bancı vardır 

t.I n ı tıfoJo derek lınc geçirdiği 

1 
ı,ir kutu demir civiyi o ırnıı \'O 

ka~ arken görulerek yakalanmıttlr' 

.. 

Kilo .:Fi ·alı 
Fn at: En çok • aıılan Mikdar 

K. 1\ Aılo 

9,75 50 ----

YAPA(;J 
·~-~--

çtCIT 

-nwj-~ --- --~-----
HUBUBAT 

2,37,5 2Jif 

u 

~---" Dur. kırmı ,, 
Alfa 

1 h·erpul Telgrafları 
2.~ / 1 / 193 

Knmbi)O H· Para 
Uıuıka andan ahnmııur. 

Bu akşam 

Alsa ray sinemasında 
Muhten•m müşterilerine en güzel filimlerinden birini 

dah taakdim eder . 

Paprika ve Verenikanın 
Eşsiz yıldızı 

F ransizka Gaal 

Bahar resmigeçiti 
ilaveten : Dünya havadisleri 

Cuma günü 2 de 2 filim 

4958 



Jı]rtik 4 (Türk SösO) 

Bir lngiliz ananesi 
kaldırlldı • 

Seyhan defterdarlığından • • 

' 

Belediye ilinları 1 
Karyes 

LO~RA: 23 (A.A.)~ ~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ K~tlhhh 
Londra borsası bu sabah e.~bam 
borsası tarafından elman kerar 
mucihince l - Mayısta ve 1 -
Teşrinisanide oçık o)Acaktır . Bu 
suretle 140 - senelik bir an'ane 

Belediye başkanlığından : 
Cinsi 
Tarla 

Dönüm 
100 

Metruki ve hududu 
Şa~kan tarik garben şif şi
malen tarik cenuben şif. 

ortadan kalkmış oluyor . 

Vapur kazası 

1- Mirza çelebi mecrası ilk müteahhidin nam ve hesabına olmak 
üzure 345 metro uzstılacaktır. 

2- Bu iş olen} pazarlıkla bt-lediye encümeninde ihale edilecektir. 
3-- fsteklılerin, şnrtnemesini görmek ve yapılacak işin mahiyetini 

anlamak üzere, hor gün beledıye fan müdürlüğüne, ve pazarlık için bir 
ay içinde, her cumartesi ve salı günleri öğleden sonra saat üçte belediye 
daimi encümenine gelmeleri. 4952 22-27-31-4 VİKTORYA: 23 (AA) -

Anha• ı d,.linerek su almaya beş 
layan Hokumanmaru ismindeki ı~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Japon gı-misinin tayfası vapuıdanı Seyhan defterdarlıg"'ından •• 
ayrılmıştır . Presidan Jaksoo va · 

puru kaza mahallindedir . 1 Malıııllesi 
1 

Cinsi Numara Şağili 

Sar zaferinden 
sonra 

' Sofu bahçe 

- Birici firtikten artan - Şabaniye 

bütün Almanlığın ekıeriyetieio 1 Un pazarı 
Almaoyanın kurtuluş ve iıtikba Saç bedPstan 
lini ancak bugi1nk0 rf'j imio de· Saç bedestao 
vamında gördüğüne ıüpbe yoktur. Un Pazarı 

Üç katlı 1 inci 2 oda 
2 inci kat 2 oda ve 
bir mutbah ve he14 
3 üncü kat 2 oda ve 
sofa 
Hane tabtani 2 oda 

Diıkk4n 

,, 
,, 
• 

No: 
45 
1 

50 
37 
12 

Sofu bahçe mahallesinden 
bıdı bıdı Hacı Mehmet kızı 
Necmiye 

Erdişli Tevfik 
Kahveci Rahim 
Köşker Hasan oğlu Ahmet 
Halef oğlu Şükrü 
Bastacı Şeref 

Bugünkü Almanyanın iç vaziye· 
tini anlamak isteyenler unutma· 
malıdırlar ki Hitler her haogi bir 
anda yapıl1t:ak iotibabatta daima 
kııhir bir ekaeıiyet kazanacak vız 
iyettedir . Şurada burada ara ııra 
görülen muhalif cer~yanlar onun 
kudret ve oufuzunu sarsacak bir 
mahiyet alabilmekten çok uzaktır. 

Hazineye ait yokarıdu yazılı hane ile dükkAnJarın 5 aylık icarı 30-1-
935 tarıhine musadif çarşamba günü öğleden sonra saat 14 de ihale 
edilmek üzerH on beş gün müddetle acık artırmağa çıkarıidığıodan ta
liplerin yüzde 7,5 teminat akçalarile birlikte millt Emldk idaresine 
müracaatları il4n olunur .4947 21 _ 23-27-30 

--~~------~--~~~~~- " 

Acun siyasallarının diama merk 
edip yakmdan araıtarmak istedik· 
Ieri diger bir mesele de Alman 
ordusunun bir taraftan Hitlere 
ve diger taraftan S. S. kurumla· 
rına karşı olan vaziyetidir . Ordu 
ve S. S. kurumları başkanlarının 

Bir düzeltme 
Dünkü sayımızın dürdüncü fir

tiğindeki muhriz Hulusi efendiye 
ait ilAnda artırma gününün 12-3-
935 yazılacogı yerde yanlışlıkla 
11-3-935 yazıldığı düzeltilir. 

:-----~~~------------~ 
Hitleria son appeli üzerine yap Di1:çİ M. Nedim 
t.kları büyük toplantıdan beri eC· ~ -----

· lsa Şakir fabrikası mü· 
dürlUöünden : 

~ 

Fabrikamızda bilumum çiğit 
matlQbu olan muhterem müşteri
lerimizin ciğitleri kızmak üzere 
olduğundan azami iki gün zarfında 
ciğitlerini kaldırmaları ve aksi 
taktirde beher kilosuna bir bucuk 
kuruş huabından bedeli verilo · 
ceği son defa olmak üzere ilAn olu
nur. 4960 
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Hüseyin Hacılı 
Mürsel oğlu 
Çotlu 

lnnaplı 

Zıpkıcı 

Kireç ocağı 

Şahin ağa 

Hüseyin llaoıh 

Herekli 

Yenice 
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Bağ ve kısmen tarla 

rarla hazine İli müı
terek 

Tarlanı nısfı 

Tarla 
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• 
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Tarla nehir 
Tarla 

Tarla 

Tarla 
Tarla 
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terki 

Tarlanın 4 de bir 
hissesi . 
To.rla 
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700 

70 
989 
155 

1172 

1400 

50 
180 
200 
50 
80 
50 
80 
60 

334-15 
60 .-10 
600 

825 

50 
225 

348 

115 

300 
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Aarap oğlu Kaprik. Sarı 
Sarkiz. Kaspar kızı Saraf 
han Parsum 

Kirkpr Bizdikyan veresesi 

Hanna hatundan metruk 

Çolak Ahmeıteo mahlul 

Cer eğlu lbrim 
Tat oğlu Karaber 

Hazine lıiHesi 

nebi gazeteleri bu meseleye dair 
bin bir yalan neşr etmişlerdir . 
Mesela Pariıte çıkan ( Fıgara ) 
bu toplantıda ordu efradıoıo po
lis idaresine mensup büyüklerden 
400 kışiyi hapis ettılderioi yaz 
mış; Ve ordu ile Heioricb Hım 
mler tarafından idare edilmekte 1 

Yeni Otel karşısında açtığım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 
2 t re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususundn 
muhterem müşterilerime azami 
teshildtı gösterdiğim gibi cuma 
günleri fukara için tedavi ve diş 
çekmek meccanendir. 

adana memleket has
tanesi Baştabipliöinden EtJa.k • 15 

olan S. S. kurumlari aıasındalu 

mürıuebetin yakında silibh bir 
çarpışmayı müocer olacak kadar 
gergin bulunduğunu bildirmişti . 
Halbuki sü bakanı Ceneral Von 
Blombergin da\•eti ıle yapılan si· 
lab arkadaşlığı eğl~ntisioe S. S 
kurumları önderi Himmler ile 
birlikte muhtelif a lman m,.mlckd· 
rinden gcleo bütün S . S • grup 
önderlerinin iştirak etmiş olms1 
bu şayiayı caoh bir surette tek,.ip 
etm,.ktedir . :-3 • S . haı önderi 
Himmler bu sibb arkadaşları top 
lantısında ğüzel bir nutuk söyle 
yerek S. S lcuruml•rıom vaııfele
rini izah etmit ve Ceneul von 
Blomb,.rğio ma cev&beo söyledi· 
gi ı6zler aradaki dodtluia biç bir 
şüphe bırakmamıfht , 

Almonyanın vaziyeti İç ve dış 
siyost bakımındon ve bitaraf bir 
gözle tetkik edilırse Sor zuferinden 
sonra Almanyanın alacagı vaziy•:
tin Reiclıs <lış bakanı ile Reıchs 

propoğondn bakanlarının g pçco · 
lenle söyledikleri şekilde olacağı 
anlaşılıyor. Hcichs dış boknnı Von 

· Neurath Sarnı Almanynya dönece
ğine emin olduğunu söyledıkten 
sonra demiştir ki : · 

( Biz Snrrn ana vatann iltihakın
dan sonra dış siyasamızda kom
şularımızla daha eyi anlaşmamıza 
ve daha dost geçinmemize hiç bir 
mani kalmıyacağını umuyoruz. ) 
Vaziyeti böyle gören yalnız dış 
bakanı dPğıl<lir. Sıırın Almanyaya 
iltihakından sonra Fransa ile on
laşınamAk için hiç hir sebı•p kAI 
mıyacağını hizzat Hitler de bir çok 
defalar söylemiş ve bu mesele hal
ledildikten sonra Avrupa sulhunun 
daha eyi sağlamlaşobilecAğini idd·a 
etmişti • Demek oluyor ki Almanya 
nın dış siyasası bakımından Sarın 

tekrar Almnnynya avdet: Almanya 

1 

4 
--------~--------~~~-
ıçın Avrupa sullıunun devamına 

çıılışmasınn yeni bir sebep teşkil 

edecektir . Sarı kazandıktan soara 
artık bir toprak kavgası kalmadı
ğından Hıtlerin komşuları ile dost 
geçinmeğe \'alışması gayet tabıi· 
dir. Çünkü Almanya ic işlerini da· 
ha eyi düzeltmek ve ökonoınik ile
rıloyişi ne yeni bir hız v~rebılmek 
için dış siyasasında rahatlık ''e 
dostluğa mühtaçtır. 

Prop11ğanutt bakanı Dr. Goeb
belsin iç siyasaya dair söylediği 
sözl,..rde bunu isbat etmektedir. 
Dr. Goebb .. }s diyor ki : 

( Bız t 935 senesinde ökonomik 
krizin yurttaki soo izlerini de or· 
tadan kaldırarak Alman ordusunun 
bütün kollurını memleketin öko
nomik yüksolmPsinde aktif bir bale 
koymak istıyoruz, gerek yurtta ve 
gerek hüıüo acunda işsizliğin or· 
tadıın kalktığını ve acunun barış 

ve bayındırJık yollarında ileriye 
doğru yörüdüğünü görmek bizim 
en büyük amacımııdır. ) Propıı
gando. bnkanının hu sözlerinin Al 
man ulusunun içten gelen duygu
larını ifad" ettiğine asla ~üphe odil
memelıdir. 

Almanya bugün dış yasasında 
amacına ermiş gibidir. Çünkü Sar 
Derlinde beklenildiği kadar kolay 
'\'e gürültüsüz bir şekilde ana va· 
tona dönmüş bulunuyor . Bu ka
znncın yoni lıükQmot için iç ve dış 

siyasası bnkonınJan bir zafer ol. 
duğu muhakkaktır. Fakat Almanya 
bu zaferin kendisine verecPği kuv
vet ancak Dr. Goebbels vo Nou 
rnthin söylecliği ŞPkılde istimal 
etmek ozınındadır ki bu da : 

Uluslarm barışı ve Almaoyaoın • 
ic bayındırlığında amacına erişmesi 
yoludur. 

Adana memleket hastanesinde 
yapılması muktazi 1984 ira 43 
kuruş bedeli ke,ifH tamirat açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
935 senesi ikinci kAoununuo 31 
inci perşombe günü saat 9 da Vi
IAyet encümeninde yapılacaktır . 
Taliplerin şartname ve keşifoame-
yi görmek üzere her güa hastane 
idaresine ve ihale günü de vilAyet 
encümenine müracaatları . 4930 

14-18-22-27 

Seyhan muhasebat hususiye laba
slnden : 

521 Model 6 silindirli Fiat mar
kalı Vilayet hizmet otomobili mu
hammen bedeli olan (600) altı yüz 
lira üzerinden açık artırma ile set
lığa çıkarılmıştır . 

11alip olanların % 7 1/2pey ak
~alarile birlikte 935 l.ienesl son ı 
kdnunun 31 inci perşembe güoü 
saat 10 da VılAyet daimi encume
nine ve otomobili görm k istiyen· 
lerin de her gün dairemize mürn· 
caathrı ilAn olunur. 4931 

14-17- 22-28 

Adana askeri hastanesi Baş Hekim
li~nden • 

1 - Adana Askeri hastanesine 
30 lirtt aylık ve bir neler tayin 
bedel zammile hasta bakıcı o)ına· 
caktır . isteklilerin : Hüsnü hal 
mazbatası , nüfus kdğıdı , eılıhat 
vesikası, tahsil derecesini ğösterir 
mektep şehadetname veya tastik
namosi evvelce çalıştığı hastane
lerllen aldığı vesika, askerlik hiz . 
metini yaptığına dair vesika ile . 

Askeri hastanesi baştabipligine 
J Şubat 935 tarihine kadar mürn • 
caat etmelidir • 3-3 

Ak kapı 
Misis 
Pekmez büyüğü 
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Tarlı 

• 
Y opaçlı KAfir Kıram 
mevkii 
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Sarı huğlar Ayvoı 
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pen ve Ermeni Hamal 
lsta_!lbullu Vagim verese· 
lerindon metrt\k 
Simikyan Artin a~a 
Ahidio paşa veroseleri 
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Hacı Hüseyinli 7 Odayı havi 1 bap 
çiflik damı 

Bebeli Mevkii Tarla 250 
malaz 
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Hazineye alt yok.ıır da cios ve mikdarı ve şağaleri yazılı ci!ıik damilo t.arlaJarıı;1;eıı ' ve 31-1-.935 tarihine musadif perşembe günü öğleden sonr saat 14 de ıhnlc c~ılikt' ~ 
müddetle acık artırmağa çıkarıldığından taliplerio yüzde 7,5 teminflt okrAlarilc bır 
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resine müracaatları il4n olunur. 4943 20-2.ı.--

Bakteryoloğ 

Doktor Rüştü 

Muayenehanesini Doktor Süleyman Sırrı Beyin eski muayenolıaneeine 

açını§tır . Cumadan mada her gün sabah 8- 12 öğleden sonra 2-6 

kadar hasta !arını kabul ve tulavi eder • 4945 4-10 
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